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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ

Свилајнац, 20. децембар година 2013. – Број 17

На основу члана 18. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број
125/2003 и 12/2006) (у даљем тексту: Уредба), Уредбе о евиденцији непокретности и других
средстава у државној својини („Службени гласник РС“, број 27/96), чланова 27-39 Правилника о
буџетском рачуноводству Буџета општине Свилајнац и Општинске управе општине Свилајнац
(„Службени гласник општине Свилајнац“, брoj 16/13), Одлуке о организацији Општинске управе
општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, број 1/2009) и члана 12. Правилника
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе општине Свилајнац
(„Службени гласник општине Свилајнац“, број 13/2013 и 14/2013), начелник Општинске управе
општине Свилајнац,  дана 20.12.2013. године доноси

ПРАВИЛНИК
О ПОПИСУ ИМОВИНЕ, ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА

Члан 1

Усклађивање стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем
које се уређује пописом, врши се на дан 31. децембра године за коју се врши попис.

Пописом се утврђује стање нефинансијске имовине, финансијске имовине, обавеза и
потраживања буџета општине Свилајнац.

Попис може бити редован и ванредан.

Члан 2

Предмет пописа је комплетна нефинансијска и финансијска имовина: нематеријална
улагања, некретнине, опрема, остала средства, улагање у стицање делова сталне имовине, залихе
материјала, недовршени производња, готови производи и роба, стална средства намењена
продаји, средства пословања које се обуставља, финансијски пласмани и потраживања, готовински
еквиваленти и готовина.

Обавезе које су предмет пописа јесу дугорочне и краткорочне.
Предмет пописа је укупна имовина, без обзира да ли се затекне приликом вршења пописа

или се на основу документације утврди да припада обвезнику пописа.
Предмет пописа је и туђа имовина која се затекне приликом пописивања, евидентира се у

посебним пописним листама које се достављају власнику средстава.

Члан 3

Редован попис се врши на крају пословне године за коју се саставља годишњи финансијски
извештај завршни рачун.

Редован попис може почети 1. децембра текуће године, а по потреби и раније, с тим да се
стање по попису сведе на стање на дан 31. децембра текуће године.
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Промене стања имовине и обавеза у току пописа, уносе се у пописне листе на основу
веродостојних рачуноводствених исправа.

Члан 4

У току године може се вршити ванредан попис у изузетним случајевима прописаним
законом (промена одговорних лица, статусне промене, промене облика организовање и др.).

Члан 5

Начелник Општинске управе доноси Одлуку о годишњем попису имовине, потраживања и
обавеза и решењем образује Комисију за попис имовине, потраживања и обавеза, именује
председника и чланове комисије, одређује период у коме ће комисија вршити попис, време за
попис и рокове достављања извештаја о извршеном попису.

Председник пописне комисије је дужан да пре почетка пописа сачини план рада по коме се
врши попис и да исти достави начелнику Општинске управе.

Члан 6

Решење о образовању комисије за попис имовине, потраживања и обавеза, пре почетка
пописа, доставља се члановима комисије за попис, руководиоцима запослених радника и Служби
рачуноводства.

Члан 7

Комисији за попис, пре почетка пописа, дају се листе за попис са номенклатурним
бројевима, врсти и јединицама мере имовине која се пописује.

Подаци из рачуноводства, односно одговарајућих књиговодствених евиденција о
количинама (помоћна књига основних средстава), не могу се давати комисији за попис пре
утврђивања стварног стања у пописним листама, осим података који садрже номенклатурни број,
назив, врсту и јединицу мере предмета који се пописују.

Члан 8

Лица која рукују имовином и њихови непосредни руководиоци дужни су да, најкасније до
дана одређеног за почетак пописа, изврше неопходне припреме ради лакшег, бржег и правилнијег
пописивања.

Члан 9

Попис обухвата: утврђивање стварних количина имовине која се пописује
мерењем, бројањем, проценом и сличним поступцима, ближе описивање пописане имовине, као и
уношење података у пописне листе, утврђивање натуралних разлика између стања утврђеног
пописом и књиговодственог стања, састављање извештаја о извршеном попису.

