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181 АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Начелник Општине Шамац,на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“,број 101/04,42/05 и 118/05),сагласно одредбама члана 48. и 61. сагласно одредбама
члана 48.и 61.Статута општине Шамац(«Службени гласник општине Шамац»,бр. 4/05 и 9/07, доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ШАМАЦ
Члан 1.

У члану 8. Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске
административне службе Шамац,број 9/05,2/06,10/06,9/07,10/07 и 6/08),у поглављу Одјељење за
финансије,у тачки 1.1.умјесто «Послови благајника» треба да стоји назив:
«САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ОБРАЧУН ПЛАТА , НАКНАДА И БЛАГАЈНУ»
Опис послова и задатака:
- Врши обрачун плата и накнада запослених, те обрачун пореза и доприноса из зарада и осталих
личних примања запослених у Општинској административној служби ,
- Врши обрачун свих врста накнада везаних за примања одборника и студената, као и обрачун
накнада за стална и повремена радна тијела Скупштине општине и других комисија, те обрачун
накнада по уговору о повременим и привременим пословима,
- Врши обрачун путних трошкова и дневница за службено путовање запослених, те води евиденцију
о исплаћеним путним аконтацијама за службено путовање,
- Прави захтјеве за за рефундацију накнаде плата на терет Фонда здравствене заштите у случају
спријечености за рад због болести у периоду дужем од 30 дана и на терет Фонда дјечије заштите у
случају породиљског одсуства,те на терет Фонда за запошљавање и у случају запошљавања
приправника,
- Овјерава обрасце за кредите запослених и води евиденцију о висини терећења плата запослених
(по кредитном задужењу и задужењу по основу жираната), те врши обуставу на плате по кредитима,
израђује извјештаје о обрачунатим платама радника у току календарске године( пријаве М-4 )и
доставља Заводу за пензијско и инвалидско осигурање,
- Врши попуњавање мјесечних пријава и годишње пријаве пореза по одбитку и доставља их
Пореској управи,
- Води све потребне статистичке евиденције за надлежни статистички орган,
- Издаје увјерења о чињеницама о којима се води службена евииденција,
- Обавља послове благајничког пословања за потребе Општинске административне службе и води
евиденцију благајне трезора за буџетске кориснике,
- Врши готовинске исплате и стара се о правдању готовинских исплата у складу са важећим
прописима ио процедурама,
- Води благагајничке евиденције и сачињава извјештаје у складу са важећим прописима о
благајничком пословању,
- Води рачуна о висини благајничког максимума,
- На прописан начион одлаже и чува документацију из свог дјелокруга рада,
- По потреби,ради по овлаштењу за рад у трезорском пословању,
- Ради и друге послове по наређењу Шефа Одсјека и Начелника Одјељења,
Сложеност посла: Сложени
Службено звање:Самостални стручни сарадник
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Услови: Висока стручна спрема економског смјера-VII стручне спреме,најмање три године радног
искуства на истим или сличним пословима, положен стручни испит,познавање рада на рачунару,
Начин попуне: Објављивање јавног конкурса,
Број извршилаца један(1)
Члан 2.
Овај Правилник о измјенама и допунама ступа на снагу од 12. 09. 2009. године и биће објављен у
„Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-022-190/09
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
7. 10. 2009.
Саво Минић,дипл.правник,с.р.
Шамац
182
На основу Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске(„Службени гласник Рпублике
Српске“,број 19/09),члана 62. Закона о буџетском систему Републике Српске(„Службени гласник
Републике Српске“,број 54/08-Пречишћен текст,126/08 и 92/09), и члана 48.Статута Општине Шамац
(„Службени гласник Општине Шамац“, број 4/05 и 9/07) Начелник Општине Шамац д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О РАЧУНОВОДСТВУ И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама(у даљем тексту:Правилник),уређује се
организација рачуноводственог система,интерни рачуноводствени контролни поступци,одређују
лица,која су одговорна за законитост и исправност настанка пословне промјене и састављања исправа
о пословној промјени,уређује кретање рачуноводствених исправа и рокова за њихово достављање на
даљу обраду,рачуноводствене политике у складу са Међународним рачуноводственим стандардима
за јавни сектор(МРС-ЈС),објављени од Одбора за међународнерачуноводственестандарде за јавни сектор.
Члан 2.
Систем трезорског пословања базира се на раду кроз:
- помоћне књиге-модуле (модул набавке; модул обавеза: обавезе, плаћања, управљање средствима
и модул потраживања),
- и главну књигу трезора Општине.
Главна књига (локалног) Трезора је системска књиговодствена евиденција свих финансијских
трансакција буџета Општине, односно прихода и расхода, средстава и извора средстава и обавеза у
складу са прописаним контним планом и на нивоу прописаних класификација(фондовска,
организациона, економска, подекономска, функционална и програмска).
Све финансијске трансакције и пословни догађаји у ГКЛТ евидентирају се према контном плану,
који је прописан за кориснике прихода буџета Републике, општина и градова, буџетских фондова и
фондова по правилима трезорског пословања, у оквиру оперативних јединица:
- оперативне јединице Административне службе и
- остали корисници буџета Општине
Корисници буџета Општине Шамац(у даљем тексту:буџетски корисници),чија главна књига(у
цјелости или дјелимично) чини саставни дио ГКЛТ,су дужни поштовати прописане процедуре,
упуства и друга акта којима се регулише трезорско пословање.
II 1 - СТАЛНА СРЕДСТВА
Члан 3.
Стална средства се односе на средства која се користе у пружању јавних услуга и / или за
администраивне сврхе, за које се очекује да ће се користити дуже од једне године. Улагање изнад
књиговодствене вриједности(тзв.goodwill) књижи се у корист извора средстава .
Разлика између књиговодствене вриједности средстава и износа примљене накнаде(тзв.
Империтетни губитак) књижи се на терет извора средстава.
Набавка сталних средстава може се вршити из следећих извора:
- сопствених прихода из разних извора (приходи из буџета и властити приходи) који се
евидентирају као распоред вишка прихода над расходима обрачунског периода,
- примљених капиталних зајмова,
- примљених капиталних помоћи,
- прилива новчаних средстава остварених продајом сталних средстава,
- примљених донација у сталним средствима.
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Сви капитални примици, без обзира из којих извора потичу, књиже се преко рачуна:
- издвојена новчана средства за стална средства (2112) или на редован жиро рачун (2111), и
- извори новчаних средстава (3111).
Набавка, продаја, расход и остале промјене на сталним средствима књиже се преко рачуна:
- стална средства (0110),
- извори сталних средстава (3111).
Промет и салдо на овим рачунима мора бити усаглашен.
Сви капитални примици и издаци који се књиже преко рачуна издвојена новчана средства (2112)
или преко редовног жиро рачуна (2111) и извори новчаних средстава (3111), истовремено се књиже
преко класе 8- Меморандумска евиденција о капиталним трансакцијама, и то: корективни конто
(8199) и капитални примици (8110), капитални издаци (8200) и корективни конто (8299).
Примљена донација у сталним средствима евидентира се на терет конта 0110-Стална средства, а у
корист конта 3111 -Извори сталних средстава без коришћења конта класе 8.
Набавка сталних средстава се обавезно књижи преко рачуна–Средства у припреми (0116),
укључујући и све трошкове и издатке који су настали у вези са изградњом, односно набавком . Када је
средство изграђено и технички спремно за употребу, салдо на овом рачуну се затвара и врши се
пренос на одговарајући облик сталне имовине.
Процедура набавке сталних средстава спроводи се на следећи начин:
- позиција капиталног расхода мора бити планирана у буџету,
- набавка сталних средстава мора бити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ,
- на основу одобрене понуде, корисник попуњава Образац број 1-Захтјев за набавку и прослијеђује
у Одјељење за финансије које исти уноси у СУФИ систем, чиме се врши резервација буџетских
средстава на конту подкатегорије 821-Трошкови за набавку сталних средстава,
- на основу системског одобрења Обрасца број 1, излистава се наруџбеница у три примјерка који се
потписују и овјеравају и у два примјерка прослеђују добављачу,
- након преузимања сталног средства и рачуна, попуњава се Образац број 2- Група рачуна, уноси се
