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На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 23.
априла 2010. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О ИЗ МЈЕ НИ И ДО ПУ НА МА ОД ЛУ КЕ О КУ ПО ВИ НИ 

НЕ ПО КРЕТ НО СТИ (“Слу жбе ни гла сник 

Ре пу бли ке Срп ске”, број 22/10)

I

У Од лу ци о ку по ви ни не по крет но сти, број: 04/1-012-2-
329/10, од 19. фе бру а ра 2010. го ди не (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 22/10), тач ка I ми је ња се и гла си:

“До но си се од лу ка о ку по ви ни згра де же ље знич ке ста -

ни це у Ви ше гра ду, ста нич ног пла тоа и пра те ћих обје ка та,

из гра ђе них на зе мљи шту озна че ном као к.ч. број 1878/1 у

по вр ши ни од 12.723 м2 и 630 м2, к.ч. број 1878/2 у по вр ши -

ни од 106 м2, к.ч. број 1878/3 у по вр ши ни од 144 м2, к.ч.

број 1878/4 у по вр ши ни од 448 м2, к.ч. број 1878/5 у по вр -

ши ни од 365 м2, к.ч. број 1878/6 у по вр ши ни од 48 м2, к.ч.

број 1878/7 у по вр ши ни од 26 м2, к.ч. број 1878/8 у по вр -

ши ни од 30 м2, све упи са не у Пл. број 259/3 КО Ви ше град

1, дру штве на сво ји на, ко ри сник ОДП “Ви ше град транс” (по

ста ром пре мје ру не по крет но сти озна че не као к.ч. број

223/9 у по вр ши ни од 14.520 м2, упи са на у зк. ул. број 431

КО СП Ви ше град, са пра вом ко ри шће ња на РО “Ви ше -

град транс” Ви ше град) и не по крет но сти озна че не са к.ч.

број 45 у по вр ши ни од 50 м2, упи са не у Пл. број 158 КО

Ви ше град 2, дру штве на сво ји на, ко ри сник ОДП “Ви ше -

град транс”, у ври јед но сти од 713.400,84 КМ.”.

II

Иза тач ке I до да је се но ва тач ка Ia, ко ја гла си:

“Одо бра ва ју се сред ства у из но су од 50.000,00 КМ са
ра чу на по себ них на мје на од при ва ти за ци је др жав ног ка пи -
та ла и сук це си је имо ви не бив ше СФРЈ (тзв. escrow ра чун),
на име га ран ци је (де по зи та), утвр ђе на у Јав ном по зи ву за
при ку пља ње по ну да ра ди из бо ра нај по вољ ни је по ну де.
Сред ства се упла ћу ју на ра чун број 562-006-00001342-55
код НЛБ Раз вој на бан ка а.д. Ба ња Лу ка.”.

III

У тач ки III по сли је ри је чи од лу ке бри ше се тач ка, до да -
ју запета и ри је чи: “као и да ис ти м упу ти пи смо на мје ре за
ку по ви ну не по крет но сти из тач ке I ове од лу ке на из нос на -
ве ден у тач ки I ове од лу ке”.

IV

Ова од лу ка сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-646/10 Пред сјед ник
23. априла 2010. го ди не Вла де
Бања Лука Ми ло рад До дик, с.р.
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На осно ву чла на 69. став 6. За ко на о по љо при вред ним
за дру га ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске“, бр.
73/08 и 106/09) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој
упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске“, бр. 118/08
и 11/09), ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства и во до при -
вре де, у са рад њи са По љо при вред ним за дру жним са ве зом
Ре пу бли ке Срп ске,  д о  н о  с и  

П РА  В И  Л А

О ЗА ДРУ ЖНОЈ РЕ ВИ ЗИ ЈИ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

(1) Пра ви ли ма о за дру жној ре ви зи ји прописују се за да -
так за дру жне ре ви зи је (у да љем тек сту: ре ви зи ја), усло ви
ко је мо ра ју ис пу ња ва ти По љо при вред ни за дру жни са вез
Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Са вез) и ре ви зор ска
слу жба ко ја оба вља за дру жну ре ви зи ју (у да љем тек сту:
ре ви зо ри), по сту пак вр ше ња ре ви зи је, са др жај из вје шта ја
о оба вље ној ре ви зи ји, оба ве зе ко је мо рају да ис пу не Са вез,
ре ви зо ри и за дру га на кон из вр ше не ре ви зи је и вр сте тро -
шко ва ре ви зи је. 

