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ОПШТИНЕ РОГАТИЦА 
 

Година IX - Број 10 

 

Пetak, 18.10.2013.године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 

 

 
На основу члана 29. и 49. Статута општине 

Рогатица ( „Службени гласник општине Рогатица“, 

број 1/05, 10/07, 6/08, 7/08, 9/09, 3/12 и 10/12 ), и 

члана 99. Пословника Скупштине општине 

Рогатица – пречишћени текст ( „Службени гласник 

општине Рогатица“, број 9/06 и 9/07), а након 

разматрања Нацрта ребаланса буџета општине 

Рогатица за 2013. годину, Скупштина општине 

Рогатица, на XII редовној сједници одржаној дана 

18.10.2013. године, д о н и ј е л а    ј е 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Скупштина општине Рогатица прихвата 

утврђени текст  Нацрта ребаланса буџета општине 

Рогатица за 2013. годину у достављеном тексту.  

 

2.Задужују се Начелник општине и Одјељење 

за финансије да организују и проведу јавну 

расправу по Нацрту ребаланса буџета општине 

Рогатица за 2013. годину до 08.11.2013. године  и о 

проведеној расправи доставе извјештај Скупштини 

општине заједно са Приједлогом ребаланса буџета 

општине Рогатица за 2013. годину. 

  

3.Нацрт из тачке 1. чини саставни дио овог 

закључка. 

 

4.Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рогатица“. 
 

Број: 02/1-013-14-1/13                                Предсједник        

Рогатица, 18.10.2013. године            Скупштине  општине  

                                    Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________

 

 

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ РОГАТИЦА 

                      ЗА 2013.ГОДИНУ 

 

1. Буџетска средства 

 

1.1. Буџетска средства по економској  

 класификацији 

 

Буџетска средства по Ребалансу буџета 

општине Рогатица за 2013. годину износе 6.050.000 

КМ и виша су за 7,08 % у односу на планирана у 

буџету за 2013. годину. Повећање буџетских 

средстава углавном се заснива на повећању пореза 

на непокретности, осталих непореских прихода и 

текућих помоћи. 

У планираним буџетским средствима по 

ребалансу буџета приходи од пореза су заступљени 

са 63,70 %, непорески проходи са 29,18 %, текуће 

помоћи са 0,74 %, трансфери између буџетских 

јединица 3,77 % и примици од финансијске 

имовине са 2,61 %  

  У Табели 1. дат је  Преглед буџетских 

средстава по економској класификацији, по плану 

буџета за 2013. годину, извршењу за период 01.01. - 

-30.06.2013. године и ребалансу буџета за 2013. 

годину, као и проценат повећања, односно 

смањења буџетских средстава по ребалансу буџета 

за 2013. годину у односу на планирана у буџету за 

2013.годину.



                                                                                         Табела 1. 

 

Редни 

број 

Конто 

  
ОПИС 

  
ПЛАН 

2013. год. 

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01.-30.06.13. 

РЕБАЛАНС 

2013. год. 

Индекс 

6/4 

1 2 3 4 5 6 7 

              

    ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (А+Б+В+Г+Д+Ђ) 5.650.000 2.617.857 6.050.000 107,08 

    ПРИХОДИ  (А+Б+В+Г) 5.490.000 2.611.353 5.892.000 107,32 

    ПРИМИЦИ (Д+Ђ) 160.000 6.504 158.000 98,75 

              

A 71 Приходи од пореза (1+2+3+4+5+6) 3.539.187 1.631.906 3.853.886 108,89 

              

1 711 Приходи од пореза на доходак и добит 0 0 0   

  7111 Порези на доходак 0 0 0   

2 713 Порез на ЛП приходе од само.дјелат. 456.687 204.226 456.687 100,00 

  7131 Порез на плату 456.687 204.226 456.687 100,00 

Редни 

број 

Конто 

  
ОПИС 

  
ПЛАН 

2013. год. 

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01.-30.06.13. 

РЕБАЛАНС 

2013. год. 

Индекс 

6/4 

1 2 3 4 5 6 7 

       

3 714 Порези на имовину 60.000 39.504 374.699 624,50 

  7141 Порез на имовину 5.000 364 2.683 53,66 

  7142 Порез на наслијеђе и поклон 1.000 559 1.000 100,00 

  7143 Порези на финанси.и капиталне транс. 5.000 1.405 5.000 100,00 

    Порези на непокретности 49.000 37.176 366.016 746,97 

4 715 Порез на промет производа и услуга 21.500 6.781 21.500 100,00 

  7151 Порез на промет производа  20.000 6.761 20.000 100,00 

  7152 Порез на промет услуга 1.500 20 1.500 100,00 

5 717 Индиректни порези дозначени од УИО 3.000.000 1.381.395 3.000.000 100,00 

  7171 Индиректни порези дозначени од УИО 3.000.000 1.381.395 3.000.000 100,00 

6 719 Остали порези 1.000 0 1.000 100,00 

  7191 Остали порези 1.000 0 1.000 100,00 

              

Б 72 Непорески приходи (1+2+3+4) 1.726.858 887.030 1.765.249 102,22 

              

1 721 Приходи од предузетнич.актив.и имо. 50.150 35.187 50.150 100,00 

  7211 Приходи од финансијске и нематеријал.имов. 150 0 150 100,00 

  7212 Остали приходи од имовине 45.000 34.739 45.000 100,00 

    Приходи од давања у закуп објеката опш. 45.000 34.739 45.000 100,00 

  7213 
Приходи од камата на готовину и 
готов.еквивал. 5.000 448 5.000 100,00 

    Прих.од камата на новч.сред.на редов.рач. 5.000 448 5.000 100,00 

2 722 Накнаде и таксе и прих. од пруж.јав.усл. 1.542.054 743.534 1.564.209 101,44 

  7221 Административне таксе 70.000 26.429 56.000 80,00 

    Општинске административне таксе 70.000 26.429 56.000 80,00 
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Начелник општине Рогатица,  дана  15.10.2013. 

године,  д о н и о     ј е 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о  исплати средстава 

 

            1.Општинској борачкој организацији 

Рогатица, исплаћују се средства у износу од 

2.500,00 КМ. 

 

           2.Средства из тачке 1. овог закључка 

исплатиће се на жиро рачун код НЛБ Развојне 

банке Бања Лука, филијала Рогатица број 562-001-

00002667-11, а биће евидентирана на терет 

позиције 415229 – Помоћ невладиним 

организацијама. 

 

          3.За реализацију Закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

          4.Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику општине 

Рогатица". 

 

Број: 01-04-49/13                      Начелник општине 

Рогатица, 15.10.2013. год.     Томислав Пухалац, с.р. 

___________________________________________   

 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ  

И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

 

О  Б  А  В  Ј  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е 

 

 Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, обавјештава заинтересовану 

јавност да је А.Д. „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ Бања 

Лука (одговорно лице Александр Семенов) 

поднијело захтјев за издавање ЕКОЛОШКЕ 

ДОЗВОЛЕ за објекат/постројење: доградња 

подземног резервоара течног нафтног гаса (ТНГ) 

запремине 10 m
3
 у Рогатици, ул. Српске слоге,  

дана 20.09.2013. године. 

Заинтересована јавност може у року од 30 

дана, од дана објављивања овог обавјештења, 

извршити бесплатан увид у поднесени захтјев и 

приложену документацију, те у истом року 

поднијети овом Одјељењу мишљење о захтјеву и 

приложеној документацији, у писаној форми. Увид 

се може обавити сваким радним даном у периоду 

од  08
00 

до 10
00

  часова у згради општине, соба бр. 

18,  I спрат, код самосталног стручног сарадника за 

послове екологије Јована Ковачевића. 
 

Број: 03/3-5-361-73/13 

Рогатица, 23.09.2013.године. 

____________________________________________ 
 

О  Б  А  В  Ј  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е 

 

 Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, обавјештава заинтересовану 

јавност да је „CONTE-CO“д.о.о Рогатица 

(одговорно лице Бранко Лелек) поднијело захтјев 

за издавање ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ за 

објекат/постројење: производња протект гума у 

Рогатици, ул. Лужница бр.14,  дана 80.10.2013. 

године. 

Заинтересована јавност може у року од 30 

дана, од дана објављивања овог обавјештења, 

извршити бесплатан увид у поднесени захтјев и 

приложену документацију, те у истом року 

поднијети овом Одјељењу мишљење о захтјеву и 

приложеној документацији, у писаној форми. Увид 

се може обавити сваким радним даном у периоду 

од  08
00 

до 10
00

  часова у згради општине, соба бр. 

18,  I спрат, код самосталног стручног сарадника за 

послове екологије Јована Ковачевића. 
 

Број: 03/3-5-361-78/13 

Рогатица, 09.10.2013.године. 

____________________________________________ 
 

О  Б  А  В  Ј  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е 

 

 Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, обавјештава заинтересовану 

јавност да је „ДММ“ д.о.о Рогатица (одговорно 

лице Милан Јанковић) поднијело захтјев за 

издавање ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ за 

објекат/постројење: примарна прерада дрвета у 

Рогатици, ул. Јове Мијатовића бр.7,  дана 

10.10.2013. године. 

Заинтересована јавност може у року од 30 

дана, од дана објављивања овог обавјештења, 

извршити бесплатан увид у поднесени захтјев и 

приложену документацију, те у истом року 

поднијети овом Одјељењу мишљење о захтјеву и 

приложеној документацији, у писаној форми. Увид 

се може обавити сваким радним даном у периоду 

од  08
00 

до 10
00

  часова у згради општине, соба бр. 

18,  I спрат, код самосталног стручног сарадника за 

послове екологије Јована Ковачевића. 
 

Број: 03/3-5-361-81/13 

Рогатица, 11.10.2013.године. 

____________________________________________ 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 43.  став 1. тачка 11. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 101/04,  42/05  и 118/05) и  

члана 43. Статута општине Рогатица ("Службени 

гласник општине Рогатица"), број: 1/05, 10/07, 6/08, 

7/08, 9/09, 3/12 и 10/12),  Начелник општине 

Рогатица,  д о  н  и  о    ј  е 

 

О    Д    Л    У    К    У 

о давању сагласности  на  

Правилник о измјени Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста  ЈУ Народна библиотека 

Рогатица, Рогатица 

                                                  

I 

 

Даје се   сагласност на Правилник о 

измјени Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста ЈУ Народна 

библиотека  Рогатица,  Рогатица,  број:  01-023/113   

од   16.09.2013. године. 

 

II 

 

  Одлука ступа на снагу   даном  доношења, 

а  објавиће се  у  »Службеном гласнику Општине 

Рогатица«. 

 

Број: 01-023-9/13                      Начелник општине 

Рогатица, 04.10.2013. год.     Томислав Пухалац, с.р. 

___________________________________________   

 

На основу члана 40. став 2. и члана 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и 

члана 42. став 2. и члана 43. Статута општине 

Рогатица ("Службени гласник општине Рогатица" 

број: 1/05, 10/07, 6/08, 7/08, 9/09, 3/12 и 10/12), по 

указаној потреби, Начелник општине Рогатица,       

д о н и о ј е  

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е 

о  формирању  Комисије за попис дијела 

инвентара 

 

 1. Формира се  Комисија за попис дијела 

инвентара који је због размјештаја одјељења и 

службеника, другачије размјештен у односу на 

списак основних средстава и инвентара по 

канцеларијама у саставу: 

 

          1. Миленко ( Д. ) Јанковић, предсједник 

          2. Хајро Куртић, члан 

          3. Владанка Ујић, члан 

 

  2. Задатак Комисије је да изврши попис 

основних средстава и инвентара који је усљед 

размјештаја одјељења и службеника размештен у 

односу на Списак основних средстава и инвентара 

по канцеларијама, те да предложи основна средства 

и инвентар за отпис. 

 

           3.  Комисија је дужна сачинити записник 

који ће доставити Одјељењу за финансије и 

Одјељењу за општу управу и одреди инвентарне 

бројеве за новонабављена средства и евидентира у 

списак основних средстава и инвентара. 

 

   4. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Рогатица“.   

 

Број: 01-052-14/13                      Начелник општине 

Рогатица, 18.10.2013. год.     Томислав Пухалац, с.р. 