у СУФИ систем након чега долази до системског увезивања рачуна и захтјева,
- паралелно са попуњавањем Обрасца број 2, попуњава се и Образац број 3- Група налога за
књижење на којем се задужује конто сталног средства,а одобрава конто извора средстава, те исти
уноси у СУФИ систем.
- конта подкатегорије 821 – Трошкови за набавку сталних средстава затварају се задужењем конта
3911 – Нераспоређени вишак прихода и расхода-.
Накнадни издаци на сталним средствима признају се као средство, ако је извјесно да ће будуће
економске користи или услужни потенцијал током укупног вијека средстава прилити кориснику у
износу који превазилази последњу процјену стандардног учинка постојећег средства. У овим
случајевима књижење се врши на терет сталне имовине, а у корист извора средстава.
Остали накнадни издаци на сталним средствима признају се као расходи и то у периоду у којем су
настали. У овом случају књижење се врши на терет расхода(трошкови текућег одржавања),а у корист
обавеза према добављачима.
Исправка вриједности сталне имовине врши се на терет извора сталних средстава (за обрачунски
отпис), књиговодственим ставом 31110119.
Обрачунски отпис се врши примјеном пропорционалне методе по годишњим стопама на основу
преосталог вијека трајања. Изузетно, за одређену опрему обрачунски отпис се може вршити и
примјеном функционалне методе (ако се та средства користе за стицање прихода)
Вриједност сталне имовине требало би да се накнадно призна по:
- процијењеном износу(за земљиште и грађевинске објекте процјена вриједности тебало би да се
врши најмање сваких пет година,дозвољено је и обављање чешћих процјена као и процјењивање
остале имовине)
Губитак од умањења вриједности сталне имовине,односно надокнадивост књиговодствене
вриједности врши се на терет извора средстава.
Аванси дати за набавку сталне имовине затварају се за износ примљених и овјерених рачуна,
привремених и /или коначних ситуација
II – 2 ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
2.1. Дугорочни пласмани и депозити
Члан 4.
Дугорочни пласмани су учешћа у капиталу других, кредити са роком доспијећа преко годину дана,
као и остали дугорочни пласмани и депозити.
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Процјена пласмана врши се по набавној вриједности, уз примјену начела ниже вриједности, ако
постоји основана предпоставка о губитку услед ненаплативости; процјена губитка се врши путем
појединачног процјењивања; процијењени губитак терети расходе периода у којем су настали (класа
600000-Текући расходи, позиција се не планира буџетом).
Учешћа у капиталу процјењују се по набавној или по тржишној вриједности , ако је она нижа.
2.2. Дугорочна разграничења
Члан 5.
Дугорочна разграничења расхода признају се по основу обавеза обрачунатих за период дужи од
годину дана.
Дугорочна разграничења расхода признају се по основу преузетих и насталих обавеза за ино-дуг.
III ЗАЛИХЕ
Члан 6.
Терећење расхода по основу материјала и ситног инвентара увијек се врши у висини трошкова
(набавке вриједности) тог материјала и инвентара, тј. по цијени по којој је и набављен. Дакле, расходи
се терете по набавци, а то значи да се не врши дјелимична исправка залиха материјала и ситног
инвентара на ниво нето продајне вриједности, јер књиговодствена вриједност тих залиха не постоји.
Приликом набавке материјала и ситног инвентара обавезно је примјењивати Процедуру набавке
материјала и ситног инвентара и евидентирања залиха у СУФИ систему.
На крају фискалне године вишак залиха изнад 20% годишњег утрошка књижи се на терет залиха, а у
корист расхода материјала , док се на почетку наредне године враћа на рачун расхода који морају
бити расположиви у буџету. То значи да се након пописа залиха, на дан 31.12. фискалне године,
вишак залиха изнад 20% књижи ставом:
291311 – Исправка залиха на крају године (дугује),
613491 – Исправка залиха на крају године (потражује).
Док ће се на дан 01.01. наредне фискалне године поново задужити расходи материјала а одобрити
конто 291311.
IV - ГОТОВИНА, КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА И РАЗГРАНИЧЕЊА
4.1. Новчана средства
Члан 7.
На жиро и текућим рачунима евидентира се депозитни новац.
На издвојеним рачунима и новчана средства по основу револвинг фондова и кредита и инвестирана
расположива јавна средства.
На девизним рачунима евидентира се новац у страној валути,паралелно у КМ,који се билансирају по
курсу Централне банке Босне и Херцеговине.
4.2. Краткрочна потраживања
Члан 8.
Краткорочна потраживања су потраживања која доспијевају за наплату у року до годину дана од
дана настанка потраживања.
Процјена краткорочних потраживања врши се по номиналној вриједности уз примјену начела ниже
вриједности,ако се при појединачној процјени утврди да је очекивана наплата нижа од висине
потраживања.
Отписивање сумњивих и спорних потраживања врши се преко исправке вриједности, на терет
расхода текућег периода (класа 600000-Текући расходи, позиција се не планира буџетом), односно на
терет разграничења уколико је за потраживање одобрено разграничење
Отписивање застарјелих потраживања врши се директно на терет расхода текућег периода (класа
600000-Текући расходи, позиција се не планира буџетом), односно на терет разграничења , уколико је
за потраживање одобрено разграничење.
Рефундација износа нето боловања преко 120 дана, у случају планираних бруто плата по Одлуци о
усвајању буџета Општине,евидентира се као краторочно потраживање, укључујући обавезну примјену
правила трезорског пословања.
4.3. Краткорочни пласмани
Члан 9.
Евидентирање финансијских трансакција,које се односе на кредите,подлијеже обавези евидентирања
преко меморандумске евиденције(класа 8).Отписивање пласмана,исказаних на сумњивим и спорним
потраживањима, врши се преко исправке вриједности,на терет расхода текућег периода(класа 600000Текући расходи,позиција се не планира буџетом).
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Отписивање застарјелих потраживања, врши се директно на терет расхода текућег периода(класа
600000- Текући расходи, позиција се не планира буџетом), односно на терет разграничења,уколико је
за потраживање одобрено ограничење.
Отписивање преузетих пласмана, исказаних на сумњивим и спорним потраживањима, врши се преко
исправке вриједности, на терет разграничења, уколико је за потраживање одобрено ограничење.
4.4. Финансијски и обрачунски односи буџетских корисника
Члан 10.
Финансијски и обрачунски односи,између буџетских корисника,врше се истовремено код буџетских
корисника преко потраживања једног и обавеза другог,буџетског корисника.
Ови односи се у поступку консолидације финансијски извјештаја, морају елиминисати.
4.5. Краткорочна разграничења
Члан 11.
На краткорочним разграничењима се евидентирају активне камате,закупнине и друге антиципативне
позиције,као и пасивне камате,закупнине и друге транзиторне позиције активе,а све на рок до годину
дана.
V ПРОЦЈЕНА НАДОКНАДИВОСТИ ПЛАСМАНА И ПОТРАЖИВАЊА
Члан 12.
Процјена надокнадивости пласмана и потраживања врши се јадан пут годишње. Под процјеном
надокнадивости се подразумјева класификација дугорочних и краткорочних пласмана у следеће
категорије:
Категорија А – нема неизвјесности у погледу наплате;
Категорија Б – актива са потенцијалним слабостима;
Категорија Ц – актива са израженим слабостима;
Категорија Д – сумњива актива и
Категорија Е – губитак.
Класификација активе вршиће се узимањем у разматрање свих фактора везаних за корисникове
особине и његову способност плаћања.
Категорија А – добра актива код које нема неизвјесности у погледу наплате.
Категорија Б – актива са потенцијалним слабостима, чија је наплата осигурана квалитетним
инструментом наплате. У ову категорију, уклјучују се све ставке, за које корисник касни, са плаћањем
или их одлаже,али не дуже од 90 дана,од дана иницијално уговореног рока,односно уговорних рокова.
Категорија Ц – актива са израженим слабостима, чија је наплата осигурана инструментом наплате,
али који није подржан одговарајућом ликвидношћу. У ову категорију укључују се све ставке, за које
корисник касни са плаћањем или их одлаже, дуже од 90, а краће од 180 дана од дана иницијално
уговореног рока, односно уговорених рокова.
Категорија Д – сумњива актива су ставке, које имају све слабости, које садржи категорија Ц, са тим
да не постоји инструмент осигурања наплате. У ову категорију укључују се све ставке за које се касни
са плаћањима или се плаћање одлаже дуже од 180 дана, а краће од 270 дана, од дана иницијално
уговореног рока, односно уговорених рокова, осим у случају да се очекује правовремено обезбјеђење
