Година 29

Службени гласник општине Вишеград - Број 1

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 66. Статута општине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 6/17), а у вези са
Одлуком о усвајању Стратегије развоја општине
Вишеград за период 2018-2027. година („Службени
гласник општине Вишеград“, број 15/18), начелник
општине Вишеград, д о н о с и
ОДЛУКУ
о накнадном уврштавању пројеката у
Стратегију развоја 2018-2027 и у
План имплементације и индикативнни
финансијски оквир за период
2019-2021. година
Члан 1.
Накнадно се уврштавају у Стратегију развоја 20182027 и у План имплементације и индикативни
финансијски оквир за период 2019-2021. година
сљедећи пројекти:
- П.1.2.1.6.
Пројекат:
Социо-економска
одрживост и подршка локалном становништву
Горње-дринске регије (SELS) (2019-2022)
90.000,00 КМ буџет, 150.000,00 КМ вањски
извори,
- П 2.5.1.7. Изградња оборинске канализације у
насељу Горње Шегање (2019)- 36.000,00 КМ
буџет, 0,00 КМ вањски извори,
- П 2.5.1.8. Изградња фекалне канализације у
насељу Гарча и Вучине (2019) -75.000 КМ буџет,
0,00 КМ вањски извори,
- П 2.5.2.9. Модернизација и асфалтирање
локалних макадамских путева( 2019- 2022)
165.000,00 КМ буџет,1.310.000,00 КМ вањски
извори,
- П 2.5.2. 10. Реконструкција локалног пута
Милошевићи- Стари Брод (2019-2020)
0,00 КМ буџет, 250.000,00 КМ вањски извори,
- П 2.5.3.4 Електрификација насељених мјеста
Жагре МЗ Добрун, Закрсница-Црни Врх и Горња

-

-

15, јануар 2020. годинe

Брштаница у МЗ Горња и Доња Лијеска (20192020) – 0,00 КМ буџет, 58.000,00 КМ вањски
извори,
П 3.1.1.4 Побољшање система управљања
чврстим отпадом у урбаним и руралним
подручјима општина Бајина Башта, Вишеград и
Хан Пјесак (2019-2020) –0,00КМ буџет,
374.052,00 КМ вањски извори,
П 3.3.1.6. Увођење система централног гријања
у насељу Бикавац (2019-2020)-475.000,00 КМ
буџет, 0,00 вањски извори.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-89/19
Датум: 13.12.2019. год,
Младен Ђуревић, с.р.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 66. Статута општине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 6/17), а у вези са
Одлуком о усвајању Стратегије развоја општине
Вишеград за период 2018-2027. година („Службени
гласник општине Вишеград“, број 15/18), начелник
општине Вишеград, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобравању Плана имплементације
и индикативног финансијског оквира за период
2020-2022. година
Члан 1.
Одобрава се План имплементације и индикативни
финансијски оквир за период 2020-2022. година (у
даљем тексту: План имплементације).

15.01.2020. године

Службени гласник Општине Вишеград – број 1.

Члан 2.
Укупно планирани издаци за реализацију
пројеката/мјера из План имплементације износе
18.112.052,00 КМ, од чега је планирано
финансирање из буџета општине Вишеград у износу
од 6.344.000,00 КМ, а из осталих извора
11.768.052,00 КМ.
Члан 3.
План имплементације из члана 1. ове одлуке налази
се у прилогу и чини њен саставни дио.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-1/20
Датум: 03.01.2020. год,
Младен Ђуревић, с.р.

Opština: ВИШЕГРАД

2
П 1.1.1.1. Изградња
отвореног базена у
Вишеградској Бањи
(2020-2021)

Ukupni ishodi

3
Р1 - До 2022. године
уведен нови спортскорекреативни садржај у
оквиру понуде РЦ
„Вилина Влас“
Р2-До 2022. године
организовано најмање
два нова спортска и
забавна догађаја на
локалитету
Вишеградске Бање

Veza sa
Opštinsko
budžetom i/ili odjeljenje/služba
oznaka
implementacije
odgovorno za
eksternog izvora
praćenje
finansiranja

Ukupni
predviđeni
izdaci (za III
godine)

god. I

god. II

god. III

ukupno
(I+II+III)

Kredit

Entitet
Kanton

Država

Javna
poduzeca

Privatni
izvori

IPA

Donatori

Ostalo

god. I

god. II

god. III

ukupno
(I+II+III)

4

5=9+21

6

7

8

9=6+7+8

10

11

12

13

14

15

16

17

18=Zbir 10-

19

20

21=18+19+20

450,000

450,000

Pregled po godinama

0

200,000

0

Struktura ostalih izvora za I.god.

200,000

0

100,000

0

0

0

Pregled ostalih izvora po godinama

0

0

0

100,000

150,000

0

Nosioci

250,000

СЦ1./СЦЕ 1.2

СЦ1 /СЕЦ 1.2 ,2.5

SC1/SEC 1.1

СЦ1.1,/СЕЦ1.1

СЦ1./СЕЦ1.1

СЦ1./СЕЦ1.1

1.1.1.2. Пројекат:
Унапређење и
изградња
рекреативних стаза
(2021)

СЦ1./СЕЦ1.2

Р1-До
2022.
године повећан
број
упита
Туристичкој
организацији,
планинарским и
спортским
друштвима за
кориштење
бициклистичких и
планинарских стаза
за 30% у односу на
2017.
годину
П 1.1.1.3. Туристичка Р1 -Од 2021. године
валоризација
три нове
културно историјског микролокације
насљеђа (2021)
културно-историјског
насљеђа уврштене у
туристичку понуду
општине Вишеград

Finansiranje iz ostalih izvora

Ukupni
orijent.
izdaci (do
završetka
projekta)

1.1.1.5 Пројекат:
Проширење
капацитета РЦ
"Вилина Влас"
(20202021)
М 1.1.1.6. Подршка
туристичким
манифестацијама
и промоција
туристичке понуде
(2018-2022)

Р1-До 2022. године
повећан број ноћења
у РЦ“Вилина Влас“
за 15% у односу на
2017.
годину
Р1 – До 2022. године
повећан број
учесника и
посјетилаца
туристичких
манифестација за
30% у односу на
2017. годину
П 1.2.1.2.
Р1- У 2021. години
Успостављање
повећан број упита
информационог
за инвестирање у
система за
општину за 20% у
локално- економски односу на 2020.
развој (2021)
годину Р2- У 2021.
години повећано
задовољство
корисника услуга
Одјељења за
локални развој,
привреду и друш.
дјелатности за 15% у
односу на 2020.
годину

120,000

120,000

0

36,000

0

36,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84,000

0

5136 Издаци по
Одјељење за
основу улагања
локални
у побољшање
развој,
осталих
привреду и
природних
друштвене
добара
дјелатности

2021(B)

ES

2020
(E)

ES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,000

0

50,000

1,200,000

1,200,000

0

0

0

0

0

0

600,000

0

0

0

0

0

600,000

600,000

0

1,200,000

150,000

93,000

33,000

30,000

30,000

93,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,000

0

ES

Туристичка
организациј
а Вишеград

20,000

5,000

2020
(E)

ES

0

0

26

2021
(C)

20,000

5,000

Одјељење за
просторно
уређење и
стамб.
Ком.послове

25

84,000

0

0

ЈУРЦ"Вилина 4152 Грантови у
Влас" Вишеград
земљи

24

5136 Издаци по
Одјељење за
основу улагања
локални
у побољшање
развој,
осталих
привреду и
природних
друштвене
добара
дјелатности

70,000

15,000

23

Туристичка
организациј
а Вишеград

70,000

15,000

22

Oznaka
sektora

Projekat / mjera
(vrijeme trajanja)

Plan implementacije i indikativni finansijski okvir za 2020-2022
Finansiranje iz budžeta JLS

Godina
početka impl.
i A-E
klasifikacija

СЦ1./СЕЦ1.1,2.3

Veza sa
strateški
mi
sektorski
m
ciljem/
1

10,000

П 1.2.1.3.
Реконструкција
моста на ријеци
Рзав у МЗ Добрун
(2019-2020)

Р1-Од 2020. године
предузећа и
предузетници
свакодневно користе
мост за саобраћај
теретних возила

300,000

130,000

130,000

0

0

130,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

П 1.2.1.4.
Предузетнички
акцелератор
"Вишеград" (2021)

Р1 - До 2021. године
најмање 20
предузетника и
предузетница са
подручја општине
Вишеград
успоставило
бизнис

250,000

250,000

0

70,000

0

70,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180,000

0

180,000

ЈУРЦ"Вилина
ЈУРЦ"Вилина
Влас" Вишеград Влас" Вишеград

Туристичка
организациј
а Вишеград

Општин
а
Вишегра
д

Општин
а
Вишегра
д

Општин
а
Вишегра
д

Одјељење за
просторно
уређење и
стамб.
Ком.послове

4112 Расходи
путовања на
сајмове
4129 Трошкови
пропаганде

Одјељење за
локални
развој,
привреду и
друштвене
дјелатности

2018

ES

5113 Издаци за
набавку опреме
и постројења

Одјељење за
локални
развој,
привреду и
друштвене
дјелатности

2021(A)

ES

5111 Издациза
прибављање
зграда и
објеката

Одјељење за
просторно
уређење и
стамб.
Ком.послове

2019

ES

5113 Издаци за
набавку опреме
и постројења

Одјељење за
локални
развој,
привреду и
друштвене
дјелатности

2021(B)

ES

СЦ1./СЕЦ1.2
СЦ1./СЕЦ1.2
СЦ1./СЕЦ1.2
СЦ1./СЕЦ1.2
СЦ1/ СЕЦ 1.3
СЦ1/ СЕЦ 1.3
SC1/SEC 1.3
СЦ1/СЕЦ1.3
СЦ2/СЕЦ2.1
СЦ2/СЕЦ2.1

П.1.2.1.5.
Запошљавање
рањивих група
кроз развој
социјалног
предузетништва у
општини
Вишеград (20182022)

М 1.2.1.7.
Промоција
инвестирања у
општину
Вишеград (20182022)
М 1.2.1.8.
Финансијска
подршка
запошљавању и
самозапошљавањ
у (2019-2022)

Р1-До 2022. године
подржана
реализација
пословних идеја за
најмање 10
удружења, задруга,
предузетника и
предузећа кроз
развијени концепт
подршке социјалном
предузетништву
Р2-До 2022. године
најмање 50 особа из
категорије социјално
угрожених
остварило приходе
кроз лични
предузетнички
подухват или
запошљавање
Р1 - До 2022. године
годишњи број упита
за инвестирање у
општину Вишеград
већи је од пет

Р1-До 2022. године
најмање 50 особа
запослено кроз
реализоване мјере
финансијске
подршке
запошљавању и
самозапошљавању
П.1.2.1.9.
Р-1 До 2022. године
Пројекат: Социоподржана
економска
реализација
одрживост и
пословних идеја за
подршка
најмање
10
локалном
удружења, задруга,
становништву
предузетника
и
Горњедринске предузећа
регије
(SELS) Р-2 ДО 2022. године
подржано
најмање
(2019-2022)
40
1.3.1.1.Пројекат:
Р1 - До 2021. године
Подршка развоју
повећан обим
пластеничке
производње поврћа у
производње (2021) затвореном простору
за 30% у односу на

Организације
4152 Грантови у
цивилног
земљи
друштва

200,000

150,000

10,000

10,000

10,000

30,000

0

0

0

0

0

0

40,000

0

40,000

40,000

40,000

120,000

75,000

45,000

15,000

15,000

15,000

45,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300,000

200,000

100,000

50,000

50,000

200,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240,000

240,000

30,000

30,000

30,000

90,000

0

0

0

0

0

0

30,000

20,000

50,000

50,000

50,000

150,000

210,000

210,000

0

63,000

0

63,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147,000

0

147,000

Пољопривред
на задруга 4152 Грантови у
"Вишеград"
земљи
Вишеград

0

0

31,000

0

0

0

31,000

31,000

31,000

93,000

Пољопривред
на задруга 4152 Грантови у
"Вишеград"
земљи
Вишеград

0

0

0

50,000

0

50,000

50,000

0

100,000

Општин
а
Вишегра
д

4112 Расходи Одјељење за
локални
путовања на
развој,
сајмове
4129 Трошкови привреду и
друштвене
пропаганде
дјелатности

Општин
а
Вишегра
д

4141
Субвенције

Општин
а
Вишегра
д

4152 Грантови у
земљи

П 1.3.1.2.
Подизање нових
засада воћа (20192022)

Р1 - До 2022. године
повећане површине
земљишта под воћем
за најмање 2% у
односу на 2017.
годину

170,000

102,000

3,000

3,000

3,000

9,000

0

0

П 1.3.1.4.
"Вишеградска
кућа" (2018-2021)

Р1 - До 2021. године
више од 20 локалних
пољопривредних
произвођача
укључени као
добављачи
производа за
новоосновану
„Вишеградску кућу“

239,000

120,000

10,000

10,000

0

20,000

0

0

550,000

310,000

110,000

100,000

100,000

310,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900,000

820,000

60,000

100,000

100,000

260,000

0

0

0

0

0

0

160,000

0

160,000

200,000

200,000

560,000

ЈЗУ "Дом
здравља"

4152 Грантови у
земљи

100,000

100,000

0

20,000

0

20,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80,000

0

80,000

ЈЗУ "Дом
здравља"

4152 Грантови у
земљи

М 1.3.1.5. Подстицај
у пољопривреди
(20182022)

Р1 – До 2022.године
повећан обим
пољопривредне
производње за
најмање 10% у
односу
на 2017. годину
П 2.1.1.1.
Р1 –до 2022. године
повећан годишњи
Модернизација
Дома здравља
број систематских и
(2019специјалистичких
прегледа за 30% у
2022)
односу на 2017.
годину
П 2.1.1.2.
Р1 - Од 2021. године
повећан годишњи
Реконструкција и
опремање објекта број систематских и
старог Дома
специјалистичких
здравља (бивши
прегледа за 20% у
односу на 2017.
објекат дјечијег
диспанзера) (2021) годину

Општин
а
Вишегра
д

Општин
а
Вишегра
д

Одјељење за
локални
развој,
привреду и
друштвене
дјелатности

Одјељење за
локални
развој,
привреду и
друштвене
дјелатности

Одјељење за
локални
развој,
привреду и
друштвене
дјелатности

Одјељење за
локални
развој,
привреду и
друштвене
дјелатности
Одјељење за
локални
развој,
привреду и
друштвене
дјелатности

5111 Издациза
прибављање
зграда и
објеката

Одјељење за
просторно
уређење и
стамб.
Ком.послове

4141
Субвенције

Одјељење за
локални
развој,
привреду и
друштвене
дјелатности
Одјељење за
локални
развој,
привреду и
друштвене
дјелатности
Одјељење за
локални
развој,
привреду и
друштвене
дјелатности

2018(B)

ES

2018

ES

2019

ES

2020
(D)

ES

2021(B)

ES

2019(E)

ES

2018(B)

ES

2018

ES

2019 (C)

DS

2021(B)

DS

СЦ2/СЕЦ2.1
СЦ2,/СЕЦ2.1
СЦ2,/СЕЦ2.1
СЦ2,/СЕЦ2.1 СЦ2,/СЕЦ2.1
СЦ2,/СЕЦ2.1
СЦ2./СЕЦ
2.2

П
2.1.1.3.
Дневни центар
за
дјецу
и
младе са
потешкоћама у
развоју
"Отворена
врата" (2020-2022)
П 2.1.1.4. Помоћ и
њега старим,
инвалидним и
хронично
обољелим лицима
(2020-2022)

Р1 – Од 2020. године
годишње се пружа
редовна
услуга
помоћи и његе у кући
за
најмање
30
старих,
индивалидних
и
хронично
обољелих
П 2.1.2.5. Изградња Р1 – До 2020. године
објеката за смјештај рјешено стамбено
лица која се налазе питање за 40
у колективном и
породица из објекта
алтернативном
колективног и
смјештају (2018алтернативног
2020)
смјештаја

80,000

80,000

10,000

10,000

10,000

30,000

0

0

0

0

0

0

20,000

0

20,000

15,000

15,000

50,000

Организација
4152 Грантови у
цивилног
земљи
друштва

80,000

80,000

10,000

5,000

5,000

20,000

0

0

0

0

0

0

20,000

0

20,000

20,000

20,000

60,000

Организација
4152 Грантови у
цивилног
земљи
друштва

90,000

80,000

80,000

0

0

80,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Министарств
5111/ власници
за
0 о
станова
избјеглице и
расељена
лица

П 2.1.2.1. Изградња
зграда за младе
брачне парове и
младе (2018-2022)

Р1 – До 2022. године
стамбено
обезбјеђено најмање
30 младих брачних
парова и младих

300,000

280,000

30,000

100,000

150,000

280,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

М 2.1.2.2.
Подстицај
наталитету (20182022)

Р1 – До 2022. године
број рођене дјеце
повећан за 10% у
односу на 2017.
годину

550,000

320,000

100,000

110,000

110,000

320,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

650,000

390,000

130,000

130,000

130,000

390,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

260,000

205,000

40,000

15,000

15,000

70,000

0

0

0

0

0

0

25,000

0

25,000

25,000

85,000

135,000

М 2.1.2.3.
Стипендирање
студената (20182022)

Р1 - До 2022. године
повећан број
студената који су
завршили
факултет за 10% у
односу на 2017.
годину
П 2.2.1.2.
Р1 – До 2022. године
Опремање
повећан број
учионица и
наставних и
уређење објекта и ванаставник
спортских терена у активности одржаних
дворишту ОШ „Вук на отвореном за 20%
Караџић“(2018у односу на 2017.
2022)
годину Р2 - До 2022.
године смањен број
пријављених
случајева оштећења
школске имовине и
ствари за 30% у
односу на 2017.
годину

СЦ2/СЕЦ2.3

П 2.3.1.1. Дом
културе у новом
руху (2018-2020)

СЦ2/СЕЦ2.3

Р1 -До 2022. године
дневни центар пружа
услуге за најмање 30
особа

П 2.3.1.2.
Реконструкција
Спортске
дворане (20192020)

Р1 - Од 2020. године
у Дому културе
годишње се
организује и одржава
20% више догађаја у
односу на 2017.
годину
Р2 - Од 2020.
године најмање 15
дјеце и младих
укључено у
музичке радионице
у Дому културе
Р1 - Од 2020. године
повећан годишњи
број сортских
догађаја у дворани
за 10% у односу на
2017. годину

100,000

35,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35,000

0

35,000

0

0

35,000

300,000

35,000

15,000

0

0

15,000

0

0

0

20,000

0

0

0

0

20,000

0

0

20,000

Одјељење за
локални
развој,
привреду и
друштвене
дјелатности

2020(B)

DS

2020(B)

DS

Одјељење за
просторно
уређење и
стамб.
Ком.послове

2018

DS

Одјељење за
локални
развој,
привреду и
друштвене
дјелатности

Општин
а
Вишегра
д

4161/ власници
станова

Одјељење за
просторно
уређење и
стамб.
Ком.послове

2018

DS

Општин
а
Вишегра
д

4161 Помоћ
појединцима

Одјељење за
локални развој,
привреду и
друштвене
дјелатности

2018

DS

Општин
а
Вишегра
д

4161 Помоћ
појединцима

2018

DS

ОШ "Вук
Караџић"

