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Нацрт 

 

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ЈЕДИНСТВЕНОМ РЕГИСТРУ 

ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

 

Члан 1. 

 

У Закону о Јединственом регистру финансијских извјештаја Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 74/10 и 94/15) члан 12. брише се. 

 

Члан 2. 

 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. 

 

 

 

Број:   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

 

  Недељко Чубриловић 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ЈЕДИНСТВЕНОМ РЕГИСТРУ  

ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ    

 

 

I  УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Уставни основ за доношење овог закона садржан je у Амандману XXXII на члан 

68. т.  9. и 18. Устава Републике Српске, према којима Република уређује и обезбјеђује 

контролу законитости располагања средствима правних лица, прикупљање 

статистичких и других података од општег интереса и друге односе од интереса за 

Републику. Такође, чланом 70. тачка 2. Устава Републике Српске прописано је да 

Народна скупштина доноси законе, друге прописе и опште акте. 

 

II  УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И 

      ПРАВИЛИМА НОРМАТИВНОПРАВНЕ ТЕХНИКЕ  

 

Према Мишљењу Републичког секретаријата за законодавство број: 22.03-020-

3317/19 од 26. септембра 2019. године, уставни основ за доношење овог закона 

садржан je у Амандману XXXII на члан 68. т.  9. и 18. Устава Републике Српске, према 

којима Република уређује и обезбјеђује контролу законитости располагања средствима 

правних лица, прикупљање статистичких и других података од општег интереса и 

друге односе од интереса за Републику. Такође, чланом 70. тачка 2. Устава Републике 

Српске прописано је да Народна скупштина доноси законе, друге прописе и опште 

акте. 

 Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби његовог усклађивања 

са домаћим и међународним прописима из области рачуноводства и ревизије који се 

примјењују у Републици Српској. 

 Овом измјеном брише се одредба којом се уређује питање предаје коригованих 

финансијских извјештаја у Јединствени регистар финансијских извјештаја. На овај 

начин врши се усклађивање овог закона са Законом о рачуноводству и ревизији 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, брoj 94/15).   

Секретаријат констатује да је овај закон усклађен са Правилима за израду закона и 

других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 

24/14). 

 Будући да је Републички секретаријат за законодавство утврдио да је овај нацрт 

усклађен са Уставом, правним системом Републике и Правилима за израду закона и 

других прописа Републике Српске, мишљења смо да се Нацрт законa о измјени Закона 

о Jединственом регистру финансијских извјештаја Републике Српске може упутити 

даље на разматрање.  

  

III УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 

Према Мишљењу Министарства за еконoмске односе и регионалну сарадњу 

број: 17.03-020-3351/19 од 26. септембра 2019. године, а након увида у прописе 

Европске уније и анализе Нацрта закона о измјени Закона о јединственом регистру 

финансијских извјештаја Републике Српске, није установљено да право ЕУ садржи 

изворе који су релевантни за предметни нацрт, због чега у Изјави о усклађености стоји 

оцјена „непримјењиво“. 

 



IV  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Доношење Закона о измјени Закона о Јединственом регистру финансијских 

извјештаја Републике Српске предлаже се ради усклађивања Закона са прописима из 

области рачуноводства и ревизије који се примјењују у Републици Српској. У члану 2. 

став 1. тачка 15. Закона уређено је да прописи из области рачуноводства и ревизије 

који се у смислу овог закона примјењују у Републици подрaзумијевају: Међународне 

рачуноводствене стандарде (IAS), Међународне стандарде финансијског извјештавања 

(IFRS), Међународни стандард финансијског извјештавања за мале и средње ентитете 

(IFRS for SMEs), Међународне стандарде ревизије (ISA), Међународне 

рачуноводствене стандарде за јавни сектор (IPSAS), Међународнe стандардe 

вредновања (IVS), Међународнe стандардe за професионалну праксу интерне ревизије, 

Концептуални оквир за финансијско извјештавање, Кодекс етике за професионалне 

рачуновође (у даљем тексту: Кодекс) и пратећа упутства, објашњења и смјернице које 

доноси Одбор за међународне рачуноводствене стандарде (IASB) и сва пратећа 

упутства, објашњења и смјернице које доноси Међународна федерација рачуновођа 

(IFAC). 

Иницијатива за измјену Закона о Jединственом регистру финансијских 

извјештаја Републике Српске упућена је Министарству финансија од Комисије за 

хартије од вриједности Републике Српске, која је спроводећи своје активности у 

складу са Законом о тржишту хартија од вриједности идентификовала неусклађеност 

одредбе постојећег Закона о Јединственом регистру финансијских извјештаја у вези са 

достављањем тзв. коригованих финансијских извјештаја са одредбама Закона о 

рачуноводству и ревизији (у више случајева Комисија је одбијала захтјеве за промјене 

на основном капиталу емитената, који су своје одлуке базирали на „коригованим“ 

финансијским извјештајима). 

