
 

 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ 
Година  XLVII                      Број  6/21                        29.04.2021.године 

 

86. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-012.10-435/20 

Датум: 29.4.2021.године. 

 

 

На основу члана 67. и 88. Статута општине Невесиње („ Службени гласник општине Невесиње“, број 

6/17), члана 19. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним 

стањем имовине и обавеза („Службени гласник општине Невесиње“, број 5/16) рјешавајући по Извјештају 

Централне пописне комисије о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2020. г. и Приједлога Одлуке о усвајању 

Извјештаја Централне пописне комисије о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2020. г. и адекватних 

поступака и процедура усаглашавања књиговодственог са стварним стањем, начелник општине  д о н о с и 

 

О Д Л У К А 

о усвајању ИзвјештајаЦентралне пописне комисије о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2020. 

године и адекватних поступака и процедура усаглашавања 

књиговодственог са стварним стањем 

 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај Централне пописне комисије о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2020. 

године и адекватни поступци и процедуре усаглашавања књиговодственог са стварним стањем. 

 

Члан 2. 

 

Mјере за усаглашавање књиговодственог са стварним стањем су: 

 

1. Вршити редовну наплату потраживања како не би дошло до застаре истих. 
 

2. Комисијa за процјену вриједности објеката у власништву општине Невесиње, да изврши процијену 
виједности објеката у кругу  некадашње војне касарне, те свих сеоских школа и које нису у функцији. 
 

3. Књиговодствена стања ажуриратиредовно сваке године. 
 

4. Извршити отпис ситног  инвентара и потраживања са припадајућим вриједностима,  
како слиједи: 

 

1. Инвентар ТВЈ 

 

РБ Назив опреме 
Инвентурни  

број 
Јединица 

мјере 
количина Вриједност у КМ 

1. Конопац за извлачење - 25m 016233 комад 1      134,55 

2. Млазница Φ-25 „Storz“ 016224 комад 1        70,00 

3. Млазница - ватрогасци 016266 комад 1        52,30 

4. Редуцир спојка Φ-75/52„Storz“ 016131 комад 1        12,25 
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                       Укупна вриједност------------------------------- 269,10КМ. 

 

2. Новчана потраживања 

 

      -Конто 123437- пот. за ненаплаћене остале непореске приходе 

- 220 Дом здравља-кориштење спортске дворане.........................................................120,00КМ 

- 120 ЗМИН Комерц  доо- електрична енергија.................................................................. 6,76КМ 

- 3456 Милановић Бориша- електрична енергија.............................................................37,88КМ 

- 10148 КУД ''Невесиње''- електрична енергија................................................................71,65КМ 

- 10149 Кик бокс клуб ''Вележ''- електрична енергија.......................................................37,42КМ 

- 10150 Теретана (касарна)- електрична енергија..........................................................200,00КМ 

- 10151 Плесни клуб ''Let's dance''- електрична енергија................................................658,19КМ 

- 10152 Кик бокс клуб ''Невесиње''- електрична енергија.................................................62,02КМ 

- 10153 Стрељачки клуб- електрична енергија....................................................................3,28КМ 

- 10155 Мултипла склероза Невесиње- електрична енергија............................................3,28КМ 

- 10156 Ветерани- електрична енергија.............................................................................10,95КМ 

- 10157 Удружење ''Bona fida''- електрична енергија.........................................................27,55КМ 

- 10293 Товаришић Душан- електрична енергија..............................................................54,65КМ 

-  

Укупно ----------------------------------  1.293,63 КМ 

Конто 123438- Спорна пот. за ненаплаћене непореске приходе 

-10183 ''Омладинска иницијатива Невесиње''- билборди...........................................150,00 КМ 

 
 

Члан 3. 

 

Мјере из члана 2. ове Одлуке извршиће се до краја текуће године. 

 

Члан 4. 

 

Саставни дио ове Одлуке јесте Извјештај Централне пописне Комисије о извршеном попису са стање на дан 

31.12.2020.године. 

 

Члан 5. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“. 

 

 

Образложење 

 

У складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним 

стањем имовине и обавеза („Службени гласник општине Невесиње“, број 5/16) (у даљем тексту Правилника) 

начелник општине именовао је пописне Комисије, које су  дужне да до 05.02.2021. године Централној пописној 

Комисији доставе своје извјештаје о попису. Након што је Централна пописна комисија анализирала рад свих 

комисија, саставила је Извјештај о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2020. године, и начелнику општине 

19.04.2021. године доставила исти на разматрање и усвајање. Поводом тога начелник је сазвао 

састанак24.04.2021. године на коме су присуствовали чланови Централне пописне комисије и начелник 

Одјељења за финансије. 

На састанку је предочен разлог кашњења пописа, а то је кашњење у књижењу због здравствених проблема 

службеника задуженог за те послове. 

На истоме се приступило анализи рад свих појединачних комисија, те су разматране примједбе и приједлози 

Централне пописне Комисије. 

 

1.Комисија за попис инвентара и драгоцјености у згради Општинске управе и осталим објектима, горива, 
залиха робе ресторана и осталог материјала, 
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Извршила је попис инвентара општинског органа управе са стањем на дан 31.12.2020. године.Комисија није у 
предвиђеном року доставила извјештај централној пописној комисији због кашњења у књижењу у одјељењу за 
финансије, ради болести радника. 
 

Попис је обављен  у присуству свих чланова Комисије и радника општинског органа управе. 
Приликом пописа и упоређивања стања по попису са стањем по књигама Комисија је констатовала да је у току 
године дошло до одређенихизмјена у инвентару од набавки новог инвентара, а све у циљу веће функционалности 
у употреби основних средстава, што је у пописним листама евидентирано као вишак или мањак, у просторијама 
гдје су  биле промјене.  
Увидом у књиговодствено стање и у  финансијску документацију  новопописаних основних средстава и инвентара 
у просторијама  општинског органа управе ( у пописним листама исказан као вишак), Комисија је константовала 
да није било вишкова и да су новонабављена  основна средства и инвентар евидентирана и вриједносно 
прокњижена на припадајућа конта. 

 
Приказ по припадајућим контима и вриједностима: 

 

Ред. 
број 

Конто Назив конта 
Набавна 
вриједност 

Исправка 
Тренутна 
вриједност 

1.  011211 
Моторна возила (аутомобили, аутобуси, комби 
возила, мотоцикли, бицикли и сл.) 

171.794,17 103.243,26 68.550,91 

2.  011221 Канцеларијски намјештај 91.284,84 69.325,99 21.958,85 

3.  011223 Канцеларијске машине 3.940,77 3.940,77 0,00 

4.  011233 Телефонска опрема 479,70 55,97 423,73 

5.  011235 Рачунарска опрема 173.637,46 172.909,18 728,28 

6.  011237 Остала комуникациона опрема 47.043,81 17.186,77 29.857,04 

7.  011241 Опрема за гријање, вентилацију и хлађење 110.000,43 101.352,17 8.648,26 

8.  011242 Опема за противпожарну заштиту 560,77 79,02 481,75 

9.  011247 Остала гријна, расхладна и заштитна опрема 12.252,39 6.224,48 6.027,91 

10.  011261 
Опрема за намјештај образовних, научних и 
културних установа 

10.762,40 7.915,72 2.846,68 

11.  011263 Галеријски и музејски експонати 4.300,00 0,00 4.300,00 

12.  011265 Музичка опрема 14.686,86 7.958,60 6.728,26 

13.  011266 Спортска опрема 34.562,22 22.049,00 12.513,22 

14.  011273 Опрема за цивилну заштиту 68.079,79 55.534,94 12.544,85 

15.  011275 Комунална опрема 75.747,69 41.141,50 34.606,19 

16.  011287 
Остала производно-услужна опрема, алат и 
инвентар 

6.993,06 5.244,77 1.748,29 

17.  011292 Трафо и агрегати 649.633,14 484.120,54 165.512,60 

18.  011294 Прецизна и оптичка опрема 3.747,30 3.624,76 122,54 

19.  011297 Остала постројења и опрема 35.805,14 24.214,38 11.590,76 

Укупно: 1.515.311,94 1.126.121,82 389.190,12 

 
 
Средства у припреми 
 

Ред. 
број 

Конто Назив конта 
Набавна 
вриједност 

Исправка 
Тренутна 
вриједност 

1. 014128 Пречистач за воду  1.048.598,81 0,00 1.048.598,81 

 
 
Уз овај извјештај достављене су и пописне листе основних средстава и инвентара општинског органа управе са 
стањем 31.12.2020. године, као и осталу наведену документацију. 
На приједлог Централне пописне комисије прихваћен је извјештај ове Комисије. 
 

 
2.Комисија за попис путева,улица, мостова,пропуста и осталих саобраћајних објеката (комуникациони и 

електрични водови, водовод и канализација, бране и средстава у припреми), 

Извршила је попис путева, улица, мостова,пропуста и осталих саобраћајних објеката (комуникациони и 

електрични водови, водовод и канализација, бране и средстава у припреми) са стањем на дан 

31.12.2020.године.Комисија није у предвиђеном року доставила извјештај централној пописној комисији због 

кашњења у књижењу у Oдјељењу за финансије, ради здравстевних проблема радника. 
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1.Путеви и ауто-путеви. 

 

Ред. 
број 

Опис 
Набавна 

вриједност 
011131 

Исправка 
вриједности 

011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 11.618.619,50 4.887.281,68 6.731.337,82 

2. Вриједност по попису 11.618.619,50 4.887.281,68 6.731.337,82 

 

Образложење комисије: 

 

Путеви на територији општине Невесиње разврстани су на Локалне путеве Iкатегорије, локалне путеве II 

категорије, некатегорисане путне правце, улице I категорије и  улице II категорије. Подаци везани за дужине 

макадамских и асфалтних дионица на пописаним путним правцима, преузети су из Одлуке о категоризацији 

путева ( Сл.гл. општине Невесиње 3/15). 

2.Тунели и мостови. 

 

Ред. 
број 

Опис 
Набавна 

вриједност 
011133 

Исправка 
вриједности 

011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 151.672,15 28.783,44 122.888,71 

2. Вриједност по попису 151.672,15 28.783,44 122.888,71 

 

Образложење комисије: 

Обухвата пет мостова у сеоским срединама. 

3.Вањска освјетљења, тротоари и ограде 

Ред. 
број 

Опис 
Набавна 

вриједност 
011134 

Исправка 
вриједности 

011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 846.713,33 416.967,49 429.745,84 

2. Вриједност по попису 846.713,33 416.967,49 429.745,84 

 

Образложење: 

Тротоари на територији Општине Невесиње  изграђени од асфалтног материјала протежу се уз магистралне и 

регионалне путне правце који пролазе кроз нашу општину. Укупна површина на териториј наше општине је 14450 

м. 