4152 Грантови у
земљи

2018 (B)

DS

2018 (B)

DS

2019(C)

DS

Општин
а
Вишегра
д

Хе на Дрини

Одјељење за
локални
развој,
привреду и
друштвене
дјелатности

Одјељење за
локални
развој,
привреду и
друштвене
дјелатности

5112 Издаци за
инвестиционо
одржавање,рек Одјељење за
онструкцију,
локални
адаптацију
развој,
зграда и
привреду и
објеката
друштвене
5113 Издаци за дјелатности
набавку опреме
и постројења

Хе на Дрини

Одјељење за
локални
развој,
привреду и
друштвене
дјелатности

СЦ2/СЕЦ2.4
СЦ2/СЕЦ2.3
СЦ2/СЕЦ2.3
СЦ2/СЕЦ2.3
СЦ2/СЕЦ2.4
СЦ2/СЕЦ2.4
СЦ2/СЕЦ2.5
СЦ2/СЕЦ2.5
СЦ2/СЕЦ2.5

П
2.3.1.3.
Завршетак
изградње
позоришта
у
Андрићграду (2020)

Р1 Од 2020. године
пoвeћaн годишњи
брoj културних
догађаја у оквиру
комплекса
„Андрићград“ зa 30%
у
односу на 2017.
гoдину

П 2.3.1.4.
Изградња
спортскорекреативних
површина
(20182021)

Р1 -Од 2021. године
повећан годишњи
број дјеце,
корисника, забавнорекреативних
садржаја за 30% у
односу на
2017.годину

П 2.3.1.5. Очување
рибљег фонда
ријеке Дрине (20182022)

Р2 – Од 2020. године
Р1 – До 2022. године
повећан годишњи
број издатих
риболовачких
дозвола за 10% у
односу на
2017.годину

М 2.3.1.6. Подршка
културним и
спортским
манифестацијам
а (2018-2022)

Р1 – До 2022.године
повећан број
учесника културних и
спортских
манифестација за
10% у односу на
2017. годину

П 2.4.1.1.
Успостављање
електронског
система за
праћење статуса
предмета и
електронског
регистара
административних
поступака (2021)

Р1 - До 2020. године
скраћено вријеме
обраде захтјева за
10% у односу на
2018.годину

П 2.4.1.2.
Израда
просторног
плана (20192020)

Р1–До 2022 године
за 20% убрзан
процес издавања
грађевинских
дозвола и
рјешавање по
захтјевима за
легализацију у
односу на 2017.
годину
Р1 – До 2022. године
смањени трошкови
одржавања система
водоснабдијевања за
30% у односу на
2017. годину

П 2.5.1.1.
Реконструкција,
изградња и
модернизација
система
водоснабдијевањ
а (2018-2022)

П 2.5.1.2.
Реконструкција
главног
транспортног
цјевовода Добрун Стажиште (20202022)

Р1 - До 2022. године
смањени трошкови
одржавања
транспортног
цјевовода ДобрунСтажиште за 30% у
односу на 2017.
годину
П 2.5.1.3.
Р1 - ОД 2020. године
Транспортни
40 домаћинстава у
цјевовод од извора селу Прелово има
Оџак 1 и 2 и
редовно
Градина до
снабдијевање водом
постојећег
путем новог
водовода из
транспортног
цјевовода Клашник изворишта Оџак и
- Прелово (2018Градина
2020)

300,000

300,000

0

0

0

0

300,000

0

0

0

0

0

0

300,000

0

0

300,000

684,000

544,000

0

0

0

0

390,000

154,000

0

0

0

0

0

0

544,000

0

0

544,000

220,000

132,000

0

0

0

0

0

0

0

44,000

0

0

0

0

44,000

44,000

44,000

132,000

325,000

195,000

65,000

65,000

65,000

195,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,000

50,000

0

10,000

0

10,000

0

0

0

0

0

0

20,000

0

20,000

20,000

0

40,000

40,000

30,000

25,000

0

0

25,000

0

5,000

0

0

0

0

0

0

5,000

0

0

5,000

750,000

445,000

25,000

25,000

25,000

75,000

200,000

0

0

0

0

0

0

0

200,000

100,000

70,000

370,000

4,200,000

4,200,000

60,000

300,000

340,000

700,000

1,500,000

0

0

0

0

0

0

0

1,500,000

1,500,000

500,000

3,500,000

250,000

195,000

0

0

0

0

0

195,000

0

0

0

0

0

0

195,000

0

0

195,000

"Андрићград"
д.о.о.

Кредитно
задужење

Одјељење за
просторно
уређење и
стамб.
Ком.послове

2020(E)

DS

Општина
Вишеград

5111 Издаци за
изградњу и
прибављање
зграда и
објеката/влада
Републике
Србије

Одјељење за
просторно
уређење и
стамб.
Ком.послове

2018(E)

DS

2018(E)

DS

2018

DS

Рибaрскo
eкoлoшк
у
удрузeњ
e
"Дринскa
jeзeрa"

Општин
а
Вишегра
д

Општин
а
Вишегра
д

Општин
а
Вишегра
д

Општин
а
Вишегра
д

Општин
а
Вишегра
д

Општин
а
Вишегра
д

Хе На Дрини

Oдjeљeњe
зa
инспeкциск
e пoслoвe и
кoмунaлну
пoлициjу

4152 Грантови у
земљи

Одјељење за
локални
развој,
привреду и
друштвене
дјелатности

5113 Издаци за
непроизводну
сталну имовину

Одјељење за
2021(B)
општу управу

DS

5113 Издаци за
набавку
постројења
иопреме

Одјељење за
просторно
уређење и
стамб.
Ком.послове

2019(E)

DS

5111 Издаци за
производну
сталну имовину

Одјељење за
просторно
уређење и
стамб.
Ком.послове

2018(C)

DS

5111 Издаци за
производну
сталну имовину

Одјељење за
просторно
уређење и
стамб.
Ком.послове

2020(C)

DS

Влада РС

Одјељење за
просторно
уређење и
стамб.
Ком.послове

2018(E)

DS

СЦ 2/СЕЦ 2.4
Ц2/СЕЦ 2.5
СЦ2/СЕЦ 2.5
СЦ2/ СЕЦ 2.5
СЦ2/ СЕЦ 2.5
СЦ2/ СЕЦ 2.5
СЦ2/ СЕЦ 2.5
СЦ2/ СЕЦ 2.5
СЦ2/ СЕЦ 2.5
СЦ2/ СЕЦ 2.5

П 2.5.1.4.
Изградња и
реконструкција
резервоара за
воду, хлорних
станица и заштита
изворишта (20182021)

Р1 – До 2021. године
санитарно заштићена
4 изворишта питке
воде на територији
Вишеграда
Р2 – Од 2020.
године
нема
евидентираних
узорака
здравствено
неисправне воде
П.2.5.1.5. Изградња Р1 – До 2020. године
канализационе
82 приватна
мреже у насељу
стамбена објеката,
Околишта до
насеље
улице Гаврила
колективног
становања
Принципа (2018„Холандско насеље“,
2020)
ЈУ Дом за инвалидна
лица и више
пословних објеката
прикључени
на главни фекални
П.2.5.1.6. Изградња Р1 – Од 2020.
оборинске
године није
канализације у
евидентирано
улицама Стевана изливање оборинске
Синђелића и
воде у улицама
Војводе Путника
Стевана Синђелића
(2018-2020)
и Војводе Путника
П 2.5.2.1.
Реконструкција
главне и попречних
улица у центру
града (2019-2020)

Р1–Од
2020.
године смaњени
трошкови
одржавања
урбане
инфраструктурe
за
30%
у односу на
2.5.2.3 Пројекат
Р1 – Од 2022. године
Реконструкција
смањени трошкови
улице Светог Саве одржавања путне
и
инфраструктуре за
Милоша
5% у односу на
Обилића (20202017.годину
2021)

П 2.5.2. 6. Санација
пjeшaчких мoстoва
прeкo риjeкe Рзaв
на локалитету
Андрићград и
стадион (20182020)

Р1–Од 2020. године
пјешацима омогућена
директна
комуникација са
магистралног пута
М5 комплексу
„Андрићгарад“

П 2.5.2.7.
Реконструкција
колско-пјешачког
моста преко
ријеке Рзав
(2020)

Р1. - Од 2020. године
омогућен безбједан
прелазак за возила и
пјешаке преко моста

М 2.5.2. 8. Текуће
одржавање,
санација и
асфалтирање
локалних
путева (20182022)
П 2.5.2.9.
Модернизација и
асфалтирање
локалних
макадамских
путева( 2019- 2022)

Р1 – До 2022. године
није регистрован
прекид саобраћаја на
локалним путевима
узрокован
оштећењем
пута
Р1 – До 2022. године
није регистрован
прекид саобраћаја на
локалним путевима
узрокован
оштећењем пута

П 2.5.2. 10.
Реконструкција
локалног пута
МилошевићиСтари Брод (20192020)

Р1 До 2020. године
изграђена дионица
пута у дужини 2273
м

200,000

187,000

46,000

41,000

0

87,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,000

0

100,000

350,000

250,000

0

0

0

0

0

250,000

0

0

0

0

0

0

250,000

0

0

250,000

50,000

25,000

25,000

0

0

25,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,800,000

250,000

50,000

0

0

50,000

200,000

0

0

0

0

0

0

0

200,000

0

0

200,000

380,000

48,000

380,000

38,000

30,000

38,000

30,000

0

0

0

60,000

38,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160,000

0

160,000

0

160,000

0

0

0

320,000

0

200,000

200,000

200,000

0

0

200,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,000,000

600,000

200,000

200,000

200,000

600,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,000,000

150,000

50,000

50,000

50,000

150,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220,000

220,000

0

0

0

0

0

220,000

0

0

0

0

0

0

220,000

0

0

220,000

Општин
а
Вишегра
д

Општин
а
Вишегра
д

Општин
а
Вишегра
д

Општин
а
Вишегра
д

Општин
а
Вишегра
д

Општин
а
Вишегра
д

Општин
а
Вишегра
д

Општин
а
Вишегра
д

Општин
а
Вишегра
д

Општин
а
Вишегра
д

5112 Издаци за
инвестиционо
одржавање,рек
онструкцију,
адаптацију
зграда и
објеката

Oдjeљeњe
зa
прoстoрнo
урeђeњe и
стaмбeнo
кoмунaлнeпoслoвe

2018(B)

DS

Одјељење за
просторно
уређење и
стамб.
Ком.послове

2018(E)

DS

5111 Издаци за
производну
сталну имовину

Одјељење за
просторно
уређење и
стамб.
Ком.послове

2018

DS

кредитно
задужење

Одјељење за
просторно
уређење и
стамб.
Ком.послове

2019 (B)

DS

2021(B)

DS

Одјељење за
просторно
уређење и
стамб.
Ком.послове

2018

DS

Одјељење за
просторно
уређење и
стамб.
Ком.послове

2020

DS

Одјељење за
просторно
уређење и
стамб.
Ком.послове

2018

DS

5111 Издаци за
производну
сталну имовину

Одјељење за
просторно
уређење и
стамб.
Ком.послове

2019(Е)

DS

5111 Издаци за
производну
сталну имовину

Одјељење за
просторно
уређење и
стамб.
Ком.послове

2019(Е)

DS

Влада РС

5112 Издаци
за
Одјељење за
инвестиционо
просторно
одржавање,ре
уређење и
к онструкцију,
стамб.
адаптацију
Ком.послове
зграда и
објеката
5112 Издаци за
инвестиционо
одржавање,рек
онструкцију,
адаптацију
зграда и
објеката
5112 Издаци за
инвестиционо
одржавање,рек
онструкцију,
адаптацију
зграда и
објеката
5112 Издаци за
инвестиционо
одржавање,рек
онструкцију,
адаптацију
зграда и

Р1-Од 2022. године
ново градско гробље
у Трновачама је у
функцији

СЦ2/СЕЦ2.5

П 2.5.3.3. Набавка
емисионе опреме
за радио Вишеград
и wеб телевизију
(20182020)

Р1-До 2020. године
створена могућност
за информисање
свих становника
путем
локалног медија

СЦ 3/СЕЦ 3.1

П 2.5.3.4
Електрификациј
а
насељених
мјеста Жагре МЗ
Добрун,
Закрсница-Црни
Врх и Горња
Брштаница у МЗ
Горња и Доња
Лијеска (2019-2020)
П 3.1.1.1. Јачање
техничких
капацитета
комуналног
предузећа (20182022)

СЦ 3/СЕЦ 3.2

СЦ 3/СЕЦ 3.2

СЦ 3/СЕЦ 3.2

СЦ 3/СЕЦ 3.1

СЦ 3/СЕЦ 3.1

СЦ 3/СЕЦ 3.1

СЦ2/ СЕЦ 2.5

СЦ2/ СЕЦ 2.5

П
2.5.3.2.Отварање
новог градског
гробља са
пратећом
инфраструктуром
(2019-2022)

П 3.1.1.2 Увођење
примарне
селекције
отпада(2020)

Р1 – До 2020. године
108 стамбених
јединица у 10
насеља
прикључено на
електро- енергетску
мрежу

Р1–До 2022. године
повећана учесталост
одвожења отпада од
стране комуналног
предузећа за 30% у
односу на 2017.
годину
Р1 – Од 2020. године
најмање 30%
домаћинстава и 50%
привредних субјеката
и јавних установа
врши примарну
селекцију отпада

П 3.1.1.3. Пројекат
Прилагођавања
рада постојеће
општинске
депоније (20182022)

Р1 – До 2022. године
заустављено даље
угрожавање животне
средине радом
постојеће
несанитарне градске
депоније

П 3.1.1.4
Побољшање
система
управљања
чврстим отпадом у
урбаним и
руралним
подручјима
општина Бајина
Башта,
Вишеград и Хан
Пјесак (2019-2020)
П 3.2.1.1. Пројекат
Превенција
одбране од
поплава на ријеци
Дрини (2021-2022)

Р1 – Од 2020. године
најмање 30%
домаћинстава и 50%
привредних субјеката
и јавних установа
врши примарну
селекцију отпада

П 3.2.1.2.
Превенције
одбране од
Поплава у подручје
ријеке Рзав (20182022)

Р1 – Од 2022. године
није забиљежено
плављење на
циљним локацијама
(7
локација)

П 3.2.1.4.
Уређење дијела
корита
Осојничког
потока (20182020)

Р1 – Од 2020. године
нема забиљеженог
излијевање дуж
идентификованих
критичних тачака на
току Осојничког
потока

Р1 –Од 2022. године
на локацији УшћеКалате није
евидентирана
штета од поплава

1,500,000

800,000

200,000

200,000

200,000

600,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,000

100,000

200,000

31,000

14,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,000

0

14,000

0

0

14,000

58,000

58,000

0

0

0

0

0

58,000

0

0

0

0

0

58,000

0

0

58,000

350,000

250,000

30,000

60,000

60,000

150,000

0

0

0

0

0

0

40,000

0

40,000

40,000

20,000

100,000

100,000

100,000

30,000

0

0

30,000

0

0

0

0

0

0

70,000

0

70,000

0

0

70,000

300,000

374,052

600,000

50,000

83,000

260,000

374,052

600,000

27,000

38,000

20,000

0

0

7,000

38,000

30,000

0

100,000

10,000

0

30,000

0

100,000

10,000

0

80,000

0

200,000

27,000

38,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60,000

0

0

0

0

60,000

374,052

200,000

0

0

60,000

0

200,000

0

0

180,000

Општин
а
Вишегра
д

ЈП"Радио
телевизиј
а
Вишеград
" д.о.о.

0

0

DS

2018 (B)

DS

2019(E)

DS

Oдjeљeњe зa
прoстoрнo
урeђeњe и
2018 (B)
стaмбeнo
кoмунaлнeпoслoвe

SO

Oдjeљeњe
зa
прoстoрнo
урeђeњe и
стaмбeнo
кoмунaлнeпoслoвe

2020(B)

SO

2018(B)

SO

2019(Е)

SO

Oдjeљeњe зa
прoстoрнo
урeђeњe и
2021(B)
стaмбeнo
кoмунaлнeпoслoвe

SO

4125 Издаци
затекуће
одржаваље

Oдjeљeњe зa
прoстoрнo
урeђeњe и
стaмбeнo
кoмунaлнeпoслoвe

2018

SO

ХЕ Баина
Башата/5111
Izdaci za
proizvodnu
stalnu imovinu

Oдjeљeњe
зa
прoстoрнo
урeђeњe и
стaмбeнo
кoмунaлнeпoслoвe

2018(E)

SO

4152 Грантови у
земљи

Општин
а
Вишегра
д

5113 Издаци за
набавку опреме

JКП
"Кoмунaлaц"
a.д

4152 Грантови у
земљи

Општин
а
Вишегра
д

Oпштин
a
Вишeгрa
д

Oпштин
a
Вишeгрa
д

ХЕ"Бајина
Башта"/
Opština
Višegrad

Одјељење за
просторно
уређење и
стамб.
Ком.послове

2019(A)

Фонд за
повратак БиХ
Фонд за
/Министарство
повратак БиХ за људска
права и
избјеглице БиХ

JКП
374,052
"Кoмунaлaц"
a.д

400,000

5111 Издаци за
изградњу и
прибављање
зграда и
објеката

5112 Издаци за
инвестиционо
одржавање,рек
онструкцију,
адаптацију
зграда и
објеката

4152 Грантови у
земљи

5111 Издаци за
производну
сталну имовину

Одјељење за
локални
развој,
привреду и
друштвене
дјелатности

Одјељење за
просторно
уређење и
стамб.
Ком.послове

Oдjeљeњe
зa
прoстoрнo
урeђeњe и
стaмбeнo
кoмунaлнeпoслoвe

Oдjeљeњe
зa
прoстoрнo
урeђeњe и
стaмбeнo
кoмунaлнeпoслoвe

СЦ 3/СЕЦ 3.2
СЦ 3/СЕЦ 3.2
СЦ 3/СЕЦ 3.3
СЦ 3/СЕЦ 3.3
СЦ 3/СЕЦ 3.3
СЦ 3/СЕЦ 3.3
СЦ 3/СЕЦ 3.3

П
3.2.1.5
Заштита
и
спасавање
на
води (2021)

Р1–Од 2021. године
брзина изласка на
интервенцију Тима за
заштиту и спасавње
на води не износи
дуже
од 30 минута
М 3.2.1.6. Заштита Р1–До 2020. године
од пожара (2019смањено вријеме
2022)
изласка на терен
Територијалне
ватрогасне јединице
за 10% у односу на
2017.годину
П
3.3.1.1.
Изградња
и
модернизација
јавне
расвјете
(2018-2022)

Р1–До 2022. године
остварене уштеде у
потрошњи
електричне енергије
и одржавању јавне
расвјете за 60% у
односу на 2017.
годину
П 3.3.1.2.
Р1-Од 2020. године
Побољшање
годишњи трошкови
енергетске
електричне енергије
ефикасности
смањени за 20% у ЈУ
објекта обданишта „Невен“ у односу на
"Невен" (2020)
2017. годину
П 3.3.1.4.
Термоизолациј
а крова СШЦ
"Иво Андрић"
(2020)

Р1–Од 2020. године
годишњи трошкови
гријања смањени за
20% у објекту СШЦ у
односу на
2017.годину

М 3.3.1.5.
Подизање
енергетске
ефикасности
стамбених и јавних
објеката (20182022)

Р1–Од 2022. године
годишњи трошкови
гријања у стамбеним
и јавним објектима
смањени за 20% у
односу на
2017.годину

П 3.3.1.6. Увођење
система
централног гријања
у насељу
Бикавац (20192021)

Р1- До 2020. године
198 стамбених
јединица има
могућност
прикључка на
централни систем
гријања

45,000

45,000

0

18,000

0

18,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,000

0

27,000

40,000

30,000

10,000

10,000

10,000

30,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400,000

340,000

30,000

30,000

30,000

90,000

250,000

0

0

0

0

0

0

0

250,000

0

0

250,000

30,000

30,000

10,000

0

0

10,000

0

0

0

0

0

0

20,000

0

20,000

0

0

20,000

20,000

20,000

20,000

0

0

20,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250,000

130,000

0

15,000

15,000

30,000

100,000

0

0

0

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

475,000

475,000

0

0

0

0

475,000

0

0

0

0

0

0

0

475,000

0

0

475,000

KU PNO

0

27,702,052

18,112,052

0

2,125,000

2,326,000

1,893,000

6,344,000

0

3,415,000

982,000

600,000

64,000

31,000

-

604,000

180,000

5,876,000

0

4,457,052

1,435,000

11,768,052

Општин
а
Вишегра
д

Општин
а
Вишегра
д

Oпштин
a
Вишeгрa
д

5113 Издаци
за набавку
постројења и
опреме

5113 Издаци за
набавку
постројења и
опреме

5111 Издаци за
производну
сталну имовину

Одјељење за
2021(B)
општу управу

SO

Одјељење за
општу управу

2019

SO

2018

SO

2020(B)

SO

2020

SO

2018

SO

2019

SO

Oдjeљeњe
зa
прoстoрнo
урeђeњe и
стaмбeнo
кoмунaлнeпoслoвe

5112 Издаци за
Одјељење
инвестиционо
за
одржавање,рек
просторно
ЈПУ "Невен" онструкцију,
уређење и
адаптацију
стамбено
зграда и
комуналне
објеката
послове
5112 Издаци за
инвестиционо Oдjeљeњe зa
одржавање,рек
СШ"Ив
лoкaлни
онструкцију, рaзвoj, прив.и
о
адаптацију
Андрић"
друш.
зграда и
дjeлaтнoсти
објеката

Општин
а
Вишегра
д

Општин
а
Вишегра
д

4152 Грантови у
земљи

5111 Издаци за
производну
сталну имовину

Oдjeљeњe
зa
прoстoрнo
урeђeњe и
стaмбeнo
кoмунaлнeпoслoвe
Oдjeљeњe зa
прoстoрн
o
урeђeњe
и
стaмбeнo
кoмунaлнeпoслoвe

15.01.2020. године

Службени гласник Општине Вишеград – број 1.

