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На основу члана 83. тачка 1. под тачка б и ц и члана 
10. тачка 2. Закона о ветеринарству БиХ (Службени 
гласник БиХ”,број: 34/02),члана 33 и 34 Закона о 
здравственој заштити животиња и ветеринарској 
дјелатности (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 11/95, 10/97 и 52/01), члана 43. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04, 42/05, 118/05), Наредбе канцеларије за 
ветеринарство и примјену мјера за спречавање уноса 
високопатогене птичије грпе у БиХ, број: 01-1-27-20-
8/06 од 17. фебруара 2006. године и члана 51. Статута 
општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 5/05 и 6/06.), Начелник општине 
Бијељина, дана 21. новембра 2006. године д о н и о 
ј е

О Д Л У К У
О ФОРМИРАЊУ ТИМА И ПРИМЈЕНИ 

МЈЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ УНОСА 
ВИСОКОПАТОГЕНЕ ПТИЧИЈЕ ГРИПЕ 

НРАI И ОСТАЛЕ ЗООНОЗЕ НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

I

Формира се Тим за спровођење мјера за спречавање 
уноса високопатогене птичије грипе и осталих зооноза 
на подручју општине Бијељина, у саставу:

1. др Младен Јовановић, предсједник
2. др Драго Новаковић, замјеник предсједника
3. др Новалина Митровић, члан
4. Слободан Марковић, члан
5. Драго Ристић, члан
6. др Милош Мађарац, члан
7. Бранко Мићић, члан

II

Задатак Тима је да прати епизотиолошка 
подручја општине Бијељина, те редовно контактира 
ветеринарску инспекцију, ветеринарске организације, 
ловачка удружења, спортска риболовна удружења, 
дијагностичку лабораторију Ветеринског завода “Др 
Васо Бутозан” и друге субјекте.

 

III

У случају појаве регистрованих обољења птичије 
грипе и осталих зооноза. потребно је обезбједити 
превозна средства, довољан број радника који би 
уклањали угинуле и убијене животиње са зараженог и 
угроженог подручја, као и простор за гробнице гдје би 
се уништавала угинула живина.

IV

Цивилна заштита општине Бијељина дужна је 
пружити сву помоћ у провођењу мјера спречавања 
уноса и сузбијања високопатогеног птичијег грипа и 
осталих зооноза.

V

Полицијска станица у оквиру својих овлашћења 
дужна је пружити помоћ и асистенцију у провођењу 
наређених мјера свим ангажованим лицима у Тиму 
за сузбијање високопатогене птичије грипе и осталих 
зооноза.

VI

О стању и предузетим мјерама Тим је дужан 
информисати Начелника општине.

VII

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о формирању Тима и примјени мјера за 
спречавање уноса високопатогене птичије грипе НРА1 
на подручју оштине Бијељина, број.02-510-149/06 од 10. 
марта 2006. године.

VIII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у “Службеном гласнику општине 
Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-111-360/06                                         Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 21.11.2006.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

ГОДИНА XLIII                        24. новембар 2006. ГОДИНЕ                      БРОЈ 25/2006



Број 25   -   Страна 546                                Службени гласник Општине Бијељина                                        24. 11. 2006.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04 
и 19/05) и члана 72. 3акона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и члана 13. 
Правилника о поступку набавке роба, вршењу услуга 
и уступању радова ( “Сл. гласник Општине Бијељина”, 
број: 5/05 ), Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ бр. СКП-51/06

Члан 1. 

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: 
СКП-51/06

Члан 2.

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се набавка услуга: Санација мостовских 
ограда у граду и на локалним путевима преко канала 
Дашница на следећим локацијама: ул. Петра Кочића, 
ул.Мајора Драгутина Гавриловића и на локалном путу 
Бијељина - В. Обарска, и преко Мајевичког канала на 
локалном путу Бијељина - Бријесница.

Члан 3.

Преговарачки поступак ће се завршити најкасније 
до 28.11.2006.1 године, а завршетак услуга има се 
обавити одмах.

Члан 4.

Буџетска позиција са које се обрађују средства 
за предметну јавну набавку је: ФИНАНСИРАЊЕ 
КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ, конто: 688160, 
позиција 59.

Члан 5.