инструмената наплате.
Категорија Е – губитак, су ставке активе које се сматрају ненаплативим и за које даље задржавање у
категоријама наплативе активе није оправдано. У ову категорију се обавезно укључују ставке за које
се касни са плаћањем или се плаћање одлаже дуже од 270 дана, од дана иницијално уговореног рока,
односно уговорених рокова, изузев ако се располаже доказаном реализацијом инструмената наплате у
току. Ове ставке се у цијелости отписују, односно искњижавају ГКТ, главне књиге и помоћних књига,
и преносе у ванбилансну евиденцију и одмах се покреће поступак утужења.
Коначну одлуку за отпис ставки активе разврстане у категорију Е, доноси Начелник општине уз
обавезно информисање Скупштине Општине. У поступку процјене надокнадивости пласмана и
потраживања, обавезно је извршити писано усаглашавање, најмање једанпут годишње.
Надокнадивост доспјелих ненаплаћених потраживања, сврстаних у категорије Б, Ц и Д врши се
разврставањем средстава на класи 6 – Текући расходи ( позиција се не планира буџетом).
Отпис доспјелих ненаплаћених потраживања сврстаних у Е категорију, врши се на терет расхода (
класа 6 – текући расходи, позиција се не планира буџетом).
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VI ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
Члан 13.
Извори сталних средстава немају рок доспијећа и расположиви су буџетским корисницима на
неодређено вријеме. Редовни извори сталних средстава ( рачун 311 ) увећани за дио ревалоризационих
ефеката ( рачун 381 ), морају бити једнаки вриједности сталних средстава ( рачун 011 ).
Остали извори средстава ( рачун 321) , увећани за дио ревалоризационих ефеката (рачун 381),
морају бити једнаки вриједностима:
- уложених средстава у банке и друге финансијске институције у неновчаном облику;
- уложених средстава у државна предузећа и
- износа примљених накнада за извршену продају државног капитала у предузећима и банкама.
Разлика између књиговодствене вриједности уложених средстава у банке и друге финансијске
институције и у државна предузећа, у неновчаном облику и износа примљење накнаде за извршену
продају уложених средстава ( тзв. импаритентни губитак), или другог облика продаје капитала,
књижи се на терет осталих извора средстава. Нераспоређени вишак прихода ( суфицит) приоритетно
се користи за покриће дефицита из ранијег дефицита.
VII ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА
Члан 14.
Дугорочне обавезе представљају обавезе, које доспијевају у року, дужем од годину дана од дана
настанка обавезе.
Евидентирање финансијских трансакција, које се односе на прилив средстава, по основу дугорочних
кредита, као и отплате по основу дугорочних кредита, подлијеже обавези евидентирања преко
меморандумске евиденције ( класа 8).
Средства и извори средстава,примљеним по посебним законским прописима,могу се дугорочно
разграничавати.
VIII КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА
Члан 15.
Краткорочне обавезе доспијевају за измирење обавеза у року краћем од године дана.
За краткорочне обавезе по кредитима и зајмовима,обавезан је користити меморандумску евиденцију
(класа 8 ).
Обавезе према запосленим и обавезе према добављачима се увјек сматрају краткорочним обавезама,
без обзира када доспијевају на плаћање.
Средства и извори средстава,примљени по посебним законским прописима,могу се краткорочно
разграничавати.
IX РАСХОДИ
Члан 16.
Расходи се књиже по обрачунској (акруалној ) основи,односно у периоду када је обавеза за плаћање
настала, без обзира да ли је извршено и само плаћање.
Књиговодствено евидентирање курсних разлика у току фискалне године, врши се преко
разграничених курсних разлика.
На дан билансирања негативне курсне разлике, књиже се на терет расхода ( дуговни салдо
разграничених курсних разлика- класа 600000- Текући расходи, позиција се не планира буџетом),
односно у корист прихода ( потражни салдо разграничених курсних разлика).
Амортизација (отпис сталне имовине), терети расходе само у случају ако су средства амортизације
садржана у дотацији.
Дознаке нижим потрошачким јединицама ( рачун 68 ), користе се за евидентирање трансфера,
дознака на истом нивоу власти, при чему се укључују дознаке из буџета, биџетским корисницима, као
и дознаке од буџетских корисника нижим потрошачким јединицама.
На дан билансирања негативне курсне разлике, на буџетске ино кредите, књиже се на терет расхода
буџета у обрачунском периоду, уколико су дугорочно разграничени расходи по основу негативних
курсних разлика, већи од извора средстава по основу позитивних курсних разлика.
Буџетске позиције које нису планиране, Одлуком о буџету општине, евидентирају се у фискалној
години, у којој су настале на контима Расходи без буџетске контроле ( класа 6 и 8).
X ПРИХОДИ
Члан 17.
Приходи и примитци се приказују у рачуноводственом обрачунском периоду, у којом су мјерљиви и
распложиви. Приходи и примитци су мјерљиви када их је могуће вриједносно исказати.
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Приходи и примитци су распложиви, када су остварени у оквиру обрачунског периода или убрзо
након тога, како би се могли користити за плаћање обавеза. Расподјела прихода са рачуна јавних
прихода на дан 31. децембар текуће фискалне године, сматра се приходом без обзира што су средства
расположива на јединственом рачуну трезора тек у наредној фискалној години.
Помоћи се признају као приход, ако су примљене за измиривање обавеза по основу текућих расхода,
а не за капиталне сврхе.
Ако је помоћ примљена у једној фискалној години, за измиривање обавеза, које ће настати у
наредним фискалним годинама,одговарајући дио помоћи се третира као разграничени(одгођени )
приход.
Властити приходи буџетских корисника, имају третман јавних прихода и морају се уплаћивати на
рачун јавних прихода општине. Дио властитих прихода, наплаћен у текућој години за измиривање
обавеза у наредној години временски се разграничава, као одгођени приход.
Приходи од услуга, камата, тантијема и дивиденди признају се и одмјеравају на обрачунској основи
у складу са МРЦ-ЈС 9 – Приходи из трансакција размјене.
На дан билансирања позитивне курсне разлике, на буџетске инокредите, књиже се у корист прихода
буџета у обрачунском периоду, уколико су извори средстава по основу позитивних курсних разлика,
већи од дугорочно разграничених расхода, по основу негативних курсних разлика.
XI МЕМОРАНДУМСКА ЕВИДЕНЦИЈА
Члан 18.
Меморандумска евиденција о капиталним трансакцијама, представља затворен систем конта за
евидентирање капиталних добитака и издатака, и не представља билансне позиције.
Меморандумска евиденција се користи код набавке сталних средстава, краткорочног и дугорочног
кредитирања.
XII ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА
Члан 19.
Ванбилансна евиденција садржи рачуне:
91- Ванбилансна евиденција – средства;
95- Ванбилансна евиденција – извори средстава.
На овим рачунима се евидентирају средства и извори средстава, који су значајни , а не налазе се у
билансу.
Коришћење ових рачуна, врши се по властитом нахођењу, уз обавезно отварање паралелних
дуговних и потражних рачуна.
У ванбилансној евиденцији се обавезно књиже следећи пословни догађаји:
а) примљени објекти или опрема у закупу,
б) примљени материјал на чување,
в) дате гаранције по кредитима,
г) средства и извори средстава по посебним законским прописима, ако нису краткорочно или
дугорочно разграничени,
д) одштампане, а неиздате контролне маркице и
ђ) одштампане а неиздате таксене маркице.
XIII НЕТО ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА, ФУНДАМЕНТАЛНЕ ГРЕШКЕ И ПРОМЈЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА
Члан 20.
Износ исправке фундаменталне грешке која се односи на предходни период треба објелоданити
усклађивањем почетног стања, акумулираног добитка или губитка, односно, суфицита и дефицита,
сходно тачци 41. МРС – ЈС 3 – Нето добитак или губитак периода, фундаменталне грешке и промјене
рачуноводствених политика.
Утврђује се ретроспективна примјена рачуноводствене политике, сходно тачци 54. МРС – ЈС 3 –
Нето добитак или губитак периода,фундаменталне грешке,и промјене рачуноводствених политика, за
терећење процјењеног губитка,за дугорочне пласмане и депозите,краткорочне пласмане и
потраживања.
XIV ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА ИЗВЈЕШТАВАЊА
Члан 21.
При рачуноводственом обухватању и објелодањивању, пословних догађаја, обавезно се укључују и
пословни догађаји настали у периоду између датума извјештавања и одобрења финансијских
извјештаја.

