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На основу члана 88. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), на приједлог Министарства управе и локалне самоуправе, Влада Републике Српске, на 25. сједници, одржаној
12.6.2015. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
I
Обуставља се од извршења Одлука о привременом финансирању општине Кнежево за период април - јун 2015,
број: 02-400-7/15, од 31.3.2015. године, објављена у “Службеном гласнику општине Кнежево”, број 1/2015, коју је
донио начелник општине Кнежево, до доношења одлуке
надлежног суда.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Образложење
Начелник општине Кнежево донио је Одлуку о привременом финансирању општине Кнежево за период април
- јун 2015, број: 02-400-7/15, од 31.3.2015. године, која је
објављена у “Службеном гласнику општине Кнежево”, број
1/2015.
Одлука је донесена на основу члана 41. Закона о буџетском систему Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 121/12 и 52/14), члана 43. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 48. Статута
Општине Кнежево (“Службени гласник општине Кнежево”, број 1/06).
Одлуком је, у члану 1, утврђен обим прихода и расхода
и распоред средстава за привремено финансирање општине Кнежево за период април - јун 2015. године (став 1) и да
се до доношења буџета општине Кнежево за 2015. годину
врши привремено финансирање општине у периоду април јун 2015. године у висини једне четвртине буџета усвојеног
за претходну годину, у износу од 900.275,00 КM (став 2); да
средства за привремено финансирање из претходног члана
чине: - порески приходи у износу од 616.525 КМ, - непорески приходи у износу од 231.250 КМ, трансфери између
буџетских јединица различитих нивоа власти 43.750 КМ,
примици за нефинансијску имовину 8.750 КМ (члан 2); да
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структура и врста расхода у периоду април - јун 2015. године пропорционално одговарају структури и врсти остварених расхода у истом периоду претходне године (члан 3);
да саставни дио ове одлуке чине табеларни приказ прихода
и расхода за период април - јун 2015. године (члан 4) и да
ова одлука ступа на снагу осам дана од дана доношења, а
биће објављена у “Службеном гласнику општине Кнежево”
(члан 5).
Одлука је незаконита из сљедећих разлога:
Чланом 29. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 11/04, 42/05, 118/05 и
98/13) утврђено је да су органи општине скупштина општине и начелник општине.
Чланом 30. став 1. алинеја 3. истог закона утврђено је:
“Скупштина општине је орган одлучивања и креирања политике општине. Њене најважније надлежности су: (......)
Доноси буџет и завршни рачун буџета.”.
Чланом 40. наведеног закона прописано је да је начелник општине носилац извршне власти у општини, те да
руководи општинском управом и одговара за њен рад, док
су чланом 43. прописане надлежности начелника општине.
Чланом 31. став 1. тачка з) Закона о буџетском систему
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 121/12 и 52/14) прописано је да скупштина општине и
града, након прибављене сагласности од Министарства финансија, доноси одлуку о усвајању буџета општине и града за наредну фискалну годину. Чланом 38. став 2. истог
закона прописано је да у случају да буџет не буде усвојен
прије почетка наредне фискалне године Народна скупштина, скупштина општине или града, односно надлежни орган фонда доносе одлуку о привременом финансирању, а
најдуже за период од 1. јануара до 30. јуна текуће фискалне
године.
Из напријед наведених одредаба Закона о локалној самоуправи и Закона о буџетском систему Републике Српске
недвосмислено произлази да је скупштина општине или
града искључиво надлежна да донесе како одлуку о усвајању буџета општине и града, тако и одлуку о привременом
финансирању. На основу изложеног, произлази да начелник
општине, као извршни орган власти, нема надлежности ни
овлашћења да доноси одлуке из надлежности другог органа, у конкретном случају, представничког органа јединице
локалне самоуправе.
Позивање начелника општине Кнежево на одредбе Закона о локалној самоуправи и Закона о буџетском систему
Републике Српске, на којима се темељи одлука начелника,
супротно је овим законима, а посебно позивање на члан
43. Закона о локалној самоуправи, будући да је надлежност
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за доношење буџета и одлуке о привременом финансирању повјерена скупштини општине или граду. Тако је, у
конкретној ситуацији, начелник општине Кнежево изашао
из оквира својих надлежности, незаконито присвајајући
надлежности и овлашћења Скупштине општине Кнежево.
Дакле, из свега напријед наведеног произлази да је
Одлука о привременом финансирању општине Кнежево
за период април - јун 2015, број: 02-400-7/15, од 31.3.2015.
године, објављена у “Службеном гласнику општине Кнежево”, број 1/2015, донесена грубим кршењем одредаба горе
наведених закона и уколико би иста остала на правној снази, озбиљно би угрозила јавни интерес и могла би нанијети
непоправљиву штету органу јединице локалне самоуправе,
због чега је, у складу са чланом 44. став 2. Закона о Влади
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), одлучено да Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, јер постоје оправдани разлози које захтијева општи интерес.
Из напријед наведених разлога, цијенећи да су разлози
за обустављање од извршења Одлуке о привременом финансирању општине Кнежево за период април - јун 2015,
број: 02-400-7/15, од 31.3.2015. године, објављене у “Службеном гласнику општине Кнежево”, број 1/2015, основани и аргументовани, одлучено је као у диспозитиву ове
одлуке.
Упутство о правном средству
Против ове одлуке није дозвољена жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код Окружног суда у
Бањој Луци у року од 30 дана од дана њеног достављања.
Број: 04/1-012-2-1186/15
12. јуна 2015. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 138. став 3. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/10,
104/11, 84/12 и 108/13) и члана 43. став 3. Закона о Влади
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), Влада Републике Српске, на 25. сједници,
одржаној 12.6.2015. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ
СТУДЕНТЕ НА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА ПРВОГ,
ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА НА ЈАВНИМ
ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЗА АКАДЕМСКУ
2015/16. ГОДИНУ

I
Овом одлуком, на приједлог министра просвјете и културе и јавних високошколских установа, утврђује се висина школарине у академској 2015/16. години за редовне и
ванредне студенте на студијским програмима првог, другог
и трећег циклуса студија који суфинансирају своје школовање на јавним високошколским установама у Републици
Српској.
II
Висина школарине за редовне студенте првог циклуса
студија:
1. за студијске програме на медицинским факултетима,
студијске програме музичке умјетности, ликовне умјетности и драмске умјетности (осим смјерова: филмски, телевизијски, продукција, анимирани филм) и комбинованог студијског програма: Очување и одржива употреба генетичких
ресурса износи 660 КМ,
2. за студијски програм драмске умјетности - филмски
и телевизијски смјер и смјер анимираног филма износи
1.500 КМ,
3. за студијски програм драмске умјетности - смјер продукције, износи 1.000 КМ,
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4. за комбиновани студијски програм Очување и одржива употреба генетичких ресурса износи 880 КМ,
5. за све остале студијске програме износи 440 КМ.
III
Висина школарине за редовне студенте другог циклуса
студија за све студијске програме износи 880 КМ, осим у
сљедећим случајевима:
1. за студијске програме ликовне умјетности износи
1.500 КМ,
2. за студијске програме музичке умјетности износи
1.500 КМ,
3. за студијске програме драмске умјетности износи
3.000 КМ,
4. за студијски програм на енглеском језику “International Master in Business and Administration” на
Економском факултету Универзитета у Бањалуци износи
10.000 КМ.
IV
Висина школарине за редовне студенте трећег циклуса
студија за све студијске програме износи 3.000 КМ.
V
1) Плаћања школарине из т. II и III ове одлуке ослобођени су:
1. студенти - дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
2. студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II
категорије,
3. студенти - инвалиди ВРС од I до V категорије,
4. студенти са инвалидитетом и
5. студенти - дјеца без оба родитеља.
2) Управни одбор високошколске установе може донијети
одлуку о ослобађању од плаћања школарине највише пет студената на студијском програму на терет властитих средстава.
3) Одредба из подтачке 2) односи се само на оне студијске програме на којима није одобрен упис студената на
терет буџета Републике Српске.
VI
Студенти из тачке V подт. 1) и 2) ове одлуке ослобођени
су од плаћања школарине до навршених 26 година живота,
у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 134/11, 9/12 и 40/12).
VII
Студенти из тачке V подтачка 5) ове одлуке ослобођени
су од плаћања школарине до навршених 26 година живота.
VIII
Студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до
VI категорије до навршених 26 година живота плаћају 50%
од износа школарине утврђеног у т. II и III ове одлуке.
IX
Редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским
установама у Републици Српској, до навршених 26 година
живота, плаћају 50% од износа школарине из т. II и III ове
одлуке.
X
За ванредне студенте за све студијске програме првог
циклуса студија, осим за студијске програме на Високој
школи за туризам и хотелијерство у Требињу и Високој
школи унутрашњих послова у Бањој Луци, утврђује се висина школарине у износу од 1.500 КМ.
За ванредне студенте на првом циклусу студија на Високој школи за туризам и хотелијерство у Требињу утврђује
се висина школарине у износу од 750 КМ.
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За ванредне студенте на првом циклусу студија на Високој школи унутрашњих послова у Бањој Луци утврђује се
висина школарине у износу од 440 КМ.
XI
Висина школарине за ванредне студенте за студијске
програме на другом циклусу студија:
1. за ванредне студенте за све студијске програме на
другом циклусу студија (осим студијских програма драмске и музичке умјетности на Универзитету у Бањој Луци)
износи 1.500 КМ;
2. за ванредне студенте на студијским програмима на
другом циклусу студија:
- музичке умјетности на Универзитету у Бањој Луци
износи 4.000 КМ,
- драмске умјетности на Универзитету у Бањој Луци
износи 3.000 КМ.
XII
1) Уписнине за редовне и ванредне студенте на свим
студијским програмима првог, другог и трећег циклуса студија утврђује јавна високошколска установа, у складу са
законом и општим актом високошколске установе.
2) Јавна високошколска установа дужна је објавити
утврђену висину свих уписнина прије почетка академске
2015/16. године.
XIII
Висину школарине и уписнине за студенте стране држављане утврђује надлежни орган високошколске установе,
те су их високошколске установе дужне објавити прије почетка академске 2015/16. године.
XIV
За реализацију ове одлуке задужују се јавне високошколске установе у Републици Српској.
XV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1202/15
12. јуна 2015. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

830
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08)
и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2015. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 119/14), Влада Републике Српске, на 25. сједници,
одржаној 12.6.2015. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству породице, омладине
и спорта (организациони код 37100001) на План утрошка
средстава, за период 1.1-30.6.2015. године, у укупном износу од 101.400,00 КМ.
II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се на сљедећи начин:
- 414100 - субвенција каматне стопе за
стамбено кредитирање младих и младих
брачних парова ............................................20.400,00 КМ,
- 415200 - текући грантови јавним установама
и установама образовања за реализацију
омладинских пројеката .................................2.700,00 КМ,
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- 415200 - текући грантови за пројекте
подршке међународне сарадње и
мобилности младих .....................................14.000,00 КМ,
- 415200 - текући грантови за реализацију
програма дефинисаних Омладинском
политиком и пројеката за унапређење
омладинског организовања.........................35.500,00 КМ,
- 415200 - текући грантови спортским
организацијама ............................................13.500,00 КМ,
- 415200 - текући грантови спортским
организацијама лица са инвалидитетом
у РС .................................................................6.000,00 КМ,
- 415200 - текући грант за пројекат
Мале олимпијске игре ...................................8.000,00 КМ,
- 415200 - текући грантови непрофитним
удружењима и организацијама за
афирмацију породице....................................1.300,00 КМ.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
породице, омладине и спорта и Министарство финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1199/15
12. јуна 2015. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

831
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08
и 11/09) и члана 31. став 1. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, број 59/13), Влада Републике Српске, на 25. сједници, одржаној 12.6.2015. године,
доноси

ОД Л У КУ
I
Даје се сагласност на текст Правилника о критеријумима за одређивање висине концесионе накнаде и висину
гаранције за изградњу, коришћење и одржавање јавних
путева, путних објеката и пратећих услужних објеката на
путном земљишту.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1189/15
12. јуна 2015. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

832
На основу члана 43. Закона о Влади Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и
члана 3. став 3. Правила пласмана по кредитним линијама
и зајмовима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
15/14, 21/14, 51/14, 65/14 и 85/14), Влада Републике Српске, на 25. сједници, одржаној 12.6.2015. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ОДРЕЂИВАЊУ КОРИСНИКА ЗАЈМА