Поступак јавне набавке је ПРЕГОВАРАЧКИ 
без објављивања обавјештења (убрзани) из разлога 
екстремне хитности настале услед непредвидивих 
догађаја који се не могу приписати дјеловању уговорног 
органа и постоји вјероватноћа да ће догађаји угрозити 
интересе локалне заједнице.

Члан 6.

Комисија за вођење преговарачког процеса ће се 
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у “ Службеном гласнику општине 
Бијељина”.

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

 
Број: 02-370-1211/06                                         Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 21.11.2006.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05 и 52/05) и члана 13. Правилника о набавци 
роба, вршењу услуга и уступању радова (“Сл. гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05), Начелник општине 
д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ

Члан 1. 

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: 
СКП-52/06.

Члан 2.

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се набавка следећих РАДОВА:

- ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДРУГОЈ ЕТАПИ 
ПРВЕ ФАЗЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ГРАДУ 
БИЈЕЉИНА -

Члан 3.

Укупна вриједност јавне набавке је испод 
међународних вриједносних разреда, и у оквирује 
предвиђених буџетских средстава (до 1.900.000,00 КМ 
- бруто).

Члан 4. 

Поступак јавне набавке је ОТВОРЕНИ.

Члан 5.

Отворени поступак ће се завршити најдаље до 
31.01.2007.године, а завршетак радова се има обавити 
најкасније до 01.08.2007.године.
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Члан 6.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују 
средства за предметну јавну набавку је: ИЗГРАДЊА 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ, конто 821600.

Члан 7.

Критеријум који ће се примјењивати  приликом 
избора најповољнијег понуђача је ЕКОНОМСКИ 
НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА, и то:

- бруто цијена ............................................. 70 бодова,
- специфично искуство понуђача (референтност)
    15 бодова,
- техничка опремљеност механизацијом ..... 8 бодова,
- начин плаћања ............................................... 4 бода,
- стручна квалификованост запослених ........ 3 бода,

Члан 8.

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у “Службеном гласнику општине 
Бијељина”.

 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-370-1219/06                                         Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 23.11.2006.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05 и 92/05) и члана 72. Закона о локалној 
самоуправи (Сл. гласник РС” бр. 101/04 и 42/05) и 
члана 13. Правилника о набавци роба, вршењу услуга 
и уступању радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, 
број: 5/05), Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОНОВНОМ ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Члан 1. 

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: 
ОБИЗ - 05.1/06.

Члан 2.

За потребе Одјељења за борачко инвалидску 
заштиту, вршиће се набавка следећих радова:

Извођење радова на изградњи породичног 
стамбеног објекта Симић Радинке, (супруге умрлог 
РВИ) у Батковићу.

Члан 3.

Укупна вриједност јавне набавке је испод 
међународних вриједносних разреда, и у оквиру је 
предвиђених буџетских средстава.

Члан 4.

Поступак јавне набавке је путем КОНКУРЕНТ-
СКОГ ЗАХТЈЕВА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШ-
ТЕЊА О НАБАВЦИ.

Члан 5.

Поступак набавке ће се завршити најдаље до 
01.12.2006.године, а завршетак радова се има обавити 
најкасније до 20.12.2006.године.

Члан 6.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства 
за предметну јавну набавку је: Средства за рјешавање 
стамбених питања породица погинулих и инвалида 
рата, конто 688160, позиција 77.

Члан 7.

Критеријум који ће се примјењивати  приликом  
избора најповољнијег понуђача је ИСКЉУЧИВО 
НАЈНИЖА ЦИЈЕНА ТЕХНИЧКИ ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ 
ПОНУДЕ.

Члан 8.

Комисија за отварање и вриједновање понуда ће 
се формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у “Службеном гласнику општине 
Бијељина”.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-370-1220/06                                         Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 23.11.2006.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

 

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05 и 92/05 ) и члана 30. Правилника о поступку 
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набавке роба, вршењу услуга и уступању радова (“Сл. 
гласник Општине Бијељина”, број: 5/05 ), начелник 
општине д о н о с и

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке број СКП - 44/06

Члан 1.

На објављени јавни тендер за набавку радова а 
који се односи на радове око постављања заштитне 
челичне мреже на каналу “Дашница” (код моста у улици 
Пантелинској) у Бијељини, бр. СКП - 44/06, пријавили 
су се следећи понуђачи:

1. ДОО “Хигра” Бијељина,
2. ДОО “Хидроинжењеринг” Дервента
3. ДОО “ГП Томић” Бијељина

Члан 2.

