
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 
Година XII – број 2 Петак, 17.03.2017. године 

 

Скупштина

На основу члана 59., 62. и 66. Закона о 

задуживању, дугу и гаранцијама 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 71/12, 52/14), 

члана 50. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 

121/12,52/14,103/15 и 15/16), члана 39. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16) и члана 37. Статута 

Општине Ново Горажде („Службени 

гласник Општине Ново Горажде“ број: 

4/15), СО-е Ново Горажде на првој 

посебној сједници одржаној дана 

17.03.2017. године, доноси   

 

О Д Л У К У  

о прихватању кредитног задужења 

Општине Ново Горажде  

 

 

Члан 1.  

Прихвата се кредитно задужење 

Општине Ново Горажде у износу од 

2.500.000,00 КМ (словима: два милиона 

и пет стотина хиљада конвертибилних 

марака) за рефинансирање 

неисплаћеног дугорочног дуга и 

финансирање пренесених обавеза.  

 

Члан 2. 

Кредитна средства из члана 1. ове 

Одлуке обезбједиће се дугорочним 

задужењем код комерцијалне банке, под 

следећим условима:  

- рок отплате: 12 година  

- камата: фиксна, до 6.5 %  

- рок доспијећа и услови отплате: 

мјесечно уз плаћање доспјелих 

ануитета, 

- кредит се повлачи једнократно,  

- накнада за обраду захтјева: у 

једнократном плаћању до 1 % 

- повлачење средстава: одмах по 

потписивању уговора,  

- обезбјеђење кредита: залога на 

непокретним и покретним 

стварима,мјенице и акцептни 

налози. 

 

Члан 3 

Из кредита из члана 1 ове Одлуке 

измириће се обавезе из поглавља II  

Плана рефинансирања и измирења 

пренесених обавеза, а који је саставни 

дио ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

(1) Остварени изворни приходи Буџета 

Општине Ново Горажде у 2016. години 

износе 1.746.127,41 КМ, и то порески 

приходи 940.456,14 КМ и непорески 

приходи 805.671,27 КМ.  

(2) По реализацији ове Одлуке, укупно 

кредитно задужење Општине Ново 

Горажде износило би 2.731.425,45 КМ, 

и то:  

- кредит број: RAP/МWSS/1/RL-

SC/519 код Свјетске банке за 

обнову и развој, са стањем на дан 

28.02.2017. године од 231.425,45 

КМ и годишњом отплатом од 

11.019,52 КМ 

- тражени кредит у износу од 

2.500.000,00 КМ, са каматом од 

1.106.915,71 КМ.Годишњи 

ануитет по овом кредиту износио 

би 300.576,36 КМ.  

(3) Укупна годишња отплата износила 

би 311.595,88 КМ што у односу на 

остварене приходе у 2016. години 

износи 17,84 % и представља дозвољену 

границу предвиђену чланом 59. став 1.  
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Закона о задуживању, дугу и 

гаранцијама Републике Српске.  

(4) Горња граница укупног кредитног 

задужења од 18% које доспије на 

отплату у било којој наредној години 

износи 314.303,00 КМ. 

 

Члан 5. 

Овлашћује се Начелник општине да, по 

добијању сагласности надлежног 

министарства, потпише уговор о 

кредитном задужењу, под условима 

наведеним у овој Одлуци.  

 

Члан 6. 

(1)За реализацију ове Одлуке задужују 

се Начелник општине и Одсјек за 

финансије.  

(2)Одсјек за финансије се задужује да 

ову Одлуку достави Министарству 

финансија у року од 10 дана од дана  

њеног доношења.  

. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-2-2/17 

Ново Горажде, 17.03.2017. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

 

На основу члана члана 30. Закона о 

фискалној одговорности  у Републици 

Српској („Службени гласник Републике 

Српске, број 94/15) и члана 98. 

Пословника Скупштине општине Ново 

Горажде („Службени гласник општине 

Ново Горажде“, број: 6/05), Скупштина 

општине Ново Горажде на првој 

посебној сједници одржаној дана 

17.03.2017. године донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Плана за измирење 

неизмирених обавеза општине Ново  

 

Горажде пренесених из претходног 

периода са приједлогом других 

неопходних мјера за консолидацију 

буџета општине Ново Горажде 

 

 

1. Усваја се План за измирење 

неизмирених обавеза општине 

Ново Горажде пренесених из 

претходног периода са 

приједлогом других неопходних 

мјера за консолидацију буџета 

општине Ново Горажде (у даљем 

тексту: План). 

