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1738
На основу члана 59. став 1. тачка а) Закона о буџетском
систему Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 121/12 и 52/14) 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 ПРИПРЕМИ И ПРЕЗЕНТОВАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОВЛАШЋЕНИХ
ЕКСТЕРНИХ КОРИСНИКА

Члан 1.
Овим правилником прописују се начела и принципи
припреме и презентовања финансијских информација које
су под контролом Министарства финансија (у даљем тексту: Министарство) за потребе овлашћених екстерних корисника, као и друга питања од значаја за пружање финансијских информација екстерним корисницима.
Члан 2.
Појмови који се користе у овом правилнику имају сљедеће значење:
1) информација је сваки материјал којим се преносе
чињенице, мишљења, подаци или било који други садржај,
укључујући сваку копију или њен дио, без обзира на облик
или карактеристике, као и на то када је сачињена и како је
класификована,
2) финансијска информација је квантитативни израз
планираних и/или остварених резултата пословних активности који утичу на приносни, имовински и финансијски
положај извјештајног ентитета и најчешће се изражава у
новчаним јединицама,
3) финансијски извјештаји су носиоци финансијских
информација, а чине их финансијске информације груписане у скупове података,
4) контрола подразумијева располагање информацијама
или контролу приступа информацијама,
5) органи власти означавају органе извршне, законодавне и судске власти Републике Српске, републичке управе,
републичке управне организације и друге носиоце јавних
овлашћења за вршење послова управе установљене законом Републике Српске и
6) лични подаци подразумијевају било коју информацију која се односи на физичко лице и на основу које се
може директно или индиректно утврдити физички, физиолошки, ментални, економски, етнички, вјерски, културни
или социјални идентитет тог лица.
Члан 3.
(1) Екстерни корисници су домаћа и страна физичка и
правна лица заинтересована за финансијске информације
које су под контролом Министарства.
(2) Органи власти Републике Српске, Главна служба за
ревизију јавног сектора Републике Српске, регулатори и
контролори финансијског сектора, као и друге јавне институције Републике Српске са посебним јавним овлашћењима, не сматрају се екстерним корисницима у смислу одредаба овог правилника.
Члан 4.
(1) Овлашћени екстерни корисници у смислу овог
правилника јесу ужа група екстерних корисника који свој
интерес и захтјеве за финансијским информацијама, које
су под контролом Министарства, црпе из посебног законског, споразумног, уговорног или другим релевантним
документом утемељеног односа са органима власти Републике Српске.
(2) Овлашћени екстерни корисници су:
1) институције, органи, одбори, агенције, службе и канцеларије Европске уније,
2) Свјетска банка,
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3) Међународни монетарни фонд,
4) остале међународне институције и организације у
којима Република Српска има или тражи чланство,
5) страни и домаћи кредитори буџета или инвестиционих пројеката у Републици Српској,
6) страни и домаћи донатори средстава за намјенске
пројекте и активности или општу буџетску потрошњу у Републици Српској,
7) агенције ангажоване за оцјену кредитног рејтинга Републике Српске и/или Босне и Херцеговине,
8) заједничке институције, органи, одбори, агенције,
службе и канцеларије на нивоу Босне и Херцеговине и
9) сва остала домаћа и страна лица према којима су
органи власти Републике Српске кроз законе, споразуме,
уговоре или друге релевантне форме докумената преузели
обавезу достављања финансијских информација.
Члан 5.
(1) Припрема финансијских информација за потребе
овлашћених екстерних корисника врши се на основу захтјева који је овлашћени екстерни корисник упутио Министарству, или је због надлежности прослијеђен Министарству
од другог органа власти Републике Српске или Босне и
Херцеговине коме се овлашћени екстерни корисник првобитно обратио.
(2) Захтјев може бити упућен у материјалној форми
на службену поштанску адресу Министарства, предајом
поднеска у писаној форми у службу централног протокола
Владе, путем службеног факса Министарства и/или у електронској форми на е-адресу Министарства.
(3) Изузетно од одредби ст. 1. и 2. овог члана, Министарство припрема финансијске информације за потребе овлашћених екстерних корисника без претходно примљеног захтјева уколико је важећим документом утврђена
обавеза континуираног извјештавања према овлашћеном
екстерном кориснику.
Члан 6.
Извори података које Министарство користи у припреми финансијских информација за потребе овлашћених
екстерних корисника су:
1) систем за расподјелу јавних прихода Републике Српске,
2) главне и помоћне књиге трезорског система Републике Српске,
3) евиденција о дугу, гаранцијама и индиректном дугу
Републике Српске, дугу и гаранцијама јединица локалне
самоуправе, дугу фондова социјалне сигурности,
4) систем управљања јавним инвестицијама и регистри
развојних и инвестиционих пројеката,
5) дугорочни, средњорочни и краткорочни финансијски
планови корисника буџета Републике, општина, градова и
фондова и осталих контролисаних ентитета јавног сектора,
6) прописани периодични и годишњи финансијски извјештаји корисника буџета Републике, општина, градова и фондова и осталих контролисаних ентитета јавног сектора,
7) повремени извјештаји које корисници буџета Републике, општина, градова и фондова и остали контролисани ентитети јавног сектора достављају на захтјев Министарства,
8) јавни регистри и публиковане информације органа
власти Републике Српске,
9) јавни регистри и публиковане информације међународних финансијских и статистичких институција и
10) остали релевантни извори.
Члан 7.
(1) Финансијске информације за потребе овлашћених
екстерних корисника припремају се и презентују:
1) у складу са прописаним рачуноводственим политикама заснованим на међународним рачуноводственим стандардима;
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2) уз уважавање нормативно-правног и техничко-организационог оквира за успостављање система књиговодства и рачуноводства, финансијског извјештавања,
консолидације података и вођење регистара у Републици
Српској;
3) поштујући принципе:
- потпуности,
- ажурности,
- хронолошког реда,
- могућности провјере,
- јасности,
- материјалне исправности и
- економичности.
(2) Финансијске информације припремљене за потребе
овлашћених екстерних корисника не смију садржавати повјерљиве и/или личне податке.
Члан 8.
(1) Изузетно од члана 7. став 1. овог правилника, на
захтјев овлашћеног екстерног корисника, финансијске
информације могу се презентовати у форми захтијеваног
извјештаја према међународно признатим стандардима макроекономских статистичких система.
(2) Припрема информација из става 1. овог члана врши
се кроз поступак превођења података припремљених у
складу са важећим рачуноводственим прописима Републике Српске на оквир, концепте и класификације прописане методологијама међународно признатих статистичких
стандарда.
Члан 9.
(1) Сагласност на финансијске информације припремљене за потребе овлашћеног екстерног корисника
даје министар финансија или лице по његовом овлашћењу.
(2) Министарство финансијске информације доставља
овлашћеном екстерном кориснику у материјалној и/или
електронској форми на договорену адресу, осим уколико су
тражене информације презентоване на интернету.
(3) Ако су информације доступне на интернету, Министарство обавјештава овлашћеног екстерног корисника о
интернет адреси на којој се информације налазе.
(4) Листу докумената, извјештаја и информација финансијског карактера које Министарство објављује на Порталу Владе Републике Српске доноси министар.
Члан 10.
Екстерни корисници који у складу са чланом 4. овог
правилника немају статус овлашћеног екстерног корисника право на приступ финансијским информацијама које
су под контролом Министарства остварују у складу са
Законом о слободи приступа информацијама у Републици
Српској.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.12/020-2677/2014
4. новембра 2014. године
Бања Лука