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да услове из конкурентског захтјева без објављивања 
обавештења о набавци испуњавају све приспјеле понуде, 
те је након извршеног поступка вредновања, оцијењено 
да је најповољнији понуђач за услуге из претходног 
члана:

ДОО “ХИГРА” БИЈЕЉИНА

Члан 3.

Понуђач из члана 2. ове одлуке, оцијењен је као 
најповољнији јер је његова понуда заузела прво мјесто 
на ранг листи након извршеног поступка врједновања 
према задатом критеријуму - најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

Члан 4.

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача 
има право да поднесе писмени приговор у року од пет 
дана од дана пријема.

Приговор се подноси Начелнику општине, а може 
се изјавити и на записник код овог органа.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у “Службеном гласнику општине 
Бијељина”.

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

 
Број: 02-370-1116/06                                         Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22.11.2006.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

 На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине ( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05 и 92/05 ) и члана 30. Правилника о поступку 
набавке роба, вршењу услуга и уступању радова ( “Сл. 
гласник Општине Бијељина”, број: 5/05 ), начелник 
општине д о н о с и

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке број СКП - 48/06

Члан 1.

На објављени јавни тендер за набавку радова а који 
се односи на радове око Санације фекалне канализације 
јавног склоништа стамбеног насеља “Маринковић” у 
улици Пере Станића, МЗ Дашница 1” у Бијељини, бр. 
СКП - 48/06, пријавили су се следећи понуђачи:

1. ДОО “Хигра” Бијељина,
2. ДОО “Хидроинжењеринг” Дервента
3. ДОО “ГП Томић” Бијељина

Члан 2.

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да услове из конкурентског захтјева без објављивања 
обавештења о набавци испуњавају све приспјеле понуде, 
те је након извршеног поступка вредновања, оцијењено 
да је најповољнији понуђач за услуге из претходног 
члана:

ДОО “ХИГРА” БИЈЕЉИНА

Члан 3.

Понуђач из члана 2. ове одлуке, оцијењен је као 
најповољнији јер је његова понуда заузела прво мјесто 
на ранг листи након извршеног поступка врједновања 
према задатом критеријуму - најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

Члан 4.

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача 
има право да поднесе писмени приговор у року од пет 
дана од дана пријема.

Приговор се подноси Начелнику општине, а може 
се изјавити и на записник код овог органа.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у “Службеном гласнику општине 
Бијељина”.

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

 
Број: 02-370-1115/06                                         Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22.11.2006.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 
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На основу члана 43. а у вези са чланом 40. 
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
11. Закона о рачуноводству и ревизији Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
67/05), тачке 2. Правилника о примјени Међународних 
рачуноводствених стандарда за јавни сектор 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 6/05), у 
складу са одредбама Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања 
са стварним стањем (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 37/00) и члана 51. а у вези са чланом 
49. Статута општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Начелник 
општине Бијељина дана 23. новембра 2006. године, 
д о н и о  ј е

П Р А В И Л Н И К
О НАЧИНУ И РОКОВИМА ВРШЕЊА 

ПОПИСА И УСКЛАЂИВАЊА 
КЊИГОВОДСТВЕНОГ СТАЊА СА 

СТВАРНИМ СТАЊЕМ

I - ОПШТА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим Правилником прописују се начин и рокови 
вршења пописа имовине, потраживања и обавеза 
општине Бијељина и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем које се утврђује пописом.

II - ПРЕДМЕТ И ВРСТЕ ПОПИСА

Члан 2.

Предмет пописа су: имовина и потраживања, 
обевезе, туђа имовина затечена на дан пописа и имовина 
која се на дан пописа затекне на путу или код других 
лица.

Попис имовине и потраживања обухвата:
- нематеријална улагања,
- основна средства,
- финансијске пласмане,
- залихе материјала и ситног инвентара,
- потраживања,
- готовине и готовинске еквиваленте,
- активна временска разграничења.

Попис обавеза обухвата:
- краткорочне обавезе,
- дугорочне обавезе,
- пасивна временска разграничења,

Попис туђе имовине обухвата попис туђих 
материјалних средстава на посебним пописним 
листама, које се достављају правном лицу власнику тих 
средстава.

