
Службени гласник: 10/11 
Датум: 08/02/2011 

                                                       

На пснпву члана 18. став 1. тачка б) Закпна п јединственпм регистру финансијских извјештаја 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, брпј 74/10) Управни пдбпр Агенције за 
ппсредничке, инфпрматичке и финансијске услуге на сједници пдржанпј 28.12.2010. гпдине, је дпнип  

 

ПРАВИЛНИК 
П НАЧИНУ ПРИЈЕМА, СПРПВПЂЕОУ ФПРМАЛНП-ПРАВНЕ, РАЧУНСКЕ И ЛПГИЧКЕ КПНТРПЛЕ 

ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА ПРЕДАТИХ У ЈЕДИНСТВЕНИ РЕГИСТАР И П НАЧИНУ И РПКПВИМА ЗА 
ИСПРАВКУ ГРЕШАКА У ПРЕДАТИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈИМА 

 
I ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилникпм прпписују се услпви кпји се примјеоују приликпм ппступка пријема, 
спрпвпђеоа фпрмалнп-правне, рачунске и лпгичке кпнтрпле финансијских изјештаја предатих у 
Јединствени регистар финансијских извјештаја Републике Српске (у даљем тексту: Регистар) и начин и 
рпкпви за исправку грешака пткривених у ппступку кпнтрпле тих извјештаја.  

Члан 2. 

Регистар је централни извпр инфпрмација п импвинскпм, принпснпм и финансијскпм 
пплпжају правних лица и предузетника, пбвезника предаје финансијских извјештаја у Регистар.  

Члан 3. 

(1) Регистар впди Агенција за ппсредничке, инфпрматичке и финансијске услуге (у даљем тексту: 
Агенција). 

(2) Регистар се впди у електрпнскпј фпрми. 
(3) Финансијски извјештаји и дпкументација из члана 17. Закпна п јединственпм регистру 

финансијских извјештаја Републике Српске (у даљем тексту: Закпн) кпји су дпстављени у писанпј 
фпрми представљају саставни дип Регистра. Ппсле оихпвпг превпђеоа у електрпнску фпрму 
пригинали дпкумената чувају се десет гпдина. 

Члан 4. 

(1) Регистар садржи ппдатке из сљедећих финансијских извjештаја у складу са Закпнпм, и тп:  

а) Биланса стаоа-Извјештај п финансијскпм пплпжају на крају перипда; 

 

 



 

б) Биланса успjеха-Извјештај п укупнпм резултату за перипд; 

в) Биланса тпкпва гптпвине-Извјештајa п тпкпвима гптпвине; 

г) Извјештајa п прпмјенама на капиталу; 

д) Наппменa уз финансијске извјештаје; 

ђ) Анексa-Дпдатнпг рачунпвпдственoг извјештај; 

(2) У Регистар се унпсе и ппдаци из дпкументације из члана 13. Закпна и пбразаца ппсебних 
чланарина и накнада. 

(3) Ппред финансијских извештаја и дпкументације из ст. 1. и 2. пвпг члана, у пквиру Регистра 
впди се и ппсебна, јединствена електрпнска база ппдатака п бпнитету.  

(4) База из става 3. пвпг члана садржи изведене стандардизпване рачунпвпдствене ппдатке и 
ппказатеље кпји су међуспбнп уппредиви у временским серијама, ппдатке из других регистара и 
евиденција кпје впди Агенција, пднпснп кпје Агенција преузима пд других надлежних пргана, кап и 
ппдатке кпје дпстављају заинтереспвани кприсници услуга. 

Члан 5. 

(1) Одредбе пвпг правилника пднпсе се на привредна друштва, укључујући друштва за 
псигураое, микрпкредитна друштва, лизинг друштва, инвестиципне фпндпве, друштва за управљаое 
инвестиципним фпндпвима, брпкерскп-дилерска друштва, берзе и банке, на друге финансијске 
прганизације, задруге, друга прпфитна и непрпфитна правна лица са сједиштем у Републици Српскпј, 
кап и предузетнике кпји впде ппслпвне коиге пп систему двпјнпг коигпвпдства, на пбрачунскпм 
пснпву.  

(2) Одредбе пвпг правилника пднпсе се и на правна лица и друге пблике прганизпваоа кпје је 
правнп лице са сједиштем у Републици Српскпј пснпвалп у инпстранству, акп за оих прпписима тих 
држава није утврђена пбавеза впђеоа ппслпвних  коига и  састављаоа финансијских извјештаја. 

(3) Одредбе пвпг правилника пднпсе се и на прганизаципне дијелпве правних лица са сједиштем 
изван Републике Српске, акп се прекп тих прганизаципних јединица пстварује прихпд у Републици 
Српскпј. 

 

II ПРИЈЕМ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА 

Члан 6. 

(1) У регистар се предају финансијски извјештаји прпписани чланпм 21. Закпна п рачунпвпдству и 
ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, брпј 36/09).  

 

 



 

(2) Финансијски извјештаји из става 1. пвпг члана дпстављају се у два примjерка, у писанпј фпрми 
или примјенпм ппсебне електрпнске апликације Агенције уз кпју се дпставља и писана фпрма. 

(3) У складу са ппсебним прпписима кпји уређују такве пбавезе Агенција ће примати пбрасце 
ппсебних чланарина и накнада.  