___________________________________________   

 

         На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гасник Републике Српске", 

број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 43. Статута 

општине Рогатица ("Службени гласник општине 

Рогатица", број: 1/05, 10/07, 6/08, 7/08, 9/09, 3/12 и 

10/12), након разматрања захтјева Српског 

Православног манастира Успења Пресвете 

Богородице Добрун, за одобравање новчане помоћи 

на име набавке огрева, Начелник општине 

Рогатица, д о н и о   ј е 

 

З А К Љ У Ч А К    

о одобравању новчане помоћи 

 

1.Српском Православном манастиру Успења 

Пресвете Богородице Добрун, одобрава се новчана 

помоћ у износу од 600,00 КМ на име набавке 

огрева за наредну грејну сезону. 

 

2.Одобрена помоћ исплатиће се Амовић 

Момиру из Рогатице, ЈМБ: 0901656172664 на 

текући рачун број: 562-012-80677468-60, од кога је 

манастир Добрун набавио 10м³ огревног дрвета.  

 

3.Одобрена помоћ исплатиће се из средстава 

буџета општине Рогатица са позиције 4161- остале 

помоћи. 

 

4.Закључак ступа на снагу даном доношења, 

објавиће се у "Службеном гласнику општине 

Рогатица".  

 
Број: 01-532-137/13                      Начелник општине 

Рогатица, 14.10.2013. год.     Томислав Пухалац, с.р. 

___________________________________________   

 

 

 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 43. 

Статута општине Рогатица ("Службени гласник 

општине Рогатица", број: 1/05, 10/07, 6/08, 7/08, 

9/09, 3/12 и 10/12),  разматрајући захтјев 

Општинске борачке организације Рогатица за 

новчану помоћ РВИ-а Божовић Радана и других, 
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Редни 

број 

Конто 

  
ОПИС 

  
ПЛАН 

2013. год. 

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01.-30.06.13. 

РЕБАЛАНС 

2013. год. 

Индекс 

6/4 

1 2 3 4 5 6 7 

       

  7223 Комуналне таксе 128.850 66.918 136.147 105,66 

       -комуналне таксе на фирму 120.000 57.707 120.000 100,00 

       -комун.таксе за кориштење простора на ј.п. 8.500 8.716 15.297 179,96 

       -комун.таксе за држање моторних возила 0 300 500   

       -комун.таксе за држање сред.за игру 0 0 0   

       -приходи од боравишне таксе-Турист.орг. 350 195 350 100,00 

  7224 Накнаде по разним основама 1.290.936 635.008 1.322.936 102,48 

       -накнаде за погодност грађ. земљишта 6.000 22.959 32.000 533,33 

       -накнаде за уређење грађ.земљишта 2.000 5.417 8.000 400,00 

       -накнаде за кориштење минералних сир. 14.000 7.663 14.000 100,00 

       -накнаде за промјену намјене пољоп. зем. 1.500 23 1.500 100,00 

       -накнаде од прод.шум.дрв.сортимен. 728.866 240.000 728.866 100,00 

       -накнаде за кор.ком.доб.од општег интер. 7.000 19.582 7.000 100,00 

       -накнада за противпожарну заштиту 24.000 12.247 24.000 100,00 

       -накнаде од кориштења вода 27.000 12.845 27.000 100,00 

       -накнаде од кор.хидроакум.објеката 480.570 314.272 480.570 100,00 

  7225 Приходи од пружања јавних услуга 52.268 15.179 49.126 93,99 

    Властити приходи општине 7.000 470 7.000 100,00 

    Властити приходи Дјеч.обданишта 19.068 9.431 19.776 103,71 

    Властити приходи Центра за соц. рад 4.850 550 850 17,53 

    Властити приходи Средње школе 10.000 1.200 10.000 100,00 

    Властити приходи Народне библиотеке 850 931 1.000 117,65 

    Властити приходи Центра за културу 7.000 1.618 7.000 100,00 

    Властити приходи Туристичке организације 3.500 979 3.500 100,00 

3 723 Новчане казне 3.000 1.850 3.000 100,00 

  7231 Одузета имов.кор.из сред.до.про.одуз.пред. 3.000 1.850 3.000 100,00 

Редни 
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4 729 Остали непорески приходи 131.654 106.459 147.890 112,33 

  7291 Остали општински непорески приходи 131.654 106.459 147.890 112,33 

    Остали непорески приходи Општине 80.334 61.772 96.825 120,53 

    
Остали непорски приходи-Центар за социјални 
рад 29.496 19.014 21.850 74,08 

    Остали непорски приходи-Дјечије обданиште 4.437 3.414 4.437 100,00 

    Остали непорски приходи-Центар за културу 11.421 12.866 14.385 125,95 

    Остали непорски приходи-Народна библиотека 2.998 3.414 3.414 113,88 

    Остали непорески приходи-Туристичка орг. 2.968 5.979 6.979 235,14 

              

В 73 Текуће помоћи (1) 5.000 11.061 44.561 891,22 
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1 731 Текуће помоћи 5.000 11.061 44.561 891,22 

  7312 Текуће помоћи од осталих нивоа власти 0 11.061 39.561   

    Помоћ Мини.пољоп.,шум.и водоприв. 0 4.000 4.000   

    Текући грант од Федерације 0 0 9.000   

    Остали грантови - од физ.лица у земљи-МЗ 0 2.061 2.061   

    
Остали грантови - од прав.лица у земљи-
Андрићград 0 5.000 5.000   

    Помоћ Мин.здравља-Центар за соц.рад 0 0 19.500   

  7312 Капитални грантови од осталих нивоа власти 5.000 0 5.000 100,00 

    Грант од осталих нивоа власти-Турист.орг. 5.000 0 5.000 100,00 

              

Г 78 Трансфери између буџетских јединица (1) 218.955 81.356 228.304 104,27 

              

1 781 Трансфери између буџ.јед.разл.нивоа власти 218.955 81.356 228.304 104,27 

  7813 Трансфери јединицама локалне самоуправе 218.955 81.356 228.304 104,27 

    Помоћ Владе РС 41.813 7.813 41.813 100,00 
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    Помоћ Мин. Здравља-Центар за соц.рад 172.561 67.963 180.910 104,84 

    Помоћ Мин. Просвјете-Дјечије обданиште 4.581 5.580 5.581 121,83 

              

Д 81 Примици од нефинансијске имовине (1+2) 2.000 0 0 0,00 

              

1 814 Примици од продаје сталне имовине 0 0 0   

  8141 Примици од продаје сталне имовине 0 0 0   

2 816 

Примици од залиха мат., побе и сит. 

инвентара 2.000 0 0 0,00 

  8161 Примици од залиха мат., робе и сит. инвентара 2.000 0 0 0,00 

              

Ђ 91 Примици од финансијске имовине (1) 158.000 6.504 158.000 100,00 

              

1 911 Примици од финансијске имовине 158.000 6.504 158.000 100,00 

  9114 Примици од наплате датих зајмова 158.000 6.504 158.000 100,00 

              

 
У планираним буџетским средствима по 

ребалансу буџета приходи од пореза износе 

3.853.886 КМ и виши су за 8,89 % у односу на 

планиране у буџету за 2013. годину. У оквиру 

пореских прихода највећу ставку чине приходи од 

индиректних пореза који су заступљени са 77,84 %. 

У односу на планиране пореске приходе по 

плану буџета за 2013. годину, по ребалансу буџета 

је дошло до измјене пореских прихода само код 

конта 714 - Порези на имовину који су повећани за 

524,50 %. У оквиру овог конта дошло је до 

смањења прихода од пореза на имовину јер је у 

досадашњем периоду 2013. године мало извршење 

ових прихода у односу на планиране. Приходи од 

пореза на непокретности по ребалансу буџета за 

2013. годину повећани су за 646,97 % из разлога 

што је Одлуком СО-е Рогатица стопа за обрачун 

пореза на непокретности повећана са 0,06 % на 0,10 

%. Такође, основ за повећање пореза на 

непокретности по ребалансу буџета су и подаци 

Пореске управе РС-подручне јединице Рогатица 

према којима дуг по основу пореза на 

непокретности за 2012. годину износи 147.922,59 

КМ, а обрачун за 2013. годину износи 218.094 КМ. 

 У планираним буџетским средствима по 

ребалансу буџета непорески приходи износе 

1.765.249 КМ и виши су за 2,22 % у односу на 

планиране у буџету за 2013. годину. 
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19., 20., 22., 25., 26., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 

35., 36., 37. и 38. ове одлуке.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се предузетник – физичко лице – новчаном казном 

у износу од 300 КМ до 1.000 КМ, а физичко лице – 

новчаном казном у износу од 100 КМ до 1.000 КМ.  

VI – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 49.  

Даном ступања на снагу ове одлуке, 

престаје да важи Одлука о условима, начину 

држања, регистрацији и цијепљењу паса, и мјерама 

на уништавању паса и мачака луталица,  број: 01-

022-6/01 од 23.03.2001. године, као и чланови: 100., 

101., 102., 103., 104., 105., 106.  и 107., Одлуке о 

јавним површинма и комуналним објектима, број: 

01/2-022-26/05 од 31.10.2005. године. 

Члан 50.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рогатица“. 
Број: 02/1-013-14-3/13                                Предсједник        

Рогатица, 14.10.2013. године            Скупштине  општине  

                                    Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________ 

 
На основу члана 121. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са 

Одлуком о расписивању јавног конкурса за попуну 

упражњених радних мјеста у Административној 

служби општине Рогатица, број: 01-120-48/13 од 

10.10.2013. године, коју је донио Начелник 

општине Рогатица и на основу члана 29. Статута 

општине Рогатица ("Службени гласник општине 

Рогатица", број:1/05, 10/07, 6/08, 7/08, 9/09, 3/12 и 

10/12), Скупштина општине Рогатица на XII 

редовној сједници одржаној 18.10. 2013. године,     

д о н и ј е л а 

 

О    Д    Л    У    К    У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПОПУНЕ  

УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА 

СТАРЈЕШИНЕ ТВЈ, КАФЕ-КУВАРИЦЕ И 

РАДНИКА НА ОБЕЗБЈЕЂЕЊУ ОБЈЕКАТА И 

ОПРЕМЕ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ 

ОПШТИНЕ РОГАТИЦА  

 

Члан 1.  

 

   Именује се Комисија за спровођење 

поступка попуне упражњених радних мјеста - 

старјешине ТВЈ, кафе-куварице и радника на 

обезбјеђењу објеката и опреме у Административној 

служби општине Рогатица за попуну упражњених 

радних мјеста у саставу: 

 

1.Узеир Куртић, предсједник , 

2.Нада Штица, члан, 

3.Славица Лошић, члан, 

4.Валентина Милутиновић, члан и 

5.Ковиљка Мотика, члан. 

   

    

Члан 2. 

 

  Комисија из члана 1. ове одлуке има 

задатак да по расписаном јавном конкурсу 

спроведе поступак попуне, у складу са чланом 121. 

и 122. Закона о локалној самоуправи. 

 

                                        Члан 3. 

   

  Ова одлука ступа  на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 

општине Рогатица". 
 

Број: 02/1-013-14-4/13                                Предсједник        

Рогатица, 18.10.2013. године            Скупштине  општине  

                                    Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________ 

 
На основу члана 99. Пословника Скупштине 

општине Рогатица- пречишћени текст („ Службени 

гласник општине Рогатица“ број 9/06 и 9/07), а 

поводом хапшења осморо грађана Рогатице од 

стране Агенције за истраге и заштиту (СИПА), 

Скупштина општине Рогатица, на XII редовној 

сједници одржаној дана 18.10.2013. године,             

д о н и ј е л а   ј е 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Рогатица, у циљу 

информисања јавности о свом ставу, даје  

    саопштење сљедеће садржине: 

  

    „Подржавамо законит рад свих институција 

система, али истовремено изражавамо оштар 

протест због прекомјерне демонстрације силе коју 

је испољила СИПА приликом хапшења осам наших 

суграђана. 

    С обзиром на то да су осумњичени све вријеме 

били доступни правосудним органима било би 

сасвим довољно да су им упућени позиви да се јаве 

у било коју правосудну институцију на подручју 

БиХ и они би то учинили. 

    Мишљења смо да је беспотребно бруталан начин 

хапшења изазвао додатне трауме код чланова 

породица ухапшених, те узнемиреност свих 

грађана општине Рогатица.“. 