(2) Ре ви зи ја је оба ве зна за све за дру ге и мо же би ти ре -
дов на и ван ред на.

II - ЗА ДА ТАК РЕ ВИ ЗИ ЈЕ

Члан 2. 

За да так ре ви зи је је да струч но, објек тив но и од го вор но
ис пи та, про вје ри и утвр ди:

а) да ли су осни вач ка ак та, за дру жна пра ви ла за дру ге и
дру га ак та, по слов на до ку мен та ци ја, ор га ни за ци ја и по сло -
ва ње за дру ге у скла ду са за дру жним прин ци пи ма, За ко ном
о по љо при вред ним за дру га ма (у да љем тек сту: За кон) и За -
дру жним пра ви ли ма Са ве за (у да љем тек сту: Пра ви ла са -
ве за),

б) из вр ша ва ње оба ве за утвр ђе них Пра ви ли ма са ве за и
За ко ном,

в) да ли је из бор, опо зив, дје ло круг и рад ор га на упра -
вља ња у скла ду са За ко ном, Пра ви ли ма са ве за и за дру -
жним пра ви ли ма за дру ге,
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г) еви ден ци ју и струк ту ру за дру жног члан ства и да ли
се сти ца ње ста ту са за дру га ра или пре стан ка ста ту са за дру -
га ра, књи га за дру га ра и за дру жна ста ти сти ка во де у скла -
ду са За ко ном, Пра ви ли ма са ве за и за дру жним пра ви ли ма
за дру ге,

д) еви ден ци ју и струк ту ру за по сле них, њи хов од нос
пре ма за дру га ри ма и вр ше ње пра ва и оба ве за у за дру зи,

ђ) обим за дру жне со ли дар но сти и за дру жне са рад ње
за дру га ра и тре ћих ли ца са за дру гом и из вр ша ва ње ме ђу -
соб них оба ве за утвр ђе них За ко ном, Пра ви ли ма са ве за и за -
дру жним пра ви ли ма за дру ге, 

е) струк ту ру за дру жне имо ви не, упра вља ње и ко ри -
шће ње за дру жне имо ви не, 

ж) ис пу ње ност усло ва за оства ри ва ње и ко ри шће ње
сред ста ва под сти ца ја и

з) дру ге по треб не чи ње ни це од зна ча ја за рад и по сло -
ва ње за дру ге.

Члан 3.

По ред кон трол не функ ци је, ре ви зи ја има за да так да вр -
ши и пре вен тив ну и са вје то дав ну функ ци ју у ци љу за шти -
те ин те ре са за дру ге, за дру га ра и уна пре ђе ња раз во ја за дру -
гар ства.

III - УСЛО ВИ КО ЈЕ МО РАЈУ ИС ПУ ЊА ВА ТИ СА ВЕЗ И

РЕ ВИ ЗО РИ КО ЈИ ОБА ВЉА ЈУ РЕ ВИ ЗИ ЈУ

Члан 4.

Ре ви зи ју оба вља Са вез уко ли ко ис пу ња ва сље де ће
усло ве:

а) да је осно ван и ре ги стро ван код над ле жног су да, 

б) да је ор га ни зо ван и да по слу је у скла ду са За ко ном и
Пра ви ли ма са ве за,

в) да је ма те ри јал но и тех нич ки оспо со бљен за ефи ка -
сно оба вља ње ре ви зи је и 

г) да је ка дров ски оспо со бљен за струч но оба вља ње
по сло ва у скла ду са чла ном 69. тач ка 7. За ко на.

Члан 5.

Зва ње ре ви зо ра мо же сте ћи ли це ко је ис пу ња ва сље де -
ће усло ве:

а) да је др жа вља нин Ре пу бли ке Срп ске или Бо сне и
Хер це го ви не,

б) да има ви со ку струч ну спре му (прав не, еко ном ске
или по љо при вред не стру ке),

в) да има нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства на по -
сло ви ма ре ви зи је или нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства
у за дру жном сек то ру на ру ко во де ћим по сло ви ма, 

г) да по зна је про пи се из за дру гар ства, као и спе ци фич -
но сти, тра ди ци о нал не ври јед но сти и прин ци пе за дру гар -
ства,

д) ре ви зор не мо же би ти ру ко вод но ли це за по сле но у
за дру зи или ли це ко је оба вља би ло ко ју функ ци ју у Са ве зу
и

ђ) да ни је осу ђи ван за кри вич на дје ла ко ја га чи не не -
до стој ним за оба вља ње по сло ва ре ви зи је.