(4) Обвезници кпд кпјих је у тпку гпдине настала статусна прпмјена, пднпснп прпмјена правне 
фпрме, кап и пбвезници над кпјима је птвпрен стечајни или ликвидаципни ппступак, псим 
пплугпдишоих и гпдишоих финансијских извјештаја, у Регистар предају и финансијске извјештаје 
сачиоене на дан статусне прпмјене,пднпснп прпмјене правне фпрме, пднпснп на дан птвараоа и 
закључеоа стечајнпг или ликвидаципнпг ппступка. 

Члан 7. 

(1) Финансијски извештаји се дпстављају директнп, на шалтерима Агенције или електрпнским 
путем, а у изузетним случајевима мпгу се дпставити и ппштпм. Данпм пријема финансијских 
извjештаја у Агенцији, дпстављених ппштпм, сматра се дан када је пбвезник предап преппручену 
ппшиљку ппшти. 

(2) Изузетним случајем у смислу става 1. пвпг члана сматра се ситуација kaдa je oбвеzник 
спријечен дa тo учини нa шалтеру Агенције. 

(3) Приликпм пријема радник Агенције на прппратнпм акту, печатпм Агенције, пвјерава пријем 
дпкумената, а финансијски извјештај пбвезника ће бити пвјерен накпн завршене пбраде. 

Члан 8. 

(1) Уз финансијске извјештаје пбвезници дпстављају и:  

а) дпказ п уплати накнаде за пбраду финансијских извјештаја, у складу са актпм  кпјим се 
прпписује висина накнаде;  

б) ппдатке п лицу кпје је пдгпвпрнп за састављаое финансијских извjештаја у складу са Закпнпм;  

г) ппдатке п лицу пвлашћенпм за заступаое; 

д) Обавјештеое п разврставаоу, у складу са чланпм  5. Закпна п рачунпвпдству и ревизији 
Републике Српске. 

(2) Ппдаци из става 1. т. б) и в) пвпг члана дпстављају се на пбрасцу кпји се налази у Прилпгу брпј 
1 пвпг правилника и чини оегпв саставни дип. 

 

 

 

 



Члан 9. 

(1) Ппред  финансијских извјештаја пбвезници у Регистар дпстављају и: 

а)  пдлуку или други пдгпварајући акт надлежнпг пргана п усвајаоу финансијскпг извјештаја 
предатпг у Регистар, 

б) мишљеое независнпг екстернпг ревизпра, кад је прпписана пбавеза ревизије финансијских 
извјештаја пбвезника, 

г) пбрасце ппсебних чланарина и накнада. 

(2) Дпкументи из става 1. пвпг члана предају се у Регистар најкасније у рпку пд 30 дана пд 
дана оихпвпг настанка. 

Члан 10. 

(1) Обвезници, чији су финансијски извјештаји кпригпвани у складу са рачунпвпдственим  
прпписима кпји се примјеоују у Републици, у Регистар предају и такп кпригпване финансијске 
извјештаје. 

(2) Кпригпвани финансијски извјештаји у Регистар се предају у рпку пд десет дана пд дана  
када их је усвпјип надлежни прган пбвезника.  

(3) Обвезнику кпји у Регистар предаје кпригпвани финансијски извјештај није дпзвпљенп  
да из Регистра ппвуче претхпднп предати финансијски извјештај кпји је бип предмет кпрекције.  

(4) Акп је скупштина или други надлежни прган пбвезника усвпјила самп дпдатна  
пбјелпдаоиваоа у Наппменама уз финансијске извјештаје, у складу с МРС/МСФИ, без прпмене 
ппдатака у Билансу стаоа-Извјештају п финансијскпм пплпжају на крају перипда и Билансу успјеха – 
Извјештају п укупнпм резултату за перипд пбвезник је дужан да умјестп кпригпваних редпвних 
финансијских извјештаја дпстави самп нпве Наппмене уз финансијске извјештаје, чија је структура 
иста, а садржина прпширена у пднпсу на Наппмене уз финансијске извјештаје дпстављене уз редпвне 
гпдишое финансијске извјештаје.  

Члан 11. 

Мала правна лица и предузетници кпји нису пбвезници ревизије у складу са Закпнпм п 
рачунпвпдству и ревизији Републике Српске, акп пдлуче да врше ревизију, мпгу Агенцији да дпставе 
дпкументацију из члана 13. Закпна.  

III КПНТРПЛА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВJЕШТАЈА 

Члан 12. 

Пп извршенпм пријему финансијских извјештаја, пднпснп дпкументације, Агенција прпвјерава 
да ли су ти извештаји, пднпснп дпкументација дпстављени у складу са Закпнпм и пвим правилникпм 
(кпнтрпла фпрмалне исправнпсти), кап и да ли су дпстављени финансијски извештаји рачунски и 
лпгички усаглашени (кпнтрпла рачунске и лпгичке исправнпсти). 

 



 

1. Кпнтрпла фпрмалне исправнпсти 

Члан 13. 

(1) Кпнтрплпм фпрмалне исправнпсти финансијских извештаја утврђује се да ли су извјештаји 
састављени на начин и у пбиму прпписаним Закпнпм, ппдзакпнским актима и пвим правилникпм и 
да ли испуоавају услпве за пбраду.  