 

2. Овај закључак учинити доступним средствима 

јавног информисања. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику  општине 

Рогатица“.   
Број: 02/1-013-14-5/13                                Предсједник        

Рогатица, 18.10.2013. године            Скупштине  општине  

                                    Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________ 
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- да је уз објекат изграђена водонепропусна 

бетонска јама за депоновање стајњака, односно 

испуштање осоке, а која мора бити затворена 

поклопцем, 

- да се ти објекти у односу на стамбене, пословне, 

јавне, културне, водоопскрбне објекте, као и у 

односу на улицу или пут налазе удаљени најмање 

10м. 

Члан 38. 

Забрањено је разношење стајњака, 

испуштање осоке из ђубришне и осочне јаме у 

путне канале, пут или друге јавне површине, као и 

дворишта сусједних парцела и објеката на њима. 

Забрањено је држање и затварање стоке и 

живине у стамбеним објектима или подрумума 

стамбених објеката. 

Члан 39. 

На подручју урбаног дијела Рогатицe, и то 

њене I и II зоне, забрањује се изградња помоћних 

привредних објеката-штала, свињаца, кокошињаца 

и слично. 

Члан 40. 

Постојећи привредни објекти, 

карактеристични за сеоска насеља, уклониће се из 

урбаног подручја општине Рогатица, и то из њене I 

и II зоне, у року од 1 године, од дана ступања на 

снагу ове Одлуке. 

Члан 41. 

Помоћне зграде и други привредни објекти 

морају задовољавати прописане хигијенско-

техничке услове, услове заштите животне средине, 

те да се под УТУ датим у урбанистичкој 

сагласности складно уклапају у урбани и 

архитектонски амбијент околине. 

Члан 42. 

О спровођењу мјера из чланова 29. и 40.  

ове одлуке стара се комунална полиција, санитарни 

и урбанистичко-грађевински инспектор, свако из 

своје надлежности. 

Члан 43.  

У стаји се може држати одређени број 

копитара и папкара, зависно од површине објекта, 

и то:  

1. Говеда, коњи, магарци, мазге и муле-по једна 

животиња на првих 10 м² , а на сваких сљедећих 5 

м²- по једна животиња.  

2. Овце, козе и свиње-по једна животиња на свака 2 

м².  

Члан 44.  

Објекти у којима се држе животиње из 

члана 35. став 1. ове одлуке, морају бити удаљени  

најмање 15 метара од стамбеног, пословног, јавног, 

културног и објекта водоснабдијевања на сусједној 

парцели, као и у односу на пут, улицу и другу јавну 

површину. 

5. Пчеле 

Члан 45.  

Пчеле се могу држати на територији 

општине Рогатица, искључиво ван граница 

обухваћених чланом 7. ове одлуке, осим у зимском 

периоду, када се могу налазити у зимовнику у 

оквиру територије општине Рогатица, под 

сљедећим условима:  

1. на изграђеним парцелама са објектима 

индивидуалног становања и породичним 

стамбеним зградама, могу се, у дворишту, држати 

пчелињаци-до 10 кошница, под условом да су 

удаљени најмање 10 метара од стамбених објеката, 

објеката за држање животиња и објеката за 

снабдијевање водом, а улаз у кошнице не смије 

бити окренут према овим објектима.  

2. пчелињаци преко 10 кошница могу се држати, 

односно постављати, на отвореном простору тако 

да су удаљени најмање 50 метара од стамбених 

објеката, објеката за држање стоке, и јавних путева, 

а улаз у кошнице не смије бити окренут према овим 

објектима.  

Држалац пчела је дужан да предузима све 

мјере за редовно одржавање пчелињих друштава.  

Ако двориште, у којем зимују пчеле, 

користи више власника, односно корисника, пчеле 

се могу држати под условима из става 2. овог члана 

само ако се са тим сагласе сви власници, односно 

корисници дворишта.  

IV - НАДЗОР 
Члан 46.  

Надзор над спровођењем ове одлуке врши 

комунална полиција и ветеринарски инспектор, 

свако из своје надлежности. 

V – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 47.  

Новчаном казном у износу од 500 КМ до 

7.000 КМ, казниће се за прекршај правно лице, а 

одговорно лице у правном лицу – новчаном казном 

у износу од 200 КМ до 1.800 КМ, ако поступа 

супротно одредбама чланова 3., 4., 5., 6. и 7. ове 

одлуке.  

За прекршај из става 1. овог члана, казниће 

се предузетник – физичко лице – новчаном казном 

у износу од 300 КМ до 1.000 КМ, а физичко лице – 

новчаном казном у износу од 100 КМ до 1.000 КМ.  

Члан 48.  

Новчаном казном у износу од 500 КМ до 

7.000 КМ, казниће се за прекршај правно лице, а 

одговорно лице у правном лицу – новчаном казном 

у износу од 200 КМ до 1.800 КМ, ако не обезбиједи 

услове прописане члановима 14., 15., 16., 17., 18., 
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 У односу на планиране непореске приходе по 

плану буџета за 2013. годину,  по ребалансу буџета 

планирано је смањење прихода на контима 7221 – 

Административне таксе и 7225 – Приходи од 

пружања јавних услуга док је на контима 7223 – 

Комуналне таксе, 7224 – Накнаде по разним 

основама, и 7291 – Остали општински непорески 

приходи планирано повећање прихода. 

 Смањење прихода од административних такси 

по ребалансу буџета за 20 %  планирано је из 

разлога што је смањено извршење за првих шест 

мјесеци у односу на план за 2013. годину. 

 Планирано смањење прихода од пружања 

јавних услуга за 6,01 % у односу на планиране, 

посљедица је смањења ових прихода код дијела 

буџетских корисника чији се приходи консолидују 

са приходима општине. 

 Планирано повећање прихода од комуналних 

такса за 5,66 % и накнада по разним основама за 

2,48 % настало је због ефикасније наплате накнаде 

за заузимање јавне површине и накнада за 

кориштење (рента) и уређење градског 

грађевинског земљишта. 

Планирано повећање осталих општинских 

непореских прихода за 12,33 % у односу на 

планиране у буџету за 2013. годину, посљедица је 

највећим дијелом што дио буџетских корисника ове 

приходе није добро планирао у 2013. години. 

 Планирани приходи од Текућих помоћи по 

ребалансу буџета износе 44.561 КМ и виши су за 

791,22 % од планираних у буџету за 2013. годину. 

Битно је истаћи да су планирани приходи по 

ребалансу буџета извршени у досадашњем току 

2013. године. Оволико повећање ових прихода по 

ребалансу у односу на планиране резултат је 

начина планирања прихода на овој позицији јер се 

по Препорукама Министарства финансија РС 

приликом израде буџета на текућим помоћима 

планирају само оне помоћи за које општина 

посједује неки акт у вези одобравања помоћи у 

години за коју се буџет доноси. 

 Трансфери јединицама локалне самоуправе по 

ребалансу буџета планирани су у износу од 228.304 

КМ што је за 4,27 % више у односу на планиране  у 

буџету за 2013. годину. Планирано повећање ових 

прихода по ребалансу буџета резултат је повећања 

трансфера Министарства здравља и социјалне 

заштите Центру за социјални рад на име 

социјалних давања. 

 Примици од нефинансијске имовине које је 

Центар за културу планирао у буџету за 2013 

годину нису планирани по ребалансу из разлога 

што није дошло до њиховог остварења у периоду у 

коме су требали бити остварени, а примици од 

финансијске имовине по ребалансу буџета остали 

су исти као у плану буџета за 2013. годину. 

 

2. Буџетски издаци 

2.1. Буџетски издаци по економској 

класификацији 

 

 С обзиром да по Закону о буџетском систему 

Републике Српске буџетски издаци морају бити у 

равнотежи са буџетским средствима исти су 

планирани у износу од 6.050.000 КМ. У складу са 

цитираним Законом, буџетска резерва је планирана 

у износу од 30.000 КМ. 

 У оквиру буџетских издатака расходи за лична 

примања заступљени су са 36,22 %, трошкови 

материјала и услуга са 21,74 %, субвенције са 1,49 

%, грантови са 12,77 %, дознаке на име социјалне 

заштите са 11,09 %, издаци за набавку сталних 

средстава са 11,62 %, издаци за непроизводну 

сталну имовину са 1,60 %,  издаци за сталну 

имовину намјењену продаји са 0,10 %, издаци за 

залихе материјала, робе и ситног инвентара са 0,04 

%,позајмљивање и учешће у акцијама са 2,20 %, 

издаци за отплату дугова са 0,63 % и буџетска 

резерва са 0,50 %. 

 У Табели 2. дат је Преглед буџетских издатака 

по економској класификацији, по плану буџета  за 

2013. годину, извршењу за период 01.01.-

30.06.2013. године и ребалансу буџета за 2013. 

годину, као и проценат повећања, односно 

смањења буџетских издатака по ребалансу буџета 

за 2013. годину у односу на планиране у буџету за 

2013. годину.  

 

                         Табела 2. 

 

Редни 

број 

Конто 

  
ОПИС 

  
ПЛАН 

2013. год. 

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01.-30.06.13. 

РЕБАЛАНС 

2013. год. 

Индекс 

6/4 

1 2 3 4 5 6 7 

              

    УКУПНО ИЗДАЦИ (А+Б+В+Г+Д) 5.650.000 2.587.636 6.050.000 107,08 

              

А 41 Текући расходи (1+2+3+4+5) 4.550.814 2.441.791 5.040.263 110,76 

Б 51 Издаци за нефинансијску имовину (1) 946.046 113.935 808.186 85,43 

В 61 Издаци за финансијску имовину (1) 110.140 0 133.140 120,88 

Г 62 Издаци на отплату дугова (1) 13.000 31.910 38.411 295,47 

Д   Буџетска резерва (1) 30.000 0 30.000 100,00 
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А 41 Текући расходи (1+2+3+4+5) 4.550.814 2.441.791 5.040.263 110,76 

              

1 411 Расходи за лична примања 2.000.663 1.009.217 2.191.293 109,53 

  4111 Расходи за бруто плате  1.601.351 862.570 1.750.848 109,34 

  4112 Расходи за бруто накнаде и ост.лич.прим.запосл. 399.312 146.647 440.445 110,30 

Редни 

број 

Конто 

  
ОПИС 

  
ПЛАН 

2013. год. 

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01.-30.06.13. 

РЕБАЛАНС 

2013. год. 

Индекс 

6/4 

1 2 3 4 5 6 7 

       

2 412 Трошкови материјала и услуга 1.072.933 658.002 1.315.192 122,58 

  4121 Расходи по основу закупа 3.250 1.833 4.250 130,77 

  4122 Расх.по основу утрош.ел.енер.комун.и комуник.услуга 149.762 81.927 169.315 113,06 

    Електрична енергија 72.193 40.640 75.843 105,06 

    Остали расходи комуналних услуга 77.569 41.287 93.472 120,50 

  4123 Расходи за режијски материјал 34.987 17.325 35.101 100,33 

  4124 Расходи за материјал за посебне намјене 13.849 5.062 12.449 89,89 

  4125 Расходи за текуће одржавање 70.275 30.838 75.245 107,07 

  4126 Расходи по основу превоза и смјештаја 39.500 18.257 47.095 119,23 

  4127 Расходи за стручне услуге 74.920 61.106 123.266 164,53 

    Расходи за услуге платног промета 6.000 5.424 6.000 100,00 

    Остали расходи за стручне услуге 68.920 55.682 117.266 170,15 

  4128 Расходи за услуге одржавања јавних површина 348.000 246.527 442.574 127,18 

    Расходи за услуге зимске службе 80.000 21.957 60.000 75,00 

    Расходи за услуге јавне расвјете 90.000 51.437 95.319 105,91 

    Расходи за услуге чишћења јавних површина 178.000 173.133 287.255 161,38 

  4129 Остали непоменути расходи 338.390 195.127 405.897 119,95 

    Изборна комисија 8.955 7.960 12.438 138,89 

    Одборници 196.717 97.529 195.890 99,58 

    Остали непоменути расходи 132.718 89.638 197.569 148,86 

3 414 Субвенције 110.000 51.490 90.000 81,82 

  4141 Субвенције 110.000 51.490 90.000 81,82 

4 415 Грантови 721.824 423.997 772.708 107,05 

  4152 Грантови у земљи 721.824 423.997 772.708 107,05 

    Текући грантови непрофитним организацијама 721.824 423.997 772.708 107,05 

       

Редни 

број 

Конто 

  
ОПИС 

  
ПЛАН 

2013. год. 