Члан 10

У посебне пописне листе уносе се подаци о извршеном попису: имовина чија је вредност
умањена због оштећења, неисправности, застарелости и сл., имовина која на дан пописа није
затечена код корисника буџетских средстава из члана 1. став 2. овог Правилника, финансијских
пласмана, потраживања и обавеза за које не постоји уредна документација, имовина која је
дотрајала и за коју се предлаже расходовање.

Члан 11

Усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем утврђеним пописом, врши се на
крају буџетске године, са стањем на дан 31. децембра текуће године, најкасније до 29.01. наредне
године.
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Када се попис врши после 31. децембра, неопходно је извршити свођење стања по попису
на дан 31. децембра.

Свођење стања по попису на дан 31. децембра врши се помоћу рачуноводствене
документације.

Приликом пописа потраживања и обавеза Комисија за попис утврђује да ли је извршено
усаглашавање потраживања и обавеза са купцима и добављачима, са стањем на дан 31. децембра
године за коју се врши попис.

Члан 12

За тачност утврђеног стања по попису, за уредно састављање пописних листа, вршења
пописа и исказивање у натуралном и вредносном облику, као и за благовремено вршење пописа,
одговорни су председник комисије и чланови пописне комисије.

Начелник Општинске управе општине Свилајнац доноси Упутство за рад комисије за попис.
За председника и чланове комисије за попис, као и за њихове заменике не могу бити

именована лица која рукују, односно која су задужена имовином која је предмет пописа, и њихови
руководиоци, као ни лица која воде аналитичку евиденцију имовине.

Члан 13

По завршеном попису, пописна комисија саставља Извештај о извршеном попису, уз који се
прилажу пописне листе по локацијама са изворним материјалом који је служио за обављање
пописа и доставља га до 28.02.наредне године.

Извештај из става 1. овог члана председник комисије доставља Одељењу за буџет и
финансије.

За тачност пописа и извештаја о попису одговорни су чланови комисије за попис.

Члан 14

Извештај комисије за попис о извршеном попису треба да садржи следеће податке: стварно
стање и књиговодствено стање имовине и обавеза; утврђене разлике између стварног стања
утврђеног пописом и књиговодственог стања; узроке насталих разлика између стања утврђеног
пописом и књиговодственог стања; предлоге за ликвидацију утврђених разлика између стања по
попису и књиговодственог стања, и то: пребијање мањкова и вишкова насталих по основу замене,
отписивање неупотребљивих средстава (расход), отписивање застарелих потраживања, изјаве
одговорних лица који рукују имовином, њихове примедбе и објашњења у вези са насталим мањком
имовине, друге примедбе и предлоге комисије у вези са пописом.

Члан 15

Начелник Општинске управе у присуству председника пописне комисије, руководиоца
рачуноводства разматра Извештај о извршеном попису имовине и обавеза и доноси  Решења о
резултатима пописа и о: утврђеним мањковима и вишковима, расходовању имовине која је
дотрајала или више није употребљива.

Извештај о извршеном попису имовине, потраживања и обавеза, заједно са пописним
листама и Решењем о резултатима пописа, достављају се на усклађивање књиговодственог стања
са стварним стањем са помоћном књигом основних средстава Одељењу за буџет и финансије,
најкасније у року од два дана од дана усвајања, сагласно одредби члана 16. Уредбе, као и
рачуноводству на књижење.

Члан 16

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.
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Члан 17

Саставни део овог Правилника је Упутство за рад комисије за попис (прилог 1).

ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:110-18/2013-IV, Дана: 20.12.2013.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Оливера Станојевић, дипл. правник, с.р.

Прилог 1.
УПУТСТВО ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС

1. Комисија за попис обавља следеће послове: сачињава план рада за вршење пописа,
врши друге припремне радње за попис у складу са планом рада, врши натурални попис
материјалних вредности путем бројања, мерења или на други одговарајући начин, зависно од
врсте, односно предмета пописа и уноси податке о томе у пописне листе, испитује због чега су
предмети пописа затечени на залихама оштећени, неупотребљиви или су слабијег квалитета и
утврђује чијом је кривицом до тога дошло, утврђује да ли су извршене рекламације за количине
које су примљене као неупотребљиве, оштећене или са грешком и сл. сачињава пописне листе у
три примерка и чланови пописне комисије потписују сваку страницу пописне листе на којој је
попис вршен. Сваку страницу пописне листе потписује и одговорно лице рачунополагач коме се
одмах уручује трећи примерак пописне листе, утврђује количине и вредности вишкова по попису и
продајне вредности за мањкове за које су предложиле да се накнаде на терет одговорног лица,
сачињава извештај о извршеном попису и исти доставља начелнику Општинске управе најкасније
до 31. јануара наредне године.