Имовина која се на дан пописа затекне код других 
правних лица (имовина на путу, у иностранству, 
имовина дата на послугу, зајам, чување, поправку 
и сл.) уноси се у посебне пописне листе на основу 
вјеродостојне документације ако до дана завршетка 
пописа нису примљене пописне листе од правног лица 
код кога се та имовина налази.

Члан 3. 

Попис се организује као редован и ванредни.
Редовни попис се организује као обавезан и 

потпун, а обавља се у периоду од 01. до 31. децембра, с 
тим да се стање по попису своди на стање 31. децембра.

Ванредан попис се организује у случају посебних 
околности, као потпуни или дјелимични.Дјелимични 
попис обухвата дијелове имовине, потраживања или 
обавеза, или се врши само у једном организационом 
дијелу.

Обавезан ванредни попис предузима се у 
случајевима:

-  примопредаје између материјално задужених 
лица,

-  посебних околности (крађа, поплава, уништење 
ствари и сл.),

-  по захтјеву одговорног или материјално заду-
женог лица.

Ванредан попис се организује на дан и у року који 
одреди Начелник општине или лице које он овласти, 
при чему се издаје посебан налог.

III - ОРГАНИЗАЦИЈА ПОПИСА

а) Општа одредба

Члан 4.

Организација годишњег пописа имовине и обавеза 
обухвата одређене радње које обављају стручне службе 
и надлежни органи.

За организацију и правилности пописа одговоран 
је Начелник општине, односно лице које он овласти.

б) Припремне радње за попис

Члан 5.

Лица задужена за рачуноводствене и финансијске 
послове у обавези су да обезбиједе:

1.  ажурирање књиговодствене и ванкњиговод-
ствених   евиденција   свих облика имовине,

2.  усаглашавање отворених салда са повјериоцима 
и дужницима,

3.  усаглашеност дневника и главне књиге,
4.  усклађеност аналитичке евиденције и главне   

књиге, када се ове евиденције воде независно у 
одвојеним програмским сегментима,
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5.  потпуне податке ради пописа туђе имовине,
6.  информације о сопственој материјалној имовини 

као и оним средствима која се налазе у употреби 
код других правних лица или на путу,

7.  податке који су неопходни за идентификацију 
појединих ставки имовине и обавеза који су 
предмет пописа.

Лица задужена за очување и одржавање имовине   
и материјално задужена лица у обавези су да:

1.  физички уреде мјеста гдје се имовина налази да 
би се омогућио приступ пописној комисији,

2.  издвоје инвентар и опрему која се не може више 
користити или је њихова употребна вриједност 
значајно умањена,

3.  до почетка пописа обиљеже инвентурним 
бројевима сва средства која нису обиљежена 
(средства набављена у текућој години, оштећене 
маркице   са инвентурним бројем итд.).

Лица из појединих одјељења и служби у којима се 
у складу са специфичним пословима тих одјељења воде 
подаци о покретној и непокретној имовини Општине у 
обавези су да:

1. обезбиједе доказе о власништву ради пописа, 
процјене вриједности   и књиговодственог евидентирања 
имовине, у складу са поступком о утврђивању и преносу 
права располагања имовином на јединице локалне 
самоуправе,

2. укњиже катастарски завршене инвестиције и    
обезбиједити пописној комисији доказе о власништву, 
ради процјене вриједности и књиговодственог 
евидентирања имовине.

 

в) Образовање и врсте комисија за попис

Члан 6.

Комисије за попис, у складу са овим Правилником, 
образује/именује Начелник општине.

У комисије не могу бити именована лица која 
рукују имовином, односно која су задужена имовином 
која се пописује, непосредни руководиоци материјално 
задужених лица као ни лица која воде аналитичку 
евиденцију имовине која је предмет пописа.

У пописну комисију могу се ангажовати и 
вјештаци, односно стручњаци из одговарајуће области 
као спољни сарадници.

Сваком члану комисије обавезно се доставља 
рјешење о именовању у којем се наводе задаци и обавезе 
пописне комисије, рокови за извршење пописа и рок за 
израду извјештаја о попису.

Прије почетка пописа, рјешење о именовању 
чланова комисија за попис доставља се Надзорном 
одбору Скупштине општине.

Члан 7.

