
 
На основу чл. 16. Закона о 

рачуноводству (Сл. гласник РС“, број 
62/2013), чл. 18. Уредбе о буџетском 
рачуноводству („Сл. гласник РС“, број 
125/2003 и 12/2006), члана 3. Правилника 
о начину и роковима вршења пописа 
имовине и обавеза корисника буџетских 
средстава Републике Србије и усклађи-
вања књиговодственог стања са стварним 
стањем („Сл. гласник РС“, број 33/2015), 
Правилника о рачуноводственим полити-
кама Градске управе Града Зајечара („Сл. 
лист Града Зајечара, број 37/2016) и 
члана 36. Oдлуке о Градској управи Града 
Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“, бр. 
51/2014, 9/2016 и 34/2016),  начелник 
Градске управе Града Зајечара донео је 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о начину и роковима вршења пописа 
имовине и обавеза у органима и 

службама органа Града Зајечара и 
усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем 
 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником о начину и 
роковима вршења пописа имовине и 
обавеза корисника буџетских средстава 
Града Зајечара и усклађивањa књиговод-
ственог стања са стварним стањем (у 
даљем тексту: Правилник) уређују се 
начин, процедуре и рокови вршења 
пописа имовине и обавеза и усклађивање 
књиговодственог стања са стварним 
стањем, које се утврђује пописом. 

Овај Правилник односи се на 
органе Града Зајечара, као и службе и 
организације које оснива надлежни орган 
Града према посебном закону (у даљем 
тексту: вршилац пописа). 
 

Члан 2. 
 

Поједини изрази у овом 

Правилнику имају следећа значења: 
Корисници јавних средстава су 

директни и индиректни корисници буџет-

ских средстава, корисници средстава 
организација за обавезно социјално осигу-

рање и јавна предузећа основана од 

стране Републике Србије, односно 
локалне власти, правна лица основана од 

стране тих јавних предузећа, правна лица 

над којима Република Србија, односно 
локална власт има директну или 

индиректну контролу над више од 50% 

капитала или више од 50% гласова у 
управном одбору, друга правна лица у 

којима јавна средства чине више од 50% 

укупних прихода остварених у претходној 
пословној години, као и јавне агенције и 

организације на које се примењују 

прописи о јавним агенцијама. 
Вршилац пописа је правно лице у 

коме се организује попис имовине и 

обавеза на дуговању и располагању код 

тог правног лица.   
Рачунополагач је лице непосред-

но, одговорно за организацију и руковође-

ње финансијским и материјалним 
пословањем у органу управе. 
 Нефинансијска имовина обухвата 

покретну имовину (основна средства, 
ситан инвентар, потрошна средства), 

некретнине (пословни простори, зграде, 

помоћни објекти) и средства у припреми 
(градња у току, израда средстава у току). 
 Финансијска имовина обухвата 

новчана средства, потраживања, акције и 
уделе у капиталу правних лица, хартије од 

вредности и друга улагања у правна лица, 

као и обавезе проситекле из уговора и 
других обавезујућих аката. 
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Члан 3. 

 

Овим Правилником регулишу се: 

- обухват пописа, 
- циљеви, врсте и рокови пописа, 

- образовање пописних комисија, 

- припрема пописа и задужење 
учесника у попису,  

- обављање пописа, утврђивање 

разлика након пописа и 
састављање извештаја о попису, 

- доношење одлука надлежних 

органа Града Зајечара у вези 

завршеног пописа, 
- усклађивање стања средстава и 

извора исказаног у књиговодству 

са стањем утврђеним пописом, 
- ликвидација утврђених вишкова и 

мањкова, 

- други послови у вези са пописом, 
који се обављају према одредбама 

овог Правилника. 
 

Обухват пописа 

 

Члан 4. 
 

Попис обухвата нефинансијску 

имовину (у сталним средствима и зали-
хама) и финансијску имовину и обавезе, у 

складу са правилником који прописује 

класификациони оквир и контни план за 
буџетски систем, као и усклађивање 

књиговодственог стања са стварним 

стањем које је утврђено пописом. 
Имовина других правних субјеката 

која се у тренутку пописа, у складу са 

валидном документацијом (одлуком, ре-

шењем, реверсом и др.), налази на 
коришћењу код вршиоца пописа евиден-

тира се на посебним пописним листама, 

које се достављају том правном субјекту. 
 Сходно 1. ставу овог члана 

вршилац пописа врши попис1: 

 
 

                                            
1   Анализа кључних проблема у управљању 
јавним финансијама на локалном нивоу. Стална 
конференција градова и општина Србије, 2015, 
стр. 188 

- нефинансијске имовине у сталним 
средствима (некретнине и опрема, кул-

тивисана имовина, драгоцености, при-

родна имовина, нефинансијска имови-
на у припреми и аванси, нематери-

јална имовина); 

- нефинансијске имовине у залихама 
(залихе робних резерви, залихе ситног 

инвентара и потрошног материјала); 

- дугорочне финансијске имовине (дуго-
рочна финансијска имовина, дугороч-

на страна финансијска имовина); 

- новчаних средстава, племенитих мета-

ла, хартија од вредности, потражи-
вања и краткорочних пласмана (новча-

на средства, племенити метали и 

хартије од вредности, краткорочна пот-
раживања и краткорочни пласмани); 

- дугорочних обавеза (домаће дугорочне 

обавезе, стране дугорочне обавезе, 
дугорочне обавезе на основу 

гаранција); 

- краткорочних обавеза (краткорочне до-
маће обавезе, краткорочне стране 

обавезе, краткорочне обавезе по 

основу гаранција); 
- обавеза на основу расхода за 

запослене (обавезе за плате и додатке, 

обавезе на основу накнада запосле-
нима, обавезе за награде и остале 

посебне расходе, обавезе на основу 

социјалних доприноса на терет посло-
давца, обавезе на основу накнада у 

натури, обавезе на основу социјалне 

помоћи запосленима, службена 
путовања и услкуге по уговору); 

- обавеза на основу осталих расхода, 

изузев расхода за запослене (обавезе 

на основу камата и пратећих трошкова 
задуживања, обавезе на основу суб-

венција, обавезе на основу донација, 

дотација и трансфера, обавезе за 
социјално осигурање, обавезе за 

остале расходе); 

- обавеза из пословања (примљени 
аванси, депозити и кауције, обавезе 

према добављачима, обавезе за изда-

те чекове и обвезнице, остале 
обавезе); 
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- ванбилансне евиденције (основна 

средства у закупу, примљена туђа 

роба и материјал, хартије од вреднос-

ти ван промета, авали и друге гаран-
ције и остала ванбилансна актива); 

- обавезе и пасивна временска 
разграничења. 

 

Циљеви, врсте и време вршења пописа 
 

Члан 5. 
 

Попис се врши са циљем да се:  
- утврди стварно стање и вредност 

нефинансијске и финансијске имо-
вине и обавеза и пописано стварно 
стање усагласи са књиговод-
ственим стањем,  

- сагледа квалитет имовине,  
- сагледа начин располагања и 

руковања имовином од стране 
рачунополагача и  

- на законит начин отклоне уочене 
неправилности у руковању имови-
ном, а нефинасијска имовина 
растерети од вишкова, мањкова, 
неупотребљиве имовине и сл. 

 
Члан 6. 

 

Попис имовине и обавеза може 
бити редован и ванредан. 

Редован попис имовине и обавеза 
се врши на крају пословне године, са 
стањем на дан 31. децембра године за 
коју се врши попис.  

Ванредан попис имовине и обавеза 
се врши у току године, и то у следећим 
ситуацијама: 
- у случају примопредаје дужности лица 

које је овлашћено да управља 
материјалним и новчаним средствима 
(рачунополагачи); 

- приликом настанка статусне промене; 
- приликом прибављања средстава и 
- у другим случајевима када то одлучи 

овлашћено лице вршиоца пописа (нас-
танак штете услед елементарне непо-
годе или друге опасности, појава 
мањка, крађе или проневере, дотра-
јалност или техничка неисправност 
основних средстава и ситног инвен-
тара, стварања кала, растура, квара и 
лома код потрошних средстава и др.)  

II  ПРИПРЕМНЕ РАДЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ПОПИСА 

 

Члан 7. 

 

Припремне радње за обављање 

пописа обухватају: 

- Обавезе одговорног лица или лица 

које он овласти (доношење Одлуке о 

организацији и спровођењу пописа 

имовине и обавеза, израду Упутства о 

вршењу попису и образовање попис-

них комисија доношењем решења о 

њиховом именовању); 

- Обавезе финансијског органа вршиоца 

пописа пре почетка пописа; 

- Обавезе пописне комисије (израда 

Плана пописа и обавештавање рачу-

нополагача и осталих запослених о 

вршењу пописа) и 

- Обавезе лица материјално задужених 

за имовину (рачунополагача и осталих 

запослених). 

 

Доношење Одлуке о организацији и 

спровођењу пописа имовине и обавеза 

 

Члан 8. 

 

 Градоначелник Града Зајечара до-

носи Одлуку о организацији и спровођењу 

пописа имовине и обавеза за ____. годину, 

којом утврђује: 

- предмет пописа, 

- лице овлашћено за спровођење 

пописа, 

- број, надлежност и обавезе пописних 

комисија, 

- време обављања пописа, 

- рок за подношење извештаја о попису 

и пописних листа Централној пописној 

комисији, 

- рок за подношење обједињеног 

извештаја о попису Градском већу на 

разматрање и усвајање од стране 

Централне пописне комисије. 

 
 
 



4 СТРАНА   БРОЈ 11 SLU@BENI LIST 03. МАРТ  2017.  

 
Упутство за рад пописне комисије 

 

Члан 9. 
 

 Одговорно лице или лице које он 
овласти у обавези је да предузме 
организационе, техничке и друге потребне 
мере, неопходне за правилно обављање 
пописа. 
 Одговорно лице или лице које он 
овласти сачињава Упутство за обављање 
пописа, у коме се у форми упутстава и 
наређења регулишу смернице и задаци за 
све формиране пописне комисије, рачуно-
полагаче, стручну службу за послове 
књиговодства и друге учеснике у попису. 
 Упутство за обављање пописа 
доставља се Сталној пописној комисији и 
свим осталим пописним комисијама до 15. 
децембра године за коју се врши попис. 
 

Решење о образовању пописне 
комисије 

 
Члан 10. 

 
 За попис имовине и обавеза 
овлашћено лице вршиоца пописа 
посебним решењима именује потребан 
број пописних комисија. 
 Решењем о образовању пописне 
комисије одређује се председник, заменик 
председника, чланови Комисије и 
заменици чланова Комисије из редова 
запослених у вршиоцу пописа, утврђује се 
предмет пописа и рок за достављање 
извештаја о извршеном попису од стране 
сваке комисије појединачно, као и друга 
питања од значаја за вршење пописа. 
 За редован годишњи попис 
имовине и обавеза решење о образовању 
пописне комисије доноси се најкасније до 
1. децембра године за коју се врши попис. 
 За ванредан попис овлашћено 
лице вршиоца пописа посебним актом 
образује пописну комисију. 