Општина Невесиње је у 2020-ој години одрђеним износом допринјела изградњи јавне расвјете у више градских 

насеља и на такав начин допринјела што безбједнијем кретању пјешака. У протеклој години у одржавање и 

изградњу јавне расвјете уложено је 29.254,00 КМ. 

4.Остали саобраћајни објекти. 

Ред. 
број 

Опис 
Набавна 

вриједност 
011137 

Исправка 
вриједности 

011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 4.636,00 2.039,84 2.596,16 

2. Вриједност по попису 4.636,00 2.039,84 2.596,16 

 

Образложење комисије: 

Према Одлуци о утврђивању назива улица и тргова на попдручју општине Невесиње извршено је постављање 

табли са називом улица, укупно 150ком. 

 

5.Плиноводи, водоводи и канализација. 
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Ред. 
број 

Опис 
Набавна 

вриједност 
011191 

Исправка 
вриједности 

011199 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 2.560.865,16 1.528.138,62 1.032.726,54 

2. Вриједност по попису 2.560.865,16 1.528.138,62 1.032.726,54 

 

Образложење комисије: 

Општина Невесиње не посједује систем плиновода. Канализациони систем обухвата градско подручје, а 

водоводни систем обухвата, градско, приградско подручје и поједине сеоске мјесне заједнице. У протеклој години 

Општина Невесиње је на одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже  уложола 137.622,53 КМ. 

 

6.Комуникациони и електрични водови 

 

Ред. 
број 

Опис 
Набавна 

вриједност 
011192 

Исправка 
вриједности 

011199 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 1.539,92 585,20 954,72 

2. Вриједност по попису 1.539,92 585,20 954,72 

 

7.Луке и бране. 

 

Ред. 
број 

Опис 
Набавна 

вриједност 
011194 

Исправка 
вриједности 

011199 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 3.515.000,00 1.255.600,00 2.259.400,00 

2. Вриједност по попису 3.515 000,00 1.255.600,00 2.259.400,00 

 

Образложење комисије: 

Земљаном браном, формирано је вјештачко језеро Алаговац 1964-е године у сврху залијевања пољопривредног 

земљишта. Касније па све до данас, вјештачка водена акумулација се користи за снабдијевање водом грађана 

Невесиња. 

 

8. Улагање у истраживање и процјењивање минералних ресурса 

 

Ред. 
број 

Опис 
Набавна 

вриједност 
011511 

Исправка 
вриједности 

011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 7.575,58 7.395,58 180,00 

2. Вриједност по попису 7.575,58 7.395,58 180,00 

 

Општина Невесиње у протеклом периоду вршила је одређена улагања у истраживање и процјењивање ресурса 

на својој територији, то се прије свега односи на енергију вјетра на локалитету Трусина. 

 

9. Улагање у развој 

 

Ред. 
број 

Опис 
Набавна 

вриједност 
011514 

Исправка 
вриједности 

011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 5.000,00 5.000,00 0,00 

2. Вриједност по попису 5.000,00 5.000,00 0,00 

 

Израда документације везане за стратегију развоја Општине Невесиње. 
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10. Остала нематеријална произведена  имовина 

 

Ред. 
број 

Опис 

Набавна 
вриједност 

011518 

Исправка 
вриједности 

011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 99.400,29 77.387,35 22.012,94 

2. Вриједност по попису 99.400,29 77.387,35 22.012,94 

 

Израда регулационих и просторних планова за територију Општине Невесиње. 

11.Умјетничка дјела 

Ред. 
број 

Опис 
Набавна 

вриједност 
012122 

Исправка 
вриједности 

011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 12.000,00 0,00 12.000,00 

2. Вриједност по попису 12.000,00 0,00 12.000,00 

Набавка умјетничких дјела за потребе градске галерије. 

12. Архивска грађа 

Ред. 
број 

Опис 
Набавна 

вриједност 
012124 

Исправка 
вриједности 

011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 699,90 108,18 591,72 

2. Вриједност по попису 699,90 108,18 591,72 

 

13. Лиценце 

Ред. 
број 

Опис 
Набавна 

вриједност 
013413 

Исправка 
вриједности 

011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 22.987,00 6.242,28 22.012,94 

2. Вриједност по попису 22.987,00 6.242,28 22.012,94 

 

14. Остала нематеријална непроизведена имовина 

Ред. 
број 

Опис 
Набавна 

вриједност 
013418 

Исправка 
вриједности 

011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 135.125,21 106.051,07 29.074,14 

2. Вриједност по попису 135.125,21 106.051,07 29.074,14 

 

Под нематеријалном непроизведеном имовином подразумијева се набавка одређених електронских уређаја за 

контролу радног времена запослених у органу управе, као и израда програма санитарне заштите језера 

„Алаговац“, као и израда шумско привредних основа. 

15. Средства у припреми 1.803.841,85 КМ односи се на низ инфраструктурних пројеката везаних за пречистач на 

језеру Алаговац као и низ пројеката везаних за асфалтирање путне мреже на територији Општине Невесиње. 

Рекапитулација: 

 

- Путеви и ауто-путеви         

- 6.731.337,82 

- Тунели и мостови                         122.888,71 

- Вањска освјетљења, тротоари и ограде                                   429.745,84 

- Остали саобраћајни објекти                            2.596,16 

- Плиноводи, водоводи и канализација                                               1.032.726,54 

-   Комуникациони и електрични водови                                           954,72 

- Луке и бране                       2.259.400,00 

- Улагање у истраживање и процјењивање минералних ресурса                                         180,00 
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- Улагање у развој                                   0,00 

- Остала нематеријална произведена  имовина                                    22.012,94 

- Умјетничка дјела                                        12.000,00                                                                                                                                                 

- Архивска грађа                                                          591,72 

- Лиценце                          16.744,72 

- Остала нематеријална непроизведена имовина                                   29.074,14 

- Средства у припреми                                  1.803.841,85 

 

 

Укупна вриједност                                                                                                12.464.095,16  

 
Извјештај ове Комисије је прихваћен са горе наведеном примједбом. 

 
 3.Комисија за попис некретнина (стамбени, канцеларијски, образовни, спортско-рекреативни објекти и 

терени, споменици, остали објекти и средства у припреми), 

Извршила је попис некретнина ( стамбених, канцеларијских,образовних, спортско-рекреативних објеката и терена, 
споменика, осталих објеката и средстава у припреми)општинског органа управе са стањем на дан 
31.12.2020.године. Комисија није у предвиђеном року доставила извјештај централној пописној комисији због 
кашњења у књижењу у одјељењу за финансије, ради здравствених проблема радника. 
 
 
1 .  Стамбени објекти и јединице за посебне социјалне групе 

 

Ред. 
Бр. 

            Опис Набавна 
вриједност 
011112 

Исправка 
вриједности 
011119 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 654.793,19 419.660,27 235.132,92 

2. Вриједност по попису 654.793,19 419.660,27 235.132,92 

 
 
Образложење Комисије: 

Наведени објекти за  социјално угрожене категорије  додјељени су на кориштење социјално угроженим лицима. 
У власништву општине Невесиње је један стан у насељу Килавци 66,16м

2
. 

 
Стамбене јединице Гвозд: 

Од 34 стамбене јединице које су изграђене у насељу Гвозд,  у оквиру програма Владе РС и Министарства за 
избјегла и расељена лица–Програм распуштања прихватних центара у РС,од стране  корисника откупљене су 32, 
а у власништву општине Невесиње остали су у 2020. години двије стамбене јединице, чији корисници су  Душанка 
Бјелобрк- гарсоњера 31,66м2 и Лажетић Гордана- кућа дуплекс 60,44м2. 
 
У насељу Витли  гдје је изграђено  19 стамбених јединица(стамбена зграда), у оквиру програма потпуног 
стамбеног збрињавања ППБ и РВИ од I до IV категорије, изграђена средствима Општине Невесиње и Владе РС, у 
2018.години у власништву Општине Невесиње остале су још двије стамбене јединице, чији корисници су: Костић 
Јован-једнособан стан 53,20м2 и Зуровац Перо-двособан стан 56,56м2. 
 
 
Школски станови: 

Комисија за попис некретнина постројења и опреме предлаже да се изврши процјена вриједности школских 
станова који се налазе на сеоским подручјима, од стране овлашћеног грађевинског вјештака. Мишљења смо да су 
наведени објекти промјенили  своју вриједност услијед  дотрајалости. 
 
2.Канцеларијски објекти и простори. 

Ред.број. Опис Набавна 
вриједност 
011121 

Исправка 
вриједности 
011129 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 3.900.841,17 2.007.522,70 1.893.318,47 

2. Вриједност по попису 3.900.841,17 2.007.522,70 1.893.318,47 

 
Образложење комисије: 

Управне зграде и зграде осталих корисника за вршење канцеларијских послова обухватају све објекте 
административне службе Општине Невесиње, као и зграде мјесних уреда и полицијских станица у сеоским 
срединама.  
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3.Објекти образовних и научних институција  

Ред.број.                Опис Набавна 
вриједност 
011123 

Исправка  
вриједно 
011129 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 16.604.226,59 8.133.428,12 8.470.798,47 

2. Вриједност по попису 16.604.226,59 8.133.428,12 8.470.798,47 

 
 
 
Образложење Комисије: 

Обухвата школе како у градском подручју,тако и у сеоским мјесним заједницама. У 2021. gодини средствима 
Министарства просвјете и културе  реновиран је мокри чвор  у згради основне школе „Ристо  Пророковић“ 
средствима у износу од 5.017,55КМ.Цијенимо да је потребно процијенити вриједност свих школа у руралним 
подручјима од стране овлашћеног грађевинског вјештака. 
 
4.Спортско-рекреативни објекти (спортске дворане и слично) 

Ред. Бр.                 Опис Набавна 
вриједност 
011125 

Исправка 
вриједности 
011129 

Садашља 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 3.016.816,26 896.434,13 2.120.382,13 

2. Вриједност по попису 3.016.816,26 896.434,13 2.120.382,13 

 
Образложење комисије: 

Овој групи припада само спортска дворана. 
 

5.Производно услужни објекти  

У ову групу спада пумпна станица, објекат резервоара за воду и потисни цјевовод. 

Ред. Бр. Опис 
Набавна 

вриједност 
011126 

Исправка 
вриједности 

011129 

Садашља 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 1.446.226,50 272.975,28 1.173.251,22 

2. Вриједност по попису 1.446.226,50 272.975,28 1.173.251,22 

 

6. Остали пословни објекти 

Ред. Бр.                 Опис Набавна 
вриједност 
011127 

Исправка 
вриједности 
011129 

Садашља 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 4.569.159,73 1.048.794,84 3.520.364,89 

2. Вриједност по попису 4.569.159,73 1.048.794,84 3.520.364,89 

 
Образложење Комисије: 

У 2020.години ,средствима општине Невесиње у износу од 12.667,95КM, направљен је лифт у згради радиа 
Невесиње. Изврђена је и адаптација крова ватрогасног дома, средствима општине Невесиње у износу од 
10.036,26КМ. 
 