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01.-30.06.13. 

РЕБАЛАНС 

2013. год. 

Индекс 

6/4 

1 2 3 4 5 6 7 

       

5 416 Дознаке на име социјалне заштите 645.394 299.085 671.070 103,98 

  4161 Дознаке грађанима на име социјалне заштите 563.494 255.589 579.170 102,78 

    Текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима 30.000 13.626 25.000 83,33 

    Текуће помоћи породици, дјеци и младима 0 3.849 3.850   

    Текуће помоћи ученицима и студентима 100.000 53.884 100.000 100,00 

    Остале текуће помоћи грађанима на име соц.зашт. 413.494 183.849 439.320 106,25 
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парцели, а 8 метара од стамбеног објекта на 

сусједној парцели.  

Ако двориште или помоћни објекат, или 

просторију користи више власника или корисника, 

перната животиња се може држати под условима 

прописаним овом одлуком - само ако се с тим 

сагласе сви власници, односно корисници 

дворишта, објекта или просторије.  

Члан 28.  

Забрањено је држати живину (пилиће, 

кокошке, ћурке и украсну перад) у стамбеним 

зградама , на балкону, у подруму, на тавану и 

другим заједничким просторијама у граду и у 

насељеним мјестима. 

Члан 29.  

Власници пернатих животиња, дужни су 

уклонити их из I зоне у року од 6 мјесеци, а из II 

зоне у року од 12 мјесеци од дана ступања на снагу 

ове одлуке. 

Члан 30.  

Голобови се могу држати у објектима 

изграђеним на парцелама индивидуалног 

становања, у посебним просторијама на тавану, или 

у посебно изграђеним одговарајућим објектима или 

кавезима, у дворишту.  

Члан 31.  

Пасионари одгајивачи расних голубова 

могу држати голубове само у породичним 

зградама, двориштима и другим одговарајућим 

објектима, под условом да тиме не загађују 

човјекову околину.  

За држање више од 10 голубова, мора се 

изградити стални објекат у дворишту, или посебна 

просторија на тавану, а за држање до 10 голубова 

може се изградити привремени објекат, као што је 

кавез од дасака, жице или другог сличног 

материјала.  

Члан 32.  

Подови сталних и привремених објеката за 

држање голубова морају бити изграђени од 

непропустљивог материјал који се може лако 

чистити и дезинфиковати.  

Стални и привремени објекти за држање 

голубова морају се редовно чистити, и, по потреби, 

а најмање два пута годишње, дезинфиковати.  

Члан 33.  

Ако двориште, таван или помоћни објекат 

користи више власника или корисника, голубови се 

могу држати под условима прописаним овом 

одлуком, само ако се са тим сагласе сви власници, 

односно корисници дворишта, тавана или помоћног 

објекта.  

 

 

 

3. Кунићи 

Члан 34.  

Кунићи се могу држати у помоћним 

објектима и просторијама, као и у двориштима 

индивидуалне стамбене изградње, у ограђеном 

простору или у кавезу.  

Помоћни објекат, или просторија, ограђени 

простор или кавез за држање кунића мора да буду 

изграђени од тврдог материјала, који се може лако 

чистити и дезинфиковати.  

У помоћном објекту или просторији, 

ограђеном простору, или у кавезу, могу се држати 

највише 2 кунића на једном квадратном метру.  

Ако двориште, помоћни објекат, или 

просторију користи више власника или корисника, 

кунићи се могу држати под условима прописаним 

овом одлуком, само ако се са тим сагласе сви 

власници , односно корисници дворишта, помоћног 

објекта или просторије. 

4. Копитари и папкари 

Члан 35.  

На изграђеним парцелама индивидуалног 

становања, могу се држати копитари и папкари у 

посебно изграђеним објектима-стајама, које морају 

бити освијетљене, са природном вентилацијом и 

вратима окренутим ка дворишту, сем у зонама 

наведеним у члану 7. ове одлуке.  

Објекти морају имати под од непропусног 

материјала, и са нагибом према каналу за одвођење 

нечистоће и воде у прихватни базен или ђубриште.  

Прихватни базен или ђубриште мора бити 

на таквом мјесту и озидано, односно изграђено тако 

да се не дозвољава пропуштање и отицање 

нечистоће, загађење околине, земљишта, 

природних и изграђених извора водоснабдијевања, 

и мора се редовно празнити.  

Члан 36. 

Забрањено је држање крупне и ситне стоке, 

као и живине (говеда, коња, свиња, оваца, коза, 

кокоши и сл.) у насељеном  мјесту Рогатица, и то у 

њеној I и II грађевинско-урбанистичкој зони, 

утврђених Одлуком о грађевинском земљишту, 

број: 01/2-022-11/04 од 26.08.2004. године 

(„Службене новине Града Српско Сарајево“, број: 

8/04). 

Члан 37. 

У дијеловима насеља која припадају 

осталим грађевинским зонама, дозвољено је 

држање стоке и живине, под сљедећим условима: 

-да се стока и живина држе искључиво у објектима 

намјењеним за смјештај стоке, односно перади, 
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раса – који по својој природи нису агресивни, као и 

штенад – до четири мјесеца старости.  

Пси се могу пуштати да се слободно крећу 

само на за то посебно одређеним површинама.  

Забрањује се извођење, шетња и пуштање 

паса на дјечијим игралиштима, у двориштима 

предшколских, школских и здравствених установа, 

уређеним јавним парковима, пјешачким зонама и 

спортским теренима.  

Од одредбе из претходног става изузимају 

се ловачки пси, који могу да се крећу слободно на 

територији ловишта, за вријеме лова, и овчарски 

пси за вријеме чувања стоке, уз обавезно присуство 

власника.  

Надлежни орган општине Рогатица, 

предложиће дијелове паркова и јавних површина на 

којима се могу пси пуштати да се слободно крећу, 

без поводника и корпе.  

Члан 19.  

Држаоци паса старијих од четири мјесеца 

дужни су, ради цијепљења , да пријаве псе сваке 

године, у периоду октобар-децембар мјесец, 

ветеринарској служби на свом подручју, која врши 

здравствену заштиту животиња.  

Ако неко накнадно набави пса, или му пас 

наврши четири мјесеца живота након горе 

наведеног периода, дужан је да у року од 15 дана то 

пријави ветеринарској служби из претходног става.  

Члан 20.  

Ако се пас затекне у кругу или дворишту 

предузећа, или ако га радници хране и чувају дуже 

од три дана, сматра се да пас припада том 

предузећу.  

Предузеће је дужно, у случају из става 1. 

овог члана , да пријави пса ветеринарској служби, и 

да га вакцинише, односно, да га пријави 

комуналној полицији.  

Члан 21.  

Држалац пса дужан је да региструје пса, на 

начин одређен посебним прописом, а код надлежне 

ветеринарске службе из члана 19. ове одлуке. 

Надлежна ветеринарска служба води 

картотеку, са идентификационим подацима 

пријављених паса, која садржи слиједеће податке: 

презиме, име и адресу власника, односно држаоца, 

име, пол, старост, тачан и читљив опис и категорију 

пса, број регистрационе маркице, или број 

тетовира, датум дехелминтације и цијепљења 

против бјеснила.  

Држаоцу пса издаће се потврда за 

пријављеног пса, са подацима из претходног става.  

Надлежна ветеринарска служба дужна је 

да, током мјесеца децембра сваке године, изврши, 

на територији града, попис нерегистрованих и 

нецијепљених паса у тој години, старијих од три 

мјесеца.  

Члан 22.  

Пас се не смије уводити у објекте и на 

просторе на којима је јасно истакнут знак забране, 

који је кружног облика, са прецртаним ликом пса.  

Одредбе претходног става не односе се на 

псе-водиче слијепих особа.  

Члан 23.  

Држаоци паса расе: пит бул теријер, 

добермани, амерички стафордски теријери, доге, 

мастифи, шарпланинци, бул теријери, и сви остали 

опасни пси (пси који су по својој природи 

агресивни), дужни су да своје љубимце изводе и 

шетају на кратком поводнику дужине 1,5 м, и са 

заштитном корпом.  

Члан 24.  

Ако пас или мачка озлиједе неко лице, 

држалац животиње дужан је да о томе, одмах, 

обавијести орган управе, надлежан за послове 

ветеринарске инспекције, и да се, по налогу тог 

органа, животиња смјести у карантин, под 

надзором доктора ветеринарске медицине.  

Члан 25.  

Држаоцу пса који се не придржава одредби 

ове одлуке, комунална полиција и ветеринарска 

инспекција забраниће даље држање пса и мачке, и 

наредиће да се пас или мачка смјесте у Централно 

прихватилиште.  

Члан 26. 

Украсне и егзотичне птице ( птице 

пјевачице, папагаји и сл.) могу се држати и на 

терасама, под условима да се тиме не угрожавају 

сусједи и пролазници и не загађује животна 

средина.  

2. Пернате домаће животиње 

Члан 27.  

Перната животиња може да се држи у 

помоћним објектима или просторијама, као и у 

двориштима индивидуалне стамбене изградње, у 

ограђеном простору или у кавезу, изузев у зонама 

наведеним у члану 7. ове одлуке.  

Перната животиња може да се држи и на 

отвореном простору, у дворишту, под условом да је 

овај ограђен, на такав начин да се спречава 

неконтролисан излазак живине, и уређен тако да се 

може хигијенски одржавати.  

Објекат, просторија, или кавез за држање 

пернате животиње мора бити удаљен најмање 5 

метара од стамбеног објекта изграђеног на истој 
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    Капиталне помоћи избјеглим и расељеним лицима 20.000 381 11.000 55,00 

  4162 Дознаке другим институцијама социјалне заштите 6.500 2.590 6.000 92,31 

  4163 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 74.400 40.906 85.400 114,78 

  4169 Остале дознаке на име социјалне заштите 1.000 0 500 50,00 

              

Б 51 Издаци за нефинансијску имовину (1+2+3+4) 946.046 113.935 808.186 85,43 

              

1 511 Издаци за набавку сталних сред.(1) 900.396 60.540 702.801 78,05 

  5111 Издаци за набавку грађевинских објеката 182.796 23.973 132.796 72,65 

    Издаци за набавку  зграда и станова 32.796 0 32.796 100,00 

    Канализациони објекти 0 0 0   

    Остали објекти 150.000 23.973 100.000 66,67 

  5112 Издаци за реконструкцију и инвест.одржавање 675.000 26.006 527.575 78,16 

    Реконструкција цеста и мостова 325.000 12.711 275.000 84,62 

    Реконструкција зграда 170.000 0 100.000 58,82 

    Остала реконструкција и побољшања 180.000 13.295 152.575 84,76 

  5113 Издаци за набавку опреме 42.600 10.561 42.430 99,60 

2 513 Издаци за непроизводну сталну имовину 35.000 51.561 96.735 276,39 

  5131 Издаци за прибављање земљишта 10.000 51.561 71.735 717,35 

  5137 
Издаци за осталу нематеријалну имовину-
Урбанист.план 25.000 0 25.000 100,00 

Редни 

број 

Конто 

  
ОПИС 

  
ПЛАН 

2013. год. 

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01.-30.06.13. 

РЕБАЛАНС 

2013. год. 