Страна 8-Понедјељак,22.новембар 2010.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 19
Под датумом извјештавања, подразумјева се 31. децембар фискалне године, а под датумом одобрења
финансијских извјештаја, датум на који су финансијски извјештај одобрили појединци или тијела која
имају надлежност да финализују извјештаје за издавање.
Догађаји након датума извјештавања, који не утичу на стање на дан биланса стања, а морају се
објелоданити у финансијском извјештају, су:
- неуобичајно велики пад вриједности имовине, књиговодствено евидентиране по фер вриједности;
- преузимање или отуђење главног контролисаног ентитета;
- најављивање плана престанка пословања;
- велике куповине или отуђења средстава;
- уништавање имовине елементарном непогодом;
- објављивање или започињање примјене значајног реструктуирања;
- увођење законских прописа отписа позајмица датих ентитетима или појединцима;
- необично велике промјене цијена средстава или курсних стопа;
- стварање значајних обавеза или потенцијалних обавеза и
- постојање или започињање значајних судских спорова.
XV СТАНДАРДНЕ БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ
Члан 22.
Буџетски корисници воде књиговодство по начелу двојног књиговодства и по контима из контног
оквира.
Буџетска класификација представља системски оквир, који својим кодским структурама, омогућава
дефинисање и евидентирање финансијских активности, према различитим захтјевима.
Стандардне буџетске класификације су:
- фондовска, идентификује изворе финансирања и средстава;
- организациона, идентификује финансијске трансакције према мјесту настанка;
- економска, представља идентификацију врсте прихода и расхода, обавеза и средстава;
- подекономска, детаљније информише о врсти трансакције;
- функционална, идентификује сврху трансакција и
- програмска, омогућава праћење програма и пројеката, који се односе на одређену трансакцију.
XVI РАЧУНОВОДСТВЕНЕ КЊИГЕ
Члан 23.
Законска основа, за вођење рачуноводствених књига је Закон о буџетском систему Републике
Српске и Закон о рачуноводству и ревизије Републике Српске.
Рачуноводствене књиге се воде према начелима двојног књиговодства.
Рачуноводствене књиге су:
- дневник трансакција;
- главна књига локалног трезора;
- главна књига буџетског корисника и
- помоћне књиге ( буџетског корисника и трезора ).
Главну књигу локалног трезора (ГКЛТ) чине књига прихода и расхода, књига имовине, обавеза и
извора средстава. Буџетски корисници су обавезни да најмање тромјесечно усаглашавају стање свих
финансијских трансакција у својим књигама са подацима у систему ГКЛТ.
Помоћне књиге буџетских корисника су: књига (улазних/излазних) рачуна,књига основних
средстава и инвентара, књига материјала, књига благајне, регистар плата и регистар уговора.
Унос података у помоћне књиге буџетских корисника(величине исказане финансијски и/или
количински) врши се на основу књиговодствених исправа,уредно и ажурно.У систему локалног
трезора,воде се помоћне књиге трезора–модули (модул набавке,обавеза,поравнања,потраживања),у
којима се унос података врши у складу са процедурама за трезорско пословање.
Рачуноводствене књиге имају важност јавне исправе.
На крају фискалне године, рачуноводствене књиге се поравнавају, закључују и повезују, а дневник и
главну књигу потписује овлашћено лице.
Ако се књиговодствени подаци воде електронским путем, дневник и главна књига се након
закључивања морају оштапати и увезати.
XVII КЊИГОВОДСТВЕНЕ ИСПРАВЕ
Члан 24.
Књиговодствена исправа је запис о насталој пословној промјени.
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Књижење пословних промјена у Главној књизи и помоћним књигама, врши се само на основу
књиговодствене исправе. Књиговодственом исправом сматра се, исправа која је формално, рачунски и
суштински тачна и која је верификована одговарајућим интерним контролним поступком.
Књиговодственом исправом сматра се и исправа, добијена телекомуникационим путем, укључујући и
електронску размјену података између рачунара ускладу са одговарајућим UN/EDIFACT стандардима.
Књиговодственом исправом сматра се и исправа, односно одговарајући образац за трезорско
пословање попуњен у складу са правилима или упуствима и који је верификован одговарајућим
интерним контролним поступком.
Књиговодственом исправом сматрају се и рјешења или други акти републичких контролних органа.
Књиговодствене исправе и обрасци за трезорско пословање достављају се према правилима
посебног акта, којим се регулише кретање ових докумената.
Општина и ниже потрошачке јединице,посебним актом одређују лица, која су одговорна за
законитост и исправност настанка пословне промјене и састављање исправа о пословној промјени и
уређује кретање књиговодствених исправа.Посебним актом се прописују и интерни контролни
поступци.
XVIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Утврђену рачуноводствену политику треба примјенити и ретроспективно,односно извршити
одговарајуће књиговодствено евидентирање за све облике средстава, извора средстава,прихода и
расхода, који су прокњижени у главним и помоћним књигама или СУФИ систему, сходно тачкама 49,
50, 51, 54, 59, 60, 63 и 64 МРС – ЈС 3 – Нето добитак или губитак периода, фундаменталне грешке и
промјене рачуноводствених политика.
Члан 26.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
Члан 27.
Ступањем на снагу овог Правилника,престаје да важи Правилник о рачуноводству и
рачуноводственим политикама, број 01-022-159/04 .
Члан 28.
Овај Правилник објавиће се у „Службеном гласнику Општине Шамац“
Број: 01 – 022 - 2 / 2009
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 20.09.2010.године
Саво Минић,дипл.правник, с.р.
183
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 69. став 2. Закона о буџетском систему Републике српске
(„Службени гласник републике Срске“, број 54/08-Пречишћен текст, 126/08 и 92/09) те члана
48.Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 4/05 и 9/07), Начелник
Општине Шамац, д о н о с и