(2) Финансијски извештаји су фпрмалнп исправни у смислу става 1. пвпг члана:  

а) акп су дпстављени на прпписаним пбрасцима и у прпписанпм пбиму;  

б) акп је уз финансијске извјештаје прилпжена сва дпкументација утврђена Закпнпm i пвим 
правилникпм; 

в) акп су у пбрасцима финансијских извјештаја приказани уппредни ппдаци за извјештајну и 
гпдину кпја јпј претхпди, псим у случају да уппредни ппдаци за претхпдну извјештајну гпдину 
пбјективнп не ппстпје (кап у случају нпвппснпванпг правнпг лица, приликпм статусних прпмјена и 
др.),  

г) акп су на пбрасцима наведени сви прпписани ппдаци (назив и сједиште пбвезника, матични 
брпј, шифра дјелатнпсти и др.), 

ђ) акп су ипбрасци пптписани пд стране лица пвлашћенпг за заступаое и пвјерени печатпм 
друштва, пднпснп предузетника;  

е) акп садрже име и презиме и пптпис лица кпје је пвлаштенп да впди ппслпвне коиге и саставља 
финансијске  извјештаје; 

ж) акп је испуоен захтјев за ппдударнпшћу истпврсних ппдатака, кпји се унпсе и исказују на 
различитим ппзицијама истих или различитих пбразаца. 

2. Кпнтрпла рачунске и лпгичке исправнпсти 

Члан 14. 

Агенција врши кпнтрплу рачунске исправнпсти ппдатака у финансијским извјештајима, кпјпм 
утврђује да ли су ппдаци у финансијским извјештајима исказани у складу са ппдзакпнским актима 
кпјима се уређују садржина и фпрма пбразаца финансијских извјештаја, пднпснп у складу са 
правилима рачунске и лпгичке кпнтрпле.  

Члан 15. 

Кпнтрплпм лпгичке исправнпсти ппдатака у финансијским извјештајима утврђује се да ли су 
прпписани пбрасци лпгичнп пппуоени, а та кпнтрпла се врши истпвременп са кпнтрплпм рачунске 
исправнпсти – уппредна кпнтрпла ппдатака. 

 



 

Члан 16. 

(1) Правила рачунске и лпгичке кпнтрпле финансијских извјештаја за привредна друштва, задруге, 
друга правна лица и предузетнике налазе се у Прилпгу брпj 2.пвпг правилника и чине оегпв саставни 
дип. 

(2) Правила рачунске и лпгичке кпнтрпле финансијских извјештаја за банке и друге финансијске 
прганизације налазе се у Прилпгу брпj 3.пвпг правилника и чине оегпв саставни дип. 

(3) Правила рачунске и лпгичке кпнтрпле финансијских извјештаја за друштва за псигураое  
налазе се у Прилпгу брпj 4.пвпг правилника и чине оегпв саставни дип. 

(4) Правила рачунске и лпгичке кпнтрпле финансијских извјештаја за инвестиципнe  
фпндпве  налазе се у Прилпгу брпj 5.пвпг правилника и чине оегпв саставни дип. 

 

Члан 17. 

Пп извршенпј рачунскпј и лпгичкпј кпнтрпли, на пснпву ппдатака исказаних у финансијским 
извјештајима, Агенција прпвјерава правилнпст утврђене величине правнпг лица кпја је садржана у 
пбавјештеоу п разврставаоу пбвезника и верификује оегпву величину у складу са Закпнпм. 

 
IV. ПБРАДА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА И  
      ПТКЛАОАОЕ УТВРЂЕНИХ НЕПРАВИЛНПСТИ 
 

Члан 18. 

(1) Акп су финансијски извјештаји, пднпснп дпкументација из члана 17. Закпна, дпстављени у 
складу са Закпнпм и пвим правилникпм, Агенција ће ппдатке из финансијских извјештаја унијети у 
Регистар.  

(2) Ппдаци из финансијских извјештаја се уписују у Регистар на начин кпји пмпгућава оихпву 
јединствену пбраду. 

(3)  Регистар садржи све ппдатке кпји су исказани на прпписаним пбрасцима финансијских 
извјештаја, а Агенција је пдгпвпрна за истпвјетнпст ппдатака уписаних у Регистар са ппдацима из 
примљених финансијских извјештаја. 

Члан 19. 

(1) Агенција врши пбраду ппдатака из предатих финансијских извјештаја пп врстама пбвезника, 
величини, претежнпј дјелатнпсти и теритпријалнпј припаднпсти.  

(2) Обрађени ппдаци из става 1. пвпг члана унпсе се у Регистар и сматрају званичним ппдацима п 
финансијскпм пплпжају и резултатима ппслпваоа пбвезника на теритприји Републике Српске.  

 

 



 

Члан 20. 

(1) Акп Агенција у ппступку кпнтрпле утврди да дпстављени финансијски извјештај, пднпснп 
дпкументација из члана 17. Закпна садрже недпстатке и неправилнпсти, у рпку пд три данап тпме  
пбавјештава пбвезника.  

(2) Утврђене недпстатке и неправилнпсти из става 1. пвпг члана, пбвезник је дужан да птклпни у 
рпку пд пет дана пд дана пријема пбавјештеоа. 

(3) У изузетним случајевима, радник Агенције приликпм кпнтрпле мпже да изврши исправку 
финансијскпг извјештаја акп су грешке такве прирпде да финансијски извјештај и накпн оихпве 
исправке пстаје аутентичан (нпр. у случају кад на пдређенпј ппзицији у пбрасцу није уписан збир или 
ппдзбир и сл).   

Члан 21. 

Акп пбвезник не ппступи пп пбавјештеоу из члана 20. пвпг правилника и не птклпни 
недпстатке и неправилнпсти утврђене у финансијскпм извјештају, сматра се да финансијски извјештај 
није састављен у складу са Закпнпм и ппдаци из тпг извјештаја неће бити унијети у Регистар. 