Индекс 

6/4 

1 2 3 4 5 6 7 

       

3 514 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 6.000 1.509 6.000 100,00 

  5141 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 6.000 1.509 6.000 100,00 

4 516 

Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара 4.650 325 2.650 56,99 

  5161 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 4.650 325 2.650 56,99 

              

В 61 Издаци за финансијску имовину (1) 110.140 0 133.140 120,88 

              

1 611 Позајмљивање и учешће у акци. (1) 110.140 0 133.140 120,88 

  6114 Издаци за дате зајмове 110.140 0 133.140 120,88 

              

Г 62 Издаци на отплату дугова (1) 13.000 31.910 38.411 295,47 

              

1 621 Издаци на отплату дугова 13.000 31.910 38.411 295,47 

  6213 Издаци за отплату примљ.зајмова од ост.нив.власти 13.000 6.500 13.001 100,01 

  6219 Издаци за отплату неизмир.обав.из ранијих година 0 25.410 25.410   

              

Д   Буџетска резерва (1) 30.000 0 30.000 100,00 

1   Буџетска резерва 30.000 0 30.000 100,00 

              

 
У планираним буџетским издацима по 

ребалансу буџета, расходи за бруто плате износе 

1.750.848  КМ, и виши су за 9,34 % у односу на 

планиране у буџету за 2013. годину. На повећање 
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бруто плата утицале су бруто плате запослених 

радника у ЈУ ТВЈ Рогатица који су престанком рада 

ове јавне установе, 01.08.2013. године преузети у 

Административну службу општине Рогатица у 

складу са Одлуком о оснивању ТВЈ као посебне 

организационе јединице Административне службе 

општине Рогатица, као и бруто плате два 

новоименована начелника одјељења и стручног 

савјетника за информисање у Административној 

служби општине Рогатица. На повећање бруто 

плата такође је утицало и именовање новог 

директора у ЈУ Народна библиотека „Раденко 

Мишевић“ Рогатица, док је претходни директор 

остао у истој установи, те је једном раднику радно 

вријеме са четири сата повећано на пуно радно 

вријеме, а у  ЈУ Центар за социјални рад Рогатица и 

у ЈУ Туристичка организација Рогатица у радни 

однос примљен је по један приправник са статусом 

породице погинулог борца по пројекту Завода за 

запошљавање „Заједно до посла“, док је у ЈУ 

Центар за културу „Раденко Мишевић“ Рогатица и 

ЈПВОУ Дјечије обданиште Рогатица такође по 

једном раднику повећано радно вријеме са четири 

на осам сати.  Поред ових разлога на повећање 

расхода за бруто плате  утицало је и планирање 

пријема 20 приправника у радни однос на одређено 

вријеме од 01.12.2013. године, чија бруто плата по 

приправнику износи 613,60 КМ, и то 15 

приправника у Административну службу општине 

Рогатица и пет приправника у буџетске кориснике 

чији се расходи консолидују са расходима 

општине.  

 Расходи за бруто накнаде и остала лична 

примања запослених по ребалансу буџета повећани 

су за 10,30 % у односу на план буџета за 2013. 

годину којим нису била планирана средства за ове 

накнаде за преузете ватрогасце и новопримљене 

раднике. 

 Расходи по основу закупа по ребалансу буџета 

виши су за 30,77 % од планираних што је резултат 

процјене на бази извршења у досадашњем периоду 

2013. године. 

 Расходи по основу утрошка електричне 

енергије, комуналних и комуникационих услуга по 

ребалансу буџета виши су за 13,06 % у односу на 

планиране, што је такође резултат процјене на бази 

извршења у досадашњем периоду 2013 године. 

 Расходи за режијски материјал по ребалансу 

буџета виши су за 0,33 % од планираних у буџету 

за 2013. годину. 

 Расходи за материјал за посебне намјене по 

ребалансу буџета мањи су за 10,11 % од 

планираних из разлога што су буџетски корисници 

Средња школа, Дјечије обданиште и Центар за 

културу исказали мање потребе за овим расходима 

до краја године.  

 Расходи за текуће одржавање по ребалансу 

буџета виши су за 7,07 % од планираних, што је 

резултат процјене на бази извршења у досадашњем 

периоду 2013. године. 

 Расходи по основу превоза и смјештаја по 

ребалансу буџета виши су за 19,23 % од 

планираних из разлога што је преузимањем 

ватрогасаца у Административну службу дошло до 

повећања набавке горива и за ватрогасна возила. 

 Расходи за стручне услуге по ребалансу буџета 

виши су за 64,53 % од планираних у плану буџета 

за 2013. годину, из разлога што је у 2013. години 

закључен уговором са БН РТВ за пружање услуга 

информисања, те на бази извршења у досадашњем 

периоду 2013. године. 

 Расходи за услуге одржавања јавних површина 

по ребалансу буџета виши су за 27,18 % од 

планираних у буџету за 2013. годину. На повећање 

ових расхода утицало је пружање услуга од стране 

ЈП „Комрад“ АД Рогатица које нису обухваћене 

уговором о одржавању јавних површина на 

подручју општине Рогатица.  

 Остали непоменути расходи  по ребалансу 

буџета виши су за 19,95 % од планираних у буџету 

за 2013. годину. Ови расходи код Административне 

службе као и већине буџетских корисника 

повећани су због указане потребе. 

Расходи за субвенције по ребалансу буџета 

мањи су за 18,18 % у односу на план буџета за 

2013. годину, што је резултат процјене на бази 

извршења у досадашњем периоду 2013. године.  

 Расходи за грантове у земљи по ребалансу 

буџета виши су за 7,05 % од планираних због 

повећања гранта ЈУ Територијалној ватрогасној 

јединици за 15,98 % Ради измирења обавеза са 

31.07.2013. године како би запослени радници 

могли бити преузети у Административну службу 

општине Рогатица. Повећање гранта за 20 % по 

ребалансу буџета предвиђено је и ОО Црвеног 

крста Рогатица из разлога што је досадашњи 

секретар ОО ЦК остварио право на пензију, па је 

именованом исплаћена отпремнина, те заостали 

порези и доприноси за све запослене раднике као 

услов за одлазак у пензију. До повећања гранта за 

19,22 % по ребалансу буџета у односу на план 

дошло је и на позицији Помоћ удружењима грађана 

и невладиним организацијама, из разлога што су 

планирана средства, у складу са прописаним 

критеријумима подјељена удружењима грађана. 

Међутим, указала се потреба за додјелом средстава 

удружењима која се нису нису пријавила на јавни 

позив, као што је додјела средстава Ауто мото 

друштву Рогатица за одржавање Међународне 

мото-крос трке  „Рогатица 2013.“, поводом Крсне 

славе општине Рогатица. 

 Расходи за дознаке грађанима на име социјалне 

заштите виши су за 3,98 % од планираних због 

примјене прелазних одредби Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 37/12) којим су повећане обавезе општине на 

име социјалне заштите грађана. 

 Издаци за набавку сталних средстава по 

ребалансу буџета мањи су за 21,95  % од 

планираних у буџету за 2013. годину. До смањења 

ових издатака дошло је, једним дијелом, због тога 

што још увијек није одобрен кредит за реализацију 

Пројекта „Водовод и канализација“, а другим 

дијелом што неки од пројеката из Плана 
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то у складу са посебним условима прописаним 

овом одлуком.  

Члан 11.  

У сеоским насељима на територији 

општине Рогатица, дозвољено је држање домаћих 

животиња из члана 2. став 1. тачка б) ове одлуке, и 

то у складу са посебним условима, прописаним 

овом одлуком.  

III - ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

1. Кућни љубимци 

Члан 12.  

На подручју општине Рогатица , могу се, у 

складу са овом одлуком, држати кућни љубимци 

који не угрожавају физички и психички интегритет, 

личну сигурност и имовину грађана, и који не 

нарушавају мир, не угрожавају општу хигијену 

стамбене јединице, као и животну средину, и не 

изазивају осјећај страха или гађења, при чему 

услови гајења у потпуности задовољавају њихову 

добробит.  

На подручју општине Рогатица могу се, у 

складу са овом одлуком, држати:  

-пси и мачке - у становима који се налазе у 

зградама колективног становања, и у   двориштима 

породичних стамбених објеката;  

-ситни глодари - у кавезима,  у становима који се 

налазе у зградама колективног становања, и у 

двориштима породичних стамбених објеката;  

-мање украсне и егзотичке птице - у кавезима;  

- голубови - у двориштима породичних стамбених 

објеката ( кућа);  

-акваријумске рибице.  

Члан 13.  

Држалац или старалац кућног љубимца 

дужан је да му обезбиједи одговарајући смјештај, 

бригу и пажњу - у складу са његовим физиолошким 

потребама и потребама у понашању, укључујући 

одговарајућу храну, воду ,склониште, физичку 

активност, и друштво других животиња исте врсте.  

Члан 14.  

У објектима или зградама колективног 

становања, једно домаћинство може држати у стану 

највише једног пса, односно највише двије мачке, 

уз сагласност надлежног органа заједнице етажних 

власника.  

У заједничком стану, пси и мачке могу се 

држати под условима прописаном овом одлуком 

само ако постоји сагласност сустанара.  

У објектима из става 1. овог члана није 

дозвољено држање паса и мачака на балкону, 

тераси, на тавану, подруму или другој заједничкој 

просторији, и увођење паса и мачака у лифтове, 

осим када исте истовремено не користе станари и 

грађани.  

У дворишту индивидуалног стамбеног 

објекта могу се држати највише два пса        ( два 

пса чувара, или два луксузна пса или два ловачка 

пса-под условом да је један од чланова 

домаћинства члан Ловачког друштва) и двије мачке 

, а њихов подмладак најдуже до шест мјесеци 

старости, независно колико одвојених 

домаћинстава постоји унутар једног индивидуалног 

објекта ( куће). 

Правна лица и предузетници могу држати 

највише три пса чувара, поштујући  услове које 

морају да испуњавају објекти за држање животиња. 

Члан 15.  

Пас се може држати у ограђеном 

дворишту, под условом да му је онемогућен 

излазак и угрожавање пролазника и других лица. 

Ако двориште није безбиједно ограђено, пас се 

мора држати у посебно ограђеном простору 

(боксу), или везан на ланцу, тако да не може 

угрозити пролазнике и друга лица. Пас мора имати 

објекат (бокс, кућицу) који га штити од временских 

непогода.  

Под псом и мачком луталицом сматра се 

сваки пас и мачка који слободно лутају без надзора 

власника, односно држаоца, и исти ће бити 

преузети од стране хигијеничарске службе, предати 

и смјештени у регистроване азиле.  

На улазу у кућу, односно двориште у којем 

се држе пси-чувари, мора, на видном мјесту, 

стајати табла са натписом "ЧУВАЈ СЕ ПСА".  

Члан 16. 

Као пси чувари сматрају се они пси који су 

стално везани на ланцу и држе се ради чувања 

имовине, стада или стоке. 

Луксузним псима сматрају се они пси који 

се држе у становима, а не употребљавају се за лов. 

Ловачким псом сматра се онај пас који има 

важећи родовник, оцијењен од стране Кинолошког 

савеза Републике Српске. 

Члан 17.  

Уколико пас при извођењу из стана запрља 

или загади степениште, стазу, пут, зелену 

површину или други простор, држалац пса је дужан 

да загађену површину очисти и опере, а по потреби 

и дезинфикује.  

Члан 18.  

Пси се могу изводити само на кратком 

поводнику дужине до 1,5 м, са заштитном корпом 

на њушци, а без заштитне корпе на одговарајућем 

поводнику, могу се изводити пси малих и средњих 
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Члан 3.  

Свака особа која посједује, или се стара о 

животињи чији опстанак зависи од човјека, дужан 

је да се о њој и брине, а што подразумијева: 

стварање услова животињи да задовољи своје 

основне животне потребе:  

- обезбјеђење довољних количина квалитетне хране 

и воде,  

- простора за одмор и заклон, микроклиматских и 

хигијенских услова живота,  

- обезбјеђење присуства и контакта са сродним 

животињама исте врсте,  

-обезбјеђење, предузимање и спровођење 

превентивних, дијагностичких, хигијенских, 

терапеутских и других мјера, ради очувања 

здравственог стања животиње, спречавање 

настанка повреда, болести различитог узрока, бола, 

патње, страха, стреса и смрти, тј. очувања физичке, 

психичке и геномске цјеловитости.  

Члан 4.  

У случају да држалац животиње посумња 

да је животиња обољела од неке заразне болести, 

дужан је да о томе одмах обавијести најближу 

ветеринарску станицу, или орган управе надлежан 

за послове ветеринарске инспекције, и поступи по 

њиховом налогу.  

Члан 5.  

Нико не смије ни једну животињу да 

злоставља нити, без разлога, да убије или жртвује.  

Лишавање животиње живота оправдано је 

у недостатку алтернативних начина рјешавања 

проблема, у случају:  

-када је животиња неизљечиво болесна или 

повријеђена, и њен опоравак није могућ;  

-када је немогуће да се животиња прилагоди 

условима и затвору, а њено пуштање на слободу би 

представљало општу опасност за људе, друге 

животиње и животну средину;  

-када је животиња тако тјелесно деформисана, или 

на други начин патолошки онеспособљена, да 

живот за њу представља извор сталног бола, патње 

и стреса;  

-када животиња угрожава живот, здравље, 

сигурност и имовину људи, или проузрокује 

еколошке штете, тако да угрожава и опстанак 

других живих бића.  