У случају образовања више 
комисија, ради координације рада свих 
комисија, образује се Централна пописна 
комисија. 
 
 
 

Члан 11. 
 
 Председник и чланови пописне 
комисије и њихови заменици не могу бити 
лица која су одговорна за руковање 
имовином која се пописује и њихови 
непосредни руководиоци, као ни лица која 
воде аналитичку евиденцију те имовине.2 
 
Обавезе финансијског органа вршиоца 

пописа пре почетка пописа 
 

Члан 12. 
 
 Пре започињања пописа финан-
сијски орган је обавезан да изврши 
усклађивање евиденције и стања главне 
књиге са дневником и помоћних књига са 
главном књигом. 
 Финансијски орган вршиоца пописа 
је обавезан да усаглашавање финансиј-
ске имовине и обавеза изврши са стањем 
на дан 31. децембра године за коју се 
врши попис. 
 

Члан 13. 
 
 Пописној комисији, пре почетка 
пописа, финансијски орган доставља 
пописну листу са уписаним подацима 
(номенклатурни број, назив и врста, 
јединица мере и евентуално неки други 
подаци, који су неопходни за 
идентификовање имовине, осим података 
о количини и вредности).3 
 

План рада пописне комисије 
 

Члан 14. 
 
 Пописна комисија је у обавези да 
састави План рада по којем ће вршити 
попис. 

                                            
2  Члан 7. Правилника о начину и роковима 
вршења пописа имовине и обавеза корисника 
буџетских средстава Републике Србије и 
усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем. 
 
3  Члан 9. Правилника о начину и роковима 
вршења пописа имовине и обавеза корисника 
буџетских средстава Републике Србије и 
усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем. 
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 План рада обавезно садржи све 
радње које ће се вршити пре и приликом 
пописа. За сваку радњу одређује се рок 
до којег треба да буде завршена. Рокови 
се планирају тако да се пописом обухвати 
период пописа са стањем на дан 31. 
децембра године за коју се врши попис. 
 Планови рада свих пописних 
комсија усклађују се са спровођењем 
пописа у погледу рокова, радног времена 
и начина спровођења пописа. 
 План рада за редован годишњи 
попис доноси се најкасније до 10. 
децембра текуће године за коју се обавља 
попис и доставља се овлашћеном лицу 
вршиоца пописа.  

Један примерак плана рада сваке 
пописне комисије доставља се 
Централној пописној комисији. 
 

Члан 15. 
 
 План рада пописне комисије 
обавезно садржи: 
- датум почетка пописа и рок до којег се 
има обавити попис имовине за чије 
пописивање је задужена одређена 
комисија; 

- време рада у радно време и да ли ће 
радити прековремено и у нерадне дане 
(недељом и државним празником); 

- потребна радна снага за обављање 
нефинансијског пописа (уколико је 
потребна испомоћ радне снаге); 

- потребни мерни инструменти за попис 
нефинансијске имовине и утврђивање 
њене исправности; 

- рок за уношење у пописне листе 
књиговодственог стања и утврђивање 
разлика између књиговодственог и 
стварног стања, односно рок за 
утврђивање вишкова и мањкова; 

- рок за обрачун вредности имовине у 
пописним листама; 

- време потребно за испитивање узрока 
насталих вишкова и мањкова имовине, 
утврђених пописом, као и рок за 
састављање коначног записника са 
мањковима и вишковима; 

- рок за израду извештаја о попису, са 
предлогом за ликвидацију утврђених 
разлика, односно за предузимање 
других мера. 

Члан 16. 

 

 Пописна комисија је дужна да 

рачунополагача и друга запослена лица, 

код којих врши попис, на време обавести 

о месту и времену вршења пописа. 

 

Обавезе лица материјално задужених 

за имовину 

 

Члан 17. 

 

 Рачунополагачи и остали запос-

лени су у обавези да припреме пописно 

место, односно да среде и класификују 

(по врстама и димензијама) имовину која 

је предмет пописа, да би их максимално 

учинили доступним пописивачима, ради 

лакшег, бржег и правилнијег пописивања и 

сагледавања стања. 

 

Члан 18. 

 

Овлаћено лице вршиоца пописа 

Одлуку о организацији и спровођењу 

пописа имовине и обавеза и решења о 

образовању пописних комисија доставља 

Централној пописној комисији и Служби 

интерне ревизије вршиоца пописа. 

 

Члан 19. 

 

 Овлашћено лице, пре почетка 

пописа, а најкасније до 15. децембра 

године вршења пописа, врши проверу 

припремљености свих пописних комисија 

и установљава да ли су пописне комисије 

упознате са свим процедурама вршења 

пописа имовине и обавеза за чији попис 

су одређене и да ли су рачунополагаче / 

запослене који дуже имовину упознале са 

њиховим обавезама према пописној 

комисији. 

 Комисијама које се нису 

припремиле овлашћено лице даје рок од 

три дана да се припреме, након чега врши 

њихову поновну контролу. 
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III  СПРОВОЂЕЊЕ ПОПИСА 

 
III-1 РАД ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ У ТОКУ 

ПОПИСА 
 

1. Попис нефинансијске имовине у 
сталним средствима и залихама 

 
Члан 20. 

 
 Попис нефинансијске имовине у 
сталним средствима обухвата: некрет-
нине и опрему, нематеријална улагања, 
драгоцености, природну имовину, нефи-
нансијску имовину у припреми и 
нематеријалну имовину. 
 Попис нефинансијске имовине у 
залихама обухвата: залихе материјала, 
резервних делова, алата, ситног 
инвентара и робе. 

Попис нематеријалне имовине 
обухвата: компјутерски софтвер, књижев-
на и уметничка дела, остала нематери-
јална основна средства, нематеријалну 
имовину у припреми и авансе за 
нематеријалну имовину. 

За тачност вршења пописа 
одговорна је пописна комисија. 
 

Члан 21. 
 
 Рад пописне комисије нефинан-
сијске имовине у сталним средствима и 
залихама обухвата: 
1. утврђивање стварних количина имо-

вине која се пописује, и то: бројањем, 
мерењем, проценом и сличним 
поступцима, ближим описивањем 
пописане имовине и уношењем тих 
података у пописне листе; 

2. утврђивање стварног натуралног 
стања на основу пописних листа на 
пописним местима и том приликом се 
сачињавају два примерка пописних 
листа имовине, од којих: 

1. један примерак потписан од 
стране пописне комисије и лица 
које задужује имовину у датом 
простору оставља се на попис-
ном месту као задужење за 
сталну имовину која се користи,  

2. други примерак представља 
саставни део извештаја о 
попису; 

3. евидентирање у пописне листе нату-
ралних промена насталих у периоду 
вршења пописа, пре и после 31. деце-
мбра године за коју се врши попис и 
свођење на стање на дан 31. децем-
бра године за коју се врши попис; 

4. евидентирање о оштећењу имовине 
са уоченим примедбама (оштећењи-
ма) и предлагање смањења њене 
вредности или расходовања; 

5. евидентирање и достављање посеб-
них пописних листа за имовину која се 
налази код других правних субјеката, 
на основу веродостојне документације; 

6. евидентирање посебних пописних лис-
та за имовину других правних субјека-
та која се налази код вршиоца пописа, 
на основу веродостојне документације; 

7. уношење књиговодственог натуралног 
стања имовине у пописне листе и ут-
врђивање натуралних разлика између 
стања утврђеног пописом (стварног 
стања) и књиговодственог стања; 

8. уношење књиговодствених цена попи-
сане имовине у пописне листе; 

9. обрачун вредности имовине у попис-
ним листама, код које је настала 
промена у смислу постојања оште-
ћења услед којих је потребно умањити 
књиговодствену вредност; 

10. састављање извештаја о извршеном 
попису. 

 
Члан 22. 

 
 Пописне листе нефинансијске 
имовине у сталним средствима садрже 
следеће податке: 

- редни број, 
- инвентарски број (номенлатура / 

баркод), 
- назив основног средства, 
- јединица мере, 
- стварно стање на пописном месту, 
- виђено стање средства, 
- евентуални вишак или мањак, 
- евентуалне напомене рачуно-

полагача. 
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Члан 23. 

 

 Приликом пописа нефинансијске 

имовине пописна комисија бројање и 
мерење прилагођава природи односне 

имовине: 

1) Ако се имовина налази упакована у 
оригиналним паковањима која су 

неоштећена, паковања се не морају 

отварати, већ се броје пакети и у 
пописне листе се на основу 

књиговодствених исправа (пријемница, 

спроводница, фактура и сл.) уносе 

подаци о количини имовине у пакету. 
2) Количине кабастог или растреситог 

материјала, чије би мерење стварало 

велике тешкоће и трошкове, утврђује 
се мерењем спољњег обима и 

израчунавањем кубатуре, а затим 

множењем са специфичном тежином 
или на други погодан начин који мора 

бити документован (документ о 

складиштењу и слично). 
3) Пописна комисија дужна је да посебну 

пажњу обрати на рок употребе 

појединих врста нефинансијске 
имовине, на очуваност имовине и на 

оштећења на имовини. Оштећену 

имовину треба посебно пописати и 
предложити смањење њене вредности 

или расходовање. 

4) Имовина на путу (у транспорту), 
имовина дата на обраду или дораду, 

имовина дата на чување, имовина 

дата на поправку, сервисирање и сл., и 
друга имовина која се у тренутку 

пописа налази код других правних 

лица, односно предузетника уноси се у 

посебне пописне листе на основу 
веродостојне документације, ако до 

дана завршетка пописа нису 

примљене пописне листе од правног 
лица, односно предузетника код кога 

се та имовина налази. 

 
Члан 24. 

 

 Попис инвентара у употреби код 
запослених лица врши се уз проверу 

стања и упоређења са евиденцијом о 

задужењу (реверсима, списковима заду-

жења и сл.), већ према томе на који је 
начин задужење овим средствима 

извршено. 

 
Члан 25. 

  
 Попис инвентара третираног као 
залиха врши се на исти начин као попис 
остале нефинансијске имовине, пописом 
стања ових средстава на залихама и 
пописом стања ових средстава у употреби. 
 

Члан 26. 
 

Пописна комисија је дужна да 
оцени употребљивост пописаних сред-
става. Дотрајала средства комисија попи-
сује у посебним пописним листама и 
предлаже њихово евентуално расходо-
вање. 
 

Члан 27. 
 