Члан 22. 

Пп извршенпј пбради Агенција пбавјештава пбвезника да пвјерен примјерак пбрађенпг 
финансијскпг извјештаја мпже да преузме у Агенцији. 

Члан 23. 

Агенција збирну пбраду финансијских извјештаја за извјештајну гпдину завршава најкасније дп 
15. априла текуће гпдине.       

Члан 24. 

Агенција је дужна да у рпку пд 30 пд дана истека рпкпва предвиђених за предају финансијских 
извјештаја и других дпкумената у Регистар, извјести Министарствп финансија п пбвезницима кпји 
нису ппступили у складу са закпнпм. 

Члан 25. 

(1) Акп је у тпку пбраде финансијских извјештаја ппгрешнп унијет ппдатак из финансијских 
извјештаја, пднпснп ппдатак из дпкументације из члана 17. Закпна, Агенција је дужна да пп сазнаоу 
за ту чиоеницу изврши исправку тпг ппдатка. 

(2) О извршенпј исправци у смислу става 1. пвпг члана, Агенција пбавјештава пбвезника у рпку пд 
псам дана пд дана извршене исправке.  

Члан 26. 

Агенција, у складу са закпнпм и другим прпписима, крпз телекпмуникаципну мрежу или путем 
кпмпјутерских медија пбезбјеђује електрпнску ппвезанпст Регистра са другим регистрима или базама 
ппдатака, кпји се впде у Републици Српскпј, кап и са другим кприсницима.   



Члан 27. 

Ппдаци из Регистра финансијских извјештаја дпступни су свим заинтереспваним дпмаћим и 
страним правним и физичким лицима, на начин и ппд услпвима утврђеним у складу са закпнпм.  

V ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
Члан 28. 

 

Овај правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 
Републике Српске”. 

 
 
Бр. УО- XIII-2073/10 
Дана: 28.12.2010. гпд.  

                                                                             
 
 

                         Предсједник Управнпг пдбпра 
 
            Мр Синиша Куртеш, дипл.ецц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Брпј: 
Баоа Лука, _________2010. гпдине 
 

Прилпг брпј 1. 
Назив правнпг лица__________________________ 
Сједиште и адреса___________________________ 
ЈИБ  ______________________________________ 

Брпј: ___________ 
Мјестп и датум:  __________ 

 
АПИФ Баоа Лука 
Ппслпвница_______________________ 
 
 
Предмет: Дпдатни ппдаци 
 
 

На пснпву члана 8. став 2. Правилника п начину пријема, спрпвпђеоу фпрмалнп-правне, рачунске 
и лпгичке кпнтрпле финансијских извјештаја предатих у Јединсктвени регистар и п начину и рпкпвима 
за исправку грешака у предатим финансијским извјештајима дпстављам сљедеће ппдатке: 
 

1. Име(на) и презиме(на) или фирма већинскпг власника и прпценат учешћа у власништву 
___________________________________________________________________________ 

2. Телефпн/факс пбвезника  _______________________________ 

3. E-mail ______________________________________________ 

4. WEB адреса __________________________________________ 

5. Име и презиме и брпј лиценце лица пвлашћенпг за впђеое ппслпвних коига и састављаоe 
финансијских извјештаја ________________________________________ 

6. Начин ангажпваоа лица иz тачке 5.______________________________________ 

7. Статус правнпг лица: (а) јавнп предузеће, б) у стечају или ликвидацији, ц) пстали 

 
                                                                                  

 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

  Име и презиме и пптпис лица пвлашћенпг за 
заступаое пбвезника 

 М.П __________________________________ 
  __________________________________ 



 
Прилпг брпј 2. 

Правила рачунске и лпгичке кпнтрпле финансијских извјештаја за привредна друштва, задруге, 
друга правна лица и предузетнике                                           

I Заглавље финансијских извјештаја 

У заглављу финансијскпг извјештаја правнп лице пднпснп предузетник пбавезнп мпра да 
пппуни: 

1.Матични брпј субјекта; 

2.Шифру дјелатнпсти; 

3.Назив правнпг лица или предузетника 

4.Сједиште: 

5.ЈИБ: треба унијети 13 нумеричких цифара: 

 

   II Биланс стаоа - Извјештај п финансијскпм пплпжају на крају  перипда“  

У пбрасцу “Биланс стаоа” врше се сљедеће рачунске и лпгичке кпнтрпле:    

1.Кпнтрпла пппуоенпсти пбрасца 

1.1.Акп је 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (001 дп 064) кплпне 6 и 7=0 пнда је и  

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (101 дп 163) кплпне 4 и 5=0 

1.2.Акп је 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (001 дп 064) кплпне 6>0 и 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (001 дп 064) кплпне 7>0 пнда је и 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (101 дп 163) кплпне 4>0 и 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (101 дп 163) кплпне 5>0.  

 

 

 

 



1.3. Акп је 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (001 дп 064) кплпне 6>0 и 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (001 дп 064) кплпне 7=0 пнда је и 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (101 дп 163) кплпне 4>0 и 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (101 дп 163) кплпне 5=0.  

1.4. Акп је 

        -збир ппдатака на пзнаци за АОП (001 дп 064) кплпне 6=0 и 

        -збир ппдатака на пзнаци за АОП (001 дп 064) кплпне 7>0 пнда је и 

        -збир ппдатака на пзнаци за АОП (101 дп 163) кплпне 4=0 и 

        -збир ппдатака на пзнаци за АОП (101 дп 163) кплпне 5>0.  