Само ветеринар или друга квалификована 

особа могу убити животињу, тј. подврћи је 

еутаназији, осим у хитним случајевима када се 

ветеринаска или друга стручна помоћ не могу 

обезбиједити, а животиња се, тренутним 

лишавањем живота, мора ослободити патње.  

Када је потребно жртвовати животињу, тј. 

лишити је живота, то се мора урадити на хуман 

начин, без наношења животињи непотребног бола 

и патње. Изабрани начин за"хуману смрт" 

животиња:  

а) мора се проузроковати тренутни губитак 

свијести и смрт животиње, или  

б) животињу извести са претходном дубоком 

општом анестезијом, послије које слиједи корак 

који ће проузроковати њену сигурну смрт, без 

могућности опоравка.  

Особа која је обавила еутаназију мора, 

обавезно, провјерити да ли је животиња заиста 

мртва прије приступа нешкодљивом уклањању 

лешева.  

Члан 6.  

Забрањују се сљедећи начини убијања 

животиња:  

а) сви начини гушења животиња;  

б) употреба отровних супстанци или лијекова, дозе 

и начини апликације који су у супротности са 

ставовима из члана 5. став 4. ове одлуке;  

в) примјена електричне струје на начине који не 

доводе до непосредног губитка свијести;  

г) примјена ватреног оружја, осим код дивљих 

животињских врста.  

II - ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА 

Члан 7.  

Домаће животиње није дозвољено држати 

у I и II грађевинско-урбанистичкој зони.  

Члан 8.  

У зонама  III,IV,V,VI и VII, дозвољено је 

држање домаћих животиња уз обезбјеђење услова, 

одређених овом одлуком.  

Члан 9.  

У објектима или зградама колективног 

становања у свим грађевинско-урбанистичким 

зонама, кућни љубимци се могу држати под 

посебним условима и на начин прописан овом 

одлуком. 

Члан 10.  

У објектима изграђеним на парцелама 

индивидуалног становања, пољопривредног типа, 

изузев зоне I и II, могу се држати све врсте 

животиња из члана 2. став 1. тачка б) ове одлуке, и 
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капиталних инвестиција за 2013. годину неће моћи 

бити реализовани, па је СО-е Рогатица на сједници 

одржаној 30.09.2013. године донијела Одлуку о 

ребалансу плана капиталних инвестиција за период 

2013.-2017. година. 

Издаци за непроизводну сталну имовину 

по ребалансу буџета виши су за 176,39 % од 

планираних, из разлога што у плану буџета за 2013. 

годину нису довољно планирани издаци за 

прибављање земљишта. С обзиром да је извршено 

изузимање земљишта за изградњу саобраћајнице, 

неопходно је ребалансом буџета планирати 

повећање ових издатка. 

Издаци за сталну имовину намјењену 

продаји остали су на нивоу плана буџета за 2013. 

годину. 

Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара по ребалансу буџета мањи су за 43,01 % 

од планираних, из разлога што Центар за културу 

није извршио набавку робе у вриједности од 2.000 

КМ. 

Издаци за финансијску имовину по 

ребалансу буџета виши су за 20,88 % од 

планираних, из разлога што је ЈП „Водовод и 

канализација“ Рогатица дата краткорочна 

позајмица у износу од 23.000 КМ. 

Издаци за отплату дугова виши су за 

195,47 % од планираних, а посљедица су отплате 

неизмирених обавеза из 2012. године. 

 У плану буџета за 2013. годину планирана су 

средства буџетске резерве у износу од 30.000 КМ. 

По ребалансу буџета општине за 2013. годину 

средства буџетске резерве су остала на истом 

нивоу. 

 

2.2. Буџетски издаци по организационој 

класификацији 

 

 Буџетски издаци по организационој 

класификацији исказују буџетске издатке по 

буџетским корисницима са расподјелом између 

корисника. 

 У Табели 3. дат је Преглед буџетских издатака 

по организационој класификацији, по плану буџета 

за 2013. годину, извршењу за период 01.01.-

30.06.2013. године  и ребалансу буџета за 2013. 

годину, као и индекс повећања, односно смањења 

буџетских издатака по ребалансу буџета за 2013. 

годину у односу на планиране у буџету за 2013. 

годину.

                                                                                                                

Табела 3. 

 

Редни 

број 

Конто 

  
ОПИС 

  
ПЛАН 

2013.год. 

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01.-30.06.13. 

РЕБАЛАНС 

2013.год. 

Индекс 

6/4 

1 2 3 4 5 6 7 

       

    УКУПНО (I+II+III+IV+V) 5.650.000 2.587.636 6.050.000 107,08 

              

              

I 41 Текући расходи (А) 4.550.814 2.441.791 5.040.263 110,76 

II 51 Издаци за нефинансијску имовину (Б) 946.046 113.935 808.186 85,43 

III 61 Издаци за финансијску имовину (В) 110.140 0 133.140 120,88 

IV 62 Издаци за отплату дугова (Г) 13.000 31.910 38.411 295,47 

V   Буџетска резерва (Д) 30.000 0 30.000 100,00 

              

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (А) 282.873 145.662 290.390 102,66 

    Број потрошачке јединице: 00780110         

              

A 41 Текући расходи (1+2) 282.873 145.662 290.390 102,66 

              

1 411 Расходи за лична примања 67.333 34.202 66.500 98,76 

  4111 Расходи за бруто плате 59.133 30.586 60.300 101,97 

  4112 Расходи за бруто накнаде и ост.лич.прим.запослених 8.200 3.616 6.200 75,61 

Редни 

број 

Конто 

  
ОПИС 

  
ПЛАН 

2013.год. 

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01.-30.06.13. 

РЕБАЛАНС 

2013.год. 

Индекс 

6/4 

1 2 3 4 5 6 7 
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2 412 Расходи  по основу коришт. материјала  и услуга 215.540 111.460 223.890 103,87 

  4129 Остали непоменути расходи 215.540 111.460 223.890 103,87 

    Одборници 196.717 97.529 195.890 99,58 

    Остали непоменути расходи 18.823 13.931 28.000 148,75 

              

    АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА  (A+Б+В+Г+Д) 4.356.559 1.933.595 4.606.230 105,73 

    Број потрошакче јединице: 00780130         

              

A 41 Текући расходи (1+2+3+4+5) 3.276.123 1.794.992 3.641.059 111,14 

              

1 411 Расходи за лична примања 1.586.770 764.938 1.705.742 107,50 

  4111 Расходи за бруто плате 1.230.002 639.310 1.318.911 107,23 

  4112 Расходи за бруто накнаде и ост.лич.прим.запослених 356.768 125.628 386.831 108,43 

2 412 Расходи  по основу коришт. материјала  и услуга 666.529 477.080 897.259 134,62 

  4121 Расходи по основу закупа 1.600 1.014 2.600 162,50 

  4122 

Расходи по основу утрош.ел. енер.,комун. и 

комуни.усл. 70.000 48.140 90.550 129,36 

    Електрична енергија 40.000 26.749 43.950 109,88 

    Остали расходи комуналних услуга 30.000 21.391 46.600 155,33 

  4123 Расходи за режијски материјал 22.000 13.464 25.230 114,68 

  4125 Расходи за текуће одржавање 60.000 29.058 66.080 110,13 

  4126 Расходи по основу превоза и смејштаја 20.000 12.454 29.050 145,25 

  4127 Расходи за стручне услуге 60.035 54.902 103.910 173,08 

    Расходи за услуге платног промета и осигурања 6.000 5.424 6.000 100,00 

    Остали расходи за стручне услуге 54.035 49.478 97.910 181,20 

       

       

Редни 

број 

Конто 

  
ОПИС 

  
ПЛАН 

2013.год. 

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01.-30.06.13. 

РЕБАЛАНС 

2013.год. 

Индекс 

6/4 

1 2 3 4 5 6 7 

       

  4128 Расходи за услуге одржавања јавних површина 348.000 246.527 442.574 127,18 

    Расходи за услуге зимске службе 80.000 21.957 60.000 75,00 

    Расходи за услуге јавне расвјете 90.000 51.437 95.319 105,91 

    Расходи за услуге чишћења јавних површина 178.000 173.133 287.255 161,38 

  4129 Остали непоменути расходи 84.894 71.521 137.265 161,69 

    Изборна комисија 8.955 7.960 12.438 138,89 

    Остали непоменути расходи 75.939 63.561 124.827 164,38 

3 414 Субвенције 110.000 51.490 90.000 81,82 

  4141 Субвенције 110.000 51.490 90.000 81,82 

4 415 Грантови 721.824 423.997 772.708 107,05 

  4152 Грантови у земљи 721.824 423.997 772.708 107,05 

    Текући грантови непрофитним организацијама 721.824 423.997 772.708 107,05 

    Општинско удружење учесника рата 60.000 30.216 60.428 100,71 

    Црвени крст 30.000 15.328 36.000 120,00 

    Помоћ спортским организацијама  220.000 132.691 220.000 100,00 
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- плаћања годишње закупнине у износу од 

1.748,85 КМ; 

- регистрације привредног субјекта са 

сједиштем на подручју општине Рогатица  

  код надлежног Окружног привредног суда 

у Источном Сарајеву; 

- обезбјеђења почетка производње у оквиру 

прве производне фазе у периоду од    

  десет мјесеци од дана потписивања 

уговора; 

- изградње комплетног Производно-

прерађивачког центра у периоду од двије  

  године од дана потписивања уговора, а у 

складу са неопходном техничком  

  документацијом; 

- сталног запослења најмање 170 радника, а 

у сезони још 300 радника, кроз  

  реализацију планираног пројекта, при 

чему предност код запошљавања имају  

  становници општине Рогатица; 

- издвајања износа од 4% од исказане 

добити привредног друштва, на годишњем  

  нивоу, а у сврху стимулисања 

пољопривредне производње и реализације  

  инфраструктурних пројеката на подручју 

општине Рогатица.  

 

Општина Рогатица ће обезбиједити 

несметан приступ локацији, као и могућност 

прикључења на комуналну инфраструктуру. 

 

Члан 5. 

Уговор о привременом коришћењу 

пољопривредног земљишта по основу закупа, а у 

складу са одредбама ове одлуке, закључиће 

Начелник општине. 

 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рогатица“. 
Број: 02/1-013-14-2/13                                Предсједник        

Рогатица, 18.10.2013. године            Скупштине  општине  

                                    Кемо Чамџија, с.р.  

____________________________________________ 

 
На основу члана 22. став 1. алинеја 13. и 

14. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 

118/05), a у складу са Законом о заштити и 

добробити животиња Републике Српске ( 

„Службени гласник Републике Српске“, број: 

111/08) и члана 21. и 29. Статута општине Рогатица  

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 1/05, 

10/07, 6/08, 7/08, 9/09, 3/12 и 10/12), Скупштина 

општине Рогатица, на XII редовној  сједници 

одржаној дана 18.10.2013. године,  

д о н и ј е л а    ј е 

                                                                                        

О Д Л У К У 

О ЗАШТИТИ И ДРЖАЊУ ЖИВОТИЊА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РОГАТИЦА 

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  

Овом одлуком регулише се заштита 

животиња, њихова основна права и добробит, 

поштовање њиховог живота, као и утврђивање 

услова за њихово држање на територији општине 

Рогатица.  

Члан 2.  

Поједини појмови у овој одлуци имају 

сљедеће значење: 

а) животиње су све доместиковане и дивље 

животињске врсте (сисари, птице, гмизавци, 

водоземци, рибе и бескичмењаци), осјетљиве на 

бол и патњу и подложне стресу.  

б) домаће животиње су све животиње које је човек 

доместиковао, и које се традиционално гаје ради 

производње: хране за човјека, природних влакана и 

материјала животињског поријекла за добробит 

човека. У смислу ове одлуке то су: копитари (коњи, 

магарци, мазге и муле), папкари (говеда, овце, козе 

и свиње), кунићи, пернате животиње (патке, ћурке, 

кокошке, гуске, голубови, препелице) и пчеле.  

в) животиње за друштво (кућни љубимци) су све 

животињске врсте које човјек гаји и чува ради 

задовољства и друштва. У смислу ове одлуке, то су: 

пси, мачке, кунићи, мали глодари, собне птице, 

тераријумске, акваријумске и друге животиње које 

се гаје ради дружења и помоћи.  