7. Споменици 

Ред. Бр. Опис 
Набавна 

вриједност 
011195 

Исправка 
вриједности 

011199 

Садашља 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 247.075,44 0,00 247.075,44 

2. Вриједност по попису 247.075,44 0,00 247.075,44 

 
Образложење Комисије: 

Обухвата  споменик  „Невесињској пушци“ у Крековима, споменик  у Биограду,споменик Слободе, спомен плоча 
Лабало. 
Комисија је извршила попис и осталих споменика на територији општине Невесиње. 
 
 
8. Спортско рекреативни терени, уређене зелене површине, паркови и тргови 
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Ред. Бр.                 Опис Набавна 
вриједност 
011196 

Исправка 
вриједности 
011199 

Садашља 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 490.330,19 223.802,84 266.527,35 

2. Вриједност по попису 490.330,19 223.802,84 266.527,35 

 
У ову групу општинске имовине спада градски стадион као и школска игралишта у граду и селима. 
 
 
9. Остали објекти 

Ред. Бр. Опис 
Набавна 

вриједнос 
011197 

Исправка 
вриједности 

 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 2.337.017,17 1.209.155,15 1.127.862,02 

2. Вриједност по попису 2.337.017,17 1.209.155,15 1.127.862,02 

 
 
Образложење Комисије: 

Обухвата  гробну капелу,спомен собу,чатрње и бунаре, као и склоништа у насељу Шеховина.  
 
  10. Средства у припреми 

Ред. Бр. Опис 
Набавна 

вриједност 
 

Исправка 
вриједности 

 

Садашља 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 1.116.629,81 0,00 1.116.629,81 

2. Вриједност по попису 1.116.629,81 0,00 1.116.629,81 

 
Образложење Комисије: 

Средства у припреми односе се на планиране реконструкције и улагања у објекте : 
У 2020. години то су: Касарна- стамбена зграда за војску у износу од 19.510,00КМ, Касарна – Уговор о заједничкој 
изградњи стамбено-пословног објекта у сврху стамбеног збрињавања седам припадника пријашњег 
Министарства одбране и војске РС у износу од 35.321,00КМ , везни пут –Касарна у износу од 8.200,00КМ и 
пречистач за воду у износу од 1.048.598,81 КМ.Укупан износ који се односи на средства у припреми износи 
1.111.629,81 КМ. 
 
 
                                                              Рекапитулација 

 

Позиција Врста имовине 
Књиговодствена 

садашња 
Садашња по 

попису 
Повећање 

вриједности 
Смањење 

вриједности 

11112 Стамбени објекти и 
јединице за пос. Соц 
групе. 

235.132,92 235.132,92   

11121 Канцеларијски објекти 
1.893.318,47 1.893.318,47 0 0 

11123 Објекти образовних и 
научних институција 
 

8.470.798,47 8.470.798,47   

11125 Спортско рекреативни 
објекти 2.120.382,13 2.120.382,13   

11126 Производно услужни 
објекти 1.173.251,22 1.173.251,22   

11127 Остали пословни објекти 3.520.364,89 3.520.364,89   

      

11133      

11134      

11137      
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11191      

      

11195 Споменици 247.075,44 247.075,44   

11196 Спортско рек. терени 266.527,35 266.527,35 0 0 

11197 Остали објекти 1.133.315,11 1.133.315,11 0 0 

 Средства у припреми 1.116.629,81 1.116.629,81   

      

      

      

13112      

13113      

13118      

 Станови у спору 0 0   

 УКУПНО 20.176.795,81 20.176.795,81 0,00 0,00 

 

Извјештај Комисије је прихваћен уз наведену примједбу. 

 

4.Комисије за попис непроизведене сталне имовине-земљишта и шума 

 

По предходно утврђеном плану рада Комисија је извршила попис стања непроизведене сталне имовине 

земљишта и шума на прописаним обрасцима (пописне листе), које су у прилогу овог извјештаја,и установила 

следеће стање: 

У посједу општине Невесиње по књигама и по попису налази се: 

- Градског грађевинског земљишта са Касарном набавне вриједности 1.581.970,23 КМ, 

- Остало грађевинско земљиште 142.461м
2
 набавне вриједности 676.422,65 КМ, 

- Пољопривредног земљишта  26.594.049 м
2
 набавне вриједности 22.961.189,50 КМ, 

- Земљишта градског парка 1.185 м
2
 набавне вриједности 9.100,73 КМ, 

- Земљишта градског гробља 13.829 м
2
 набавне вриједности 69.145,00 КМ, 

- Земљишта партизанског гробља 20.977 м
2
 набавне вриједности 104.985,00 КМ, 

- Путног земљишта 4.578.496 м
2
набавне вриједности 7.805.559,30 КМ, 

- Школско земљиште 130.027 м
2
 набавне вриједности 263.686,20 КМ, 

- Земљиште Мјесног уреда Кифино село 398 м
2
 набавне вриједности 318,40 КМ, 

- Земљиште за градско гробље набавне вриједности 40.582,00 КМ,  

- Земљиште језера Алаговац  набавне вриједности 1.750.000,00 КМ. 

Укупна књиговодствена (набавна) вриједност свих земљишта, која су у посједу општине Невесиње износи: 

35.262.959,01 КМ. 

Извјештај је прихваћен у цјелости. 

 

5.Комисија за попис опреме,ситног инвентара и осталог у ТВЈ Невесиње 

 

Комисија је извршила попис основних средстава,опреме и осталог у ТВЈ Невесиње, са стањем на дан 
31.12.2020.године. Комисија није у предвиђеном року доставила извјештај централној пописној комисији због 
кашњења у књижењу у Одјељењу за финансије, ради здравствених проблема радника. 
 

Ради прегледнијег стања пописне листе су подијељене на три цјелине:  

1. Пописна листа - Канцеларијски намјештај и опрема; 
2. Пописна листа –Возила; 
3. Пописна листа - Ватрогасна опрема и средства. 

 

Током пописа Комисија је установила стање одређене опреме која није употребљива нити ју је могуће довести у 

употребљиво стање.Због дотрајалости, трајног оштећења, губитка функције или губитка у току интервенције, као 

и других фактора који су утицали на њихово девастирање приликом кориштења и употребе у различитим 

акцидентима. Ту опрему предлажемо за отпис : 

 

 

РБ Назив опреме Инвентурни број Јединица мјере количина 

1. Конопац за извлачење - 25m 016233 комад 1 

2. Млазница Φ-25 „Storz“ 016224 комад 1 
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3. Млазница - ватрогасци 016266 комад 1 

4. Редуцир спојка Φ-75/52„Storz“ 016131 комад 1 

 

Вриједност предложене робе за отпис износи 269,10КМ. 

 

Рекапитулација 

 

конто Опис конта Вриједност у  КМ 

набавна отписана Текући отпис исправка садашња 

 

011221 Канцеларијски намјештај 721,12 566,88 42,01 608,89 112,23 

011232 ТВ опрема 249,00 190,05 49,80 239,85 9,15 

011233 Телефонска опрема 70,00 14,55 7,00 21,55 48,45 

011235 Рачунарска опрема 486,00 121,50 121,50 243,00 243,00 

011237 Остала комуникациона опрема 821,87 263,68 90,41 354,09 467,78 

 

011213 Ватрогасна возила 362.775,68 226.420,17 87.492,42 313.912,59 48.863,09 

011213 Грађевинска механизација 66.670,00 23.638,87 15.329,33 38.968,20 27.701,80 

 

011274 Ватрогасна опрема 91.429,80 44.601,92 9.611,55 54.213,47 37.216,33 

 

024113 Лична опрема за ватрогасце 6.715,91 5.161,34 1.554,57 6.715,91 0,00 

 

024111 Алат и инвентар 2.231,00 1.115,50 1.115,50 2.231,00 0,00 

 

Ʃ 532.170,38 302.094,46 115.414,09 417.508,55 114.661,83 

 

 

Свим ставкама из пописних листова додијељен је јединствен инвентарски број који одговара физичком стању и 

бројевима који се налазе на предметима (ставкама) из пописа. У односу на претходни период то је значајан 

напредак. 

 

Извјештај је прохваћен уз наведену примједбу. 

 

 

6. Комисије за попис готовине и готовинских еквивалената,    

 Комисија за попис готовине и готовинских еквивалената у складу са Планом рада извршила је дана 31.12.2020. 

године  попис благајне и новчаних средстава на трансакционим рачунима у времену од 12,00 до 14,30 часова  и 

утврдила сљедеће стање: 

1.Салдо благајне на дан 31.12.2020. године  износи  336,30 КМ (тристотридесетшест КМ и 30/100), у сљедећим 

апоенима: 

- 100,00 КМ - 1 новчаница, 

- 50,00 КМ – 3 новчанице, 

- 20,00 КМ - 3 новчанице, 

- 10,00 КМ -  2 новчанице, 

- 5,00 КМ – 1 новчаница, 

- 1,00 КМ – 1 новчаница, 

- 0,10 КМ – 3 новчанице. 

2. Преглед новчаних средстава на трансакционим рачунима на дан 31.12.2020. године : 

- ж.р. Аддико банк (трансакцијски) бр. 5520060000130331 ......    350.353.96 КМ 

- ж.р. Аддико банк  бр.5520061775077168..................................    1.206.28 KM 

- ж.р. Аддико банк  бр.5520061794622668..................................       214.58 KM 

-  ж.р. Аддико банк  бр.5520061775081727..................................          13.90КМ 

- ж.р. Аддико банк  бр.5520061775072803..................................         13.45 KM 

- ж.р. Уникредит банка  бр. 5517902221141476..........................      2.037.35 КМ 

- ж.р. Уникредит банка  бр.5517902221238864..........................     218,089.60 КМ 

- ж.р.Аддико банк-девизни рачун бр.5520061775093367 ............   .11.551.67 КМ 

____________________________________________________________________ 
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УКУПНО :                                                                                 583.480.79КМ 

Готовина и новчана средства укупно : 336,30 КМ + 583.480.79 КМ= 583.817.09 

Извјештај ове комисије је прихваћен у цјелости. 

 

7. Комисија за попис потраживања, обавеза,пласмана, датих и примљених аванса са стањем на дан 

31.12.2020. године је утврдила сљедеће вриједности: 

Комисија за попис потраживања, обавеза, пласмана, и датих примљених аванса именована Рјешењем начелника 

општине број: 02/012.10-435-6/20.године, са стањем на дан 31.12.2020.године, поднијела је извјештај Централној 

пописној комисији са кашњењем у односу на предвиђени план рада. 