Члан 6.

(1) Ре ви зор има слу жбе ну ле ги ти ма ци ју.

(2) Обра зац ле ги ти ма ци је из ста ва 1. овог чла на утвр -
ђу је Са вез.

Члан 7.

(1) Ре ви зи ју оба вља ју ре ви зо ри са стал ним рад ним од -
но сом у Са ве зу.

(2) Из у зет но, ка да се вр ши ре ви зи ја у за дру зи са ко јом
је Са вез у суд ском спо ру, ре ви зи ју оба вља ју пред у зе ћа за
оба вља ње ре ви зи је на осно ву уго во ра за оба вља ње ре ви зи -
је.

(3) Ли ца ко ја се ан га жу ју на осно ву уго во ра из ста ва 2.
овог чла на мо ра ју по што ва ти За кон, Пра ви ла са ве за, ова
пра ви ла и упут ства глав ног ре ви зо ра.

Члан 8.

(1) Глав ни ре ви зор до но си упут ства и ме то до ло ги ју за
спро во ђе ње ре ви зи је.

(2) При ли ком оба вља ња ре ви зи је ре ви зо ри су ду жни да
се при др жа ва ју прин ци па про фе си о нал но сти, не при стра -
сно сти, од го вор но сти, по ште ња, тран спа рент но сти, ефи ка -
сно сти и еко но мич но сти, у скла ду са Ко дек сом по на ша ња
ре ви зо ра.

(3) Ко декс из ста ва 2. овог чла на до но си пред сјед ник
Са ве за. 

Члан 9.

(1) Рад ре ви зо ра усмје ра ва и пра ти пред сјед ник Са ве за.

(2) На за хтјев пред сјед ни ка Са ве за, а по од лу ци Управ -
ног од бо ра, ре ви зо ри са стал ним рад ним од но сом у Са ве зу
гу бе зва ње ако не ра де у скла ду са За ко ном, Пра ви ли ма са -
ве за, овим пра ви ли ма и ако ре ви зи ју не оба вља ју струч но,
не при стра сно и са вје сно.

Члан 10.

Ако Са вез утвр ди да је ре ви зор при ли ком вр ше ња ре -
ви зи је зло у по три је био сво је зва ње и ни је по сту пио у скла -
ду са За ко ном, Пра ви ли ма са ве за и овим пра ви ли ма, ду жан
је по ни шти ти из вје штај о из вр ше ној ре ви зи ји и под ни је ти
за хтјев над ле жном ор га ну за по кре та ње по ступ ка за утвр -
ђи ва ње од го вор но сти ре ви зо ра и пред у зи ма ње од го ва ра ју -
ћих мје ра.

IV - ПО СТУ ПАК ВР ШЕ ЊА РЕ ВИ ЗИ ЈЕ

Члан 11.

(1) Ре ви зор ра ди по на ло гу Са ве за. 

(2) На лог за оба вља ње ре ви зи је са др жи и озна ку о ко -
јој се вр сти ре ви зи је ра ди.

Члан 12.

(1) Ре ви зи ја се оба вља са јед ним или ви ше ре ви зо ра.

(2) При ли ком вр ше ња ре ви зи је, ре ви зор мо же зах ти је -
ва ти при су ство и ан га жо ва ње ин спек то ра, вје шта ка и дру -
гих ли ца за оба вља ње ре ви зи је из од ре ђе них обла сти ор га -
ни за ци је и по сло ва ња за дру ге.

Члан 13.

(1) Ре ви зи ја се оба вља у про сто ри ја ма за дру ге.

(2) Ре ви зи ја се мо же, из у зет но, оба ви ти у Са ве зу или на
дру гом од го ва ра ју ћем мје сту по одо бре њу Са ве за.

(3) Са вез оба вје шта ва за дру гу ко ја је под врг ну та ре ви -
зи ји о оба вља њу ре ви зи је, при је по чет ка вр ше ња ре ви зи је.

Члан 14.

(1) Ре ви зор при је по чет ка вр ше ња ре ви зи је по ка зу је
слу жбе ну ле ги ти ма ци ју ко јом по твр ђу је да је овла шћен да
оба вља ре ви зи ју.