г) држалац животиња je свако правно или 

физичко лице које је, као власник, одгајивач или 

чувар, одговорно за здравље и добробит животиња.  

д) анестезија је поступак којим се искључује 

осјетљивост код животиња.  

ђ) еутаназија је безболно усмрћивање које се 

обавља средствима посебне намјене.  

е) изгубљена животиња је животиња која је 

напустила власника, без његове воље, и                                                          

он је тражи.  

ж) добробит представља степен до којег су 

задовољене физиолошке потребе животиња, 

физичка и психичка удобност и сигурност, и 

очувана њихова физичка, психичка и геномска 

цјеловитост.  

з) злостављање животиња је непотребно 

повређивање животиња које наноси бол и патњу, 

или таква интервенција, поступање према њој, као 

и спречавање да испуни своје потребе, у мјери која 

може да проузрокује трајни страх, повреду или 

нарушавање здравља, као и гајење и размножавање 

јединки које пате од неких насљедних болести.  
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 Укупни буџетски издаци по ребалансу буџета по областима мањи су од укупних буџетских издатака по 

економској класификацији због неприказивања издатака по областима за буџетску резерву, за отплату дугова и 

издатака за позајмљивање и учешће у акцијама. 

 

         

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
На основу члана 13. став 1. алинеја 4. и 

члана 30. став 1. алинеја 11.  Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са 

чланом 5. Закона о пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) и члана 29. став 1. 

алинеја 11. Статута општине Рогатица („Службени 

гласник општине Рогатица“, број: 1/05, 10/07, 6/08, 

7/08, 9/09, 3/12 и 10/12), а након разматрања понуде 

и приједлога, привредног друштава „Рафино“ д.о.о. 

Београд, за инвестирање и оснивање привредног 

друштва Производно-прерађивачки центар 

Рогатица, Скупштина општине Рогатица на XII 

редовној сједници одржаној дана 18.10.2013. 

године, д о н и ј е л а  ј е 

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ У ЗАКУП   

   ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РОГАТИЦА 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком даје се у закуп, привредном 

друштву „Рафино“ д.о.о. Београд, за инвестирање и 

оснивање привредног друштва Производно-

прерађивачки центар Рогатица, пољопривредно 

земљиште у својини општине Рогатица, укупне 

површине 211.298 м², означено као:  

 

 

 

Р. 

бр. 

Катастарска 

општина 

Бр. 

ЛН 

З

К 

К.Ч. 

Основни/ 

подброј 

Назив 

парцеле 
Култура Класа 

Цијена закупа 

на годишњем 

нивоу 

КМ/ха 

Површина 

м² 

Вриједност 

закупа на 

годишњем 

нивоу КМ 

Тренутно 

стање 

пољоп. 

земљишта 

1. Рогатица 2  

703/1
4 

 

- 

1/1 „Луке“ Њива 

 

I  

II  
III 

90,00  

80,00 
70,00 

 

 47.192 

103.049 
22.543 

172.784 

424,70 

824,40 
157,80 

1.406,90 

Ливада 

Ливада 
Ливада 

2. Рогатица 2 703 
/14 

 
- 

1112/2 „Луке“ Њива I 
II 

90,00 
80,00 

33.870 
4.644 

38.514 

304,80 
37.15 

341.95 

Ливада 
Ливада 

 

         УКУПНО:        211.298 1.748,85  

 

 
Члан 2. 

 

            Пољопривредно земљиште из члана 1. ове 

одлуке даје се у закуп на период  коришћења од 

петнаест (15) економских  година, уз могућност 

продужења трајања закупа на период од још 

петнаест (15) економских година и један дан, 

искључиво ради обављања производње поврћа у 

затвореном простору те изградње пратећих 

објеката привременог карактера за његову прераду 

и то: 

- 15 ha под затвореним пластеницима; 

- 0,8 ha манипулативног простора, 

предвиђеног за транспорт, паркинг и карго- 

   рампе; 

- 2 ha прерађивачког и складишног 

простора и  

- 0,2 ha управна зграда : канцеларије, 

помоћни објекти и паркинг. 

 

Одлуку о продужењу закупа доноси 

Скупштина општине Рогатица на приједлог 

Начелника општине. 

 

Члан 3. 

 

У сврху припрема и опремања земљишта за 

предвиђену намјену, а у смислу изградње потребне  

 

 

 

 

инфраструктуре и привремених објеката, 

примјењиваће се одредбе Закона о уређењу  

простора и грађењу, Закона о заштити животне 

средине, као и други прописи. 

 

Члан 4. 

 

Пољопривредно земљиште се даје на 

привремено коришћење уз обавезу: 
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    Територијална ватрогасна јединица 177.924 122.893 206.353 115,98 

    Дом здравља-породична медицина 26.550 13.275 26.550 100,00 

    Основна школа "Свети Сава" 77.350 42.645 77.350 100,00 

    За рад политичких странака 20.000 8.333 20.000 100,00 

    Помоћ удружењима грађ.и невладиним организ. 80.000 35.465 95.376 119,22 

    помоћ вјерским заједницама 30.000 23.151 30.651 102,17 

5 416 Дознаке на име социјалне заштите 191.000 77.487 175.350 91,81 

  4161 Дознаке грађанима на име социјалне заштите 190.000 77.487 174.850 92,03 

    Текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима 30.000 13.626 25.000 83,33 

    Текуће помоћи породици, дјеци и младима 0 3.849 3.850   

    Текуће помоћи ученицима и студентима 100.000 53.884 100.000 100,00 

Редни 

број 

Конто 

  
ОПИС 

  
ПЛАН 

2013.год. 

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01.-30.06.13. 

РЕБАЛАНС 

2013.год. 

Индекс 

6/4 

1 2 3 4 5 6 7 

       

    Остале текуће помоћи грађанима на име соц.зашт. 40.000 5.747 35.000 87,50 

    Капиталне помоћи избјеглим и расељеним лицима 20.000 381 11.000 55,00 

  4169 Остале дознаке на име социјалне заштите 1.000 0 500 50,00 

              

Б 51 Издаци за нефинансијску имовину (1+2+3+4) 940.296 113.193 802.031 85,30 

              

1 511 Издаци за набавку сталних средстава  897.796 59.911 697.796 77,72 

  5111 Издаци за набавку грађевинских објеката 182.796 23.973 132.796 72,65 

    Издаци за набавку зграда и станова 32.796 0 32.796 100,00 

    Канализациони објекти 0 0 0   

    Остали објекти 150.000 23.973 100.000 66,67 

  5112 Издаци за реконструкцију и инвест. одржавање 675.000 26.006 525.000 77,78 

    Реконструкција цеста и мостова 325.000 12.711 275.000 84,62 

    Реконструкција зграда 170.000 0 100.000 58,82 

    Остала реконструкција и побољшања 180.000 13.295 150.000 83,33 

  5113 Издаци за набавку опреме 40.000 9.932 40.000 100,00 

2 513 Издаци за непроизводну сталну имовину 35.000 51.561 96.735 276,39 

  5131 Издаци за прибављање земљишта 10.000 51.561 71.735 717,35 

  5137 
Издаци за осталу нематеријалну имовину-
Урбанист.план 25.000 0 25.000 100,00 

3 514 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 6.000 1.509 6.000 100,00 

  5141 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 6.000 1.509 6.000 100,00 

4 516 

Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара 1.500 212 1.500 100,00 

  5161 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 1.500 212 1.500 100,00 

              

       

       

Редни 

број 

Конто 

  
ОПИС 

  
ПЛАН 

2013.год. 

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01.-30.06.13. 

РЕБАЛАНС 

2013.год. 

Индекс 

6/4 

1 2 3 4 5 6 7 

       

В 61 Издаци за финансијску имовину (1) 110.140 0 133.140 120,88 



Страна 12  -  Број 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА Пetaк, 18.10.2013 

 

              

1 611 Издаци за финансијску имовину  110.140 0 133.140 120,88 

  6114 Издаци за дате зајмове 110.140 0 133.140 120,88 

    Остала домаћа позајмљивања 110.140 0 133.140 120,88 

              

Г 62 Издаци за отплату дугова (1) 0 25.410 25.410   

              

1 621 Издаци за отплату дугова  0 25.410 25.410   

  6219 Издаци за отплату неизмир.обав.из ранијих година 0 25.410 25.410   

              

Д   Буџетска резерва (1) 30.000 0 30.000 100,00 

1   Буџетска резерва 30.000 0 30.000 100,00 

              

    ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (A+Б) 591.770 304.120 673.040 113,73 

    Број потрошачке јединице: 00780300         

              

A 41 Текући расходи (1+2+3) 591.770 303.740 672.660 113,67 

              

1 411 Расходи за лична примања 119.776 74.002 156.140 130,36 

  4111 Расходи за бруто плате 97.456 60.740 120.150 123,29 

  4112 Расходи за бруто накнаде и ост.лич.прим.запослених 22.320 13.262 35.990 161,25 

2 412 Расходи  по основу коришт. материјала  и услуга 22.600 9.344 25.800 114,16 

  4121 Расходи по основу закупа 1.000 495 1.000 100,00 

       

       

Редни 

број 

Конто 

  
ОПИС 

  
ПЛАН 

2013.год. 

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01.-30.06.13. 

РЕБАЛАНС 

2013.год. 

Индекс 

6/4 

1 2 3 4 5 6 7 

       

  4122 

Расходи по основу утрош.ел. енер.,комун. и 

комуни.усл. 8.600 3.657 8.600 100,00 

    Електрична енергија 3.500 1.509 3.500 100,00 

    Остали расходи комуналних услуга 5.100 2.148 5.100 100,00 

  4123 Расходи за режијски материјал 2.500 1.008 2.500 100,00 

  4125 Расходи за текуће одржавање 1.500 753 1.500 100,00 

  4126 Расходи по основу превоза и смејштаја 5.000 1.086 4.000 80,00 

  4127 Расходи за стручне услуге 1.500 833 5.200 346,67 

    Расходи за услуге платног промета и осигурања 0 0 0   

    Остали расходи за стручне услуге 1.500 833 5.200 346,67 

  4129 Остали непоменути расходи 2.500 1.512 3.000 120,00 

3 416 Дознаке на име социјалне заштите 449.394 220.394 490.720 109,20 

  4161 Дознаке грађанима на име социјлне заштите 368.494 176.898 399.320 108,37 

  4162 Дознаке другим институцијама социјал.заштите 6.500 2.590 6.000 92,31 

  4163 Дознаке пружаоцима услуга социјал.заштите 74.400 40.906 85.400 114,78 

              

Б 51 Издаци за нефинансијску имовину (1) 0 380 380   
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    МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (А) 26.000 4.936 26.000 100,00 

    Број потрошачке јединице: 00780200         

              

А 41 Текући расходи (1+2) 26.000 4.936 26.000 100,00 

              

1 412 Расходи по основу коришт. материјала и услуга 21.000 3.732 21.000 100,00 

       

Редни 

број 

Конто 

  
ОПИС 

  
ПЛАН 

2013.год. 
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  4122 
Расходи по основу утрош.ел. енер.,комун. и 
комуни.усл. 8.000 1.276 8.000 100,00 

    Електрична енергија 4.000 496 4.000 100,00 

    Остали расходи комуналних услуга 4.000 780 4.000 100,00 

  4123 Расходи за режијски материјал 5.000 0 2.000 40,00 

  4126 Расходи по основу превоза и смјештаја 8.000 2.292 8.000 100,00 

  4129 Остали непоменути расходи 0 164 3.000   

2 416 Дознаке на име социјалне заштите 5.000 1.204 5.000 100,00 

  4161 Дознаке грађанима на име социјлне заштите 5.000 1.204 5.000 100,00 

              

 
2.3. Буџетски издаци по функционалној 

класификацији 

 

 Буџетски издаци по функционалној 

класификацији исказују буџетске издатке по 

функционалној намјени за одређене области. 

 Буџетски издаци по функционалној 

класификацији сврстани су у девет области. 

У Табели 4. дат је Преглед буџетских 

издатака по функционалној класификацији, по 

плану буџета за 2013. годину, извршењу за период 

01.01. - 30.06.2013. године и ребалансу буџета за 

2013. годину, као и проценат повећања, односно 

смањења  буџетских издатака по ребалансу буџета 

за 2013. годину у односу на планиране у буџету за 

2013. годину. 