I
JЗУ Болница Требиње одређује се као корисник кредитне линије: зајмови за правна лица која одреди Влада Републике Српске из средстава Фонда за развој и запошљавање
Републике Српске а.д. Бања Лука којим управља Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, у
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складу са Правилима пласмана по кредитним линијама и
зајмовима.
II
JЗУ Болница Требиње даје се сагласност да може поднијети захтјев Инвестиционо-развојној банци Републике
Српске а.д. Бања Лука за одобравање зајма у износу од
1.000.000,00 КМ (један милион КМ) из средстава Фонда за
развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука.
III
За реализацију ове одлуке задужује се Инвестиционоразвојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука.
IV
Ова одлука ступа на осмог дана од дана објављивања у
“Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1193/15
12. јуна 2015. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

833
На основу члана 8. Закона о Инвестиционо-развојној
банци Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 56/06 и 28/13), у вези са одредбама члана 9.
(4) Правила пласмана по кредитним линијама и зајмовима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 15/14, 21/14,
51/14, 66/14 и 85/14) и Закључка Кредитног одбора Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука
(број: 09-1626-26/14, од 3.6.2015. године), Влада Републике Српске, у функцији Скупштине акционара Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука,
на 25. сједници, одржаној 12.6.2015. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
I
Кориснику зајма ЈЗУ Болница “Свети апостол Лука”
Добој, којем је на основу Одлуке Владе Републике Српске,
у функцији Скупштине Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука (број: 04/1-012-2-248/15, од
12.2.2015. године), одобрен зајам у износу од 2.000.000,00
КМ из средстава Фонда за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука, кредитна линија: зајмови за
правна лица која одреди Влада Републике Српске, даје се
сагласност за продужење рока за повлачење одобрених
средстава зајма за додатних шест мјесеци, закључно са
17.2.2016. године.
Додатни рок за повлачење средстава овог зајма укључује се у одобрени грејс-период.
II
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д.
Бања Лука, која управља Фондом за развој и запошљавање
Републике Српске а.д. Бања Лука, закључиће анекс Уговора
о зајму (број: 001-01-15/3-00004-15, од 17.2.2015. године),
који је закључен са корисником зајма ЈЗУ Болница “Свети
апостол Лука” Добој.
III
За извршење ове одлуке задужује се Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1194/15
12. јуна 2015. године
Бања Лука

Предсједница
Скупштине,
Жељка Цвијановић, с.р.

834
На основу члана 74. став 2. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник Републике Српске”, број 106/09),
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члана 19. став 1. тачка 2) Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12)
и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 25. сједници, одржаној 12.6.2015. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ О ИЗМЈЕНАМА
СТАТУТА БОЛНИЦЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ “МЉЕЧАНИЦА”
КОЗАРСКА ДУБИЦА

I
Даје се сагласност на Статут о измјенама Статута Болнице за физикалну медицину и рехабилитацију “Мљечаница” Козарска Дубица, број: 04-689/14, од 3.10.2014. године.
II
За реализацију ове одлуке задужују се органи управљања Болнице за физикалну медицину и рехабилитацију
“Мљечаница” Козарска Дубица и Министарство здравља и
социјалне заштите Републике Српске.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1195/15
12. јуна 2015. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

835
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07 и
110/08) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 25. сједници, одржаној 12.6.2015.
године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса изградња насипа
на десној обали ријеке Сане у зони ушће - 1. фаза и легализација постојећег насипа уз ријеку Гомјеницу, па се у ту
сврху може извршити потпуна експропријација некретнина
означених као:
- к.ч. бр. 1398/2, у површини од 4043 м², уписана у зк.
ул. бр. 1311 КО СП Приједор, као својина Савић Бранка
Миланка са 1/1 дијела, а што по новом премјеру одговара
к.ч. бр. 4241/3, у површини од 4043 м², уписаној у п.л. бр.
2978 КО Приједор 1, као посјед Савић Бранка Миланка са
1/1 дијела;
- к.ч. бр. 1397/2, у површини од 1651 м², уписана у зк.
ул. бр. 1177 КО СП Приједор, као својина Кунић Здравке
рођ. Марјановић са 1/2 дијела, Кунић Мирка Драгице са 1/8
дијела, Кунић Зорана Младена са ¼ дијела, Кунић Милана
Гордане са 1/32 дијела, Кунић Милана Здравке са 1/32 дијела, Кунић Милана Александре са 1/32 дијела и Кунић Милана Александра са 1/32 дијела, а што по новом премјеру
одговара к.ч. бр. 4238, у површини од 1651 м², уписаној у
п.л. бр. 5052 КО Приједор 1, као посјед Кунић Зорана Младена са 1/1 дијела;
- к.ч. бр. 1403/7, у површини од 1737 м², уписана у
зк. ул. бр. 821 КО СП Приједор, као својина Топола Пере
Мирјане са 29/384 дијела, Топола Пере Миле са 68/192
дијела, Топола Пере Драшка са 68/192 дијела, Симеуновић Милке рођ. Бижић са 7/256 дијела, Симеуновић Пере
Драгана са 7/128 дијела, Симеуновић Живке рођ. Бановић
са 7/384 дијела, Симеуновић Славка Предрага са дијелом
7/384 дијела, Симеуновић Славка Младена са 7/384 дијела
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и Микановић Милоша Борислава са 29/384 дијела, а што
по новом премјеру одговара к.ч. бр. 4242/3, у површини од
1737 м², уписаној у п.л. бр. 3409 КО Приједор 1, као посјед
Љубичић Пере Гордане рођ. Топола са 1/5 дијела, Топола
Пере Драшка са 1/5 дијела, Топола Пере Миле са 1/5 дијела,
Топола Пере Мирјане са 1/5 дијела и Топола Пере Љиљане
са 1/5 дијела;
- к.ч. бр. 1403/6, у површини од 1308 м², уписана у зк.
ул. бр. 8735 КО СП Приједор, као својина Шобот Миле
Дубравке са 1/1 дијела, а што по новом премјеру одговара
к.ч. бр. 4285/5, у површини од 1308 м², уписаној у п.л. бр.
3947 КО Приједор 1, као посјед Шобот Миле Дубравке рођ.
Топола са 1/1 дијела;
- к.ч. бр. 1403/5, у површини од 1128 м², уписана у зк.
ул. бр. 8736 КО СП Приједор, као својина Топола Миле Душанке са 1/1 дијела, а што по новом премјеру одговара к.ч.
бр. 4285/4, у површини од 1128 м², уписаној у п.л. бр. 3946
КО Приједор 1, као посјед Топола Миле Душанке са 1/1
дијела;
- к.ч. бр. 1361/20, у површини од 528 м², уписана у зк.
ул. бр. 1880 КО СП Приједор, као својина Миљатовић Стевана Стјепана са 1/4 дијела, Миљатовић Борке рођ. Гвозден са 1/12 дијела, Реџић Хусејина Хамеда са 1/12 дијела,
Миљатовић Васе Раде са ¼ дијела, Инђић Уроша Душана
са 2/128 дијела, Кусоњић Гордане удт. Тадић са 1/24 дијела,
Мијаљица Ђуре Николе са 1/48 дијела, Миљатовић Милеве
рођ. Волкановски са 1/12 дијела, Миљатовић Пере Синише са 7/768 дијела, Миљатовић Стјепана Мирка са 151/336
дијела, Миљатовић Владе Душка са 1/112 дијела, Миљатовић Анке рођ. Вученовић са 1/16 дијела и Миљатовић Анке
рођ. Вученовић са 1/16 дијела, а што по новом премјеру
одговара к.ч. бр. 4816/7, у површини од 528 м², уписаној у
п.л. бр. 5464 КО Приједор 1, као посјед Муњиза Вида Радомира са 1/1 дијела;
- к.ч. бр. 1361/18, у површини од 2391 м², уписана у
зк. ул. бр. 1880 КО СП Приједор, као својина Миљатовић
Стевана Стјепана са 1/4 дијела, Миљатовић Борке рођ. Гвозден са 1/12 дијелом, Реџић Хусејина Хамеда са 1/12 дијела,
Миљатовић Васе Раде са ¼ дијела, Инђић Уроша Душана
са 2/128 дијела, Кусоњић Гордане удт. Тадић са 1/24 дијела,
Мијаљица Ђуре Николе са 1/48 дијела, Миљатовић Милеве
рођ. Волкановски са 1/12 дијела, Миљатовић Пере Синише са 7/768 дијела, Миљатовић Стјепана Мирка са 151/336
дијела, Миљатовић Владе Душка са 1/112 дијела, Миљатовић Анке рођ. Вученовић са 1/16 дијела и Миљатовић Анке
рођ. Вученовић са 1/16 дијела, а што по новом премјеру
одговара к.ч. бр. 4816, у површини од 2391 м², уписаној у
п.л. бр. 2331 КО Приједор 1, као посјед Миљатовић Васе
Раде са 1/1 дијела;
- к.ч. бр. 1399/2, у површини од 460 м², уписана у зк.
ул. бр. 2971 КО СП Приједор, као својина Средић Мирка
Миле са 1/1 дијела, а што по новом премјеру одговара к.ч.
бр. 5680/2, у површини од 460 м², уписаној у п.л. бр. 846 КО
Приједор 1, као добро у општој употреби Воде;
- к.ч. бр. 1036/13, у површини од 886 м², уписана у зк.
ул. бр. 753 КО СП Приједор, као јавно добро Исказ 1, а што
по новом премјеру одговара к.ч. бр. 4239, у површини од
935 м², уписаној у п.л. бр. 2978 КО Приједор 1, као посјед
Савић Бранка Миланка са 1/1 дијела;
- к.ч. бр. 1397/6, у површини од 49 м², уписана у зк.
ул. бр. 1177 КО СП Приједор, као својина Кунић Здравке
рођ. Марјановић са 1/2 дијела, Кунић Мирка Драгице са 1/8
дијела, Кунић Зорана Младена са ¼ дијела, Кунић Милана Гордане са 1/32 дијела, Кунић Милана Здравке са 1/32
дијела, Кунић Милана Александре са 1/32 дијела и Кунић
Милана Александра са 1/32 дијела, а што по новом премјеру одговара к.ч. бр. 4239, у површини од 935 м², уписаној у
п.л. бр. 2978 КО Приједор 1, као посјед Савић Бранка Миланка са 1/1 дијела;
- к.ч. бр. 1036/12, у површини од 1061 м², уписана у зк.
ул. бр. 753 КО СП Приједор, као јавно добро Исказ 1, а што
по новом премјеру одговара к.ч. бр. 4240, у површини од
1461 м², уписаној у п.л. бр. 2978 КО Приједор 1, као посјед
Савић Бранка Миланка са 1/1 дијела;

49

5

- к.ч. бр. 1398/3, у површини од 400 м², уписана у зк.
ул. бр. 1311 КО СП Приједор, као својина Савић Бранка
Миланка са 1/1 дијела, а што по новом премјеру одговара
к.ч. бр. 4240, у површини од 1461 м², уписаној у п.л. бр.
2978 КО Приједор 1, као посјед Савић Бранка Миланка са
1/1 дијела;
- к.ч. бр. 1361/19, у површини од 189 м², уписана у зк.
ул. бр. 1880 КО СП Приједор, као својина Миљатовић Стевана Стјепана са 1/4 дијела, Миљатовић Борке рођ. Гвозден са 1/12 дијела, Реџић Хусејина Хамеда са 1/12 дијела,
Миљатовић Васе Раде са ¼ дијела, Инђић Уроша Душана
са 2/128 дијела, Кусоњић Гордане удт. Тадић са 1/24 дијела,
Мијаљица Ђуре Николе са 1/48 дијела, Миљатовић Милеве
рођ. Волкановски са 1/12 дијела, Миљатовић Пере Синише са 7/768 дијела, Миљатовић Стјепана Мирка са 151/336
дијела, Миљатовић Владе Душка са 1/112 дијела, Миљатовић Анке рођ. Вученовић са 1/16 дијела и Миљатовић Анке
рођ. Вученовић са 1/16 дијела, а што по новом премјеру
одговара к.ч. бр. 4816/6, у површини од 189 м², уписаној у
п.л. бр. 2331 КО Приједор 1, као посјед Миљатовић Васе
Раде са 1/1 дијела;
- к.ч. бр. 1361/21, у површини од 350 м², уписана у зк.
ул. бр. 1880 КО СП Приједор, као својина Миљатовић Стевана Стјепана са 1/4 дијела, Миљатовић Борке рођ. Гвозден са 1/12 дијела, Реџић Хусејина Хамеда са 1/12 дијела,
Миљатовић Васе Раде са ¼ дијела, Инђић Уроша Душана
са 2/128 дијела, Кусоњић Гордане удт. Тадић са 1/24 дијела,
Мијаљица Ђуре Николе са 1/48 дијела, Миљатовић Милеве
рођ. Волкановски са 1/12 дијела, Миљатовић Пере Синише са 7/768 дијела, Миљатовић Стјепана Мирка са 151/336
дијела, Миљатовић Владе Душка са 1/112 дијела, Миљатовић Анке рођ. Вученовић са 1/16 дијела и Миљатовић Анке
рођ. Вученовић са 1/16 дијела, а што по новом премјеру
одговара к.ч. бр. 4816/3, у површини од 242 м², и к.ч. бр.
4817/2, у површини од 108 м², уписаним у п.л. бр. 5465 КО
Приједор 1, као посјед Миљатовић Васе Раде са 4/5 дијела
и Муњиза Вида Радомира са 1/5 дијела.
II
Корисник експропријације је Град Приједор.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1190/15
12. јуна 2015. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