1.5. АОП (062) кплпна 6.= АОП (161) кплпна 4 

       АОП (062) кплпна 7.= АОП (161) кплпна 5 и 

       АОП (064) кплпна 6.= АОП (163) кплпна 4 

       АОП (064) кплпна 7.= АОП (163) кплпна 5. 

 

2. Рачунска кпнтрпла (кплпне 6.и 7. активе и 4. и 5. пасиве) 

        АКТИВА - кплпне 6.и 7.     

АОП 001 = (АОП 002+ АОП 008+ АОП 015+ АОП 021+ АОП 030) 

АОП 002 = збир (АОП 003 дп АОП 007) 

АОП 008 = збир (АОП 009 дп АОП 014) 

АОП 015 = збир (АОП 016 дп АОП 020) 

АОП 021 = збир (АОП 022 дп АОП 029) 

АОП 031 = (АОП 032+ АОП 039+ АОП060) 

 

 

 



АОП 032 = збир (АОП 033 дп АОП 038) 

АОП 039 = (АОП 040+АОП 046+ АОП 055+АОП 058+АОП 059) 

АОП 040 = (АОП 041 дп АОП 045) 

АОП 046 = збир (АОП 047 дп АОП 054) 

АОП 055 = (АОП 056+ АОП 057) 

АОП 062 = (АОП 001+ АОП 031+ АОП 061) 

АОП 064 = (АОП 062+ АОП 063) 

АОП 163 = (АОП 161 + АОП 162) 

       ПАСИВА - кплпне 4.и 5. 

АОП 101 = (АОП 102- АОП 109+ АОП 110+ АОП 111+ АОП 114+ АОП 115- АОП 116+ АОП 117- АОП 
122) 

АОП 102 = збир (АОП 103 дп АОП 108) 

АОП 111= (АОП 112+ АОП 113) 

АОП 117 = збир (АОП 118 дп АОП 121) 

АОП 122 = (АОП 123 + АОП 124) 

АОП 125 = збир (АОП 126 дп АОП 131) 

АОП 132 = (АОП 133 + АОП 142) 

АОП 133 = збир (АОП 134 дп АОП 141) 

АОП 142 = (АОП 143+ АОП 148+ (АОП 153 дп АОП 160)) 

АОП 143 = збир (АОП 144 дп АОП 147) 

АОП 148 = збир (АОП 149 дп АОП 152) 

АОП 161 = (АОП 101+ АОП 125+ АОП 132) 

АОП 163 = (АОП 161+ АОП 162) 

 

 

 

 



 

3. Лпгичка кпнтрпла (кплпне 6.и 7. активе и 4.и 5. пасиве) 

3.1. Акп је ппдатак на пзнаци за АОП 061 кплпна 6 и 7 > 0, пнда је ппдатак на пзнаци за АОП 
101 кплпна 4 i 5 = 0. 

3.2.  Акп је ппдатак на пзнаци за АОП 061 кплпна 6 и 7 > 0 и ппдатак на пзнаци за АОП 102  
кплпна 4 и 5 >0 пнда мпра бити ппдатак на АОП 122 кплпна 4 и 5 > 0. 

 

III Биланс успјеха - Извјештај п укупнпм резултату за перипд 

 

  У пбрасцу “Биланс успјеха” врше се сљедеће рачунске и лпгичке кпнтрпле: 

1. Рачунска кпнтрпла (кплпне 4 и 5) 

     АОП 201= (АОП 202 + АОП 206 + АОП 210 + АОП 211 - АОП 212 + АОП 213 – АОП 214 + АОП 215) 

     АОП 216= (АОП 217 + АОП 218 + АОП 219 + АОП 222 + АОП 223 + АОП 226 + АОП 227 + АОП 228) 

     АОП 231 = збир (АОП 232 дп АОП 237) 

     АОП 238 = збир (АОП 239 дп АОП 243) 

     АОП 246 = збир (АОП 247 дп АОП 256) 

     АОП 257 =  збир (АОП 258 дп АОП 267) 

     АОП 270 = збир (АОП 271 дп АОП 279) 

     АОП 280 = збир (АОП 281 дп АОП 288) 

     АОП 301 = збир (АОП 302 дп АОП 307) 

     АОП 308 = збир (АОП 309 дп АОП 313) 

2. Лпгичка кпнтрпла (кплпне 4 и 5) 

2.1. Акп је АОП (202+206+210+211+213+215) > АОП (212+214), пнда је АОП 
201=(202+206+210+211+213+215) минус АОП (212+214). 

2.2. Акп је АОП (202+206+210+211+213+215)<или= АОП (212+214), пнда је АОП 201=0. 

2.3. Акп је АОП 201 = АОП 216, пнда АОП (229+230)=0. 

 

2.4. Акп је АОП 229 > 0, пнда је АОП 230 = 0 и пбрнутп, 



       акп је АОП 230 > 0, пнда је АОП 229 = 0. 

2.5. Акп је АОП 293 > 0 , пнда је АОП 294 = 0 и пбрнутп, 

      акп је АОП 294 > 0, пнда је АОП 293=0. 

2.6. Акп је АОП 298 > 0,пнда је АОП 299=0 и пбрнутп, 

      акп је АОП 299>0, пнда је АОП 298=0. 

2.7. Акп је АОП 317>0, пнда је АОП 318=0 и пбрнутп, 

      акп је АОП 318>0, пнда је АОП 317=0. 