 Имовина дата у закуп или на 
коришћење пописује се на основу 
расположиве документације и помоћних 
евиденција (реверс, решење, записник и 
др.), уз прибављање пописних листа 
корисника те имовине, потписаних и 
оверених од стране пописне комисије 
корисника. 
 Градска управа може за вршење 
пописа имовине из предходног става да 
упути комисију да изврши попис те 
имовине  или да са корисником те 
имовине формира мешовиту пописну 
комисију. 
 Имовина која на дан пописа није 
затечена на пописном месту (имовина 
дата на поправку или сервисирање, 
имовина дата на зајам, имовина у 
иностранству и сл.) уноси се у посебне 
пописне листе на основу веродостојне 
документације (отпремнице, реверса, 
записника, решења и др.), ако до 
последњег дана пописа нису примљене 
пописне листе од правних лица код којих 
се имовина налази. 
 Имовина чија је вредност умањена 
због оштећења, неисправности, застаре-
лости и слично, пописује се на посебним 
пописним листама. 
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 Попис нематеријалних улагања 
врши се на основу докумената који су 
служили као основ за књижење. 

Утврђени мањак не може се 
пребијати са вишком, осим спорадично у 
случају очигледне замене појединих 
материјала и робе. 

Пописне листе нефинансијске имо-
вине у сталним средствима потписује 
руковалац имовином, председник и 
чланови пописне комисије и лице 
овлашћено за спровођење пописа. 
 Пописне листе нефинансијске 
имовине у залихама потписује руковалац 
имовином, председник и чланови пописне 
комисије и лице овлашћено за 
спровођење пописа. 

 

Члан 28. 
 

 Некретнине и средства у припреми 
пописују се посебно. 
 При попису средстава у припреми 
(инвестиција у току) пописна комисија 
треба да утврди следеће:  

− да ли се изградња објекта, односно 
израда средства одвија по инвести-
ционим програмима и да ли је било 
накнадних или допунских радова који 
нису садржани у тим програмима,  

− да ли степен довршености инвести-
ција, исказаних и исплаћених по 
привременим или окончаним ситуа-
цијама одговара степену довршености 
и да ли су те исплате правилно 
извршене,  

− да ли је надзорни орган оверио 
ситуације по којима су вршене исплате 
и да ли их је правилно оверио. 

При попису инвестиција у току 
пописна комисија може ангажовати 
вештаке, уз сагласност одговорног лица 
вршиоца пописа. 

Попис залиха инвестиционог 
материјала врши се на исти начин као и 
попис остале нефинансијске имовине. 

 

Члан 29. 
 

 Нефинансијска имовина других 
правних лица на коришћењу или чувању 
код вршиоца пописа пописује се у 
посебне пописне листе по власницима 
имовине. 

 Један примерак пописне листе 
сачињене за туђу имовину доставља се у 
року од три дана од дана завршетка 
пописа власнику те имовине. 
 У случају када пописна комисија не 
може да утврди ко је власник имовине, 
нађене код вршиоца пописа, попис те 
имовине извршиће се у посебним 
пописним листама. 
 

2. Попис финансијске имовине и 
обавеза 

 
Члан 30. 

 
 Попис готовине, готовинских 
еквивалената и других вредности у 
благајни, као и страних средстава 
плаћања врши се бројањем према 
апоенима и уписивањем утврђених 
износа у посебне пописне листе.  

Попис готовине и хартија од 
вредности (бонови за бензин, благајнички 
записи, обвезнице по разним облицима 
зајмова, бонови за храну и др.) и 
инструмената обезбеђења плаћања 
(менице, чекови, гаранције и др.) које се 
налазе на рачунима и депо-рачунима 
пописују се на основу извода са стањем 
тих средстава на дан 31. децембра године 
за коју се врши попис.  

Попис новчаних срестава на 
текућем рачуну, девизним рачунима, 
посебним рачунима издвојених наменских 
средстава и другим рачунима, као и на 
рачунима страних средстава плаћања код 
банака, врши се на основу извода, 
односно извештаја о стању новчаних 
средстава на тим рачунима. 

Попис финансијских пласмана, 
потраживања и обавеза врши се према 
стању у пословним књигама, под условом 
да је њихово усклађивање са дужницима 
и повериоцима извршено најмање једном 
годишње и да о томе постоји веродостојна 
исправа. 

Финансијски пласмани, потражива-
ња и обавезе за које не постоји уредна 
документација исказују се у посебним 
пописним листама. 
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Попис обавеза и пасивних временских 

разграничења 
 

Члан 31. 
 

 Попис обавеза и пасивних 
временских разграничења врши се на 
основу веродостојне књиговодствене 
документације. 
 У посебним пописним листама 
исказују се обавезе у динарима, обавезе у 
страној валути, обавезе које су застареле, 
као и обавезе за које не постоји валидна 
документација. 
 
Усаглашавање потраживања и обавеза 

 
Члан 32. 

 
 Усаглашавање финансијских плас-
мана, потраживања и обавеза са дужни-
цима и повериоцима врши се најмање 
једном у току године у складу са Уредбом 
о финансијском рачуноводству. 
 Одељење за финансије је обавез-
но да дужницима и повериоцима достави 
извод отворених ставки (ИОС) најкасније 
до 5. децембра текуће године, који до 15. 
новембра текуће године нису доставили 
Градској управи свој извод отворених 
ставки. ???? 
 Пописна комисија потраживања и 
обавезе проверава на основу аналитичке 
евиденције, књиговодствених докумената 
и враћених и оверених извода отворених 
ставки, утврђује да ли постоји основ за 
потраживање или обавезу, проверава 
тачност исказаних потраживања и оба-
веза, упоређује их са стањем у књиго-
водственим евиденцијама на дан 31. 
децембра године пописа и констатује 
евентуална одступања. 
 Пописна комисија саставља посеб-
ну пописну листу за потраживања и 
посебну пописну листу за обавезе. 
 Код пописа потраживања и обавеза 
пописна комисија треба да обрати 
посебну пажњу на попис сумњивих и 
спорних потраживања, чекова и меница 
или других инструмената обезбеђења 
плаћања којима је рок за наплату истекао, 
као и потраживања без уредне 
документације. У извештају о попису 

пописна комисија у посебним пописним 
листама исказује спорна, ненаплатива и 
застарела потраживања, спорне и 
застареле обавезе, као и потраживања и 
обавезе за које не постоји тачна, односно 
потпуна документација.   
 

3. Попис осталих средстава 

 

Члан 33. 

 
 Пописна комисија пописује и сва 

остала средства која нису обухваћена 

члановима 18-27. Правилника, а пре  
свега средства која се воде у 

ванбилансној евиденцији. 

 Средства из става 1. овог члана 
пописна комисија пописује према стању 

из књиговодствене евиденције на дан 31. 

децембра године пописа и проверава 
њихову тачност. 

 
III-2. Рад Централне пописне комисије у 

току пописа 

 

Члан 34. 
 

 У току пописа Централна пописна 

комисија обавља следеће послове: 
 

1. координира радом свих пописних 

комисија; 

2. утврђује да ли су пописне комисије 
благовремено донеле план рада и 

доставиле субјектима из члана 14. 

овог Правилника; 
3. утврђује да ли су пописне комисије 

на време започеле и завршиле 

попис и прати њихов рад у току 
пописа; 

4. утврђује да ли су извршене 

припреме за попис од стране свих 
учесника у обављању послова 

пописа (пописне комисије, лица 

задужена за руковање имовином, 
књиговодство и рачунополагачи); 

5. предузима друге радње, неопходне 

за вршење пописа имовине и 
обавеза проистеклих из овог 

Правилника и других прописа. 
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IV  ОБАВЕЗЕ НАКОН ЗАВРШЕНОГ 

ПОПИСА 
 

Члан 35. 
 

 Након завршеног уписивања ствар-
ног стања у пописне листе, на захтев 
председника пописне комисије, стручна 
служба за послове књиговодства је дужна 
да пописној комисији, најкасније наредног 
радног дана, стави на увид књиговод-
ствено стање пописане имовине. Доби-
јено књиговодствено стање пописна 
комисија уноси у пописне листе. 
 Након унетог књиговодственог 
стања врши се вредносно обрачунавање 
пописане имовине на пописној листи. 

Вредновање имовине у пописним 
листама врши се по књиговодственој 
вредности, добијеној од стручне службе 
за послове књиговодства, изузев ако 
пописна комисија не процени да књиго-
водствена вредност реално не одражава 
вредност односне имовине (због 
оштећења, истеклог рока употребе, немо-
гућности поправке и др.). 

Истовремено, пописна комисија 
врши поређење стварног стања, утврђе-
ног пописом, с књиговодственим стањем и 
у пописним листама исказује разлике 
(вишкове и мањкове) по свакој позицији 
односне имовине из пописних листа. 

Пописна комисија у сарадњи са 
одговарајућим стручним службама испи-
тује и анализира утврђене вишкове и 
мањкове и узроке њиховог настајања, а 
по потреби, узима и изјаве одговорних 
лица (рачунополагача). 

 
Сачињавање извештаја 

 
Члан 36. 

 
 Након завршеног пописа пописна 
комисија сачињава извештај о извршеном 
попису. 
 Извештај о извршеном попису 
садржи: 
- стварно и књиговодствено стање 

имовине и обавеза; 
- разлике између стварног стања 

утврђеног пописом и књиговодственог 
стања; 

- узроке неслагања између стања 
утврђеног пописом и књиговодственог 
стања; 

- предлог начина решавања (ликви-
дације) утврђених разлика (вишкова и 
мањкова, начин надокнађивања 
мањкова и евидентирање вишкова); 

- начин књижења надокнаде мањкова 
на терет одговорног лица или на терет 
буџетског корисника; 

- предлог за расходовање, због 
оштећења, застарелости или неког 
другог разлога имовине која није више 
за употребу; 

- предлог мера за отклањање утврђених 
мањкавости у коришћењу имовине и 
поступању са имовином; 

- мишљење о сумњивим, спорним и 
застарелим потраживањима; 

- мишљење о спорним и застарелим 
обавезама; 

- примедбе и објашњења радника који 
рукују имовином, односно који су 
задужени материјалом и новчаним 
средствима (о утврђеним разликама), 
као и друге примедбе и предлоге 
пописне комисије у вези са пописом. 

 
Уз сачињени извештај се прилаже 

пописна листа потписана од свих чланова 
комисије, рачунополагача (корисника имо-
вине) и лица овлашћеног за спровођење 
пописа, каи и документација која је 
служила за састављање пописне листе 
(посебне пописне листе дотрајале имо-
вине предложене за расход или умањење 
вредности због умањеног квалитета, 
предлози за решавање утврђених виш-
кова и мањкова, изјаве и примедбе 
рачунополагача и др.).  

 
Рокови за достављање извештаја 

 
Члан 37. 