836
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08
и 11/09) и члана 12. став 1. Закона о овлашћењима Ауто-мото савеза Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 1/09), Влада Републике Српске, на 25. сједници, одржаној 12.6.2015. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ
КОЈА СЕ ПЛАЋА ПРИЛИКОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ
ДРУМСКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА И
ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА

I
У Одлуци о висини посебне накнаде која се плаћа приликом регистрације друмских моторних возила и прикључних возила (“Службени гласник Републике Српске”, број
91/11) тачка II мијења се и гласи:
“II
Посебна накнада за обављање овлашћења Ауто-мото
савеза Републике Српске из члана 8. Закона о овлашћењима
Ауто-мото савеза Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 1/09) плаћа се приликом регистра-
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ције друмских моторних возила и прикључних возила, и то
за:
Врста возила
1. Путнички аутомобил (М1)
и сертификована возила за одмор и кам2. Преуређена
повање
3. Аутобус (М2, М3)
4. Теретно моторно возило (N1, N2, N3)
5. Прикључно возило (О1, О2, О3, О4)

Износ
(КМ)
9
9
15
15
12

Посебна накнада из подтачке 1. ове тачке обрачунава се
од 1. августа 2015. године.”.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1188/15
12. јуна 2015. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.
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некретнина експроприсаних рјешењима Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне
јединице Лакташи, број: 21.26/473-4-8/11, од 26.12.2014.
године, а у сврху изградње одводних канала на ауто-путу
Бања Лука – Градишка, и то:
- к.ч. бр. 65/42 (н.п. 765/4), “Бара”, њива 5. класе, у површини од 291 м², уписана у зк. ул. бр. 52 КО Кобатовци
и п.л. бр. 126 КО Кобатовци, као посјед Лакић Милоша,
стварно и фактичко власништво Лакић Милоша.
2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су потребни за одређивање накнаде за експроприсане некретнине.
3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже његово извршење.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1191/15
12. јуна 2015. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

839

837
На основу члана 53. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11), члана
180. и члана 442. став 2. Закона о привредним друштвима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08 и
58/09) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 25. сједници, одржаној 12.6.2015.
године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЈЕНИ ОБЛИКА
ОРГАНИЗОВАЊА ОСНОВНОГ ДРЖАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
УТРЦ “ТЕРМЕ-ОЗРЕН” ПЕТРОВО

I
Назив Одлуке о промјени облика организовања Основног државног предузећа УТРЦ “Терме-Озрен” Петрово,
број: 04/1-012-2-2241/11, од 6. октобра 2011. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 105/11), и број:
04/1-012-2-955/15, од 14.5.2015. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 40/15), мијења се и гласи:
“Одлука о усклађивању организације са Законом о привредним друштвима и Законом о јавним предузећима код
УТРЦ “Терме-Озрен” АД Петрово-Какмуж”.
II
Тачка 1. Одлуке мијења се и гласи:
“Овом одлуком врши се усклађивање организације са
Законом о привредним друштвима и Законом о јавним предузећима код УТРЦ “Терме-Озрен” АД Петрово-Какмуж.”.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1192/15
12. јуна 2015. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

838
На основу члана 43. став 1. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 33. став 3. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08
и 110/08), Влада Републике Српске, на 25. сједници, одржаној 12.6.2015. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, прије коначности Рјешења о
потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед

На основу члана 21. став 1. Закона о рачуноводству и
ревизији Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 36/09 и 52/11) и члана 69. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар
финансија д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О САДРЖИНИ И ФОРМИ ОБРАЗАЦА ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЈЕШТАЈА ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, ЗАДРУГЕ,
ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Овим правилником прописују се садржина и форма
образаца финансијских извјештаја за привредна друштва,
задруге, друга правна лица и предузетнике који пословне
књиге воде по систему двојног књиговодства (у даљем тексту: правна лица и предузетници).
(2) Под финансијским извјештајима из става 1. овог
члана подразумијевају се: Биланс стања (Извјештај о финансијском положају), Биланс успјеха (Извјештај о укупном резултату у периоду) и Биланс токова готовине (Извјештај о токовима готовине).
(3) Обрасце финансијских извјештаја из става 2. овог
члана чине: Биланс стања (Извјештај о финансијском положају), Биланс успјеха, Извјештај о осталим добицима и
губицима у периоду и Биланс токова готовине (Извјештај о
токовима готовине), који се налазе у прилозима 1, 2, 3. и 4.
овог правилника и чине његов саставни дио.
(4) Биланс успјеха (Извјештај о укупном резултату у периоду) састоји се од два обрасца: Биланса успјеха и Извјештаја о осталим добицима и губицима у периоду. Обвезници који у извјештајном периоду нису остварили остале
добитке и губитке, односно добитке и губитке утврђене директно у капиталу нису обавезни да презентују Извјештај о
осталим добицима или губицима у периоду.
Члан 2.
У погледу садржине појединих рачуна и група рачуна
означених у колони 1 образаца финансијских извјештаја
из члана 1. овог правилника, поступа се према одредбама
правилника који прописује Контни оквир и садржину рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга
правна лица и предузетнике.
Члан 3.
(1) Приликом попуњавања образаца финансијских
извјештаја из члана 1. став 3. овог правилника, подаци се
уносе на одређене позиције означене у колони 2, односно
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ознаке за АОП у колони 3, са рачуна и група рачуна означених у колони 1 образаца.
(2) Подаци у обрасцима уносе се у конвертибилним
маркама (КМ) без децималних мјеста.
Члан 4.
(1) Правно лице код којег је настала статусна промјена, односно промјена правне форме, као и правно лице над
којим је отворен стечајни или ликвидациони поступак, сачињава и презентује финансијске извјештаје сачињене на
дан статусне промјене, односно на дан промјене правне
форме, као и на дан отварања и закључења стечајног или
ликвидационог поступка.
(2) Поред извјештаја из става 1. овог члана правно лице
код којег је настала статусна промјена, односно промјена
правне форме, као и правно лице над којим је отворен стечајни или ликвидациони поступак, сачињава и презентује
полугодишњи и годишњи финансијски извјештај.
(3) На обрасцима финансијских извјештаја из ст. 1. и 2.
овог члана ставља се ознака из које је видљиво да је ријеч о
статусној промјени, стечају или ликвидацији правног лица.
II - САДРЖИНА ПОЗИЦИЈА У ОБРАСЦИМА
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА
Члан 5.
(1) У образац Биланс стања (Извјештај о финансијском
положају) правно лице и предузетник уносе податке у колоне
од 4 до 7 у активи, односно колоне 4 и 5 у пасиви, према садржини рачуна и група рачуна означених у колони 1 обрасца.
(2) У образац Биланс стања (Извјештај о финансијском
положају), под ознаком за АОП 001 до 066 у активи и за
АОП 101 до 166 у пасиви, уносе се подаци са одговарајућих
рачуна и група рачуна означених у колони 1 обрасца.
(3) У колону 7 обрасца уносе се подаци из колоне 6 активе, а у колону 5 из колоне 4 пасиве из обрасца сачињеног
за претходни обрачунски период, док се за текућу годину,
односно за обрачунски период за који се припрема финансијски извјештај подаци у колонама 4 и 5 активе и колони 4
пасиве уносе преузимањем изравнавајућих салда са рачуна
на крају периода за који се финансијски извјештај припрема. Подаци који се уносе у колону 6 израчунавају се одузимањем износа исказаних у колони 5 од износа исказаних у
колони 4 обрасца.
(4) Ако су подаци у колони 6 активе и колони 4 пасиве
из претходне године кориговани у складу са рачуноводственим и другим прописима, у колону 7 активе, односно колону 5 пасиве уносе се тако кориговани подаци.
Члан 6.
(1) У образац Биланс успјеха правно лице и предузетник уносе податке у колоне 4 и 5 према садржини рачуна
и група рачуна означених у колони 1 обрасца.
(2) У образац Биланс успјеха, под ознаком за АОП 201
до 228 уносе се пословни приходи и расходи, под ознаком
за АОП 231 до 243 финансијски приходи и расходи, под
ознаком за АОП 246 до 267 остали приходи и расходи, под
ознаком за АОП 270 до 289 приходи и расходи од усклађивања вриједности имовине, под ознаком за АОП 229 и 230
пословни добитак и губитак, под ознаком за АОП 244 и
245 добитак и губитак редовне активности, под ознаком за
АОП 268 и 269 добитак и губитак по основу осталих прихода и расхода, под ознаком за АОП 290 и 291 добитак и
губитак од усклађивања вриједности имовине, под ознаком
за АОП 294 и 295 добитак и губитак прије опорезивања,
под ознаком за АОП 296 до 298 текући и одложени порез
на добитак, а под ознаком за АОП 299 и 300 нето добитак
и губитак утврђен у периоду за који се припрема финансијски извјештај. Под ознаком за АОП 304 и 305 подаци о
дијелу нето добитка, односно губитка који припада већинским и мањинским власницима, под ознаком за АОП 306 и
307 обична и разријеђена зарада по акцији, а под ознаком за
АОП 308 и 309 просјечан број запослених по основу часова
рада, односно по основу стања на крају мјесеца.
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(3) У образац Извјештај о осталим добицима и губицима у периоду, под ознаком за АОП 401 до АОП 416 уносе
се добици и губици који су у периоду утврђени директно у
капиталу и који чине остали укупан резултат у периоду и
порез на добитак који се односи на остали укупан резултат,
а под ознаком за АОП 417 и 418 укупан нето резултат остварен у обрачунском периоду.
(4) Подаци се у обрасце уносе са одговарајућих група
рачуна и рачуна означених у колони 1 обрасца, тако што се
за текућу годину, односно за обрачунски период за који се
припрема финансијски извјештај подаци уносе у колону 4,
преузимањем изравнавајућих салда са група рачуна и рачуна на крају периода за који се припрема финансијски извјештај, док се у колону 5 уносе подаци из колоне 4 обрасца за
претходну годину, односно претходни обрачунски период.
(5) Ако су подаци у колони 4 обрасца из претходне године кориговани у складу са рачуноводственим и другим
прописима, у колону 5 уносе се тако кориговани подаци.
Члан 7.
(1) Образац Биланс токова готовине (Извјештај о токовима готовине) правно лице и предузетник сачињава на основу одговарајућих података презентованих у Билансу стања
(Извјештају о финансијском положају), Билансу успјеха
(Извјештају о укупном резултату у периоду) и података из
књиговодственe евиденцијe правног лица и предузетника.
(2) Под токовима готовине, у смислу овог правилника,
подразумијевају се приливи и одливи готовине и готовинских еквивалената исказаних у извјештајном периоду.
(3) Приливи и одливи готовине утврђују се на основу
евиденције о приливима и одливима готовине и готовинских еквивалената преко благајне и пословних рачуна,
укључујући компензације, асигнације и цесије спроведене
преко тих рачуна или на основу података преузетих са одговарајућих рачуна и група рачуна из књиговодства правног
лица и предузетника.
(4) Пренос између појединих рачуна готовине и готовинских еквивалената у оквиру истог правног лица и предузетника не сматра се током готовине.
Члан 8.
(1) У образац Биланс токова готовина (Извјештај о токовима готовине) подаци се уносе на одређене позиције из
колоне 2, односно ознаке за АОП из колоне 3, према садржини одређеној чл. 9. до 18. овог правилника. У колону 4
обрасца уносе се подаци за текућу годину, односно текући
обрачунски период, а у колону 5 за претходну годину, односно претходни обрачунски период.
Члан 9.
(1) У образац Биланс токова готовине (Извјештај о токовима готовине) под ознаком за АОП 501 - Приливи готовине из пословних активности, уписује се податак о укупном приливу готовине из пословних активности са позиција под ознаком за АОП 502 до 504.
(2) Под ознаком за АОП 502 - Приливи од купаца и примљени аванси, исказују се подаци о приливу готовине по
основу наплаћених потраживања, као и примљених аванса
од купаца у току обрачунског периода.
(3) Под ознаком за АОП 503 - Приливи од премија, субвенција, дотација и слично, исказују се наплаћени износи
готовине од државних органа и институција по основу премија, субвенција, дотација и слично.
(4) Под ознаком за АОП 504 - Остали приливи из пословних активности, исказују се подаци о приливима готовине по основу наплате прихода од закупнина, чланарина
и осталих пословних прихода, наплате потраживања од
запослених, приливи по основу поврата пореза на додату
вриједност, приливи по основу осталих потраживања и
остали непоменути приливи из редовног пословања.
Члан 10.
(1) Под ознаком за АОП 505 - Одливи готовине из пословних активности, уписује се податак о укупним одли-
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вима готовине из пословних активности, са позиција под
ознаком за АОП 506 до 510.
(2) Под ознаком за АОП 506 - Одливи по основу исплата
добављачима и дати аванси, исказују се износи извршених
исплата добављачима за набавке сировина и материјала и
других трошкова пословања у току обрачунског периода,
као и износи плаћених аванса добављачима за будуће набавке материјала, робе, енергије и услуга.
(3) Под ознаком за АОП 507 - Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, исказују се износи исплаћених бруто зарада, накнада зарада и
осталих личних расхода у току обрачунског периода.
(4) Под ознаком за АОП 508 - Одливи по основу плаћених камата, исказују се сва плаћања по основу камата у
току обрачунског периода.
(5) Под ознаком за АОП 509 - Одливи по основу пореза
на добит, исказују се износи плаћених аконтација пореза на
добит у току обрачунског периода и по коначном обрачуну
за претходну годину.
(6) Под ознаком за АОП 510 - Остали одливи из пословних активности, исказују се подаци о одливима готовине по
основу плаћеног закупа, чланарина, плаћених акциза, пореза на додату вриједност, пореза и доприноса који терете послодавца, царина и других дажбина и осталих непоменутих
плаћања из редовног пословања.
Члан 11.
(1) Под ознаком за АОП 511 - Нето прилив готовине из
пословних активности, исказује се разлика између позиција под ознаком за АОП 501 - Приливи готовине из пословних активности и АОП 505 - Одливи готовине из пословних активности.
(2) Под ознаком за АОП 512 - Нето одлив готовине из
пословних активности, исказује се разлика између позиција
под ознаком за АОП 505 - Одливи готовине из пословних
активности и АОП 501 - Приливи готовине из пословних
активности.
Члан 12.
(1) Под ознаком за АОП 513 - Приливи готовине из активности инвестирања, уписује се податак о укупним приливима готовине из активности инвестирања са позиција
под ознаком за АОП 514 до 519.
(2) Под ознаком за АОП 514 - Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана, исказује се износ примљене готовине у току обрачунског периода по основу
краткорочних финансијских пласмана.
(3) Под ознаком за АОП 515 - Приливи по основу продаје акција и удјела, исказује се износ примљене готовине у
току обрачунског периода по основу продаје акција и удјела у капиталу повезаних и других правних лица.
(4) Под ознаком за АОП 516 - Приливи по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења,
опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава, исказује се износ примљене готовине од продаје наведених средстава у току обрачунског периода.
(5) Под ознаком за АОП 517 - Приливи по основу камата, исказује се износ готовине по основу наплаћених камата
у току обрачунског периода из активности инвестирања.
(6) Под ознаком за АОП 518 - Приливи од дивиденди и
учешћа у добитку, исказује се износ примљене готовине по
овом основу у току обрачунског периода.
(7) Под ознаком за АОП 519 - Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана, исказује се износ
примљене готовине у току обрачунског периода по основу
дугорочних финансијских пласмана.
Члан 13.
(1) Под ознаком за АОП 520 - Одливи готовине из активности инвестирања, уписује се податак о укупним одливима готовине из активности инвестирања са позиција под
ознаком за АОП 521 до АОП 524.