За редовни годишњи попис образују се следеће 
пописне комисије:

-  Централна пописна комисија,
- Комисија за попис некретнина и осталих 

основних средстава, нематеријалних улагања и 
дугорочних финансијских пласмана,

- Комисија за попис ситног инвентара,
- Комисија за попис материјала у магацину,
- Комисија за попис готовине у благајни и 

еквивалената готовине,
- Комисија за попис потраживања,
- Комисија за попис обавеза,
- Комисија за попис туђе имовине и имовине која 

се налази на путу или код других лица.

в.а) Централна пописна комисија

Члан 8.

Централна пописна комисија састоји се од 
предсједника комисије и два члана и сви имају 
замјенике.

 
Обавезе Централне пописне комисије:

1.  доноси план рада у којем се посебно означавају 
рокови за извршење појединих послова у вези 
пописа,

2.  организује, прати и контролише да ли су поједине 
комисије правовремено донијеле сопствени план 
рада и како га извршавају,

3.  координира рад и даје неопходна упутства 
другим комисијама,

4.  прати   поштовање  рокова  и  извршење  пописа  
од  стране  појединих комисија,

5.  обавља контролу тачности пописа,
6.  координира усаглашавања и поступак сравњења 

са књиговодством,
7.  даје неопходне смјернице када је потребно да се 

разријеше евентуални проблеми код извршења 
појединих задатака,

8.  предсједник централне пописне комисије 
контактира са ревизором и присуствује попису 
када у просторијама гдје се попис врши борави и 
ревизор,

9.  саставља коначан извјештај о попису имовине и 
обавеза и доставља га рачуноводству и Начелнику 
општине,

10. обавља и друге послове у складу са општим 
правилима која уређују одвијање пописа.
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в.б) Комисије за попис појединих позиција  
     активе и пасиве

Члан 9.

Комисије   за   попис   појединих   позиција   активе   
и   пасиве   састоје   се предсједника и најмање два члана 
и сви имају замјенике.

Обавезе комисије за попис појединих позиција 
активе и пасиве: 

1 . доноси план рада,
2.  обилази мјеста и просторије гдје ће вршити попис 

и провјеравају да ли припреме за попис теку у 
складу са донесеним планом пописа,

3.  контактирају са руководиоцима и руковаоцима 
у вези елиминисања уочених пропуста и 
недостатака у припремним радњама,

4.  обављају и друге припреме као што је 
прибављање пописних листа, спискова имовине 
са називима појединих ставки, инвентурним 
бројевима и сл.

5.  врше натурални попис дијелова материјалне 
имовине и то бројањем, мјерењем, вагањем, 
израчунавањем по одговарајућој формули и сл.

6.  када је то потребно од централне пописне 
комисије захтијевају ангажовање вјештака,

7.  податке о утврђеном стварном стању уносе у 
пописне листе; утврђују због чега су  дијелови   
материјалних добара оштећени, слабијег ква-
литета или је наступио квар или лом, те су 
постали неупотребљиви и да ли постоје елементи 
појединачне одговорности запослених,

8.  у случају инвентурних  разлика од материјално   
задужених  лица,  руковаоца и других запослених 
траже писмене изјаве и образложења утврђеног 
стања,

9.  сачињавају извјештај о извршеном попису са 
појединачним и укупним разликама које су 
утврђене по сравњењу стварног са књиговод-
ственим стањем,

10. .извјештај о извршеном попису са пописним 
листама у прилогу, достављају Централној 
комисији, односно надлежном лицу, ако је ријеч 
о ванредном попису,

11. обавља и друге послове у договору са Централном 
пописном комисијом, односно овлаштеним 
руководиоцем.

У току вршења пописа основних средстава, 
ситног инвентара, резервних дијелова и др. комисије 
су обавезне да стално брину о утврђивању надокнадиве 
вриједности тих елемената имовине и преосталог 
корисног вијека употребе средстава.

III - ПРОВОЂЕЊЕ ПОПИСА

а) Пописне листе

Члан 10.

Пописне листе се сачињавају у три истовјетна 
примјерка које потписују предсједник и чланови 
комисије и материјално задужено лице, које може 
ставити примједбе и сугестије.

Материјално задужено лице потписује изјаву, на 
самим пописним листама, којом потврђује да је комисији 
показао сва мјеста гдје се имовина налази и којом тврди 
да су ова средства уписана у пописне листе.