 
 Извештај о извршеном попису не-
финансијске имовине за годину за коју се 
врши попис пописна комисија доставља 
Централној пописној комисији најкасније 
до 25. јануара наредне године. 
 Извештај о извршеном попису 
финансијске имовине и обавеза за годину 
за коју се врши попис пописна комисија 
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доставља Централној пописној комисији 
најкасније до 15. фебруара наредне 
године. 
 Централна пописна комисија 
сачињава коначан извештај о извршеном 
попису са предлогом решења и доставља 
најкасније до 25. фебруара наредне 
године Градском већу, ради усвајања и 
одлучивања по утврђеним одступањима. 
 Централна пописна комисија по 
један примерак свог извештаја доставља 
овлашћеном лицу и Служби интерне 
ревизије Града Зајечара. 
 Уколико није образована Цен-
трална пописна комисија, председник 
пописне комисије извештај о извршеном 
попису са предлогом решења доставља 
овлашћеном лицу вршиоца пописа и 
Служби интерне ревизије. 
 Уколико за то постоје оправдани 
разлози одговорно лице вршиоца пописа 
одређује друге рокове за достављање 
извештаја, које дефинише Одлуком о 
организацији и спровођењу пописа 
имовине и обавеза. 
 Одговорно лице вршиоца пописа 
својом одлуком може предвидети и дуже 
периоде за вршење пописа књига, 
филмова, архивске грађе и слично, с тим 
што ти периоди не могу бити дужи од пет 
година. 
 

Усвајање Извештаја о попису 
 

Члан 38. 
 
 Градско веће разматра Извештај о 
извршеном попису и доноси решење о 
усвајању извештаја о резултатима пописа, 
на првој наредној седници након рока за 
достављање извештаја од стране 
Централне пописне комисије. 
 Решење о усвајању извештаја о 
резултатима пописа садржи: 
- поступак са утврђеним мањковима;  
- поступак са утврђеним вишковима; 
- кало, растур, квар и лом; 
- расход имовине која је дотрајала и 

више није употребљива; 
- отпис потраживања и обавеза; 
- поступак са сумњивим, спорним и 

застарелим потраживањима; 

- поступак са спорним и застарелим 
обавезама; 

- пореске обавезе са утврђеним мањком, 
вишком, расходом и отписом; 

- одговорност и обавезе запослених 
којима су мањкови стављени на терет 
и другим чињеницама везаним за 
попис. 

 Уколико Извештај о извршеном 
попису садржи пропусте и неправилности, 
исти се враћа Централној пописној 
комисији, односно пописној комисији, на 
дораду и одређује примерени рок за 
достављање новог извештаја. 
 Извештај о извршеном попису и 
акт о усвајању извештаја доставља се на 
књижење, ради усаглашавања 
књиговодственог стања са стварним 
стањем, најкасније три дана од дана 
усвајања. 
 

V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 39. 
 

Граматичка терминологија кориш-
ћења мушког или женског рода у овом 
Правилнику подразумева укључивање оба 
пола. 
 

Члан 40. 
 

 За сва питања која нису регули-
сана овим Правилником, односно која 
нису благовремено усклађена са закон-
ским одредбама, примењују се директно 
одредбе Закона о рачуноводству и 
подзаконских аката, донетих на основу тог 
закона. 
 

Члан 41. 
 

 Измене и допуне овог Правилника 
врше се по истом поступку по којем је 
Правилник донет. У случају измена 
прописа које налажу измену или допуну 
овог Правилника, измене и допуне 
Правилника морају се извршити 
најкасније у року од 10 радних дана од 
дана објављивања прописа у Службеном 
гласнику Републике Србије. 

 
 



12 СТРАНА   БРОЈ 11 SLU@BENI LIST 03. МАРТ  2017.  

 
Члан 42. 

 
  Доношењем овог Правилника 
ставља се ван снаге Правилник о попису 
имовине и обавеза Градске управе Града 
Зајечара, IV бр. 110-15 од 24.11.2010. 
године. 
 

Члан 43. 
 
 Овај Правилник ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
Службеном листу Града Зајечара. 
 
IV број 110-10/2017 
У Зајечару, 03.03.2017. године 
 

НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

Гордана Огњановић, с.р. 
   
 

На основу члана 1. Закона о 
рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 
62/2013), члана 2. Уредбе о буџетском 
рачуноводству („Службени гласник РС“, 
број 125/2003 и 12/2006), Правилника о 
номенклатури нематеријалних улагања и 
основних средстава са стопама амортиза-
ције (Сл. лист СРЈ бр. 17/1997 и 24/2000) 
и члана 36. Oдлуке о Градској управи 
Града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“, 
бр. 51/2014, 9/2016 и 34/2016), Начелник 
Градске управе Града Зајечара донео је 
 

П Р А В И Л Н И К 
о отуђењу основних средстава, ситног 
инвентара  и потрошних средстава у 
органима и службама органа Града 

Зајечара 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овим Упутством уређује се доку-
ментација и начин поступања надлежних 
органа, стручних служби и комисија у 
поступку отуђења основних средстава, 
ситног инвентара и потрошног материјала 
у Градској управи Града Зајечара. 
 

Члан 2. 

 

 Поједини термини из овог 

Правилника имају следеће значење: 

 Отпад од електричне и елек-

тронске опреме јесте електрична и 

електронска опрема која представља 

отпад у складу са законом којим се 

уређује управљање отпадом, укључујући 

и све саставне делове, склопове и 

потрошни материјал који су део 

производа који се одбацује (у даљем 

тексту: отпадна опрема).4 

 Отпадна опрема из домаћинства 

јесте она отпадна опрема која настаје у 

домаћинствима (кућни отпад), као и у 

индустрији, занатским делатностима, 

услужним или другим делатностима 

(комерцијални отпад), а која је, због своје 

природе и количине, слична отпадној 

опреми из домаћинства.5 

 

Члан 3. 

 

 Отуђење основних средстава, 

ситног инвентара и потрошних средстава 

подразумева: 

  

- уступање основних средстава, ситног 

инвентара и потрошног материјала без 

накнаде, 

- продају основних средстава,  

- расход основног средства, ситног 

инвентара и потрошног материјала и  

- ликвидацију мањка при попису.  

 

          Одлуку о отуђењу основних 

средстава, ситног инвентара и потрошног 

материјала доноси Градско веће Града 

Зајечара. 

 

                                            
4  Члан 3. став 1. тачка 2. Правилника о 
листи електричних и електронских производа, 
мерама забране и ограничења коришћења 
електричне и електронске опреме која садржи 
опасне материје, начину и поступку управљања 
отпадом од електричних и електронских 
производа ("Сл. гласник РС", бр. 99/2010) 
 
5  Члан 3. став 1. тачка 4. Правилника о 
листи електричних и електронских производа... 
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II  УСТУПАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, 
СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ 

МАТЕРИЈАЛА БЕЗ НАКНАДЕ 
 

Члан 4. 
 
 За уступање основних средстава, 
ситног инвентара и потрошног материјала 
без накнаде полази се од процене да 
постоји економско оправдање и за 
Градску управу као даваоца средства (у 
даљем тексту: давалац) и за правно лице 
које прима средство (у даљем тексту: 
прималац). 
 Без накнаде се уступа средство 
које је употребљавано (чији ресурс је 
делимично истекао), али није аморти-
зовано у целини. Уступање је трајно и 
подразумева се да је тим чином примаоц 
постао власник уступљене имовине. 
 Ако је основно средство које се 
уступа финансирано при набавци из 
кредита, а кредит у току уступања није у 
целости отплаћен, тада се уз сагласност 
кредитора може уступити и обавеза по 
неотплаћеном делу кредита. 
 

Члан 5. 
 

 За уступање без накнаде Градско 
веће Града Зајечара доноси акт о трајном 
уступању без накнаде. Саставни део 
(прилог) акта о трајном уступању без нак-
наде су: Иницијални допис, извод из 
књиговодства и записник о примопредаји. 
 Иницијативу за уступање без нак-
наде покреће начелник Градске управе, уз 
сагласност Градоначелника. 

Списак имовине за уступање прип-
рема рачунополагач код кога је имовина 
на задужењу. 

Извод из књиговодства се израђује 
у стручној служби за послове књиго-
водства на основу добијеног списка 
имовине од рачунополагача. Извод 
садржи обавезно следеће податке о 
предмету уступања: 

 
- назив и ознака, 
- шифра / инвентарски број / баркод, 
- датум (дан, месец и година) уступања, 
 
 

- број документа на основу којег је 
евидентирана имовина која се уступа 
у књиговодству, 

- књиговодствена вредност имовине 
која се уступа. 

Записник о примопредаји се 
формира у току преузимања имовине која 
се уступа. Записник се израђује у четири 
истоветна примерка, од којих свака 
страна задржава по два примерка. Све 
примерке записника потписују рачуно-
полагач (руковалац имовине) од стране 
предаваоца и представник примаоца, који 
прима уступљену имовину. Потписане 
записнике оверава начелник Градске 
управе. 

Рачунополагач један примерак 
записника задржава у својој евиденцији, а 
други примерак доставља стручној служ-
би за послове књиговодства ради књиже-
ња (искњижења) уступљене имовине и 
овај примерак је саставни део Решења о 
уступању без накнаде. 

 
 

III  ПРОДАЈА ОСНОВНОГ СРЕДСТВА 
 

Члан 6. 
 
 Основно средство постаје предмет 
продаје у случајевима технолошке зас-
тарелости, учесталих кварова чије 
поправљање није исплативо и др. 
 

Члан 7. 
 

 Продајна вредност по којој 
средство може бити продато може бити: 
- једнака вредности основног средства у 

моменту продаје; 
- већа од вредности основног средства 

у моменту продаје; 
- мања од вредности основног средства 

у моменту продаје. 
Продајна вредност, по којој 

основно средство треба да буде продато, 
треба да буде толика да покрије 
процењену вредност основног средства у 
моменту продаје и евентуалне трошкове 
продаје (трошкови прегледа средства, 
трошкови процене, трошкови евентуалне 
демонтаже и др.).  
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Члан 8. 

 

 Приликом продаје основног сред-

ства пролази се кроз следеће поступке: 

1) формирање Комисије за процену 

вредности основног средства за које 

се предлаже продаја; 

2) подношење писмене иницијативе / 

предлога за продају надлежном ор-

гану. Иницијативу / предлог подноси 

начелник Градске управе Градском 

већу и уз њу прилаже процену 

Комисије за процену вредности 

основног средства; 

3) доношење одлуке о продаји од стране 

Градског већа; 

4) формирање Комисије за спровођење 

продаје путем јавног надметања – 

лицитације и припрема документације 

неопходне за лицитацију; 

5) јавно оглашавање лицитације; 

6) спровођење лицитације и избор 

најповољнијег купца; 

7) израда уговора, формирање фактуре 

и отпремнице; 

8) након уплате по фактури од стране 

купца врши се примопредаја основног 

средства уз сачињавање записника о 

примопредаји и потписивање уговора 

о продаји; 

9) комплетирање документације о про-

даји и достављање стручној служби за 

послове књиговодства ради књижења 

(искњижења). 