 

2. Задужује се начелница општине 

да у року од 10 дана од дана 

доношења овог Закључка донесе 

Акциони план провођења Плана 

за измирење неизмирених 

обавеза општине Ново Горажде 

пренесених из претходног 

периода са приједлогом других 

неопходних мјера за 

консолидацију буџета општине 

Ново Горажде. 

 

3. Задужује се Одсјек за финансије 

да овај Закључак, заједно са 

Планом из тачке 1. овог 

Закључка достави Министарству 

финансија Републике Српске, у 

року од три дана од дана његовог 

доношења. 

 

4. Овај Закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана његовог 

објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-2-1-1/17 

Ново Горажде, 17.03.2017. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
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ПЛАН ЗА ИЗМИРЕЊЕ 

НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА 

ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

ПРЕНЕСЕНИХ ИЗ ПРЕТХОДНОГ 

ПЕРИОДА СА ПРИЈЕДЛОГОМ 

ДРУГИХ НЕОПХОДНИХ МЈЕРА ЗА 

КОНСОЛИДАЦИЈУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 

1. ОБАВЕЗЕ  И ПОТРАЖИВАЊА НА 

ДАН 31.12.2016 ГОДИНЕ ГОДИНЕ 

 

а)Обавезе 

1.Плате и друга лична примања 

-обавезе за плате запослених ,обавезе за 

накнаде/то,превоз,регрес,огрев и 

зимница,обавезе по основу пореза и 

доприноса на плате и накнаде,обавезе 

према физичким лицима /одборници 

,уговори о дјелу, привремени и 

повремени послови, комисије, надзор, 

обавезе за кориснике сицијалне заштите 

Укупно  ..............................1.535.632 КМ 

Обавезе за плате ,топли оброк и превоз 

су из 2016 године( август, септембар , 

октобар, новембар и децембар) 

искључиво се исплаћују путем 

извршних судских рјешења уз 

укључивање Агенције за мирно 

рјешавање радних спорова за то и 

превоз. 

Обавезе по основу пореза и доприноса 

на плате и топли оброк , накнаде плата и 

остала лична примања су закључно са 

2015 годином дјелимично 

репрограмиране и то: 

-репрограм број06.05/411-36-2/15 од 

09.02.2016 на износ 295.589,14 у 60 

рата.Висина рате 4.926,49 Репрограм 

истиче у децембру 2020 године .Остатак 

дуга са 31.12.2016 године износи 

249.844,28 КМ 31.12.2016 године 

доспијело на наплату 4.926,49 КМ. 

-репрограм број 06.05/411-129-3/16 од 

27.06.2016 године на износ 168.350,64 

КМ у 36 рата.Висина рате 4.676,41 

КМ.Репрограм истиче у 6 мјесецу 2019 

године. Остатак дуга са 31.12.2016 

године износи 149.645,00 КМ  

 

31.12..2016 године доспијело на наплату 

4.676,41 КМ. 

-репрограм број 06.05/411-47-1/15 

(Центар за социјални рад) на износ 

48.785,87 у 30 рата. Висина рате 

1.626,20.Репрограм истиче у јулу 2017 

.Остатак дуга са 31.12.2016 године 

износи 22.766,72 КМ.01.11.2016 године 

доспијело на наплату 6.504,80 КМ.. 

Са 31.12..2016 године укупно доспијело 

на наплату 11.987,02 км.Све пријављене 

пореске обавезе по основу плата, 

накнада и др. плаћене су закључно са 

мјесецом јулом 2016 године. 

Мјесечне обавезе по репрограмима  у 

2017 години износе ......... 11.229,10 КМ 

2.Обавезе по основу набавке роба и 

услуга: 

-редовно пословање закључно са 

31.12.2016 ........................... 343.000 КМ 

-по основу инвестиција закључно са 

31.12.2016 године .............. 155.159 КМ 

 Укупно..................... 498.159 КМ 

Обавезе по овом основу сууглавном 

доспијеле на наплату. 

3.Oбавезе по основу кредита и 

позајмица/главница/ 

-кредит код Нове банке из 2003 године 

за куповину станова /главница/ 

37.007,76 КМ. 

