
С об зи ром на из ло же но, Суд је од лу чио да због не на -
дле жно сти од ба ци на ве де ни при је длог.

Ово рје ше ње Устав ни суд је до нио у са ста ву: пред сјед -
ник Су да Мир ко Зов ко и су ди је: Ми ха и ло Ада мо вић, Во јин
Бо ја нић, Ми ло рад Иво ше вић, Адем Ме дић, проф. др Ду -
шко Ме дић, проф. др Мар ко Рај че вић, Бран ко Сyна рић и
Ав до Шпи љак.

Број: У-44/09 Пред сјед ник
15. фебруара 2011. го ди не Устав ног су да,
Бања Лука Мир ко Зов ко, с.р.

Агенција за посредничке, информатичке и

финансијске услуге

На основу члана 13. Статута Агенције за посредничке,
информатичке и финансијске услуге (у даљем тексту:
Агенција) и члана 18. став 1. тач ка а. За ко на о је дин стве -
ном ре ги стру фи нан сиј ских из вје шта ја Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 74/10),
Управ ни од бор Аген ци је, на сјед ни ци одр жа ној 4. марта
2011. го ди не,  д о н и о ј е

П РА В И Л Н И К

О УСЛО ВИ МА И НА ЧИ НУ ОВЛА ШЋЕ НОГ 

ПРИ СТУ ПА ЊА И КО РИ ШЋЕ ЊА ИЗ ВЈЕ ШТА ЈА И 

ДО КУ МЕ НА ТА ИЗ РЕ ГИ СТРА ФИ НАН СИЈ СКИХ 

ИЗ ВЈЕ ШТА ЈА

Члан 1.

Пра вил ни ком о усло ви ма и на чи ну овлашће ног при сту -
па ња и коришће ња из вје шта ја и до ку ме на та из Ре ги стра
фи нан сиј ских из вје шта ја (у да љем тек сту: Пра вил ник)
утвр ђу ју се усло ви и на чин овлашће ног при сту па ња и
коришће ња из вје шта ја и до ку ме на та из Ре ги стра фи нан сиј -
ских из вје шта ја (у да љем тек сту: Ре ги стар), као и дру га пи -
та ња од зна ча ја за ње го во функ ци о ни са ње.

Члан 2.

Чла ном 7. За ко на о ре ги стру фи нан сиј ских из вје шта ја
Ре пу бли ке Срп ске ре гу ли са но је да су по да ци из Ре ги стра
јав ни и до ступ ни без до ка зи ва ња јав ног ин те ре са.

Члан 3.

Ко ри сни ци по да та ка из Ре ги стра су: ре пу блич ки и ор -
га ни ло кал не са мо у пра ве, ста ти сти ка, по слов не бан ке, по -
ре ска упра ва, бер зе, при вред не ко мо ре, ре гу ла то ри на фи -
нан сиј ском тр жи шту, прав на и фи зич ка ли ца и дру ги ко ри -
сни ци, у скла ду са За ко ном.

Јав ност по да та ка из Ре ги стра не од но си се на по дат ке
чи ја је тај ност про пи са на по себ ним за ко ном и дру гим про -
пи си ма.

Члан 4.

За при сту па ње и коришће ње по да та ка из Ре ги стра пла -
ћа се нов ча на на кна да, и то по Од лу ци о ви си ни на кна де из
дје ло кру га ра да Аген ци је.

Члан 5.

По да ци су до ступ ни пу тем Ин тер не та, ку по ви ном или
про да јом ци је ле ба зе по да та ка или јед ног ње ног ди је ла и
ис пи сом из Ре ги стра (ко ји мо же би ти пот пи са ни или не -
пот пи са ни).

Мо же се тра жи ти и пре пис из вор них до ку ме на та у
обли ку фо то -ко пи је са пот пи сом и пе ча том Аген ци је.

Члан 6.

Из вор на до ку мен та ци ја се чу ва трај но, а до ступ на је на
осно ву тра же ња овлашће них др жав них ор га на.

Аген ци ја је ду жна да по дат ке из Ре ги стра фи нан сиј -
ских из вје шта ја, без на кна де, до ста вља Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске и ми ни стар стви ма Вла де Ре пу бли ке Срп ске.