(2) Ре ви зор од ре ђу је ко ја до ку мен та, по да ци и усло ви
су му по треб ни за рад.

(3) Ре ви зор мо же да зах ти је ва при су ство и са рад њу ли -
ца за ко ја оци је ни да су му по треб на за успје шно оба вља -
ње ре ви зи је.

Члан 15.

(1) Ако за дру га од би је да при ми ре ви зо ра, не обез би је -
ди сред ства и дру ге усло ве нео п ход не за оба вља ње ре ви зи -
је или на дру ги на чин оне мо гу ћи оба вља ње ре ви зи је, ре ви -
зор ће о то ме пи сме но оба ви је сти ти Са вез.

(2) Са вез ће упо зо ри ти за дру гу ко ја од би је или оне мо -
гу ћи оба вља ње ре ви зи је и на ло жи ти јој да у ро ку од се дам
да на обез би је ди усло ве за оба вља ње ре ви зи је у скла ду са
За ко ном, Пра ви ли ма са ве за и овим пра ви ли ма.
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Члан 16.

Са вез је ду жан да под не се за хтјев над ле жном ор га ну за
по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње од го вор но сти и пред у -
зи ма ње од го ва ра ју ћих мје ра про тив за дру ге и од го вор них
ли ца ако: 

а) за дру га не по сту пи по упо зо ре њу и на ло гу Са ве за
или

б) ако ди рек тор или дру го од го вор но ли це, ор ган или
члан ор га на упра вља ња у за дру зи оне мо гу ћи или оме та
оба вља ње ре ви зи је.

V - СА ДР ЖАЈ ИЗ ВЈЕ ШТА ЈА О ОБА ВЉЕ НОЈ 
РЕ ВИ ЗИ ЈИ

Члан 17.

Из вје штај о оба вље ној ре ви зи ји мо ра би ти ја сан, исти -
нит, пот пун, не при стра сан и је дин ствен. 

Члан 18.

Из вје штај о оба вље ној ре ви зи ји са др жи:

а) оп ште по дат ке о за дру зи ко ја је пред мет ре ви зи је;

б) по дат ке о ре ви зо ру ко ји је оба вио ре ви зи ју, ли ци ма
ко ја су при су ство ва ла, вре ме ну и мје сту вр ше ња ре ви зи је;

в) по дат ке о вр сти ре ви зи је, пред ме ту ре ви зи је и про -
пи си ма ко је је ре ви зор при ми је нио;

г) на лаз ре ви зи је са по да ци ма о:

1) упра вља њу и ру ко во ђе њу за дру гом,

2) оства ри ва њу про из вод них од но са у за дру зи,

3) имо вин ско-прав ним од но си ма у за дру зи,

4) оба ве за ма и по тра жи ва њи ма, из вр ша ва њи ма оба ве за
и ли квид но сти за дру ге,

5) по дат ке о за вр шном ра чу ну,

6) мје ра ма, упут стви ма и на ло зи ма ко је је ре ви зор да -
вао у то ку ре ви зи је,

д) за кључ ке ре ви зи је и

ђ) пре по ру ке и при је дло ге мје ра.

VI - ОБА ВЕ ЗЕ ЗА ДРУ ГЕ, РЕ ВИ ЗО РА И СА ВЕ ЗА

Члан 19.

Ди рек тор за дру ге или ли це ко је он овла сти ду жан је да
да је исти ни та, тач на и пот пу на оба вје ште ња о све му што је
по треб но да се ре ви зи ја из вр ши пра вил но и ефи ка сно.

Члан 20.

Ако за дру га ни је обез би је ди ла сред ства, по дат ке и дру -
ге усло ве утвр ђе не За ко ном, Пра ви ли ма са ве за и овим пра -
ви ли ма сма тра ће се да се ни је под вр гла ре ви зи ји.

Члан 21.

(1) Ре ви зор је ду жан да са ста ви и до ста ви на црт из вје -
шта ја Са ве зу нај ду же у ро ку од се дам да на од да на оба вља -
ња ре ви зи је.

(2) Са вез је ду жан да на црт из вје шта ја о оба вље ној ре -
ви зи ји, с при мјед ба ма и упут стви ма, до ста ви ор га ни ма
упра вља ња за дру ге и ди рек то ру за дру ге у ко јој је из вр ше -
на ре ви зи ја у ро ку од 15 да на од да на оба вља ња ре ви зи је.

