
 

ПРЕДМЕТ: Попис прописа    

 

1.  Упутство о књиговодству и евиденцији у МО и ОС БиХ број:12-16-4-3679/11 

од  07.09.2011.године, 

2.  Инструкција о исплати плате и накнада, исплати и начину правдања аконтације 

особља у ОДМ-а, ВДП-и и ВП-а БиХ у иностранству бр.:12-16-1-4737/12 од 

14.12.2012.године, 

3.  Измјена и допуна инструкције о исплати плате и накнада, исплати и начину 

правдања аконтације особља у ОДМ-а, ВД-и и ВП-а БиХ у иностранству 

бр.:12-16-1-922/13 од 25.02.2013.године, 

4.  Допуна Инструкције за поступање приликом подношења захтјева за 

остваривање права на плату, додатке на плату и накнаде за особље у 

одбрамбено-дипломатском представљању у мисијама, воно-дипломатским и 

војним представништвима БиХ број: 10-02-2-1083/13 од 13.03.2013.године,  

5.  Измјена и допуна инструкције о исплати плате и накнада, исплати и начину 

правдања аконтације особља у ОДМ-а, ВД-и и ВП-а БиХ у иностранству 

бр.:12-16-1-922-1/13 од 10.04.2013.године, 

6.  Измјена и допуна инструкције о исплати плате и накнада, исплати и начину 

правдања аконтације особља у ОДП-а, ВД и ВП-а БиХ у иностранству број: 12-

46-1-673/14 од 10.02.2014.године, 

7.  Инструкција о трошковима репрезентације ВДП и ВП БиХ у иностраству 

број:07-05-1-34/12 од 17.05.2012.године, 

8. Измјене и допуне инструкције о трошковима репрезентације ВДП и ВП БиХ у 

иностранству број: 07-05-1-84-34-1/12 од 16.11.2012.године, 

9.  Допуна измјене и допуна инструкције о трошковима репрезентације ВДП и ВП 

БиХ у иностранству број: 07-05-1-84-34-2/12 од 06.11.2012.године, 

10. Одлука о стандардним оперативним процедурама стварања обавеза и уноса 

података путем ИСФУ у Главну књигу Трезора број: 12-16-1-3808/13 од 

23.10.2013.године,         

11.  Правилник о финансијском и материјалном пословању у МО и ОС БиХ  број: 

12-02-3-3945/16 од 29.09.2016.године, 

12.  Одлука о стандардним оперативним процедурама благајничког пословања у 

МО и ОС БиХ број: 12-16-2-2473/09 од 25.05.2009.године, 

13.  Одлука о измјени Одлуке о стандардним оперативним процедурама 

благајничког пословања у МО и ОС БиХ број: 12-16-2-1938 од 

20.04.2011.године, 

14.  Одлука о висини благајничког максимума бригаде ОЗ ОС БиХ број: 12-16-1-

4246/10 од 28.09.2010.године, 

15.  Одлука о висини благајничком максимуму за операције подршке мира и друге 

активности у иностранству број: 12-16-1-319/11 од 18.01.2011.године, 

16.  Одлука о висини благајничког максимума у КЛ ОС БиХ број: 12-16-1-2085/15 

од 03.06.2015.године, 

17.  Одлука о измјени Одлуке о стандардним оперативим процедурама 

благајничког пословања у МО и ОС БиХ број: 12-46-2-1643/16 од 

30.03.2017.године,  

 

 



18. Одлука о надлежностима МФЦ за доношење рјешења за расходовање 

материјалних средстава у МО, јединицама и командама ОС БиХ број: 12-16-4-

1192/12 од 09.03.2012.године, 

19. Правилник о поступку за накнаду материјалне штете војних лица на служби у 

МО и ОС БиХ број: 12-02-3-1191/12 од 09.03.2012.године, 

20.  Упутство о растуру, калу, квару, губљењу и лому материјалних средстава број: 

12-02—2-1190/12 од 09.3.2012.године, 

21.  Упутство о попису-инвентарисању у МО и ОС БиХ број: 12-02-1178/12 од 

09.03.2012.године, 

22.  Правилник о успостављању, провођењу и извјештавању о систему 

финансијског управљања и контроле у МО и ОС БиХ број: 12-02-3-4217/16 од 

18.10.2016.године 

 

        