Наиме, правна лица дужна су да воде пословне књиге прописане Законом о 

рачуноводству и ревизији Републике Српске, да сачињавају и презентују своје 

финансијске извјештаје, те да врше ревизију финансијских извјештаја у складу са 

наведеним законом и другим одговарајућим прописима. Правилницима које доноси 

министар финансија прописује се Контни оквир за сва правна лица, као и садржина и 

форма финансијских извјештаја који се сачињавају. Стање и промјене имовине, 

капитала и обавеза, приходи и расходи и утврђивање резултата пословања обухватају 

се на основним, троцифреним рачунима који чине Контни оквир у складу са 

Међународним рачуноводственим стандардима, Међународним стандардима 

финансијског извјештавања, односно Међународним стандардом финансијског 

извјештавања за мале и средње ентитете. 

У складу са чланом 12. став 5. Закона о рачуноводству и ревизији Републике 

Српске, пословне књиге се закључују након свих потребних књижења, укључујући 

предзакључна и закључна књижења, а најкасније до рока за предају годишњих 

финансијских извјештаја (крај фебруара текуће за претходну годину), на дан настанка 

статусних промјена, на дан обустављања пословања и у другим случајевима, у складу 

са Законом. 

Да би финансијски извјештаји били поуздана основа за доношење пословних 

одлука, они морају бити фер и објективни, сачињени у складу са важећим оквиром за 

финансијско извјештавање и морају бити без материјално значајних грешака. Грешке 

се могу појавити везано за признавање, одмјеравање, презентацију или 

објелодањивање елемената финансијских извештаја. Финансијски извјештаји нису у 

складу са IFRS ако садрже, било материјално значајне грешке, било безначајне, 

односно нематеријалне грешке које су направљене намјерно, у циљу постизања 



одређене презентације финансијске позиције, финансијских перформанси и токова 

готовине ентитета. Потенцијалне грешке текућег периода откривене у том периоду се 

исправљају прије него што финансијски извештаји буду одобрени за објављивање. 

Међутим, материјално значајне грешке се понекад открију тек у каснијем периоду, и те 

грешке из претходног периода се исправљају у упоредним информацијама 

презентованим у финансијским извештајима за тај каснији период. 

Према параграфу 5. МРС 8, грешкe из ранијег периода су изостављени или 

погрешно исказани подаци из финансијских извјештаја ентитета за један или више 

претходних периода који се јављају усљед некоришћења или злоупотребе 

информација: 

- које су биле доступне када је одобрено објављивање финансијских извјештаја 

за те периоде, 

- за које се могло оправдано очекивати да су добијене и узете у разматрање у 

припреми и презентацији тих финансијских извјештаја.  

Начин на који се грешке исправљају зависи, прије свега, од тога да ли се ради о 

грешкама из текућег или из претходног периода, те да ли је грешка материјално 

значајна или није. МРС 8 – Рачуноводствене политике, промјена рачуноводствених 

процјена и грешке не даје упутства о начину на који се утврђује значајност, нити 

постоје оштеприхваћени критеријуми и прагови значајности, те је значајност грешке, у 

принципу, ствар процјене руководства. Ако је ријеч о материјално значајним грешкама 

из претходног периода, поступак исправке је прописан параграфом 42. МРС 8. 

У складу са наведеним параграфом, ентитет исправља материјално значајне 

грешке из претходног периода ретроспективно у првом сету финансијских извјештаја, 

чије је објављивање одобрено након њиховог откривања: 

а) преправљањем упоредних износа за претходни презентовани период(е) у 

којем се грешка јавила или 

б) ако се грешка јавила прије најранијег презентованог периода, преправљањем 

почетних салда средстава, обавеза и нето имовине за најранији презентован период. 

Ако се процијени да грешка из претходног периода није материјално значајна, 

исправка грешке се врши у периоду у којем је грешка уочена. Такође, у овом случају 

није потребно преправљати упоредне податке који се презентују кроз финансијске 

извјештаје и не постоји посебан захтјев за детаљним објелодањивањима, као што је 

случај код исправке материјално значајних грешака. 

Такође, уколико узмемо у обзир и обавезну ревизију, чија је сврха давање 

кредибилитета финансијским извјештајима који су били предмет ревизије, ако је 

ревизор ангажован у години за коју се врши ревизија, његова обавеза је да комуницира 

са управом и благовремено укаже на грешке прије сачињавања финансијских 

извјештаја. На тај начин се управи омогућава да исправи грешке, будући да пословне 

књиге још увијек нису закључене, те састави и презентује финансијске извјештаје који 

су фер и истинити. Презентовањем коригованих финансијских извјештаја и 

ревизорског мишљења на кориговане финансијске извјештаје нарушавају се основна 

рачуноводствена начела и корисници финансијских извјештаја се доводе у заблуду. 

Имајући у виду да се утврђене грешке исправљају у складу са одредбама 

поменутог стандарда на претходно наведен начин, те да се Законом о рачуноводству и 

ревизији Републике Српске не прописује припрема и презентација тзв. коригованих 

финансијских извјештаја, па самим тим ни могућност предаје извјештаја у Јединствени 

регистар финансијских извјештаја, потребно је извршити брисање постојеће одредбе 

предаје коригованих финансијских извјештаја прописане чланом 12. Закона о 

Јединственом регистру финансијских извјештаја.  