На основу члана 82. став (3) Закона о локалној
самоуправи („Службени .гласник Републике
Српске“, 97/17) члана 87. Статута општине
Вишеград („Службени гласник Општине Вишеград“,
6/17), члана 1. став 2. и члана 9. став 3. Уредбе о
канцеларијском пословању републичких органа
управе («Службени гласник Републике Српске»,
број 1/04), начелник пштине д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о бројчаним ознакама Одјељења Општинске
управе Општине Вишеград

-

I
Овим рјешењем утврђују се бројчане ознаке
Одјељења Општинске управе Вишеград, како
слиједи:
-Скупштина Општине
-Начелник Општине
-Одјељење за општу управу
-Одјељење за локални рзвој, привреду и
друштвене дјелатности
-Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
-Одјељење за финансије
-Одјељење за инспекцијске послове и
комуналну полицију

01
02
03

-

04
05
06

-

07

II
Oвo рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02 052-1/20
Датум: 03.01.2020. год,
Младен Ђуревић, с.р.
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној
самоуправи („Службени .гласник Републике
Српске“, број 97/16) члана 87. Статута општине
Вишеград („Службени гласник Општине Вишеград“,
број 6/17 и3/19), на основу тачке 49. став 2. Упутства
о канцеларијском пословању («Службени гласник
Републике Српске», број 2/05), начелник Општине,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
којим се одређују предмети за које
ће се водити попис аката
I
Предмети за које ће се водити попис аката на
прописаном обрасцу који служи за завођење аката
иасте или сличне врсте који се масовно појављују а
по којима се води исти поступак су:

-

10

Пријава корупције,
Увјерења о регулисању војне обавезе и
друга увјерења,
Потврде о животу,
Увјерења о издржавању из иностранства,
Захтјеви за требовање средстава из буџета и
извјештаји о утрошеним средствима,
Изводи отворених ставки,
Административне забране,
Увјерења из области ђачког и студентског
стандарда,
Увјерења о чињеничном стању објекта,
Увјерења која ће се водити у матичној
евиденцији ( увјерења из матичне књиге
рођених, увјерења из матичне књиге
вјенчаних, увјерења из матичне књиге
држављана.
Рјешења о именовању лица која ће
спроводити контролу спровођења уговора
са добављачима,
Пријаве на конкурс за стипендије,
Пријаве на конкурс за додјелу новчаних
средстава за помоћ подстицају повратка
избјеглих и интерно расељених лица на
територији општине Вишеград.
Захтјеви за остваривање права на новчане
подстицаје за развој пољопривреде и села
општине Вишеград за 2017.годину,
Контрола цијене откупа станова,
Комунална накнада за станове,
Комунална накнада за пословне просторе,
Комунална накнада за индивидуалну
стамбене објекте (куће),
Комунална накнада за друге објекте
Рјешење о упису права својине у књигу
уложених уговора о откупу стамбених
зграда и станова за 2020. годину

Попис аката се води и за предмете за које се предвиђа
да ће у току године бити примљен већи број аката
(пријаве на конкурс, одговори на расписе).
II
Oвo рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-052-2/20
Датум: 03.01.2020. год,
Младен Ђуревић, с.р.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), Правилника о рачуноводственим
политикама,
рачуноводственим
процјенама
за
буџетске кориснике у Републици Српској („Службени
гласник Републике Српске“ број: 43/16,115/17 и
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118/18) и члана 87. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“ број: 6/17 и
3/19), Начелник општине Вишеград, доноси:
ПРАВИЛНИК О РАЧУНОВОДСТВУ,
РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА И
РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПРОЦЈЕНАМА ЗА
КОРИСНИКЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
Опште одредбе
Члан 1.
Овим Правилником уређује се успостављање и
функционисање
система
књиговодства
и
рачуноводства, те припрема и презентација
финансијских извјештаја за кориснике буџета
Општине Вишеград (у даљем тексту: буџетски
корисници).
Основе за овај Правилник су: Закон о рачуноводству и
ревизији Републике Српске („Службени гласник РС“,
број:
94/15),
Правилник
о
рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник
РС“, број: 43/16,115/17 и 118/18), Закон о буџетском
систему РС („Службени гласник РС“, број: 121/12,
52/14, 103/15 и 15/16), Закон о трезору („Службени
гласник РС“, број: 28/13 и 103/15), Међународни
рачуноводствени стандарди за јавни сектор (МРС-ЈС) и
Правилник о буџетским класификацијама, садржини
рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода
буџета Републике, општина, градова и фондова
(„Службени гласник РС“, број: 98/16, 115/17 и 118/18).
Члан 2.
Сврха доношења овог Правилника је да се на
јединствен начин уреди систем књиговодства и
рачуноводства за буџетске кориснике како би се
обезбиједило поштовање рачуноводствених начела и
принципа
уредног
књиговодства
и
примјена
рачуноводствених
политика
и
презентација
финансијских извјештаја.
Циљ је да се омогући једнообразно и свеобухватно
евидентирање пословних промјена и спријече погрешна
евидентирања како би се финансијски извјештаји
израдили у складу са релевантним прописима који
регулишу област књиговодства и рачуноводства.
Члан 3.
Правилником се прописује рачуноводствена политика
за :

-

за кориснике буџета чија књига чини саставни
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дио Главне књиге Трезора општине Вишеград
за кориснике буџета чија је Главна књига
дјелимично саставни дио Главне књиге Трезора општине
Вишеград иза кориснике буџета који у цијелости послују
изван система трезорског пословања.
Буџетски корисници су органи, организације и други
субјекти јавног сектора који се финансирају из буџета
Општине и који су под контролом у складу са Законом.
Буџетски корисницици чија књига чини саставни дио
Главне књиге Трезора општине Вишеград су :

-

-

Скупштина општине,

-

Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове,
Одјељење за инспекцијске послове и послове
комуналне полиције

-

Кабинет Начелника,
Одјељење за општу управу,
Одјељење за финансије,
Одјељење за локални развој, привреду и
друштвене дјелатности,

-

ЈУ Центар за социјални рад,

-

ЈУ Дом културе Вишеград,

-

ЈУ Народна библиотека „ Иво Андрић“
Вишеград

-

ЈУ средња школа“ Иво Андрић“ Вишеград

ЈУ Центар за предшколско васпитање и
образовање „Невен, Вишеград
Туристичка организација општине Вишеград,
ЈУКД „ Градска галерија“

СУ „ Дрина“ Вишеград
Буџетски корисници чија је Главна књига
дјелимично саставни дио Главне књиге Трезора
су:

Члан 4.
Овим правилником уређује се:
I. Вођење буџетског рачуноводства:
1.
2.

организација буџетског рачуноводства;
основа за вођење буџетског рачуноводства;

3.
4.

пословне књиге;
рачуноводствене исправе;

II. Именовање лица која су одговорна за законитост,
исправност и састављање рачуноводствених исправа о
насталој пословној промјени или другом догађају;
III. Кретање рачуноводствених исправа и рокови за
њихово састављање и достављање;
IV. Интерни рачуноводствени контролни поступци;
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V.
Признавање, процјењивање и презентација
позиција финансијских извјештаја (Рачуноводствене
политике);
VI. Усклађивање пословних књига, попис имовине и
обавеза и усаглашавање потраживања и обавеза;
VII. Закључивање и чување пословних књига и
рачуноводствених исправа;
VIII. Састављање и достављање финансијских
извјештаја и
IX. Утврђивање одговорности у вези са финансијским
извјештавањем.
Члан 5.
Под рачуноводством буџетског корисника у смислу
овог правилника подразумјева се основ и услови
вођења пословних књига и других евиденција са
документацијом на основу које се евидентирају све
трансакције и други догађаји који исказују стање и
промјене имовине, потраживања, обавеза, извора
финансирања, расхода и издатака, прихода и
примања, као и утврђивање резултата пословања.
I ВОЂЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА
Организација рачуноводства
Члан 6.
Систем трезорског пословања заснива се на систему
главне књиге трезора и система јединственог рачуна
трезора, и то:
систем главне књиге трезора чине главна
књига трезора и помоћне књиге главне књиге трезора
и
систем јединственог рачуна трезора који
обухвата рачуне јавних прихода и редовне и
намјенске рачуне отворене на име Општине
Вишеград.
Буџетски корисник своје пословање обавља преко
Јединственог рачуна трезора и/ или једним дијелом

-

путем Јединственог рачуна трезора, а једним дијелом
ван главне књиге трезора.
Члан 7.
Послове рачуноводства буџетског корисника обављају
стручна лица која су распоређена за обављање ових
послова у складу са актом о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста, и то: начелник
одјељења финансија, шеф службе рачуноводства и
стручна лица која су распоређена за вршење ових
послова (билансиста, контиста, књиговођа, ликвидатор
и др.)
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Основа за вођење књиговодства
Члан 7.
Буџетски корисник у књиговодственом евидентирању
финансијских трансакција, примјењује контни оквир за
кориснике прихода буџета (институције јавног сектора).
Финансијски извјештаји буџетског корисника изражени
су у конвертибилним маркама(КМ).
Рачуноводствена основа, која се примјењује је
модификовано начело обрачуна (приходи су на
готовинској и обрачунској основи а расходи и обавезе
само на обрачунској основи).
Пословне књиге
Члан 8.
Пословне књиге су свеобухватне евиденције о
финансијским трансакцијама, којима се обезбеђује увид
у стање и кретање имовине, потраживања, обавеза,
извора финансирања, расхода и издатака, прихода и
примања и резултата пословања.
Пословне књиге се воде по систему двојног
књиговодства на суб-аналитичким (шестоцифреним)
контима, прописаним правилником којим се уређује
стандардни класификациони оквир и контни план за
буџетски систем.
Аналитичко
рашчлањавање
прописаних
субаналитичких конта (на суб-суб- аналитичка конта) врши
шеф одјељења за рачуноводство.
Члан 9.
Пословне књиге чине: дневник, главна књига и помоћне
књиге и евиденције. Дневник је обавезна пословна књига
у којој се хронолошки и систематично евидентирају све
настале пословне промјене. Главна књига садржи све
пословне промјене систематизоване на прописаним субаналитичким (шестоцифреним) контима, а у оквиру конта
хронолошки по редослиједу њиховог настајања.
Члан 10.
Вођење пословних књига мора бити уредно,
ажурно и да обезбеди увид у хронолошко књижење
трансакција и других пословних догађаја.
Члан 11.
Пословне књиге имају карактер јавних исправа.
Пословне књиге се воде за период од једне буџетске
године, изузев појединих помоћних књига које се могу
водити за период дужи од једне године. Пословне књиге
отварају се на почетку буџетске године.
Члан 12.
Пословне књиге се воде у слободним листовима или у
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електронском облику, при чему је обавезно коришћење
софтвера који обезбеђује очување података о свим
прокњиженим
трансакцијама,
а
омогућава
функционисање система интерних рачуноводствених
контрола и онемогућава неовлашћено брисање
прокњижених пословних промјена.Рачуноводствене
исправе
Члан 13.
Рачуноводствена исправа је јавна исправа која
представља писани доказ о насталој пословној
промjени и другом догађају који садржи све податке
на основу којих се врши књижење у пословним
књигама. У пословне књиге могу се уносити пословне
промjене и други догађаји само на основу валидних
рачуноводствених исправа (докумената) из којих се
може
сазнати
основ
настале
промjене.
Рачуноводственом
исправом
сматрају
се
и
рачуноводствене исправе које се састављају у
финансијској служби директних корисника, на основу
којих се врши књижење у пословним књигама, као
што су: одлуке, рјешења о ликвидацији мањкова и
вишкова по попису, записници о усаглашавању
потраживања и обавеза, обрачуни, прегледи,
спецификације и др
Члан 14.
Валидном рачуноводственом исправом сматра се
исправа добијена телекомуникационим путем у
електронском, магнетном или другом облику, у ком
случају је пошиљалац одговоран да подаци на улазу у
телекомуникациони пренос буду засновани на
рачуноводственим исправама, као и за чување
оригиналне исправе.
II. ИМЕНОВАЊЕ ЛИЦА КОЈА СУ ОДГОВОРНА
ЗА ЗАКОНИТОСТ, ИСПРАВНОСТ И
САСТАВЉАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА
O НАСТАЛОЈ ПОСЛОВНОЈ ПРОМJЕНИ ИЛИ
ДРУГОМ ДОГАЂАЈУ
Члан 15.
За
веродостојност,
тачност
и
потпуност
рачуноводствених исправа одговоран је шеф
рачуноводства које, према акту о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места,
саставља рачуноводствене исправе и то потврђује
својим потписом.
За законитост рачуноводствених исправа одговоран је
начелник општине, односно лице овлашћено од стране
начелника, што потврђује својим потписом. Интерну
контролу рачуноводствених исправа врше лица у

13

оквиру буџетског корисника, која су одређена од стране
начелника за вршење интерне контроле свих
трансакција које се тичу примања и издатака,
управљања имовином и обавезама, што потврђују
својим потписом.
Функције наведене у ст. 1, 2. и 3. овог члана не могу се
поклапати.
КРЕТАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА И
РОКОВИ ЗА ЊИХОВО ДОСТАВЉАЊЕ
Члан 16.
Ток кретања рачуноводствених исправа подразумева
пренос и услове преноса рачуноводствених исправа од
места њиховог састављања, односно уласка екстерног
документа у протокол буџетског корисника, преко
мјеста обраде и контроле, до места књижења и
архивирања.
Члан 17.
Рачуноводствена исправа саставља се на мјесту и у
вријеме настанка пословног догађаја у три примјерка, од
којих један примерак задржава лице које је исправу
саставило, један примерак се доставља одељењу за
плаћање, односно за књижење у финансијском
књиговодству, а трећи за књижење у помоћним књигама
и евиденцијама.
Члан 18.
Рачуноводствена исправа прије књижења у пословним
књигама мора бити потписана од стране лица
одговорног за насталу пословну промјену и други
догађај, лица које исправу саставило и лица које је
исправу контролисало. Лица из става 1. овог члана
својим потписом на исправи гарантују да је исправа
истинита и да вјерно приказује пословну промјену.
Члан 19.
Рачуноводствена исправа се путем доставне књиге
доставља на књижење у пословне књиге наредног дана, а
најкасније у року од два дана од дана настанка пословне
промјене и другог догађаја.
Члан 20.
Основни подаци које треба да садржи рачуноводствена
исправа су следећи:

-

назив буџетског корисника, односно име
физичког лица које је саставило, односно
издало исправу;
назив и број исправе;
мјесто и датум издавања исправе;
садржина пословне промјене;
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вриједност на коју гласи исправа;
послови који су повезани са исправом и
потпис овлашћеног лица.