Пописане су сљедеће вриједности: 

00690110 Скупштина општине 

 1. Неизмирене обавезе 

- Конто 222213 Обав.порез.накнаде............... .....42,86 КМ 
- Конто 222298 Обав.доп.накнаде....................1.578,15 КМ 
- Конто 223121 Обав.према физ.лиц..............38.424,08 КМ 
____________________________________________ 
  Укупне обавезе Скупштине Општине..............40.045,09  КМ 

00690130 Општинска управа 

1. Потраживања 

 
Комисија је извршила попис потраживања са стањем на дан 31.12.2020.године и установила следеће: 
 1.1.Ненаплаћена потраживања: 

- Конто 112117 пот.за остале порезе.................................................63.314.61 КМ 
- Конто 122472 крат.потрошачки зајмови........................................... 3.475,36 КМ 
- Конто 112137 пот. за остале непореске приходе.............................4.184.27 КМ  
- Конто 123113 пот.за продата пр.ап.сред..........................................4.321,29 КМ 
- Конто 123114 потраж.за прод.непроиз.сред./земља/......................7.720,48 КМ 
- Конто  123228 потраж.по другим фин. приходима ......................391.166,00 КМ 
- Конто 123311 аконтација за службени пут у земљи ...........................778.99 КМ 
- Конто 123312 аконтација за службени пут у иност............................  521.95КМ 
- Конто 123315 потраж.по основу кор.мобил.телеф...........................3.982,62 КМ 
- Конто 123417 потраж.за остале порезе.......................................... 75.888,94КМ 
- Конто 123432 потраж.за ненапл.таксе и накнаде.........................138.081.87 КМ 
- Конто 123437 потраж.за ненапл.остале неп.прихо.........................63.843,09 КМ 
- Конто 123517 пот.за ост.порезе за које је прод.рок плаћ.............140.626,69 КМ 
- Конто 123917 остала краткор.пот.у земљи.........................................   41,33 КМ 
- Конто127119 остала кратк. Потр. У земљи (записн.ПУ) .................9.315,11 КМ 
- Конто 127129 ост.унап.плаћ.расходи у иност.................................19.167,13 КМ 
- Конто 127912 разграничења по основу неизм.об............................... 989.47  КМ 
- Конто  127916 разграничења по основу пореза.................................... 54,39 КМ 
- Конто  127917 разграничења по основу доприноса..........................  .509,50 КМ 
- Конто 127919 ост.крат.разграничења.................................................2.043,08 КМ 
- Конто  129752 потраживања од ентитета..............................................670,75 КМ 
- Конто 129753 потр.од јед.лок.самоуправе.............................................419,01 КМ 
- Конто  129771 потр.по основу рефундације.......................................5.708,01 КМ 
- Конто  129773 потр.по основу рефундације пор................................1.353.91 КМ 
- Конто 129782 пот.по основу трансфера..........................................166.538,96 КМ 
- Конто 129792 остала фин. имов. и разгр...........................................29.369,49 КМ 

Укупна потраживања....................................................................1.134.086,30 КМ 

За сва потраживања постоји вјеродостојна документација у виду фактура, рјешења, закључака и налога за 
плаћање као и ИОС-и међу којима нема оспорених. 
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1.2. Сумњива потраживања 

1. Конто 123118 спор.потр.по основу пр.земље................13.832,73 КМ 
2. Конто 123418 спор.пот.за ненапл.порезе.................... 673.784,84 КМ 
3. Конто 123438 спорна пот.за ненап.накн.........................58.874,03 КМ 

______________________________________________________ 

Укупно сумњива и спорна потраживања....................746.491,60  КМ 

Сумњива и спорна потраживања односе се на потраживања од правних и физичких лица из ранијих година.  

1.3.Приједлог за отпис 

Комисијa за попис потраживања, обавеза, пласмана и датих примљених аванса, због немогућности наплате, за 

отпис ненаплаћених, сумњивих и потраживања предлаже: 

      -Конто 123437- пот. за ненаплаћене остале непореске приходе 

- 220 Дом здравља-кориштење спортске дворане.......................................................120,00КМ 

- 120 ЗМИН Комерц  доо- електрична енергија............................................................... 6,76КМ 

- 3456 Милановић Бориша- електрична енергија..........................................................37,88КМ 

- 10148 КУД ''Невесиње''- електрична енергија..............................................................71,65КМ 

- 10149 Кик бокс клуб ''Вележ''- електрична енергија...................................................37,42КМ 

- 10150 Теретана (касарна)- електрична енергија.......................................................200,00КМ 

- 10151 Плесни клуб ''Let's dance''- електрична енергија.............................................658,19КМ 

- 10152 Кик бокс клуб ''Невесиње''- електрична енергија.............................................62,02КМ 

- 10153 Стрељачки клуб- електрична енергија.................................................................3,28КМ 

- 10155 Мултипла склероза Невесиње- електрична енергија.........................................3,28КМ 

- 10156 Ветерани- електрична енергија...........................................................................10,95КМ 

- 10157 Удружење ''Bona fida''- електрична енергија......................................................27,55КМ 

- 10293 Товаришић Душан- електрична енергија............................................................54,65КМ 

   Укупно:--------------------------------------------------------  1.293,63 КМ 

      Конто 123438- Спорна пот. за ненаплаћене непореске приходе 

- 10183 ''Омладинска иницијатива Невесиње''- билборди...........................................150,00 КМ 

Централна пописна комисија, предложила је да Одјелење за финансије води рачуна о роковима застаре 
потраживања и наплати истих, редовним путем или утуживањем дужника. Таквим начином рада ће се избјећи 
потенцијални,штетни отписи потраживања.  

1.Обавезе 

1.1.Краткорочне и дугорочне обавезе на дан 31.12.2020.године. 

- Конто 222111 обав.нето плата................................................97.216,91 КМ 
- Конто 222113 обав.за плате и накнаде(пов.пореза)...............9.961,55 КМ 
- Конто 222198 обавезе за збирне доприносе.........................99.581,74 КМ 
- Конто 222199 обав. за остале доприносе.....................................303,17КМ 
- Конто 222211 обав.нето нак.трош.и ост.лп............................52.408,79 КМ 
- Конто 222213 обав. за накнаде –порез на доходак.................3.192,56 КМ 
- Конто 222298 обав.за збирне доприносе...............................20.923,15 КМ 
- Конто 223111 обав.за набавку роба и услуга.......................173.711,36 КМ  
- Конто 223112 обав.за набавку сталне имовине.................... 30.252,65 КМ 
- Конто 223121 обавезе према физ лицима.............................. 2.128.24 КМ  
- Конто 223151 обав.за порезе и допр. на тер.посл.уз..............2.677.99 КМ 
- Конто 223171 обав.за примљене депозите и кауције ..... ......3.570,03 КМ 
- Конто 223199 остале обавезе у земљи......................................110,89 КМ 
- Конто 225111 обав.за субвенције..........................................69.743.47 КМ 
- Конто 225211 обав.за грантове..............................................97.043,68 КМ 
- Конто 225311 обав.за дознаке на име соц.заштите............ 34.965,00 КМ 
- Конто 228118 остале краткорочне обавезе...................................9,70 КМ 
- Конто 229752 обав.према ентитету............................................109,98 КМ 
- Конто 229753 обав.према јед.лок.самоуправе...........................306,72 КМ 
- Конто 229891 краткор.рез.(остале инт.об.МЗ,ЦСР,ТВЈ).......16.873,90 КМ 

_____________________________________________________________ 
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Укупне обавезе:............................................................................ 715.091,48 КМ 

  2.Краткорочна разграничења 

- Конто 127119 остали унап.плаћени аванси...................,...........9.315,11КМ 

     3.Остала буџетска потрошња 

     3.1.Дугорочне обавезе-кредити 

- Конто 219131 дуг.об.по зајм.прим.од државе(кредит Свјетске банке).............116.699,98 КМ 
- Конто 219132 дуг.об.по зајм.прим.од ентитета(ЕИБ водовод и Мин.пољ.) ...1.037.359,07КМ 
- Конто 211341 дуг.об. по зајм.прим.од банке(кр. Уникредит и Адико) ............1.907.280,91 КМ 

__________________________________________________________________________ 

                  Укупне дугорочне обавезе.................................................................. 3.061.339,96  КМ 

       3.2.Краткорочне обавезе - кредити 

- Кредит свјетске банке..........................................................12.033,43 КМ 
- Адико банка.........................................................................155.494,23 КМ 
- Уникредит банка.................................................................467.525,62 КМ 
- Министарство пољопривреде.............................................15.598,00 КМ 

             _____________________________________________________________ 

              Укупне краткорочне обавезе по кредитима...............  650.651,28 КМ 

00690125 Територијална ватрогасна јединица 

Новчана средства 

           -Конто 121111..............................93,09 КМ 
_________________________ 

            Укупна новчана средства.......93,09 КМ 

Ненаплаћена потраживања 

- Конто 123437 потр.остале непор.прих...................1.310,00 КМ 
- Конто 129891 остала раз.унутар јед.власти..... ...11.220,05 КМ 

                 __________________________________________________ 
Укупна потраживања ........................................................12.530,05 КМ 

Неизмирене обавезе  

- Конто 222111 обав.за плате и накнаде.....................12.674,40 КМ 
- Конто 222113 обав. за плате и накнаде(пов.пор)......... 437,84 КМ 
- Конто 222198 обав.за збирне доприносе.................13.241,21 КМ 
- Конто 222199 обав.за остале доприносе........................42,17 КМ 
- Конто 222211 обав.за накнаду трошкова...................9.034,20 КМ 
- Конто 222213 обав.на накнаде –порез на доходак....1.147,99КМ 
- Конто 222292 обавезе за дориносе за пензије................37,84 КМ 
- Конто 222298 обав.за збирне доприносе....................3.897,45 КМ 
- Конто 223111 обав.за наб.роба и услуга....................3.355,34 КМ 
- Конто 223112 обав. за наб.сталне имовине....................81,90КМ 

____________________________________________________ 
      Укупно:             .................................. 43.950,34КМ 

 
 
00690200 Мјесне заједнице 
 
Потраживања: 
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                    - Конто 129891- Потраживање МЗ Удрежње-----------------    5.653,85КМ 

 
Обавезе:    –Конто 223111- Обавезе за набавку роба и услуга-----------   218,81КМ 

Одјељење за финансије је послало ИОС-е свим добављачима. Сви добављачи нису вратили ИОС-е. Није било 
оспорених ИОС-а. 

Извјештај Комисије је прихваћен уз примједбе које су констатоване од стране Централне комисије. 
 

Централна пописна  комисија општинског органа управе, након сумирања стања по свим извјештајима Комисија 

за попис, констатовала је да  су све Комисије  у свом раду, приликом обављања пописа за 2020.годину нису 

руководиле утврђеним планом рада, те поступале у складу са важећим Правилником о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза („Сл. гласник 

Републике Српске“ бр. 45/16),односно Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивању 

књиговодственог са стварним  стањем имовине и обавеза општине Невесиње („Сл. гласник општине Невесиње“  

бр.5/16). 