 



 

V  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА 

 

Чланом 1. брише се постојећи члан 12. којим је прописано питање предаје 

коригованих финансијских извјештаја у Јединствени регистар финансијских 

извјештаја, јер је постојећа одредба члана 12. у супротности са одредбама 

рачуноводствених прописа који се примјењују у Републици. 

 

VI  ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА ЗАКОНА, ДРУГИХ ПРОПИСА И ОПШТИХ АКАТА 

      НА УВОЂЕЊЕ НОВИХ, ИЗМЈЕНУ ИЛИ УКИДАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ 

      ФОРМАЛНОСТИ КОЈЕ ОПТЕРЕЋУЈУ ПРИВРЕДНО ПОСЛОВАЊЕ 

 

Увидом у Нацрт закона о измјени Закона о јединственом регистру финансијских 

извјештаја Републике Српске и у спроведени процес методологије кратке процјене 

утицаја прописа на Нацрт закона о измјени Закона о јединственом регистру 

финансијских извјештаја Републике Српске, Министарство привреде и предузетништва 

у Мишљењу број:  18.06-020-3417/19 од 4. октобра 2019. године констатује да је: 

– Нацрт закона планиран Програмом рада Владе Републике Српске и 

Програмом рада Народне скупштине Републике Српске за 2019. годину. 

– Обрађивач правилно анализирао постојеће стање и дефинисао проблем у 

Обрасцу о спровођењу скраћеног ПУП-а у припреми и изради нацрта прописа и да је 

исти саставни дио „Разлога за доношење закона“. 

– Обрађивач правилно дефинисао циљеве који се желе постићи доношењем 

закона. 

– Обрађивач обавио консултације са Савјетом за рачуноводство и ревизију. 

Код утврђивања опција за рјешење проблема, обрађивач је навео да је за 

рјешавање утврђених проблема неопходно доношење закона. 

 У вези са утицајем на пословно окружење, обрађивач је навео да ће предложена 

измјена позитивно утицати на пословно окружење. Обвезници предаје финансијских 

извјештаја неће имати обавезу достављања коригованих финансијских извјештаја у 

АПИФ, на начин на који су то до сада радили и корекције финансијских извјештаја ће 

вршити у складу са професионалном регулативом (МСФИ). С друге стране, корисници 

финанијских извјештаја ће имати истиниту информацију о приносном, имовинском и 

финансијском положају, на начин на који је предвиђено професионалном регулативом.   

Што се тиче утицаја на јавне буџете, обрађивач је навео да Нацрт неће утицати 

на јавне буџете. 

У вези са социјалним утицајима, обрађивач је навео да Нацрт неће имати 

социјалних утицаја. 

У вези са утицајем на животну средину, обрађивач је навео да Нацрт не утиче на 

животну средину. 

Када је у питању спровођење прописа, обрађивач је навео да ће закон 

спроводити Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге.  

Нацртом закона о измјени Закона о јединственом регистру финансијских 

извјештаја Републике Српске нису прописане формалности за грађане и пословни 

сектор у Републици Српској. 

Министарство привреде и предузетништва утврдило је да је обрађивач, 

приликом примјене скраћеног процеса процјене утицаја прописа, поступио у складу са 

методологијом прописаном у т. VI и VIII Одлуке о спровођењу процеса процјене 

утицаја прописа у поступку израде прописа.  



VII УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ЗАКОНА 

  

 У складу са тачком 11. Смјерница за поступање републичких органа управе о 

учешћу јавности и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 123/08 и 73/12) и у складу са чланом 53. став 2. тачка 3) Закона о 

рачуноводству и ревизији Републике Српске, Нацрт закона о измјени Закона о 

јединственом регистру финансијских извјештаја Републике Српске је достављен на 

разматрање Савјету за рачуноводство и ревизију Републике Српске. Савјет чини девет 

чланова које је именовао министар финансија из реда запослених у Министарству, 

представника професионалних удружења, Пореске управе, Регулаторних тијела из 

области финансијског система, пословне заједнице, универзитетских професора и 

других лица која својим теоретским и практичним искуством у предметној области 

могу да допринесу ефикаснијем раду Савјета. С обзиром на то да Савјет чине 

представници различитих заинтересованих страна (пословна заједница, академска 

заједница, професионално удружење итд.) сматрамо да је на наведни начин омогућено 

учешће у изради овог закона. 

 

VIII ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ ДОНОШЕЊА ЗАКОНА И 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

За спровођење овог закона нису потребна додатна средства из буџета Републике 

Српске. 

  



ПРИЛОГ 

 

 

ЗАКОН О ЈЕДИНСТВЕНОМ РЕГИСТРУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  

(Текст предложене измјене уграђен у текст Закона) 

 

 

Члан 12.  

 

Брише се. 

 

 
 

 


