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2.13
2.14
Б
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
В
4
5
6
7

Исплате по ванбилансним уговорима
Примици и исплате по ванредним ставкама
Нето новчана средства из улагачких активности
НОВЧАНИ ТОКОВИ ОД АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
Примици од издавања акција
Реоткуп акција
Куповина властитих акција
Камата плаћена на позајмице
Узете позајмице
Поврат позајмица
Исплата дивиденди
Исплата по ванбилансним уговорима
Примици и исплате по ванредним ставкама
Нето новчана средства од финансијских активности
НЕТО ПОРАСТ НС и НЕ ** (А + Б + В)
НС и НЕ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА
ЕФЕКТИ ПРОМЈЕНЕ ДЕВИЗНИХ КУРСЕВА НС и НЕ
НС и НЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4 + 5 + 6)
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(-)
(+)(-)
(+)(-)

425
426
427

(+)
(-)
(-)
(-)
(+)
(-)
(-)
(-)
(+)(-)
(+)(-)
(+)(-)
(+)(-)
(+)(-)
(+)(-)

428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441

** НС и НЕ = новчана средства и новчани еквиваленти.
У __________________
Датум ________________

Лице са лиценцом
____________________
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На основу члана 21. став 1. Закона о рачуноводству и
ревизији Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 94/15) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), министар
финансија д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О 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.

Лице овлашћено за заступање
___________________

(М. П.)

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 групa 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
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
49/15).
Члан. 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.12/020-1567/16
23. јуна 2016. 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:________________________________________________

Пословни рачуни:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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АНЕКС
Додатни рачуноводствени извјештај
од ____ до ____20__. године

21

- у конвертибилним маркама -

Група рачуна
/ рачун

ОПИС

Ознака за
АOП

1
010

2
Улагања у истраживање и развој (дуговни промет без почетног стања)
Купци из Републике Српске и купци - повезана правна лица из Републике Српске
(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 Брчко
Дистрикта БиХ (дуговни промет без почетног стања)
Добављачи из Републике Српске и добављачи повезана правна лица из Републике
Српске (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 Брчко
Дистрикта БиХ (потражни промет без почетног стања)
Приходи од продаје робе у Републици Српској и приходи од продаје робе повезаним правним лицима у Републици Српској
Приходи од продаје робе у Федерацији БиХ и приходи од продаје робе повезаним
правним лицима у ФБиХ
Приходи од продаје робе у Брчко Дистрикту БиХ и приходи од продаје робе повезаним правним лицима у Брчко Дистрикту БиХ
Приходи од продаје производа
Приходи од продаје услуга
Приходи од продаје учинака у Републици Српској и приходи од продаје учинака
повезаним правним лицима у Републици Српској
Приходи од продаје учинака у Федерацији БиХ и приходи од продаје учинака повезаним правним лицима у ФБиХ
Приходи од продаје учинака у Брчко Дистрикту БиХ и приходи од продаје учинака
повезаним правним лицима у Брчко Дистрикту БиХ
Приходи од продаје услуга у Републици Српској
Приходи од продаје услуга у Федерацији БиХ
Приходи од продаје услуга у Брчко Дистрикту БиХ
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
(620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)
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, на примјер, возна карта, брашно, хљеб, млијеко
и др.)
Приходи по основу субвенција на производњу1) (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

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
601 и дио 600
602 и дио 600
603 и дио 600
дио 61
дио 61
611 и дио 610
612 и дио 610
613 и дио 610
дио 611
дио 612
дио 613
65
650
дио 650
дио 650
651
652
653
654
655
659
66 + 67
дио 660
дио 670
678
51
513
52
522 + 523
525
дио 525
53
530

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 који не испуњавају услове да се
искажу у оквиру ревалоризационих резерви
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
Од тога: трошкови горива и енергије
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА
Трошкови бруто накнада члановима управног, надзорног, одбора за ревизију и др.
Трошкови запослених на службеном путу
Од тога: дневнице
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
(640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647)
а) Трошкови услуга на изради учинака