Комисији за попис прије почетка пописа могу се 
дати листе са номенклатурним бројевима, називима, 
врсти и јединицама мјере имовине која се пописује.

Подаци из књиговодства, односно из одговарајућих 
евиденција о количинама не могу се давати комисијама 
за попис прије уписивања стварног стања у пописне 
листе и прије него што чланови пописних комисија 
потпишу те листе.

 
б) Попис средстава

Члан 11.

Попис средстава обухвата попис нематеријалних 
улагања, земљишта, грађевинских објеката, опреме, 
алата и инвентара, основних средстава у припреми, 
дугорочних пласмана, залиха материјала, новчаних 
средстава, потраживања и активних временских 
разграничења.

1. Попис нематеријалних улагања
Комисија за попис нематеријалних улагања дужна 

је да попише све ставке које се односе на улагања у 
развој, патенте, лиценце и концесије, авансе као и остала 
нематеријална улагања у складу са рачуноводственим 
стандардима.

Попис се врши на основу података добијених из 
књиговодства и непосредног увида у документацију 
на основу које су евидентирана нематеријална улагања 
.Такође се провјерава да ли су сва права која се 
сматрају нематеријалним улагањима и евидентирана на 
одговарајућим рачунима главне књиге.

Код пописа комисија процјењује преостали 
корисни вијек нематеријалног улагања.

Уколико постоји неусаглашеност између 
процијењене преостале корисности средства и 
књиговодствене вриједности, комисија за попис може 
предложити да се изврше одговарајуће корекције.

Попис се врши на начин да се у одвојене пописне 
листе по рачунима на којима су евидентирана поједина 
нематеријална улагања, уписују ставке за које постоји 
основ за њихово признавање.

Пописна листа обавезно садржи податке о 
набавној вриједности и исправци вриједности, односно 
о надокнадивој вриједности средстава.
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Послије упоређивања стања утврђеног пописом 
са стањем у пословним књигама, утврђују се разлике 
(мањак или вишак), што се наводи у извјештају који се 
доставља Централној пописној комисији.

2. Попис земљишта
Под земљиштем се подразумијевају сва земљишта 

којима општина управља по основу власништва.
Попис земљишта се врши у одвојене пописне 

листе, на основу документације о власништву 
(грађевинска, пољопривредна и остала земљишта).

Комисија је дужна да провјери исправност 
књиговодствених исправа о посједовању над земљиштем 
које се води у пословној евиденцији (уговори, изводи из 
власничких књига и сл).

3. Попис грађевинских објеката
Грађевински објекти пописују се по локацији, 

називима и по намјенама објеката.
Код заједничких објеката комисија пописује само 

дио објекта који припада кориснику, а ако постоје 
заједничке просторије, у пописне листе се уноси 
идеални дио објекта.

Приликом пописа врши се провјера стања објекта, 
утврђују се евентуалне промјене, које утичу на величину 
и намјену (реконструкција и адаптација) објекта.

Такође се провјерава да ли су на објекту настала 
оштећења која смањују вриједност или ограничавају 
намјенско коришћење објекта.

Ако над неком некретнином постоји хипотека 
тада се ти објекти пописују у посебну листу или се ове 
информације наводе уз попис.

Комисија обавезно утврђује остатак корисног 
вијека, као и надокнадиву вриједност објекта.

4. Попис опреме, алата и инвентара
У пописне листе опрема се уписује по врстама, 

намјени, инвентурним бројевима, с тим да се поједина 
опрема исте врсте, вриједности и преостале корисности 
може пописивати по групама.

Алат и инвентар се пописује у посебне инвентурне 
листе.

Комисија утврђује остатак корисног вијека, као 
и надокнадиву вриједност опреме, алата и инвентара. 
За сваку ставку утврђује се физичко стање, могућност 
коришћења тог средства, да ли се опрема намјенски 
користи, приједлог отписа за средства која нису за даљу 
употребу.

Сравњењем пописаног стања и стања које се 
добије из књиговодства, врши се утврђивање постојања 
вишкова и мањкова, као и одступања од фер вриједности 
појединих основних средстава.

5. Попис основних средстава у припреми
Основна средства у припреми пописују се увидом 

на лицу мјеста и прегледом одговарајуће документације 
о набавци и приспијећу постројења и опреме на основу 
које су вршена књижења на контима групе 011600- 
средства у припреми.