                              

                                                                             Табела 4. 

 
Редни број Код  

ОПИС 

ПЛАН 2013.год. ИЗВРШЕЊЕ 

01.01.-30.06.13. 

РЕБАЛАНС              

2013.год. 

Индекс  

5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 0100 Опште и јавне службе 2.250.672 1.278.586 2.387.375 106,07 

2. 0200 Одбрана -   - - 

3. 0300 Јавни ред и сигурност 177.924 123.365 206.353 115,98 

4. 0400 Економске службе 1.249.349 71.304 1.249.349 100,00 

5. 0500 Заштита животне средине 218.000 138.978 218.000 100,00 

6. 0600 Стамбено комунални послови 135.000 134.877 135.000 100,00 

7. 0700 Здравство 56.550 29.103 62.550 110,61 

8. 0800 Рекреација, култура, религија 359.058 271.253 387.691 107,97 

9. 0900 Образовање 353.741 183.895 353.741 100,00 

10. 1000 Социјалне заштита 696.566 324.365 848.390 121,80 

    УКУПНО 5.496.860 2.555.726 5.848.449 106,40 

 



Страна 16  -  Број 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА Пetaк, 18.10.2013 

 

Б 51 Издаци за нефинансијску имовину (1) 2.000 0 0 0,00 

              

1 516 

Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара 2.000 0 0 0,00 

  5161 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 2.000 0 0 0,00 

              

Г 62 Издаци за отплату дугова (1) 3.000 1.500 3.000 100,00 

              

1 621 Издаци за отплату дугова  3.000 1.500 3.000 100,00 

  6213 

Издаци за отплату примљених зајмова од 

ост.нив.влас. 3.000 1.500 3.000 100,00 

              

    ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗ. "РОГАТИЦА" (A+Б) 54.349 26.257 59.140 108,82 

    Број потрошачке јединице: 00780920         

              

A 41 Текући расходи (1+2) 53.849 26.257 58.990 109,55 

              

1 411 Расходи за лична примања 35.326 21.716 42.589 120,56 

  4111 Расходи за бруто плате 35.226 21.716 42.589 120,90 

  4112 Расходи за бруто накнаде и ост.лич.прим.запослених 100 0 0 0,00 

2 412 Расходи  по основу коришт. материјала  и услуга 18.523 4.541 16.401 88,54 

  4121 Расходи по основу закупа 650 324 650 100,00 

  4122 

Расходи по основу утрош.ел. енер.,комун. и 

комуни.усл. 2.651 1.579 3.037 114,56 

    Електрична енергија 796 405 796 100,00 

    Остали расходи комуналних услуга 1.855 1.174 2.241 120,81 

Редни 

број 

Конто 

  
ОПИС 

  
ПЛАН 

2013.год. 

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01.-30.06.13. 

РЕБАЛАНС 

2013.год. 

Индекс 

6/4 

1 2 3 4 5 6 7 

       

  4123 Расходи за режијски материјал 600 221 420 70,00 

  4125 Расходи за текуће одржавање 900 0 90 10,00 

  4126 Расходи по основу превоза и смејштаја 600 856 935 155,83 

  4127 Расходи за стручне услуге 2.087 590 2.190 104,94 

  4129 Остали непоменути расходи 11.035 971 9.079 82,27 

              

Б 51 Издаци за нефинансијску имовину (1) 500 0 150 30,00 

              

1 511 Издаци за набавку сталних средстава  500 0 150 30,00 

  5113 Издаци за набавку опреме 500 0 150 30,00 

              

    ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (А) 0 0 0   

    Број потрошачке јединице: 00780190         

              

А 41 Текући расходи (1) 0 0 0   

              

1 412 Расходи по основу коришт. материјала и услуга 0 0 0   

  4129 Остали непоменути расходи 0 0 0   
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1 511 Издаци за набавку сталних средстава  0 380 380   

  5113 Издаци за набавку опреме 0 380 380   

              

    СРЕДЊА ШКОЛА (A+Б) 90.015 39.532 90.015 100,00 

    Број потрошачке јединице: 08150073         

              

A 41 Текући расходи (1+2) 88.115 39.170 84.740 96,17 

              

       

Редни 

број 

Конто 

  
ОПИС 

  
ПЛАН 

2013.год. 

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01.-30.06.13. 

РЕБАЛАНС 

2013.год. 

Индекс 

6/4 

1 2 3 4 5 6 7 

       

1 411 Расходи за лична примања 8.500 4.008 8.000 94,12 

  4111 Расходи за бруто плате 0 0 0   

  4112 Расходи за бруто накнаде и ост.лич.прим.запослених 8.500 4.008 8.000 94,12 

2 412 Расходи  по основу коришт. материјала  и услуга 79.615 35.162 76.740 96,39 

  4122 

Расходи по основу утрош.ел. енер.,комун. и 

комуни.усл. 39.000 18.124 38.285 98,17 

    Електрична енергија 10.000 5.845 10.000 100,00 

    Остали расходи комуналних услуга 29.000 12.279 28.285 97,53 

  4123 Расходи за режијски материјал 2.500 1.299 2.564 102,56 

  4124 Расходи за материјал за посебне намјене 8.000 2.981 6.700 83,75 

  4125 Расходи за текуће одржавање 7.000 922 6.700 95,71 

  4126 Расходи по основу превоза и смејштаја 4.500 1.019 3.860 85,78 

  4127 Расходи за стручне услуге 6.800 3.862 5.676 83,47 

    Расходи за услуге платног промета и осигурања 0 0 0   

    Остали расходи за стручне услуге 6.800 3.862 5.676 83,47 

 4129 Остали непоменути расходи 11.815 6.955 12.955 109,65 

              

Б 51 Издаци за нефинансијску имовину (1+2) 1.900 362 5.275 277,63 

              

1 511 Издаци за набавку сталних средстава  1.000 249 4.375 437,50 

  5112 Издаци за реконструкцију и инвест. одржавање 0 0 2.575   

  5113 Издаци за набавку опреме 1.000 249 1.800 180,00 

2 516 

Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара 900 113 900 100,00 

  5161 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 900 113 900 100,00 

       

       

              

Редни 

број 

Конто 

  
ОПИС 

  
ПЛАН 

2013.год. 

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01.-30.06.13. 

РЕБАЛАНС 

2013.год. 

Индекс 

6/4 

1 2 3 4 5 6 7 

       

    ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ (A+Б+Г) 101.876 49.679 104.584 102,66 

    Број потрошачке јединице: 00780400         
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A 41 Текући расходи (1+2) 96.126 46.929 98.833 102,82 

              

1 411 Расходи за лична примања 72.766 38.186 75.474 103,72 

  4111 Расходи за бруто плате 70.342 38.103 73.050 103,85 

  4112 Расходи за бруто накнаде и ост.лич.прим.запослених 2.424 83 2.424 100,00 

2 412 Расходи  по основу коришт. материјала  и услуга 23.360 8.743 23.359 100,00 

  4122 
Расходи по основу утрош.ел. енер.,комун. и 
комуни.усл. 11.711 4.293 11.711 100,00 

    Електрична енергија 8.597 3.095 8.597 100,00 

    Остали расходи комуналних услуга 3.114 1.198 3.114 100,00 

  4123 Расходи за режијски материјал 1.087 501 1.087 100,00 

  4124 Расходи за материјал за посебне намјене 5.349 2.081 5.349 100,00 

  4125 Расходи за текуће одржавање 625 82 625 100,00 

  4126 Расходи по основу превоза и смејштаја 950 415 950 100,00 

  4127 Расходи за стручне услуге 2.518 615 2.017 80,10 

    Расходи за услуге платног промета и осигурања 0 0 0   

    Остали расходи за стручне услуге 2.518 615 2.017 80,10 

  4129 Остали непоменути расходи 1.120 756 1.620 144,64 

              

Б 51 Издаци за нефинансијску имовину (1+2) 250 0 250 100,00 

              

1 511 Издаци за набавку сталних средстава  0 0 0   

  5112 Издаци за реконструкцију и инвест. Одржавање 0 0 0   

  5113 Издаци за набавку опреме 0 0 0   

Редни 

број 

Конто 

  
ОПИС 

  
ПЛАН 

2013.год. 

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01.-30.06.13. 

РЕБАЛАНС 

2013.год. 

Индекс 

6/4 

1 2 3 4 5 6 7 

       

2 516 

Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара 250 0 250 100,00 

  5161 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 250 0 250 100,00 

              

Г 62 Издаци за отплату дугова (1) 5.500 2.750 5.501 100,02 

              

1 621 Издаци за отплату дугова  5.500 2.750 5.501 100,02 

  6213 

Издаци за отплату примљених зајмова од 

ост.нив.влас. 5.500 2.750 5.501 100,02 

              

    НАРОДНА БИБЛИОТЕКА (А+Б+Г) 46.137 26.766 63.097 136,76 

    Број потрошачке јединице: 08180060         

              

A 41 Текући расходи (1+2) 40.537 24.516 58.497 144,31 

              

1 411 Расходи за лична примања 32.997 22.139 49.077 148,73 

  4111 Расходи за бруто плате 32.997 22.139 49.077 148,73 

  4112 Расходи за бруто накнаде и ост.лич.прим.запослених 0 0 0   

2 412 Расходи  по основу коришт. материјала  и услуга 7.540 2.377 9.420 124,93 
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  4122 
Расходи по основу утрош.ел. енер.,комун. и 
комуни.усл. 4.138 1.614 3.770 91,11 

    Електрична енергија 2.000 733 2.000 100,00 

    Остали расходи комуналних услуга 2.138 881 1.770 82,79 

  4123 Расходи за режијски материјал 500 260 500 100,00 

  4125 Расходи за текуће одржавање 250 0 150 60,00 

  4126 Расходи по основу превоза и смејштаја 350 135 200 57,14 

  4127 Расходи за стручне услуге 1.404 69 300 21,37 

  4129 Остали непоменути расходи 898 299 4.500 501,11 

              

Редни 

број 

Конто 

  
ОПИС 

  
ПЛАН 

2013.год. 

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01.-30.06.13. 

РЕБАЛАНС 

2013.год. 

Индекс 

6/4 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Б 51 Издаци за нефинансијску имовину (1) 1.100 0 100 9,09 

              

1 511 Издаци за набавку сталних средстава  1.100 0 100 9,09 

  5113 Издаци за набавку опреме 1.100 0 100 9,09 

              

Г 62 Издаци за отплату дугова (1) 4.500 2.250 4.500 100,00 

              

1 621 Издаци за отплату дугова  4.500 2.250 4.500 100,00 

  6213 
Издаци за отплату примљених зајмова од 
ост.нив.влас. 4.500 2.250 4.500 100,00 

              

    ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "РОГАТИЦА"  (А+Б+Г) 100.421 57.089 112.094 111,62 

    Број потрошачке јединице: 00780500         

              

A 41 Текући расходи (1+2) 95.421 55.589 109.094 114,33 

              

1 411 Расходи за лична примања 77.195 50.026 87.771 113,70 

  4111 Расходи за бруто плате 76.195 49.976 86.771 113,88 

  4112 Расходи за бруто накнаде и ост.лич.прим.запослених 1.000 50 1.000 100,00 

2 412 Расходи  по основу коришт. материјала  и услуга 18.226 5.563 21.323 116,99 

  4122 

Расходи по основу утрош.ел. енер.,комун. и 

комуни.усл. 5.662 3.244 5.362 94,70 

    Електрична енергија 3.300 1.808 3.000 90,91 

    Остали расходи комуналних услуга 2.362 1.436 2.362 100,00 

  4123 Расходи за режијски материјал 800 572 800 100,00 

  4124 Расходи за материјал за посебне намјене 500 0 400 80,00 

  4125 Расходи за текуће одржавање 0 23 100   

  4126 Расходи по основу превоза и смејштаја 100 0 100 100,00 

Редни 

број 

Конто 

  
ОПИС 

  
ПЛАН 

2013.год. 

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01.-30.06.13. 

РЕБАЛАНС 

2013.год. 

Индекс 

6/4 

1 2 3 4 5 6 7 

       

  4127 Расходи за стручне услуге 576 235 3.973 689,76 

  4129 Остали непоменути расходи 10.588 1.489 10.588 100,00 

              