Члан 7.

Аген ци ја за кљу чу је по се бан спо ра зум о раз мје ни по да -
та ка са Ре пу блич ким за во дом за ста ти сти ку Ре пу бли ке
Срп ске, По ре ском упра вом Ре пу бли ке Срп ске и на осно ву
тог спо ра зу ма да је ба зу по да та ка.

Члан 8.

Ко ри шће ње по да та ка из Ре ги стра пу тем Ин тер не та мо -
гу ће је у дви је ва ри јан те:

1. јед но крат но, уз до каз о пла ћа њу на кна де, или

2. ко ри сни ци ко ји има ју по тре бу за ви ше по да та ка то -
ком јед не ка лен дар ске го ди не, мо гу скло пи ти уго вор са
Аген ци јом, којом при ли ком до би ја ју па сворд и ло зин ку ко -
ја им омо гу ћа ва при ступ.

Члан 9.

На осно ву ба зе по да та ка, Аген ци ја мо же из да ва ти и
спе ци фич не из вје шта је по за хтје ву ко ри сни ка, о че му се у
сва ком по је ди нач ном слу ча ју скла па уго вор.

Члан 10.

Овај пра вил ник 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”.

Број: УО-XV-268/11 Предсједник
4. марта 2011. го ди не У прав ног од бо ра,
Ба ња Лу ка Мр Си ни ша Кур теш, с.р.

На осно ву чла на 13. Ста ту та Аген ци је за по сред нич ке,
ин фор ма тич ке и фи нан сиј ске услу ге (у да љем тек сту:
Аген ци ја), те чла на 18. став 1. под в), а у ве зи са чла ном 10.
став 4. под б) За ко на о је дин стве ном ре ги стру фи нан сиј -
ских из вје шта ја Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 74/10), Управ ни од бор Аген ци је, на
сјед ни ци одр жа ној  4. марта 2011. го ди не,  д о н и о ј е

П РА В И Л Н И К

О БЛИ ЖИМ УСЛО ВИ МА И НА ЧИ НУ ПРО ПИ СИ ВА ЊА
МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈЕ ЗА ОЦЈЕ НУ БО НИ ТЕ ТА ПРИ ВРЕД НИХ

ДРУ ШТА ВА И ДРУ ГЕ ПО СТУП КЕ ОД ЗНА ЧА ЈА ЗА 
УС ПО СТА ВЉА ЊЕ И ФУНК ЦИ О НИ СА ЊЕ 

РЕ ГИ СТРА О БО НИ ТЕ ТУ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком уре ђу ју се бли жи усло ви и на чин
во ђе ња Ре ги стра о бо ни те ту при вред них дру шта ва (у да -
љем тек сту: Ре ги стар о бо ни те ту), при ба вља ња по да та ка
ко је Аген ци ји за по сред нич ке, ин фор ма тич ке и фи нан сиј -
ске услу ге (у да љем тек сту: Аген ци ја) до ста вља ју дру ги
над ле жни ор га ни у по ступ ку во ђе ња Ре ги стра о бо ни те ту,
да ва ње по да та ка и оцје на о бо ни те ту при вред них дру шта -
ва, као и пру жа ње дру гих услу га у по ступ ку во ђе ња Ре ги -
стра о бо ни те ту.

Члан 2.

У скла ду са За ко ном о је дин стве ном ре ги стру фи нан -
сиј ских из ве шта ја Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: За -
кон) и овим пра вил ни ком, Аген ци ја у по ступ ку во ђе ња Ре -
ги стра о бо ни те ту оба вља сље де ће по сло ве:

1) утвр ђу је Ме то до ло ги ју за утвр ђи ва ње по да та ка и по -
ка за те ља за оцје ну бо ни те та при вред них дру шта ва у Ре пу -
бли ци Срп ској (у да љем тек сту: Ме то до ло ги ја) - оп шти и
по се бан дио;

2) ста ра се о за ко ни том, си сте ма тич ном и ажур ном во -
ђе њу Ре ги стра о бо ни те ту;

3) при ба вља и ко ри сти из вор не по дат ке о бо ни те ту
при вред них дру шта ва;

4) утвр ђу је из ве де не по дат ке и оцје не о бо ни те ту при -
вред них дру шта ва;