 

Члан 9. 

 

 Стручна служба за послове књиго-

водства врши књижење да је средство 

продато (искњижење), уз уношење 

података о продаји, датуму продаје, 

вредности продаје, заводном броју 

уговора о продаји и података о купцу. 

 
 
 
 
 
 

IV  РАСХОД ОСНОВНОГ СРЕДСТВА, 
СИТНОГ ИНВЕНТАРА  

И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА 
 

Члан 10. 
 
 Расходовање основних средстава, 
ситног инвентара и потрошног материјала 
покреће се услед њихове физичке 
дотрајалости и нерентабилног улагања у 
одржавање истог, техничке застарелости / 
неисправности, физичког оштећења, нас-
талог мањка или крађе, услед кала, 
растура, квара и лома и када је средство 
потпуно амортизовано, односно када му је 
књиговодствена вредност једнака нули.  
 Расход утврђује непосредно 
овлашћено лице или пописна комисија 
пошто је одређени расход настао или 
редовним / ванредним пописом имовине. 

Расходовање се покреће на основу 
одлуке Градског већа, а на основу 
предлога пописне комисије. 

Расходовање спроводи Комисија 
за расходовање основних средстава, 
ситног инвентара и потрошних средстава. 

Расходовање се завршава изврше-
њем процедуре уништења, поклањања 
или продаје расходоване имовине.  
 

Члан 11. 
 

Расходује се само нефинансијска 
имовина која се више не може користити, 
ни у Градској управи, ни у неком другом 
правном субјекту.6  
 Расходовање се не примењује на 
непокретна основна средства, и то: 
- земљиште и шуме као природна 

богатства која се не троше, 
- путеве локалног значаја, 
- грађевинске објекти и ствари, које су у 

складу са законом, проглашени за 
споменике културе и историјске 
споменике, 

- основна средства у припреми. 

                                            
6   Без обзира што расходована имовина 
нема вредност, она се не може отуђити 
одлагањем на депонију, јер иако нема употребну 
вредност као таква, она може имати вредност 
као отпад. Градска управа има интерес да 
расходовану имовину прода као отпад и на тај 
начин оствари приходе у буџету. 
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 Уступање без накнаде или продаја 
имовине не сматра се расходовањем.  
 
Расход основних средстава, ситног 
инвентара и потрошног материјала  
услед физичког оштећења или 

техничке неисправности 
 

Члан 12. 
 
 За расходовање основних сред-
става, ситног инвентара и потрошног 
материјала   услед физичког оштећења у 
току године и правилног књижења Градско 
веће Града Зајечара доноси Решење о 
расходу. 
 Састави део Решења о расходу су: 
Предлог за расход, Извод из књиго-
водства и Записник Комије за расходо-
вање основних средстава, ситног инвен-
тара и потрошних средстава. 
 Предлог за расход се сачињава на 
основу списка нефинансијске имовине 
којој је на основу физичког оштећења 
истекла / престала употребна вредност.7  
 Стручна служба за послове књиго-
водства сачињава Извод из књиговодства 
за имовину на списку, у којем наводи 
следеће податке о предмету / предметима 
расхода: назив, ознаку, инвентарски број, 
број документа под којим је имовина 
евидентирана у помоћној књизи и 
књиговодствену вредност предметне 
имовине. Извод из књиговодства је 
саставни део предлога за расход. 
 Предлог за расход стручна служба 
за послове књиговодства доставља на 
сагласност начелнику Градске управе. По 
добијању сагласности стручна служба 
Предлог за расход прослеђује Комисији за 
расходовање основних средстава, ситног 
инвентара и потрошних средстава, која 
оцењује оправданост предлога за расход 
и формира Записник на основу 
расположиве документације и увидом у 
предмет расхода. 

                                            
7  Списак имовине са писменим 
образложењем сачињава рачунополагач (руковаоц 
имовине), за предметну имовину тражи процену 
стручног и овлашћеног сервиса о могућности и 
исплативости поправке имовине и њеног 
довођења у функционално стање и извештај 
сервиса са Предлогом за расход доставља 
стручној служби за књиговодствене послове. 

 На основу наведене документације 
стручна служба за нормативно-правне 
послове израђује Решење о расходу и 
доставља на усвајање Градском већу. 
 Решење о расходу се доставља 
стручној служби за послове књиговодства, 
Комисији за расходовање, рачунополагачу 
и архиви. 
 

Члан 13. 
 
 Рачунополагач / руковаоц расходо-
ваном нефинансијском имовином са прав-
ним лицем, које са Градском управом има 
закључен уговор о продаји и/или одво-
жењу на депонију, сачињава Записник о 
примопредаји расходоване имовине у 
четири истоветна примерка, од којих 
свака страна задржава по два примерка. 
 Рачунополагач / руковаоц један 
примерак Записника о примопредаји 
задржава у својој архиви ради евиденције, 
а други примерак доставља стручној 
служби за послове књиговодства ради 
искњижења. Овај примерак Записника је 
саставни део Решења о расходу. 
 

Члан 14. 
 
 Уколико је расходована нефинан-
сијска имовина предмет продаје путем 
лицитације даље поступање је према 
према члану 8. овог Упутства. 
 
Расход основних средстава, ситног 
инвентара и потрошног материјала  

услед мањка 
  

Члан 15. 
 

 Мањак као расход је сваки мањак 
нефинансијске имовине који се не може 
правдати вишом силом, елементарном 
непогодом, крађом, саобраћајном незго-
дом или другим сличним догађајем. 
Овакав мањак представља облик отуђења 
нефинансијске имовине и због тога треба 
извршити његово искњижење. 
 Када се утврди постојање мањка 
као штете врши се попис добара на 
којима је настала односна штета, након 
чега се врши искњижење средстава.  
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Члан 16. 

 
 Мањак као расход мора да буде 
евидентиран на основу одлуке Градског 
већа, као расход на терет Градске управе 
или на терет запосленог одговорног лица 
као потраживање. 
 Књиговодствено мањак се обух-
вата у висини неотписане, тј. садашње 
вредности. На настали мањак се обрачу-
нава ПДВ, а као датум пореске обавезе се 
узима датум доношења одлуке Градског 
већа о насталом мањку, а не датум када је 
мањак по попису утврђен. 
 За мањак утврђен у редовном 
попису, о мањку, узроцима мањка и 
његовом књижењу Градско веће доноси 
одлуку у фебруару наредне године.  

За расходовање основних сред-
става, ситног инвентара и потрошног 
материјала услед мањка и правилног 
књижења у књиговодству сачињава се 
Решење о расходу које доноси Градско 
веће.  

Решење у прилогу садржи следећа 
документа: Изјаву одговорног лица, Извод 
из књиговодства и Одлуку о начину 
надокнаде мањка. 

Изјава одговорног лица о мањку 
садржи информације о узроку настанка 
мањка, на основу које се доноси одлука 
на који начин ће се поступити са насталим 
мањком.  

Извод из књиговодства садржи 
обавезно следеће податке о предмету 
расхода: 
- назив,  
- ознаку,  
- инвентарски број,  
- број документа под којим је предмет 

евидентиран у књиговодству и  
- књиговодствену вредност. 

 
Решење о расходу израђује струч-

на служба за нормативно-правне послове.  
Одлуку о начину надокнаде мањка 

нефинансијске имовине доноси Градско 
веће. Одлуком се утврђује да ли поменути 
мањак иде на терет Градске управе или 
на терет одговорног лица (које је дужно да 
надокнади износ поменутог мањка). 
 
 

Расход основних средстава, ситног 
инвентара и потрошног материјала  

услед крађе 
 

Члан 17. 
 

За расходовање основних сред-
става, ситног инвентара и потрошног 
материјала услед крађе у току године и 
правилног књижења, потребно је Решење 
о расходу које доноси Градско веће.  

Решење о расходу у прилогу 
садржи следећа документа: Предлог за 
расход, Записник МУП-а, Извод из 
књиговодства.  

Предлог за расход сачињава 
рачунополагач / корисник / задужено лице 
нефинансијске имовине / у Градској 
урпави. Списак имовине која је предмет 
расхода стручној служби за послове 
књиговодства доставља рачунополагач / 
руковалац имовином, уз записник 
Министарства унутрашњих послова на 
којем је документовано да је пријављена 
крађа нефинансијске имовине. 

Извод из књиговодства је саставни 
део Предлога за расход и он адржи 
обавезне податке о предмету расхода:  
- назив,  
- ознаку,  
- инвентарски број,  
- број документа под којим је предмет 

евидентиран у пословним књигама и 
- књиговодствену вредност. 

 
Решење о расходу израђује се у 

стручној служби за нормативно-правне 
послове. 
 
Расход основних средстава, ситног 
инвентара и потрошног материјала 
услед кала, растура, квара и лома 

 
Члан 18. 

 
Код ситног инвентара и потрошног 

материјала расходом се сматрају и губици 
који настају при манипулацији добрима, 
као последица природних утицаја, техно-
лошког процеса, последица предузимања 
неопходних радњи у поступку производње 
и промета добара, који су регулисани 
Уредбом о количини расхода (кало, 
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растур, квар и лом) на који се не плаћа 
порез на додату вредност („Службени 
гласник РС“, бр. 84/2004 и 86/2004). 

Рачунополагач / магационер 
утврђује расход непосредно пошто је 
одређени расход настао, редовним или 
ванредним пописом робе у магацину или 
другом сличном објекту. 

Утврђивање расхода врши 
овлашћено лице или пописна комисија 
Градске управе. О извршеном попису 
обавезно се састављају записник и 
пописна листа. 

За расход ситног инвентара и 
потрошног материјала потребно је 
Решење о расходу које доноси начелник 
Градске управе. Решење у прилогу 
садржи следећа документа: Предлог за 
расход, Извод из књиговодства и Записник 
Комисије за расходовање. 

Предлог за расход ситног 
инвентара и потрошног материјала 
покреће задужено лице које након 
добијене сагласности начелника Градске 
управе, предлог доставља Комисији за 
расходовање, уз образложење. 

Извод из књиговодства је саставни 
део Предлога за расход. Извод садржи 
обавезно следеће податке о предмету 
расхода:  
- назив,  
- ознаку,  
- инвентарски број,  
- број документа под којим је предмет 

евидентиран у пословним књигама и  
- књиговодствену вредност). 

Комисија за расходовање оцењује 
оправданост предмета расхода у складу 
са Уредбом о количини расхода (кало, 
растур, квар и лом) на који се не плаћа 
порез на додату вредност 8  и другим 
интерним актима и формира Записник на 
основу расположиве документације. 

Решење о расходу израђује 
стручна служба за нормативно-правне 
послове. 