49

22.6.2015.

(2) Под ознаком за АОП 521 - Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана, исказује се износ одлива
готовине по основу краткорочних финансијских пласмана.
(3) Под ознаком за АОП 522 - Куповина акција и удјела,
исказује се износ одлива готовине по основу стицања акција и удјела у капиталу повезаних и других правних лица.
(4) Под ознаком за АОП 523 - Одливи по основу куповине нематеријалних средстава, некретнина, постројења,
опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава, исказује се износ одлива готовине по основу прибављања наведених средстава у току обрачунског периода.
(5) Под ознаком за АОП 524 - Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана, исказује се износ
одлива готовине по основу дугорочних финансијских
пласмана.
Члан 14.
(1) Под ознаком за АОП 525 - Нето прилив готовине
из активности инвестирања, исказује се разлика између
позиције под ознаком за АОП 513 - Приливи готовине из
активности инвестирања и АОП 520 - Одливи готовине из
активности инвестирања.
(2) Под ознаком за АОП 526 - Нето одлив готовине из
активности инвестирања, исказује се разлика између позиције под ознаком за АОП 520 - Одливи готовине из активности инвестирања и АОП 513 - Приливи готовине из активности инвестирања.
Члан 15.
(1) Под ознаком за АОП 527 - Приливи готовине из активности финансирања, уписује се податак о укупним приливима готовине по основу активности финансирања, са
позиција под ознаком за АОП 528 до 531.
(2) Под ознаком за АОП 528 - Приливи по основу повећања основног капитала, исказују се износи прилива готовине по основу уплате акција и других трајних удјела у
основном капиталу.
(3) Под ознаком за АОП 529 - Приливи по основу дугорочних кредита, исказује се износ готовине примљене по
основу дугорочних кредита у обрачунском периоду.
(4) Под ознаком за АОП 530 - Приливи по основу краткорочних кредита, исказује се износ готовине примљене по
основу краткорочних кредита у обрачунском периоду.
(5) Под ознаком за АОП 531 - Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза, исказује се износ
прилива готовине по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза у току обрачунског периода.
Члан 16.
(1) Под ознаком за АОП 532 - Одливи готовине из активности финансирања, уписује се податак о укупним
одливима готовине из активности финансирања са позиција под ознаком за АОП 533 до 538.
(2) Под ознаком за АОП 533 - Одливи по основу откупа
сопствених акција и удјела, исказује се износ одлива готовине у току обрачунског периода за откуп сопствених акција и удјела.
(3) Под ознаком за АОП 534 - Одливи по основу дугорочних кредита, исказује се износ одлива готовине у току
обрачунског периода по основу отплате дугорочних кредита.
(4) Под ознаком за АОП 535 - Одливи по основу краткорочних кредита, исказује се износ одлива готовине у току
обрачунског периода по основу отплате краткорочних кредита.
(5) Под ознаком за АОП 536 - Одливи по основу финансијског лизинга, исказује се износ одлива готовине у току
обрачунског периода по основу плаћања за средства узета
у финансијски лизинг.
(6) Под ознаком за АОП 537 - Одливи по основу исплаћених дивиденди, исказује се износ одлива готовине по
основу плаћених дивиденди у току обрачунског периода.
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(7) Под ознаком за АОП 538 - Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза, исказује се износ
одлива готовине у току обрачунског периода по основу
осталих дугорочних и краткорочних обавеза.
Члан 17.
(1) Под ознаком за АОП 539 - Нето прилив готовине
из активности финансирања, исказује се разлика између
позиција под ознаком за АОП 527 - Прилив готовине из активности финансирања и АОП 532 - Одливи готовине из
активности финансирања.
(2) Под ознаком за АОП 540 - Нето одлив готовине из
активности финансирања, исказује се разлика између позиција под ознаком за АОП 532 - Одливи готовине из активности финансирања и АОП 527 - Приливи готовине из активности финансирања.
Члан 18.
(1) Под ознаком за АОП 541 - Укупни приливи готовине,
исказује се збир износа на позицијама АОП 501 - Приливи
готовине из пословних активности, АОП 513 - Приливи готовине из активности инвестирања и АОП 527 - Приливи
готовине из активности финансирања.
(2) Под ознаком за АОП 542 - Укупни одливи готовине,
исказује се збир износа на позицијама АОП 505 - Одливи
готовине из пословних активности, АОП 520 - Одливи готовине из активности инвестирања и АОП 532 - Одливи
готовине из активности финансирања.
(3) Под ознаком за АОП 543 - Нето прилив готовине, исказује се разлика између износа на позицијама АОП 541 - Укупни приливи готовине и АОП 542 - Укупни одливи готовине.
(4) Под ознаком за АОП 544 - Нето одлив готовине,
исказује се разлика између износа на позицијама АОП 542
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- Укупни одливи готовине и АОП 541 - Укупни приливи
готовине.
(5) Под ознаком за АОП 545 - Готовина на почетку обрачунског периода, исказује се износ готовине и готовинских
еквивалената са стањем на дан почетка текућег, односно
претходног обрачунског периода.
(6) Под ознаком за АОП 546 - Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине, исказује се износ реализованих позитивних курсних разлика на дан биланса.
(7) Под ознаком за АОП 547 - Негативне курсне разлике
по основу прерачуна готовине, исказује се износ реализованих негативних курсних разлика на дан биланса.
(8) Под ознаком за АОП 548 - Готовина на крају обрачунског периода, исказује се износ готовине на крају текућег, односно претходног обрачунског периода.
III - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник 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).
Члан 20.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.12/020-1520/2015
17. јунa 2015. године
Бања Лука

Mатични број: ____________________________________________
Шифра дјелатности: _______________________________________
Назив привредног друштва, задруге, другог правног
лица или предузетника:
_________________________________________________________
Сједиште:________________________________________________
ЈИБ: ____________________________________________________

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.

ПРИЛОГ 1.
Пословни рачуни:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

БИЛАНС СТАЊА
(Извјештај о финансијском положају)
на дан _____ 20__. године

- у конвертибилним маркама Износ на дан биланса
текуће године

Група рачуна,
рачун

1

ПОЗИЦИЈА

2
АКТИВА
А. СТАЛНА СРЕДСТВА (002 + 008 + 015 + 021 + 030)
I - НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 007)
1. Улагања у развој
2. Концесије, патенти, лиценце и остала права
3. Goodwill
4. Остала нематеријална средства

01
010, дио 019
011, дио 019
012, дио 019
014, дио 019
015, 016 и дио 5. Аванси и нематеријална средства у припреми
019
II - НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИО02
НЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014)
020, дио 029 1. Земљиште
021, дио 029 2. Грађевински објекти
022, дио 029 3. Постројења и опрема
023, дио 029 4. Инвестиционе некретнине
024, дио 029 5. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми

Ознака
за АОП Бруто
3
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013

4

Износ на
ИсправНето дан биланса
ка
претходне
вријед- (4 - 5) године
(поности
четно стање)
5
6
7

10
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Износ на дан биланса
текуће године
Група рачуна,
рачун

1
027, 028, дио
029
03

ПОЗИЦИЈА

2
6. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми
III - БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ
(016 до 020)
1. Шуме
2. Вишегодишњи засади
3. Основно стадо
4. Средства културе

030, дио 039
031, дио 039
032, дио 039
033, дио 039
037, 038 и дио 5. Аванси и биолошка средства и средства културе у припреми
039
IV - ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
04
(022 до 029)
040, дио 049 1. Учешће у капиталу зависних правних лица
041, дио 049 2. Учешће у капиталу других правних лица
042, дио 049 3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима
043, дио 049 4. Дугорочни кредити у земљи
044, дио 049 5. Дугорочни кредити у иностранству
045, дио 049 6. Финансијска средства расположива за продају
046, дио 049 7. Финансијска средства која се држе до рока доспијећа
048, дио 049 8. Остали дугорочни финансијски пласмани
050
V - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
Б. ТЕКУЋА СРЕДСТВА (032 + 039 + 061)
I - ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕ10 до 15
НОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)
100 до 109
1. Залихе материјала
2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених
110 до 119
услуга
120 до 129
3. Залихе готових производа
130 до 139
4. Залихе робе
5. Стална средства и средства обустављеног пословања намијење140 до 149
на продаји
150 до 159
6. Дати аванси
II - КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, КРАТКОРОЧНИ
ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040 + 047 + 056 + 059 + 060)
20, 21, 22
1. Краткорочна потраживања (041 до 046)
200, дио 209 а) Купци - повезана правна лица
201, 202, 203, б) Купци у земљи
дио 209
204, дио 209 в) Купци из иностранства
208, дио 209 г) Сумњива и спорна потраживања
210 до 219
д) Потраживања из специфичних послова
220 до 229
ђ) Друга краткорочна потраживања
23
2. Краткорочни финансијски пласмани (048 до 055)
230, дио 239 а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима
231, дио 239 б) Краткорочни кредити у земљи
232, дио 239 в) Краткорочни кредити у иностранству
233, 234, дио г) Дио дугорочних финансијских пласмана који доспијева за на239
плату у периоду до годину дана
д)
Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха
235, дио 239 намијењена
трговању
236, дио 239 ђ) Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс
успјеха
е)
Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели
237
намијењени продаји или поништавању
238, дио 239 ж) Остали краткорочни пласмани
24
3. Готовински еквиваленти и готовина (057 + 058)
240
а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности
241 до 249
б) Готовина