5) утвр ђу је фор му и са др жи ну из вје шта ја и оцје на о бо -
ни те ту при вред них дру шта ва;

6) пру жа услу ге бо ни те та;
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7) во ди до ку мен та ци о ну ба зу да тих услу га бо ни те та;

8) из ра ђу је ма кро е ко ном ске ин фор ма ци је и ана ли зе за
по тре бе ор га на и ин сти ту ци ја Ре пу бли ке Срп ске;

9) пру жа дру ге услу ге у ве зи с по сло ви ма ко је оба вља,
у скла ду са овим пра вил ни ком.

Оцје на о бо ни те ту из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на пред -
ста вља оцје ну спо соб но сти из ми ри ва ња оба ве за при вред -
них дру шта ва, ко ја се да је у фор ми ско рин га, ми шље ња
или реј тин га.

Из вор не по дат ке из ста ва 1. тач ка 3) овог чла на чи не
по да ци и до ку мен ти при ба вље ни из ре ги ста ра и еви ден ци -
ја ко је во ди Аген ци ја, за тим од дру гих над ле жних ор га на и
ин сти ту ци ја, као и од ко ри сни ка услу га.

Из ве де не по дат ке из ста ва 1. тач ка 4) овог чла на чи не
по да ци и по ка за те љи о бо ни те ту при вред них дру шта ва,
утвр ђе ни у скла ду сa Ме то до ло ги јом - оп шти и по се бан
дио.

Из ве штај о бо ни те ту из ста ва 1. тач ка 5) овог чла на
пред ста вља си сте ма ти зо ва ну збир ку (сет) по да та ка о бо ни -
те ту.

Услу ге бо ни те та из ста ва 1. тач ка 6) овог чла на чи не
све услу ге ко је се пру жа ју ко ри сни ци ма у фор ми давањa
по да та ка о бо ни те ту, из вје шта ја о бо ни те ту, оцје на и спе -
ци јал них аран жма на.

По дат ке о бо ни те ту из ста ва 6. овог чла на чи не из вор -
ни и из ве де ни по да ци.

Оцје на, у сми слу ста ва 6. овог чла на, пред ста вља оцје -
ну спо соб но сти из ми ри ва ња оба ве за при вред ног дру штва
утвр ђе ну на осно ву по себ ног мо де ла вред но ва ња фи нан -
сиј ских прин ци па по сло ва ња при вред них дру шта ва, за сно -
ва ног на при мје ни фи нан сиј ске ана ли зе и ста ти стич ког мо -
ни то рин га.

Спе ци јал ни аран жман из ста ва 6. овог чла на пред ста -
вља збир ку по да та ка о бо ни те ту, од но сно оцје на, ко ја је са -
чи ње на у скла ду с по себ ним за хтје вом ко ри сни ка услу га.

Члан 3.

Ме то до ло ги ју - оп шти дио и по се бан дио утвр ђу је
Управ ни од бор Аген ци је.

Ме то до ло ги јом - оп шти дио уре ђу је се на чин утвр ђи ва -
ња и обје ло да њи ва ња по да та ка и по ка за те ља за оцје ну бо -
ни те та при вред них дру шта ва у Ре пу бли ци Срп ској, са др -
жи на из вје шта ја о бо ни те ту, као и са др жи на ка та ло га услу -
га бо ни те та.

Ме то до ло ги ја - оп шти дио об ја вљу је се у “Слу жбе ном
гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске” и на ин тер нет стра ни ци Аген -
ци је.

На чин ис ка зи ва ња и из ра чу на ва ња по да та ка и по ка за -
те ља за оцје ну бо ни те та у ком па ра тив ним вре мен ским се -
ри ја ма бли же се уре ђу ју Ме то до ло ги јом - по се бан дио.

II - ПРИ БА ВЉА ЊЕ ПО ДА ТА КА И ВО ЂЕ ЊЕ 
РЕ ГИ СТРА О БО НИ ТЕ ТУ

1. При ба вља ње по да та ка

Члан 4.