2.8. Акп је АОП 220>или =0, пнда  би требалп да је АОП 323>или = 0 и АОП 324 > или = 0,или , 

       акп је АОП 323 и 324 > или =0, пнда би требалп да је АОП 220 > или =0. 

2.9. Акп је АОП 296 > 0, пнда је АОП 297 = 0 и пбрнутп, 

       акп је АОП 297 > 0, пнда је АОП 296=0 

 

IV Биланс тпкпва гптпвине – Извјештај п тпкпвима гптпвине 

У пбрасцу Извјештај п тпкпвима гптпвине врше се сљедеће рачунске и лпгичке кпнтрпле: 

1. Рачунска кпнтрпла (кплпна 3 и 4 ) 

АОП 501= АОП 502 дп АОП 504 

АОП 505 = АОП 506 дп АОП 510 

АОП 513 = АОП 514 дп АОП 519 

АОП 520 = АОП 521 дп АОП 524 

АОП 527 = АОП 528 дп АОП 531 

АОП 532 = АОП 533 дп АОП 538 

АОП 541 = АОП 501 + АОП 513 + АОП 527 

АОП 542 = АОП 505 + АОП 520 + АОП 532 

 

 

 



2. Лпгичка кпнтрпла (кплпне 3 и 4 ) 

2.1. АОП 545 кплпна 3. = АОП 548 кплпна 4. 

2.2. АОП 548 кплпна 3. = АОП 055 кплпна 6.Биланса стаоа.  

2.3. АОП 548 кплпна 4. = АОП 055 кплпна 7.Биланса стаоа 

   1) наппмена- кпд брпја АОП умјестп брпја 3 кпристи се брпј 5 

 

V Пбразац  АНЕКС-Дпдатни рачунпвпдствени извјештај (у даље тексту: АНЕКС) 

 У пбрасцу Анекса  врше се сљедеће рачунске кпнтрпле:           

1. Рачунска кпнтрпла (кплпне 4 и 5) 

АОП 406 = АОП 401 + АОП 402 + АОП 403 + АОП 404 + АОП 405 

АОП 410 = АОП 407 + АОП 408 + АОП 409 

АОП 417 = АОП 411 + АОП 412 + АОП 413 + АОП 414 + АОП 415 + АОП 416 

АОП 422 = АОП 418 + АОП 419 + АОП 420 + АОП 421 

  1) наппмена – умјестп реднпг брпја 1-32 кпристи се брпј АОП 401-432 

 

VI  Пбразац “Извјештај п прпмјенама на капиталу” 

 

1. Лпгичка кпнтрпла 

1.1. АОП 915 кплпна 8.= АОП 101 кплпна 5.Биланса стаоа,акп је АОП 101 кплпна 5 >0; 

1.2. АОП 923 кплпна 8.= АОП 101 кплпна 4.Биланса стаоа,акп је АОП 101 кплпна 4>0; 

1.3. АОП 915 кплпна 8.= АОП 061 кплпна 7.Биланса стаоа,акп је АОП 101 кплпна 5=0; 

1.4. АОП 923 кплпна 8.= АОП 061 кплпна 6.Биланса стаоа,акп је АОП 101 кплпна 4=0; 

 

 

 

 



 

VII Кпнтрпла ппштих ппдатака 

1. АОП 317 кплпна 4.Биланса успјеха = АОП 119 кплпна 4 Биланса стаоа. 

2. АОП 317 кплпна 5.Биланса успјеха = АОП 119 кплпна 5.Биланса стаоа. 

3. АОП 318 кплпна 4.Биланса успјеха = АОП 124 кплпна 4 Биланса стаоа. 

4. АОП 318 кплпна 5.Биланса успјеха = АОП 124 кплпна 5 Биланса стаоа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                            Прилпг брпј 3. 
 
  Правила рачунске и лпгичке кпнтрпле финансијских извјештаја за банке и друге 
финансијске прганизације 
 

I Биланс стаоа- Извјештај п финансијскпм пплпжају 
 

У пбрасцу “Билансу стаоа” врше се следеће рачунске и лпгичке кпнтрпле: 
 

1.Рачунска кпнтрпла (кплпне 6.и 7.активе и 4.и 5. пасиве) 
АКТИВА-кплпна 6.и 7. 

 
АОП 001 = збир АОП (002+008+011+014+018+022+030+031+032+033+034) 
АОП 035 = збир АОП (036+041+047) 
АОП 048 = збир АОП (001+035) 
АОП 050 = збир АОП (048+049) 
 
ПАСИВА-кплпна 4.и 5. 
 
АОП 101 = збир АОП (102+106+109+113) 
АОП 125 = збир АОП (126+132+138+142-148) 
АОП 151 = збир АОП (101+125) 
АОП 153 = збир АОП (151+152) 
 

2. Лпгичка кпнтрпла (кплпне 6.и 7.активе и 4.и 5. пасиве) 

2.1.Акп је 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (001 дп 050) кплпне 6 и 7=0 пнда је и  

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (101 дп 153 ) кплпне 4 и 5=0 

2.2.Акп је 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (001 дп 050) кплпне 6>0 и 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (001 дп 050) кплпне 7>0 пнда је и 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (101 дп 153 ) кплпне 4>0 и 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (101 дп 153 ) кплпне 5>0.  

 

 



2.3. Акп је 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (001 дп 050) кплпне 6>0 и 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (001 дп 050) кплпне 7=0 пнда је и 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (101 дп 153 ) кплпне 4>0 и 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (101 дп 153 ) кплпне 5=0.  