Доспјеле обавезе по овом кредиту са 

31.12.2016 године износе 12.134,00 КМ 

са каматом од 1.702,00 КМ. Мјесечна 

рата по овом кредиту износи 1.348,00 

КМ 

-кредит код НЛБ Развојне банке из 2007 

године за куповину ДЦ у износу од 

/главница/720.000 КМ.Доспјеле обавезе 

по овом кредиту са 31.12.2016 године 

износе 40.000 КМ са каматом од 

6.528,00 КМ.Мјесечна рата кредита 

износи око 6.500,00 КМ 

-кредит код Нове банке из 2011 године у 

износу oд /главница/  1.045.981,24 

Доспјеле обавезе по овом кредиту са 

31.12.2016 године износе 50.381,07 КМ 

плус камата од 61.430,26 КМ.Мјесечна 

рата по овом кредиту износи 12.423,48 

КМ. 
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-кредит Свјетске банке из 2001године  у 

износу од 130.666 $ или у против 

вриједности од242.444,97 КМ рачунато 

по средњем курсу на дан 31.12.2016 

године.Доспјеле обавезе по овом 

кредиту са 31.12.2016 године износе 

47.512,00$ или у против вриједности од 

88,156,14КМ/средњи курс 1.85545/.По 

овом кредиту Министарство 

пољопривреде,шумарства и 

водопривреде поднијело је тужбу за 

наплату доспјелих обавеза  са законском 

затезном каматом  почев од 01.01.2016 

године па до дана измирења обавезе. 

Суд је донио пресуду којом се налаже 

општини измирење доспјелих обавеза 

по овом кредиту, 

-позајмица од Павгорд Фоча за 

измирење обавеза по основу изградње 

стамбених зграда у износу од 250.000 

КМ. Доспјеле обавезе по овој позајмици 

са 31.12.2016 године износе 154.000 

КМ.Мјесечна рата за отплату ове 

позајмице износи 7,000,00 КМ са 

каматом од око 5.000,00 КМ. 

Павгорд д.о.о Фоча је по основу ове 

позајмице покренуо судски спор  по 

којем је суд дозволио извршење.Спор се 

односи на период од 01.05 2015 године 

до 01.12.2016 у висини од 147.000,00 

КМ /главница/. Затезна камата на 

доспјеле обавезе која ће износити око 

115.000,00 КМ. Трошкови поступка су 

5.000,00 КМ. 

Укупне обавезе по основу главнице по 

кредитима на дан 01.11.2016 

…………………............ 2.275.851,08 КМ 

Мјесечне обавезе по  кредитима износе 

............................................. 33.000,00 KM 

Доспјеле обавезе  по кредитима на дан 

01.11.2016 ..........................   199.224 KM 

 

б/Потраживања 

На дан 31.12.2016 године исказана су 

следећа потраживања :     

-позајмице предузећима и лицима 

..............................................    31.500 КМ 

- потраживања по основу нераздужених 

путних аконтација ...............    2.460 КМ 

 

- потраживање по основу осталих 

потраживања од запослених 

.............................................. 4.865 КМ 

- потраживање од Фонда здравственог 

осигурања ........................... 1.758 КМ 

- спорна потраж. по основу продаје у 

земљи/Шик Маглић-стечај/ ............ 

…………………………     11.657 КМ 

- спорна остала краткорочна 

потраживања у земљи/елизабет Рајт  

.........................................     10.060 КМ 

- остало ..........................     35.374 КМ 

 Укупно     ...........     97.674 КМ 

Осим потраживања под остало 

/РТРС,ПИО,Министарство локалне 

управе/потраживања од фонда и 

дијелом потраживања од запослених и 

потраживања по основу нераздужених 

путних аконтација, наплата осталих 

потраживања је под знаком питања 

/застарелост,статус дужника.../ 

 

2.ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА У 2017 И 

НАРЕДНИМ ГОДИНАМА 

У 2017.може се очекивати реално 

остварење  прихода по врстама како 

слиједи: 

-порески приходи   .............. 897.340 КМ 

-непорески приходи .............837.600 КМ 

-трансфери јединицама локалне 

самоуправе /помоћ изразито 

нерезвијеним општинама/....  61.000 КМ 

-трансфери за социјалне помоћи    

.................................................  31.000 КМ 

УКУПНО   ......................   .1.825.940 КМ 

 

Висина планираних пореских прихода је 

на горњој граници реалног остварења,у 

чему су/порез на плату,порез од 

самосталне дјелатности,ПДВ,порез на 

имовину/. Висина планираних 

непореских прихода је остварива ако се 

створе услови и наплати рента за 

грађевинско земљиште , оствари приход 

од потопљеног земљишта. Грантови су 

на нивоу реалног остварења за изузетно 

неразвијене општине. 