Ознака
за АОП Бруто
3
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058

4

Износ на
ИсправНето дан биланса
ка
вријед- (4 - 5) претходне
године (поности
четно стање)
5
6
7

22.6.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

49

11

Износ на дан биланса
текуће године
Група рачуна,
рачун

1
270 од 279
280 до 289,
осим 288
288
29
880 до 888

Група
рачуна,
рачун
1

30
300
302
303
304
305
306
31
320 и 321
дио 32
322
323
329
330, 331 и
334
332
333
34
340
341
342
343
35
350
351
40
400
401
402
403
404
407
408
409
41
410

ПОЗИЦИЈА

2

Ознака
за АОП Бруто

4. Порез на додату вриједност

3
059

5. Активна временска разграничења

060

III - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
В. ПОСЛОВНА СРЕДСТВА (001 + 031)
Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
Д. ПОСЛОВНА АКТИВА (062 + 063)
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
Е. УКУПНА АКТИВА (064 + 065)

061
062
063
064
065
066

ПОЗИЦИЈА

4

Износ на
ИсправНето дан биланса
ка
вријед- (4 - 5) претходне
године (поности
четно стање)
5
6
7

Ознака
за АОП

Износ на дан
биланса текуће године

3

4

2
ПАСИВА
А. КАПИТАЛ (102 - 109 ± 110 + 111 + 115 + 116 - 117 + 118 - 123)
I - ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)
1. Акцијски капитал
2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу
3. Задружни удјели
4. Улози
5. Државни капитал
6. Остали основни капитал
II - УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ
III - ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА И ЕМИСИОНИ ГУБИТАК
IV - РЕЗЕРВЕ (112 до 114 )
1. Законске резерве
2. Статутарне резерве
3. Остале резерве

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

V - РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ

115

VI - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ
СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ
VII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ
СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ
VIII - НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (119 до 122)
1. Нераспоређени добитак ранијих година
2. Нераспоређени добитак текуће године
3. Нераспоређени вишак прихода над расходима
4. Нето приход од самосталне дјелатности
IX - ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (124 + 125)
1. Губитак ранијих година
2. Губитак текуће године
Б. РЕЗЕРВИСАЊА, ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ (127 до 134)
1. Резервисања за трошкове у гарантном року
2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава
3. Резервисања за задржане кауције и депозите
4. Резервисања за трошкове реструктурисања
5. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених
6. Одложене пореске обавезе
7. Разграничени приходи и примљене донације
8. Остала дугорочна резервисања
В. ОБАВЕЗЕ (136 + 144)
I - ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (137 до 143)
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал

116

101

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

Износ на дан биланса претходне
године (почетно
стање)
5

12
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Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА

1
411
412
413 и 414
415 и 416
417
419

2
2. Обавезе према повезаним правним лицима
3. Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности
4. Дугорочни кредити
5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу
6. Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха
7. Остале дугорочне обавезе
II - КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 +
42 до 49 161
+ 162 + 163)
42
1. Краткорочне финансијске обавезе (146 до 149)
Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама
420 до 423 а)
од вриједности
Дио дугорочних финансијских обавеза који за плаћање доспијева у
424 и 425 б)
периоду до једне године
426
в) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха
429
г) Остале краткорочне финансијске обавезе
43
2. Обавезе из пословања (151 до 155)
430
а) Примљени аванси, депозити и кауције
431
б) Добављачи - повезана правна лица
432, 433, в) Добављачи у земљи
434
435
г) Добављачи из иностранства
439
д) Остале обавезе из пословања
440 до 449 3. Обавезе из специфичних послова
450 до 458 4. Обавезе за зараде и накнаде зарада
460 до 469 5. Друге обавезе
470 до 479 6. Порез на додату вриједност
48, осим 7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине
481
481
8. Обавезе за порез на добитак
49, осим 9. Пасивна временска разграничења и краткорочна резервисања
495
495
10. Одложене пореске обавезе
Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101 + 126 + 135)
890 до 898 Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
Ђ. УКУПНА ПАСИВА (164 + 165)
У ______________________
Датум ___________________

Лице са лиценцом
________________________

Mатични број: ____________________________________________
Шифра дјелатности: _______________________________________
Назив привредног друштва, задруге, другог правног
лица или предузетника:
_________________________________________________________
Сједиште:________________________________________________
ЈИБ: ____________________________________________________

(М. П.)

1

60
600
601, 602, 603
604

22.6.2015.

Ознака
за АОП

Износ на дан
биланса текуће године

3
138
139
140
141
142
143

4

Износ на дан биланса претходне
године (почетно
стање)
5

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
Лице овлашћено за заступање
_________________________

ПРИЛОГ 2.
Пословни рачуни:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

БИЛАНС УСПЈЕХА
од ____ до ____ 20__. године
Група рачуна, рачун

49

- у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА

Ознака за
АОП

2

3

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
I - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
(202 + 206 + 210 + 211 - 212 + 213 - 214 + 215)

201

1. Приходи од продаје робе (203 до 205)
а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима
б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту
в) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту

202
203
204
205

ИЗНОС
Текућа Претходна
година
година
4
5

22.6.2015.
Група рачуна, рачун
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ПОЗИЦИЈА

1
61
610
611, 612, 613
614
62
630
631

2
2. Приходи од продаје учинака (207 до 209)
а) Приходи од продаје учинака повезаним правним лицима
б) Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту
в) Приходи од продаје учинака на иностраном тржишту
3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака
4. Повећење вриједности залиха учинака
5. Смањење вриједности залиха учинака
6.
Повећење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не
640 и 641
амортизују
7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не
642 и 643
амортизују
650 до 659 8. Остали пословни приходи
II - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)
500 до 502 1. Набавна вриједност продате робе
510 до 513 2. Трошкови материјала
52
3. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (220 + 221)
520 до 523 а) Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада
524 до 529 б) Остали лични расходи
530 до 539 4. Трошкови производних услуга
54
5. Трошкови амортизације и резервисања (224 + 225)
540
а) Трошкови амортизације
541
б) Трошкови резервисања
55, осим 555 6. Нематеријални трошкови
и 556
(без пореза и доприноса)
555
7. Трошкови пореза
556
8. Трошкови доприноса
Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 216)
В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (216 - 201)
Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
66
I - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (232 до 237)
660
1. Финансијски приходи од повезаних правних лица
661
2. Приходи од камата
662
3. Позитивне курсне разлике
663
4. Приходи од ефеката валутне клаузуле
664
5. Приходи од учешћа у добитку заједничких улагања
669
6. Остали финансијски приходи
56
II - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239 до 243)
560
1. Финансијски расходи по основу односа повезаних правних лица
561
2. Расходи камата
562
3. Негативне курсне разлике
563
4. Расходи по основу валутне клаузуле
569
5. Остали финансијски расходи
Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ
(229 + 231 - 238) или (231 - 238 - 230)
Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ
(230 + 238 - 231) или (238 - 229 - 231)
67
670
671
672
673
674
675
676
677
678

Е. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
I - ОСТАЛИ ПРИХОДИ (247 до 256)
1. Добици по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и
опреме
2. Добици по основу продаје инвестиционих некретнина
3. Добици по основу продаје биолошких средстава
4. Добици по основу продаје средстава обустављеног пословања
5. Добици по основу продаје учешћа у капиталу и ХОВ
6. Добици по основу продаје материјала
7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака
8. Наплаћена отписана потраживања
9. Приходи по основу уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се
искажу у оквиру ревалоризационих резерви

13
Ознака за
АОП
3
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

ИЗНОС
Текућа Претходна
година
година
4
5

14
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Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2
10. Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугорочних резервисања и
остали непоменути приходи
II - ОСТАЛИ РАСХОДИ (258 до 267)
1. Губици по основу продаје и расходовања нематеријалних средстава, некретнина,
постројења и опреме
2. Губици по основу продаје и расходовања инвестиционих некретнина
3. Губици по основу продаје и расходовања биолошких средстава
4. Губици по основу продаје средстава обустављеног пословања
5. Губици по основу продаје учешћа у капиталу и ХОВ
6. Губици по основу продатог материјала
7. Мањкови, изузимајући мањкове залиха учинака
8. Расходи по основу заштите од ризика који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви
9. Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања
10. Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе и остали расходи
Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (246 - 257)
З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (257 - 246)

679
57
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579

68
680
681
682
683
684
685
686
687
689
58
580
581
582
583
584
585
586
588
589

690 и 691
590 и 591

721
722
723

22.6.2015.
Ознака за
АОП
3
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ
I - ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (271 до 279)

270

1. Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних средстава
2. Приходи од усклађивања вриједности некретнина, постројења и опреме
3. Приходи од усклађивања вриједности инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација
4. Приходи од усклађивања вриједности биолошких средстава за које се обрачунава
амортизација
5. Приходи од усклађивања вриједности дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају
6. Приходи од усклађивања вриједности залиха материјала и робе
7. Приходи од усклађивања вриједности краткорочних финансијских пласмана
8. Приходи од усклађивања вриједности капитала (негативни Gоodwill)
9. Приходи од усклађивања вриједности остале имовине
II - РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (281 до 289)
1. Обезврјеђење нематеријалних средстава
2. Обезврјеђење некретнина, постројења и опреме
3. Обезврјеђење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација
4. Обезврјеђење биолошких средстава за која се обрачунава амортизација
5. Обезврјеђење дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају
6. Обезврјеђење залиха материјала и робе
7. Обезврјеђење краткорочних финансијских пласмана
8. Обезвређење потраживања примјеном индиректне методе утврђивања отписа потраживања
9. Обезврјеђење остале имовине
Ј. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ
(270 - 280)
К. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ
(280 - 270)
Л. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И
ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
Љ. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И
ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
М. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА
1. Добитак прије опорезивања
(244 + 268 + 290 + 292 - 293 - 245 - 269 - 291)
2. Губитак прије опорезивања
(245 + 269 + 291 + 293 - 292 - 244 - 268 - 290)
Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ
1. Порески расходи периода
2. Одложени порески расходи периода
3. Одложени порески приходи периода
Њ. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА
1. Нето добитак текуће године
(294 - 295 - 296 - 297 + 298)

271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299

ИЗНОС
Текућа Претходна
година
година
4
5

22.6.2015.
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Група рачуна, рачун
1

724
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Ознака за
АОП

ПОЗИЦИЈА
2
2. Нето губитак текуће године
(295 - 294 + 296 + 297 - 298)
УКУПНИ ПРИХОДИ (201 + 231 + 246 + 270 + 292)
УКУПНИ РАСХОДИ (216 + 238 + 257 + 280 + 293)
О. МЕЂУДИВИДЕНДЕ И ДРУГИ ВИДОВИ РАСПОДЈЕЛЕ ДОБИТКА У ТОКУ
ПЕРИОДА
Дио нето добитка/губитка који припада већинским власницима
Дио нето добитка/губитка који припада мањинским власницима
Обична зарада по акцији
Разријеђена зарада по акцији
Просјечан број запослених по основу часова рада
Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца

У ___________________
Датум ________________

Лице са лиценцом
____________________

15

(М. П.)

3

ИЗНОС
Текућа Претходна
година
година
4
5

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

Лице овлашћено за заступање
______________________
ПРИЛОГ 3.

Mатични број: ____________________________________________
Шифра дјелатности: _______________________________________
Назив привредног друштва, задруге, другог правног
лица или предузетника:
_________________________________________________________
Сједиште:________________________________________________
ЈИБ: ____________________________________________________

Пословни рачуни:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

ИЗВЈЕШТАЈ
о осталим добицима и губицима
у периоду од ____ до ____ 20__. године
Ознака
позиције
1
А
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II
1.
2.
3.
4.
5.
Б
В
Г
Д
I
II

- у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА
2
НЕТО ДОБИТАК ИЛИ НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА
(299 или 300)
ДОБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ
(402 до 407)
Добици по основу смањења ревалоризационих резерви на сталним средствима, осим ХОВ
расположивих за продају
Добици по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају
Добици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања
Актуарски добици од планова дефинисаних примања
Ефективни дио добитака по основу заштите од ризика готовинских токова
Остали добици утврђени директно у капиталу
ГУБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ
(409 до 413)
Губици по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају
Губици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања
Актуарски губици од планова дефинисаних примања
Ефективни дио губитака по основу заштите од ризика готовинских токова
Остали губици утврђени директно у капиталу
ОСТАЛИ ДОБИЦИ ИЛИ ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ (401 - 408) или (408 - 401)
ПОРЕЗ НА ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛЕ ДОБИТКЕ И ГУБИТКЕ
НЕТО РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ДОБИТАКА И ГУБИТАКА У ПЕРИОДУ
(414 ± 415)
УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ
УКУПАН НЕТО ДОБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (400 ± 416)
УКУПАН НЕТО ГУБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (400 ± 416)

У ___________________
Датум ________________

Лице са лиценцом
____________________

Mатични број: ____________________________________________
Шифра дјелатности: _______________________________________
Назив привредног друштва, задруге, другог правног

(М. П.)