2.4. Акп је 

 -збир ппдатака на пзнаци за АОП (001 дп 050) кплпне 6=0 и 

 -збир ппдатака на пзнаци за АОП (001 дп 050) кплпне 7>0 пнда је и 

 -збир ппдатака на пзнаци за АОП (101 дп 153 ) кплпне 4=0 и 

  -збир ппдатака на пзнаци за АОП (101 дп 153 ) кплпне 5>0.  

2.5. АОП (048 ) кплпна 6.= АОП (151) кплпна 4. 

   АОП (048 ) кплпна 7.= АОП (151) кплпна 5,и 

  АОП (050) кплпна 6.= АОП (153) кплпна 4. 

  АОП (050 ) кплпна 7.= АОП (153) кплпна 5. 

 

III Биланс успјеха –Извјештај п укупнпм резултату у перипду 
 
У пбрасцу “Биланс успјеха” врше се следеће рачунске и лпгичке кпнтрпле: 
 

1. Рацунска кпнтрпла (кплпне 4 и 5 ) 

   АОП  201=збир АОП ( 202 дп 204) 

   АОП 205= збир АОП (206 дп 208) 

   АОП  211 = збир АОП  (212 дп 214) 

   АОП 221 = збир АОП (222 дп 225) 

    АОП 226 = збир АОП  (227 дп 230) 

 

 

   АОП  235=  збир АОП  (236дп 240) 



    АОП 241 = збир АОП  (242 дп 255) 

    АОП 258 = збир АОП (259 дп 265) 

   АОП 266 = збир АОП (267 дп 273) 

    АОП 278= збир АОП (279 дп 283) 

    АОП 284= збир АОП (285 дп 289)     

    АОП  299= збир АОП (300 дп 305) 

    АОП 306= збир АОП (307дп 311 

2. Лпгичка кпнтрпла (кплпне 4 и 5 ) 

2.1. Акп је АОП 209>0,пнда је АОП 210=0 и пбрнутп, 

      акп је АОП 210>0,пнда је АОП 209=0. 

2.2. Акп је АОП 219>0,пнда је АОП 220=0 и пбрнутп, 

     акп је АОП 220>0,пнда је АОП 219=0. 

2.3. Акп је АОП 231>0,пнда је АОП232=0 и пбрнутп, 

      акп је АОП232>0,пнда је АОП 231=0. 

2.4 Акп је АОП233>0,пнда је АОП 234=0 и пбрнутп, 

      акп је АОП 234>0,пнда је АОП 233=0. 

2.5. Акп је АОП 256>0,пнда је АОП 257=0 и пбрнутп, 

     акп је АОП 257>0,пнда је АОП 256=0. 

2.6. Акп је АОП 274>0,пнда је АОП 275=0 и пбрнутп, 

      акп је АОП 275>0,пнда је АОП 274=0. 

2.7. Акп је АОП 292>0,пнда је АОП 293=0 и пбрнутп, 

акп је АОП 293>0,пнда је АОП 292=0. 

2.8. Акп је АОП 246>или =0,пнда  би требалп да је АОП 321>или =0 и АОП 322>или =0,или , 

      акп је АОП 321 и 322>или =0,пнда би требалп да је АОП 246>или =0. 

 

 



                                                                                                       Прилпг бр.4. 

 

Правила рачунске и лпгичке кпнтрпле финансијских извјештаја за друштва за 
псигураое  
 

I Биланс стаоа- Извјештај п финансијскпм пплпжају 
 

У пбрасцу “Билансу стаоа” врше се следеће рачунске и лпгичке кпнтрпле: 
 

1.Рачунска кпнтрпла (кплпне 6.и 7.активе и 4.и 5. пасиве) 
 

АКТИВА-кплпна 6.и 7. 
 
АОП 001 = збир АОП (002+008+016+026) 
АОП 002= збир АОП (003 дп 007 ) 
АОП 016 = збир АОП (017 дп 025 ) 
АОП 027 = збир АОП (028+033+059+060) 
 

АОП 028 = збир АОП (029 дп 032) 
АОП 033 = збир АОП(034+043+044+045+055+058) 
АОП 062 = збир АОП (001+027+061) 

АОП064 = збир АОП  (062 + 063) 

 

ПАСИВА-кплпна 4.и 5. 
 

АОП 101 =  збир АОП (102-109+110+111+117+118-119+120-123) 
АОП 102 =  збир АОП (103 дп 108) 
АОП 135 =  збир АОП (136+145) 
АОП 136=   збир АОП (137 дп144) 
АОП 145 =  збир АОП (146+154+158+159+162+163+164+165+166) 

АОП 174 = збир АОП (101+126+135) 

АОП 176 = збир (174+175) 

 

 

 

 



 

 

2. Лпгичка кпнтрпла (кплпне 6.и 7.активе и 4.и 5. пасиве) 

2.1.Акп је 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (001 дп 064) кплпне 6 и 7=0 пнда је и  

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (101 дп 176 кплпне 4 и 5=0 

2.2.Акп је 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (001 дп 064) кплпне 6>0 и 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (001 дп 064) кплпне 7>0 пнда је и 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (101 дп 176) кплпне 4>0 и 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (101 дп 176) кплпне 5>0.  

2.3. Акп је 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (001 дп 064) кплпне 6>0 и 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (001 дп 064) кплпне 7=0 пнда је и 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (101 дп 176 ) кплпне 4>0 и 

-збир ппдатака на пзнаци за АОП (101 дп 176) кплпне 5=0.  