У складу са утврђеним и констатованим чињеничним стањем, везаним за извршени попис, Централна пописна 

комисија општинског органа управе,  прихвата извјештаје свих пописних комисија и предложила: 

1. Одјељење за финансије треба водити рачуна о наплати потраживања, како не би дошло до застаре истих. 

2.Требају сепроцијенити појединачно, вриједности објеката у кругу  некадашње војне касарне. 

3.Књиговодствена стања у одјељењу за финансије, на вријеме ажурирати сваке наредне године, како се не би 

каснило у усклађивању књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза Општине Невесиње, од стране 

пописних комисија.  

Из поменутог разлога пробијени су сви рокови пописа, закључно са усвајањем Извјештаја централне пописне 

комисије. 

У складу са чланом 20. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са 

стварним стањем имовине и обавеза ( „Службени гласник Републике Српске“ , бр. 45/16), те чланом 21. 

Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и 

обавеза општине Невесиње („Службени гласник Општине Невесиње“ бр.5/16),коначан извјештај о попису имовине 

и обавеза општинског органа управе, са стањем на дан 31.12.2020. године, и Приједлогом Одлуке о усвајању 

пописа са адекватним поступцима и процедурама усаглашавања књиговодственог са стварним стањем 

Централна пописна комисија достављаначелнику општине доставила је на разматрање и даљи поступак. 

 

С обзиром да нису утврђене неправилности у раду  Комисија, осим наведеног кашњења, као и у раду Централне 

пописне комисије, Извјештај Централне пописне комисије о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2020. 

године са адекватним поступцима и процедурама усаглашавања књиговодственог са стварним стањем, 

прихваћени су и усвојени, како и стоји у диспозитиву ове Одлуке. 

 

 

Н А Ч Е Л Н И К  

Миленко Авдаловић,с.р 

 

Центртална пописна комисија 

Oпштинског органа управе 

 

Број: 02/012.10-435/20 

Датум:23.04.2021.године 

 

                                                              И  З  В  Ј  Е  Ш  Т  А  Ј 
о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2020. године 

 
 Централна пописна комисија је именована Рјешењем Начелника општине број: 02/012.10-435/20од 

26.11.2020. године у саставу: 

 

1. Велемир Реповић,предсједник, 

2. Божидар Николић,члан 

 3. Гордан Рачић, члан. 
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Према утврђеном плану рада, Централна пописна комисија је, након прикупљања свих појединачних извјештаја 
комисија за попис, сачинила  збирни извјештај о извршеном попису имовине и обавеза,  у складу са Законом о 
рачуноводству и ревизији („Сл.гласник Републике Српске“,бр.94/15), Правилником о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза („Сл.гласник    Републике 
Српске“,бр.45/16),те Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивању књиговодственог стања са 
стварним стањем имовине и обавеза општине Невесиње („Сл. гласник општине Невесиње“  бр.5/16). 
Након извршеног увида у појединачне извјештаје свих комисија за попис имовине и обавеза, те на основу 
праћења, координације и контроле њиховог рада , Централна пописна комисија, у вези са извршеним  пописом  
имовине и обавеза општинског органа управе, са стањем на дан 31.12.2020. године, констатује следеће:  
 
1.Комисија за попис инвентара и драгоцјености у згради Општинске управе и осталим објектима, горива, 
залиха робе ресторана и осталог материјала, 

 
извршила је попис инвентараопштинског органа управе са стањем на дан 31.12.2020. године.Комисија није у 
предвиђеном року доставила извјештај централној пописној комисији због кашњења у књижењу у одјељењу за 
финансије, ради болести радника. 
 

Попис је обављен  у присуству свих чланова Комисије и радника општинског органа управе. 
Приликом пописа и упоређивања стања по попису са стањем по књигама Комисија је констатовала да је у 

току године дошло до одређенихизмјена у инвентару од набавки новог инвентара, а све у циљу веће 
функционалности у употреби основних средстава, што је у пописним листама евидентирано као вишак или 
мањак, у просторијама гдје су  биле промјене.  

Увидом у књиговодствено стање и у  финансијску документацију  новопописаних основних средстава и 
инвентара у просторијама  општинског органа управе ( у пописним листама исказан као вишак), Комисија је 
константовала да није било вишкова и да су новонабављена  основна средства и инвентар евидентирана и 
вриједносно прокњижена на припадајућа конта. 

 
Приказ по припадајућим контима и вриједностима: 

 

Ред. 
број 

Конто Назив конта 
Набавна 

вриједност 
Исправка 

Тренутна 
вриједност 

20.  011211 
Моторна возила (аутомобили, аутобуси, комби 
возила, мотоцикли, бицикли и сл.) 

171.794,17 103.243,26 68.550,91 

21.  011221 Канцеларијски намјештај 91.284,84 69.325,99 21.958,85 

22.  011223 Канцеларијске машине 3.940,77 3.940,77 0,00 

23.  011233 Телефонска опрема 479,70 55,97 423,73 

24.  011235 Рачунарска опрема 173.637,46 172.909,18 728,28 

25.  011237 Остала комуникациона опрема 47.043,81 17.186,77 29.857,04 

26.  011241 Опрема за гријање, вентилацију и хлађење 110.000,43 101.352,17 8.648,26 

27.  011242 Опема за противпожарну заштиту 560,77 79,02 481,75 

28.  011247 Остала гријна, расхладна и заштитна опрема 12.252,39 6.224,48 6.027,91 

29.  011261 
Опрема за намјештај образовних, научних и 
културних установа 

10.762,40 7.915,72 2.846,68 

30.  011263 Галеријски и музејски експонати 4.300,00 0,00 4.300,00 

31.  011265 Музичка опрема 14.686,86 7.958,60 6.728,26 

32.  011266 Спортска опрема 34.562,22 22.049,00 12.513,22 

33.  011273 Опрема за цивилну заштиту 68.079,79 55.534,94 12.544,85 

34.  011275 Комунална опрема 75.747,69 41.141,50 34.606,19 

35.  011287 
Остала производно-услужна опрема, алат и 
инвентар 

6.993,06 5.244,77 1.748,29 

36.  011292 Трафо и агрегати 649.633,14 484.120,54 165.512,60 

37.  011294 Прецизна и оптичка опрема 3.747,30 3.624,76 122,54 

38.  011297 Остала постројења и опрема 35.805,14 24.214,38 11.590,76 

Укупно: 1.515.311,94 1.126.121,82 389.190,12 

 
Средства у припреми 
 

Ред. 
број 

Конто Назив конта 
Набавна 

вриједност 
Исправка 

Тренутна 
вриједност 

1. 014128 Пречистач за воду  1.048.598,81 0,00 1.048.598,81 
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Уз овај извјештај достављамо пописне листе основних средстава и инвентара општинског органа управе са 
стањем 31.12.2020. године, као и осталу по наведену документацију. 
Централна пописна комисија прихвата извјештај уз горе наведену примједбу. 
 
2.Комисија за попис путева,улица, мостова,пропуста и осталих саобраћајних објеката (комуникациони и 
електрични водови, водовод и канализација, бране и средстава у припреми), 

 
извршила је попис путева,улица, мостова,пропуста и осталих саобраћајних објеката (комуникациони и електрични 
водови, водовод и канализација, бране и средстава у припреми) са стањем на дан 31.12.2020. Комисија није у 
предвиђеном року доставила извјештај централној пописној комисији због кашњења у књижењу у одјељењу за 
финансије, ради болести радника. 
 

1.Путеви и ауто-путеви. 

 

Ред. 
број 

                         Опис 
Набавна 

вриједност 
011131 

Исправка 
вриједности 

011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 11.618.619,50 4.887.281,68 6.731.337,82 

2. Вриједност по попису 11.618.619,50 4.887.281,68 6.731.337,82 

 

Образложење комисије: 

 

Путеви на територији општине Невесиње разврстани су на Локалне путеве Iкатегорије, локалне путеве II 

категорије, некатегорисане путне правце, улице I категорије и  улице II категорије. Подаци везани за дужине 

макадамских и асфалтних дионица на пописаним путним правцима, преузети су из Одлуке о категоризацији 

путева( Сл.гл. Општине Невесиње 3/15). 

 

2.Тунели и мостови. 

 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
011133 

Исправка 
вриједности 
011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 151.672,15 28.783,44 122.888,71 

2. Вриједност по попису 151.672,15 28.783,44 122.888,71 

 

Образложење комисије: 

 

Обухвата пет мостова у сеоским срединама. 

 

 

3.Вањска освјетљења, тротоари и ограде 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
011134 

Исправка 
вриједности 
011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 846.713,33 416.967,49 429.745,84 

2. Вриједност по попису 846.713,33 416.967,49 429.745,84 

 

Образложење: 

Тротоари на територији Општине Невесиње  изграђени од асфалтног материјала протежу се уз магистралне и 

регионалне путне правце који пролазе кроз нашу општину. Укупна површина на териториј наше општине је 14450 

м. 

Општина Невесиње је у 2020-ој години одрђеним износом допринјела изградњи јавне расвјете у више градских 

насеља и на такав начин допринјела што безбједнијем кретању пјешака. У протеклој години у одржавање и 

изградњу јавне расвјете уложено је 29.254,00 КМ. 
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4.Остали саобраћајни објекти. 

 

Ред. 
број 

Опис 
Набавна 

вриједност 
011137 

Исправка 
вриједности 

011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 4.636,00 2.039,84 2.596,16 

2. Вриједност по попису 4.636,00 2.039,84 2.596,16 

 

Образложење  комисије: 

Према Одлуци о утврђивању назива улица и тргова на попдручју општине Невесиње извршено је постављање 

табли са називом улица, укупно 150ком. 
 

5.Плиноводи, водоводи и канализација. 

 

Ред. 
број 

Опис 
Набавна 

вриједност 
011191 

Исправка 
вриједности 

011199 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 2.560.865,16 1.528.138,62 1.032.726,54 

2. Вриједност по попису 2.560.865,16 1.528.138,62 1.032.726,54 

 

Образложењекомисије: 

 

Општина Невесиње не посједује систем плиновода. Канализациони систем обухвата градско подручје, а 

водоводни систем обухвата, градско, приградско подручје и поједине сеоске мјесне заједнице. У протеклој години 

Општина Невесиње је на одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже  уложола 137.622,53 КМ. 

6.Комуникациони и електрични водов 

 

Ред. 
број 

                         Опис 
Набавна 

вриједност 
011192 

Исправка 
вриједности 

011199 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 1.539,92 585,20 954,72 

2. Вриједност по попису 1.539,92 585,20 954,72 

 

7.Луке и бране. 