Ре ги стар о бо ни те ту во ди се на осно ву по да та ка из фи -
нан сиј ских из вје шта ја, као и на осно ву по да та ка при ба -
вље них од дру гих ре ги ста ра, еви ден ци ја и елек трон ских
ба за по да та ка ко је во ди Аген ци ја и по да та ка при ба вље них
не по сред но од ко ри сни ка услу га.

Члан 5.

Ре ги стар о бо ни те ту во ди се и на осно ву по да та ка ко је
до ста вља ју сљеде ћи над ле жни ор га ни и ин сти ту ци је:

1) Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ре пу бли ке Срп ске;

2) По ре ска упра ва Ре пу бли ке Срп ске;

3) Ко ми си ја за хар ти је од вред но сти Ре пу бли ке Срп ске;

4) Ин ве сти ци о но-раз вој на бан ка Ре пу бли ке Срп ске;

5) Ба ња луч ка бер за;

6) Цен трал ни ре ги стар хар ти ја од вријед но сти Ре пу -
бли ке Срп ске;

7) Упра ва за ин ди рект но опо ре зи ва ње БиХ;

8) при вред ни и дру ги су до ви.

По да ци из ста ва 1. овог чла на при ба вља ју се на осно ву
уго во ра или спо ра зу ма ко је са ор га ни ма из тог ста ва за кљу -
чи Агенцијa, а по да ци ко ји су јав ни и до ступ ни пре у зи ма -
ју се и са ин тер нет стра на тих ор га на, од но сно из слу жбе -
них гла си ла у ко ји ма се они об ја вљу ју, у скла ду са за ко ном.

2. Во ђе ње Ре ги стра о бо ни те ту

Члан 6.

Ре ги стар о бо ни те ту је цен трал на, је дин стве на, стан -
дар ди зо ва на, јав на, елек трон ска ба за по да та ка о бо ни те ту
при вред них дру шта ва ко ји има ју сје ди ште на те ри то ри ји
Ре пу бли ке Срп ске, об ра ђе них у скла ду са овим пра вил ни -
ком и Ме то до ло ги јом - оп шти и по се бан дио.

Ре ги стар о бо ни те ту во ди се у скла ду с на че ли ма све о -
бу хват но сти, стан дар ди за ци је, ажур но сти, кон ти ну и те та,
хар мо ни за ци је са стан дар ди ма Европ ске уни је, до ступ но -
сти и за шти те по да та ка.

Члан 7.

Ре ги стар о бо ни те ту са др жи ком плек сне, ме ђу соб но
по ве за не ба зе по да та ка, и то ба зу из вор них по да та ка и ба -
зу из ве де них по да та ка.

Ба зу из вор них по да та ка, у сми слу ста ва 1. овог чла на,
чи не објек ти ви зо ва ни ра чу но вод стве ни по да ци из фи нан -
сиј ских из вје шта ја, ко ји се чу ва ју у из вор ном об ли ку у
скла ду с про пи си ма. По ред ра чу но вод стве них по да та ка,
ба зу из вор них по да та ка чи не и:

1) основ ни (ста ту сни) по да ци о при вред ном дру штву;

2) ми шље ња овла шће ног ре ви зо ра;

3) по да ци о да ни ма не ли квид но сти;

4) по да ци о тр жи шној ври јед но сти ак ци ја и о бер зан -
ском кур су ак ци ја из еви ден ци ја бер зи.

Ба зу из ве де них по да та ка, у сми слу ста ва 1. овог чла на,
чи не објек ти ви зо ва ни, стан дар ди зо ва ни и ме ђу соб но упо -
ре ди ви по да ци и по ка за те љи, утвр ђе ни у скла ду са Ме то -
до ло ги јом, а ко ји се ис ка зу ју као:

1) по да ци из фи нан сиј ских из вје шта ја у ком па ра тив -
ним вре мен ским се ри ја ма;

2) ин ди ви ду ал ни и збир ни по ка за те љи за оцје ну бо ни -
те та;

3) по да ци и по ка за те љи агре ги ра ни (здру же ни) по пре -
те жној кла си фи ка ци ји дје лат но сти, ве ли чи ни и те ри то ри -
јал ној при пад но сти.

Члан 8.

По да ци о бо ни те ту из чла на 7. овог пра вил ни ка во де се
за при вред на дру штва.