602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640

Износ
Текућа
Претходгодина
на година
4
5
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531
дио 532
дио 532
533
534 + 535
536 + 537
539
дио 539
55
550
дио 550
дио 550
551
552
553
554
дио 555
дио 555
559
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б) Трошкови транспотних 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
(650 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659)
а) Трошкови непроизводних услуга
Од тога: трошкови стручног образовања и усавршавања запослених
Од тога: бруто износи накнада по уговорима са физичким лицима ван радног односа
б) Трошкови репрезентације
в) Трошкови премије осигурања
г) Трошкови платног промета
д) Трошкови чланарина
ђ) Трошкови пореза на производе, царине, боравишне таксе, порез на игре на срећу
и сл.
е) Трошкови пореза на производњу2): на имовину, на земљиште, за коришћење вода
и шума, за противпожарну заштиту и сл.
ж) Остали нематеријални трошкови

ОБАВЕЗЕ И ПОТРАЖИВАЊА
47, осим 479 Обрачунати (фактурисани) порез на додату вриједност (кумулативан промет конта)
27, осим 279 Улазни порез на додату вриједност (кумулативан промет конта)
Обавезе за ПДВ по основу разлике између обрачунатог и аконтационог ПДВ-а
479
(салдо конта)
Потраживања по основу разлике између аконтационог и обрачунатог ПДВ-а (салдо
279
конта)
ПДВ плаћен при увозу (кумулативан промет конта)
271
Обавезе за ПДВ плаћен при увозу (кумулативан промет конта)
484
Обавезе за акцизе (кумулативан промет конта)
480
нема конта Приходи остварени на бази подуговарања
нема конта Плаћања подуговарачима за рад, испоручене производе и услуге
број одрађених часова рада (ефективни часови рада без боловања, гонема конта Укупан
дишњих одмора, државних празника и сл.)
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641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670

________
Субвенције на производњу представљају субвенције које се не могу исказати по јединици производа или услуге.
Порези на производњу укључују све порезе који терете извјештајни ентитет због ангажовања у производњи, независно од количине или вриједности
произведених добара и услуга.
1)
2)

У ________________________

Лице са лиценцом

Лице овлашћено за заступање
М. П.

Датум________ 20 ___. године

______________________

__________________________________

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 Биланс 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:
- приход од продаје учинака из Биланса успјеха (АОП 206) у Анексу је рашчлањен на приход од продаје производа (АОП 611) и приход
од продаје услуга (АОП 612),
- трошкови пореза приказани су у Билансу успјеха у укупном износу (ознака АОП 227), у Анексу се приказују одвојено као: трошкови
пореза на производе (АОП 657) и трошкови пореза на производњу (АОП 658), 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. Са 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 620 - 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 621 - од тога:
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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 622 - 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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противградној заштити (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 39/03 и 110/08) и уставности и законитости
члана VI Одлуке о висини накнаде за финансирање система противградне заштите у Републици Српској (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 16/10, 61/11, 47/13 и 24/14),
коју је донијела Влада Републике Српске. У приједлогу се
наводи да оспорене одредбе предметног закона и одлуке,
којима је прописано да су правна лица чија је дјелатност
осигурање и реосигурање имовине и лица, поред осталих
субјеката, обвезници накнада за финансирање система противградне заштите, нису у сагласности са чл. 50, 61, 62,
63 и 66. Устава Републике Српске, али није образложено
на који начин су оспореним нормама нарушене ове уставне одредбе. Осим тога, предлагач сматра да је оспорено
прописивање супротно и начелу равноправности из члана
10. Устава Републике Српске, јер дискриминише, односно
доводи у неравноправан положај осигуравајућа друштва
која се не баве осигурањем имовине, већ искључиво осигурањем лица. Наиме, у приједлогу се износи мишљење
да је циљ законодавца био да финансирање противградне
заштите врше они корисници који од ове заштите имају највише користи. Због тога, како се истиче, осигуравајућим
друштвима која осигуравају пољопривредно земљиште,
покретну и непокретну имовину и сл. овом дјелатношћу се
смањује ризик од наношења штете, тако да систем противградне заштите директно утиче на њихове приходе. С друге
стране, осигуравајућа друштва која осигуравају само лица
не осигуравају добра која могу бити под ударом града, због
чега су, по мишљењу предлагача, плаћајући накнаду која
иде у прилог другим субјектима, доведена у неравноправан
положај. Сходно наведеном, предлаже се да Суд утврди да
оспорене одредбе предметног закона и одлуке нису у сагласности са Уставом Републике Српске.
У одговору који је на приједлог доставила Народна скупштина Републике Српске наводи се, прије свега, да предлагач погрешно и непотпуно тумачи уставне одредбе на
које се позива у конкретном случају. Доносилац предметног закона истиче да из оспорене законске одредбе јасно
произлази да обавезу плаћања наведене накнаде имају
искључиво правна лица која се баве осигурањем и реосигурањем имовине и лица, односно она која осигуравају и
имовину и лица истовремено. Поред тога, у одговору се
наводи да је законодавац, у складу са чланом 63. Устава,
прописујући обвезнике предметне накнаде, водио рачуна о
економској снази обвезника, те да његова намјера није да
финансирање система противградне заштите сносе само
обвезници који од наведеног система имају директну корист, како то погрешно тумачи предлагач. Такође се истиче
да је законодавац, усвајајући овакво рјешење, поступио у
најбољем интересу те је, цијенећи разлоге цјелисходности
и општег интереса, усвојио наведени закон, при чему је успоставио баланс између законске мјере и циља који се жели
остварити. Коначно, у одговору се износи став да предлагач, у суштини, изражава своје незадовољство предметним
законским рјешењем, што не може бити предмет оцјене
уставности.
Влада Републике Српске у одговору на наводе из приједлога у погледу оспорене Одлуке о висини накнаде за финансирање система противградне заштите у Републици
Српској наводи да је оспорена тачка VI ове одлуке у потпуности сагласна Уставу, те овом одредбом осигуравајућа
друштва нису ни на који начин доведена у неравноправан
положај. Посебно се истиче да је Одлука у складу са чланом 13. Закона о противградној заштити, којим је прописано који субјекти су обвезници накнаде за финансирање
система противградне заштите, као и са чланом 14. овог
закона, којим је Влади Републике Српске дато овлашћење
за прописивање висине ове накнаде. У одговору се такође
наводи да из смисла и правног значења оспорене одредбе