III ИНТЕРНИРАЧУНОВОДСТВЕНИ КОНТРОЛНИ
ПОСТУПЦ

Члан 21.
Под
интерним
рачуноводственим
контролним
поступцима, у смислу овог правилника, подразумевају
се
поступци
вршења
интерне
контроле
рачуноводствених исправа. У поступцима интерне
контроле контролишу се рачуноводствене исправе у
погледу законитости, потпуности, истинитости и
тачности података садржаних у њима.
Члан 22.
Поступак интерне контроле обухвата:

-

контролу планирања расхода;
преузимање обавеза и

извршавање налога за плаћање.
Поступак интерне контроле подразумева нарочито:

- провјеру и утврђивање да ли су расходи
планирани у складу са стварним потребама за
извршавање функција буџетског корисника;
- контролу преузимања обавеза и извршавање
налога за плаћање;
- контролу документованости пословних
промјена;
- провјеру исправности и законитости
трансакција (првенствено да ли је у складу са Законом
о јавним набавкама);
- провјеру тачности класификације и – овјеру
трансакције.
Члан 23.
Интерни рачуноводствени контролни поступци се
воде на начин прописан интерним Правилником о
интерним контролама и контролним поступцима.
ПРИЗНАВАЊЕ,
ПРЕЗЕНТАЦИЈА
ИЗВЈЕШТАЈА

ПРОЦЈЕЊИВАЊЕ
И
ПОЗИЦИЈА
ФИНАНСИЈСКИХ

Рачуноводствене политике
Члан 24.
Признавање, процјењивање и презентација позиција
финансијских извјештаја врши се у складу са
рачуноводственим политикама.
Члан 25.
Пословне промјене у рачуноводству буџетског
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корисника, воде се по модификованој обрачунској
основи
на
прописаним
шестоцифреним
субаналитичким контима садржаним у контном плану
правилника
којим
се
уређује
стандардни
класификациони оквир и контни план за буџетски
систем. Уколико прописана суб-аналитичка конта не
задовољавају потребу буџетског корисника, евиденција
се обезбјеђује на седмоцифреном и вишем нивоу.
Приходи
Члан 26.
Приходи су бруто приливи економске користи или
услужног потенцијала током периода извјештавања када
ти приливи доводе до повећања нето имовине/капитала,
осим повећања која се односе на учешће власника.
Приходи обухватају пореске приходе, непореске
приходе, грантове и приходе обрачунског карактера и
трансфере.
Члан 27.
Пореске приходе чине:

- порези на лична примања и приходе од
самосталне дјелатности
- порези на имовину
- порези на промет производа и услуга
- индиректни порези прикупљени преко УИО
- остали порески приходи
Вредновање пореских прихода врши се по номиналној
вриједности очекиваног прилива готовине или
готовинског еквивалента.
Порески приходи се, утврђују у моменту наплате,
односно прилива средстава на Јединствен рачун трезора.
Члан 28.
Непореске приходе чине:

- приходи од финансијске и нефинансијске
имовине и позитивних курсних разлика
- накнаде и таксе и приходи од пружања јавних
услуга
- новчане казне
- приходи од финансијске и нефинансијске
имовине и трансакција размјене између или унутар
јединица власти
- остали непорески приходи
Вредновање непореских прихода врши се по номиналној
вриједности очекиваног
прилива
готовине
или
готовинског еквивалента.
Непорески приходи се, утврђују у моменту наплате,
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односно прилива средстава на Јединствен рачун
трезора.
Члан 29.
Приходи од грантова исказују текуће и капиталне
помоћи примљених од физичких и правних лица из
земље или иностранства.
Признају се у моменту наплате, односно прилива
средстава на Јединствен рачун рачун трезора.
Члан 30.
Приходи обрачунског карактера представљају приходе
од реализације залиха, приходе за промјене залиха
учинака, прихода од укидања резервисања по основу
обавеза, финансијске приходе обрачунског карактера,
приходе од усклађивања финансијске и нефинансијске
имовине, добитке од продаје финансијске и
нефинансијске имовине и остале приходе обрачунског
карактера.
Вреднују се по обрачунској основи у моменту настанка
и нису праћени приливом готовине у моменту
њиховог евидентирања.
Приходи обрачунског карактера не планирају се у
буџету и евидентирају се искључиво у циљу израде
финансијских извјештаја.
Примици
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Члан 33.
Конта класе 9 представљају затворен систем конта која
служе за евидентирање примитака од финансијске
имовине и задуживања.
Књиговодствено евидентирање на класи 9 врши се на
готовинском основу у моменту уплате по основу
финансијске имовине и задуживања без обзира да ли се
новчани ток реализовао преко контролисаних банковних
рачуна.
Књиговодственом евидентирању на контима класе 9
претходи књижење пословног догађаја који је довео до
новчаног прилива на одговарајућим билансним контима
(укључујући и примљене авансе за финансијску
имовину). Салда конта класе 9 не преносе се у наредну
годину и не представљају позиције биланса успјеха.
Расходи
Члан 34.
Расходи су смањења економских користи или услужног
потенцијала током извјештајног периода у облику
одлива или трошења средстава или настанка обавеза
које доводе до смањења нето имовине/капитала.
Расходи обухватају текуће расходе, расходе
обрачунског карактера и трансфере између и унутар
јединица власти.

Члан 31.
Примици се односе на примитке од продаје
нефинансијске имовине (примања од продаје основних
средстава, залиха и драгоцености) и примања од
задуживања (примања од домаћих и иностраног
задуживања) и примања од продаје финансијске
имовине (примања од продаје домаће и стране
финансијске имовине.
Вредновање примитака врши се по номиналној
вриједности оствареног прилива готовине или
готовинског еквивалента.

Члан 35.
Вредновање расхода (изузев расхода обрачунског
карактера) врши се по номиналној вриједности
очекиваног
одлива
готовине
или
готовинског
еквивалента.
Расходи се признају на обрачунском основу, у периоду у
коме је обавеза за плаћање настала, без обзира да ли је
извршено и само плаћање

Члан 32.
Конта класе 8 представљају затворен систем конта
који служи за евидентирање примитака од
нефинансијске имовине и не представљају позиције
биланса успјеха.
Књиговодственом евидентирању на контима класе 8
претходи књижење пословног догађаја који је довео до
новчаног прилива на одговарајућим билансним
контима (укључујући и примљене авансе за
нефинансијску имовину). Салда конта класе 8 не
преносе се у наредну годину и не представљају
позиције биланса успјеха.

- расходе за бруто плате и бруто накнаде
трошкова и осталих личних примања,
- расходи по основу коришћења робе и услуга
(расходи за закуп, енергију, комуналне, комуникационе
и транспортне услуге, режијски материјал),
- расходи за текуће одржавање,

Члан 36.
Текући расходи обухватају:

- расходи путовања и смјештаја,
- расходи за услуге одржавања

јавних
површина, стручних услуга и остали непоменути
расходи),
- расходи за финансирање и других
финансијских трошкова (расходи по основу камата на
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издате хартије од вриједности, расходи по основу
камата на примљене зајмове у земљи и из
иностранства, расходи по основу камата за
нереализоване кредите, расходи за финансирање по
основу деривата, трошкови сервисирања примљених
зајмова – провизије, интеркаларне камате, трошкови
обраде кредитне документације, расходи по основу
ефективних негативних курсних разлика, расходи
по основу затезних камата),

- расходи за субвенције правним и физичким
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- да постоји сагласност надлежног органа за
утрошак средстава,
- да је покренут или завршен поступак јавне
набавке,

- да постоји поуздана процјена износа обавезе,
- да постоји вјероватноћа да ће за измирење бити
потребан одлив средстава.Салда конта класе 5 не преносе
се у наредну годину и не представљају позиције биланса
успјеха.

лицима,

- расходи за текуће и капиталне грантове и
- расходи за социјалну заштиту, за помоћ
борцима, војним инвалидима и породицама
погинулих.
Члан 37.
Под
расходима
обрачунског
карактера
подразумијевају се расходи по основу набавне
вриједности реализованих залиха, амортизације,
резервисања по основу обавеза, финансијски расходи
обрачунског карактера, расходи од усклађивања
вриједности имовине, губици од продаје имовине, дате
помоћи у натури и остали расходи обрачунског
карактера, који не захтијевају одлив готовине и као
такви се не планирају у буџету, него се евидентирају
искључиво у циљу израде финансијског извјештаја.
Издаци
Члан 38.
Издаци се односе на издатке за нефинансијску
имовину (издатке за набавку основних средстава,
залиха, драгоцености и природне имовине) и издатке
за набавку финансијске имовине.
Члан 39.
Конта класе 5 представљају затворен систем конта
која служе за евидентирање издатака за нефинансијску
имовину, а обухватају издатке за изградњу,
прибављање,
инвестиционо
одржавање,
реконструкцију и адаптацију нефинансијске имовине.
Књиговодствено евидентирање на контима класе 5
врши се на обрачунском основу у периоду за који је
настала обавеза издатка за нефинансијску имовину без
обзира да ли је до краја обрачунског периода дошло до
готовинског одлива.
Изузетак је када се на крају обрачунског периода жели
извршити резервација расположивих средстава на
ставкама планираним у буџету. Резервација се може
извршити ако су испуњени следећи услови:

- да је позиција планирана буџетом,

Члан 40.
Конта класе 6 представљају затворен систем конта која
служе за евидентирање издатака за финансијску имовину
и отплату дугова и не представљају позиције биланса
успјеха.
Књиговодствено евидентирање на класи 6 врши се на
готовинској основи у моменту исплате за финансијску
имовину или отплату дугова без обзира да ли се новчани
ток реализовао преко контролисаних банковних рачуна.
Вредновање издатака за финансијску имовину и отплату
дугова врши се по номиналној вриједности оствареног
одлива готовине или готовинског еквивалента.
Салда конта класе 6 не преносе се у наредну годину.
Нефинансијска имовина
Члан 41.
Нефинансијска имовина имовина према се према
рочности дијели на:

- нефинансијску имовину у сталним средствима
од које се очекују економске користи или услужни
потенцијал у периоду дужем од годину дана и/или
периоду дужем од уобичајеног циклуса пословања, кроз
могућности да се користи у процесу производње, да се
користи у административне сврхе или да се прода, иако
трговина није превасходан разлог држања имовине,
односно за коју се не очекује да ће бити утрошена или
конвертована у периоду краћем од годину дана и/ или
периоду краћем од уобичајеног циклуса пословања и
нефинансијску имовину у текућим средствима
– од које се очекује економске користи или услужни
потенцијал у периоду краћем од годину дана и /или у
току уобичајеног циклуса пословања , кроз могућност да
се користи у процесу производње, да се користи у
административне сврхе или да се прода, односно која се
држи превасходно за потребе трговине и
/или за коју се очекује да ће бити утрошена или
конвертована у готовину у периоду краћем од годину
дана и/ или у току уобичајеног циклуса пословања.
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Члан 42.
Нефинансијска имовина у сталним средствима може
настати као резултат производног процеса произведена стална имовина, односно као изум
друштва или природним путем - драгоцјености и
непроизведена стална имовина, а укључује и
нефинансијску имовину у сталним средствима у
припреми.
Нефинансијску имовину у текућим средствима чине
залихе различитих властитих и туђих учинака који се
чувају
за
употребу,
производњу
и/или
продају,укључујући и сталну имовину намијењену
продаји, имовину из обустављеног пословања.
Произведена стална имовина
Члан 43.
Произведена стална имовина исказују се зграде и
објекти, постројења и опрема, биолошка имовина,
инвестициона имовина и нематеријална произведена
имовина.
Члан 44.
Зграде и објекти обухватају стамбене, пословне,
саобраћајне и остале објекте у употреби, који су
изграђени, купљени, прибављени на финансијски
лизинг или стечени на други начин.
Вредновање приликом почетног признавања зграда и
објеката врши се по трошку набавке - набавној
вриједности или цијени коштања.
Набавна вриједност се састоји од:

- његове набавне цијене, укључујући увозне
дажбине и порезе на промет који се не
рефундирају,након одбијања трговачких дисконта и
рабата.
- било каквих трошкова директно приписивих
довођењу тог средства на локацију и у стање потребно
за његово функционисање на начин који је
руководство предвидјело.
- почетне процјене трошкова демонтирања и
уклањања дате ставке и обнове терена на ком се она
налази, што представља обавезу коју ентитет преузима
или када се ставка стекне или као резултат коришћења
ставке током одређеног периода за неке друге потребе
осим за производњу залиха током тог периода
Када је средство стечено у трансакцији која није
трансакција размјене, односно када трошак набавке не
одражава стварну вриједност средства, његово
почетно вредновање се врши по фер вриједности на
дан стицања.
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Након почетног признавања вриједност зграда и
објеката се мјери по набавној вриједности умањеној за
акумулирану амортизацију и накнадне губитке од
умањења вредности.
Амортизација средства почиње када када оно постане
расположиво за коришћење, то јест када се налази на
локацији и у стању неопходном да би могло да
функционише на начин који је предвидело руководство.
Амортизација средства престаје када средство престане
да се признаје.
Амортизација се врши линеарном методом по стопи
дефинисаној у складу са очекиваним вијеком трајања
средства. Вијек трајања средства се провјерава најмање
на сва сваки дан годишњег финансијског извјештавања.
Ако се очекивања разликују од претходних
процјена,промјена се подразумијева као промјена
рачуноводствене процјене.
За зграде и објекте који се не користе односно не
генеришу готовину врши се процјена надокнадивости
најмање на сваки дан годишњег финансијског
извјештавања. Вриједност имовине која не генерише
готовину је умањена када је књиговодствена вриједност
имовине већа од надокнадивог износа. Надокнадиви
износ предствља фер вриједност средства на дан
извјештавања умањена за трошкове продаје. Ако, и само
ако, је надокнадиви износ зграда и објеката мањи од
њене књиговодствене вриједности, књиговодствена
вриједност се смањује на њен надокнадиви износ. То
смањење представља губитак од умањења вриједности.
Трошкови амортизације и трошкови и приходи признати
по основу усклађивања вриједности зграда и објеката
имају искључиво обрачунски карактер и не сматрају се
буџетским расходима/приходима.
Члан 45.
Постројења и опрема обухватају превозна средства,
канцеларијску опрему, алат и инвентар, комуникациону
и рачунарску опрему, грeјну, расхладну и заштитну
опрему,опрему за образовање, науку, културу и спорт,
специјалну опрему, производно-услужну опрему, алат и
инвентар и остала постројења и опрему у употреби, која
је купљена, прибављена на финансијски лизинг или
стечена на други начин.
Иницијално постројења и опрема се вреднују по
набавној вриједности. Набавна вриједност се састоји од:

- његове набавне цијене, укључујући увозне
дажбине и порезе на промет који се не
рефундирају,након одбијања трговачких дисконта и
рабата.
- било каквих трошкова директно приписивих
довођењу тог средства на локацију и у стање потребно
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- очетне процjене трошкова демонтирања и
уклањања дате ставке и обнове терена на ком се она
налази
Када је средство стечено у трансакцији која није
трансакција размјене, односно када трошак набавке не
одражава стварну вриједност средства, његово
почетно вредновање се врши по фер вриједности на
дан стицања.
Након почетног признавања, постројења и опрема се
исказују по својој набавној вриједности умањеној за
акумулирану амортизацију и евентуалне акумулиране
губитке од умањења вриједности.
Амортизација и умањење вриједности врши се по
истом принципу као код зграда и објеката.
Члан 46.
Инвестициона имовина обухвата имовину у
власништву која се држи ради остваривања прихода
од издавања, дугорочног пораста вриједности или за
тренутно непознату будућу намјену, имовину дату под
оперативни закуп и улагање у имовину узету под
оперативни закуп уколико задовољава критеријуме за
признавање као инвестиционе имовине.
Почетно вредновање инвестиционе имовине у
власништву се врши по трошку набавке - набавној
вриједности или цијени коштања.
Када је средство стечено у трансакцији која није
трансакција размјене, односно када трошак набавке не
одражава стварну вриједност средства, његово
почетно вредновање се врши по фер вриједности на
дан стицања.
Након
иницијалног
признавања
инвестициона
имовина се вреднује по набавној вриједности
умањеној за акумулирану амортизацију и евентуалне
акумулиране губитке од умањења вриједности.
Амортизација и умањење вриједности врши се по
истом принципу као код зграда и објеката.
Члан 47.
Нематеријална произведена имовина обухвата
улагање у истраживање и процјењивање минералних
ресурса, рачунарске програме, оригинална забавна,
књижевна и умјетничка дијела, улагање у развој и
слично.
Почетно вредновање нематеријалне
произведене
имовине врши се по трошку набавке – набавној
вриједности или цијени коштања. Када је имовина
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стечена у трансакцији која није трансакција размјене,
односно, када трошак набавке не одражава стварну
вриједност имовине, њено почетно вредновање се врши
по фер вриједности на дан стицања.
Након почетног признавања, нематеријална улагања се
исказују по својој набавној вриједности умањеној за
акумулирану амортизацију и евентуалне акумулиране
губитке од умањења вриједности.
Амортизација и умањење вриједности врши се по истом
принципу као код зграда и објеката.
Нероизведена стална имовина
Члан 48.
Непроизведена стална имовина настаје природним
путем и обухвата земљиште, остала природна добра и
нематеријално непроизведену имовину.
Члан 49.
Земљиште обухвата пољопривредно земљиште, градско
грађевинско земљиште и остало грађевинско земљиште.
Почетно вредновање земљишта се врши по трошку
набавке – набавној вриједности или цијени коштања.
Када је земљиште стечено у трансакцији која није
трансакција размјене, односно, када трошак набавке не
одражава стварну вриједност земљишта, његово почетно
вредновање се врши по фер вриједности на дан стицања.
Након признавања, земљиште се вриједнује по својој
набавној вредности умањеној акумулиране губитке од
умањења вредности.
Евентуално умањење вриједности врши се по истом
принципу као и код зграда и објеката.
Земљиште не подлијеже амортизацији.
Члан 50.
Стална средства у припреми вреднују се по трошку
набавке - набавној вриједности или цијени коштања
имовине у процесу њеног прибављања.
Стална средства у припреми не подлијеже амортизацији.
Члан 51.
Улагања на туђим некретнинама, постројењима и
опреми представљају улагања која се врше на туђим
средствима која су узета/добијена на привремено
коришћење ради обављања дјелатности.
Улагање на туђим некретнинама, постројењима и
опреми се амортизује у току коришћења туђег средства.
Обрачун амортизације врши се примјеном линеарне
методе по стопи дефинисаној у складу са очекиваним
вијеком трајања средства. Вијек трајања средства се
провјерава најмање на сва сваки дан годишњег
финансијског извјештавања. Ако се очекивања разликују
од претходних процјена,промјена се подразумијева као
промјена рачуноводствене процјене.

15.01.2020. године

Службени гласник Општине Вишеград – број 1.
13
- финансијска средства расположива за продају

Нефинансијска имовина у текућим
средствима средствима
Члан 52.
Стална
имовина
намијењена
продаји
и
обустављена пословања обухвата све облике сталне
нефинансијске имовине која је намијењена продаји и
сви облици нефинансијске имовине која припада
обустављеним пословањима.
Вриједност сталне имовине намијењене продаји
утврђује се по књиговодственој вриједности. Стална
имовина
намијењена
продаји
не
подлијеже
амортизацији.
Члан 53.
Залихе се процјењују по набавној вриједности.
Набавну вриједност чине нето фактурна вриједност и
зависни трошкови набавке. Под зависним трошковима
набавке подразумјевају се сви директни трошкови у
поступку набавке до ускладиштења.
Залихе робе за даљу продају евидентирају се по
набавној цијени, а обрачун излаза са залиха врши се по
методи пондерисане просјечне цијене. Залихе робе за
даљу продају исказују се, у тренутку набавке, као
издаци за нефинансијску имовину, а у тренутку
продаје, као примања од продаје нефинансијске
имовине.
Залихе ситног инвентара и потрошног материјала се
евидентирају по набавној цијени, а обрачун излаза са
залиха врши се по методи пондерисане просјечне
цијене. Ситан инвентар и потрошни материјал се
отписују у цијелости приликом стављања у употребу.
Финансијска имовина
Члан 54.
Финансијска имовина је било која имовина која је:
готовина,
уговорено право на примање готовине или
другог финансијског средства од другог ентитета,

-

уговорено право на размјену финансијских
инструмената са другим ентитетима под условима који
су потенцијално повољни или
- инструмент капитала другог ентитета.