ИЗНОС
Ознака
за АОП Текућа Претходгодина на година
3
4
5
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418

Лице овлашћено за заступање
______________________

ПРИЛОГ 4.
Пословни рачуни:
____________________________________________
____________________________________________
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лица или предузетника:
_________________________________________________________
Сједиште:________________________________________________
ЈИБ: ____________________________________________________

4.
5.
6.
II
1.
2.
3.
4.
III
IV
В
I
1.
2.
3.
4.
II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
III
IV
Г
Д
Ђ
Е
Ж
З
И

22.6.2015.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
(Извјештај о токовима готовине)
за период од ____ до ____ 20___. године

1
А
I
1.
2.
3.
II
1.
2.
3.
4.
5.
III
IV
Б
I
1.
2.
3.

49

- у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА

Ознака
АОП-а

2

3

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
Приливи готовине из пословних активности (502 до 504)
Приливи од купаца и примљени аванси
Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.
Остали приливи из пословних активности
Одливи готовине из пословних активности (506 до 510)
Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси
Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода
Одливи по основу плаћених камата
Одливи по основу пореза на добит
Остали одливи из пословних активности
Нето прилив готовине из пословних активности (501 - 505)
Нето одлив готовине из пословних активности (505 - 501)
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
Приливи готовине из активности инвестирања (514 до 519)
Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана
Приливи по основу продаје акција и удјела
Приливи по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме,
инвестиционих некретнина и биолошких средстава
Приливи по основу камата
Приливи од дивиденди и учешћа у добитку
Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана
Одливи готовине из активности инвестирања (521 до 524)
Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана
Одливи по основу куповине акција и удјела
Одливи по основу куповине нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме,
инвестиционих некретнина и биолошких средстава
Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана
Нето прилив готовине из активности инвестирања (513 - 520)
Нето одлив готовине из активности инвестирања (520 - 513)
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
Прилив готовине из активности финансирања (528 до 531)
Приливи по основу повећања основног капитала
Приливи по основу дугорочних кредита
Приливи по основу краткорочних кредита
Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза
Одливи готовине из активности финансирања (533 до 538)
Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела
Одливи по основу дугорочних кредита
Одливи по основу краткорочних кредита
Одливи по основу финансијског лизинга
Одливи по основу исплаћених дивиденди
Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза
Нето прилив готовине из активности финансирања (527 - 532)
Нето одлив готовине из активности финансирања (532 - 527)
УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501 + 513 + 527)
УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (505 + 520 + 532)
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (541 - 542)
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (542 - 541)
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547

Износ
Текућа
Претходгодина
на година
4
5

22.6.2015.
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Ознака
АОП-а

ПОЗИЦИЈА
Ј

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (545 + 543 - 544 + 546 - 547)

У ___________________
Датум ________________

Лице са лиценцом
____________________

840
На основу члана 21. став 1. Закона о рачуноводству и
ревизији Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 36/09 и 52/11) и члана 69. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар
финансија д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ДОДАТНОМ РАЧУНОВОДСТВЕНОМ ИЗВЈЕШТАЈУ АНЕКСУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се садржина и форма додатног рачуноводственог извјештаја – Анекса (у даљем тексту:
Анекс) за сва профитна и непрофитна правна лица, осим за
банке и друге финансијске организације, друштва за осигурање и инвестиционе фондове (у даљем тексту: правна лица).
Члан 2.
Образац Анекса из члана 1. овог правилника налази се
у Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни дио.
Члан 3.
У погледу садржине појединих рачуна и група рачуна
означених у колони 1 Анекса поступа се према одредбама
правилника који прописује Контни оквир и садржину рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга
правна лица и предузетнике.

17

(М. П.)

Износ
Текућа
Претходгодина
на година

548
Лице овлашћено за заступање
______________________

Члан 4.
(1) Приликом попуњавања обрасца Анекса из члана
2. овог правилника подаци се уносе на одређене позиције
означене у колони 2, односно ознаке за АОП у колони 3, са
рачуна и група рачуна означених у колони 1 обрасца.
(2) У образац се уписују износи у конвертибилним маркама, без децималних мјеста.
Члан 5.
Правна лица састављају и презентују Анекс уз годишње,
полугодишње и консолидоване финансијске извјештаје.
Члан 6.
Анекс се доставља Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге а.д. Бања Лука, на начин и у
роковима прописаним Законом о рачуноводству и ревизији
Републике Српске.
Члан 7.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о додатном рачуноводственом извјештају – Анексу (“Службени гласник Републике Српске”, број 106/12).
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.12/020-1521/2015
17. јуна 2015. године
Бања Лука

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.
ПРИЛОГ 1.

Назив привредног друштва, задруге, другог
правног лица или предузетника:
______________________________________________________
Матични број: _________________________________________
Шифра дјелатности: ____________________________________
Сједиште: _____________________________________________
ЈИБ: __________________________________________________
АНЕКС
Додатни рачуноводствени извјештај
за период од ____ до ____20__ године

Пословни рачуни:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

- износи у конвертибилним маркама -

Група рачуна/
рачун

ОПИС

Ознака за
АОП

1
010

2
Улагања у истраживање и развој (дуговни промет без почетног стања)
Купци из Републике Српске и купци – повезана правна лица из РС (дуговни
промет без почетног стања)
Купци из Федерације БиХ и купци – повезана правна лица из ФБиХ (дуговни
промет без почетног стања)
Купци из Брчко Дистрикта БиХ и купци – повезана правна лица из БД (дуговни
промет без почетног стања)
Добављачи из Републике Српске и добављачи - повезана правна лица из РС
(потражни промет без почетног стања)
Добављачи из Федерације БиХ и добављачи - повезана правна лица из ФБиХ
(потражни промет без почетног стања)
Добављачи из Брчко Дистрикта БиХ и добављачи - повезана правна лица из ДБ
(потражни промет без почетног стања)

3
601

201 и дио 200
202 и дио 200
203 и дио 200
432 и дио 431
433 и дио 431
434 и дио 431

602
603
604
605
606
607

Текућа
година
4

Износ
Претходна
година
5

18
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од продаје робе у Републици Српској и приходи од продаје робе
601 и дио 600 Приходи
повезаним правним лицима у РС
од продаје робе у Федерацији БиХ и приходи од продаје робе
602 и дио 600 Приходи
повезаним правним лицима у ФБиХ
Приходи од продаје робе у Брчко Дистрикту БиХ и приходи од продаје робе
603 и дио 600 повезаним
правним лицима у БД
Приходи
од
продаје учинака у Републици Српској и приходи од продаје учинака
611 и дио 610 повезаним правним
лицима у РС
Приходи
од
продаје
учинака
Федерацији БиХ и приходи од продаје учинака
612 и дио 610 повезаним правним лицима ууФБиХ
613 и дио 610 Приходи од продаје учинака у Брчко Дистрикту БиХ и приходи од продаје
учинака повезаним правним лицима у БД
дио 611
Приходи од продаје услуга у Републици Српској

22.6.2015.
608
609
610
611
612
613
614

дио 612

Приходи од продаје услуга у Федерацији БиХ

615

дио 613

Приходи од продаје услуга у Брчко Дистрикту БиХ

616

65
650
дио 650
дио 650
651
652
653
654
655
659
66 + 67
дио 660
дио 670
678
51
513
52
525
дио 525
53
530
531
дио 532
дио 532
533
534 + 535
536 + 537
539
дио 539
55
550
дио 550

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
(618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626)
a) Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, подстицаја и слично
Од тога: приходи по основу субвенција на производе (субвенције које се могу
приказати по јединици производа, нпр. возна карта, брашно, хљеб, млијеко и
др.)
Приходи по основу субвенција на производњу 1) (на запошљавање, плату,
каматну стопу, за смањење загађења и др.)
б) Приход од закупнина
в) Приход од донација
г) Приход од чланарина
д) Приход од тантијема и лиценцних права
ђ) Приход из намјенских извора финансирања (из буџета, фондова и др.)
е) Остали пословни приходи по другим основима
ФИНАНСИЈСКИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ
Од тога: приходи од учешћа у добити (дивиденди)
Добици по основу продаје некретнина, постројења и опреме
Приходи по основу уговорене заштите од ризика
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
Од тога: трошкови горива и енергије
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ
РАСХОДА
Трошкови запослених на службеном путу
Од тога: дневнице
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
(637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)
а) Трошкови услуга на изради учинака
б) Трошкови транспортних услуга
в) Трошкови за услуге текућег одржавања основних средстава
г) Трошкови за услуге инвестиционог одржавања основних средстава
д) Трошкови закупа
ђ) Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде
е) Трошкови истраживања и развоја који се не капитализују
ж) Трошкови осталих услуга
Од тога: бруто износи накнада по уговорима са физичким лицима ван радног
односа
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
(647 + 649 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655)
Трошкови непроизводних услуга
Од тога: бруто износи накнада по уговорима са физичким лицима ван радног
односа

617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648

551

Трошкови репрезентације

649

552

Трошкови премије осигурања

650

553

Трошкови платног промета

651

554

Трошкови чланарина

652

дио 555

Трошкови пореза на производе, царине, боравишне таксе, порез на игре на
срећу и сл.

653

дио 555

Трошкови пореза на производњу : на имовину, на земљиште, за коришћење
вода и шума, за противпожарну заштиту и сл.
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Остали нематеријални трошкови

49

19
655

ОБАВЕЗЕ И ПОТРАЖИВАЊА
47, осим 479
27, осим 279

Обрачунати (фактурисани) порез на додату вриједност (кумулативан промет
конта)

656

Улазни порез на додату вриједност (кумулативан промет конта)

657

479

Обавезе за ПДВ по основу разлике између обрачунатог и аконтационог ПДВ-а
(салдо конта)

658

279

Потраживања по основу разлике између аконтационог и обрачунатог ПДВ-а
(салдо конта)

659

271

ПДВ плаћен при увозу (кумулативан промет конта)

660

484

Обавезе за ПДВ плаћен при увозу (кумулативан промет конта)

661

480

Обавезе за акцизе (кумулативан промет конта)

662

нема конта

Приходи остварени на бази подуговарања

663

нема конта

Плаћања подуговарачима за рад, испоручене производе и услуге

664

нема конта

Укупан број одрађених часова рада (ефективни часови рада без боловања,
годишњих одмора, државних празника и сл.)
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Субвенције на производњу представљају субвенције које се не могу исказати по јединици производа или услуге.
2)
Порези на производњу укључују све порезе који терете извјештајни ентитет због ангажовања у производњи, независно од количине или вриједности
произведених добара и услуга.
1)

У ________________________
Датум________ 20 ___ године

Лице са лиценцом
______________________

М. П.