Констатује се степен завршености инвестиције.

Ако се приликом пописа и усклађивања стања 
у књиговодству са стањем утврђеним пописом јаве 
вишкови или мањкови, комисијаће предложити 
адекватне поступке и књижења.

6. Попис дугорочних пласмана
Приликом пописа дугорочних пласмана комисија 

за попис мора обавезно сагледати уговоре о дугорочним 
пласманима, као и начин и уредност пласмана и 
отплата.

7.Попис залиха материјала
Залихе материјала пописују се по свим позицијама 

по којима се воде у главној књизи.Обавезно је 
квантитативно и квалитетно утврђивање стварног стања, 
при чему се оригинална паковања не морају отварати, 
него се узима стање са одговарајуће декларације.

8. Попис новчаних средстава
Новчана средства пописују се по свим позицијама 

како се води у главној књизи.
Попис благајне врши се бројањем новчаница 

и осталих хартија од вриједности, упоређујући са 
благајничким дневником и са стањем у главној књизи.

Попис средстава на рачунима у банкама се врши 
на основу посљедњег извода из текуће буџетске године.

Попис мора да има следеће податке:

- назив рачуна,
- број рачуна,
- број последњег извода,
- стање новчаних средстава на рачуну.

Тако утврђени подаци морају се упоредити са 
стањем у главниј књизи.

9. Попис потраживања
Попис потраживања се врши по свим позицијама 

како се воде у главној књизи, при чему треба да се 
појединачно оствари увид у књиговодствене документе 
(уговор, рачун).

Прије пописа потребно је да се усагласе стања са 
дужницима.

На посебну листу се уносе износи који су остали 
неусаглашени по сваком дужнику, са описом разлога 
због који се усаглашавање није извршило.

Комисија је дужна да утврди извјесност 
наплате потраживања и сачини о томе забиљешку са 
приједлозима какао поступити код потраживања која 
нису у року наплаћена, односно да предложи отпис, 
исправку или утужење.

Посебно се наводе већ утужени износи по основу 
потраживања.

10. Попис активних временских разграничења
У оквиру пописа активних позиција, врши се 

попис активних временских разграничења (унапријед 
плаћени расходи, обрачунати ненаплаћени приходи).

Попис се врши на основу адекватне књиговод-
ствене документације и утврђује се да ли су ставке 
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исправно стављене у групу активних временских 
разграничења.

в) Попис извора средстава

Члан 12.

Попис извора средстава обухвата попис дуго-
рочних и краткорочних обавеза и пасивних временских 
разграничења.

1. Попис дугорочних и краткорочних обавеза
Попис обавеза се врши по свим позицијама како 

се воде у главној књизи, при чему треба да се оствари 
увид у књиговодствене документе ( уговор, рачун).

Прије почетка пописа потребно је да се усагласе 
стања са повјериоцима.

Дугорочне обавезе треба пописивати по позици-
јама које се воде у главној књизи, увидом у одговарајућу 
документацију (уговори, амортизациони планови 
отплата).

Краткорочне обавезе се пописују по врстама 
обавеза како су евидентиране у главној књизи, увидом у 
одговарајућу документацију.

На посебну листу се уносе обавезе које нису 
усаглашене по сваком повјериоцу, са описом разлога 
због којих се усаглашавање није извршило.

Посебно се наводе обавезе за које се посједују 
информације о утуживању и покретању судског спора, 
износи по основу обавеза.

 
2. Попис пасивних временских разграничења
У оквиру пописа пасивних   позиција, врши се 

попис пасивних временских разграничења (унапријед 
наплаћени приходи, обрачунати неисплаћени расходи).

Попис се врши на основу адекватне књиго-
водствене документације и утврђује се да ли су ставке 
исправно стављене у групу пасивних временских 
разграничења.

г) Попис имовине која се утврђује на основу Закона 
о утврђивању и преносу права располагања 
имовином на јединице локалне самоуправе

Члан 13.

Посебно се пописују средства која нису или су 
дјелимично вођена у главној књизи, а која се у складу 
са Законом о утврђивању и преносу права располагања 
имовином на јединице локалне самоуправе, утврђују 
као имовина општине Бијељина.

