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На осно ву чла на 2а. став 2. За ко на о јав ним пред у зе ћи -
ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 75/04 и
78/11) и чла на 43. став 2. 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 3. но вем бра 2011. го -
ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

У Р Е Д  БУ

О ТРАН СПА РЕНТ НО СТИ ФИ НАН СИЈ СКИХ ОД НО СА 
ИЗ МЕ ЂУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ, ОД НО СНО ЈЕ ДИ НИ ЦА

ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ И ЈАВ НИХ ПРЕД У ЗЕ ЋА

Члан 1. 

Овом уред бом про пи су ју се прин ци пи од зна ча ја за
оси гу ра ње тран спа рент но сти фи нан сиј ских од но са из ме ђу
Ре пу бли ке Срп ске, од но сно је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве
и jавних пред у зе ћа, пра во при сту па ин фор ма ци ја ма ве за -
ним за фи нан сиј ску и ор га ни за ци о ну струк ту ру јав них
пред у зе ћа, оба ве за во ђе ња књи го вод стве не и дру ге еви ден -
ци је, оба ве за об ја вљи ва ња од ре ђе них по да та ка, као и оба -
ве за во ђе ња еви ден ци је пу тем јав ног ре ги стра по да та ка.

Члан 2.

Под јав ним пред у зе ћем, у сми слу ове уред бе, под ра зу -
ми је ва се при вред но дру штво на ко је се при мје њу ју од ред -
бе За ко на о јав ним пред у зе ћи ма.

Члан 3. 

(1) Тран спа рент ност фи нан сиј ских од но са из ме ђу Ре -
пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Ре пу бли ка), од но сно је -
ди ни це ло кал не са мо у пра ве и јав них пред у зе ћа, у сми слу
ове уред бе, оба ве зно под ра зу ми је ва об ја вљи ва ње ин фор -
ма ци ја о: 

а) јав ним сред стви ма ко ја су јав ном пред у зе ћу до ди је -
ље на ди рект но од стра не Ре пу бли ке или је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве или ко ја су им до ди је ље на у об ли ку по мо ћи,
укљу чу ју ћи опрост оба ве за по осно ву јав них при хо да, со -
ци јал них да ва ња и дру го,

б) јав ним сред стви ма ко ја су јав ном пред у зе ћу до ди је -
ље на по сред ством дру гих фи нан сиј ских ин сти ту ци ја и

в) оства ре ној еко но мич но сти, ефи ка сно сти и ефек тив -
но сти при ко ри шће њу до ди је ље них јав них сред ста ва. 

(2) Тран спа рент ност из ста ва 1. овог чла на по себ но се
од но си на ин фор ма ци је у ве зи са: 

а) по кри ћем гу би та ка из ре дов ног по сло ва ња, 

б) по ве ћа њем основ ног ка пи та ла,

в) одо бре ном по мо ћи (суб вен ци је, до на ци је, гран то ви и
дру го),

г) кре ди ти ма одо бре ним под по вла шће ним усло ви ма, 

д) од ри ца њем од пра ва на ди ви ден ду (уче шће у до бит -
ку) или од ри ца њем од пра ва на на пла ту не из ми ре них ду го -
ва ња ко је омо гу ћа ва фи нан сиј ску пред ност,

ђ) од ри ца њем од уоби ча је не на кна де за ко ри шће ње до -
ди је ље них јав них сред ста ва и

е) ре фун да ци јом (на док на да) фи нан сиј ских оп те ре ће -
ња ко ја су јав ном пред у зе ћу од ре ђе на од стра не Ре пу бли ке
или је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. 

Члан 4. 

Јав но пред у зе ће, у оби му у ко јем се то од ње га зах ти је -
ва овом уред бом, оба ве зно је да: 

а) обез би је ди не сме тан при ступ јав но сти од го ва ра ју -
ћим ин фор ма ци ја ма о њи хо вој фи нан сиј ској и ор га ни за ци -
о ној струк ту ри,

б) оси гу ра јав ност ин фор ма ци ја о фи нан сиј ским сред -
стви ма ко ја су им ди рект но до ди је ље на од стра не Ре пу бли -
ке, од но сно је ди ни це ло кал не са мо у пра ве или ко ја су им
до ди је ље на у об ли ку по мо ћи, укљу чу ју ћи опрост оба ве за
по осно ву јав них при хо да, со ци јал них да ва ња и дру го,

в) ус по ста ви и во ди по себ не (ин тер не) ра чу не, од но сно
од го ва ра ју ће књи го вод стве не и дру ге еви ден ци је и об ра чу -
не на на чин да оси гу ра ја сно раз гра ни че ње рас хо да и при -
хо да по ве за них са раз ли чи тим дје лат но сти ма ко је оба вља,

г) ус по ста ви од го ва ра ју ћи си стем ин тер ног и екс тер ног
фи нан сиј ског из вје шта ва ња, 

д) ус по ста ви ефи ка сан си стем ин тер не кон тро ле и ин -
тер ног над зо ра, по себ но у од но су на ак тив но сти ко је су по -
ве за не са фи нан сиј ским тран сак ци ја ма са Ре пу бли ком и је -
ди ни цом ло кал не са мо у пра ве и 

ђ) оси гу ра нео п ход не прет по став ке за ефи ка сан екс тер -
ни над зор.