-

Члан 55.
Финансијске имовина се класификује у једну од
следећих категорија:

доспијећа,

готовина и еквиваленти,
зајмови и потраживања,
финансијска средства која се држе до рока

или

- финансијска средства по фер вриједности кроз
биланс успјеха.
Члан 56.
Према рочности (ликвидности) финансијска имовина се
дијели на:

- дугорочну финансијску имовину - за коју се не
очекује да ће бити конвертована у готовину у периоду
краћем од годину дана и/или периоду краћем од
уобичајеног циклуса пословања и
- краткорочну финансијску имовину - која се
држи превасходно за потребе трговине и/или за коју се
очекује да ће бити утрошена или конвертована у
готовину у периоду краћем од годину дана и/или у току
уобичајеног циклуса пословања.
Члан 57.
Дугорочну финансијску имовину у смислу овог
правилника чине дугорочни пласмани, потраживања,
разграничења, остала дугорочна финансијска имовина, те
дугорочна финансијска имовина и разграничења из
трансакција између или унутар јединица власти.
Краткорочну финансијску имовину у смислу овог
правилника чине готовина и готовински еквиваленти,
краткорочни пласмани, потраживања, разграничења
остала краткорочна финансијска имовина, те дугорочна
финансијска имовина и разграничења из трансакција
између или унутар јединица власти.
Члан 58.
При почетном признавању финансијска имовина
вреднује се по њеној фер вриједности увећаној за
трошкове трансакције који се директно могу приписати
стицању имовине, у случају
финансијске имовине која се не прати по фер
вриједности кроз биланс успјеха.
Члан 59.
Зајмови, и финансијска средства која се држе до рока
доспијећа након иницијалног признавања вреднују се
по амортизованој вриједности употребом метода
ефективне каматне стопе. Амортизована вриједност
финансијског средства је износ главнице која се
потражује (износ по којем се финансијско средство
одмјерава приликом почетног признавања умањен за
исплаћене главнице), коригован на више или ниже за
кумулирану амортизацију дисконта, премија и других
разлика приписивих средству примјеном метода
ефективне каматне стопе, те умањења вриједности усљед
обезврјеђења. Приходи од камата се признају кроз
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поступак амортизације вриједности финансијског
средства, примјеном метода ефективне каматне стопе,
а обрачун камата евидентира се као засебно
краткорочно потраживање.
Члан 60.
Акције и учешће у капиталу других ентитета који
нису
буџетски
корисници
(финансијски
и
нефинансијски јавни субјекти), а који су под
контролом или значајним утицајем одређене јединице
власти, након иницијалног признавања вреднују се по
номиналној вриједности основног капитала уписаног у
регистру суда у износу који припада односној
јединици власти. Повећање, односно смањење
номиналне вриједности уписаног капитала на дан
билансирања, а које није узроковано додатним
улагањима у повећање власничког учешћа у односу на
почетну
вриједност,
евидентира
се
преко
ревалоризационих резерви и конта корекције
вриједности односне финансијске имовине, осим када
постоји објективни доказ умањења вриједности
средства, када се признају обрачунски расходи од
усклађивања вриједности финансијске имовине.
Члан 61.
Финансијска средства расположива за продају
након иницијалног признавања вреднују се по фер
вриједности. Повећање, односно смањење фер
вриједности на дан билансирања у односу на почетну
вриједност евидентира се преко ревалоризационих
резерви и конта корекције вриједности односне
финансијске имовине, осим када постоји објективни
доказ умањења вриједности средства, када се признају
обрачунски расходи од усклађивања вриједности
финансијске имовине.
Члан 62.
Финансијска средства по фер вриједности кроз
биланс успјеха вреднују се по фер вриједности.
Промјене у фер вриједности билансирају се преко
обрачунских прихода и расхода.
Члан 63.
Новчана средства обухватају: текуће рачуне,
издвојена новчана средства и акредитиве; благајну;
девизни рачун и остала новчана средства.
Новчана средства се процењују по номиналној
вриједности.
Члан 64.
Краткорочна потраживања обухватају потраживања
по основу продаје од купаца у земљи и иностранству и
друга потраживања – за камате, потраживања од
запослених, потраживања од других органа и
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организација, по основу преплаћених пореза и доприноса
и остала потраживања.
Краткорочна потраживања се у моменту настанка
промјене евидентирају задужењем, а одобрењем обавеза
из групе пасивних временских разграничења. У моменту
наплате се затвара конто пасивних временских
разграничења и одобрава се одговарајућем конту у класи
прихода.
Краткорочна потраживања се процијењују по
номиналној вриједности умањеној индиректно за износ
вјероватне ненаплативости потраживања, а директно ако
је немогућност наплате извјесна и документована. За сва
потраживања старија од годину дана сматрају се
ненаплативим и врши се њихова исправка вриједности.
Члан 65.
Активна временска разграничења обухватају дугорочна
и краткорочна разграничења.
У оквиру дугорочних разграничења исказују се
разграничени расходи, приходи и остала дугорочна
разграничења на период дужи од годину дана.
У оквиру краткорочних разграничења исказују се
разграничени расходи, разграничени приходи и остала
разграничења на период краћи од годину дана.
Разграничени расходи обухватају издатке текућег
обрачунског периода који ће тек у наредном периоду
постати расходи, нпр. потраживања за унапријед
плаћене премије осигурања, закупнину, претплату на
стручне часописе и публикације, трошкове енергије и
сличне авансне уплате у земљи и иностранству
Разграничени приходи обухватају приходе текућег
обрачунског периода који ће тек у наредном периоду
постати примици, нпр. обрачунати приходи од камата
текућег обрачунског периода који доспијевају за наплату
у наредном обрачунском периоду.
Остала
краткорочна
разграничења
обухватају
разграничене трошкове по основу обавеза, односно
унапријед плаћене расходе по основу трошкова
сервисирања обавеза који се укључују у ефективну
каматну стопу, разграничења по основу неизмирених
обавеза за накнаде плата за вријеме родитељског
одсуства и боловања које се рефундирају од фондова
обавезног социјалног осигурања, те извршене авансне
уплате за прибављање нефинансијске имовине у земљи
и иностранству и остала некласификована краткорочна
разграничења.
Обавезе и разграничења
Члан 66.
Обавезе се могу класификовати као садашње обавезе
(законске или изведене), резервисања или потенцијалне
обавезе.
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Садашње обавезе су обавезе које проистичу из
прошлих догађаја, чије измирење ће довести до
одлива ресурса који представљају економске
користи или услужни потенцијал.
Резервисања су садашње обавезе са неизвјесним
роком доспијећа и износом али за које постоји
вјероватноћа да ће за њихово измирење бити
потребан одлив ресурса и за које се може извршити
поуздана процјена износа обавезе. Код судских
спорова за формирање резервисања кључно је
мишљење правне службе, односно правног
заступника буџетског корисника који води судски
спор.
Потенцијална обавеза је могућа обавеза која настаје на
основу прошлих догађаја и чије постојање се потврђује
само настанком или ненастанком једног или више
неизвјесних будућих догађаја који нису у потпуности
под контролом буџетског корисника или садашња
обавеза која настаје по основу прошлих догађаја али
није призната.
Члан 67.
Садашње обавезе и резервисања се исказују у билансу
стања док се потенцијалне обавезе не признају кроз
биланс стања него се објелодањују у напоменама уз
финансијски извјештај.
Члан 68.
Према рочности обавезе се дијеле на:
краткорочне (текуће) обавезе – обавезе које
доспијевају за измирење у року краћем од годину дана
и

-

дугорочне обавезе – обавезе које доспијевају
за плаћање у периоду дужем од годину дана од дана
састављања финансијских извјештаја. Дугорочне
обавезе обухватају обавезе по дугорочним кредитима
и зајмовима, обавезе по основу издатих хартија од
вриједности и остале дугорочне обавезе. Краткорочне
обавезе обухватају обавезе по краткорочним
кредитима, обавезе за издате хартије од вриједности,
обавезе према радницима, обавезе из пословања и
остале краткорочне обавезе.
Обавезе према запосленим и обавезе према
добављачима се увијек сматрају краткорочним
обавезама без обзира када доспијевају за плаћање.

-

Члан 69.
Обавезе се иницијално признају по номиналном износу
који чини фер вриједност робе или услуга за које је
добављач доставио фактуру или постоји формални
споразум из кога проистиче обавеза плаћања (нпр.
плаћања у вези са социјалним давањима).
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Вредновање обавеза на датум биланса стања врши се у
висини номиналне или дисконтоване вриједности
очекиваних одлива ресурса који представљају економске
користи или услужни потенцијал.
Финансијске обавезе на дан биланса вреднују се по
амортизованом трошку коришћењем ефективне каматне
стопе.

Члан 70.
Пасивна
временска разграничења
обухватају:
разграничене приходе, разграничене плаћене расходе,
обрачунате (фактурисане) ненаплаћене приходе и
примања и остала пасивна временска разграничења.
Разграничени приходи обухватају разграничене приходе
из донација и остале разграничене приходе.
Разграничени плаћени расходи обухватају износе који су
у обрачунском периоду исплаћени, а у моменту
извршене исплате нису евидентирани као текући
расходи или издаци за набавку нефинансијске имовине
(аконтација за службено путовање, аванс за материјал,
аванс за набавку нефинансијске имовине и др.).
Обрачунати ненаплаћени приходи и примања обухватају
фактурисане ненаплаћене текуће приходе и примања по
основу продаје нефинансијске имовине.
Члан 71.
Властити извори представљају нето имовину, односно,
разлику између укупне имовине и укупних обавеза
презентованих у билансу стања. Властите изворе чине
трајни извори, резерве, финансијски резултат и
ванбилансна евиденција.
Властити извори и резерве
Члан 72.
Трајни извори стоје на располагању на неодређено
вријеме и немају рок доспијећа.
Трајни извори средстава формирају се:

- из иницијалних средстава обезбијеђених за
оснивање буџетског корисника у складу са одлуком
органа управе,
- из расподијељеног финансијског резултата
ранијих година,
- у осталим случајевима дозвољеним МРС ЈС и
другим релевантним прописима
Члан 73.
Властити извори представљају нето имовину,
односно, разлику између укупне имовине и укупних
обавеза презентованих у билансу стања. Властите
изворе чине трајни извори, резерве, финансијски
резултат и ванбилансна евиденција.
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Члан 74.
Резерве из резултата формирају се по основу
расподјеле позитивног финансијског резултата
ранијих година и служе за покривање очекиваног
негативног финансијског резултата.
Ванбилансна евиденција
Члан 75.
У ванбилансној евиденцији евидентирају се
пословни догађаји који немају директног утицаја на
имовину, обавезе и изворе, него отварају само
могућност за такав утицај у будућности.
Ванбилансна актива обухвата основна средства у
закупу, примљену туђу робу и материјал, хартије од
вредности ван промета, авале и друге гаранције и
осталу ванбилансну активу.
Ванилансна пасива обухвата обавезе за основна
средства у закупу, примљену туђу робу и материјал,
хартије од вредности ван промета, авале и остале
гаранције и осталу ванбилансну пасиву.
Исправке грешака и промјене
рачуноводствених политика
Члан 76.
Материјално значајне грешке из претходног периода
исправљају се ретроактивно у првом сету
финансијског извјештаја након откривања тако што ће
се преправити упоредни за презентовани период у
којем се грешка јавила или ако се грешка јавила прије
најранијег презентованог периода, преправити почетна
салда средстава, обавеза и властитих извора за
најранији презентовани период.
Члан 77.
Грешке из претходног периода ретроактивно се
исправљају преправљањем података изузев ако је
немогуће утврдити било ефекте, било кумулативни
ефекат грешке.
Када је немогуће да се утврде ефекти грешке тада се
преправљају почетна салда средстава, обавеза и
властитих извора за најранији период за који је
ретроактивно преправљање података изводљиво.
Када је неизводљиво да се утврде ефекти грешке из
одређеног периода на упоредне информације за један
или више презентованих периода преправљају се
почетна салда средстава, обавеза и властитих извора за
најранији период за који је ретроактивно преправљање
података изводљиво (што може бити и текући период).
Када је на почетку текућег периода неизводљиво да се
утврди кумулативни ефекат неке грешке на све
претходне периоде, преправљају се упоредне
информације како би се грешка исправила унапријед
од најранијег датума за који је то практично.
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Члан 78.
Све битне информације у вези са исправкама грешака из
претходног периода објављују се у напоменама уз
финансијске извјештаје.
Консолидовани финансијски извјештаји
Члан 79.
Везано за припрему и презентацију консолидованих
финансијских извјештаја корисника буџета, у овом
правилнику користе се изрази и дефиниције са
сљедећим значењем:
1.
контрола - моћ управљања финансијским и
пословним политикама других корисника буџета или
других ентитета јавног сектора, са циљем остваривања
користи од њиховог пословања,
2.
заједничка контрола - законом одређена или
споразумом утврђена подјела контроле од стране
корисника буџета над појединим или укупним
активностима других корисника буџета или других
ентитета јавног сектора,
3.
заједнички утицај - право учествовања у
одлучивању о финансијским и пословним политикама
корисника буџета или других ентитета јавног сектора,
али не и право контроле или заједничке контроле над
тим политикама,
4.
економски ентитети - групе корисника буџета
састављене од корисника буџета који самостално или
заједно са другим буџетским корисницима
контролишу једног или више других корисника буџета
или других ентитета јавног сектора или остварују
значајан утицај над њиховим финансијским и пословним
политикама,
5.
контролисани буџетски корисници - буџетски
корисник који је под потпуном контролом другог
буџетског корисника,
6.
контролисани други ентитети јавног сектора профитна или непрофитна правна лица која су под
потпуном контролом буџетског корисника,
7.
заједнички контролисани буџетски корисник
или други ентитет јавног сектора - буџетски корисник
или други ентитет јавног сектора који је под
заједничком контролом два или више других корисника
буџета,
8.
придружени ентитет - буџетски корисник или
други ентитет јавног сектора над којим буџетски
корисник остварује значајан утицај, а који није ни
контролисани, нити заједнички контролисани буџетски
корисник или други ентитет јавног сектора,
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9.
метода набавне вриједности - метода
рачуноводственог обухватања улагања по којој се
улагање признаје у висини његове набавне
вриједности,
10.
метода удјела - рачуноводствена метода
према којој се улагање почетно евидентира по
набавној вриједности, а затим се коригује с циљем да
одрази промјене учешћа буџетског корисника који има
значајан утицај у нето имовини ентитета над којим је
остварен значајан утицај,
11.
пропорционална консолидација - метода
рачуноводственог обухватања учешћа у средствима,
обавезама, расходима, приходима и нето имовини
заједнички контролисаних корисника буџета и
12.
засебни
(појединачни)
финансијски
извјештаји - финансијски извјештаји презентовани од
стране појединачних корисника буџета, укључујући и
оне који остварују потпуну контролу, значајан утицај
или су учесници у заједничкој контроли; засебни
финансијски извјештаји нису исто
што и
консолидовани финансијски извјештаји, финансијски
извјештаји у којим се улагања рачуноводствено
обухватају методом удјела или финансијски
извјештаји сачињени методом пропорционалне
консолидације.
Члан 80.
Консолидовани финансијски извјештаји Општине
обухватају финансијске извјештаје припремљене у
складу са Законом о буџетском систему Републике
Српске и чланом 62. Правилника о финансијском
извјештавању за кориснике прихода буџета Републике,
општина, градова и фондова.
Припрема
и
презентација
консолидованих
финансијских извјештаја корисника буџета врши се на
начин и према правилима садржаним у оквиру:

- МРС-ЈС 6 - Консолидовани и засебни
финансијски извјештаји, за економски ентитет кога
чине буџетски корисник који има контролу и
контролисани буџетски корисници,
- МРС-ЈС 7 - Улагања у придружене ентитете,
за економски ентитет кога чине буџетски корисник
који остварује значајан утицај и буџетски корисници
над којим се остварује значајан утицај (придружени
ентитети),
- МРС-ЈС 8 - Учешћа у заједничким
улагањима, за економски ентитет кога чине буџетски
корисници који учествују у заједничкој контрли над
другим буџетским корисницима и буџетским
корисницима над којим се остварује заједничка
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контрола и

- МРС-ЈС 22 - Објелодањивање финансијских
информација о општем државном сектору, у случају када
економском ентитету кога чине буџетски корисници
припадају и други ентитети јавног сектора.
Члан 81.
Консолидовани финансијски извјештаји Општине треба
да обухвате финансијске извјештаје свих контролисаних
корисника буџета и књиговодствену вриједност нето
имовине контролисаних других ентитета јавног сектора,
осим:

- ако се планира да контрола буде само
привремена, јер је контролисани други ентитет јавног
сектора стечен и задржан искључиво ради његове
продаје у року од дванаест мјесеци од датума стицања и

- када буџетски корисник који остварује
контролу активно тражи купца контролисаног другог
ентитета јавног сектора.
Други ентитет јавног сектора који је искључен из
консолидације рачуноводствено се обухвата као
финансијски инструмент.
Члан 82.
У складу са одредбама МРС-ЈС 6, финасијски извјештаји
корисника буџета комбинују се по принципу"ред по
ред".
Приликом
израде
консолидованог
годишњег
финансијског извјештаја предмет обавезне елиминације
су:

- трансфери између буџетских јединица,
- потраживања и обавезе по основу трансфера и
интерних трансакција између буџетских јединица,

- потраживања и обавезе по основу расподјеле
јавних прихода на дан извјештавања,

- помоћи у натури између различитих нивоа
власти,

- остале међусобне трансакције, потраживања и
обавезе које се могу идентификовати и чија елиминација
неће
нарушити
квалитативне
карактеристике
информације које се презентују у консолидованим
финансијским извјештајима.
Трансакција идентификована као предмет елиминације,
елиминише се у потпуности из консолидованог
извјештаја, укључујући и њен ефекат на финансијски
резултат текуће године (нпр. уколико расходи и издаци
буџетске јединице даваоца, због ефекта стварања нове
вриједности или временског разграничавања, нису
једнаки приходима и примицима исказаним по основу
исте трансакције код буџетске јединице примаоца,
настала разлика се у консолидованом извјештају
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елиминише преко финансијског резултата текуће
године.
Члан 83.
Трансфери између буџетских јединица истог или
различитог нивоа власти исказују се на обрачунској
основи преко групе конта 48 и 78, без временског
разграничавања неутрошених износа и обавезан су
предмет
елиминације
приликом
израде
консолидованих извјештаја за те нивое власти.
Трансфери између буџетских јединица истог или
различитог нивоа власти подразумјевају дознаке према
буџетским јединицама (за потребе буџетских
јединица) које имају за циљ да помогну у обављању
редовних активности или специфичне групе
активности (пројеката) примаоца дознаке.
Дознаке једне буџетске јединице на рачуне/у буџет друге
буџетске јединице које се односе на плаћања одређених
врста пореза, доприноса, накнада, такса, и слично или
фактурисаних услуга немају карактер трансфера, и нису
предмет елиминације при консолидацији.
Члан 84.
У складу са одредбама МРС-ЈС 7, улагање у
придружени ентитет јавног сектора извјештајни
ентитет у консолидованом финансијском извјештају
рачуноводствено треба да обухвати коришћењем
методе удјела, осим у случајевима предвиђеним
стандардом.
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која одговара књиговодственој вриједности нето
имовине контролисаног другог ентитета јавног сектора.
Укључивање других контролисаних ентитета јавног
сектора врши се додавањем нето имовине/капитала из
његовог биланса стања у консолидовани биланс стања
под чијом се контролом налази ентитет у одговарајућем
проценту. Додавање се врши у исом износу на позиције
активе 1113 - Акције и учешће у капиталу и на позицији
пасиве 3111-Трајни извори средстава.
Додавању
вриједности
нето
имовине/капитала
контролисаног ентитета јавног сектора, претходи
елиминација свих претходно признатих улагања и
властитих
извора
(иницијална
средства,
докапитализација, и сл.) у главној књизи трезора
Општине.
VI УСКЛАЂИВАЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА,
ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И
УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА
Усклађивање пословних књига
Члан 86.
Рачуноводство буџетског корисника врши усклађивање
промјена и стања главне књиге са дневником, као и
помоћних књига са главном књигом, прије пописа
имовине и обавеза и прије састављања финансијског
извјештаја.
Члан 87.