Из напријед наведеног произилази да би 

реално оствариви приходи износили  
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1.825.940КМ, те би код сачињавања 

оперативног мјесечног буџета исти 

износио 152.162 КМ.Наведени износ 

неби смјели  да пробију укупни 

мјесечни издаци по свим основама 

/текуће обавезе и измирење обавеза из 

претходног периода/  

С обзиром на остварење прихода у 

претходним годинама(крећу се на нивоу 

планираних прихода у 2016 години) 

очекивати је да ће приходи у наредним 

годинама бити на нивоу прихода из 

2016 године,те да ће висина ефеката по 

усвојеним  мјерама у 2017.години бити 

на приближном нивоу у наредним 

годинама и да се са тим износом може 

располагати са санирање нагомиланих 

дугова. 

 

3. ПРИЈЕДЛОГ МОГУЋИХ МЈЕРА 

1.обезбједити стриктну примјену 

законитости у доношењу буџета, 

евидентирању пословних промјена, 

располагању средствима буџета и 

извјештавању надлежних по периодима 

предвиђеним законом и осталим 

важећим актима, 

2.обезбједити стварање обавеза и 

коришћење средстава само за намјене 

одређене буџетом и то највише до 

износа који је планиран, 

3.трошкове репрезентације ограничити 

на максимално 3.000,00 КМ годишње 

или 4.500 укључујући сва давања  код 

свих корисника по основу разних слава 

и прослава,  

4.трошкове телефона(смањењем лимита 

потрошње по фиксним и мобилним 

телефонима, смањењем броја 

преплатничких директних линија, 

смањењем броја претплата за интернет 

и коришћење бежичних интернетских 

веза,....) ограничити на максимални 

износ од 5.000 КМ годишње и то укупно 

код свих буџетских корисника, 

5.трошкове јавне расвјете извршеном 

рационализацијом смањити до нивоа 

максималног мјесечног рачуна за 

утрошену енергију од 2.500,00 КМ, 

трошкове одржавања до 250,00 КМ и 

трошкове материјала до 250,00 КМ, 

6.трошкове заједничке комуналне 

потрошнје ограничити на ниво 

смањених буџетских могућности,тј до 

5.000,00 КМ годишње,  

7.обавезе по основу трошкова накнада 

ван радног односа предвидјети у 

максималном износу-до 3.000,00 КМ,и 

то за евентуално неки пријеко потребни 

стручни уговор о дјелу и рад управних 

одбора, 

8.превоз ученика обезбједити по 

транспарентном поступку јавних 

набавки са реално утврђеном висином 

издвајања средстава по овом основу,до 

2.000,00-2.500,00 КМ мјесечно 

укључујући у овај износ и средства која 

за ове потребе издваја  Министарство 

образовања (садашња издвајања су 

нереално висока), 

9.давања за просвету,спорт, цивилну 

заштиту,ватрогасну службу,борачку  

смањити најмање за 20% тако да се 

обезбједи финансирање програмских и 

пројектних активности а смањи или 

укине финансирање трошкова слава и 

прослава,трошкова накнада,реклама и 

др.Наведени трошкови у 2016 години 

износиће око 130.000,00 КМ/овај износ 

неби требало да буде реална основа јер 

је жиро-рачун у 2016 години био у 

непрекидној блокади па доста 

планираних обавеза  није исплаћено или 

је стављено у други план/.Издаци по 

овом основу у претходним годинама 

износили су око  200.000,00 КМ. 

10.извршити анализу свих планом 

предвиђених осталих трошкова,а 

поједине ставке свести на најмању 

потребну мјеру или потпуно укинути, 

11.стимулације на плату потпуно 

укинути, 

12.потпуно укинути плаћање 

запослених за рад у комисијама, радним 

тијелима, надзорима и друго, 

13.видјети могућност корекције плата и 

накнада одерђених категорија 

запослених и изабраних.... 
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14.Покушати обезбједити кредит код 

комерцијалне банке и из њега измирити 

одређене  приспјеле обавезе према 

радницима, по кредитима, према 

добављачима и пореској управи и тако 

обезбједити деблокаду рачуна. 