Члан 5.

(1) Јав но пред у зе ће у про из вод ном сек то ру оба ве зно је
да го ди шње об ја ви ин фор ма ци је о:

а) из но су до ка пи та ли за ци је или дру гих ви до ва при ба -
вља ња сред ста ва ко ја су по сво јој при ро ди слич на ка пи та -
лу (обич не или при о ри тет не ак ци је, ак ци је са од ло же ном
ис пла том ди ви ден де, кон вер ти бил не об ве зни це и дру го),

б) бес по врат но до би је ним сред стви ма (без у слов не до -
на ци је) или сред стви ма ко ја ће би ти вра ће на са мо под
одре ђе ним усло ви ма (услов не до на ци је),
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в) дру гом об ли ку по мо ћи, укљу чу ју ћи опрост оба ве за
по осно ву јав них при хо да, со ци јал них да ва ња и дру го,

г) из но су одо бре ног кре ди та, укљу чу ју ћи и пре ко ра че -
ње по те ку ћем ра чу ну, уз на во ђе ње ин фор ма ци ја о ка мат -
ним сто па ма и дру гим кре дит ним усло ви ма, на чи ну оси гу -
ра ња кре ди та (хи по те ка, га ран ци ја и дру го),

д) при ба вље ним га ран ци ја ма ко је се од но се на по врат
одо бре них кре ди та, уз на во ђе ње ин фор ма ци ја о ка мат ним
сто па ма и дру гим кре дит ним усло ви ма и

ђ) ис пла ће ним ди ви ден да ма и за др жа ној за ра ди.

(2) Ка пи тал из ста ва 1. тач ка а) овог чла на, као и до на -
ци је, кре ди ти и га ран ци је из ста ва 1. т. б), г) и д) овог чла -
на укљу чу ју ка пи тал, до на ци је, кре ди те и га ран ци је ко је
Ре пу бли ка или је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ди рект но
обез би је ди јав ном пред у зе ћу, као и оне ко је им обез би је ди
ма тич но дру штво или дру ги су бјект из исте гру пе или ван
ње.

(3) Оба ве за јав ног об ја вљи ва ња ин фор ма ци ја из ста ва
1. овог чла на не од но си се на јав на пред у зе ћа ко ја по слу ју
у про из вод ном сек то ру чи ји уку пан при ход у по сљед њој
по слов ној го ди ни ни је пре шао из нос од 250 ми ли о на евра,
из ра жен у про тив ври јед но сти у до ма ћој ва лу ти.

Члан 6. 

(1) Ин фор ма ци је о тран спа рент но сти фи нан сиј ских од -
но са чи ја се јав ност зах ти је ва овом уред бом об ја вљу ју се у
Но та ма уз фи нан сиј ски из вје штај.

(2) Ин фор ма ци је из ста ва 1. овог чла на об ја вљу ју се и
на ин тер нет стра ни ци су бјек та из чла на 2. ове уред бе или
на дру ги од го ва ра ју ћи на чин.

(3) Ин фор ма ци је чи ја је тај ност утвр ђе на по себ ним за -
ко ни ма, дру гим про пи си ма или уго во ром не под ли је жу
оба ве зи об ја вљи ва ња, у скла ду са ст. 1. и 2. овог чла на.

Члан 7. 

(1) Оба ве за об ја вљи ва ња ин фор ма ци ја о тран спа рент -
но сти фи нан сиј ских од но са утвр ђе на овом уред бом не ути -
че на обим и струк ту ру ин фор ма ци ја чи је се об ја вљи ва ње
зах ти је ва дру гим ва же ћим про пи си ма. 

(2) Ин фор ма ци је о тран спа рент но сти фи нан сиј ских од -
но са из ме ђу јав ног пред у зе ћа и Ре пу бли ке, од но сно је ди -
ни це ло кал не са мо у пра ве чу ва ју се нај ма ње пет го ди на на -
кон ис те ка по слов не го ди не у ко јој су фи нан сиј ска сред -
ства јав ном пред у зе ћу ста вље на на рас по ла га ње, од но сно
по слов не го ди не у ко јој су та сред ства ис ко ри шће на.

Члан 8. 

Од ред бе о тран спа рент но сти из чла на 3. ове уред бе не
од но се се на јав но пред у зе ће чи ји је уку пан го ди шњи при -
ход, оства рен то ком дви је по слов не го ди не ко је прет хо де
го ди ни у ко јој су му одо бре на јав на сред ства, ма њи од 40
ми ли о на евра, из ра жен у про тив ври јед но сти у до ма ћој ва -
лу ти.

Члан 9.