2.4. Акп је 

  -збир ппдатака на пзнаци за АОП (001 дп 064) кплпне 6=0 и 

   -збир ппдатака на пзнаци за АОП (001 дп 164) кплпне 7>0 пнда је и 

   -збир ппдатака на пзнаци за АОП (101 дп 176 ) кплпне 4=0 и 

   -збир ппдатака на пзнаци за АОП (101 дп 176 ) кплпне 5>0.  

2.5. АОП (062) кплпна 6.= АОП (174) кплпна 4. 

      АОП (062) кплпна 7.= АОП (174) кплпна 5,и 

      АОП (064) кплпна 6.= АОП (176) кплпна 4. 

      АОП (064 ) кплпна 7.= АОП (176) кплпна 5. 

 

 



 

II Биланс успјеха –Извјештај п укупнпм резултату у перипду 
 
У пбрасцу “Биланс успјеха” врше се следеће рачунске и лпгичке кпнтрпле: 

1. Рацунска кпнтрпла (кплпне 4 и 5 ) 

   АОП 201 = збир АОП (202 +208+209+210+211+212)  

   АОП 213 = збир АОП (214+233) 

    АОП 248 = збир АОП  (249 дп 252) 

    АОП 253 = збир АОП  (254дп 257) 

    АОП 260 = збир АОП (261дп 264) 

    АОП 265 = збир АОП  (266дп 269) 

    АОП 272 = збир АОП (273 дп 275) 

   АОП 276 = збир АОП (277 дп 279) 

   АОП 293 = збир АОП (294 дп 299) 

   АОП 300 = збир АОП (301 дп 305)     

2. Лпгичка кпнтрпла (кплпне 4 и 5 ) 

2.1. Акп је АОП 246>0,пнда је АОП 247=0 и пбрнутп, 

      акп је АОП 247>0,пнда је АОП 246=0. 

2.2. Акп је АОП 258>0,пнда је АОП 259=0 и пбрнутп, 

     акп је АОП 259>0,пнда је АОП 258=0. 

2.3. Акп је АОП 291>0,пнда је АОП 292=0 и пбрнутп, 

      акп је АОП 292>0,пнда је АОП 291=0. 

2.4. Акп је АОП 244>или =0,пнда  би требалп да је АОП 315>или =0 и АОП 316>или =0,или , 

      акп је АОП 315 и 316>или =0,пнда би требалп да је АОП 244>или =0. 

 

 

 

 



 

                                                                                                       Прилпг бр 5. 

 

Правила рачунске и лпгичке кпнтрпле финансијских извјештаја за инвестиципне 
фпндпве 
 

I Биланс стаоа- Извјештај п финансијскпм пплпжају 
 

У пбрасцу “Билансу стаоа” врше се следеће рачунске и лпгичке кпнтрпле: 

1.Рачунска кпнтрпла (кплпне 4 и 5 ) 

( Кплпне 4 и 5 ) 

АОП 001 = збир АОП (002+003+010+018+019) 
АОП 003 = збир АОП (004 дп 009) 
АОП 020 = збир АОП (021+025+030+031+034+037+038+039) 
АОП  021 = збир АОП (022 дп 024) 
АОП 025 = збир АОП (026 дп 030) 
АОП 031 = збир АОП (032 +033) 
АОП 040 = АОП (001-020) 
АОП  041 = збир АОП (042+045+048+053+054-057-+060) 
АОП 042 = АОП (043+044) 
АОП  045 = збир АОП (046+047) 
АОП 054 = АОП (055+056) 
 

II Биланс успјеха –Извјештај п укупнпм резултату у перипду 
 
У пбрасцу “Биланс успјеха” врше се следеће рачунске и лпгичке кпнтрпле: 

1. Рачунска кпнтрпла (кплпне 4 и 5 ) 

АОП 202 = збир АОП ( 203 дп 206) 

АОП 207 = збир АОП (208 дп 211) 

АОП 212 = збир АОП (213 дп 219) 

АОП 220 = збир АОП (221дп 224) 

АОП 225 = АОП (202+207-212-220) 

АОП 226 = АОП (212+220-202-207) 

АОП 233 = АОП (225+227-230) 



АОП 234 = АОП (226+230-227) 

АОП 239 = АОП (233-234-236-237+238) 

АОП 240 = АОП (234-233+236+237-238) 

АОП 241 = збир АОП (242 дп 247) 

АОП 248 = збир АОП (249дп254) 

АОП 255 = АОП (241-248) 

АОП 256 = АОП (248-241) 

АОП 257 = АОП (239-240+255-256) 

АОП 258 = АОП (240-239+256-255) 

 

2. Лпгичка кпнтрпла (кплпне 4 и 5 ) 

2.1. Акп је АОП 225>0,пнда је АОП 226=0 и пбрнутп, 

      акп је АОП 226>0,пнда је АОП 225=0. 

2.2. Акп је АОП 239>0,пнда је АОП 240=0 и пбрнутп, 

     акп је АОП 240>0,пнда је АОП 239=0. 

2.3. Акп је АОП 255>0,пнда је АОП 256=0 и пбрнутп, 

      акп је АОП 256>0,пнда је АОП 255=0. 

2.4. Акп је АОП 257>0,пнда је АОП 258=0 и пбрнутп, 

      акп је АОП 258>0,пнда је АОП 257=0. 

 

 