Покушати  обезбједити стање мировања 

по кредитима у периоду од 2-3 године  и 

на тај начин обезбједи измирење 

обавеза које се ни на који начин не могу 

одложити, 

15.повести активности са повјериоцима 

о  условима, начину и роковима 

измирења обавеза створених у ранијем 

периоду као и обезбјеђење фер односа 

према повјериоцима како би се 

предухитриле активности са њихове 

стране о наплати потраживања мимо 

договора/судским путем/,или са 

повјериоцима који су већ покренули 

судски спор покушати рјешити спор 

неким видом поравнања . Под овом 

ставком се подразумијева и покушај 

договора са радницима да у одређеном 

периоду(2-3 мјесеца док се не ријеши 

питање деблокаде рачуна)  не подносе 

захтјеве судовима за наплату плата и 

осталих накнада, 

16.Наћи начина да се изврши обавеза по 

основу суског поравнања са Павгорд 

д.о.о Фоча 

17.oбезбједити измирење пореских 

обавеза /изузетно тешка обавеза са 

неизвјесним и тешким рјешењем/  

обезбјеђењем репрограма или другог 

начина санирања ових обавеза, 

18.обезбједити да се приликом стварања 

обавеза успостави потпуна 

координација између служби како би 

биле стваране само оне обавезе за које 

су предвиђена средтва у буџету,те да 

документација стварно и формално буде 

исправна , потпуна и по прописаном 

протоколу достављена на евидентирање 

и плаћање, 

19.предвидити активности на 

обезбјеђењу недостајућих средстава од 

субјеката који могу помоћи и који су на 

одређени начин учествовали у стварању  

 

одређених обавеза /влада, министарства, 

дирекције... првенствено по основу 

створених обавеза за изградњу станова 

за поплављене и станова за борачке 

категорије/ 

 20.окончати активности око 

одговарајуће накнаде за средства која су 

утрошена у изградњу одређених 

објеката а исти служе за потребе јавних 

предузеће чији оснивач није општина 

(електро водови ниског напона,трафо 

станице..../. Накнада би подразумјевала 

и компензацију дијела наших обавеза по 

основу електричне енергије. 

21.Обратити се за помоћ Влади 

Републике Српске ради помоћи у 

санирању тешке финансијске ситуације, 

22.прецизирати доношење потребне 

планске документације: 

-просторни план 

-урбанистички план 

-регулациони планови, 

Велики дио обавеза за израду ових 

планова је плаћено. Доношењем ових 

планова обезбједили би се услови 

вођење земљишне политике у области 

урбанизма а самим тим и наплату 

одређених средстава по основу ренте и 

дозвола за грађење. 

23.обезбједити потребну комуникацију 

између начелника и шефова служби, као 

и комуникацију између шефова служби, 

те створити потпуну одговорност 

шефова служби за нормално 

функционисање служби /у потпуности 

елиминисати комуникацију између 

претпостављених и запослених 

заобилазећи шефове служби/, 

24.обезбједити доношење оперативних 

буџета за период од једног мјесеца и 

извјештавање о реализацији истих 

надлежних, 

25.обезбједити уговарање радова и 

поступке јавних набавки/јавна 

предузећа,остали/ по основу општих , 

заједничких потреба и инвестиција до 

нивоа објективних потреба и износа 

које буџет може да поднесе поштујући у  
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потпуности одредбе и смисао закона о 

јавним набавкама 

26.обезбједити извршење контроле 

утрошка пласираних средстава  

буџетским корисницима и другим 

правним лицима која су добијала 

средства из буџета по било ком основу, 

27.обезбједити  поврат позајмљених 

средстава, 

28.обезбједити стриктно поштовање 

програма утрошка намјенских 

средстава, 

29.обезбједити потпуну примјену 

важећих правилника/Правилник о 

интерним контролним поступцима, 

набавкама, рачуноводству и 

рачуноводственим Политикама/. 

30.размотрити могућност продаје или 

издавања непотребних објеката, 

31.појачати активности на обезбјеђењу 

додатних прихода, 

32.у потпуности обуставити пријем и 

ангажовање нових радника , извршити 

анализу постојеће систематизације и 

утврдити евентуалне вишкове радне 

снаге и начине и цијену усклађивања са 

стварним потребама /пензионисања, 

отпремнине код добровољног 

напуштања..../. Ово се намеће и као 

обавеза по основу новоусвојеног Закона 

о локалној самоуправи,  

33.Све напријед усвојене мјере   у 

потпуности примјенити  код израде и 

усвајања плана буџета за 2017 и 

наредним годинама док се стање у 

финансијама општине не санира. 