ПРАВИЛНИК

О ИНТЕРНИМ КОНТРОЛАМА И ИНТЕРНИМ КОНТРОЛНИМ ПОСТУПЦИМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о интерним контролама и интерним контролним поступцима у Административној
служби Општине Шамац (у даљем тексту: Правилник) утврђују се:
1. контролно окружење за примјену Правилника,
2. административни интерни контролни поступци,
3. рачуноводствени интерни контролни поступци,
4. поступци процјене ризика,
5. поступци информисања,
6. поступци комуникације и
7. поступци надгледања
II КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ
Члан 2.
Под контролним окружењем подразумијевају се активности, политике и поступци Начелника
Општине, Замјеника начелника општине, Начелника одјељења, Шефова одсјека и служби, Секретара
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скупштине (у даљем тексту: руководиоци организационих јединица) у погледу планирања и
реализације активности Административне службе.
Запослени у Административној служби, а посебно изабрана лица са посебним овлашћењима и
одговорностима, дужни су обезбиједити несметане услове рада, проток информација неопходних за
благовремено и квалитетно обављање пословних активности, вршити правилну расподјелу овлаштења
и надлежности и поступати у складу са етичким пословним кодексом и нормама.
III АДМИНИСТРАТИВНИ ИНТЕРНИ КОНТРОЛНИ ПОСТУПЦИ
Члан 3.
Административни интерни контролни поступци су организациони планови, политике, процедуре,
евиденције и остале мјере којима се осигурава извршавање операција у складу са унутрашњом
организацијом и систематизацијом послова у Административној служби и то:
1. пријем дописа и остале опште документације,
2. разврставање и достављање документације,
3. начин и рокови сачињавања писмена,
4. овјера и дистрибуција писмена,
5. организација достављања материјала Скупштини општине,
6. организација састанака са лицима из спољних институција,
7. начин доношења одлука на колегијуму Административне службе,
8. организација послова у одјељењима и службама,
9. организација послова између одјељења и служби,
10. остали послови у домену Административне службе општине.
Члан 4.
Сва улазна књиговодствена документација се, исти дан по пријему, заводи у књигу протокола и
књиге улазних рачуна и истог или наредног дана доставља у одјељење које је наручило робу, односно
услугу.
Улазну књиговодствену документацију, својим потписом потврђују Начелници Одјељења, као доказ
да је роба или материјал примљен, услуга извршена или инвестиција завршена у складу са уговором
или наруџбеницом (суштинска контрола докумената).
Уколико документација није у складу са потисаним уговором или није комплетирана односно, није
исправна иста се враћа пошиљаоцу на исправку уз допис са образложењем.
Комплетирана књиговодствена документација се одмах или најкасније наредног дана доставља
Начелнику Општине на увид а након овјере од стране Начелника Општине, односно Начелника
одјељења за финансије, одмах или најкасније наредног дана доставља у Одјељење за финансије на
даљу обраду.
Члан 5.
Процедуру набавке робе, материјала, вршења услуга или инвестирања спроводи посебна комисија
задужена за сва питања набавки Административне службе , уз сагласност Начелника Општине, а у
складу са законом.
Уговор о набавци и инвестирању, као и наруџбенице потписује Начелник Општине или лице које
овласти Начелник Општине.
Процедура јавне набавке робе,вршења услуга и уступања радова спроводи се у складу са посебним
Правилником, који доноси начелник Општине на основу Закона о јавним набавкама.
У складу са Правилником из предходног става, Начелник Општине или лице које он овласти,
потписује уговоре или наруџбенице о набавци робе, материјала, вршења услуга и инвестирању.
Процедура инвестирања – пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, врши
се по плану пописа, у складу са посебним Правилником о начину и роковима врења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.
Начелник Општине доноси посебан Правилник, којим се регулише процедура коришћења, употребе
и одржавања службених возила.
Члан 6.
Благајничку документацију овјерава Начелник одјељења за финансије или лице кога овласти
Начелник Општине.
Путне налоге треба читко попунити и тачно навести проведено вријеме на службеном путовању,
извјештај о путовању и укупне трошкове путовања и правдати најкасније у року од седам дана од
повратка са службеног путовања.Уз извјештај о обављеном службеном путовању обавезно се прилаже
документација у вези са насталим путним трошковима.
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Начелници одјељења дужни су водити мјесечну евиденцију о присуству на послу према важећим
прописима и исту доставити у Одјељење за финансије за потребе обрачуна и уноса у систем
трезорског пословања.
Обрачун плата, осталих личних примања, пореза и доприноса, врши Самостални стручни сарадник
за обрачун плата, накнада и благајну.У року од пет дана од истека мјесеца за који се врши обрачун,
исти се доставља Начелнику Општине на потис,односно Начелнику одјељења за финансије на
извршење.
Начелник Општине може овластити лице које ће вршити повремене контроле обрачуна плата и
других примања или ће послове контроле обавити посебно формирана интерна контрола.
IV РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНТЕРНИ КОНТРОЛНИ ПОСТУПЦИ
Члан 7.
Рачуноводственим интерним контролним поступцима, у административној служби општине,
утврђују се поступци пријема, контроле, обраде и уноса у пословне књиге књиговодствене
документације, о насталим пословним промјенама, начину извршења насталих обавеза по основу
расхода, а на основу:
1. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске,
2. Закона о буџетском систему Републике Српске,
3. Закона о трезору,
4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине,
5. Одлука о извршењу буџета општине,
6. Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор,
7. Правилника о рачуноводству и рачуноводственој политици,
8. Правилника о садржини појединих рачуна у контном оквиру за кориснике прихода буџета
Републике, општина и градова, буџетских фондова и фондова,
9. Правилника о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина
и градова, буџетских фондова и фондова,
10. Упуства о изради годишњег обрачуна буџета и фондова,
11. Интерних правила и прописа (правилници, одлуке, наредбе и др.)
Интерне рачуноводствене контроле укључују процедуре давања овлаштења и одобрења за
финансијске трансакције.
За буџетске кориснике који су у систему Трезора, Одјељење за финансије врши пренос средстава за
измирење обавеза по основу буџетских издатака на основу образаца прописаних за трезорско
пословање, буџетских корисника које, сачињава и за које је одговоран буџетски корисник.
Подаци унесени у обрасце за трезорско пословање буџетских корисника морају бити сачињени на
основу вјеродостојних књиговодствених исправа, сачињених у складу са МРС-ЈС. За тачност
књиговодствених исправа, интерне контролне поступке, којима подлијежу те исправе и за
вјеродостојан унос исправа у рачуноводствени систем, помоћне и главну књигу трезора, одговара
буџетски корисник.
Обрасце за трезорско пословање буџетских корисника, заприма стручни сарадник у Одјељењу за
финансије у вријеме прописано за рад са странкама, те исте уредно евиденира у књизи протокола.
Одмах по пријему образаца врши се формална, суштинска и рачунска контрола образаца. Обрасци
за које се одмах констатује да нису исправни враћају се подносиоцу. Уколико се није могло одмах
констатовати неисправност обрасца, образац треба вратити у року од пет дана од дана пријема уз
допис.
Све запримљене обрасце за трезорско пословање стручни сарадници за унос дужни су да унесу у
Систем за управљање финансијским информацијама (СУФИ систем)) у року од пет дана од дана
пријема.
Извршавање одобрених обавеза од стране буџетских корисника, односно плаћање вршиће Одјељење
за финансије у складу са Одлуком о извршењу буџета Општине Шамац и Терминског плана
потрошње.
Члан 8.
Обрачун плата и осталих личних примања, на основу евиденције о присуству на послу, потписаних
од стране Начелника одјељења, односно овлаштених лица; обрачун пореза и доприноса и осталих
личних примања; обрачун уговора о привременим и повременим пословима, на основу уговора,
потписаним од стране Начелника Општине, односно лица кога овласти Начелник Оптине, врши
Самостални стручни сарадник за обрачун плата, накнада и благајну.
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Самостални стручни сарадник за обрачун плата, накнада и благајну истовремено сачињава
одговарајуће спискове плата и осталих личних примања за запослене по банкама, потписаним од
стране Начелника Општине или лица кога овласти начелник Оштине и исте доставља банкама.
Потписане и овјерене обрачуне Самостални стручни сарадник за обрачун плата, накнада и благајну
доставња Самосталном стручном сараднику за рачуноводство који прави и попуњава Образац број 5 Лична примања и одређује организациону, економску и функционалну врсту расхода у сладу са
Одлуком о извршењу буџета општине.
Подаци са Обрасца број 5 – Лична примања, уносе се у помоћну књигу трезора –Модул обавеза, и
системски одобравају.
Унесене и системски одобрене обавезе плаћају се у складу са процедуром за уплате и исплате
средстава са Система јединственог рачуна трезора.
У Модулу обавеза, системски се формирају налози за књижење обавеза и плаћања, која се преносе у
Главну књигу трезора и исти се програмским поступком књиже.
Члан 9.
Благајничко пословање обавља се по процедури о благајничком пословању.
Висину благајничког максимума за текућу годину утврђује Начелник Општине.
Захтјев за готовину потписује Начелник Општине или лице које овласти Начелник Општине,
уколико постоје расположива буџетска средства и уколико постоји оправдана потреба за истим,
односно уколико су оправдана предходно подигнута средства.
Благајничку документацију овјерава Начелник одјељења за финансије или друго лице кога овласти
Начелник Општине.
Самостални стручни сарадник за обрачун плата, накнада и благајну је дужан у року од два дана од
дана настанка пословне помјене, књиговодствену документацију доставити на даљу обраду и унос у
рачуноводствени трезорски систем.
Благајнички извјештај закључује се по завршетку сваког радног дана за који су настале
промјене.Исти се са пратећом књиговодственом евиднцијом доставља на потпис Начелнику одјељења
за финансије.
Све одобрене трансакције, по прописаној процедури и у складу са одговарајућим прописима,
правилницима и рачуноводственим стандардима, уносе се и књиже у систему трезорског пословања.
Као резултат књижења настају рачуноводствене књиге (Главна књига трезора, Дневник трансакција,
Главна књига: прихода и расхода; имовине,обавеза и извора власништва и Помоћне књиге).
Члан 10.
У складу са Законом о трезору, процес набавке започиње исказаним потребама за одређеном робом
или услугама. Такве потребе се формулишу кроз Образац број 1- Захтјев за набавку и Обрасца број 4 –
Добављач, представништво, банка на основу предрачуна добављача или уговора о набавци, а у складу
а упуством.
Захтјев за набавку подноси и попуњава руководилац организационе јединице општинске
административне службе, уз сагласност Начелника Општине, свако из своје надлежности.
Попуњен и овјерен Захтјев за набавку заједно са Обрасцем број 4, доставља се путем интерне
доставне књиге у Одјељење за финансије, које исте уноси у помоћну књигу трезора–Модул набавке,
односно-Модул обавеза,а затим креира и штампа наруџбеницу,која се потом шаље на одобрење
овлаштеној особи.
Одобрен захтјев,односно наруџбеницу излистава се у три примјерка,потписује је и овјерава
руководилац организационе јединице општинке административне службе и прослеђује је добављачу у
два примјерка.
Добављач испоручује робу (материјал, инвентар, стална средства...), врши услугу или инвестирање и
испоставља рачун, уз који је дужан доставити један примјерак наруџбенице.
Сва улазна књиговодствена документација се, исти дан по пријему, заводи у књигу протокола и
књигу улазних рачуна и истог или наредног дана доставља у Одјељење које је наручило робу, односно
услугу.
Улазну књиговодствену документацију, својим потписом потврђују Начелници Одјељења, као доказ
да је роба или материјал примљен, услуга извршена или инвестиција завршена у складу са уговором
или наруџбеницом. Овјерена и комплетирана документација доставља се Начелнику Општине на увид
и потпис а након његове овјере у Одјељење за финансије на даљу обраду.