 

Ред. 
број 

                         Опис 
Набавна 

вриједност 
011194 

Исправка 
вриједности 

011199 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 3.515.000,00 1.255.600,00 2.259.400,00 

2. Вриједност по попису 3.515 000,00 1.255.600,00 2.259.400,00 

 

Образложење комисије: 

Земљаном браном, формирано је вјештачко језеро Алаговац 1964-е године у сврху залијевања пољопривредног 

земљишта. Касније па све до данас, вјештачка водена акумулација се користи за снабдијевање водом грађана 

Невесиња. 

8. Улагање у истраживање и процјењивање минералних ресурса 

 

Ред. 
број 

                         Опис 
Набавна 

вриједност 
011511 

Исправка 
вриједности 

011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 7.575,58 7.395,58 180,00 

2. Вриједност по попису 7.575,58 7.395,58 180,00 
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Општина Невесиње у протеклом периоду вршила је одређена улагања у истраживање и процјењивање ресурса 

на својој територији, то се прије свега односи на енергију вјетра на локалитету Трусина.9. Улагање у развој 

Ред. 
број 

Опис 
Набавна 

вриједност 
011514 

Исправка 
вриједности 

011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 5.000,00 5.000,00 0,00 

2. Вриједност по попису 5.000,00 5.000,00 0,00 

 

Израда документације везане за стратегију развоја Општине Невесиње. 

10. Остала нематеријална произведена  имовина 

 

Ред. 
број 

Опис 
Набавна 

вриједност 
011518 

Исправка 
вриједности 

011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 99.400,29 77.387,35 22.012,94 

2. Вриједност по попису 99.400,29 77.387,35 22.012,94 

 

Израда регулационих и просторних планова за територију Општине Невесиње. 

11.Умјетничка дјела 

 

Ред. 
број 

Опис 
Набавна 

вриједност 
012122 

Исправка 
вриједности 

011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 12.000,00 0,00 12.000,00 

2. Вриједност по попису 12.000,00 0,00 12.000,00 

 

Набавка умјетничких дјела за потребе градске галерије. 

 

12. Архивска грађа 

 

Ред. 
број 

Опис 
Набавна 

вриједност 
012124 

Исправка 
вриједности 

011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 699,90 108,18 591,72 

2. Вриједност по попису 699,90 108,18 591,72 

 

13. Лиценце 

Ред. 
број 

Опис 
Набавна 

вриједност 
013413 

Исправка 
вриједности 

011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 22.987,00 6.242,28 22.012,94 

2. Вриједност по попису 22.987,00 6.242,28 22.012,94 

 

14. Остала нематеријална непроизведена имовина 

Ред. 
број 

Опис 
Набавна 

вриједност 
013418 

Исправка 
вриједности 

011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 135.125,21 106.051,07 29.074,14 

2. Вриједност по попису 135.125,21 106.051,07 29.074,14 
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Под нематеријалномом непроизведеном имовином подразумијева се набавка одређених електронских уређаја за 

контролу радног времена запослених у органу управе, као и израда програма санитарне заштите језера 

„Алаговац“, као и израда шумско привредних основа. 

15. Средства у припреми1.803.841,85 КМ односи се на низ инфраструктурних пројеката везаних за пречистач на 

језеру Алаговац као и низ пројеката везаних за асфалтирање путне мреже на територији Општине Невесиње. 

 

Рекапитулација: 

-Путеви и ауто-путеви                                         6.731.337,82 

-Тунели и мостови                             122.888,71 

-Вањска освјетљења, тротоари и ограде                                       429.745,84 

-Остали саобраћајни објекти                                2.596,16 

-Плиноводи, водоводи и канализација                                                   1.032.726,54 

-Комуникациони и електрични водови                                               954,72 

-Луке и бране                          2.259.400,00 

-Улагање у истраживање и процјењивање минералних ресурса                                             180,00 

-Улагање у развој                                       0,00 

-Остала нематеријална произведена  имовина                                        22.012,94 

-Умјетничка дјела                             12.000,00                                                                                                                                                 

-Архивска грађа                                                              591,72 

-Лиценце                              16.744,72 

-Остала нематеријална непроизведена имовина                                        29.074,14 

-Средства у припреми                                      1.803.841,85 

 

Укупна вриједност  12.464.095,16  

 
Централна пописна комисија, након прегледа пописних листи и извјештаја ове Комисије,  прихваћа 

извјештај уз горе наведену примједбу. 

 

 
 3.Комисија за попис некретнина (стамбени, канцеларијски, образовни, спортско-рекреативни објекти и 

терени, споменици, остали објекти и средства у припреми), 

 

Извршила је попис некретнина ( стамбених, канцеларијских,образовних, спортско-рекреативних објеката и терена, 
споменика , осталих објеката и средстава у припреми)општинског органа управе са стањем на дан 
31.12.2020.године.Комисија није у предвиђеном року доставила извјештај централној пописној комисији због 
кашњења у књижењу у одјељењу за финансије, ради болести радника. 
 
 
1 .  Стамбени објекти и јединице за посебне социјалне групе 

 

Ред. 
Бр. 

            Опис Набавна 
вриједност 
011112 

Исправка 
вриједности 
011119 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 654.793,19 419.660,27 235.132,92 

2. Вриједност по попису 654.793,19 419.660,27 235.132,92 

 
 
Образложење Комисије: 
Наведени објекти за  социјално угрожене категорије  додјељени су на кориштење социјално угроженим лицима. 
У власништву општине Невесиње је један стан у насељу Килавци 66,16м

2
 

 
Стамбене јединице Гвозд: 

Од 34 стамбене јединице које су изграђене у насељу Гвозд ,  у оквиру програма Владе РС и Министарства за 
избјегла и расељена лица –Програм распуштања прихватних центара у РС,од стране  корисника откупљене су 32, 
а у власништву општине Невесиње остали су у 2020. години двије стамбене јединице , чији корисници су  
Душанка Бјелобрк- гарсоњера 31,66м2 и Лажетић Гордана- кућа дуплекс 60,44м2. 
 
У насељу Витли  гдје је изграђено  19 стамбених јединица(стамбена зграда), у оквиру програма потпуног 
стамбеног збрињавања ППБ и РВИ од I до IV категорије, изграђена средствима Општине Невесиње и Владе РС , 
у 2018.години у власништву Општине Невесиње остале су још двије стамбене јединице, чији корисници су: 
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 Костић Јован-једнособан стан 53,20м2 и Зуровац Перо-двособан стан 56,56м2 
 
Школски станови: 

Комисија за попис некретнина постројења и опреме предлаже да се изврши процјена вриједности школских 
станова који се налазе на сеоским подручјима, од стране овлашћеног грађевинског вјештака. Мишљења смо да су 
наведени објекти промјенили  своју вриједност услијед  дотрајалости. 
 
2.Канцеларијски објекти и простори. 

Ред.број. Опис Набавна 
вриједност 
011121 

Исправка 
вриједности 
011129 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 3.900.841,17 2.007.522,70 1.893.318,47 

2. Вриједност по попису 3.900.841,17 2.007.522,70 1.893.318,47 

 
Образложење комисије: 
Управне зграде и зграде осталих корисника за вршење канцеларијских послова обухватају све објекте 
административне службе Општине Невесиње , као и зграде мјесних уреда и полицијских станица у сеоским 
срединама. 
 
 
3.Објекти образовних и научних институција  

Ред.број. Опис 
Набавна 
вриједност 
011123 

Исправка  
вриједно 
011129 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 16.604.226,59 8.133.428,12 8.470.798,47 

2. Вриједност по попису 16.604.226,59 8.133.428,12 8.470.798,47 

 
 
Образложење Комисије: 
Обухвата школе како у градском подручју ,тако и у сеоским мјесним заједницама. У 2021. Години средствима 
Министарства просвјете и културе  реновиран је мокри чвор  у згради основне школе ,, Ристо  Пророковић,, 
средствима у износу од 5.017,55КМ .Цијенимо да је потребно процијенити вриједност свих школа у руралним 
подручјима од стране овлашћеног грађевинског вјештака. 
 
 
4.Спортско-рекреативни објекти (спортске дворане и слично) 

Ред. Бр. Опис 
Набавна 
вриједност 
011125 

Исправка 
вриједности 
011129 

Садашља 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 3.016.816,26 896.434,13 2.120.382,13 

2. Вриједност по попису 3.016.816,26 896.434,13 2.120.382,13 

 
Образложење комисије: 
Овој групи припада само спортска дворана. 
 

5.Производно услужни објекти  

У ову групу спада пумпна станица, објекат резервоара за воду и потисни цјевовод 

Ред. Бр. Опис 
Набавна 
вриједност 
011126 

Исправка 
вриједности 
011129 

Садашља 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 1.446.226,50 272.975,28 1.173.251,22 

2. Вриједност по попису 1.446.226,50 272.975,28 1.173.251,22 

 
 

 

6. Остали пословни објекти 

Ред. Бр. Опис 
Набавна 
вриједност 
011127 

Исправка 
вриједности 
011129 

Садашља 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 4.569.159,73 1.048.794,84 3.520.364,89 

2. Вриједност по попису 4.569.159,73 1.048.794,84 3.520.364,89 
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Образложење Комисије: 
 
У 2020.години ,средствима општине Невесиње у износу од 12.667,95Км , направљен је лифт у згради радиа 
Невесиње. Изврђена је и адаптација крова ватрогасног дома , средствима општине Невесиње у износу од 
10.036,26КМ. 
 

 

7. Споменици 

 

Ред. Бр. Опис 
Набавна 
вриједност 
011195 

Исправка 
вриједности 
011199 

Садашља 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 247.075,44 0,00 247.075,44 

2. Вриједност по попису 247.075,44 0,00 247.075,44 

 
Образложење Комисије: 
Обухвата  споменик  „Невесињској пушци“ у Крековима, споменик  у Биограду,Споменик Слободе, Спомен плоча 
Лабало. 
Комисија је извршила попис и осталих споменика на територији општине Невесиње. 
 
 
8. Спортско рекреативни терени, уређене зелене површине, паркови и тргови 

 

Ред. Бр. Опис 
Набавна 
вриједност 
011196 

Исправка 
вриједности 
011199 

Садашља 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 490.330,19 223.802,84 266.527,35 

2. Вриједност по попису 490.330,19 223.802,84 266.527,35 

 
У ову групу општинске имовине спада градски стадион као и школска игралишта у граду и селима. 
 
 
9. Остали објекти 
 

Ред. Бр. Опис 
Набавна 
вриједнос 
011197 

Исправка 
вриједности 
 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 2.337.017,17 1.209.155,15 1.127.862,02 

2. Вриједност по попису 2.337.017,17 1.209.155,15 1.127.862,02 

 
 
Образложење Комисије: 
 Обухвата  гробну капелу,спомен собу,чатрње и бунаре, као и склоништа у насељу Шеховина.  
 