По да ци о бо ни те ту мо гу се во ди ти и за пред у зет ни ке.

III - ДАВАЊЕ ПОДАТАКА И ОЦЈЕ НА О БО НИ ТЕ ТУ И

ПРУ ЖА ЊЕ ДРУ ГИХ УСЛУ ГА ИЗ РЕ ГИ СТРА О 

БО НИ ТЕ ТУ

Члан 9.

Услу ге бо ни те та мо гу ко ри сти ти сва за ин те ре со ва на
до ма ћа и стра на прав на и фи зич ка ли ца под усло ви ма из
овог пра вил ни ка и уз пла ћа ње на кна де утвр ђе не ак том
Управ ног од бо ра Аген ци је ко јим се про пи су је ви си на нак -
на де за да ва ње по да та ка из Ре ги стра о бо ни те ту, као и за
дру ге услу ге ко је Аген ци ја пру жа у по ступ ку во ђе ња Ре ги -
стра.

Услу ге бо ни те та до ступ не су ко ри сни ци ма пре ко Аген -
ци је.

Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, спе ци јал ни аран жма -
ни до ступ ни су са мо пре ко Аген ци је.
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Члан 10.

Аген ци ја пру жа на за хтјев ко ри сни ка услу ге бо ни те та,
у елек трон ској или пи са ној фор ми.

Услу ге бо ни те та пру жа ју се и на до ку мен ту ко ји ва жи
без пе ча та и пот пи са.

Аген ци ја не пру жа услу ге бо ни те та за при вред на дру -
штва над ко ји ма је по кре нут по сту пак сте ча ја или ли кви да -
ци је, осим на за хтјев тих при вред них дру шта ва.

Члан 11.

Услу ге бо ни те та, у фор ми у ко јој их да је Аген ци ја, мо гу
об ја вљи ва ти са мо ко ри сни ци на ко је се те услу ге од но се.

Члан 12.

Аген ци ја је од го вор на за то да по да ци ко је да је, у сми -
слу овог пра вил ни ка, бу ду исто вјет ни са из вор ним по да ци -
ма, а од го вор на је и за до сљед ну при мје ну Ме то до ло ги је -
оп шти и по се бан дио у по ступ ку утвр ђи ва ња и да ва ња
услу га бо ни те та.

Члан 13.

По да ци и до ку мен ти о услу га ма бо ни те та ко ји су ко ри -
сни ци ма да ти у скла ду са овим пра вил ни ком Аген ци ја чу -
ва у до ку мен та ци о ној ба зи Ре ги стра го ди ну да на.

IV - ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 14.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: УО-XV-267/11 Предсједник
4. марта 2011. го ди не У прав ног од бо ра,
Бања Лука Мр Си ни ша Кур теш, с.р.

Фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
Ре пу бли ке Срп ске

На осно ву чла на 12. став 1. т. 6. и 17. Ста ту та Фон да за
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 68/03, 67/04,
85/07, 105/07 и 27/10), При вре ме ни управ ни од бор Фон да,
на Пр вој ре дов ној сјед ни ци, одр жа ној 14. мар та 2011. го ди -
не, до нио је  с љ е  д е  ћ у

ОД  Л У  К У

О ИЗ МЈЕ НИ И ДО ПУ НИ ОД ЛУ КЕ О НА ЧИ НУ 
УТВР ЂИ ВА ЊА НА КНА ДА ЗА УСЛУ ГЕ КО ЈЕ ФОНД 

ЗА ПЕН ЗИЈ СКО И ИН ВА ЛИД СКО ОСИ ГУ РА ЊЕ 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ ВР ШИ ОСИ ГУ РА НИ ЦИ МА, 

ПО СЛО ДАВ ЦИ МА И ДРУ ГИМ ЛИ ЦИ МА

I

У тач ки II Од лу ке о на чи ну утвр ђи ва ња на кна да за
услу ге ко је Фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње Ре -
пу бли ке Срп ске вр ши оси гу ра ни ци ма, по сло дав ци ма и
дру гим ли ци ма, об ја вље ној у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 16/00 и 45/00, по сли је ри је чи: “Срп ске”
до да ју се ри је чи: “и дје ца код ко је се вр ши оцје на спо соб -
но сти за са мо ста лан жи вот и рад”.

