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Сушено воће - смокве и остало
Саднице воћа
Егзотично воће
Остало воће
Поврће
Кисели купус у ринфузи
Купус, кељ, блитва, зелена салата свјежа
Боранија, грашак, паприка, парадајз и тиква
Кромпир и шаргарепа (рани), целер и першун
Замрзнуто воће и поврће - паковано
Кромпир, шаргарепа, лук (зрели)
Пасуљ
Печурке, шампињони свјежи
Садни материјал
Остало поврће
Цвијеће
Цвијеће свјеже (резано)
Цвијеће остало
Житарице
Пшеница, јечам, зоб, кукуруз и друге житарице
Остали прехрамбени производи
Брашно (кукурузно и пшенично) и пиринач у
ринфузи
Брашно (кукурузно и пшенично) пиринач упаковано
Мак и пшеничне мекиње
Хљеб и пециво свих врста
Колач индустријски
Млијеко пастеризовано
Млијеко свјеже
Сиреви и маслац, свих врста
Кисело млијеко, јогурт, павлака
Посебна храна за бебе и малу дјецу
Производи од брашна (двопек, мрвице, кекс)
Сладолед, крем
Јаја свјежа
Мед
Сирће
Шећер (кристал, у праху, у коцки)
Со за јело (морска, камена и вакуумирана)
Поврће конзервирано (свих врста паковања)
Јела готова и полуготова
Бомбоне и други производи од шећера
Чоколада и производи од чоколаде и какаоа
Кафа свих врста - у паковању
Зачини и чајеви, паковани
Маст јестива
Уље јестиво, флаширано
Остало
Пића - алкохолна и безалкохолна
У флашама и другом паковању
У бурадима и другом већем паковању за продају
као “точено”
Месо, сувомеснати производи и риба
Месо свјеже
Риба свјежа
Риба смрзнута
Сланина свјежа, лој, свињско сало, маст
(топљена)
Сувомеснати производи
Остало месо
Сточна храна
Хемијски производи
Фирнајз, боје и лакови, кит и туткало
Средства за заштиту биљака
Детерџенти за прање рубља
Средства за чишћење
Сапуни, зубне пасте, пасте за бријање
Козметички и хигијенски производи
Остали хемијски производи
Грађевински материјал
Цемент, гипс, креч, паковани суви малтер

1
3
3
2
4
4
3
3
0,50
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1
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1
4
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0,25
1
0,50
0,80
0,50
1
0,50
1
1
1
1
0,50
1
1,50
0,20
1
1
1
1
0,30
0,30
1
0,80
0,80
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1
0,50
0,70
1
1,80
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1
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1
2
1
1
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1
0,70
1
1
2
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Ригипс плоче
Мермерне плоче
Салонит плоче и цијеви
Пијесак, шљунак
Изолациони материјали
Стаклена и камена вуна
Тер-папир кровни
Цријеп, цигла, монт блокови и гредице
Бетонски производи (цијеви, плоче, коцке)
Резана грађа и плоче од дрва
Остали грађевински материјали
Огрев
Угаљ дрвени у ринфузи
Угаљ у врећама
Угаљ лигнит у ринфузи
Остали угаљ
Огревно дрво
Остало
Намјештај
Стакло равно и шупље
Оптичко стакло
Керамика и порцелан
Ужарија
Посуђе од метала (емајлирано и неемајлирано)
Посуђе од стакла, порцелана и керамике
Санитарни уређаји од керамике
Дјечије играчке разне
Касете, носачи звука и слике
Видео-касете, фотографски филмови
Тканине метражне
Чарапе женске, мушке, дјечије и спортске
Остала текстилна роба
Обућа
Сијалице
Батеријски улошци
Канцеларијски материјал
Цигарете и остале прерађевине од дувана
Сјеменски производи
Вјештачка ђубрива у ринфузи
Вјештачко ђубриво паковано
Остало неспоменуто
ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО
Сви производи наведени за трговину на мало

9
1,50
1,50
2
3
1
2
1,50
2
1
1,50
1,50
3
0,50
2
1
1,50
1,50
1,50
3
1
0,20
0,50
1,50
1
0,50
1
1
2
1,50
1,50
1,50
2
2
1
0,50
1,50
4
1
0,50
50% од
процента
за трговину на
мало
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На основу члана 8а. став 4. Закона о јединственом регистру финансијских извјештаја (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 74/10 и 94/15), а у вези са чланом 27. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 94/15), и члана 82.
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12,
121/12 и 15/16), министар финансија д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О САДРЖИНИ И ФОРМИ ЗБИРНИХ ИЗВЈЕШТАЈА И
АНАЛИЗА