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У Одјељењу за финансије врши се завођење примљене документације у књигу улазних фактура,
ликвидирање улазне књиговодствене документације и то: формална и рачунска контрола документа,
те одређивање организационе,економске и функционалне врсте расхода у сладу са Одлуком о
извршењу буџета општине., и попуњава одговарајући образац (Обрасца бр.2 – Група рачуна, односно
Образац број 3 – Група налога за књижње).
Подаци са Обрасца број 2 – Група рачуна, уносе се у помоћну књигу трезора – Модул обавеза и
системски увезује са унесеним подацима из Обрасца број 1 –Захјев за набавку. Системско увезивање
података са Обрасца број 1 – Захтјев за набавку и података број 2 – Група рачуна, значи да
резервација буџетских средстава прелази у стварни расход и обавезу према добављачима.
За обавезе за које није обавезно сачињавање Обрасца број 1 – Захтјев за набавку (фиксни трошкови,
субвенције, дотације, донације, помоћи и сл.) попуњава се само Образац број 2 – Група рачуна.
Унесене и системски одобрене обавезе (Прелиминарни извештај) плаћају се у складу са Терминским
планом потрошње и процедуром за уплате и исплате средстава са Система јединственог рачуна
трезора.
У Трезору Општине Шамац врши се унос података са банковних извода о извршеним плаћањима и
њихово усклађивање (поравнање) у помоћној књизи – модул поравнања.
Налози за књижење из Модула поравнања, системски се формирају и књиже у Модулу обавеза, те
преносе у главну књигу трезора и исти се програмским поступком књиже.
Члан 11.
За набављену робу, ситан инвентар или канцеларијски материјал задужује се економ-домар.
Након контроле изршене набавке, Начелник одјељења за општу управу налаже економу-домару да
корисницима дистрибуира робу, ситан инвентар и канцеларијски материјал, на основу требовања.
Требовање врше Начелници одјељења, на посебним обрасцима.
За набавку опреме и дистрибуцију након набавке, задужују се Начелници одјељења за које се
опрема набавља.
О набављеној и издатој опреми, роби, ситном инвентару и канцеларијском материјалу води се
посебна евиденција.
Члан 12.
Начелник Општине доноси Одлуку о именовању комисије за вршење редовног (годишњег) пописа,
као и ванредног пописа, према Правилнику о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог са стварним стањем. Ванредни попис врши се према указаној потреби.
Извјештај о извршеном попису, заједно са пописним листама, доставља се у Одјељење за финансије
на даљу обраду до 31.јануара текуће, за предходну годину.
Члан 13.
Главни књиговођа у Одјељењу за финансије обавезан је да, према Правилнику о финансијском
извјештавању, израђује мјесечни, периодични и годишњи финансијски извјештај, у прописаним
роковима и да их доставља Начелнику Општине на увид.
Потписани и овјерени финансијски извјештаји и годишњи извјештај за општину, достављају се
Начелнику Општине и Министарству за финансије Републике Српске, у роковима дефинисаним
Правилником о финансијском извјештавању.
Поступци планирања буџета општине
Члан 14.
Начелник Одјељења за финансије доноси Упуство о изради буџетског захтјева за наредну годину за
све буџетске кориснике општине.
Упуство садржи:
- основне економске предпоставке и смјернице за припрему нацрта буџета општине,
- опис планиране политике локалних власти,
- процјену буџетских средстава и издатака општине за наредну фискалну годину,
- приједлог оквирног износа расхода за сваког корисника средстава општинског буџета у наредној
фискалној години,
- поступак и динамику припреме буџета општине.
На основу Упуства буџетски корисници израђују годишњи програм рада и финансијски план, на
основу чега Одјељење за финансије врши обрачун потребних средстава по врсти расхода и збирно за
све буџетске кориснике.
Одјељење за финансије може тражити додатна објашњења и упуства од свих институција све до
завршетка процеса буџетирања.
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Начелник општине има право да својим актом изврши реалокацију планираних буџетских позиција
у оквиру и између потрошачких јединица, о чему је дужан у року од пет дана од дана доношења акта
обавијестити потрошачке јединице код којих су извршене измјене буџетских позиција.
Одјељење за финансије доставља Нацрт буџета Начелнику општине који на основу њега утврђује
Приједлог буџета који доставља Министарству финансија републике Српске, а након добијене
сагласности доставља га Скупштини Општине на усвајање.
На приједлог Начелника општине, Скупшина Општине доноси Одлуку о извршењу буџета за
фискалну годину за коју се буџет доноси.
Одјељење за финансије дужно је квартално вршити анализу извршења буџета и о томе подносити
извјештај Начелнику општине.
Члан 15.
Захтјев за текуће и капиталне грантове (помоћи) организације и установе (примаоци гранта),
подносе у складу са буџетским календаром. Уз захтјев, потребно је приложити: програм, финансијски
план као и пројекат које желе финансирати из траженог гранта.
Оганизације које се кандидују за грантове из буџета општине требају:
- бити регистроване на бази важећих закона и прописа,
- понудити програм, односно пројекат у коме ће се највише 10% средстава предвидјети за
финансирање административних и материјалних трошкова организације.
Начелник општине ће путем интерне контроле или на други начин провјерити да ли корисник гранта
поштује прописе и испуњава предвиђене услове из предходног става.
Члан 16.
Појединци из реда борачких категорија и категорија цивилних жртава рата, удружења и други
субјекти који учествују у остваривању борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата,
захтјев за текуће и капиталне помоћи или надокнаду одговарајућих трошкова подносе Одјељењу за
општу управу преко борачке организације.
Одлука, односно рјешење о одобравању помоћи доноси се на основу програма и других аката којим
се регулише борачко-инвалидска заштита и заштита цивилних жртава рата.
Члан 17.
Појединци из категорије избјеглих, расељних лица и повратника, те социјално угрожена лица,
захтјев за текуће и капиталне помоћи подносе преко Одјељења за привреду и друштвене дјелатност,
односно Одјељења за урбанизам и стамбено комуналне послове.
Надлежна одјељења, у складу са програмом мјера за рјешавање питања избјеглих, расељених лица и
повратника, те других аката којима је регулисана та област, предлажу рјешења о одобравању текуће
или капиталне помоћи.
Одлуку,односно рјешење о одобравању помоћи доноси Начелник Општине или лице које он
овласти.
.Члан 18.
Физичка лица подносе захтјев за текуће помоћи Центру за социјални рад.
На приједлог директора Центра за социјални рад, Начелник Општине може формирати Комисију из
реда стручних лица из Центра за социјални рад, здравствене установе и Административне службе
општине, са циљем утврђивања оцјене оправданости подношења захтјева и предлагања износа за
појединачне исплате.
Појединци из става 1.овог члана морају уз захтјев доставити одговарајућу документацију која ће
потврдити наводе из захтјева.
Центар за социјални рад, одобрене текуће помоћи уноси на прописане трезорске обрасце и доставља
у Одјељење за финансије ради уноса у систем трезорског пословања.
Исплата одобрених текућих помоћи врши се према одобреном Терминском плану потрошње и по
утврђеној процедури плаћања у систему трезорског пословања.
V ПОСТУПЦИ ПРОЦЈЕНЕ РИЗИКА
Члан 19.
На основу административних и рачуноводствених интерних контролних поступака, утврђеним овим
Правилником, утврђују се поступци са средњим и високим ризиком, те поступци надгледања:
1. Достављање документације из других одјељења, буџетских корисника који су у систему
трезора, осталих корисника буџета и других у Одјељење за финансије
- СТЕПЕН РИЗИКА: средњи
- ПОСТУПАК НАДГЛЕДАЊА:упоређивање података из књиге протокола са интерном
пријемном књигом,
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2. Достављање документације из Одјељења за финансије Начелнику Општине, Скупштини
Општине, Министарству Финансија републике Српске, и др. институцијама
- СТЕПЕН РИЗИКА: средњи
- ПОСТУПАК НАДГЛЕДАЊА: упоређивање података из књиге протокола према утврђеним
роковима и прописаним обавезама,
3. Достављање општинских аката на објављивање у општинскм гласилу
- СТЕПЕН РИЗИКА: средњи
- ПОСТУПАК НАДГЛЕДАЊА: упоређивање података из књиге протокола са објављеним
актима општинског службеног гласила,
1. Спровођење реалокације буџетских срдстава
- СТЕПЕН РИЗИКА: висок
- ПОСТУПАК НАДГЛЕДАЊА: упоређивање реалоцираних средстава према буџету и одлуци
о извршењу буџета,
2. Доношење буџета на нивоу општине
- СТЕПЕН РИЗИКА: висок
- ПОСТУПАК НАДГЛЕДАЊА: упоређивање података са извршењем и процјеном буџета за
предходну годину, процјеном прихода и расхода и адекватно фунционисање локалне власти,
3. Попис (стална средства, ситан инвентар и материјал, новчана средства, потраживања, обавезе
и извори средстава)
- СТЕПЕН РИЗИКА: висок
- ПОСТУПАК НАДГЛЕДАЊА: годишње усклађивање у Главној књизи
4. Обрачун плата, других личних примања, пореза и доприноса
- СТЕПЕН РИЗИКА: висок
- ПОСТУПАК НАДГЛЕДАЊА: упоређивање са евиденцијама, другим интернм актима и
рачунима банака,
5. Исплата помоћи појединцима и непрофтним организацијама
- СТЕПЕН РИЗИКА: средњи
- ПОСТУПАК НАДГЛЕДАЊА: упоређивање извршења према прихваћеном програму,
6. Плаћање рачуна и других обавеза, евиденција података и извјештавање
- СТЕПЕН РИЗИКА: висок
- ПОСТУПАК НАДГЛЕДАЊА: упоређивање према исказаним или уговореним обавезама и
упоређивање према прописаним одредбама.
VI ПОСТУПЦИ ИНФОРМИСАЊА
Члан 20.
Поступци информисања су интерни и екстерни.
Интерни поступци информисања су сви поступци из овог Правилника који се односе или се користе
у Административној служби општине.
Екстерни поступци информисања односе се на све кориснике финансијских извјештаја, података и
докумената проистеклих из поступака прописаних овим Правилником, укључујући финансијске
извјештаје, податке и документа који се по посебним актима презентују или достављају на увид или
коришћење међународним финансијским и осталим институцијама.
VII ПОСТУПЦИ КОМУНИКАЦИЈЕ
Члан 21.
Начин комуницирања утврђује се према основним линијама одлучивања и то:
1. Начелник Општине – руководиоци организационих јединица,
2. Руководиоци организационих јединица – непосредни извршиоци
Комуникација се обавља искључиво по конкретним пословним догађајима.Коначне одлуке доноси
Начелник Општине.У хитним и непредвиђеним околностима,линија комуникације може се спустити
за један ниво.
Начелник општине комуницира са свим запосленим радницима, а руководиоци организационих
јединица са запосленима у свим одјељењима , службама и међусобно.
VIII ПОСТУПЦИ НАДГЛЕДАЊА
Члан 22.
Поступке надгледања, спровођења интерних контролних поступака и спровођења одредаба овог
Правилника врши Интерна контрола административне службе Општине Шамац или Посебна комисија
коју може образовати Начелник Општине.
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Интерна контрола или Посебна комисија дужне су сачинити извјештај о надгледању интерних
контролних поступака, утврдити евентуалне пропусте и одговорности лица и предложити мјере за
отклањање утврђених недостатака.
Члан 23.
Начелници Одјељења треба да проводе стални поступак надгледања и то за:
1. успостављање адекватне интерне контроле и правилно провођење интерних конролних
поступака у одјељењу којим руководе,
2. правилну идентификацију и оцјену ризика пословања у областима рада своје организационе
јединице,
3. испитивање, анализу, упоређивање, утврђивање разлика и предлагање мјера на исправљању
недостатака у погледу одступања од планираних активности и утврђивање узрока који су довели до
наведених одступања,
4. доступност потребних информација запосленим у организационој јединици у циљу
благовременог и ажурног извршавања радних задатака,
5. пружање стручног надзора над радом запослених у организационој јединици.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о интерним контролама и
интерним контролним поступцима број. 01-022-237/07
Члан 25.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
Члан 26.
Овај Правилник објавиће се у „Службеном гласнику Оштине Шамац.“
Број: 01-022-3 /09
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум, 20.09.2010. године
Саво Минић, дипл.правник
Шамац
184
На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
101/04,42/05 и 118/05), а у складу са чланом 48.Статута општине Шамац(„Службени гласник општине
Шамац“,бр. 4/05 и 9/07) и чл. 4. и 9. Одлуке о јавним расправама(„Службени гласник општине
Шамац“, бр.12/09), Начелник општине Шамац,доноси

