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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2/14 Предсједница
16. јануара 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о рачуноводству и ревизији 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 36/09 и 52/11), члана 11. Закона о Јединственом 
регистру финансијских извјештаја (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 74/10), члана 59. став 2. Закона о 
буџетском систему Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 121/12) и члана 69. ст. 1. и 3. За-
кона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), ми-
нистар финансија  д о н о с и 

НАРЕДБУ
О ПРЕДАЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА 

САЧИЊЕНИХ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА 
2013. ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2013. ГОДИНЕ

1. Обaвеза предаје финансијских извјештаја у Једин-
ствени регистар финансијских извјештаја (у даљем тексту: 
Регистар) прописана је чланом 22. Закона о рачуноводству 
и ревизији Републике Српске.

2. Финансијски извјештаји опште намјене за обрачун-
ски период од 1. јануара 2013. до 31. децембра 2013. године, 
сачињени у складу са прописима из области рачуноводства 
и ревизије, дефинисаним у Закону о рачуноводству и ре-
визији Републике Српске (у даљем тексту: Закон), предају 
се Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске 
услуге а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Агенција), према 
мјесту сједишта подносиоца извјештаја, у роковима и на 
начин прописан чланом 22. Закона.

3. Правна лица која у складу са Законом имају обаве-
зу да припреме и презентују консолидоване финансијске 
извјештаје дужна су да те извјештаје предају у Регистар, 
најкасније до краја априла текуће године за претходну го-
дину.

4. Годишњи финансијски извјештаји корисника прихода 
буџета Републике, општина, градова и фондова сачињавају 
се и предају надлежном министарству, општини, граду или 
фонду на обрасцима, у роковима и на начин прописан Пра-
вилником о финансијском извјештавању за кориснике при-
хода буџета Републике, општина, градова и фондова (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 16/11 и 126/11).

5. Консолидовани годишњи финансијски извјештај 
корисника прихода буџета Републике, консолидовани го-
дишњи финансијски извјештај корисника буџета општина 
и градова и годишњи финансијски извјештај фондова до-
стављају се Агенцији у року прописаном Законом о буџет-
ском систему Републике Српске.

6. Финансијске извјештаје опште намјене и консолидо-
ване финансијске извјештаје чини комплетан сет финан-
сијских извјештаја, који обухватају:

- Биланс стања - Извјештај о финансијском положају на 
крају периода/Извјештај о финансијском стању,

- Биланс успјеха - Извјештај о укупном резултату за пе-
риод/Извјештај о финансијској успјешности,

- Извјештај о промјенама на капиталу/Извјештај о 
промјени нето имовине,

- Биланс токова готовине - Извјештај о токовима гото-
вине/Извјештај о новчаним токовима и

- напомене уз финансијске извјештаје.
7. Напомене уз финансијске извјештаје сачињавају се 

у форми, на начин и са садржајем који су припремљени у 
складу са захтјевима релевантних рачуноводствених стан-
дарда и прописа, дефинисаних Законом и другим пропи-
сима.

8. Уз финансијске извјештаје, обвезници предаје фи-
нансијских извјештаја опште намјене предају и:

- Додатни рачуноводствени извјештај - Анекс, сачињен 
у складу са Правилником о додатном рачуноводственом 
извјештају - Анексу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 106/12) и

- обрасце ПВН 2 - Извјештај о количинама произве-
деног, узетог, испорученог, искоришћеног, испуштеног 
или депонованог ресурса и плаћеним накнадама и ПВН 3 
- Извјештај о обрачуну броја еквивалентних становника, 
прописан Уредбом о начину, поступку и роковима обрачу-
навања и плаћања посебних водних накнада (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 53/11, 16/12 и 44/13).

9. Предузетници који су пословне промјене у 2013. 
години евидентирали према правилима двојног књиговод-
ства, на обрачунском основу рачуноводства, у Регистар 
предају Биланс стања - Извјештај о финансијском положају 
на крају периода и Биланс успјеха - Извјештај о укупном 
резултату за период, припремљене на обрасцима прописа-
ним Правилником о садржини и форми образаца финан-
сијских извјештаја за привредна друштва, задруге, друга 
правна лица и предузетнике (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 84/09 и 120/11) и Додатни рачуноводствени 
извјештај - Анекс.

10. У складу са чланом 23. Закона Агенција је обавезна 
да Министарству финансија у року од 30 дана од истека 
рока за предају финансијских извјештаја опште намјене из 
тачке 2. ове наредбе достави податке о лицима која нису 
поступила у складу са одредбама члана 22. Закона.

11. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.12/020-133/14
17. јануара 2014. године Министар,
Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине
Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет судија, у 

предмету број АП 816/10, рјешавајући апелацију Синише Ђорђе-
вића, на основу члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана 
59 став 2 алинеја 2 и члана 61 ст. 1 и 3 Правила Уставног суда 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, 
бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у саставу:

- Миодраг Симовић, предсједник,
- Валерија Галић, потпредсједница,
- Сеада Палаврић, потпредсједница,
- Мато Тадић, судија и
- Златко М. Кнежевић, судија,
на сједници одржаној 22. октобра 2013. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ

Одбија се као неоснована апелација Синише Ђорђевића под-
несена против пресудā Апелационог суда Дистрикта Брчко Босне 
и Херцеговине бр. 097-0-Уж-09-000002 од 15. децембра 2009. го-
дине и 097-0-Уж-09-000009 од 8. децембра 2009. године и пресудā 
Основног суда Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине бр. 097-0-У-
08-000010 од 30. децембра 2008. године и 096-0-У-07-000006 од 30. 
децембра 2008. године.

Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцего-
вине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”, 
“Службеном гласнику Републике Српске” и у “Службеном гласни-
ку Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.

О б р а з л ож е њ е
I - Увод
1. Синиша Ђорђевић (у даљем тексту: апелант) из Ниша - Ре-

публика Србија, поднио је 5. марта 2010. године апелацију Устав-
ном суду Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд) про-
тив пресудā Апелационог суда Дистрикта Брчко Босне и Херцего-
вине (у даљем тексту: Апелациони суд) бр. 097-0-Уж-09-000002 од 
15. децембра 2009. године и 097-0-Уж-09-000009 од 8. децембра 
2009 године и пресудā Основног суда Дистрикта Брчко Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Основни суд) бр. 097-0-У-08-000010 