  10. Средства у припреми 

 

Ред. Бр. Опис 
Набавна 
вриједност 
 

Исправка 
вриједности 
 

Садашља 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 1.116.629,81 0,00 1.116.629,81 

2. Вриједност по попису 1.116.629,81 0,00 1.116.629,81 

 
Образложење Комисије: 
 
Средства у припреми односе се на планиране реконструкције и улагања у објекте : 
У 2020.години то су : Касарна- стамбена зграда за војску у износу од 19.510,00КМ, Касарна – Уговор о заједничкој 
изградњи стамбено-пословног објекта у сврху стамбеног збрињавања седам припадника пријашњег 
Министарства одбране и војске РС у износу од 35.321,00КМ , везни пут –Касарна у износу од 8.200,00КМ и 
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пречистач за воду у износу од 1.048.598,81КМ .Укупан износ који се односи на средства у припреми износи 
1.111.629,81 КМ. 
 
 
Рекапитулација 

 

Позиција Врста имовине Књиговодствена 
садашња 

Садашња по 
попису 

Повећање 
вриједности 

Смањење 
вриједности 

11112 Стамбени објекти и 
јединице за пос. Соц 
групе. 

235.132,92 235.132,92   

11121 Канцеларијски објекти 
1.893.318,47 1.893.318,47 0 0 

11123 Објекти образовних и 
научних институција 
 

8.470.798,47 8.470.798,47   

11125 Спортско рекреативни 
објекти 2.120.382,13 2.120.382,13   

11126 Производно услужни 
објекти 1.173.251,22 1.173.251,22   

11127 Остали пословни објекти 3.520.364,89 3.520.364,89   

      

11133      

11134      

11137      

11191      

      

11195 Споменици 247.075,44 247.075,44   

11196 Спортско рек. терени 266.527,35 266.527,35 0 0 

11197 Остали објекти 1.133.315,11 1.133.315,11 0 0 

 Средства у припреми 1.116.629,81 1.116.629,81   

      

      

      

13112      

13113      

13118      

 Станови у спору 0 0   

 УКУПНО 20.176.795,81 20.176.795,81 0,00 0,00 

 

 

Централна пописна комисија прихвата извјештај пописне комисије уз горе наведену примједбу. 

 

 

4.Комисије за попис непроизведене сталне имовине-земљишта и шума 

 

По предходно утврђеном плану рада Комисија је извршила попис стања непроизведене сталне имовине 

земљишта и шума на прописаним обрасцима (пописне листе), које су у прилогу овог извјештаја,и установила 

следеће стање: 

У посједу општине Невесиње по књигама и по попису налази се: 

- Градског грађевинског земљишта са Касарном набавне вриједности 1.581.970,23 КМ, 

-Остало грађевинско земљиште 142.461м
2
 набавне вриједности 676.422,65 КМ, 

- Пољопривредног земљишта  26.594.049 м
2
 набавне вриједности 22.961.189,50 КМ, 

-Земљишта градског парка 1.185 м
2
 набавне вриједности 9.100,73 КМ, 

-Земљишта градског гробља 13.829 м
2
 набавне вриједности 69.145,00 КМ, 
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-Земљишта партизанског гробља 20.977 м
2
 набавне вриједности 104.985,00 КМ, 

-Путног земљишта 4.578.496 м
2
набавне вриједности 7.805.559,30 КМ, 

-Школско земљиште 130.027 м
2
 набавне вриједности 263.686,20 КМ, 

-Земљиште Мјесног уреда Кифино село 398 м
2
 набавне вриједности 318,40 КМ, 

-Земљиште за градско гробље набавне вриједности 40.582,00 КМ,  

-Земљиште језера Алаговац  набавне вриједности 1.750.000,00 КМ. 

Укупна књиговодствена (набавна) вриједност свих земљишта, која су у посједу општине Невесиње износи: 

35.262.959,01 КМ. 

Централна пописна комисија прихвата извјештај пописне комисије у цјелости. 

 

5.Комисија за попис опреме,ситног инвентара и осталог у ТВЈ Невесиње 

 

Комисија је извршила попис основних средстава,опреме и осталог у ТВЈ Невесиње, са стањем на дан 
31.12.2020.године.Комисија није у предвиђеном року доставила извјештај централној пописној комисији због 
кашњења у књижењу у одјељењу за финансије, ради болести радника. 
 

 

Ради прегледнијег стања пописне листе су подијељене на три цјелине:  

4. Пописна листа - Канцеларијски намјештај и опрема; 
5. Пописна листа –Возила; 
6. Пописна листа - Ватрогасна опрема и средства. 

 

Током пописа Комисија је установила стање одређене опреме која није употребљива нити ју је могуће довести у 

употребљиво стање.Због дотрајалости, трајног оштећења, губитка функције или губитка у току интервенције, као 

и других фактора који су утицали на њихово девастирање приликом кориштења и употребе у различитим 

акцидентима. Ту опремупредлажемо за отпис : 

 

 

РБ Назив опреме Инвентурни број Јединица мјере количина 

1. Конопац за извлачење - 25m 016233 комад 1 

2. Млазница Φ-25 „Storz“ 016224 комад 1 

3. Млазница - ватрогасци 016266 комад 1 

4. Редуцир спојка Φ-75/52„Storz“ 016131 комад 1 

 

Вриједностпредложене робе за отпис износи 269,10КМ. 

 

Рекапитулација 

 

конто Опис конта Вриједност у  КМ 

набавна отписана Текући отпис исправка садашња 

 

011221 Канцеларијски намјештај 721,12 566,88 42,01 608,89 112,23 

011232 ТВ опрема 249,00 190,05 49,80 239,85 9,15 

011233 Телефонска опрема 70,00 14,55 7,00 21,55 48,45 

011235 Рачунарска опрема 486,00 121,50 121,50 243,00 243,00 

011237 Остала комуникациона опрема 821,87 263,68 90,41 354,09 467,78 

 

011213 Ватрогасна возила 362.775,68 226.420,17 87.492,42 313.912,59 48.863,09 

011213 Грађевинска механизација 66.670,00 23.638,87 15.329,33 38.968,20 27.701,80 

 

011274 Ватрогасна опрема 91.429,80 44.601,92 9.611,55 54.213,47 37.216,33 

 

024113 Лична опрема за ватрогасце 6.715,91 5.161,34 1.554,57 6.715,91 0,00 

 

024111 Алат и инвентар 2.231,00 1.115,50 1.115,50 2.231,00 0,00 

 

Ʃ 532.170,38 302.094,46 115.414,09 417.508,55 114.661,83 
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Свим ставкама из пописних листова додијељен је јединствен инвентарски број који одговара физичком стању и 

бројевима који се налазе на предметима (ставкама) из пописа. У односу на претходни период то је значајан 

напредак. 

Централна пописна комисија прихвата извјештај о попису у цјелости, уз горе наведену примједбу. 

 

 

6. Комисије за попис готовине и готовинских еквивалената,    

 Комисија за попис готовине и готовинских еквивалената у складу са Планом рада извршила је дана 31.12.2020. 

године  попис благајне и новчаних средстава на трансакционим рачунима у времену од 12,00 до 14,30 часова  и 

утврдила сљедеће стање: 

 

1.Салдо благајне на дан 31.12.2020. године  износи  336,30 КМ (тристотридесетшест КМ и 30/100), у сљедећим 

апоенима: 

- 100,00 КМ - 1 новчаница, 

-   50,00 КМ – 3 новчанице, 

-   20,00 КМ - 3 новчанице, 

-  10,00 КМ -  2 новчанице, 

-    5,00 КМ – 1 новчаница, 

-    1,00 КМ – 1 новчаница, 

-    0,10 КМ – 3 новчанице. 

 

3. Преглед новчаних средстава на трансакционим рачунима на дан 31.12.2020. године : 

 

- ж.р. Аддико банк (трансакцијски) бр. 5520060000130331 ...... 350.353.96 КМ 

- ж.р. Аддико банк  бр.5520061775077168..................................     1.206.28 KM 

- ж.р. Аддико банк  бр.5520061794622668..................................        214.58 KM 

- ж.р. Аддико банк  бр.5520061775081727..................................           13.90КМ 

- ж.р. Аддико банк  бр.5520061775072803..................................          13.45 KM 

- ж.р. Уникредит банка  бр. 5517902221141476..........................     2.037.35 КМ 

- ж.р. Уникредит банка  бр.5517902221238864..........................  218,089.60 КМ 

- ж.р.Аддико банк-девизни рачун бр.5520061775093367 .............11.551.67 КМ 

____________________________________________________________________ 

УКУПНО :                                                                                    583.480.79КМ 

(петстоосамдесетрихиљадечетиристоосамдесет КМ и 79/100) 

 

Готовина и новчана средства укупно : 336,30 КМ + 583.480.79 КМ= 583.817.09 

(петстоосамдесеттрихиљадеосамстоседамнаест КМ и 09/100). 

Централна пописна комисија прихвата извјештај пописне комисије у цјелости, 

 

7. Комисија за попис потраживања, обавеза,пласмана, датих и примљених аванса са стањем на дан 

31.12.2020. године је утврдила сљедеће вриједности: 

Комисија за попис потраживања, обавеза, пласмана, и датих примљених аванса именована Рјешењем Начелника 
општине број: 02/012.10-435-6/20.године, са стањем на дан 31.12.2020.године, поднијела је извјештај централној 
пописној комисији са кашњењем у односу на предвиђени план рада. 

Пописане су сљедеће вриједности: 

00690110 Скупштина општине 

 1. Неизмирене обавезе 

-Конто 222213 Обав.порез.накнаде............... .....42,86 КМ 
-Конто 222298 Обав.доп.накнаде....................1.578,15 КМ 
-Конто 223121 Обав.према физ.лиц..............38.424,08 КМ 

____________________________________________ 
Укупне обавезе Скупштине Општине..............40.045,09  КМ 
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00690130 Општинска управа 

1.Потраживања 

 
Комисија је извршила попис потраживања са стањем на дан 31.12.2020.године и установила следеће: 
 

 1.1.Ненаплаћена потраживања: 

-Конто 112117 пот.за остале порезе.................................................63.314.61 КМ 
-Конто 122472 крат.потрошачки зајмови........................................... 3.475,36 КМ 
-Конто 112137 пот. за остале непореске приходе.............................4.184.27 КМ  
-Конто 123113 пот.за продата пр.ап.сред..........................................4.321,29 КМ 
-Конто 123114 потраж.за прод.непроиз.сред./земља/......................7.720,48 КМ 
-Конто  123228 потраж.по другим фин. приходима ......................391.166,00 КМ 
-Конто 123311 аконтација за службени пут у земљи ...........................778.99 КМ 
-Конто 123312 аконтација за службени пут у иност............................  521.95КМ 
-Конто 123315 потраж.по основу кор.мобил.телеф...........................3.982,62 КМ 
-Конто 123417 потраж.за остале порезе.......................................... 75.888,94КМ 
-Конто 123432 потраж.за ненапл.таксе и накнаде.........................138.081.87 КМ 
-Конто 123437 потраж.за ненапл.остале неп.прихо........................63.843,09 КМ 
-Конто 123517 пот.за ост.порезе за које је прод.рок плаћ.............140.626,69 КМ 
-Конто 123917 остала краткор.пот.у земљи.......................................    .41,33 КМ 
-Конто127119 остала кратк. Потр. У земљи (записн.ПУ) .................9.315,11 КМ 
-Конто 127129 ост.унап.плаћ.расходи у иност.................................19.167,13 КМ 
-Конто 127912 разграничења по основу неизм.об...............................989.47  КМ 
-Конто  127916 разграничења по основу пореза.................................... 54,39 КМ 
-Конто  127917 разграничења по основу доприноса..........................  .509,50 КМ 
-Конто 127919 ост.крат.разграничења.................................................2.043,08 КМ 
-Конто  129752 потраживања од ентитета............................................. 670,75 КМ 
-Конто 129753 потр.од јед.лок.самоуправе.............................................419,01 КМ 
-Конто  129771 потр.по основу рефундације....................................... 5.708,01 КМ 
-Конто  129773 потр.по основу рефундације пор................................ 1.353.91 КМ 
-Конто 129782 пот.по основу трансфера..........................................166.538,96 КМ 
-Конто 129792 остала фин. имов. и разгр...........................................29.369,49 КМ 
Укупна потраживања.....................................................................1.134.086,30 КМ 

За сва потраживања постоји вјеродостојна документација у виду фактура, рјешења, закључака и налога за 
плаћање као и ИОС-и међу којима нема оспорених. 

