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На основу одредбе члана 54. став 1. Закона
о локалној самоуправи
(Сл. гласник РС" број:
129/07), члана 72. став 1. Статута општине Шид
("Сл. лист општина Срема" број: 20/08, 19/10исправка, 5/12 и «Сл. лист општине Шид» број:
3/13) и члана 35. став 1. Одлуке о организацији
Општинске управе општине Шид ("Сл. лист
општина Срема" број: 25/08, 30/08, 39/09 и 38/11), а
у вези члана 1. Уредбе о примени међународних
рачуноводствених стандарда за јавни сектор ("Сл.
гласник РС" број: 49/10) начелник Општинске
управе општине Шид је, дана 07.05.2014. године,
донео
ПРАВИЛНИК
О УТВРЂИВАЊУ КЊИГОВОДСТВЕНЕ
ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ И ДРУГИХ
СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ШИД
Члан 1.
Овим Правилником прописује се начин
утврђивања књиговодствене вредности
непокретности и других ствари у јавној својини
општине Шид (начин признавања и процењивања
нефинансијске имовине у сталним средствима
општине Шид).
Члан 2.
Општина
Шид
признавање
и
процењивање нефинансијске имовине врши у
складу са законом, другим прописима и овим
Правилником.

Шид
07. мај 2014. година
ПРИЗНАВАЊЕ
Члан 3.
Почетно признавање нефинансијске
имовине у сталним средствима када је прибављена:
 куповином – врши се у висини набавне цене
увећане за зависне трошкове набавке,а
попусти и рабати који су исказани у фактури
умањују набавну цену;
 државним давањем – врши се утврђивањем
фер вредности на дан када је давање добијено;
 донацијом и поклоном - врши се
утврђивањем фер вредности на дан када је
донација или поклон примљен.
Фер вредност утврђује Комисија коју
образује начелник Општинске управе.
ВРЕДНОВАЊЕ НАКОН ПОЧЕТНОГ
ПРИЗНАВАЊА
Члан 4.
Након почетног признавања нефинансијска
имовина се вреднује по набавној вредности
умањеној за целокупну акумулирану амортизацију
и целокупне акумулиране губитке због умањења
вредности, или по ревалоризационом моделу,
односно по фер вредности на дан ревалоризације,
умањеној за укупну накнадну амортизацију и
укупне накнадне губитке због обезвређења.
Одабрани модел се мора применити на целу групу
непокретности и других ствари (превозна средства,
опрема и друго).
Рачуноводственим политикама се опредељује који
модел ће се применити на коју групу
непокретности односно других ствари.
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Издаци за текуће одржавање непокретности и
других ствари третирају се као расход периода у
коме су настали.
Члан 5.
Амортизација
Обрачун
амортизације
нефинансијске
имовине започиње првог дана у наредном месецу у
односу на датум прибављања и врши се тако што
се основица за обрачун амортизације (набавна
вредност увећана за процењене евентуалне
трошкове демонтаже и довођења терена у
првобитно стање, а умањена за остатак вредности)
множи стопом за обрачун амортизације.
Преостала вредност се утврђује и умањује
основицу за обрачун амортизације у случају када
постоји јасна политика да се средство отуђи пре
истека рока трајања или када је вредност на крају
периода коришћења средстава (вредност отпада)
значајна. Наведена вредност се процењује према
вредностима на дан набавке. Процену преостале
вредности непокретности и других ствари , врши
посебна Комисија за процену преостале вредности
коју образује начелник Општинске управе .
Члан 6.
Стопа за обрачун амортизације се утврђује
на основу процењеног корисног века трајања тако
што се број 100 подели процењеним корисним
веком трајања. Корисни век трајања и стопе
амортизације се преиспитују сваке године.
Амортизација
се
обрачунава
применом
пропорционалног метода за средства која се
користе на уобичајени начин и уобичајеном
динамиком.
Спецификација стопа за обрачун амортизације,
која је саставни део рачуноводствених политика,
садржи и податке о опредељеном методу за
обрачун амортизације.
Обрачун амортизације престаје када ставка
нефинансијске имовине престаје да се признаје.
Обрачун амортизације не престаје када се средство
не користи или када се не користи активно, осим
ако је средство амортизовано.
Обавези амортизације не подлежу земљишта и
шуме као и природна богатства која се не троше,
споменици културе и историјски споменици, дела
ликовне, вајарске и друге уметности, локални
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путеви са земљаном и макадамском подлогом као и
објекти у њиховом саставу, књиге и часописи.
Члан 7.
Умањена вредност
Ако на датум биланса стања постоје
индиције да је дошло до умањења вредности неке
ставке непокретности или других ствари, врши се
процена њихове надокнадиве вредности. Када је
надокнадива вредност ставке мања од њене
књиговодствене вредности, евидентира се губитак
од умањења вредности који се признаје као расход
периода у коме је настало умањење вредности.
Ако на датум биланса стања постоје индиције да
претходно
признато
умањење
вредности
непокретности односно других ствари више не
постоји, или постоји у мањем износу него што је
евидентирано, врши се поновна процена
надокнадиве вредности и свођење књиговодствене
вредности на надокнадиву вредност, при чему се
губитак од обезвређења признат у ранијим
периодима сторнира и признаје као приход.
Члан 8.
Ревалоризација
Ревалоризација се врши онолико редовно
колико је довољно да се исказана вредност не
разликује значајно од вредности која би се
утврдила проценом фер вредности на дан биланса
стања.
Значајним одступањем исказане вредности
нефинансијске имовине од вредности која би се
утврдила проценом фер вредности сматра се
одступање које је веће од 5%.
Процену фер вредности нефинансијске
имовине врши Комисија за процену фер вредности
нефинансијске имовине коју образује начелник
Општинске управе.
Приликом ревалоризације нефинансијске
имовине, ревалоризује се сва нефинансијска
имовина која припада истој групи.
Ефекти процене нефинансијске имовине по
фер вредности књиже се сразмерно и на набавној
вредности и на исправци вредности
Члан 9.
Ако се књиговодствена вредност неке
класе средстава увећа услед ревалоризације, то
повећање
се
приписује
директно
ревалоризационом вишку, али се
признаје у
добитку или губитку у мери у којој поништава
умањење вредности по основу ревалоризације
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исте класе средстава претходно признатих у
добитку или губитку.
Ако се књиговодствена вредност неке
класе средстава смањи услед ревалоризације, то
смањење се признаје у добитку или губитку, али
се
књижи директно на дуговној страни
ревалоризационог вишка, у мери у којој постоји
потражни салдо настао услед вишка по основу
ревалоризације те класе средстава.
Повећања и смањења по основу
ревалоризације која се односе на појединачна
средства у оквиру једне класе непокретности
односно других ствари, морају бити компензована
једна са другим у оквиру те категорије, али не и
различитим класама средстава.
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у «Сл. листу општине Шид»
а објавиће се и на огласној табли Општинске
управе општине Шид.
Број: 404/45/IV-14
Дана: 07.05.2014
НАЧЕЛНИК
Ромко Папуга дипл. правник
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Службени лист општине Шид, излази по потреби,
Идавач Општинска управа општине Шид, Одељење за скупштинске и правно-стручне послове,
Карађорђева бр. 2 Шид.
Уредник Ромко Папуга, начелник општинске управе општине Шид, телефон: 022/712 – 544
www.sid.rs
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