На основу члана 54. став 1. Закона о шумама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/08 и 60/13) 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, 121/12 и 15/16), министар пољопривреде, шумарства
и водопривреде д о н о с и

НАРЕДБУ
О СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗАШТИТЕ ШУМА
СЈЕЧОМ СТАБАЛА СЛУЧАЈНИХ УЖИТАКА
НА РОМАНИЈСКОМ ПЛАТОУ

1. Налаже се ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац да, ради заштите шума од поткорњака на подручју
шумских газдинстава “Романија” Соколац и “Височник”
Хан Пијесак, предузме сљедеће мјере, и то:
- приоритетно изврши дознаку стабала заражених
поткорњацима,
- приоритетно изврши сјечу, израду и извоз дозначених
стабала случајних ужитака, користи властиту радну снагу и
механизацију и услужна предузећа за послове сјече, израде
и извоза дрвних сортимената придржавајући се притом законских и подзаконских аката којим је уређена ова област,
- привремено обустави радове на редовној сјечи у одјелима планираним сјекоредом и Производно-финансијским
планом за 2016. годину до завршетка радова на сјечи дозначених стабала случајних ужитака и
- појача мјере заштите повећањем броја постављених
феромонских клопки и ловних стабала уз редовну контролу и мониторинг.
2. Задужују се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Републичка управа за инспекцијске
послове да са ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац, у складу са законом, активно учествују у реализацији
ове наредбе.
3. За спровођење ове наредбе одговорно је ЈПШ “Шуме
Републике Српске” а.д. Соколац.
4. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.06.1-332-860/16
20. јула 2016. године
Бања Лука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.

Уставни суд Републике Српске
Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115.
Устава Републике Српске, члана 60. став 1. тачка д) Закона
о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној
13. јула 2016. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
Одбија се приједлог за утврђивање неуставности члана
13. тачка 4. Закона о противградној заштити (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 39/03 и 110/08) и неуставности и незаконитости члана VI Одлуке о висини накнаде
за финансирање система противградне заштите у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
16/10, 61/11, 47/13 и 24/14).
Образложење
“Grawe osiguranje” a.д. Бања Лука поднијело је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) приједлог за оцјену уставности члана 13. тачка 4. Закона о