 

                                            
8  Уредба о колични расхода (кало, растур, 
квар и лом) на који се не плаћа порез на додатну 
вредност и Норматив за утврђивање расхода на 
који се не плаћа порез на додатну вредност („Сл. 
гласник РС“, број 124/2004) 

Порез на додатну вредност за 
расходовани кало, растур, квар и лом 
третира се према члану 4-5. Уредбе о 
количини расхода (кало, растур, квар и 
лом) на који се не плаћа порез на додату 
вредност. 

На основу Решење о расходу и 
Записника стручна служба за 
књиговодствене послове врши 
искњижење расходоване имовине. 
 
Расход основних средстава, ситног 
инвентара и потрошног материјала  

на предлог Комисије за попис 
 

Члан 19. 
 

Расход основних средстава, ситног 
инвентара и потрошног материјала врши 
се у току обављања редовног годишњег 
и/или ванредног пописа, искључиво на 
предлог пописне комисије, уз детаљно 
образложење.9  

Рачунополагач / лице које дужи 
имовину је дужно да имовину, која још 
увек има употребну вредност, упути у 
овлашћену радионицу / сервис ради 
установљавања да ли се та имовина 
може довести у функционално стање и да 
ли је поправка исплатива, о чему 
овлашћено правно лице из радионице / 
сервиса даје своје писмено мишљење.  

На основу потврде овлашћеног 
лица из овлашћене радионице / сервиса 
пописна комисија у току пописа такву 
имовину предлаже за расход. 

Расходовање се обавља након 
завршеног пописа, када пописна комисија, 
по предлогу рачунополагача / лица које 
дужи имовину, утврди да је одређена 
имовина неупотребљива. Пописна коми-
сија је дужна да, на основу непосредног 
увида у стање имовине и на основу њене 
књиговодствене вредности, на посебним 
пописним листама евидентира имовину за 
коју су се стекли услови за расход.  

                                            
9  Услови за расход се стичу када је 
књиговодствена вредност имовине нула и када је 
имовина у таквом стању да више није за 
употребу (дотрајала, оштећена, технички / 
технолошки застарела да се више не може 
одржавати и користити и др.). 
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У предлог за расходовање може се 

укључити имовина која је потпуно 
амортизована и имовина која није потпуно 
амортизована. У случају да имовина није 
потпуно амортизована књижи се на терет 
расхода. 

По правилу, приликом расхо-
довања опреме обвезник ПДВ није дужан 
да обрачуна и плати порез на додатну 
вредност, сем имовине чија вредност је 
већа од доње границе вредности јавне 
набавке мале вредности, која се расходује 
у року краћем од пет година од дана 
стављања на употребу. У том случају 
потребно је спровести исправку одбитка 
предходног пореза у складу за чланом 32, 
став 1. Закона о порезу на додатну 
вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 
86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 
108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 
68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - 
усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - 
усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 - 
усклађени дин. изн.). 

Предлог за расход нефинансијске 
имовине је саставни део Извештаја о 
извршеном попису, који се доставља на 
разматрање и усвајање Градском већу. На 
основу усвојеног Извештаја о извршеном 
попису Градско веће доноси одлуку / 
решење о отпису и расходовању основних 
средстава, ситног инвентара и потрошног 
материјала. 
 

Расходовање електричне и 
електронске имовине10 

 

Члан 20. 
 

 Процедура расходовања електрич-
не и електронске имовине је иста као и за 
осталу нефинансијску имовину. 
 Након доношења Одлуке о оту-
ђењу (расходу) нефинансијске имовине, 
електрична и електронска имовина се 
класификује на део који се решава 

                                            
10  Правилник о листи електричних и 
електронских производа, мерама забране и 
ограничења коришћења електричне и 
електронске опреме која садржи опасне материје, 
начину и поступку управљања отпадом од 
електричних и електронских производа ("Сл. 
гласник РС", бр. 99/2010)   
 

продајом или уступањем без накнаде и 
део који је потпуно неупотребљив (нема 
ни употребну, ни књиговодствену вред-
ност). 
 Део имовине из става 1. овог члана 
који је класификован као неупотребљив 
третира се као електрични и електронски 
отпад и као опасан отпад. Са тим отпадом 
се поступа по посебним процедурама. 
 

Члан 21. 
 
 Градска управа као произвођач 
електричног и електронског отпада не 
може предати електричну и електронску 
отпадну опрему као неразврстани 
комунални отпад. 
  

Члан 22. 
 

 Градска управа као произвођач 
електричног и електронског отпада чува 
одвојено отпадну опрему до предаје тако 
да се отпадна опрема не меша са другим 
отпадом, односно да њена поновна 
употреба или рециклажа није омогућена.  

Ако отпадна опрема садржи 
материје и материјале које треба пре 
растављања уклонити и у складу са 
посебним прописима којим се уређује 
одлагање опасних материја, Градска 
управа обезбеђује да отпадна опрема 
буде у таквом стању да се одлагање тих 
материја или материјала може спровести 
на прописан начин.  

Ако је отпадна опрема из 
домаћинства толико оштећена да, због 
опасних материја у њој, угрожава животну 
средину и здравље људи или је загађена 
другим отпадом, произвођач отпада 
обавезно о томе обавештава лице коме 
предаје отпадну опрему. 
 

Члан 23. 
 
 Лице одговорно за управљање 
отпадом преузима опасан отпад и путем 
Записника о примопредаји, уз попуњен 
Документ о кретању опасног отпада исти 
предаје овлашћеном правном лицу,  спe-
цијализованом за откуп и уништавање 
опасног отпада. 
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Члан 24. 

 
 На основу Одлуке о расходу и 
Записника о предаји расходоване елек-
тричне и електронске имовине овлаш-
ћеним правним лицима за управљање 
отпадом из предходног става, стручна 
служба за послове књиговодства врши 
искњижење те имовине. 
 
 

V  ПОСТУПАЊЕ СА РАСХОДОВАНИМ 
ОСНОВНИМ СРЕДСТВИМА,  

СИТНИМ ИНВЕНТАРОМ И ПОТРОШНИМ 
МАТЕРИЈАЛОМ 

 
Члан 25. 

 
 На основу донетог акта о отпису и 
расходовању основних средстава, ситног 
инвентара и потрошног материјала 
начелник Градске управе доноси Решење 
о образовању Комисије за расходовање. 
 Задатак Комисије за расходовање 
је да прикупи, сортира и попише сву 
имовину предложену за расход и ту 
имовину ускладишти у посебну просторију.  
   

Члан 26. 
 

Расходована нефинансијска имо-
вина од тренутка доношења Решења о 
расходу до тренутка одвожења на 
депонију или продаје / поклањања мора 
бити посебно обележена или физички 
издвојена од остале имовине (о чему се 
старају рачунополагачи / руковаоци 
имовином), а у пословним књигама 
Управе води се ванбилансно до момента 
добијања Записника о примопредаји. 
 

Члан 27. 
 
 На основу мишљења из овлашћене 
радионице / сервиса, личног увида и 
процене да ли се предметна имовина 
може отуђити продајом или поклањањем 
или се мора уништити, Комисија за 
расходовање врши тријаж имовине пред-
виђене за расход и сачињава предлог на 
који начин имовину расходовати: 
продајом, поклањањем или уништењем.         
 

Расходовање имовине продајом 
 

Члан 28. 
 
 Расходовање имовине продајом 
односи се на имовину која има одређену 
употребну вредност и имовину која није 
потпуно амортизована. 

Продаја имовине из става 1. овог 
члана врши се путем лицитације или 
непосредном погодбом, на начин описан у 
одељку II, члан 8. овог Правилника. 

За продају расходоване имовине 
начелник Градске управе доноси Решење 
о продаји и образује Комисију за лицита-
цију, односно Комисију за продају непос-
редном погодбом, која организује и 
спроводи отуђење расходоване имовине 
продајом.  
 Приликом продаје расходоване 
имовине из става 1. овог члана и имовине 
као отпада, изузев имовине која се сматра 
секундарним сировинама, обрачунава се 
ПДВ по стопи од 20 %. 
 На основу Решења о продаји 
имовине путем лицитације или непос-
редном погодбом, Уговора о купопродаји, 
Записника о примопредаји средства и 
рачуна на основу којег је уплаћен износ за 
продату имовину стручна служба за 
послове књиговодства врши искњижење 
продате имовине. 
 

Продаја секундарних сировина 
 

Члан 29. 
 

 Секундарним сировинама сматрају 
се:  
 

1. отпаци и остаци од метала и њихо-
вих легура, осим од племенитих 
метала и њихових легура; 

2. згура, укључујући и гранулисану, 
коварина и остали отпаци при 
производњи гвожђа или челика; 

3. згура, пепео и остаци који садрже 
метале, арсен или једињења 
метала и арсена, који не настају 
при производњи гвожђа и челика; 
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4. грануле и прах, од сировог гвожђа, 

мангановог огледаластог гвожђа, 
гвожђа или челика; 

5. отпаци и остаци од племенитих 
метала, метала платираних племе-
нитим металом и остали остаци и 
отпаци који садрже племените 
метале; 

6. отпаци и остаци хартије или 
картона за поновну прераду; 

7. стаклени крш и остали отпаци од 
стакла; 

8. отпаци, струготине и остаци од 
пластичних маса; 

9. отпаци, струготине и остаци од 
гуме (осим тврде гуме), прах и 
грануле добијене од тих 
производа; 

10. отпаци од текстила, коже, имита-
ције коже и крзна. 
 
Секундарним сировинама, у смис-

лу члана 10. став 2. Закона пореза на 
додатну вредност, сматрају се и добра 
која се претежно састоје од једног или 
више материјала из става 1. овог члана, а 
која су неупотребљива због лома, резања, 
цепања или другог начина оштећења, 
односно добра неупотребљива због 
истрошености (нпр. aкумулатори, бате-
рије, аутомобилске гуме, амбалажни 
отпад, електрична и електронска опре-
ма која представља отпад у складу са 
законом којим се уређује управљање 
отпадом, укључујући и све саставне 
делове, склопове и потрошни матери-
јал који су део добра које се одбацује). 

Племенитим металима из става 1. 
тачка 5. овог члана сматрају се злато, 
сребро, платина, иридијум, родијум и 
паладијум.11 
 Услуге које су непосредно пове-
зане са секундарним сировинама смат-
рају се услуге сортирања, сечења, растав-
љања на делове, чишћења, полирања и 
пресовања секундарних сировина из 
става 1. и 2. овог члана. 

                                            
11  Члан 2. Правилника о утврђивању 
секундарних сировина и услуга које су непосредно 
повезане са секундарним сировинама, у смислу 
Закона о порезу на додату вредност („Службени 
гласник РС“, бр. 107/12 и 74/13) 
 

Члан 30. 
 

 Код продаје секундарних сировина 
обрачунава се порез на додатну 
вредност.12 

Порез на додатну вредност 
обрачунава  прималац добара и услуга, 
уколико је обвезник ПДВ. У супротном, 
уколико прималац добара и услуга није 
обвезник ПДВ, онда испоручилац добара 
и услуга мора обрачунати ПДВ. 