Лице овлашћено за заступање
________________________________

НАПОМЕНЕ за попуњавање Анекса – Додатног рачуноводственог извјештаја:
За израчунавање и анализу макроекономских агрегата су, поред података из образаца Биланс стања – Извјештаја о финансијском положају
на крају периода и Биланса успјеха, неопходни и подаци из Анекса – Додатног рачуноводственог извјештаја.
Приликом попуњавања обрасца Анекса подаци се уносе на одређене позиције означене у колони 2 обрасца (односно ознаке за
АОП у колони 3, са рачуна и група рачуна означених у колони 1), на сљедећа два начина:
1.
Поједине ставке, приказане у Билансу успјеха у укупном износу, у Анексу се приказују рашчлањено, односно аналитички.
На примјер, трошкови пореза приказани су у Билансу успјеха у укупном износу (ознака АОП-а 227), у Анексу се приказују
одвојено као: трошкови пореза на производе (АОП 653) и трошкови пореза на производњу (АОП 654), без укупног износа.
У трошкове пореза на производе улазе царине, боравишне таксе, порез на игре на срећу и слично. Ови трошкови зависе од
количине или вриједности произведених добара и услуга.
Порези на производњу укључују све порезе који терете извјештајни ентитет због ангажовања у производњи, независно
од количине или вриједности произведених добара и услуга. Ови порези укључују накнаде за шуме, воде, противпожарну
заштиту, противградну заштиту и сл.
2.
С друге стране, ако је код неке позиције означене у колони 2 обрасца Анекса наведено „од тога“, значи да структуру тих ставки,
прихода или расхода чини више дијелова од којих се у Анексу захтијевају само поједини.
На примјер: за позицију АОП 618 – Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, подстицаја и слично потребно је
унијети цјелокупан износ са рачуна 650, а даље се траже само подаци о приходима по основу субвенција на производе (АОП
619 – од тога: приходи по основу субвенција на производе (субвенције које се могу приказати по јединици производа, нпр.
возна карта, брашно, хљеб, млијеко и др.) и подаци о приходима по основу субвенције на производњу (АОП 620 – од тога:
приходи по основу субвенција на производњу, на запошљавање, плату, каматну стопу, за смањење загађења и др.)).
Субвенције на производе обухватају субвенције које се могу приказати по јединици производа, тј. износ ових субвенција
зависи од обима производње.
Субвенције на производњу су субвенције на запошљавање (нпр. запошљавање инвалида), на плату, каматну стопу и слично,
односно не зависе директно од обима производње.
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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 59. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 121/12 и 52/14) и члана 69.
ст. 1. и 3. Закона о републичкој управи (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и
121/12), министар финансија д о н о с и

НАРЕДБУ
О ПРЕДАЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА
САЧИЊЕНИХ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА
ДО 30. ЈУНА 2015. ГОДИНЕ

1. Обавеза 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 2015. године дужни су

да сачине и презентују обвезници дефинисани чланом 18.
ст. 1. и 2. Закона.
3. Финансијски извјештаји опште намјене за обрачунски период од 1. јануара до 30. јуна 2015. 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 а. д. 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 за обрачунски
период од 1. јануара до 30. јуна 2015. године 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 финан-
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сијског извјештавања за мале и средње ентитете (МСФИ
за МСЕ) обухвата:
5.1. Биланс стања - Извјештај о финансијском положају
на крају периода,
5.2. Биланс успјеха - Извјештај о укупном резултату за
период,
5.3. Извјештај о промјенама на капиталу,
5.4. Биланс токова готовине - Извјештај о токовима готовине и
5.5. Напомене уз финансијске извјештаје.
6. Напомене уз финансијске извјештаје сачињавају се
у форми, на начин 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 Законом и другим прописима.
7. Уз финансијске извјештаје опште намјене обвезници
предају у Регистар и:
7.1. Додатни рачуноводствени извјештај - Анекс, сачињен у складу са правилником који прописује додатни
рачуноводствени извјештај - Анекс и
7.2. обрасце 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,
прописане Уредбом о начину, поступку, роковима обрачунавања, плаћању и одгађању плаћања посебних водних
накнада (“Службени гласник Републике Српске”, број
7/14).
8. Предузетници који су пословне промјене у 2015.
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
који су прописани правилником који уређује садржину и
форму образаца финансијских извјештаја за привредна
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике.
9. Правна лица која нису обвезници припреме и предаје
полугодишњих финансијских извјештаја у Регистар могу
предати финансијске извјештаје из тачке 3. ове наредбе.
10. Обвезници предаје финансијских извјештаја могу
попуњавање, израду и подношење образаца финансијских
извјештаја извршити у електронској форми уз употребу
софтверског алата доступног на званичној интернет страници Агенције (www.apif.net). Обвезници који се одлуче за
овај начин израде и предаје финансијских извјештаја обавезни су да финансијске извјештаје одштампане из односне
апликације, овјерене и потписане, доставе Агенцији у складу са тачком 1. ове наредбе.
11. 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. Закона.
12. У складу са чланом 23. став 4. Закона, Агенција
је обавезна да достави Министарству финансија податке
припремљене у складу са одредбама из става 1. наведеног
члана у року од 60 дана од истека рокова за предају финансијских извјештаја.
13. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.12/020-1522/2015
17. јуна 2015. године
Бања Лука

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.
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На основу члана 49. став 7. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Српске”, број 111/13) и
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10,
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24/12 и 121/12), министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију, 17. јуна 2015. године, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О НАЧИНУ СКЛАДИШТЕЊА, ПАКОВАЊА И
ОБИЉЕЖАВАЊА ОПАСНОГ ОТПАДА

Члан 1.
Овим правилником уређује се начин складиштења, паковања и обиљежавања опасног отпада.
Члан 2.
(1) Складиштење опасног отпада организује се на начин који не представља опасност по здравље људи и животну средину у складу са Законом о управљању отпадом
(“Службени гласник Републике Српске”, број 111/13), (у
даљем тексту: Закон).
(2) Складиште опасног отпада треба да буде изграђено
према техничким захтјевима и стандардима, а у складу са
чл. 3. и 4. овог правилника.
(3) Опасан отпад се складишти у резервоарима, контејнерима и другим посудама у оквиру складишта (у даљем
тексту: посуде за складиштење).
(4) Квалификовано лице одговорно за стручни рад за
управљање опасним отпадом треба да испуњава све услове
у складу са Законом да би могло да обавља послове у вези
са управљањем опасним отпадом приликом његовог складиштења.
(5) Опасан отпад се складишти на начин који обезбјеђује лак и слободан прилаз ускладиштеном опасном отпаду
ради контроле, препакивања, мјерења, узорковања, транспорта итд.
(6) Складиште треба да буде ограђено ради спречавања
приступа неовлашћеним лицима, физички обезбијеђено,
закључано и под сталним надзором.
(7) О свим активностима у вези са складиштењем опасног отпада води се евиденција, у складу са Законом.
Члан 3.
(1) Складиште опасног отпада треба да испуњава сљедеће техничко-технолошке услове:
1) да је затворено и наткривено,
2) да је изграђено од чврстог материјала, потпуно затворено или да је ограђен наткривени простор, у који је онемогућен доток оборинских вода,
3) да је физички одвојено од осталих просторија друге
намјене,
4) отпад се складишти одвојено у складу са својом врстом, карактеристикама и агрегатним стањем,
5) подна површина складишта треба да буде непропусна и отпорна на дјеловање ускладиштеног отпада,
6) да је опремљено тако да се спријечи расипање или
пролијевање отпада, ширење прашине, буке, мириса и других емисија,
7) да је опремљено уређајима, опремом и средствима за
дојаву, гашење и спречавање ширења пожара,
8) на уочљивом мјесту у складишту треба да буде истакнут план дјеловања у случају ванредних ситуација, који
садржи податке о врстама отпада који се складишти, о могућим ванредним ситуацијама, име, презиме, телефонске
бројеве одговорних лица и њихова овлашћења, телефонске
бројеве полиције, ватрогасаца и хитне помоћи и
9) треба да буде означено натписом: “СКЛАДИШТЕ
ОПАСНОГ ОТПАДА”, с подацима о врстама опасног отпада који се складишти, индексним бројевима из Каталога
отпада у складу Правилником о категоријама, испитивању
и класификацији отпада (“Службени гласник Републике
Српске”, број 19/15), (у даљем тексту: Правилник) и подацима о квалификованом лицу одговорном за стручни рад
за управљање опасним отпадом и радном времену складишта.
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(2) За складишта текућег опасног отпада, осим услова
наведених у ставу 1. овог члана, треба да се осигура сабирна јама или посуда обима најмање 10% свих посуда, које се
могу складиштити на припадајућој слијевној површини, с
тим да њена запремина не може бити мања од запремине
највеће посуде или спремника.
(3) За складиште гасовитог опасног отпада, осим услова
из става 1. овог члана, треба да се осигурају посуде и спремници од отпорног материјала за сигурно пуњење, пражњење,
узимање узорака, те непропусно затварање и печаћење.
Члан 4.
У складишту опасног отпада, у зависности од врсте
агрегатног стања опасног отпада, поред техничко-технолошких услова из члана 3. овог правилника, треба да буду
испуњени и сљедећи услови:
1) постављање расвјете с умјетним изворима свјетла за
сигурно руковање опасним отпадом и
2) уграђивање енергетских, плинских, водоводних, вентилацијских и осталих инсталација у складу са посебним
прописима којима се регулише уграђивање наведених инсталација.
Члан 5.
(1) Посуда за складиштење опасног отпада треба да
буде затворена и израђена од материјала који обезбјеђује
непропустљивост са одговарајућом заштитом од атмосферских утицаја.
(2) Посуде у којима је ускладиштен опасан отпад, а у
чијој близини се налазе посуде за складиштење опасног
отпада, чији је садржај некомпатибилан, треба да буду заштићене међусобно и одвојене преградом, банкином, насипом, зидом или на други безбједан начин.
(3) Складиштење отпада у течном стању врши се у
посуди за складиштење обезбијеђеном непропусном танкваном која може да прими цјелокупну количину отпада у
случају удеса (процуривања).
(4) Стациониране посуде, спремници, као и друге врсте
посуда у складишту изграђене су тако да осигурају безбједно пуњење, пражњење, одзрачивање, узимање узорака, те
непропусно затварање и печаћење, а ненаткривени спремници треба да буду с двоструким стијенкама или атестирани за складиштење супстанци које су саставни дио отпада.
Члан 6.
(1) Посуде за складиштење опасног отпада, са свим
својим саставним дијеловима, треба да буду отпорне на
опасан отпад који се налази у њима.
(2) Посуде за складиштење опасног отпада редовно се
одржавају, чисте и не користе се након истека утврђеног
рока употребе.
(3) Посуде за складиштење редовно се контролишу
провјером посуда и њихових саставних дијелова у погледу њиховог оштећења, цурења, корозије или другог облика
оштећења.
(4) Уколико је посуда за складиштење опасног отпада или њен саставни дио технички неисправан, ако је корозирао или има видљива оштећења, опасан отпад треба
премјестити у технички исправну посуду на безбједан и
прописан начин.
Члан 7.
(1) Приликом складиштења опасан отпад се пакује
и обиљежава на начин којим се обезбјеђује сигурност по
здравље људи и животну средину.
(2) Опасан отпад класификује се према поријеклу, карактеристикама и саставу које га чине опасним, у складу
Правилником.
(3) Ако се опасан отпад састоји од више врста отпада,
његова класификација се врши на основу најзаступљеније
компоненте.
(4) Различите врсте опасног отпада ускладиштене на
истом простору треба да се одлажу одвојено.
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Члан 8.
Опасан отпад недовољно испитаних особина, до прибављања лабораторијског извјештаја о испитивању отпада,
привремено се складишти на безбједан начин, одвојено од
осталог разврстаног опасног отпада, на тачно означеном
мјесту у оквиру складишта.
Члан 9.
(1) Паковање опасног отпада врши се посебно према категорији опасног отпада, а у складу са овим правилником.
(2) Паковање опасног отпада врши се тако да запремина и тежина паковања буду ограничене до минималне адекватне количине, а да се истовремено обезбиједи неопходан
ниво безбједности за прихватање упакованог опасног отпада од одговорног лица.
(3) Упакован опасни отпад треба да буде обиљежен
видљиво и јасно.
Члан 10.
(1) Етикета којом се обиљежава упакован опасан отпад
садржи сљедеће податке:
1) упозорење са натписом: ОПАСАН ОТПАД, исписан
на српском и енглеском језику;
2) податке у складу са Правилником, и то:
1. индексни број и назив отпада из Каталога отпада,
2. Y ознаку према Листи категорија или сродних типова опасног отпада према њиховој природи или активности
којом се стварају (Y листа),
3. C ознаку према Листи компоненти отпада због којих
се отпад сматра опасним (C листа),
4. H ознаку према Листи карактеристика отпада које га
чине опасним (H листа);
3) податке о власнику отпада који је паковао отпад: назив, сједиште, телефон/факс, датум паковања, име и презиме квалификованог лица одговорног за стручни рад за
управљање опасним отпадом;
4) физичка својства отпада: прах, чврста материја, вискозна материја, паста, муљ, течна материја, гасовита материја, као и друга својства;
5) количина садржана у паковању, а ако је групно паковање, уписује се и количина за сваки појединачни пакет и
6) на етикету се уписују и остали подаци који су значајни за управљање опасним отпадом.
(2) Подаци из става 1. овог члана уписују се на етикету.
Члан 11.
(1) Формат и величина етикете дати су у Прилогу овог
правилника, који чини његов саставни дио.
(2) Етикета је заштићена и/или израђена од материјала
(метал, пластика и слично), који су отпорни на атмосферске
и спољашње утицаје, као и на опасан отпад који је упакован.
(3) Боја и приказ на етикети треба да буду такви да ознака опасног отпада буде лако уочљива.
(4) Текст на етикети са подацима из члана 8. овог правилника треба да буде упечатљив, лако читљив и штампан
на начин да не може да се избрише.
(5) Етикета се фиксира на паковање тако да се текст
може прочитати хоризонтално када је паковање у нормалном положају.
(6) Етикета треба да се причврсти на паковање цијелом
својом површином на начин који обезбјеђује њено присуство све док опасан отпад није у потпуности уклоњен из
паковања.
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.04-020-1157/15
17. јуна 2015. године
Бања Лука

Минсистар,
Сребренка Голић, с.р.
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ПРИЛОГ
ФОРМАТ И ДИМЕНЗИЈЕ ЕТИКЕТЕ

Формат и димензије
етикете
до 3 l, укључујући и 3 l
А8 (74 mm ∙ 52 mm)
изнад 3 l, до 50 l, укључујући и 50 l
А7 (105 mm ∙ 74 mm)
изнад 50 l, до 200 l, укључујући и 200 l А6 (148 mm ∙ 105 mm)
изнад 200 l, до 500 l, укључујући и 500 l А5 (210 mm ∙ 148 mm)
изнад 500 l
A4 (297 mm ∙ 210 mm)
Величина паковања изражена у литрима

843
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 67. Закона о
заштити животне средине (“Службени гласник Републике
Српске” број 71/12), члана 5. Правилника о условима за
обављање дјелатности из области заштите животне средине (“Службени гласник Републике Српске”, број 28/13) и
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10,
24/12 и 121/12), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
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4. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 13.01/345-1253/15
16. јуна 2015. године
Бања Лука

Министар,
Неђо Трнинић, с.р.