Поред засебних финансијских извјештаја, ентитет који
остварује значајан утицај над придруженим ентитетом
јавног сектора презентује и финансијски извјештај у
којем је улагање у придружени ентитет обухваћено у
складу са методом удјела.

Усклађивање
стања
имовине
и
обавеза
у
књиговодственој евиденцији са стварним стањем које се
утврђује пописом се врши на крају буџетске године, са
стањем на дан 31. децембра текуће године.

Финансијски извјештаји припремљени у складу са
методом удјела нису предмет консолидације у смислу
одредаба МРС-ЈС 6.
У засебним финансијским извјештајима ентитета који
остварују значајан утицај, улагања у придружене
ентитете се рачуноводствено обухватају у складу са
одредбама МРС-ЈС 6.

Попис имовине и обавеза
Члан 88.
Редован попис имовине и обавеза врши се на крају
пословне године за коју се саставља годишњи
финансијски извјештај. Попис се врши у складу са
донесеним Правилником о роковима и начину вршења
пописа.

Члан 85.
Zасебни финансијки извјештаји контролисаних других
ентитета јавног сектора (профитних и непрофитних
правних лица која су под контролом корисника буџета)
нису предмет консолидације у смислу МРС-ЈС 6.
Улагања у контролисане друге ентитете јавног сектора
рачуноводствено се третирају имовином корисника
буџета, у складу са МРС-ЈС 22.
Вриједност имовине у консолидованим финансијским
извјештајима корисника буџета презентује се у висини

Усаглашавање потраживања и обавеза
Члан 89.
Усаглашавање
стања
финансијских
пласмана,
потраживања и обавеза врши се на дан састављања
финансијских извјештаја (31. децембра текуће године).
Усглашавање се врши помоћу извода отворених ставки
(ИОС-а)
VII ЗАКЉУЧИВАЊЕ И ЧУВАЊЕ ПОСЛОВНИХ
КЊИГА И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА
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Члан 90.
На крају буџетске године, послије спроведених
евиденција свих економских трансакција, по изради
финансијског извјештаја за претходну годину,
закључују се пословне књиге.
Члан 91.
Пословне књиге и рачуноводствене исправе чувају се
10 година почев од последњег дана буџетске године на
коју се документација односи изузев евиденција о
зарадама које се чувају трајно.
Пословне књиге, рачуноводствене исправе и
финансијски извештаји се чувају у оригиналу и на
рачунару или другом облику архивирања.
Члан 92.
Уништавање пословних књига, рачуноводствених
исправа, којима је прошао рок чувања врши комисија
коју је формирао начелник општине уз присуство
представника Архива Републике Српске.
VIII САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА
Члан 93.
Периодични финансијски извјештаји и годишњи
финансијски извјештаји састављају се на основу
евиденција о примљеним средствима и извршеним
плаћањима која су усаглашена са главном књигом
трезора, као и на основу других аналитичких
евиденција које се воде.
Члан 94.
Периодични финансијски извјештаји и годишњи
финансијски извјештаји састављају се на основу
упутства и инструкција на обрасцима које прописује
министар финансија у складу са овлашћењем из закона.
XIX УТВРЂИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ У ВЕЗИ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАВАЊЕМ
Члан 95.
Начелник општине и начелник одјељења за финансије
одговорни су за вођење пословних књига (главне књиге
и помоћних књига и евиденција) и припремање,
састављање и подношење финансијских извјештаја
Члан 96.
Уколико се у пословним књигама нетачно искажу
подаци, одговоран је извршилац у финансијској служби
– шеф рачуноводства.
Завршне одредбе
Члан 97.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ("Службеном
гласнику општине
Вишеград").
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Члан 98.
Доношењем овог Правилника престаје да важи
Правилник
о
рачуноводству,
рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за кориснике
буџета општине Вишеград број 02-013-94/15 од
03.08.2015. године, објављен у ("Службеном гласнику
општине Вишеград", број:10/15).
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-324/19
Датум: 30.12.2019. год,
Младен Ђуревић, с.р.
На основу члана 17. Закона о рачуноводству и ревизији
Републике Српске ("Службени гласник Републике
Српске", број: 94/16), члана 82. став (3) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), Правилника о начину и роковима вршења пописа
и усклађивања књиговодственог са стварним стањем
имовине и обавеза ("Службени гласник Републике
Српске", број 45/16), члана 87. Сатута општине Вишеград
("Службени гласник општине Вишеград", број 6/17 и
3/19), началник општине Вишеград, дана 30.12.2019.
године, доноси
ПРАВИЛНИК
о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог са стварним
стањем имовине и обавеза за кориснике буџета
општине Вишеград
I Опште одредбе
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се предмет, циљеви,
поступак и процедуре пописа, врсте и рокови за
извршење
пописа,
те
начини
усклађивања
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза
за општину Вишеград (у даљем тексту Општина)
Члан 2.
Под

усклађивањем

стањем

имовине

књиговодственог
и

обавеза

са

стварним

подразумијева

се

усклађивање:
1.

физичког
вриједности
обрачунског

стања

и

имовине
периода

књиговодствених
формираних
у

током

помоћним

књиговодственим евиденцијама (материјалном
и робном књиговодству, књизи инвентара,
дневнику благајне и сл.) са стварним стањима
утврђеним пописом,
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књиговодствених вриједности имовине и
обавеза

добијених

пословних догађаја

евидентрирањем
до

дана

пописа

купаца,

обавеза

искориштених

и

према

пописом, спроводи се на крају буџетске године са стањем
на дан 31. децембaр године за коју се спроводи попис.

у

аналитичким евиденцијама потраживања од

Члан 5.
Циљеви пописа су:

добављачима,

одобрених

кредита

1.

и

зајмова, примљених и датих аванса и др. са
2.
3.

њиховим стварним вриједностима утврђеним
пописом,
3.

вриједности имовине и обавеза утврђених на
начин описан у тачкама 1. И 2. овог члана са
вриједностима

те

имовине

и

4.

обавеза

добијених примјеном неке од дозвољених

5.

метода вредновања различитих од методе
историјског трошка (вриједности утврђене
примјеном

методе

текућег

трошка,

II Предмет пописа
Члан 3.
Предмет пописа из члана 1. Правилника су:
1. имовина у власништву Општине, укључујући
имовину узету под финансијски закуп (стална
материјална имовина у власништву или узета
под финансијски закуп, нематеријална улагања,
инвестиционе некретнине, биолошка имовина,
дугорочни
и
краткорочни
финансијски
пласмани, залихе материјала, недовршене
производње, готових производа и робе,
потраживања,
готовина,
готовински
еквиваленти, дати аванси, активна временска
разгараничења и друге имовинске облике),
2. имовина која није у власништву Општине, а коју
Општина посједује, користи, којом управља на
основу закона, уговора, споразума или по неком
другом основу,
3. обавезе Општине, које подразумијевају све
дугорочне и краткорочне законске, уговорне,
изведене,
као
и
процијењене
обавезе
(резервисања) и друге обавезе неизмирене до
датума пописа.
Општина је дужна да имовину која није у њеном
власништву попише на посебним листама, уз потребна
објашњења.
III Вријеме, циљеви и врсте пописа
Члан 4.
Попис
имовине
и
обавеза
и
усклађивање
књиговодственог стања са стварним стањем, утврђеним

утврђивање стварног стања имовине и
обавеза,утврђивање физичких и вриједносних
одступања измђу књиговодственог и стварног
стања,
анализа узрока утврђених одступања,
предлагање
поступка
и
процедура
усаглашавања књиговодственог са стварним
стањем,
доношење одлуке о избору адекватних
поступака
и
процедура
усаглашавања
књиговодственог са стварним стањем,
спровођење одлуке о избору адекватних
поступака
и
процедура
усаглашавања
књиговодственог са стварним стањем.

Члан 6.
Попис се може организовати као:

дисконтоване вриједности, нето продајне
вриједности и др.)
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редовни годишњи попис,
ванредни (у случају промјене цијена, примопредаје
између материјално задужених лица, крађе, поплава,
по захтјеву одговорног и/или материјално
задуженог лица и слично),
3. континуирани попис подразумијева континуирано
праћење промјена на имовини или обавезама током
обрачунског периода у помоћним књиговодственим
евиденцијама,
Годишњи редовни попис је увијек потпуни попис
имовине, обавеза и туђих ствари и ванпословне активе и
пасиве.
1.
2.

IV Рокови и организација спровођења пописа
Члан 7.
Редован попис може да почне 30 дана прије краја буџетске
године, а по потреби и раније.
Одлуку о спровођењу пописа доноси начелник.
Доношењем Одлуке о спровођењу пописа почињу да теку
рокови за предузимање радњи за редовни годишњи попис
имовине и обавеза и то за: образовање централне пописне
комисије, комисија за попис по организационим
јединицама општинске управе и директним буџетским
корисницима, односно спровођење пописа имовине и
обавеза,
натуралног
пописа,
усаглашавање
књиговодственог стања са стварним стањем утврђеним
пописом и припрему извјештаја о спроведеном попису.
Одлуком о спровођењу пописа одређују се рокови у
којима се спроводи појединачни попис имовине и
обавеза.
Интерни рокови за поступање учесника у попису као и
начин и технике обављања пописа, уредиће се Упутством
за рад комисија за попис које доноси начелник.
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Извjештај о извршеном попису и приједлог одлуке о
усвајању извjештаја о попису начелник треба да
размотри најкасније 15 дана прије дана састављања
финансијског извјештаја за претходну годину.
Члан 8.
Организација пописа имовине и обавеза Општине
обухвата поступке и процедуре које спроводе надлежни
органи, стручне службе и комисије образоване за попис,
примјеном одговарајућих метода и техника пописа.
За организацију и правилност пописа, укључујући и
прецизно утврђивање рокова одговоран је начелник.
За тачност и истинитост пописа и извјештаја о попису
одговорни су предсједник и чланови комисија за попис.
VФормирање пописних комисија
Члaн 9.
У складу са Одлуком начелник Рјешењем образује
централну пописну комисију, а комисије за попис
организационих јединица Општинске управе и других
директних буџетских корисника, образује руководилац
те организационе јединице односно руководилац
директног буџетског корисника.
Централна пописна комисија састоји се од предсједника
и два или три члана. Поред централне пописне комисије
образују се и:
1. комисија за попис нематеријалних улагања и
основних средстава;
2. комисија за попис ситног инвентара, аутогума,
повратне амбалаже и ХТЗ опреме
3. комисија за попис залиха
4. комисија за попис готовине и еквивалената
готовине, потраживања и обавеза
Појединачне пописне комисије сачињавају предсједник
и два или три члана.
Члан 10.
У комисију за попис не могу бити именована лица која
рукују имовином, односно која су материјално
задужена том имовином, лица која су овлашћена да
одлучују о набавци, утрошку, продаји, плаћању, и
другим поступцима на основу којих долази до повећања
или смањења стања имовине и обавеза у току периода,
њихови непосредни руководиоци, као ни лица која воде
евиденцију о промјенама на имовини и обавезама које
су предмет пописа.
За попис специфичне врсте имовине, уз пописну
комисију, начелник може ангажовати и вјештака
одговарајуће струке.
VI Припрема пописа и обавезе учесника у
попису
Члан 11.
Сваком члану комисије обавезно се доставља рјешење о
именовању у којем се наводе задаци и обавезе пописне
комисије као и рокови за извршење пописа и крајњи
датум до којег се мора сачинити извјештај о попису.
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Члан 12.
Предсједник пописне комисије дужан је сачинити план
пописа. Посебно се наводе рокови за поједине фазе
пописа који морају бити усаглашени са роковима који су
наведени у рјешењу о именовању комисије.
План пописа, са роковима који су појединим пописним
комисијама дати за извршење послова обавезно се
достављају руководиоцима вршиоца пописа и начелнику
Општине.
Члан 13.
Централна пописна комисија има обавезу да:
1. донесе план рада са роковима извршења појединих
послова у вези пописа;
2. организује, прати и котролише да ли су комисије
правовремено донијеле сопствени план рада и
како га извршавају;
3. координира рад и даје упутства другим
комисијама;
4. прати поштовање рокова и извршење пописа од
стране комисија;
5. обавља контролу тачности пописа,
6. координира усаглашавање и поступак сравњења са
књиговодством;
7. даје неопходне смјернице за рјешавање
евентуалних проблема у току пописа;
8. саставља елаборат о попису имовине и обавеза и
доставља га надлежним органима.
Члан 14.
Комисије за попис имају обавезу да:
1. донесу план рада;
2. обилазе мјеста гдје ће се вршити попис и
провјеравају да ли припреме теку у складу са
планом пописа, те контактирају са руководиоцима
у вези елиминисања пропуста у припремним
радњама
3. врше прибављање пописних листа, спискова
имовине са називима појединих ставки и др.
4. врше натурални попис и то бројањем, мјерењем,
вагањем и сл.,
5. уносе податке о стварним количинама и стварним
вриједностима по врстама имовине и обавеза које
су предмет пописа.
6. уносе у пописне листе количине имовине
преузетих из одговарајућих књиговодствених
евиденција
7. утврђују
количинске
разлике
између
књиговодственог и стварног стања
8. врше унос цијена по јединици мјере пописане
имовине
9. процјену вриједности имовине која се запотребе
презентације у финансијским извјештајим не
вреднује по историјском трошку
10. пренос података о стањима имовине и обавеза
преузетих са документације која одражава
екстерну потврду стања
11. процјену суме издатака неопходних за измирење
обавеза у наредном периоду
12. утврђивање вриједносних разлика између
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књиговодственог и стварног стања пописане
имовине и обавеза
13. за исказане инвентурне разлике од материјално
задужених лица траже писмене изјаве и
образложење утврђеног стања
14. састављање извјештаја о извршеном попису
15. друге радње од значаја за квалитетно и
благовремено окончање пописа.
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повјерилачке односе, пословним банкама код којих има
отворене рачуне, одобрене кредите и сл. подаци који
комисији могу да оакшају рад.
Комисији
за
попис
није
дозвољен
приступ
књиговодственим подацима и вриједностима имовине и
обавеза које су предмет пописа прије сачињавања
пописних листа.
VII Обрада пописних листа и утврђивање разлика

Уз сагласност начелника комисија за попис у свом раду
може да користи лица која су стручно оспособљена да
изврше процјену вриједности имовине и обавеза.
Члан 15.
Лица која рукују имовином и њихови непосредни
руководиоци дужни су да, најкасније до дана одређеног
за почетак пописа, изврше неопходне припремне радње
ради што лакшег, бржег и правилнијег пописа имовине.
Припремне радње обухватају:
1. физичко уређење складишта и других мјеста гдје
се налази имовина обвезника, сортирање
материјалних добара према врсти, квалитету,
физичком стању и слично.
2. омогућавање приступа свим количинама и
врстама имовине која се пописује
3. припрему и довођење специфичних материјала
или робе који се складиште у ринфузи у стање
погодно за попис
4. провјеру и, уколико је то неопходно, поновно
означавање
предмета
пописа
етикетама,
декларацијама,
бар-кодовима
и
другим
прописаним ознакама
5. издвајање похабаних, покварених, сломљених
или уништених предмета пописа без или са
умањеном употребном вриједношћу
6. издвајање нефункционалног инвентара, опреме
ислично
7. друге припремне радње којима се обезбјеђује да
попис имовине буде окончан квалитетно и у
роковима утврденим за попис.
Члан 16.
Рачуноводство је обавезно да претходно обави:
1. ажурирање
књиговодствене
и
ван
књиговодствених евиденција о свим облицима
имовине и обавеза,
2. усаглашавање отворених салда са повјериоцима
и дужницима
3. усклађивање аналитичке евиденције и главне
књиге,
4. припрему
података
неопходних
за
идентификацију појединих ставки имовине и
обавеза
Члан 17.
Прије почетка пописа комисији за попис могу се
доставити подаци о номенклатурним бројевима,
називима, врстама и јединицама мјере за имовину која
је предмет пописа, подаци о називима купаца и
добављача са којима је Центар ступао у дужничко