II

Ова од лу ка 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”.

Број: 02-1РП-8/11
14. мар та 2011. го ди не Пред сјед ник,
Би је љи на Др Жељ ко Ро дић, с.р.

У “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”, број
10/11, об ја вљен је Пра вил ник Аген ци је за по сред нич ке,
ин фор ма тич ке и фи нан сиј ске услу ге о на чи ну при је ма,
спро во ђе њу фор мал но-прав не, ра чун ске и ло гич ке кон тро -
ле фи нан сиј ских из вје шта ја пре да тих у је дин стве ни ре ги -
стар и о на чи ну и ро ко ви ма за ис прав ку гре ша ка у пре да -
тим фи нан сиј ским из вје шта ји ма. На кон срав ње ња са ори -

ги нал ним тек стом уоче но је да гре шком ни су об ја вље ни
при ло зи ко ји су са став ни дио на ве де ног пра вил ни ка, те се
да је ис прав ка и при ло зи се на кнад но об ја вљу ју.

Број: 01-282/11
11. фе бру ара 2011. го ди не Ди рек тор,
Ба ња Лу ка Ђор ђе Ми кеш, с.р.

Број:

Ба ња Лу ка, _________2010. го ди не

При лог број 1.

На зив прав ног ли ца__________________________

Сје ди ште и адре са___________________________

ЈИБ ______________________________________

Број: ___________

Мје сто и да тум: __________

АПИФ Ба ња Лу ка

По слов ни ца_______________________

Пред мет: До дат ни по да ци

На осно ву чла на 8. став 2. Пра вил ни ка о на чи ну при је -
ма, спро во ђе њу фор мал но-прав не, ра чун ске и ло гич ке кон -
тро ле фи нан сиј ских из вје шта ја пре да тих у Је дин стве ни ре -
ги стар и о на чи ну и ро ко ви ма за ис прав ку гре ша ка у пре -
да тим фи нан сиј ским из вје шта ји ма до ста вљам сље де ће по -
дат ке:

1. Име(на) и пре зи ме(на) или фир ма ве ћин ског вла сни ка и
про це нат уче шћа у вла сни штву _______________________

2. Те ле фон/факс об ве зни ка __________________________

3. E-mail __________________________________________

4. Web адре са ______________________________________

5. Име и пре зи ме и број ли цен це ли ца овла шће ног за во ђе -
ње по слов них књи га и састављањe фи нан сиј ских из вје -
шта ја ____________________________________________

6. На чин ан га жо ва ња ли ца из тач ке 5. __________________

7. Ста тус прав ног ли ца: а) јав но пред у зе ће, б) у сте ча ју или
ли кви да ци ји, ц) оста ли

Име и пре зи ме и пот пис ли ца 
М.П       овла шће ног за за сту па ње об ве зни ка   

______________________________ 
______________________________

При лог број 2.

Пра ви ла ра чун ске и ло гич ке кон тро ле фи нан сиј ских
из вје шта ја за при вред на дру штва, за дру ге, дру га прав на
ли ца и пред у зет ни ке

I - Заглавље фи нан сиј ских из вје шта ја

У за гла вљу фи нан сиј ског из вје шта ја прав но ли це, од -
но сно пред у зет ник оба ве зно мо ра да по пу ни:

1. Ма тич ни број су бјек та;

2. Ши фру дје лат но сти;

3. На зив прав ног ли ца или пред у зет ни ка

4. Сје ди ште:

5. ЈИБ: тре ба уни је ти 13 ну ме рич ких ци фа ра:

II - Биланс стања - Извјештај о фи нан сиј ском 
по ло жа ју на кра ју пе ри о да

У обра сцу “Би ланс ста ња” вр ше се сље де ће ра чун ске и
ло гич ке кон тро ле:

1. Кон тро ла по пу ње но сти обра сца

1.1. Ако је

- збир по да та ка на озна ци за АОП (001 до 064) ко ло не
6 и 7=0 он да је и

- збир по да та ка на озна ци за АОП (101 до 163) ко ло не
4 и 5=0.

1.2. Ако је

- збир по да та ка на озна ци за АОП (001 до 064) ко ло не
6>0 и
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