(1) У ци љу оси гу ра ња тран спа рент но сти фи нан сиј ских
од но са из ме ђу Ре пу бли ке, од но сно је ди ни ца ло кал не са мо -
у пра ве и jавних пред у зе ћа, jавно пред у зе ће оба ве зно је да:

а) одво је но во ди ин тер не об ра чу не за сва ку дје лат ност
ко ју оба вља,

б) ус по ста ви си стем об ра чу на тро шко ва и учи на ка на
осно ву ра чу но вод стве них на че ла и прин ци па при мје њи вих
у упра вљач ком ра чу но вод ству,

в) у Но та ма уз фи нан сиј ски из вје штај пре зен ту је ин -
фор ма ци је о на чи ну об ра чу на тро шко ва по мје сти ма и но -
си о ци ма, ко ри шће ном си сте му рас по ре да тро шко ва, као и
на чи ну би лан си ра ња ин тер ног фи нан сиј ског ре зул та та на
ни воу иден ти фи ко ва них про фит них цен та ра, од но сно на
ни воу одво је них по себ них (ин тер них) ра чу на и

г) до сљед но при мје њу је ус по ста вље на на че ла и прин -
ци пе упра вљач ког ра чу но вод ства.

(2) Од ред бе из ста ва 1. овог чла на не при мје њу ју се на
јав но пред у зе ће чи ји је уку пан го ди шњи при ход, оства рен

то ком дви је по слов не го ди не ко је прет хо де го ди ни у ко јој
су му одо бре на јав на сред ства, ма њи од 40 ми ли о на евра,
из ра жен у про тив ври јед но сти у до ма ћој ва лу ти.

Члан 10.

(1) Аген ци ја за ин фор ма тич ке, по сред нич ке и фи нан -
сиј ске услу ге а. д. Ба ња Лу ка (у да љем тек сту: Аген ци ја)
оба ве зна је да у ро ку од 90 да на од да на сту па ња на сна гу
ове уред бе ус по ста ви и во ди јав ни ре ги стар свих јав них
пред у зе ћа (у да љем тек сту: јав ни ре ги стар).

(2) У окви ру јав ног ре ги стра во де се сље де ћи по да ци о
јав ним пред у зе ћи ма:

а) по слов ном име ну (фир ми),

б) тач ној адре си и сје ди шту,

в) да ту му осни ва ња,

г) да ту му и осно ву сва ке про мје не упи са не у суд ски ре -
ги стар,

д) ли цу или ли ци ма овла шће ним за за сту па ње,

ђ) оства ре ном укуп ном при хо ду у то ку дви је по сљед ње
по слов не го ди не,

е) оства ре ном укуп ном при хо ду у то ку дви је по сљед ње
по слов не го ди не по осно ву про из вод них дје лат но сти јав -
ног пред у зе ћа ко је по слу је у про из вод ном сек то ру и

ж) дру гим по да ци ма од зна ча ја за во ђе ње јав ног ре ги -
стра у скла ду са овом уред бом.

(3) У окви ру јав ног ре ги стра оба ве зно се об ја вљу ју и
по да ци на осно ву ко јих је мо гу ће иден ти фи ко ва ти јав на
пред у зе ћа из чл. 5, 8. и 9. ове уред бе.

Члан 11.

(1) Аген ци ја је овла шће на да од јав них пред у зе ћа упи -
са них у јав ни ре ги стар слу жбе но за тра жи по дат ке из чла на
10. став 2. ове уред бе.

(2) Над ле жни ор ган упра ве јав ног пред у зе ћа оба ве зан
је да, у ро ку од де сет рад них да на од да на на ста ле про мје -
не, оба ви је сти Аген ци ју о: 

а) сти ца њу или гу бље њу ста ту са јав ног пред у зе ћа, 

б) про мје ни по слов ног име на, сје ди шта или ли ца овла -
шће ног за за сту па ње,

в) ста ту сној про мје ни (спа ја њу, при па ја њу или по дје -
ли), 

г) по слов ној ком би на ци ји (као што је сти ца ње кон тро -
ле над дру гим јав ним пред у зе ћем или прав ним ли цем ко је
не ма та кав ста тус и дру го), 

д) про мје ни прав не фор ме или об ли ка ор га ни зо ва ња и

ђ) дру гим на ста лим про мје на ма од зна ча ја за при мје ну
ове уред бе.

(3) По да ци о ви си ни оства ре ног укуп ног при хо да јав -
ног пред у зе ћа пре у зи ма ју се из Је дин стве ног ре ги стра фи -
нан сиј ских из вје шта ја, ко ји се во ди код Аген ци је или на
дру ги аде ква тан на чин.

(4) По да ци упи са ни у јав ни ре ги стар оба ве зно се об ја -
вљу ју и ажу ри ра ју пу тем зва нич не ин тер нет пре зен та ци је
Аген ци је. 

Члан 12.

Јав но пред у зе ће ко је из тех нич ких раз ло га ни је у мо -
гућ но сти да по сту пи по од ред ба ма чла на 4. тач ка в) и чла -
на 9. став 1. тач ка а) ове уред бе ду жно је обез би је ди ти
усло ве за при мје ну на ве де них од ре да ба, нај ка сни је у ро ку
од дви је го ди не по сту па њу на сна гу ове уред бе.

Члан 13.

Ова уред ба сту па 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”.
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