ЗАКЉУЧАК
о организовању јавне расправе о Нацрту буџета општине Шамац за 2011.годину
1. Јавна расправа о Нацрту Буџета општине Шамац за 2011.годину одржаће се у периоду од 1.12.3.12. 2010.године, према следећем Плану,и то:
Датум и вријеме
Ред.
Мјесто
одржавања јавне
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
бр.
одржавања/локација
расправе
1
2
3
4
ШАМАЦ
00
1.12.2010. у 20,
Хотел „Плажа“(мала
1.
(за мјесне заједнице:Шамац,Ново Село, Српска
часова
сала)
Тишина и Турсиновац
Спортска дворана у
2.12.2010. у 20,00
ОБУДОВАЦ
2.
Основној школи
часова
(за мјесне заједнице:Обудовац,Обудовац II и Баткуша)
„Обудовац“
ГОРЊА СЛАТИНА
2.12.2010. у 18,00
3.
Дом културе
(за мјесне заједнице:Горња Слатина, Брвник,
часова
Гајеви,Доња Слатина,Средња Слатина и Ново Село II)
ГОРЊА ЦРКВИНА
3.12.2010. у 18,00
4.
Дом културе
(за мјесне заједнице:Горња Црквина, Доња
часова
Црквина,Крушково Поље, Писари,Лугови и Шкарић)
ДОЊИ ХАСИЋ
3.12.2010. у 20,00
Дом културе
5.
(за мјесне заједнице:Доњи Хасић, Горњи Хасић,
часова
(стара школа)
Засавица, Корница, Хрватска Тишина и Гребнице)
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2. За Водитеља јавне расправе одређује се Славица Гаврић-Шеф Одсјека за буџет у Одјељењу за
финансије,чији је задатак да води јавну расправу,утврђује број присутних,најављује говорнике,
усмјерава ток јавне расправе на задату тему,стара се о уредном евидентирању изнијетих приједлога,
примједби и сугестија и о одржавању реда на јавној расправи.
3. За Представника предлагача-уводничара одређује се Душан Павловић-начелник Одјељења за
финансије.
4. За записничара одређује се Невен Марковић-Самостални стручни сарадник за обрачун плата,
накнада и благајну.
5. Техничку подршку за провођење јавне расправе обезбиједиће Бојан Чанчаревић-Самостални
стручни сарадник за рад на информационим системима(презентација Нацрта буџета путем пројектора
и др.).
6. На јавној расправи водиће се записник на прописаном обрасцу, који потписују водитељ јавне
расправе и записничар.Записник се сравнава,умножава и доставља начелнику општине као
организатору јавне расправе у року од три дана од дана одржавања јавне расправе.
7. У складу са овим Закључком обавијестиће се грађани јавним позивом на огласним таблима
општине Шамац и мјесних заједница о мјесту,датуму и времену одржавања јавне расправе о Нацрту
буџета општине Шамац за 2011.годину.
8. Јавне расправе проводиће се у складу са Одлуком о јавним расправама(„Службени гласник
општине Шамац“, бр. 12/09).
9. Нацрт Буџета општине Шамац за 2011.годину објавиће се на званичној интернет презентацији
општине Шамац(e-јавна расправа) и биће доступан свим заинтересованим грађанима на инфо-пулту
општине Шамац, просторијама савјета мјесних заједница и мјесним канцеларијама.
10. Овај Закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 01-022-278/10
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
15.новембар 2010.године
Саво Минић,дипл.правник
Шамац
185
На основу члана 160.Закона о раду(„Службени гласник Републике Српске“,број 55/07),члана 43.
Закона о локалној самоуправи Републике Српске(''Службени гласник Републике Српске'',број 101/04),
члана 2. став 2. Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике
Српске(''Службени гласник Републике Српске'',број 1114/07), Начелник општине Шамац,с једне
стране и синдикална организација „Административне службе Општине Шамац“,с друге стране,
закључили су