1.2. Сумњива потраживања 

1. Конто 123118 спор.потр.по основу пр.земље................13.832,73 КМ 
2. Конто 123418 спор.пот.за ненапл.порезе.................... 673.784,84 КМ 
3. Конто 123438 спорна пот.за ненап.накн.........................58.874,03 КМ 

______________________________________________________ 

Укупно сумњива и спорна потраживања....................746.491,60  КМ 

Сумњива и спорна потраживања односе се на потраживања од правних и физичких лица из ранијих година.  

1.3.Приједлог за отпис 
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Комисијa за попис потраживања, обавеза, пласмана и датих примљених аванса, због немогућности наплате, за 

отпис ненаплаћених, сумњивих и потраживања предлаже: 

      -Конто 123437- пот. за ненаплаћене остале непореске приходе 

-220 Дом здравља-кориштењеспортске дворане.......................................................120,00КМ 

-120 ЗМИН Комерц  доо- електрична енергија............................................................. 6,76КМ 

-3456 Милановић Бориша- електрична енергија..........................................................,37,88КМ 

-10148 КУД ''Невесиње''- електрична енергија..............................................................71,65КМ 

-10149 Кик бокс клуб ''Вележ''- електрична енергија.....................................................37,42КМ 

-10150 Теретана (касарна)- електрична енергија........................................................200,00КМ 

-10151 Плесни клуб ''Let's dance''- електрична енергија..............................................658,19КМ 

-10152 Кик бокс клуб ''Невесиње''- електрична енергија................................................62,02КМ 

-10153 Стрељачки клуб- електрична енергија..................................................................3,28КМ 

-10155 Мултипла склероза Невесиње- електрична енергија..........................................3,28КМ 

-10156 Ветерани- електрична енергија............................................................................10,95КМ 

-10157 Удружење ''Bona fida''- електрична енергија......................................................,,27,55КМ 

-10293 Товаришић Душан- електрична енергија............................................................54,65КМ 

 Укупно:-------------------------------------------------------- 1.293,63 КМ 

 

Конто 123438- Спорна пот. за ненаплаћене непореске приходе 

-10183 ''Омладинска иницијатива Невесиње''- билборди...........................................150,00 КМ 

Централна пописна комисија, предлаже, да одјелење за финансије води рачуна о роковима застаре 
потраживања и наплати истих, редовним путем или утуживањем дужника. Таквим начином рада ће се 
избјећи потенцијални,штетниотписи потраживања. 

1.Обавезе 

1.1.Краткорочне и дугорочне обавезе на дан31.12.2020.године. 

-Конто 222111 обав.нето плата................................................97.216,91 КМ 
-Конто 222113 обав.за плате и накнаде(пов.пореза)...............9.961,55 КМ 
-Конто 222198 обавезе за збирне доприносе.........................99.581,74 КМ 
-Конто 222199 обав. за остале доприносе.....................................303,17КМ 
Конто 222211 обав.нето нак.трош.и ост.лп............................52.408,79 КМ 
-Конто 222213 обав. за накнаде –порез на доходак.................3.192,56 КМ 

-Конто 222298 обав.за збирне доприносе...............................20.923,15 КМ 
-Конто 223111 обав.за набавку роба и услуга.......................173.711,36 КМ  
-Конто 223112 обав.за набавку сталне имовине.................... 30.252,65 КМ 
-Конто 223121 обавезе према физ лицима.............................. 2.128.24 КМ  
-Конто 223151 обав.за порезе и допр. на тер.посл.уз..............2.677.99 КМ 
-Конто 223171 обав.за примљене депозите и кауције ..... ......3.570,03 КМ 
-Конто 223199 остале обавезе у земљи......................................110,89 КМ 
-Конто 225111 обав.за субвенције..........................................69.743.47 КМ 
-Конто 225211 обав.за грантове..............................................97.043,68 КМ 
-Конто 225311 обав.за дознаке на име соц.заштите............ 34.965,00 КМ 
-Конто 228118 остале краткорочне обавезе...................................9,70 КМ 
-Конто 229752 обав.према ентитету............................................109,98 КМ 
-Конто 229753 обав.према јед.лок.самоуправе...........................306,72 КМ 
-Конто 229891 краткор.рез.(остале инт.об.МЗ,ЦСР,ТВЈ).......16.873,90 КМ 
_____________________________________________________________ 

Укупне обавезе:............................................................................ 715.091,48 КМ 

 

2.Краткорочна разграничења 

-Конто 127119 остали унап.плаћени аванси...................,...........9.315,11КМ 
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3.Остала буџетска потрошња 

     3.1.Дугорочне обавезе-кредити 

      -Конто 219131 дуг.об.по зајм.прим.од државе(кредит Свјетске банке).............116.699,98 КМ 
      -Конто 219132 дуг.об.по зајм.прим.од ентитета(ЕИБ водовод и Мин.пољ.) ...1.037.359,07КМ 
      -Конто 211341 дуг.об. по зајм.прим.од банке(кр. Уникредит и Адико) ............1.907.280,91 КМ 
__________________________________________________________________________ 

Укупне дугорочне обавезе.................................................................. 3.061.339,96  КМ 

3.2.Краткорочне обавезе - кредити 

-Кредит свјетске банке..........................................................12.033,43 КМ 
-Адико банка.........................................................................155.494,23 КМ 
-Уникредит банка.................................................................467.525,62 КМ 
-Министарство пољопривреде.............................................15.598,00 КМ 

             _____________________________________________________________ 

Укупне краткорочне обавезе по кредитима...............650.651,28 КМ 

00690125 Територијална ватрогасна јединица 

Новчана средства 

           -Конто 121111..............................93,09 КМ 
_________________________ 

Укупна новчана средства.......93,09 КМ 

Ненаплаћена потраживања 

-Конто 123437 потр.остале непор.прих...................1.310,00 КМ 
-Конто 129891 остала раз.унутар јед.власти..... ...11.220,05 КМ 

                 __________________________________________________ 
Укупна потраживања ........................................................12.530,05 КМ 

Неизмирене обавезе  

-Конто 222111 обав.за плате и накнаде........................ .12.674,40  КМ 
-Конто 222113 обав. за плате и накнаде(пов.пор).............. 437,84  КМ 
-Конто 222198 обав.за збирне доприносе......................13.241,21  КМ 
-Конто 222199 обав.за остале доприносе..............................42,17 КМ 
-Конто 222211 обав.за накнаду трошкова.........................9.034,20  КМ 
-Конто 222213 обав.на накнаде –порез на доходак..........1.147,99  КМ 
-Конто 222292 обавезе за дориносе за пензије....................37,84   КМ 
-Конто 222298 обав.за збирне доприносе........................3.897,45   КМ 
-Конто 223111 обав.за наб.роба и услуга.........................3.355,34   КМ 
-Конто 223112 обав. за наб.сталне имовине........................ 81,90   КМ 

____________________________________________________ 
Укупно:......................................                     43.950,34КМ 

 
 
00690200 Мјесне заједнице 
 
Потраживања: 
                    - Конто 129891- Потраживање МЗ Удрежње-----------------    5.653,85КМ 

 
Обавезе:    –Конто 223111- Обавезе за набавку роба и услуга-----------   218,81КМ 

Одјељење за финансије је послало ИОС-е свим добављачима. Сви добављачи нису вратили ИОС-е. Није било 
оспорених ИОС-а. 
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 Централна пописна  комисија општинског органа управе, након сумирања стања по свим извјештајима 

комисија за попис, констатује да  се све комисије  у свом раду, приликом обављања пописа за 2020.годину 

нисуруководиле утврђеним планом рада, те поступале у складу са важећим Правилником о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза („Сл. гласник 

Републике Српске“ бр. 45/16),односно Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивању 

књиговодственог са стварним  стањем имовине и обавеза општине Невесиње („Сл. гласник општине Невесиње“  

бр.5/16). 

У складу са утврђеним и констатованим чињеничним стањем, везаним за извршени попис,Централна пописна 

комисија општинског органа управе,  прихвата извјештаје свихпописних комисија. 

Централна пописна комисија, у интересу рада у складу са Законом и Правилником о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза Општине 

Невесиње, предлаже: 

1. Одјелење за финансије треба водити рачуна о наплати потраживања, како не би дошло до застаре 

истих. 

2.Требају се процијенити појединачно, вриједности објеката у кругу  некадашње војне касарне. 

3. Књиговодствена стања у одјељењу за финансије, на вријеме ажурирати сваке наредне године, како се 

не би каснило у усклађивању књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза Општине 

Невесиње, од стране пописних комисија. 

Из тог разлога су пробијени сви рокови пописа, закључно са усвајањем извјештаја централне пописне 

комисије. 

 Централна пописна комисија жели  да надлежни орган уважи напријед наведене приједлоге и препоруке,да се 

изврше сва потребна и неопходна евидентирања , књижења, отписи и сл, уз примјену свих важећих 

рачуноводствених стандарда и прописа. 

      У складу са чланом 20. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са 

стварним стањем имовине и обавеза ( „Службени гласник Републике Српске“ , бр. 45/16), те чланом 21. 

Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и 

обавеза општине Невесиње („Службени гласник Општине Невесиње“ бр.5/16),коначан извјештај о попису имовине 

и обавеза општинског органа управе, са стањем на дан 31.12.2020. године, Централна пописна комисија 

доставља надлежном општинском органу на разматрање и даљи поступак. 
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