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.

1739
На основу члана 6. став 1. тачка б) Закона о техничким
прописима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 98/13) 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), министар
индустрије, енергетике и рударства, 11.11.2014. године,
доноси
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П РА В И Л Н И К
О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ОПРЕМИ НАМИЈЕЊЕНОЈ ЗА
УПОТРЕБУ У ОКВИРУ ОДРЕЂЕНИХ ГРАНИЦА НАПОНА

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се услови које је потребно да испуњава електрична опрема намијењена за употребу
у оквиру одређених граница напона прије њеног стављања
на тржиште или у употребу, ради заштите здравља и безбједности корисника опреме, поступак оцјењивања усаглашености електричне опреме намијењене за употребу у
оквиру одређених граница напона, услови које су обавезна
да испуне тијела за оцјењивање усаглашености и поступак
њиховог именовања, као и знак и начин оцјењивања усаглашености електричне опреме намијењене за употребу у
оквиру одређених граница напона.
Члан 2.
Електрична опрема намијењена за употребу у оквиру
одређених граница напона (у даљем тексту: електрична
опрема), у смислу овог правилника, јесте свака опрема намијењена за употребу у границама напона између 50 V и
1000 V за наизмјеничну струју и између 75 V и 1500 V за
једносмјерну струју.
Члан 3.
Одредбе овог правилника примјењују се и на компоненте електричне опреме ако те компоненте самостално представљају електричну опрему и ако се као такве стављају на
тржиште или се испоручују произвођачима ради уградње у
другу електричну опрему.
Члан 4.
Одредбе овог правилника не примјењују се на:
1) електричну опрему која се користи у експлозивној
атмосфери,
2) електричну опрему која се користи у радиолошке и
медицинске сврхе,
3) дијелове електричне опреме за лифтове за дизање
терета и људи,
4) бројила електричне енергије,
5) прикључнице и утикаче за употребу у домаћинству,
6) уређаје за контролу електричних ограда,
7) радио-електричне сметње и
8) специјализовану електричну опрему за употребу на
бродовима, авионима или жељезници која испуњава захтјеве за безбједност прописане од одговарајућих међународних организација.
Члан 5.
Појмови употријебљени у овом правилнику имају значење дефинисано као у закону којим се уређује начин прописивања техничких захтjева за производе који се стављају
на тржиште и доношење техничких прописа.
ГЛАВА II
ПРЕТПОСТАВКА УСАГЛАШЕНОСТИ
Члан 6.
(1) Електрична опрема ставља се на тржиште или употребу ако испуњава битне захтјеве из овог правилника,
ако је израђена у складу с добром инжењерском праксом у
области безбједности која је на снази у Републици Српској
и ако не угрожава безбједност људи, домаћих животиња
или имовине, под условом да је исправно уграђена, одржавана и да се користи за предвиђену намјену.
(2) Добра инжењерска пракса из става 1. овог члана
је потврђено (верификовано) рјешење из праксе у вези са
пројектовањем, израдом и монтажом одређене електричне
опреме чијом примјеном се постиже да та опрема испуњава

