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На основу чл. 18. и 22. Закона о рачуноводству и ревизији 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
36/09 и 52/11), члана 11. Закона о Јединственом регистру 
финансијских извјештаја (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 74/10), члана 60. Закона о буџетском систему 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
96/03, 14/04, 67/05, 34/06, 128/06, 117/07, 126/08 и 92/09) и члана 
69. ст. 1. и 3. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), министар 
финансија д о н о с и 

 
НАРЕД БУ 

О ПРЕДАЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА ОПШТЕ 
НАМЈЕНЕ САЧИЊЕНИХ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД 

од 1. јануара до 30. јуна 2012. године 
 

1. Обaвеза предаје финансијских извјештаја у Јединствени 
регистар финансијских извјештаја (у даљем тексту: Регистар) 
прописана је чланом 22. Закона о рачуноводству и ревизији 
Републике Српске (у даљем тексту: Закон). 
2. Финансијске извјештаје опште намјене за обрачунски период 
од 1. јануара до 30. јуна 2012. године дужни су да саставе и 
презентују обвезници дефинисани чла ном 18. ст. 1. и 2. Закона. 
3. Финансијски извјештаји опште намјене за обрачунски период 
од 1. јануара до 30. јуна 2012. године, сачињени у складу са 
прописима из области рачуноводства и ревизије дефинисаним у 
члану 2. став 1. тачка н) Закона, предају се Агенцији за 
посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука (у 
даљем тексту: Агенција), према мјесту сједишта подносиоца 
извјештаја, у роковима и на начин прописан чланом 22. Закона. 
4. 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 Правилником о финансијском 
извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина, 
градова и фондова (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
16/11 и 126/11). 
5. Финансијске извјештаје опште намјене из т. 2. и 3. ове наредбе 
чини комплетан сет финансијских извјештаја који, у смислу 
одредаба МРС 1 - Презентација финансијских извјештаја и МРС 
34 - Периодични финансијски извјештаји, односно Међународног 
стандарда финансијског извјештавања за мале и средње ентитете 
(МСФИ за МСЕ), обухвата: 
- Биланс стања - Извјештај о финансијском положају на крају 
периода, 
- Биланс успјеха - Извјештај о укупном резултату за период, 
- Извјештај о промјенама на капиталу, 
- Биланс токова готовине - Извјештај о токовима готовине и 
- Напомене уз финансијске извјештаје. 
6. Напомене уз финансијске извјештаје предају се у форми и са 
садржајем који су припремљени у складу са захтјевима МРС 1 
или МРС 34, односно МСФИ за МСЕ, као и других релевантних 
рачуноводствених стандарда, дефинисаних у Закону. 
7. Уз финансијске извјешта је из тачке 2. ове наредбе у Регистар 
се предају и: 
- Додатни рачуноводствени извјештај - Анекс, сачињен у складу 
са Правилником о додатном рачуноводственом извјештају - 
Анексу (“Службени гласник Републике Српске”, број 84/09) и  
- обрасци ПВН 2 - Извјештај о количинама произведеног, 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 обрачунавања и плаћања посебних водних 
накнада (“Слу жбени гласник Републике Српске”, број53/11). 
 
 

8. Предузетници који су пословне промјене у 2012. години 
евидентирали према правилима двојног књиговодства, на 
обрачунском основу рачуноводства, у Регистар могу предати 
Биланс стања - Извјештај о финансијском положају на крају 
периода и Биланс успјеха - Извјештај о укупном резултату за 
период, припремљене на обрасцима прописаним Правилником о 
садржини и форми образаца финансијских извјештаја за 
привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 84/09 и 120/11). 
9. Свим осталим правним лицима препоручује се да финансијске 
извјештаје из т. 3. и 4. ове наредбе сачине и предају у Регистар. 
10. У складу са чланом 23. став 5. 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. наведеног закона. 
11. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
“Слу жбеном гласнику Републике Српске”. 
 
Број 06.12/020-967/2012 
6. јуна 2012. године  Министар, 
Бања Лука  Др Зоран Тегелтија, с.р. 