ПОЈЕДИНАЧНИ
Колективни уговор за запослене у
Административној служби Општине Шамац
Члан 1.
Овим Појединачним колективним уговором,утврђују се права запослених у Административној
служби Општине Шамац из домена права на коефицијенте у зависности од сложености послова,
времена проведеног на раду и резултата рада, висине регреса за кориштење годишњег одмора,
обезбјеђивање средстава за зимницу и огрев, средстава за јубиларне награде за остварени стаж,помоћи
раднику или његовој породици и висини најниже цијене рада.
Члан 2.
Остала права и обавезе из области радно-правног статуса радника Административне службе
Општине Шамац, оствариће се у складу са одредбама Закона о локалној самоуправи, Законом о раду,
Општим колективним уговором и Посебним колективним уговором за запослене у области локалне
самоуправе Републике Српске.
Члан 3.
Разврставање послова по сложености, врши се према сложености послова утврђених Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске административне службе
Шамац.
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Висина коефицијента за обрачун плата запослених у Административној служби Општине Шамац,
утврђује се на слиједећи начин:
а) Прва платна група-послови на којима се не захтјева стручност(неквалификовани радници)коефицијент 2,70
б) Друга платна група-послови на којима се захтјева образовање (КВ радник-III степен )коефицијент 3,70
в) Трећа платна група-послови на којима се захтјева образовање у трајању од четири године-IV
степен –коефицијент 4,70
г)Четврта платна група-послови на којима се захтјева образовање(ВКВ V степен )-коефицијент 4,90
д) Пета платна група-послови на којима се захтјева више образовање (VI-степен )-коефицијент 5,70
ђ)Шеста платна група-послови на којима се захтјева високо образовање(VII степен)-коефицијент 7,20
Члан 4.
Основна плата за пуно радно вријеме, утврђује се тако што се цијена рада, као израз вриједности за
најједноставнији рад, помножи одговарајућим коефицијентом од 2,70 до 7,20.
Саставни дио плате увећава се по основу укупног радног стажа запослених, који износи 0,5 % за
сваку годину навршеног радног стажа.
Члан 5.
Основна плата увећава се по основу:
а) Обављање високо сложених, најсложенијих и изузетно значајних послова-до 30 %,
б) Обављање послова под посебно отежаном условима рада, максикално-до 20 %,
в) Посебних резултата рада, максимално-до 15 %
Увећање плате из става један овог члана, регулисаће се Правилником о платама које доноси
Начелник општине као послодавац.
Члан 6.
Цијену рада утврђује Влада Републике Српске,стим што Начелник општине сходно овлаштењима, а
у сарадњи са синдикатом може одредити и већу цијену рада.
Члан 7.
Регрес за кориштење годишњег одмора,зимница и огрев радницима се исплаћују у складу са
важећим прописима.
Члан 8.
Запослено остварују право на накнаду за трошкове превоза приликом доласка на посао и повратка са
посла у висини пуне цијене карте у јавном саобраћају.
Уколико за поједине релације није организован јавни превоз, висину накнаде трошкова превоза,
одређује Начелник општине закључком узимајући у обзир удаљеност и цијену карте у јавном превозу.
Члан 9.
Начелник општине као послодавац, дужан је да се придржава одредби које се односе на услове за
рад и дјеловање Синдиката, а које су прописане одредбама Посебног колективног уговора за
запослене у области локалне самоуправе Републике Српске.
Члан 10.
У случају када је износ основне плате запосленог, обрачунатог у складу са овим Колективним
уговором, мањи од најниже плате у Републици Српској, запосленом се исплаћује најнижа плата у
складу са Општим колективним уговором.
Члан 11.
Раднику или његовој породици припада помоћ :
а) у случајевима предвиђеним општим и гранским колективним уговором
б) у случају смрти брата или сестре у износу најниже плате у Републици Српској
Члан 12.
Раднику се исплаћује јубиларна награда,у години којој настаје јубилеј, за остварени стаж у органима
управе :
а) 20 година радног стажа - у висини једне просјечне плате послодавца
б) 30 година радног стажа - у висини двије просјечне плате послодавца
Члан 13.
Овај Колективни уговор могу споразумно измјенити уговорне стране на начин и у поступку којим је
закључен.
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Члан 14.
Овај Колективни уговор сматра се закљученим када га у истовјетном тексту потпишу његови
учесници и биће објављен у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ
Број:01-122- 339 /10
Датум:05.11.2010.год.
ЗА ПОСЛОДАВЦА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ШАМАЦ
Саво Минић, дипл.правник

Број: 09/10
ЗА СИНДИКАТ
АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ
ШАМАЦ
Јован Поповић, дипл.правник

АКТИ ОРГАНА ЈАВНИХ УСТАНОВА

186
УПРАВНИ ОДБОР ЈУ ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ «РАДОСТ» ШАМАЦ
На основу члана 17.став 5.Закона о систему јавних служби(„Службени гласник Републике
Српске“,број 68/07),члана 64. Закона о предшколском васпитању и образовању(„Службени гласник
Републике Српске“,број 119/08),а у складу са чланом 47. тачка ж) Статута Јавне установе Дјечије
обданиште «Радост» Шамац(„Службени гласник општине Шамац“, бр.13/10) и чланом 41. став (4)
Посебног колективног уговора за запослене у области образовања и културе Републике
Српске(“Службени гласник Републике Српске”, бр.17/08,26/09 и 26/10),Управни одбор Јавне установе
Дјечије обданиште «Радост» Шамац,на Другој сједници одржаној 27. августа 2010.године, донио је

РЈЕШЕЊЕ

O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ
I
За чланове Дисциплинске комисије, именују се:
1. Предраг Марковић, из реда чланова Управног одбора, предсједник Комисије
2. Слободанка Дроњак , из реда васпитно-образовних радника, и
3. Биљана Богдановић, из реда осталих запослених(сарадници).
II
Дисциплинска комисија спроводи поступак утврђивања одговорности и изрицање мјера за теже
повреде радних обавеза и дужности, у складу са Законом о раду(„Службени гласник Републике
Српске“,бр.55/07-Пречишћени текст), Општим колективним уговором(„Службени гласник Републике
Српске“,бр.40/10) и Посебним колективним уговором за запослене у области образовања и културе
Републике Српске(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 17/08,26/09 и 26/10).
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а објавиће се на огласној табли и у „Службеном
гласнику општине Шамац“.
Број: 300/10
27.август 2010.године
Шамац

Предсједник Управног одбора
Наташа Видовић,с.р.

Страна 20-Понедјељак,22.новембар 2010.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 19

САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
181. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске административне службе Шамац
182. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
183. Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима
184. Закључак о организовању јавне расправе о Нацрту буџета општине
Шамац за 2011.годину
185. Појединачни Колективни уговор за запослене у Административној
служби општине Шамац

ОСТАЛО
АКТИ ОРГАНА ЈАВНИХ УСТАНОВА
Управни одбор ЈУ Дјечије обданиште »Радост« Шамац
186. Рјешење о именовању чланова Дисциплинске комисије

Понедјељак,22. новембар 2010.године-Службени гласник општине Шамац-Број 19/10
Оснивач и издавач:Скупштина општине Шамац,Краља Александра I Карађорђевића број 4.
Уређује и штампа Стручна Служба Скупштине општине Шамац.За издавача-Главни и
одговорни уредник: Митар Митровић дипл.правник. секретар Скупштине општине Шамац.
Телефон: 054/611-229, 611-237; централа:054/611-800; Факс:054/620-300.Компјутерска
припрема: Митар Митровић. "Службени гласник општине Шамац" излази по потреби.Жиро
рачун:Орган управе општинеШамац562-011-00001661-17.Е-пошта: mitrovic2007@yahoo.com