Усвајање буџета мимо усвојених 

ограничења се неће вршити. 

34.Приликом усвајања буџета за 

наредне године доспјела дуговања из 

ранијих година која су планом 

предвиђена за измирење у години за 

коју се доноси буџетобавезно ће се 

планирати и евидентирати  преко конта 

отплате дугова(конто 621921) како је 

предвиђено Законом о буџетском 

систему. 

35.Све обавезе по основу плата,накнада 

плата и личних птимања,као и по  

 

основу одборничких додатака ,накнада 

комисијама и др.обавезно пријављивати 

и исплаћивати у роковима који су 

законом предвиђени. 

 

4. ПОЈЕДИНАЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 

ЕФЕКТИ ПО УСВОЈЕНИМ 

МЈЕРАМА 

Мјера 3-13.Примјеном усвојених мјере 

број 3-13 (уграђено у план буџета за 

2017 годину на контима 41 и 621)  

финасијски ефекат на годишњем нивоу 

износио би 394.000 КМ, 

Мјера 14 и 15.Овом мјером би се 

обезбједиле уштеде по основу камата и 

судских трошкова сигурно до 50.000,00 

КМ, 

Мјера 16. Ако би се изнашле 

могућности за поврат средстава по овом 

судском поравнању до 01.04.2017 

године , у наредном периоду  колико би 

трајао споразум, у буџету би се 

уштедило најмање 50.000,00 КМ на име 

камата, 

Мјера 19,20 и 21.Овим мјерама у виду 

грантова и трансфера и признавања 

накнада за утрошена средства општине  

могло би се у наредном периоду од 2-3 

године обезбиједити до 200.000,00 КМ, 

Мјера 27.Овим мјерама би се 

обезбједио финансијски ефекат 

/једнократно/од најмање 25.000,00 КМ 

Мјера 32.Овим мјерама би се 

обезбједио финансијски ефекат од 

најмање 45.000,00 КМ годишње (само 

једно радно мјесто је минимум 

15.000,00 КМ годишње) 

Укупан финансијски годишњи ефекат 

по усвојеним и проведеним мјерама би 

износио 394.000,00 КМ,плус 370.000,00 

КМ по мјерама 14,15,16,19,20,21,27и 32 

(укупно и није разврстано по годинама) 

 

5. МОГУЋНОСТИ САНИРАЊА 

ДУГА 

Из раније наведеног прегледа о висини 

дуга по појединим категоријама 

видљиво је да: 
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1.Дуг по основу дугорочних кредита 

2.275.581,08 КМ има утврђену 

динамику отплате и исти се сваке 

године планира преко конта 621341 .И 

овим програмом је предвиђено 

планирање ове отплате у свим наредним 

годинама обезбјеђујући отплату мимо 

финансијслих ефеката утврђених по 

основу усвојених мјера.У овом дијелу 

било би пожељно да се дуг по основу 

судског поравнања са Павгорд д.о.о 

Фоча измири одмах како би се 

уштедило на каматама око 50.000 КМ. 

 

2.Обавезе по основу пореза и доприноса 

на плате и то уизносу(остатак дуга) од 

399.527,00 КМ су репрограмиране тако 

да у: 

-2017 години доспијева за отплату 

………………………......138.000 КМ 

-2018 години доспијева за отплату 

…………………………  115.234 КМ 

-2019 години доспијева за отплату 

…………………………..  87.176 КМ 

-2020 години доспијева за отплату 

…………………………..  59.117 КМ 

 

3.Наведене износе по годинама треба 

приликом усвајања буџета за дотичну 

годину упланирати на расходовној 

страни преко конта 621921 и исти би 

имали основ за отплату из финансијских 

ефеката створених по основу усвојених 

и реализованих мјера.Остатак од 

финансијских ефеката за измирење 

осталих обавеза по годинама би био: 

-2017 године (394.000-138.000) 

.............................................. 256.000 КМ 

-2018 године (394.000-115.234)  

.............................................. 278.766 КМ 

-2019 године (394.000-87.176)  

............................................   306.824 КМ 

-2020 године (394.000-59.112)  

.............................................. 334.888 КМ 

-2021 године (394.000-0,00)  

.............................................. 394.000 КМ 

-2022 године (394.000-0,00)  

.............................................. 394.000 КМ 

Укупно ............................  1.964.478 КМ 

 

Укупно обезбјеђена средства и 

измирене обавезе у следећих 6 година 

би износиле 2.734.005КМ 

(399.527+1.964.478+370.000). 