Прималац добара и услуга дужан 
је да приликом исплате накнаде 
испоручиоцу добара и услуга обрачуна, 
обустави и на прописани рачун уплати 
порез по одбитку по стопи од 1% од 
износа исплаћене накнаде. Износ ове 
накнаде не садржи порез на додату 
вредност.13 

Члан 31. 

 На основу Записника о примо-
предаји секундарних сировина и рачуна 
на основу којег је уплаћен износ за 
продату имовину стручна служба за 
послове књиговодства врши искњижење 
продатих секундарних сировина. 

 
Расходовање имовине поклањањем 

 

Члан 32. 
  
 Расходовање имовине поклања-
њем врши се на основу акта о поклањању, 
који доноси Градско веће. 
 Актом из предходног става 
одређује се особа која ће извршити при-
мопредају поклоњене имовине и о томе 
сачинити записник. 
 На поклоњену имовину се плаћа 
порез на додатну вредност по стопи од 
18 % на основицу према члану 18. став 1. 
и 2. Закона о порезу на додатну вред-

                                            
12  Члан 10, став 2, тачка 1. Закона о порезу 
на додату вредност 
 
13 Члан 40. став 14. и 15.  Закона о порезу на 
добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 25/2001, 
80/2002, 80/2002 – др. закон, 43/2003, 84/2004, 
18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 68/2014 – др. 
закон, 142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење 
и 112/2015) 
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ност.14 За обрачунати ПДВ поклонодавац 
може теретити поклонопримца. 
 Акт о поклањању и записник о 
примопредаји поклоњене имовине достав-
љају се стручној служби за књиговод-
ствене послове, на основу којих ова 
служба врши искњижње поклоњених 
средстава. 
 
Расходовање имовине уништавањем 

 
Члан 33. 

  
 Расходовање имовине уништењем 
обавља се када се процени да расходо-
вана имовина није за употребу, ондосно 
да нема никакву употребну вредност, 
услед чега се не може продати, нити 
поклонити. 

Расходовање имовине уништава-
њем врше специјализоване фирме за ту 
делатност. 
 За овај начин расходовања 
начелник Градске управе доноси Решење 
о расходовању имовине уништењем, на 
основу којег Комисија за расходовање 
сачињава Записник о имовини која се 
расходује уништењем и исту предаје 
изабраној специјализованој фирми. 
 На расходовану имовину униште-
њем се ПДВ обрачунава и плаћа по стопи 
од 18 % на основицу према члану 18. став 
1. и 2. Закона о порезу на додатну 
вредност.15 
 Записник се израђује у три 
примерка: два примерка остају у Градској 
управи а један примерак задржава 
специјализована фирма за уништење. 
Комисија за расходовање један примерак 
Записника предаје стручној служби за 
књиговодствене послове а други 
примерак задржава у архиви. 
  На основу Решења о расходовању 
имовине уништењем и сачињеног Запис-
ника стручна служба за књиговодствене 
послове врши искњижење ове имовине. 

                                            
14 Видети Мишљење Министарства 
финансија број 413-00-2771/2005-04 од 30.01.2006. 
године 
 
15  Видети Мишљење Министарства 
финансија број 413-00-1323/2007-04 од 29.10.2007. 
године 

VI  ОТПИС ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 
 

Члан 34. 
 

 Отпис основних средстава (амор-
тизација) се врши код основних сред-

става, с обзиром да се основна средства 

користе дужи временски период, у току 
којег се њихова вредност постепено 

смањује услед трошења, дејства природ-

них услова и застаревања. 
 Амортизација је вредносно 

изражен утрошак основних средстава у 

вези стварања одређених учинака. 
 Обавези отписа не подлежу: 

- земљиште и шуме као природна 

богатства која се не троше, 
- путеви локалног значаја са земљаном 

подлогом, 

- грађевински објекти и ствари, које су у 
складу са законом, проглашени за 

споменике културе и историјске 

споменике, 

- основна средства у припреми. 
 

Основицу за обрачун висине 

отписа  основних средстава чини њихова 
набавна вредност. 

 

 
VII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 35. 
 

Граматичка терминологија кориш-

ћења мушког или женског рода у овом 
Правилнику подразумева укључивање оба 

пола. 

 
Члан 36. 

 

 За сва питања која нису 
регулисана овим Правилником, односно 

која нису благовремено усклађена са 

законским одредбама, примењују се 
директно одредбе закона и подзаконских 

аката, донетих на основу тог закона, а који 

уређују ову материју. 
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Члан 37. 

 

 Измене и допуне овог Правилника 

врше се по истом поступку по којем је 

Правилник донет. У случају измена 

прописа које налажу измену или допуну 

овог Правилника, измене и допуне 

Правилника морају се извршити 

најкасније у року од 10 радних дана од 

дана објављивања прописа у Службеном 

гласнику Републике Србије. 

 

Члан 38. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

Службеном листу Града Зајечара. 

 

 

IV број 110-8/2017 

У Зајечару, 03.03.2017. године 

 

НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

Гордана Огњановић, с.р. 

 

   

 

На основу члана 1. Закона о рачу-

новодству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013), 

члана 2. тачка 36а. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, број 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука 

УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука 

УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 

УС, 132/2014 и 145/2014), члана 2. Уредбе 

о буџетском рачуноводству („Службени 

гласник РС“, број 125/2003 и 12/2006), 

Правилника о номенклатури нематеријал-

них улагања и основних средстава са 

стопама амортизације (Сл. лист СРЈ бр. 

17/1997 и 24/2000) и члана 36. Oдлуке о 

Градској управи Града Зајечара („Сл. лист 

Града Зајечара“, бр. 51/2014, 9/2016 и 

34/2016), Начелник Градске управе Града 

Зајечара донео је  

 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о начину развставања и евиденцији 

основних средстава, ситног инвентара  
и потрошног материјала у органима и 

службама органа Града Зајечара 
 
 

Члан 1. 
 

Овим правилником уређује се 
начин и критеријуми разврставања основ-
них средстава, ситног инвентара и пот-
рошног материјала, евиденције основних 
средстава и ситног инвентатра и 
одговорности у погледу руковања имови-
ном у једини локалне самоуправе Града 
Зајечара. 
 
 
I  НАЧИН РАЗВРСТАВАЊА ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА, СИТНОГ ИНВЕНТАРА И 

ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА 
 

Нефинансијска имовина у сталним 
средствима 

 
Члан 2. 

 
Нефинансијску имовину у сталним 

средствима чини имовина која се користи 
у пословним активностима у дужем 
временском периоду, у току века употребе 
не мења свој физички облик и постепено 
се троши (вредносно) у пословним 
активностима. 

Непокретности, опрема и остала 
основна средства у књиговодственој 
евиденцији се воде по набавној вредности 
умањеној за исправку вредности по 
основу амортизације. 

Обавези обрачуна амортизације 
подлежу: зграде и грађевински објекти, 
опрема, остале некретнине и опрема. 

Обавези обрачуна амортизације не 
подлежу: земљиште, шуме и воде, нефи-
нансијска имовина у припреми, аванси за 
нефинансијску имовину, уметничко-исто-
ријска дела, музејска, архивска, филмска 
грађа и стара и ретка књига у складу са 
Законом о културним добрима („Службени 
гласник РС“, број 71/94, 52/2011 и 
99/2011). 
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Члан 3. 

 
Отпис (амортизација) основних 

средстава врши се по стопама амор-
тизације у складу са Правилником о 
номенклатури основних средстава и нема-
теријалних улагања са стопама аморти-
зације (у даљем тесту: Номенклатура) и 
врши се посебно за свако основно 
средство и нематеријално улагање. 

Основна средства која нису наве-
дена у Номенклатури, распоређују се у 
амортизационе групе или делове аморти-
зационих група у које су распоређена 
најсличнија основна средства. 

Основицу за обрачун амортизације 
нематеријалних улагања и основних сред-
става чини набавна вредност из фактуре 
добављача увећана за зависне трошкове 
набавке као и трошкови довођења 
основног средства у стање функцио-
нисања. 

Обрачун амортизације за новона-
бављена основна средства почиње од 
наредног месеца у односу на месец у 
којем је основно средство стављено у 
употребу, а приликом отуђивања аморти-
зација се врши до краја месеца у коме је 
средство отуђено.  

Набавну вредност основних сред-
става код којих су извршена додатна 
улагања за постизање модернизације или 
повећања капацитета и којима се 
продужава век коришћења основних 
средстава, чини збир набавне вредности 
основног средства и вредности новог 
улагања. 

Основна средства се отписују 
применом пропорционалне методе, од-
носно методом једнаких годишњих износа 
у процењеном веку трајања, уз примену 
годишњих стопа амортизације из 
Номенклатуре. 

Покриће обрачунате амортизације 
врши се 100% на терет капитала сраз-
мерно учешћу прихода из буџета у 
укупним приходима у складу са Законом о 
изменама и допунама Закона о буџетском 
систему ( „Службени гласник РС“, број 
93/2012). 
 
 
 

Текуће и капитално (инвестиционо) 
одржавање објеката, 

зграда и опреме 
 

Члан 4. 
 

У складу са чланом 2. тачка 36а. 
Закона о планирању и изградњи текуће 
одржавање објеката јесте извођење 
радова који се предузимају ради спреча-
вања оштећења која настају употребом 
објеката или ради отклањања оштећења, 
а састоје се од прегледа, поправки и 
предузимањa превентивних и заштитних 
мера, односно сви радови којима се 
обезбеђује одржавање објеката на 
задовољавајућем нивоу употребљивости. 
Подразумевају се радови који се обављају 
у краћем временском периоду од једне 
године, а све ради тога да би се 
осигурало несметано функционисање 
основног средства, за све време трајања 
века његове употребе на нивоу техничке 
способности.16 

Код текућег одржавања објеката, 
зграда и опреме не повећава се 
њихова набавна вредност. 

 
Члан 5. 

 
Капитално или инвестиционо 

одржавање основних средстава, за раз-
лику од текућег одржавања и поправки 
тих средстава, подразумева велике поп-
равке, капитални ремонт, замену битних 
саставних делова основног средства чија 
је трајност већа од века употребе 
основног средства као целине, при чему 
се истоврсни радови на основним 
средствима изводе према правилу у 
дужим временским размацима од једне 

                                            
16 Примери текућих поправки и одржавања 

јесу: 
- редовно сервисирање према техничким 

подацима и упуствима; 
- замена дотрајалих и неисправних делова 

и компоненти; 
- замена и/или поправка водоводно-

канализационих и електричних 
инсталација, као и погона и инсталација 
за грејање и др. 