2. Комисија за попис врши попис у следећим роковима: Попис основних средстава
(непокретности и опреме) и ситног инвентара од 01.12. текуће године до 15.01. наредне године,
Попис новчаних средстава и готовинских еквивалената са стањем на дан 31.12. текуће године до
05.01. наредне године, Попис потраживања и обавеза са стањем на дан 31.12. текуће године до
30.01. наредне године.

3. Одговорна лица су дужна да до почетка пописа обаве следеће припремне радње за
попис: сложе, сортирају и да на други начин среде материјалне вредности којима рукују како би
биле приступачне и прегледне за пописивање, одвоје опрему која је изван употребе и намењена за
расходовање, да би се могла посебно пописивати.

4. Организатор вршења пописа дужан је да пре почетка вршења пописа обави следеће
послове: припреми потребни број одговарајућих образаца пописних листи и других помоћних
образаца, припреми одговарајуће пописне листе са уписаним подацима: номенклатурни број, назив
и врста, јединица мере, појединачну цену и евентуално друге податке, осим података о количини и
вредности.

5. Имовину за коју нису унети претходни подаци комисија за попис сама уписује у пописну
листу.

6. Комисија за попис је дужна да попише све предмете који се налазе на пописном месту.

7. За време пописа обавезно је присуство одговорног лица које је задужено материјалним и
новчаним вредностима које се пописују, односно присуство другог овлашћеног лица које га
замењује.

8. Ово Упутство доставити свим члановима комисије за попис.

*-*-*-*-*-*
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На основу члана 53 Закона о раду ("Службени гласник Републике Србије", број 24/05,
61/05, 54/09 и 32/13), члана 52 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07) и члана 84 Статута општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 2/08
и 12/12), начелник Општинске управе општине Свилајнац, дана 20.12.2013.године, донео је

П Р А В И Л Н И К

О ПРЕКОВРЕМЕНОМ РАДУ

Члан 1.

Овим Правилником утврђују се услови и начин по којима се остварује право на исплату
накнаде за прековремени рад запослених у Општинској управи општине Свилајнац (у даљем
тексту:запослени).

Члан 2.

На захтев послодавца, запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена у случају
више силе, елементарне непогоде, изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када
је неопходно да се у одређеном року заврши посао који није планиран (у даљем тексту:
прековремени рад).

Запослени има право на исплату накнаде за прековремени рад.

Члан 3.

Прековремени рад не може да траје дуже од осам часова недељно.

Запослени не може да ради дуже од 12 часова дневно укључујући и прековремени рад.

Члан 4.

Запосленом који ради на пословима на којима је уведено скраћено радно време у складу са
чланом 52 Закона о раду не може да се одреди прековремени рад на тим пословима, ако законом
није друкчије одређено.

Члан 5.

Запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена по писаном налогу начелника
Одељења, односно  Начелника Општинске управе.

Налог за рад из став 1 овог члана садржи:
- име и презиме запосленог коме се налаже прековремени рад
- назив радног места
- датум и време прековременог рада
- опис послова које ће обаљати запослени.

Члан 6.

На крају месеца у коме је запослени радио дуже од пуног радног времена, запослени
сачињава Извештај у коме наводи послове и задатке које је обављао за време прековременог
рада.
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Члан 7.

Евиденција о раду ван радног времена (прековремени рад) за месец у коме је обављен
прековремени рад, садржи датуме рада и укупан број сати проведених на раду ван радног
времена.

Евиденцију потписује запослени и исту својим потписом и печатом оверава начелник
Одељења, односно начелник Општинске управе.

Члан 8.

Извештај и Евиденцију о прековременом раду запослени предаје начелнику Општинске
управе, на основу којих се доноси решење о прековременом раду запосленог.

На основу наведеног решења Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине
Свилајнац, врши исплату накнаде за прековремени рад уз исплату плате.

Члан 9.

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  „Службеном
гласнику општине Свилајнац“.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:110-22/13-IV, Дана:20.12.2013.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Оливера Станојевић, дипл. правник, с.р.
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