Члан 18.
Пописне листе сачињавају се у три истовјетна примјерка,
потписују их предсједник, чланови комисије и руковаоци
имовне. Својим потписом руковалац имовином потврђује
да је комисији показана сва имовина.
На пописне листе уносе се подаци о стварним
количинама и стварним вриједностима по врстама
имовине и обавеза које су предмет пописа.
Подаци о имовини и обавезама чије стварно стање на дан
пописа није могуће утврдити уписују се на посебне листе.
Члан 19.
Начелник, или лице које он овласти овјерава све
запримљене примјерке пописних листи (што укључује
навођење тачног датума њиховог пријема и овјере, те
потпис овлашћеног лица на пописним листама) и два
примјерака, уз обавезну примопредају, врати пописној
комисији на даље поступање.
Члан 20.
Након извршеног пописа и уписивања стварног стања у
пописне листе, и предузетих радњи из претходног члана
овог Правилника, надлежне службе на захтјев
предсједника пописне комисије, пописној комисији,
најкасније
наредног
радног
дана,
достављају
књиговодствено стање.
Члан 21.
Обрада натуралног пописа може се извршити и у
електронском облику, с тим да се тако сачињене пописне
листе са рекапитулацијом штампају, да их потпишу сви
чланови пописне комисије и да се уз исте приложе
натуралне пописне листе и остали пописни материјали.
Истовремено, комисије врше поређење стварног стања
утврђеног пописом са књиговодственим стањем и у
пописним листама исказују разлике, односно вишкове и
мањкове по свакој позицији имовине из пописних листа.
Члан 22.
Поступци усклађивања књиговодственог са стварним
стањем пописане имовине и обавеза обухватају:
1. исправке грешака у случајевима ако су пописом
идентификовани погрешно прокњижени пословни
догађаји, пословни догађаји прокњижени на
основу
неверодостојне
књиговодствене
документације или пословни догађаји за које је
утврђено да се нису десили до датума пописа;
2. евидентирање
идентификованих,
а
непрокњижених догађаја насталих до датума
пописа;
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3. евидентирање
идентификованих,
а
непрокњижених пословних догађаја који се
односе на догађаје након датума пописа,
уколико се ради о корективним пословним
догађајима;
4. евидентирање утврђеног, а неевидентираног
кала, растура, квара и лома, у складу са
дозвољеним количинама.
Уколико након спроведених одговарајућих поступака
из претходног става није могуће отклонити суштинске
узроке неслагања, односно није обезбеђена усклађеност
књиговодственог са стварним стањем, разлике се
евидентирају као мањкови односно вишкови.
VIII Извјештај о попису
Члан 23.
Послије утврђивања вриједносних и количинских
разлика између књиговодственог стања и стварног
стања комисија је дужна да сачини извјештај о попису
који садржи сљедеће:
1. податке о датуму почетка и завршетка пописа
као и о времену утрошеном по појединим
фазама пописа
2. податке
о
стручној
и
професионалној
квалификацији, као и о радном ангажману лица
ангажованих на попису
3. упоредни преглед стварног и књиговодственог
стања пописане имовине и обавеза
4. преглед количинских и вриједносних разлика
између стварног и књиговодственог стања
5. преглед књиговодствених вриједности имовине
и обавеза чија стварна стања на дан пописа нису
утврђена са одговарајућим образложењем
6. примједбе и објашњења о утврђеним разликама
лица која рукују имовином, односно која су
задужена
материјалним
и
новчаним
вриједностима
7. примједбе и приједлоге комисије за попис.
Члан 24.
Централна пописна комисија обједињава податке и
информације из извјештаја пописних комисија,
сачињава збирни извјештај о попису имовине и обавеза
и приједлог Одлуке о усвајању извештаја о попису и
доставља их на усвајање начелнику.
IX Разматрање и усвајање извјештаја о попису
Члан 25.
Извјештај о попису разматра се од стране начелника,
или лица које он посебно овласти, обавезно у присуству
предсједника комисије за попис, и лица коме је
повјерено вођење пословних књига и састављање
финансијских извјештаја.
Начелник или од њега овлашћено лице:
1. разматра примједбе и одлучује приједлозима
комисије за попис
2. одлучује о спровођењу процедура и начинима
утврђивања
узрока
одступања
између
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књиговодственог и стварног стања имовине и
обавеза
3. одлучује о начину отклањања утврђених разлика
између стања имовине и обавеза утвђених
пописом и њиховог књиговодственог стања
укључујући и начин надокнађивања мањкова,
расходовање неупотребљивих средстава, отпис и
исправку вриједности сумњивих и спорних
потраживања, отпис застарјелих обавеза и др.
Члан 26.
На бази разлика утврђених у извјештају о попису, врши
се усклађивање књиговодственог са стварним стањем
пописане имовине и обавеза следећим одговарајућим
поступцима:
1. отпис застарјелих и других неизмирених обавеза
за које је утврђено да неће довести до одлива
готовине или других економских користи с циљем
њиховог измирења
2. отпис и исправку вриједности сумњивих и
спорних потраживања
3. евидентирање обрачунатих курсних разлика,
нереализованих добитака или губитака на
финансијској имовини и финансијским обавезама
4. друге поступке у складу са законом.
Члан 27.
Одлука о усвајању извјештаја о извршеном попису и
извјештај о извршеном попису са пописним листама,
доставља се лицима одговорним за састављање
финансијских извјештаја, у року од два дана од дана
усвајања, ради књижења и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем.
Одлука и извјештај из претходног става овог члана
достављају се и руководиоцима организационих јединица
Општинске управе и другим директним буџетским
корисницима.
X Прелазне и завршне одредбе
Члан 28.
Измјене и допуне овог Правилника доносе се по истом
поступку како је донесен и сам Правилник.
Члан 29.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у службеном гласнику Општине Вишеград.
Члан 30.
Доношењем овог правилника престаје да важи Правилник
о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза
општине Вишеград, („Службени гласник општине
Вишеград“, број15/15)
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-325/19
Датум: 30.12.2019. год,
Младен Ђуревић, с.р.
На основу члана 59. алинеја 8). Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
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97/16), члана 48. став (3), (4). и (5). Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Срспске“, број 97/16) у вези са чланом 1. Уредбе о
начелима
за
унутрашњу
организацију
и
систематизацију радних мјеста у градској, односно
општинској управи и члана 1. Уредбе о категоријама,
звањима и условима за обављање послова службеника у
јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник
Републике Српске", број: 10/17 3/18), и члана 66.
Статута општине Вишеград ("Службени гласник
општине Вишеград", број 6/17 и 3/19), начелник
општине Вишеград дана 15.01.2020. године, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о измјени и допуни Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе
општине Вишеград
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе Општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“ број 10/17,
3/18, 4/18, 5/18, 6/18, 14/18, 16/8, 2/19,) У Одјељку IVСистематизација радних мјеста Члан 16. табеларни
преглед, назив "ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ" које
гласи:

3.

4.

1.

2.

Назив радног
мјеста,
категорија и звање

Стручна спрема,
радно искуство и
посебни услови

ВСС
економског
смјера или први
циклус студија
са најмање 240
Начелник
ЕЦТС бодова, 3
Одјељења за
године радног
финансије, прва
искуства,
категорија
положен
стручни испит
за
рад
у
органима
управе
ВСС економског
смјера, 3 године
Самостални
радног искуства,
стручни сарадник за
положен стручни
буџет и буџетске
испит за рад у
кориснике, пета
органима управе
категорија првог
и лиценца за
звања
овлаштеног
рачуновођу

Број
изврши
лаца

6.

1

1

ВСС економског
смјера, 1 година
радног искуства,
положен стручни
испит за рад у
органима управе

1

1

Стручни сарадник
за књиговодство,
седма категорија
првог звања
Самостални
стручни сарадник
обрачунски радник,
благајник и
књиговодство
буџетских орисника
пета категорија
другог звања

ВСС економског
смјера,
1 година радног
искуства,
положен стручни
испит за рад у
органима управе

Самостални
стручни сарадник за
јавне набавке, пета
категорија првог
звања

ВСС економског
смјера,
3 године радног
искуства,
положен стручни
испит за рад у
органима управе

1

Стручни сарадник
за припрему и
реализацију
тендерске
документације,
седма категорија
првог звања

ССС-економског
смјера,1 година
радног искуства и
положен стручни
испит за ра ду
органимка управе

1

7.

8.

ВСС-економског
смјера, 2 година
радног и положен
стручни испит за
рад у органима
управе

ССС економског
смјера или
гимназија,
1 година радног
искуства,
положен стручни
испит за рад у
органима управе

5

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Ред
ни
број

Самостални
стручни сарадник за
наплату
општинских
потраживања,
праћење и кретање
финансијскокњиговодствено
докумнетације и
вођење књиге
основних средстава,
пета категорија
другог звања
Самостални
стручни сарадник за
рачуноводственокњиговодствене
послове,
финансијске
извјештаје и
анализу непореских
прихода, пета
категорија првог
звања
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1
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мијења се и гласи:

управе

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Редни
број

1.

2.

3.

4.

Назив радног
мјеста,
категорија и звање
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Стручна спрема,
радно искуство и
посебни услови

ВСС економског
смјера или први
циклус студија
Начелник
са остварених
Одјељења за
240 ЕЦТС
финансије, прва
бодова, 3 године
категорија
радног искуства,
положен стручни
испит за рад у
органима управе
ВСС економског
смјера или први
циклус студија са
остварених 240
ЕЦТС бодова,
Самостални
посједовање
стручни сарадник лиценце о
за планирање,
стеченом
извршење и
професионално анализу буџета,
стручном звању
пета категорија
сертификованог
првог звања
рачуновође,3
године радног
искуства, положен
стручни испит за
рад у органима
управе
ВСС економског
смјера или први
циклус студија са
остварених 240
ЕЦТС бодова, 3
Самостални
године радног
стручни сарадник
искуства,
за Трезор и
посједовање
праћење и анализу
лиценце о
општинских
стеченом
прихода, пета
професионално категорија првог
стручном звању
звања
сертификованог
рачуновође,
положен стручни
испит за рад у
органима управе
ВСС економског
Самостални
смјера или први
стручни сарадник
циклус студија са
за обрачун личних
остварених 240
примања и
ЕЦТС бодова, 2
књижења благајне
године радног
трезора, пета
искуства, положен
категорија другог
стручни испит за
звања
рад у органима

Број
извр
шила
ца

1

5

6.

7.

1

Виши стручни
сарадник за
одобравање
плаћања и
поравнања уплата ,
шеста категорија
првог звања
Самостални
стручни сарадник
за буџетске
кориснике,
фискални регистар
непокретности и
евиденцију
основних
средстава, пета
категорија трећег
звања
Стручни
сарадник за
књиговодство и
благајник,
седма категорија
другог звања

8.
Самостални
стручни сарадник
за јавне набавке,
пета категорија
првог звања
9.

1

1

10.

Стручни
сарадник за
припрему и
реализацију
тендерске
документације,
седма категорија
другог звања
Самостални
стручни сарадник
за наплату
општинских
потраживања,
праћење и кретање
финансијскокњиговодствено
докумнетације,
пета категорија
другог звања

ВСС економског
смјера, 180 ЕЦТС
3 године радног
искуства,
положен стручни
испит за рад у
органима управе
ВСС економског
смјера, 240 ЕЦТС
1 година радног
искуства,
положен стручни
испит за рад у
органима управе
ССС економског
смјера, 1 година
радног искуства,
положен стручни
испит за рад у
органима управе
ВСС економског
смјера,
3 године радног
искуства,
положен стручни
испит за рад у
органима управе

1

1

1

1

ССС-економског
смјера,1 година
радног искуства и
положен стручни
испит за рад у
органима управе

1

ВСС-економског
смјера, 2 година
радног и положен
стручни испит за
рад у органима
управе

1

У Одјељку IV-Систематизација радних мјеста Члан 16.
табеларни преглед, назив
СТРУЧНА СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА, тачка, односно
редни број 7. која гласи:

15.01.2020. године
7.

Стручни
сарадник технички
секретар,
седма
категорија
другог звања
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- води управни поступак за накнадни упис у матичне
књиге,

ССС друштвеног или
техничког смјера, 1
година радног
1
искуства, положен
стручни испит за рад
у органима управе

- води управни поступак за исправке података - грешака у
матичним књигама,
-води упранви поступак за поништење дуплих и
ненадлежно извршених уписа у матичне књиге,
-води управни поступак за промјену личног имена,

мијења се и гласи:
7.

Стручни
сарадник технички
секкретар,
седма категорија
трећег звања
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ССС друштвеног
смјера, 6 мјесеци
радног искуства,
положен стручни
испит за рад у
органима управе

-води
управни
поступак
о
накнадном
упису
држављанства у матичну књигу рођених у складу са
законом и подзаконским актима из ове области,
-израђује нацрте рјешења којим се одборава изношење
матичних књига ван општине,

1

-обавља и друге послове из дјелокруга свог рада по
налогу начелника одјељења

Члан 2.
У члану 17. Одјељак VII - Стручна служба начелника
тачка 7. остаје иста не мијења се.
У 17. члану. Одјељак I- Одјељење за општу управу
тачка 2. Самостални стручни сарадник за грађанска
стања,
која гласи:
"2. Самостални стручни сарадник за грађанска
стања"
Обавља послове накнадног уписа рођења и смрти,
промјене личног имена, стицање држављанства РС и
БиХ и отпуста из држављанства РС и БиХ, координира
послове матичних канцеларија, одговара за законит и
благовремен рад матичних канцеларија, обавља и
остале послове у складу са прописима о личном статусу
грађана, одговара за правилну примјену метода и
поступака рада, врши пословну комуникацију-контакти
унутар и изван органа у којима је потребно да се
дјелотворно пренесу информације које служе
остваривању циљева рада, те врши и друге послове који
му се ставе у надлежност.
Сложеност: - прецизно одређени сложени послови
којима се примјењују утврђене методе рада,

у

Самосталност: - самосталности у раду ограничена је
повременим надзором и помоћи непосредног
руководиоца у рјешавању сложених стручних питања,
Одговорност: - одговорности
метода рада и поступака,

за правилну примјену

Пословна комуникација и коресподенција: - контакти
унутар и изван органа у којима је потребно да
дјелотворно пренесу информације које служе
оствривању циљева рада
Статус: - службеник,"
мијења се и гласи:
"2. Самостални стручни сарадник за грађанска
стања"

Сложеност: - прецизно одређени сложени послови у
којима се примјењују утврђене методе рада,
Самосталност: - самосталности у раду ограничена је
повременим
надзором
и
помоћи
непосредног
руководиоца у рјешавању сложених стручних питања,
Одговорност: - одговорности
метода рада и поступака,

за правилну примјену

Пословна
Комуникација и
коресподенција: - контакти унутар и изван органа
у
којима је потребно да дјелотворно пренесу информације
које служе оствривању циљева рада
Статус: - службеник,"
У истом члану Одјељак III- Одјељење за Финансије
мијења се и гласи:
III ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
1. Начелник Одјељења
-руководи радом Одјељења, одговара за рад Одјељења и
представља Одјељење у границама овлашћења;
-организује рад Одјељења према дјелокругу утврђеним
Одлуком о оснивању Општинске управе и одговоран је за
извршавање послова у оквиру Општинске управе;
сарађује са другим Одјељењима у циљу извршавања
послова и задатака из свог дјелокруга;
- израђује планове, програме извјештаје везано за рад
Одјељења;
- одговоран је за законито, стручно, благовремено,
рационално и ефикасно обављање послова из
надлежности Одјељења;
- одговоран је за припрему и обраду материјала који се
предлажу Скупштини општине и Начелнику општине;
-прати извршење послова и задатака запослених у
Oдјељењу који користе апликацију трезора општине;
- одговоран је за извршење одлука и закључака
скупштине општине и начелника општине које се односе
на рад Одјељења;
- даје оцјену запослених у Одјељењу у складу са
прописима;
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-за извршавање послова из дјелокруга Одјељења доноси
рјешења, закључке и друге акте у оквиру датог
овлашћења;
- обавља и друге послове које му повјери Начелник
општине.
Категорија радног мјеста: Прва категорија
Звање: Не разврстава се
Сложеност послова - веома висок степен сложености
који подразумијева обављање најсложенијих послова
којима се значајно утиче на извршавање надлежности
Одјељења за финансије, планирају, воде и координирају
послови,
Самосталност у раду - веома висок степен
самосталности у раду у најсложенијим стручним
питањима,
Одговорност - веома висок степен одговорности за
послове и одлуке, укључујући и одговорност за
руковођење,
Пословна комуникација и коресподенција - стална
стручна комуникација унутар и изван органа у којој се
дјелотворно преносе информације које служе
остваривању циљева рада органа.
2. Самостални стручни сарадник за планирање,
извршење и анализу буџета
-примјењује прописе из области буџетског система,
рачуноводства, Закона о трезору
-спроводи и стара се о благовременом извршењу одлука
и других аката Начелника, Скупштине општине и
њених тијела који се односе на буџет
-усаглашавање потрошње буџетских корисника у
односу на одобрена средства буџетом који су у систему
трезора и контрола поштовања динамике потрошње
-прима и врши прелиминарну контролу трезорских
образаца свих потрошачких јединица и дистрибуира их
лицима која врше унос података у локални трезор
-води евиденцију о кредитном задужењу општине и
регистар издатих гаранција, извјештава Министарство
финансија о свакој измјени у складу са законом
-саставља
мјесечне,
периодичне
и
годишње
консолидоване финансијске извјештаје и врши
информатичку обраду истих;
-врши контирање завршних књижења, затварање године
у трезору општине и контролу докумената за књижење;
-ради према генералном овлашћењу за рад у трезорском
систему;
-прати потраживања из надлежности пореске управе
(примјена МРС ЈС-23);
-води евиденцију о сталним (основним) средствима и
врши унос у главну књигу извршених набавки основних
средстава у току године.
-врши обрачун амортизације и ревалоризације основних
средстава, контира и уноси у главну књигу,
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-користи трезорску апликацију у оквиру својих
овлашћења (GL), унос законског и оперативног буџета у
трезор општине,
-уноси и књижи у апликацију трезора сва остала
резервисања и реалокације средстава која одобри
Начелник општине,
-прати и води потребне евиденције о текућим расходима,
о Плану капиталних улагања и другим плановима и
програмима и припрема податке за израду финансијских
извјештаја,
-контролише усклађеност документације за плаћање
општинске управе са процедурама јавних набавки,
-покреће и штампа трезорске извјештаје, анализира
извршење буџета и предлаже мјере за његово
уравнотежење,
-прати реализацију програма потрошње намјенских
средстава и о томе обавјештава Начелника одјељења,
-води бригу о намјенском коришћењу буџетских издатака
и средстава буџетске резерве,
-планира буџетски календар и координира све активности
у процесу израде нацрта и приједлога буџета општине,
као и ребаланса буџета,
-креира и проводи активности у процесу упознавања
грађана са планирањем буџета општине (јавна расправа),
-учествује у планирању капиталних улагања и израђује
План капиталних улагања општине,
-врши информатичку обраду докумената у вези
планирања и извршења буџета (табеларни, графички
приказ и текстуална образложења),
-води евиденцију књиге излазних фактура,
-сачињава мјесечне ПДВ пријаве,
-израђује приједлоге одлука и закључака из надлежности
овог одјељења и потрошачке јединице Начелник
општине,
-анализира извјештаје и информације о извршењу буџета
и одступања од плана,
-сачињава
и
анализира
прегледе
финансијских
показатеља по годинама,
-прати и анализира расходе по основу коришћења роба и
услуга и предлаже њихове уштеде,
- сачињава и анализира прегледе капиталних улагања и
донација по годинама,
-предлаже начелнику одјељења предузимање потребних
мјера за унапређење рада одјељења,
-обавља све друге послове по налогу начелника
Одјељења.
сложеност послова- прецизно одређени сложени послови
у којима се примјењују утврђене методе рада , поступци
или стручне технике ,
- самосталност у раду- ограничена је повременим
надзором и помоћи непосредног руководиоца у
рјешавању сложених стручних питања,
- одговорност- за правилну примјену метода рада ,
поступака или стручних техника и
- пословна комуникација и коресподенција- контакти
унутар и изван органа у којима је потребно да се
дјелотворно
пренесу
информације
које
служе
остваривању циљева рада.
За свој рад одговара начелнику Одјељења за финансије.
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3. Самостални стручни сарадник за Трезор и
праћење и анализу општинских прихода
-обавља послове анализе прихода за припрему и израду
нацрта/приједлога буџета;
-учествује у припреми процедура којима се уређује
област прикупљања и побољшања наплате локалних
општинских прихода;
-сачињава информације о остварењу локалних прихода;
-врши унос наплате у помоћне књиге по основу закупа
станова, гаража, пословних простора, јавних површина,
комуналне таксе за коришћење простора за паркирање,
накнаде за коришћење комуналних добара и свих
осталих прихода;
-врши усаглашавање жиро рачуна са књиговодственим
стањем,
-усаглашава приходе са свим буџетским корисницима,
-предлаже начелнику одјељења предузимање потребних
мјера за унапређење рада одјељења,
- припрема податке за попис потраживања и врши
процјену потраживања са становишта њихове
наплативости (сходно одредбама Правилника о
рачуноводству),
- предлаже коначан отпис ненаплативих потраживања,
-ради према генералном овлашћењу за рад у трезорском
систему;
- води евиденцију о потраживањима непореских
локалних прихода који се задужују на бази рјешења или
уговора надлежних одјељења општинске управе,
-евидентира уплате прихода и уплата на рачунима
Трезора општине, јавних прихода и намјенским
рачунима
- евидентира уплате прихода о којима води евиденцију
и врши корекције (погрешна врста прихода, разлози
претплата и сл.);
- врши контролу над неплаћеним приходима по основу
закупа станова, гаража, пословних простора, јавних
површина, комуналне таксе за коришћење простора за
паркирање, накнаде за коришћење комуналних добара и
свих осталих прихода;
-предузима једноставније радње у рјешавању у
управним стварима у првом степену (опомене), −
сачињава извјештаје и информације о наплати локалних
прихода и припрема потребне податке у вези са
локалним приходима,
- води евиденцију о закљученим споразумима и
уговорима о отплати дуга,
- припрема податке за покретање судских поступака
наплате и прослеђује надлежним одјељењима и правној
служби,
-прати и анализира потраживања по основу локалних
непореских прихода,
-припрема податке и обрачунава затезне камате по
основу дуговања по пореском поступку, −обавља све
друге послове које му повјери начелник одјељења.
-Сложеност послова- прецизно одређени сложени
послови у којима се примјењују утврђене методе рада ,
поступци или стручне технике,
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-Самосталност у раду- ограничена је повременим
надзором и помоћи непосредног руководиоца у
рјешавању сложених стручних питања,
- Пословна комуникација и коресподенција- контакти
унутар и изван органа у којима је потребно да се
дјелотворно
пренесу
информације
које
служе
остваривању циљева рада.
За свој рад одговара начелнику Одјељења за финансије.
4. Самостални стручни сарадник за обрачун личних
примања и књижење благајне трезора
-предузима једноставније радње у рјешавању у управним
стварима у првом степену на основу података из
службене евиденције (припрема рјешења или друге јавне
исправе),
- обрачунава и води евиденцију о платама, накнадама и
другим личним примањима запослених у општинској
управи,
-обрачунава и води евиденцију о личним примањима
одборника СО-е Вишеград и чланова општинске изборне
комисије,
-контролише, књижи и уноси благајне у систем трезора
општине,
-усаглашава благајне трезора свих потрошачких јединица,
-обрачунава личнa примања по основу закључених
уговора и рада у комисијама,
-контира сва лична примања и припрема за унос у главну
књигу трезора,
-преузима и уноси у систем трезорског пословања сва
лична примања и друге захтјеве за општинску управу,
-доставља потребне податке, обрасце и извјештаје о
личним примањима,
-припрема спискове за уплате стипендија, једнократних и
свих других видова помоћи,
-сачињава пореске пријаве (у електронској и писаној
форми) за сва лична примања, и врши усаглашавања са
Пореском управом,
-сачињава евиденционе листове за ПИО и врши
усаглашавања,
-попуњава и води евиденцију о овјереним обрасцима за
кредитна и друга задужења запослених у општинској
управи и одборника,
-прати и анализира расходе по основу личних примања,
-користи апликацију трезора општине у оквиру својих
овлашћења,
-обавља све друге послове по налогу начелника
Одјељења.
- Сложеност послова- прецизно одређени сложени
послови у којима се примјењују утврђене методе рада ,
поступци или стручне технике
Самосталност у раду- ограничена је повременим
надзором и помоћи непосредног
руководиоца у рјешавању сложених стручних питања,
Одговорност- за правилну примјену метода рада ,
поступака
или
стручних
техника
и
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Пословна комуникација и коресподенција- контакти
унутар и изван органа у којима је потребно да се
дјелотворно пренесу информације које служе
остваривању циљева рада
За свој рад одговара начелнику Одјељења за финансије.
5. Виши стручни сарадник за одобравање плаћања и
поравнања уплата
-врши све активности око припрема плаћања и саме
активности плаћања кроз систем трезорског пословања
за потребе општинске управе и осталих буџетских
корисника,
-свакодневно прикупља, разврстава и одлаже све
банковне изводе, врши поравнање и усаглашавање са
банкама,
-свакодневно води евиденцију о расположивим
средствима на жиро рачунима и о оствареном приливу
буџетских средстава,
-уноси у систем трезора добављаче за општинску
управу и остале буџетске кориснике,
-преузима и уноси у систем трезорског пословања сва
лична примања и друге захтјеве за буџетске кориснике,
-врши контролу реализације захтјева и о томе
обавјештава овлашћено лице општинске управе и
буџетске кориснике (извјештај о претходним
плаћањима),
-користи апликацију трезора општине у оквиру својих
овлашћења,
-обавља и друге послове по налогу начелника
Oдјељења.
Сложеност послова- мање сложени послови са
ограниченим бројем међусобно повезаних различитих
задатака у којим се примјењују утврђене методе у којим
се примјењују утврђене методе рада, поступци или
стручне технике,
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-заприма, протоколише, контролише, врши унос
и
одлаже захтјеве и обрасце буџетских корисника у оквиру
трезорског пословања
- припрема и доставља податке о обавезамапрема
добављачима код буџетских корисника,
- прати евиденцију пореских листа непокретности из
фискалног регистра непокретности којег води Пореска
управа Републике Српске;
-упоређује податке из адресног регистра са пријављеним
непокретностима из фискалног регистра непокретности;
-прикупља податке о непокретности из Републичке
управе за геодетско-имовинско правне послове ради
евидентирања у фискални регистар непокретности;
-припрема обавјештења Пореској управи Републике
Српске о непријављеним непокретностима; −води
евиденцију о промјенама основних средстава Општине
Вишеград,
-сарађује са пописном комисијом за непокретности
општине Вишеград;
-користи апликацију трезора општине у оквиру својих
овлашћења,
-обавља друге послове по налогу начелника Oдјељења.
Сложеност послова- мање сложени послови са
ограниченим бројем међусобно повезаних различитих
задатака у којим се примјењују утврђене методе у којим
се примјењују утврђене методе рада, поступци или
стручне технике
Самосталност у раду- ограничена је редовним надзором
непосредног руководиоца и његовим општим и
појединачним упутствима за рјешавање сложених
рутинских стручних питања,
Одговорност- за правилну примјену метода рада
поступака, или стручних техника,
Пословна комуникација- контакти унутар основне и
унутрашње организационе јединице, а повремено и изван
ако је потребо да се прикупе или размијене информације
За свој рад одговара начелнику Одјељења за финансије.