- кречење, фарбање, замена облога, замена 
санитарија, радијатора и 

- други слични радови. 
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године и осигуравају му несметано фун-
кционисање према првобитној намени. 
Подразумева сe извођење грађевинско-
занатских радова, односно других радова 
зависно од врсте објекта у циљу 
побољшања услова коришћења објекта у 
току експлоатације.17 

Код капиталног (инвестиционог) 
одржавања објеката, зграда и опреме 
повећава се њихова набавна вредност. 
 
Нeфинансијска имовина у залихама 

 
Члан 6. 

 
Залихе материјала, резервних 

делова, алата, ситног инвентара воде се 
по набавној вредности, коју чини нето 
фактурна вредност и зависни трошкови 
набавке.  

Евидентирање промена на залиха-
ма врши се по количинским и вредносним 
показатељима за: 

 
- магацинску евиденцију, 
- материјалну евиденцију и 
- финансијску евиденцију.18 
 

Члан 7. 
 

Под потрошним материјалом у 
складу са Правилником о стандардном 
класификационом оквиру и контном плану 
за буџетски систем („Сл. гласник РС“, број 
103/11,10/12,18/12,95/12,99/12 и 22/2013) 
евидентирају се залихе за грејање, залихе 
за поправке и одржавање, залихе за 

                                            
17 Примери инвестиционог одржавања јесу: 

Доградња, надградња, адаптација, 
реконструкција, санација у складу са чланом 2. 
(тачка 32. до 36.) Закона о планирању и изградњи. 
 
18 Магацинска евиденција је евиденција по 

врсти и количини залиха коју води магационер на 
магацинским картицама за сваку врсту залиха. 
 Материјална евиденција обухвата 
евиденцију по врстама, количини и вредности 
залиха. На овакав начин се за сваку врсту залиха 
обезбеђује количински и вредносни показатељи 
коришћењем материјалних картица. 
 Финансијска евиденција се води у 
финансијском књиговодству. Бележи се 
финансијска вредност за одређене врсте залиха: 
материјал и ситан инвентар. 
 

поправке зграда, залихе за поправке 
опреме, залихе административног (канце-
ларијског) материјала, залихе санитетског 
и осталог медицинског материјала, залихе 
за угоститељство, залихе техничког 
материјала, залихе материјала за одржа-
вање чистоће, залихе материјала за 
саобраћај, залихе енергената, залихе за 
очување животне средине и др. 

Потрошни материјал се набавља 
од добављача, а чува у магацину Градске 
управе Зајечар, одакле се по требова-
њима издаје организационим јединицама 
Градске управе и органима Града и служ-
бама органа Града на коришћење у ре-
довном пословању. Улаз и излаз потрош-
ног материјала по врсти, количини, цени и 
вредности евидентира се на основу веро-
достојних докумената – пријемног листа 
(за улаз материјала), односно требовања 
(за излаз – издавање материјала). 

Редовним или ванредним пописом 
упоређује се стварно стање са књиговод-
ственим, утврђују евентуалне разлике 
(одступања) и даје предлог решења за 
усаглашавање књиговодственог са нађе-
ним стањем.19  
 

Члан 8. 
 

Средства чији је век употребе до 
годину дана у пословним књигама се 
исказују као залихе потрошног матери-
јала, независно од тога колика је њихова 
набавна вредност и отписују се 100% 
стављањем у употребу. 
 

Члан 9. 
 

Средства алата и инвентара чији је 
век употребе дужи од годину дана, а 
појединачна набавна вредност у тренутку 
набавке мања од 20.000,00 динара (робно 
- материјално књиговодство), у пословним 
књигама воде се као залихе ситног инвен-
тара и отписују се стављањем у употребу 
по стопи од 100%.  

 

                                            
19 Ово је детаљније описано у Правилнику о 
начину и роковима вршења пописа имовине и 
обавеза у јединици локалне самоуправе Града 
Зајечара и усклађивања књиговодственог стања 
са стварним стањем. 
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Попис инвентара на залихама и у 

употреби врши се на исти начин као и 

попис материјала. 

У случају да је инвентар дотрајао, 

потрошен, истрошен и слично, пописна 

комисија даје предлог за расходовање. У 

случају да пописна комисија констатује 

мањак инвентара за који је задужено 

лице, коме је инвентар дат на руковање, 

поступа се у складу са актом извршног 

органа власти о начину надокнаде 

поменутог мањка. 

 

Члан 10. 

 

Као основно средство признају се и 

подлежу амортизацији средства алата и 

инвентара чији је корисни век трајања 

дужи од годину дана и појединачна 

набавна цена у време набавке средства 

већа од 20.000,00 динара. Отпис 

(амортизација) врши се по стопама 

амортизације у складу са Правилником о 

номенклатури основних средстава и 

нематеријалних улагања са стопама 

амортизације. 

Алат и инвентар из става 1. ове 

тачке, за који Правилником нису 

прописане стопе амортизације, отписујe 

се калкулативно по стопи од 20%. 

 

Члан 11. 

 

Набавка мобилних телефона за 

један динар по комаду путем претплате 

(иако се у рачуноводству плаћање врши 

са економске класификације као услуга) у 

књиговодству се води као ситан инвентар 

у употреби, уз реверс који потписује сваки 

запослени којем је мобилни телефон дат 

на употребу. Када се утврди дотрајалост 

или даља неупотребљивост ових телефо-

на, задужено лице враћа половни неис-

правни мобилни телефон и врши се 

раздужење путем реверса, на основу којег 

пописна комисија доноси предлог за 

расход и искњижење из књиговодствене 

евиденције. 

Члан 12. 
 

Набавка службене, заштитне и 
радне одеће и обуће запослених, која се 
даје радницима на коришћење на рок од 
годину дана, у књиговодственој евиден-
цији се води као залиха (потрошни 
материјал), независно од тога колика је 
њихова набавна вредност. Ова средства 
се отписују 100% стављањем у употребу. 

Набавка радних одела, обуће и 
други производи који се дају радницима 
на коришћење на рок од две године, а 
појединачна набавна вредност у тренутку 
набавке већа од 20.000,00 динара, воде 
се као ситан инвентар и отписују се по 
стопи од 100% приликом стављања у 
употребу. 
 
 

II  ЕВИДЕНЦИЈА ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА, СИТНОГ ИНВЕНТАРА 

И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА 
 

Пријем основних средстава, ситног 
инвентара и потрошног материјала 

 

Члан 13. 
 

Приликом набавке основних 
средстава од добављача, уз добијену 
фактуру, обавезно се сачињава Записник 
о пријему робе, којим се потврђује 
квалитативна и квантитативна исправност 
добијеног основног средства.  

Одсек за послове јавних набавки 
комплетира документацију тако што уз 
фактуру спаја и записник из претходног 
става овог члана и пратећу документацију 
уз фактуру (уколико је она достављена од 
стране добављача) и проверава да ли су 
набављена основна средства у складу са 
уговором о јавној набавци, што се 
потврђује потписом од стране шефа 
Одсека.  

Комплетирану документацију Од-
сек за послове јавних набавки доставља 
Одсеку за буџет, ради вршења контроле 
рачунске и суштинске исправности 
фактуре и ликвидирања исте.  
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Књижење фактура за набавку 

основних средстава врши књиговођа 

основних средстава, који уноси све битне 

информације о основном средству:  

- назив,  

- инвентарски број,  

- техничке податке,  

- организациону јединицу у којој се 

средство налази,  

- набавну вредност,  

- отписану и садашњу вредност и  

- друге битне податке. 

 

Код набавке ситног инвентара 

врши се пријем ситног инвентара у 

магацин ситног инвентара и магационер 

сачињава пријемни лист.  

Издавање ситног инвентара врши 

се на бази требовања које потписује 

магационер као издавалац, и лице које 

прима ситан инвентар.  

Пријемницу и требовање Одсек за 

јавне набавке спаја са фактуром, оверава 

и доставља Одељењу за финансије на 

даље поступање (став 3. и 4. овог члана).  

 

Промена локације основних средстава, 

ситног инвентара и потрошног 

материјала 

 

Члан 14. 

 

Промена локације основних сред-

става, ситног инвентара и потрошног 

материјала врши се на бази реверса. 

Реверс потписује овлашћено лице које је 

предало основно средство или ситан 

инвентар и лице које га је примило, а 

оверава руководилац органа Града или 

основне организационе јединице у Град-

ској управи.  

Промена локације основних сред-

става и ситног инвентара врши се искљу-

чиво на бази претходне сагласности 

начелника Градске управе Зајечар. Ре-

верс се доставља стручној служби за 

послове књиговодства ради књижења. 

 
 

Отуђење основних средстава, ситног 
инвентара и потрошног материјала 

 
Члан 15. 

 

Отуђење – трајно уступање или 
продаја расходованог основног средства, 
ситног инвентара или потрошног матери-
јала другом правном лицу врши се 
искључиво на основу одлуке Градског 
већа Града Зајечара. 

Одлука Градског већа Града 
Зајечара о отуђењу доставља се 
надлежној служби за послове 
књиговодства ради искњижења. 
 

Расходовање основних средстава, 
ситног инвентара и потрошног 

материјала 
 

Члан 16. 
 

Расходовање основних средстава 
и ситног инвентара и потрошног 
материјала врши се према одредбама 
Правилника о отуђењу основних 
средстава, ситног инвентара и потрошних 
средстава. 
 
 

III РУКОВАЊЕ ИМОВИНОМ И 
ОДРЕЂИВАЊЕ РАЧУНОПОЛАГАЧА 

 
Члан 17. 

 
Сва лица у органима Града и 

организационим јединицама Градске 
управе, код којих се на задужењу налазе 
основна средства, ситан инвентар и 
потрошни материјал,  одговорни су за 
законито, одговорно и рационално 
поступање са имовином, исправност и 
састављање исправа о пословним 
променама и другим догађајима који се 
односе на коришћење имовине која им је 
поверена на задужење и коришћење. 
 

Члан 18. 
 

О спровођењу овог Правилника 
стараће се сви запослени у органима 
Града. 
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VI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 
 

Граматичка терминологија кориш-
ћења мушког или женског рода у овом 
Правилнику подразумева укључивање оба 
пола. 
 

Члан 20. 
 

 За сва питања која нису регули-
сана овим Правилником, односно која 
нису благовремено усклађена са закон-
ским одредбама, примењују се директно 
одредбе закона и подзаконских аката, 
донетих на основу тог закона, а који 
уређују ову материју. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 21. 
 

 Измене и допуне овог Правилника 
врше се по истом поступку по којем је 
Правилник донет. У случају измена про-
писа које налажу измену или допуну овог 
Правилника, измене и допуне Правилника 
морају се извршити најкасније у року од 
10 радних дана од дана објављивања 
прописа у Службеном гласнику Републике 
Србије. 

 
Члан 22. 

 
 Овај Правилник ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
Службеном листу Града Зајечара. 
 
 
IV број 110-9/2017 
У Зајечару, 03.03.2017. године 
 
 

НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

Гордана Огњановић, с.р. 
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