 

4.Усвајање и провођење осталих мјера 

има за циљ обезбјеђивање пословања у 

складу са законском регулативом и 

прописаним и усвојеним процедурама. 

 

Број: 01/1-052-2-1/17 

Ново Горажде, 17.03.2017. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
                                                                                                                                                                                                  

ПЛАН  РЕФИНАНСИРАЊА  И 

ИЗМИРЕЊА ПРЕНЕСЕНИХ 

ОБАВЕЗА 

 

Основ за доношење Плана 

 

План за превазилажење проблема 

финансирања пренесених обавеза 

општине Ново Горажде (у даљем 

тексту: План) се доноси на основу и у 

складу са чланом 30.Закона о фискалној 

одговорности(„Службени гласник 

Републике Српске,број 94/15) и члана 

66.став 3. Закона о задуживању, дугу и 

гаранцијама Републике Српске 

(„Службени глассник Републике 

Српске“, број: 71/12), по којем је израда 

овог документа услов за дугорочно 

задужење општине. 

Такође овај План је и саставни дио“ 

Плана за измирење обавеза општине 

Ново Горажде пренесених из 

претходног периода те приједлог 

других неопходних мјера за 

консолидацију буџета општине Ново 

Горажде“и практично представља 

његово дјелимично провођење.  

 

I  СТАЊЕ ПРЕНЕСЕНИХ ОБАВЕЗА 

ИЗ 2016. ГОДИНЕ 

 

Општина Ново Горажде утврдила је 

постојање обавеза које представљају 

велики терет за несметано  
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функционисање и измиривање текућих 

обавеза. 

Спецификација обавеза је како слиједи: 

 

1.Плате и друга лична примања 

 

-обавезе за  плате запослених ,обавезе за 

накнаде/то,превоз,регрес/,обавезе по 

основу пореза и доприноса на плате  и 

накнаде,обавезе према физичким 

лицима/одборници,уговори о 

дјелу,привремени и повремени 

послови,комисије,надзор/,обавезе за 

кориснике сицијалне заштите 

                                                                                               

Укупно ............ 1.468.387,00 КМ   

                                                                                                                                                          

2.Обавезе по основу набавке роба и 

услуга: 

 

-редовно пословање ....... 328.532,00 KM 

-по основу инвестиција ..121.159,00 KM 

                                                                                                

3.Oбавезе по основу кредита  

 

а/Остатак обавеза из Уговора о кредиту, 

број 1073110008, од 11.07.2011. године, 

закљученог са Новом банком АД Бања 

Лука, у износу од: 

1.094.404,87(главница плус доспјеле 

камате), 

б/Остатак обавеза из Уговора о кредиту, 

број: 1000030050, од 15.09.2003. године, 

закљученог са Новом банком АД Бања 

Лука, у износу од: 37.470,33 

КМ(главница плус доспјеле камате),  

в/Остатак кредита код НЛБ Развојне 

банке број 11505686 од 23.11.2007 

године у износу од 745.138,59 

КМ(раскинут уговор о кредиту.За 

предњи износ блокиран рачун.Износ 

представља главницу плус камата)  

г/кредит број: RAP/МWSS/1/RL-SC/519 

код Свјетске банке за обнову и развој, 

са стањем  од 231.425,45 КМ, 

Укупне обавезе  по кредитима   

...................................... 2.108.439,24 КМ 

 

4.Остале обавезе 
 

-Обавезе настале по основу судског 

поравнања број 61 0 пс 005994 13 пс од 

05.06.2013 године закљученог са 

„Павгорд“ доо Фоча, у износу од: 

470.000,00 КМ(250.000,00 КМ главница 

и 220.000,00 КМ камата и судски 

трошкови),  

 

II ПЛАН УТРОШКА КРЕДИТНИХ 

СРЕДСТАВА 

 

Из одобреног кредита рефинансирале 

би се обавезе по следећим 

кредитима(тачка 3 пренесених обавеза): 

1.Остатак обавеза из Уговора о кредиту, 

број 1073110008, од 11.07.2011. године, 

закљученог са Новом банком АД Бања 

Лука, у износу од: 1.094.404,87,. 