Републички завод за статистику
На основу члана 21. Закона о статистици Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
85/03), а у складу са вишегодишњим Статистичким програмом Републике Српске (Одлука Народне скупштине Републике Српске, објављена у “Службеном гласнику Републике Српске”, број 120/12), Републички завод за статистику
објављује

КОЕФИЦИЈЕНТЕ
ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Мјесечни коефицијент потрошачких цијена у мају
2015. године у односу на април 2015. године је 0,000.
Број: 06.3.03/060.1.4.5-127/15
22. јуна 2015. године
Директор,
Бања Лука
Др Радмила Чичковић, с.р.

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Републички завод за статистику и з д а ј е

САО П Ш Т Е Њ Е

1. Утврђује се да Јавна научноистраживачка установа
Институт за заштиту и екологију Републике Српске Бања
Лука испуњава услове за обављање дјелатности из области
заштите животне средине.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за обављање дјелатности из области
заштите животне средине вршиће се у складу са одредбама
Закона о заштити животне средине и Правилника о условима за обављање дјелатности из области заштите животне
средине.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

1. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у Републици Српској исплаћена у мају 2015. године износи 1341
КМ.
2. Просјечна мјесечна нето плата запослених у Републици Српској исплаћена у мају 2015. године износи 832
КМ.
3. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у Републици Српској исплаћена у периоду јануар - мај 2015. године износи 1336 КМ.
4. Просјечна мјесечна нето плата запослених у Републици Српској исплаћена у периоду јануар - мај 2015. године износи 829 КМ.

Број: 4-Е/03
15. јуна 2015. године
Бања Лука

Број: 06.3.03/060.1.2.5-102/15
22. јуна 2015. године
Директор,
Бања Лука
Др Радмила Чичковић, с.р.

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

844
На основу члана 9. Правилника о начину и поступку стручног оспособљавања, провјере знања и издавање
цертификата о оспособљености савјетника за безбједност
и о условима које морају испуњавати установе које врше
стручно оспособљавање савјетника за безбједност (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/14 и 43/15) и
члана 82. Закона о републичкој управи (“Службени гласник
Републике Српске”, број 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и
121/12), министар саобраћаја и веза д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
1. Утврђује се висина накнаде за полагање испита
кандидата за савјетника за безбједност у превозу опасних
материја у друмском саобраћају, жељезничком саобраћају
и саобраћају унутрашњим пловним путевима у износу од
350,00 КМ.
2. Накнада из тачке 1. овог рјешења уплаћује се на рачун јавних прихода Републике Српске на врсту прихода
722511 - приход републичких органа и организација са назнаком бројчане ознаке буџетског корисника Министарства
саобраћаја и веза: 1648001.
3. Накнада из тачке 1. овог рјешења расподјељује се:
а) 80% од укупно прикупљених средстава за бруто накнаду члановима испитне комисије за њихов рад и
б) 20% од укупно прикупљених средстава за остале
трошкове организације испита.

Републички завод за статистику Републике Српске
објављује

ПРОСЈЕЧНЕ
БРУТО ПЛАТЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ ИСПЛАЋЕНЕ У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У МАЈУ 2015. ГОДИНЕ

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Укупно
Пољопривреда, шумарство и риболов
Вађење руда и камена
Прерађивачка индустрија
Производња и снабдијевање електричном
енергијом, гасом, паром и климатизација
Снабдијевање водом; канализација, управљање
отпадом и дјелатности санације (ремедијације)
животне средине
Грађевинарство
Трговина на велико и на мало, поправка
моторних возила и мотоцикала
Саобраћај и складиштење
Дјелатности пружања смјештаја, припреме
и послуживања хране, хотелијерство и
угоститељство
Информације и комуникације
Финансијске дјелатности и дјелатности
осигурања

1341
1089
1788
932
1755
1078
812
963
1009
942
1975
2067
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N
O
P
Q
R
S
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Пословање некретнинама
Стручне, научне и техничке дјелатности
Административне и помоћне услужне
дјелатности
Јавна управа и одбрана; обавезно социјално
осигурање
Образовање
Дјелатности здравствене заштите и социјалног
рада
Умјетност, забава и рекреација
Остале услужне дјелатности

1146
1175
814
1815
1391
1702
891
1169

Број: 06.3.03/060.1.2.5-102/15
22. јуна 2015. године
Директор,
Бања Лука
Др Радмила Чичковић, с.р.

Државнa регулаторнa комисијa
за електричну енергију
На основу чл. 4.2. и 5.3. Закона о преносу, регулатору
и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02, 13/03, 76/09
и 1/11) и члана 36. Пословника о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију (“Службени гласник
БиХ”, број 2/05), на сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 7. и 21. маја 2015.
године, д о н и ј е т а ј е

ОД Л У К А
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ТЕСТНОМ ПЕРИОДУ
ПРИМЈЕНЕ СПРОВЕДБЕНИХ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА
ПРУЖАЊА ПОМОЋНИХ УСЛУГА И БАЛАНСИРАЊА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ

1. У члану 1. Одлуке о тестном периоду примјене спроведбених правила и процедура пружања помоћних услуга и
балансирања електроенергетског система Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 1/15) датум: “31. маја
2015. године” замјењује се датумом: “31. децембра 2015.
године”.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном гласнику БиХ”, службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
Број: 04-28-7-369-21/14
21. маја 2015. године
Тузла

Предсједавајући
Комисије,
Никола Пејић, с.р.

На основу чл. 4.2. и 5.3. Закона о преносу, регулатору
и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02, 13/03, 76/09
и 1/11) и члана 36. Пословника о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију (“Службени гласник
БиХ”, број 2/05), на сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 7. и 21. маја 2015.
године, д о н и ј е т а ј е

ОД Л У К А
О ОДОБРАВАЊУ И ПРИМЈЕНИ ТРЖИШНИХ ПРАВИЛА

1. Одобравају се Тржишна правила утврђена на сједници Управног одбора Независног оператора система у Босни
и Херцеговини, одржаној 24. априла 2015. године.
2. Тржишна правила почеће се примјењивати од 1. јануара 2016. године.
3. Независни оператор система у Босни и Херцеговини објавиће Тржишна правила заједно са овом одлуком на
својој интернет страници.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном гласнику БиХ”, службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
Број: 04-28-9-154-3/15
21. маја 2015. године
Тузла

Предсједавајући
Комисије,
Никола Пејић, с.р.
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На основу члана 4.8. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини
(“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11) и чл.
6. и 7. Правилника о тарифном поступку (“Службени гласник БиХ”, број 44/05), рјешавајући по захтјеву Електропреноса Босне и Херцеговине а.д. Бања Лука, број: 06-3584/15,
од 11. марта 2015. године, на сједници Државне регулаторне
комисије за електричну енергију, одржаној 21. маја 2015. године, д о н и ј е т а ј е

ОД Л У К А
1. Електропреносу Босне и Херцеговине а.д. Бања Лука
(Електропренос БиХ) одређује се потребни годишњи приход за 2015. годину, у износу од 107.484.243 КМ, и утврђује
тарифа за услуге преноса електричне енергије (мрежарина), како слиједи:
- дио преносне мрежарине који се односи на енергију
износи 0,578 пфенига/kWh,
- дио преносне мрежарине који се односи на снагу
износи 1,472 КМ/kW,
- просјечна преносна мрежарина износи 0,889 pфенига/
kWh.
2. Потребни годишњи приход за 2015. годину одобрава
се у структури и износима наведеним у трећој колони сљедеће табеле:
Трошкови и приходи (КМ)

Тарифни
захтјев

Одобрено

1
2
3
Трошкови материјала и
резервних дијелова
5.000.000
4.800.000
Трошкови услуга
5.800.000
5.500.000
Трошкови радне снаге
62.622.340
55.587.593
Амортизација
46.412.380
46.306.887
Трошкови камата
2.494.743
2.494.743
Остали трошкови
4.750.000
5.300.000
Комуналне накнаде
2.000.000
Остали и ванредни расходи
1.007.800
1.000.000
Регулаторна накнада
1.358.000
1.358.000
Укупно трошкови
131.445.263
121.697.223
Бруто добит
1.260.874
2.195.664
1. Укупно трошкови и
бруто добит
132.706.137
124.542.887
2. Приход од ITC механизма
4.450.599
4.450.599
3. Приход од додјеле прекограничних преносних
капацитета
4.174.899
4.174.899
4. Остали приходи (донирана средства)
2.410.208
2.410.208
5. Финансијски приход
6.022.938
6.022.938
6. Потребни приход (1.-2.3.-4.-5.)
115.647.493
107.484.243
Енергија преузета из преносног система (kWh)
11.533.436.776 12.091.355.319
Снага преузета из преносног система (kW)
25.550.000
Просјечна мрежарина
(пфениг/kWh)
1,003
0,889

Индекс
(3/2)
4
0,960
0,948
0,888
0,998
1,000
1,116
0,992
1,000
0,926
1,741
0,938
1,000
1,000
1,000
1,000
0,929
1,048

0,886

3. Независни оператор система у БиХ и Електропренос
БиХ дужни су да по истеку сваког календарског мјесеца, у
сарадњи са власницима лиценце за дистрибуцију електричне енергије, купцима који су директно прикључени на преносни систем и власницима лиценце за производњу електричне енергије који посједују производне објекте прикључене
на преносни систем са могућношћу рада у пумпном начину
рада сачине извјештај о енергетским величинама у свим тачкама преузимања енергије из преносног система.
4. На основу извјештаја из претходне тачке ове одлуке,
за купца прикљученог на преносни систем услуге преноса
електричне енергије фактуришу се његовом снабдјевачу, а
за купца прикљученог на дистрибутивни систем оператору
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дистрибутивног система (ОДС), односно правном лицу у
оквиру којег ОДС дјелује. За енергију преузету у пумпном
начину рада услуге преноса електричне енергије фактуришу се власнику лиценце за производњу по просјечној преносној мрежарини.
5. Тарифа одређена овом одлуком користи се приликом
одређивања тарифа/цијена за крајње купце, према структури
тарифних елемената у оквиру појединих категорија потрошње.
6. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 1. јула 2015. године.
Диспозитив Одлуке објављује се у “Службеном гласнику БиХ”, службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
Број: 04-28-5-102-36/15
21. маја 2015. године
Тузла

Предсједавајући
Комисије,
Никола Пејић, с.р.
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22.6.2015.

Након сравњавања са изворним текстом утврђено је
да је у Правилнику о шумском реду (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 13/09, 81/09 и 40/15) учињена
техничка грешка, па на основу члана 77. Правила за
израду закона и других прописа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 24/14), секретар
Министарства д а ј е
ИСПРАВКУ
Правилника о шумском реду

1. У Правилнику о шумском реду у члану 4. у ставу 5.
у четвртом реду умјесто ријечи: “дознака” треба да стоји
ријеч: “реализација”.
Број: 12.06.1-332-725/15
17. јуна 2015. године
Бања Лука

Секретар,
Павле Карапетровић, с.р.
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