Ова средства чине права, покретна и непокретна 
имовина и то:

-  зграде и земљиште на којима општина Бијељина 
стиче право својине по основу градње из 
властитих средстава, градње из самодоприноса 
грађана, правног  посла, одлуке судова или 
другог државног органа,

-  земљиште и зграде у својини правних лица, 

удружења, бивших друштвено-политичких 
организација и других субјеката чији титулар је 
непознат, нити постоји правни сљедбеник,

-  земљиште   и   зграде   у   којима   се   обавља   
предшколска, основна и средњешколска васпи-
тно-образовна дјелатност,

-  земљиште и зграде намијењене за културу 
и спортске активности, уколико немају свог 
титулара,

-  гробља, уколико на њима нису носиоци права 
својине вјерске заједнице или други субјекти,

-  некретнине на којима се физичко лице 
једностраном изјавом воље одрекло права 
својине,

-  комунална инфраструктура (водовод, канализа-
ција, топлана),

-  јавни парк, трг, улице, локални путеви, јавна 
расвјета, санитарне депоније,

-  други објекти који служе за задовољење 
општих потреба грађана чију је изградњу 
финансирала Општина из свог буџета или путем 
самодоприноса грађана,

-  сви други објекти чију изградњу је финансирала 
Општина.

 
IV - ИЗВЈЕШТАЈ О ПОПИСУ

Члан 14. 

За тачност пописа и извјештаја о попису одговорни 
су чланови комисија за попис.

Члан 15.

Послије пописа стања материјалне имовине и 
утврђивања основаности евидентирања потраживања 
и обавеза, пописне комисије ће извршити евентуалне 
корекције које су настале ако је попис извршен прије 
или послије дана који је одређен као дан пописа.

Након извршеног пописа и упоређивања пописаног 
са књиговодственим стањем, пописне комисије сачиниће 
извјештаје о попису, са приједлозима рјешавања 
вишкова, мањкова, отписа и приједлозима свих осталих 
потребних радњи да би се попис квалитетно обавио.

На основу ових појединачних извјештаја, 
Централна пописна комисија сачињава коначни 
извјештај о попису и приједлог одлуке о усвјању 
извјештаја о попису.

Члан 16.

Коначни извјештај о попису и приједлог одлуке о 
усвајању извјештаја садрже:

-  стварно и књиговодствено стање средстава и 
извора средстава,

-  разлике између стварног и књиговодственог 
стања,

-  узроке неслагања између стварног и књиговод-
ственог стања,
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-  приједлоге  за  ликвидацију  утврђених  разлика  
(начин надокнађивања мањкова, приходовање 
вишкова, отписивање неупотребљивих средстава, 
исправке сумњивих и спорних потраживања, 
отпис застарјелих потраживања, приходовање 
застарјелих обавеза идр.),

-  начин књижења,
-  примједбе и објашњења радника који рукују, 

односно који су задужени материјалним и 
новчаним вриједностима о евентуалним разли-
кама,

-  друге наводе и констатације до којих се дошло 
током пописа, а ради унапређења наредног 
пописа, очувања имовине и сл.

Овако припремљен извјештај о попису и приједлог 
одлуке о усвајању извјештаја о попису доставља 
се Начелнику општине на разматрање и усвајање, 
најкасније до 27. јануара следеће године, заредовни 
годишшњи попис за претходну буџетску годину.

 
Члан 17.

Начелник општине разматра извјештај о 
извршеном попису у присуству предсједника Централ-
не пописне комисије, предсједника појединих попис-
них комисија, начелника Одјељења за финансије и 
лица којима је повјерено вођење пословних књига и 
састављање финансијских извјештаја.

У разматрању извјештаја могу учествовати 
чланови Надзорног одбора Скупштине општине и 
самостални стручни сарадник за интерну ревизију.

Начелник општине не може да донесе коначну 
одлуку о неприхватању извјештаја, али може да тражи 
допуну извјештаја.

Извјештај о извршеном попису са садржином 
коју је усвојио Начелник општине, заједно са пописним 
листама и одлуком Начелника општине о усвајању 
извјештаја о попису, доставља се лицима којима је 
повјерено вођење пословних књига, ради књижења и 
састављања годишњег обрачуна.

V - ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 18.

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у “Службеном гласнику општине 
Бијељина”.
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