Члан 1.
Овим правилником уређују се садржина и форма збирних извјештаја и анализа, које је Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге (у даљем тексту:
АПИФ), на основу годишњих, односно консолидованих
годишњих финансијских извјештаја правних лица и предузетника који воде двојно књиговодство (у даљем тексту:
правна лица) из Јединственог регистра финансијских извјештаја (у даљем тексту: Регистар), дужна да обезбиједи за
потребе републичких органа управе и органа јединице локалне самоуправе.
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Члан 2.
(1) Под збирним извјештајима из члана 1. овог правилника подразумијевају се збирни финансијски извјештаји
правних лица креирани по критеријумима: територијалне
припадности, врсти дјелатности, категоризацији правних
лицa, припадности правних лица статусу субјеката од јавног интереса, укључујући и све комбинације односних критеријума, као и по другим критеријумима, захтијеваним од
Министарства финансија.
(2) Под збирним анализама из члана 1. овог правилника
подразумијевају се: збирне анализе приносног положаја,
збирне анализе имовинског положаја и збирне анализе финансијског положаја, утврђене по одређеним финансијским
показатељима и критеријумима из става 1. овог члана.
(3) Корисници збирних извјештаја и анализа су републички органи управе и органи јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: корисници).
Члан 3.
(1) Финансијски извјештаји подразумијевају сљедећи
сет финансијских извјештаја:
1) Биланс стања - Извјештај о финансијском положају
на крају периода,
2) Биланс успјеха - Извјештај о укупном резултату за
период,
3) Биланс токова готовине - Извјештај о токовима готовине и
4) Извјештај о промјенама на капиталу.
(2) Збирни финансијски извјештаји креирају се сабирањем
истих ставки активе, пасиве, прихода и расхода, по принципу
“ред по ред”, у складу са захтијеваним критеријумима.
Члан 4.
(1) Збирни финансијски извјештаји креирани по критеријуму територијалне припадности су:
1) збирни финансијски извјештаји креирани за ниво Републике и
2) збирни финансијски извјештаји креирани за одређену општину, односно град или за одређене општине, односно градове.
(2) Збирни финансијски извјештаји креирани по критеријуму врсте дјелатности су збирни финансијски извјештаји сачињени према врсти дјелатности која је дефинисана
прописима којимa се уређује класификација дјелатности у
Републици Српској.
(3) Збирни финансијски извјештаји креирани по величини правних лица су збирни финансијски извјештаји сачињени према величини правних лица која се разврставају у складу са критеријима из Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (микро, мала, средња и велика правна лица).
(4) Збирни финансијски извјештаји креирани на основу
статуса правних лица су збирни финансијски извјештаји
сачињени за групу правних лица која спадају у категорију
субјеката од јавног интереса, односно у групу осталих
субјеката у складу са Законом о рачуноводству и ревизији
Републике Српске (субјекти од јавног интереса и остали).
(5) Збирни финансијски извјештаји креирани на основу комбинација критеријума из ст. 1, 2, 3. и 4 овог члана
подразумијевају мултидимензионалне збирне финансијске
извјештаје за правна лица.
Члан 5.
Збирна анализа приносног положаја обухвата сљедеће
финансијске показатеље:
1) коефицијент успјешности = добитак редовне активности ∙ 100 / (пословни приходи + финансијски приходи),
2) рентабилност основног капитала = нето добитак ∙
100 / ([основни капитал на почетку периода + основни капитал на крају периода] / 2),
3) рентабилност сопственог капитала = нето добитак ∙
100 / ([властити капитал на почетку периода + властити капитал на крају периода] / 2) и
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4) рентабилност укупног капитала = (нето добитак +
расходи камата) ∙ 100 / ([пословна актива на почетку периода + пословна актива на крају периода] / 2).
Члан 6.
Збирна анализа имовинског положаја обухвата сљедеће
финансијске показатеље:
1) истрошеност некретнина, постројења и опреме =
исправка вриједности некретнина, постројења и опреме ∙
100 / набавна вриједност некретнина, постројења и опреме,
2) коефицијент обрта потраживања од купаца = приходи од продаје робе и учинака / ([краткорочна потраживања
на почетку периода + краткорочна потраживања на крају
периода] / 2),
3) коефицијент обрта текућих средстава = пословни
приходи / ([текућа средства на почетку периода + текућа
средства на крају периода) / 2) и
4) коефицијент обрта сталних средстава = пословни
приходи / ([стална средства на почетку периода + стална
средства на крају периода] / 2).
Члан 7.
Збирна анализа финансијског положаја обухвата сљедеће финансијске показатеље:
1) коефицијент тренутне ликвидности = готовински
еквиваленти и готовина / краткорочне обавезе,
2) коефицијент текуће ликвидности = текућа средства /
краткорочне обавезе,
3) коефицијент финансијске стабилности = (стална
средства + залихе, стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји + губитак изнад капитала) / (капитал + резервисања, одложене пореске обавезе и
разграничени приходи + дугорочне обавезе) и
4) коефицијент солвентности = пословна средства / (резервисања, одложене пореске обавезе и разграничени приходи + обавезе).
Члан 8.
АПИФ је дужан да обезбиједи збирне извјештаје и анализе за финансијске извјештаје објављене за посљедњу годину, укључујући и најмање три претходне године.
Члан 9.
(1) Збирне извјештаје и анализе потребно је обезбиједити најкасније у року од 60 дана од истека рокова за предају
финансијских извјештаја у Регистар.
(2) Приступ збирним извјештајима и анализама корисници остварују на основу посебно креиране апликације
од АПИФ-а.
Члан 10.
(1) АПИФ за креирање збирних извјештаја и анализа,
прописаних овим правилником, обезбјеђује посебан сервер
за извјештавање, као и друге техничке услове за несметано
коришћење система од корисника.
(2) АПИФ за потребе корисника сачињава одговарајуће
корисничко упутство за систем, које мора бити доступно
истим.
(3) АПИФ ће у року од 60 дана од дана ступања на
снагу овог правилника са сваким појединачним корисником закључити писмени протокол о начину и условима коришћења система из става 1. овог члана.
Члан 11.
Одредбе овог правилника се, на одговарајући начин,
односе и на финансијске, односно консолидоване финансијске извјештаје корисника прихода буџета Републике,
општина, градова и фондова.
Члан 12.
АПИФ је дужан да омогући приступ збирним извјештајима и анализама у складу са овим правилником, почевши
од финансијских извјештаја који се сачињавају и презентују за 2015. годину.

7.6.2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.12/020-1205/16
12. маја 2016. године
Бања Лука

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.
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