2.Остатак обавеза из Уговора о кредиту, 

број: 1000030050, од 15.09.2003. године, 

закљученог са Новом банком АД Бања 

Лука, у износу од: 37.470,33 КМ,  

3.Остатак кредита код НЛБ Развојне 

банке број 11505686 од 23.11.2007 

године у износу од 745.138,59КМ.  

Такође из одобреног кредита би се 

измириле следеће пренесене обавезе: 

1.Обавезе настале по основу судског 

поравнања број 61 0 пс 005994 13 пс од 

05.06.2013 године закљученог са 

„Павгорд“ доо Фоча, у износу од: 

470.000,00 КМ(тачка 4 пренесених 

обавеза),  

2. Обавезе настале по основу Уговора 

број 02/1-404-2-1/12, од 04.04.2012 

године, закљученог са АД 

„Романијапутеви“ Соколац, у износу од 

20.000,00 КМ-дио тачке 2 пренесених 

обавеза,  

3.Oбавезе за кориснике социјалне 

помоћи у износу од 34.000,00 КМ-дио 

тачке 1 пренесених обавеза, 

4.Обавезе према„Електродистрибуција“ 

Пале у износу од 30.000,00 КМ-дио 

тачке 2 пренесених обавеза,  

5.Обавезе према Дом за стара лица 

„Сунце“ Рогатица у износу од 10.000,00 

КМ-дио тачке 2 пренесених обавеза,  
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6.Обавезе према Централни уред „ Дује 

„у износу од 15.000,00 КМ-дио тачке 2 

пренесених обавеза,  

7.Обавезе према М:ТЕЛ у износу од 

3.000,00 КМ-дио тачке 2 пренесених 

обавеза, 

8.СТР „Дарко“ Рогатица у износу од 

2.574,00 КМ –дио тачке 2 пренесених 

обавеза, 

9.“Самобор“ д.о.о Ново Горажде у 

износу од 3.000,00 КМ-дио тачке 2 

пренесених обавеза, 

10.Службени гласник РС у износу од 

650,00 КМ-дио тачке 2 пренесених 

обавеза, 

11.“Херцеговина“оил плус у износу од 

10.273,49 КМ-дио тачке 2 пренесених 

обавеза, 

12.“Јагодић“ д.о.о Ново Горажде у 

износу од 891,20 КМ-дио тачке 2 

пренесених обавеза, 

13.Обавезе према изборној комисији и 
бирачким одборима за проведене изборе 

у октобру 2016 године у износу 

20.880,67 КМ-дио тачке 1 пренесених 

обавеза, 

14.“Code computers“ Фоча у износу од 

2.716,85-дио тачке 2 пренесених 

обавеза,  

Укупан износ обавеза које су предмет 

измирења је 2.500.000,00 КМ. 

Реализацијом кредитног задужења како 

је планирано значајно би се промјенило 

финансијско стање општине и 

омогућило несметано редовно 

пословање. 

 

Број: 01/1-052-2-2-1/17 

Ново Горажде, 17.03.2017. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

САДРЖАЈ 

 

 

 

 

 

Скупштина општине 

 

 

1. Одлука о прихватању кредитног задужења Општине Ново Горажде  стр. 1-2 

2. Закључак о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза општине Ново 

Горажде пренесених из претходног периода са приједлогом других неопходних 

мјера за консолидацију буџета општине Ново Горажде  стр. 2 

3. План за измирење неизмирених обавеза општине Ново Горажде пренесених из 

претходног периода са приједлогом других неопходних мјера за консолидацију 

буџета општине Ново Горажде  стр. 3-8 

4. План рефинансирања и измирења пренесених обавеза, стр. 8-10 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

            

Оснивач и издавач: Скупштина општине Ново Горажде. Главни и одговорни уредник 

Горан Петровић –  секретар Скупштине општине Ново Горажде, уредник Данијела 

Јеремић – административни радник – оператер. Телефон: 058/430-095, факс: 058/432-

100. 

Службени гласник општине Ново Горажде основан је Одлуком Скупштине општине 

Ново Горажде број: 01/01-013-2-3/06 од 28.02.2006. године 

 

 

 
  