Члан 22.

При го вор за дру ге раз ма тра глав ни ре ви зор Са ве за, а
ко нач ну од лу ку до но си Управ ни од бор Са ве за.

Члан 23.

(1) Ди рек тор за дру ге ду жан је да из вје штај о ре ви зи ји
са при мјед ба ма и упут стви ма ста ви на днев ни ред за јед -
нич ке сјед ни це над зор ног и управ ног од бо ра. 

(2) Са вез мо же да уче ству је у ра ду за јед нич ке сјед ни це
да ва њем од го во ра и ми шље ња о свим пи та њи ма ко ја су
пред мет ре ви зи је. 

(3) За пи сник са за јед нич ке сјед ни це до ста вља се Са ве -
зу у ро ку од осам да на од да на одр жа ва ња сјед ни це. 

Члан 24.

За дру га је оба ве зна да по сту пи по при мјед ба ма и упут -
стви ма у ро ку утвр ђе ном у из вје шта ју.

Члан 25.

Ако за дру га и ор га ни ру ко во ђе ња и упра вља ња не по -
сту пе по на ло зи ма ре ви зо ра и не от кло не не пра вил но сти
ко је је утвр ди ла ре ви зи ја, Са вез ће о то ме оба ви је сти ти
над ле жни ор ган и пред у зе ти дру ге мје ре утвр ђе не За ко ном
и Пра ви ли ма са ве за.

VII - ТРО ШКО ВИ РЕ ВИ ЗИ ЈЕ

Члан 26.

(1) Тро шко ве за оба вља ње за дру жне ре ви зи је чи не не -
по сред ни и по сред ни тро шко ви.

(2) Не по сред ни тро шко ви се са сто је од тро шко ва на -
ста лих из вр ше њем кон крет них на ло га за за дру жну ре ви зи -
ју и оби ла зак за дру ге (пут ни тро шко ви и сл.).

(3) По сред ни тро шко ви са сто је се од тро шко ва за во ђе -
ње оп ште и по себ не ста ти сти ке у ве зи са по сло ви ма за дру -
жне ре ви зи је, пра ће њем из вр ше ња на ло га, во ђе њем по сту -
па ка по при го во ри ма, струч ну по моћ за дру га ма при от кла -
ња њу не до ста та ка и слич но.

Члан 27.

(1) Ви си ну тро шко ва ре ви зи је утвр ђу је Управ ни од бор
Са ве за.

(2) Тро шко ве ре ви зи је за дру ге су ду жне да пла ћа ју на
на чин и у из но су ко ји утвр ди Са вез.

Члан 28.

Не из вр ша ва њем оба ве за за дру ге по осно ву обез бје ђе -
ња сред ста ва из чла на 28. ових пра ви ла сма тра ће се да се
за дру га ни је под вр гла ре ви зи ји у сми слу За ко на и ових
пра ви ла.

VI II  - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 29.

Над зор над спро во ђе њем ових пра ви ла вр ши Са вез.

Члан 30.

Ова пра ви ла сту па ју на сна гу осмог да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-33-3829/10
8. априла 2010. го ди не Министар,
Бања Лука Др Ра ди во је Бра тић, с.р.
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На осно ву чла на 4. За ко на о бу џет ском си сте му Ре пу -
бли ке Срп ске – Пре чи шћени текст (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, бр. 54/08, 126/08 и 92/09), чла на 5. став
2. За ко на о из вр ше њу бу џе та Ре пу бли ке Срп ске за 2010. го -
ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 115/09)
и чла на 69. ст. 1. и 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 11/09), а у
ве зи са чла ном 53. За ко на о ту ри зму – Пре чи шћени текст
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 112/07), ми -
ни стар тр го ви не и ту ри зма  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О УСЛО ВИ МА И ПО СТУП КУ ЗА ФИ НАН СИ РА ЊЕ 

ПРО ЈЕ КА ТА ИЗ ОБЛА СТИ ТУ РИ ЗМА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се усло ви, кри те ри ју ми
и по сту пак за фи нан си ра ње про је ка та из обла сти ту ри зма
из бу џе та Ре пу бли ке Срп ске, на чин кон тро ле на мјен ског
тро ше ња фи нан сиј ских сред ста ва, те на чин оба вје шта ва ња
јав но сти о ре зул та ти ма по ступ ка за фи нан си ра ње про је ка -
та из обла сти ту ри зма.
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