Самосталност у раду- ограничена је редовним надзором
непосредног руководиоца и његовим општим и
појединачним упутствима за рјешавање сложених
рутинских стручних питања,
Одговорност- за правилну примјену метода рада
поступака, или стручних техника,
Пословна комуникација- контакти унутар основне и
унутрашње организационе
јединице, а повремено и изван ако је потребо да се
прикупе или размијене информације
За свој рад одговара начелнику Одјељења за финансије.
6.Самостални стручни сарадник за буџетске
кориснике, фискални регистар непокретности и
евиденцију основних средстава
-заприма финансијске извјештаје од свих буџетских
корисника укључених у трезорски начин пословања,
прегледава и усаглашава их са главном књигом трезора;

7. Стручни сарадник за књиговодство и благајник
-прикупља документа за контирање и књижење,
-води евиденцију фактура општинске управе у књизи
улазних фактура и води електронску књигу улазних
фактура,
-врши рачунску провјеру, усклађеност са уговорима и
наруџбеницама, те књижење фактура општинске управе,
- користи апликацију трезора општине у оквиру својих
овлашћења,
-врши усаглашавање обавеза са добављачима општинске
управе(ИОС-и);
-обавља послове благајничког пословања за потребе
општинске управе и води евиденцију благајне трезора за
општинску управу и за буџетске кориснике,
-обрачунава накнаде и трошкове по основу службених
путовања,
-користи апликацију трезора општине у оквиру својих
овлашћења,
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-води евиденцију вриједносних папира (мјенице,
гаранције и др.),
-обавља све друге послове по налогу начелника
Oдјељења.
- сложеност послова- рутински послови са великим
бројем међусобно повезаних различитих задатака у
којим се примјењују утврђене методе у којим се
примјењују једноставне и прецизно утврђене методе
рада и поступци,
- самосталност у раду - ограничена је надзором и
помоћи непосредног руководиоца у рјешавању
стручних питања,
- одговорност - за правилну примјену метода рада,
поступака и стручних техника, одговоран за законито,
благовремено и економично извршавање повјерених
послова.
- пословна комуникација- контакти унутар основне и
унутрашње организационе јединице.
За свој рад одговара начелнику Одјељења за финансије.
8. Самостални стручни сарадник за јавне набавке
Припрема план јавних набавки за Општинску управу,
спроводи цјелокуни поступак јавних набавки у складу
са законом, те и друге послове који му се ставе у
надлежност.
Сложеност послова- прецизно одређени сложени
послови у којима се примјењују утврђене методе рада ,
поступци или стручне технике
Самосталност у раду- ограничена је повременим
надзором и помоћи непосредног
руководиоца у рјешавању сложених стручних питања,
Одговорност- за правилну примјену метода рада ,
поступака или стручних техника и
Пословна комуникација и коресподенција- контакти
унутар и изван органа у којима је потребно да се
дјелотворно пренесу информације које служе
остваривању циљева рада
За свој рад одговара начелнику Одјељења за финансије.
9. Стручни сарадник за припрему и реализацију
тендерске документације
Учествује у припреми плана јавних набавки за
општинску управу
и у припреми и реализацији
тендерске докуиментације,врши послове оператера на
рачунару и друге послове који му се ставе у
надлежност.
- сложеност послова- рутински послови са великим
бројем међусобно повезаних различитих задатака у
којим се примјењују утврђене методе у којим се
примјењују једноставне и прецизно утврђене методе
рада и поступци,
- самосталност у раду - ограничена је надзором и
помоћи непосредног руководиоца у рјешавању
стручних питања,
- одговорност - за правилну примјену метода рада,
поступака и стручних техника, одговоран за законито,
благовремено и економично извршавање повјерених
послова.
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- пословна комуникација- контакти унутар основне и
унутрашње организационе јединице.
За свој рад одговара начелнику Одјељења за финансије.
10. Самостални стручни сарадник за наплату
општинских потраживања, праћење и кретање
финансијско-књиговодствене документације
Прати, анализира и припрема извјештаје, предузима све
потребне мјере и радње за наплату потраживања, прати
кретање финансијско-књиговодствене докментације и
писмено извјештава начелника одјељења о степену
наплате, врши припрему налога за плаћање.
Сложеност: - прецизно одређени сложени послови у
којима се примјењују утврђене методе рада,
Самосталност: - самосталност у раду ограничена је
повременим
надзором
и
помоћи
непосредног
руководиоца и његовим општим и појединачним
упутствима за рјешавањље сложенијих рутинских
питања,
Одговорност: - одговорност
метода рада и поступака,

за правилну примјену

Пословна Комуникација и коресподенција: - контакти
унутар основне и унутрашње организационе јединице, а
повремено и изван, ако је потребно да се прикупе и
размјене информације,
Статус: - службеник,
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-6/20
Датум: 15.01.2020. год,
Младен Ђуревић, с.р.
На основу члана 82. (3( Закона о локланој самоуправи
("Службени гласник Републике Српске " број: 97/16,) 87.
Статута општине Вишеград
(„Службени гласник
општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), начелник општине
Вишеград дана 31.12.2019. године,
доноси
УПУТСТВО
о кретању финансијско-књиговодствене
документације буџетских корисника
општинске управеВишеград
Члан 1.
Овим упутством се прецизира међусобна коресподенција,
размјена, достава и пријем документације која се односи
на евиденцију расхода, потраживања, лична и остала
примања, те благајничко пословање, између буџетских
корисника општине Вишеград чија је Главна књига у
цјелости или дјелимично у саставу Главне књиге трезора
општине Вишеград и Одјељења за финасије.
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Члан 2.
Буџетски корисници општине Вишеград у смислу овог
правилника су корисници који испуњавају сљедеће
критеријуме:
а) којима је оснивач општина Вишеград,
б) организације и институције, као и други корисници
који се у цјелини или дјелимично финансирају из
прихода буџета општине Вишеград у складу са
законима којима се уређују буџетски систем Републике
Српске и систем трезорског пословања и
в) јавне установе, основане у складу са законом којим
се уређује систем јавних служби, које се у цјелини или
дјелимично финансирају из прихода буџета општине
Вишеград.
Члан 3.
Стварање обавеза и коришћење средстава буџетских
корисника треба бити усклађено са намјеном и
одобреним планом, а у складу са расположивим
средствима.
Све финансијске и друге активности правилно и
благовремено се евидентирају с циљем да сеосигура
тачност и поузданост финансијских и других података.
Члан 4.
Буџетски корисници су дужни да сву улазну
документацију, исти дан по пријему, заводи у књигу
протокола и просљеђује на начин и у роковима
наведним у овом упутству.
Члан 5.
Буџетски корисници достављају попуњене обрасце за
трезорско пословање Одјељењу за финансије, сваким
радним даном до 10 часова, а исти морају бити уредно
попуњени, са обавезно унесеном групом конта,
подекономским кодом и функцијом.
За тачност књиговодствених исправа, интерне
контролне поступке којима подлијежу исте и за
вјеродостојан унос исправа у трезорске обрасце, као и
за евентуална неодобрена прекорачења плана, одговара
у потпуности искључиво буџетски корисник.
Приликом пријема овлашћени референт, у складу са
расположивим временом, је дужан да изврши
прелиминарну формалну и суштинску контролу
образаца. Обрасци који нису попуњени у складу са
прописаним Упутством, уз усмено образложење
недостатака, одмах се враћају доносиоцу. На
инсистирање доносиоца може се примити и
неисправно/непотпуно попуњен образац, који ће се уз
писмено образложење и одговарајући доказ о достави
вратити доносиоцу одмах, најкасније у року од 2 дана.
Члан 6.
Документација треба да омогућипраћење сваке
финансијске и нефинансијскеактивности или догађаја,
од почетка до крајапредметне активности или
догађаја.Пријем
и
поступање
сафинансијском
документацијом и поступак плаћања врши се
насљедећи начин:
1) Улазна књиговодствена документација се, исти дан
по пријему, заводи у књигу протоколабуџетског
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корисника и прослијеђује, директно или индиректно
путем книговодственог сервиса, Одјељењу за финансије
гдје се иста заприма путем интерне доставне књиге.
2)У Одјељењу за финансије се исти дан по пријему врши
распоређивање
и
достава
улазне
финансијско
књиговодствене документације надлежним референтима
ради спровођења процедуре комплетирања и контроле.
3)Буџетски корисници чија је Главна књига у цјелости
или дјелимично у саставу Главне књиге трезора
достављају трезорске обрасце на основу којих се врши
ангажовање буџетских средстава у Одјељењу за
финансије и то:
а)образац 2-група рачуна којим се евидентирају све
обавезе, сем обавеза за лична примања,у року од 5 ( пет )
дана од дана пријема рачуна а најкасније до 17-ог
умјесецу за претходни мјесец, односно у складу са
расположивим буџетским средствима.
б) образац 3- група налога за књижење користи се за
унос података о финансијским трансакцијама које нису
обухваћене обрасцем 2 и односи се на пословне
промјене: почетно стање,спољни дуг, основна средства,
амортизацију,
ревалоризацију,
благајничко
пословање,излазне рачуне иисправке грешака у књижењу.
Образац 3 се доставља до 10-тог у мјесецу, или
непосредно по указаној потреби.
в) образац 4- добављач – представништво – банка се
доставља по указаној потреби.
д) образац 5-лична примања до 5-ог у мјесецу за
претходни мјесец, односно у складу са расположивим
буџетским средствима.
4)Обрасци се попуњавају у три примјерка и достављају у
јединицу трезора.Овлаштено лице у јединици трезора у
запримљеним обрасцима, у дијелу за овјеравање обрасца,
попуњава поља „Потпис лица које прима“, „Број
протокола“ и „Датум пријема“, након чега се један
примјерак
одмах
враћа
буџетском
кориснику
(потрошачкој јединици).Након уноса података у систем
трезора, други примјерак образаца са допуњеним
релевантним подацима (потпис лица које уноси у систем,
датум уноса у систем) доставља се буџетском кориснику
(потрошачкој јединици).Трећи примјерак образаца остаје
у архиви јединице трезора.
5) Уз трезорски образац обавезно се прилаже копија
рачуна, ситуације, уговора, списак (за лична примања и
уговоре о привременим и повременим пословима), а
оригинални финансијско-књиговодствени документи се
остављају у документацији буџетског корисника или
књиговодсвеног сервиса.
6)Примљени обрасци за трезорско пословање, који су
исправно попуњени и уредно овјерени од стране
одговорног лица буџетског корисника уносе се у
одговарајућу оперативну јединицу трезора најкасније у
року од 3 дана од датума пријема.
7) Руководно лице буџетског корисника одговорно је за
праћење динамике трошења буџетских средстава за своју
потрошачку јединицу. У случају да се ради о плаћању
обавезе за коју нема расположивих буџетских средстава,
буџетски корисник је дужан прије трезорског обрасца
доставити Одјељењу за финансије писмени захтјев са
образложењем за допуну буџетских средстава. По
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провјери
расположивости
буџетских
средстава
буџетски корисници достављају уредно попуњен
трезорски образац са прилогом Одјељењу за финансије.
Одјељење за финансије уноси обавезу наведену у
трезорском обрасцу у СУФИ систем.
8) У случају да за унос обавезе нема расположивих
средстава трезорски, образац се враћа уз писмено
образложење. У случају да се на једном обрасцу налази
више обавеза а само једна од њих се не може унијетиу
СУФИ систем Одјељење за финансије обавјештава
писмено буџетског корисника, без враћања трезорског
обрасца, чиме се буџетском кориснику налаже
достављање новог трезорског обрасца.
Члан 7.
Управљање активностима које припадају процесу
управљања готовином и готовинским еквивалентима
проводи се у складу са Уредбом о условима и начину
плаћања готовим новцем,Уредбом о накнадама за
службена путовања у земљи и иностранству за
запослене у јавном сектору РС, Правилником о
благајничком пословању, Правилником о накнадама
трошкова за службенапутовања и осталим општим и
појединачним актима којима су уређене области чије
сефинансирање врши готовинским путем.
Члан 8.
Захтјев за подизање готовог новца у циљу извршења
готовинских трансакција осталих буџетских корисника
благовремено, најкасније 3 дана прије очекиваног
преузимања новца, подноси се у 2 примјерка, од којих
се након уноса датума пријема и потписа, 1 враћа
доносиоцу. Поред основних елемената о буџетском
кориснику захтјев треба да садржи: износ готовине,
образложење (допуна благајничког максимума и сл.) и
правдање
претходно
подигнуте
готовине
(са
приложеним обрасцом бр. 3), те пожељну апоенску
структуру и крајњи рок за издавање готовине.
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Члан 9.
Буџетски корисници путем протокола Одјељења за
финансије, достављају овјерен и потписан захтјев за
подизање готовине.
Благајник по пријему захтјева врши провјеру
расположивости средстава и уколико су претходно
подигнута средства оправдана попуњава налог за
подизање готовине.
Благајнички извјештај – дневник закључује се по
завршетку сваког радног дана за који су настале промјене.
Члан 10.
Одговорни референти Одјељења за финансије су обавезни
да достављају одговарајућу документацију буџетским
корисницима или књиговодственом сервису одговорном
за вођење финансијске евиденције.
Ријеч је о слједећој документацији:
 Регистар обавеза
 Регистар потраживања
 Наплата прихода
Одговарајући извјештаји из система локалног трезора у
циљу усаглашавања евиденција буџетског корисника са
подацима из главне књиге трезора се достављају до 10тог у мјесецу, а за претходни мјесец и до 20-тог у мјесецу
по истеку квартала.
На основу ове документације корисници ће имати пуну
информацију неопходно за праћење трошкова, наплату
сопствених прихода и потраживања, те измирење обавеза.
На основу
расположиве документације самостално
усаглашавају обавезе и потраживања, са добављачима,
односно купцима.
Члан 11.
Ово упуство се примјењује од 01.01.2020. године, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Вишеград“.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-416/19
Датум: 31.12.2019. год,
Младен Ђуревић, с.р.
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