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д) вриједност пласмана,
ђ) динамику уписа и уплате ХоВ који одређује Вла-

да Републике Српске, у функцији Скупштине ИРБРС, на 
приједлог Управе ИРБРС,

е) проценат учешћа фондова из чијих се средстава врши 
куповина ХоВ у вриједности емисије и

ж) вријеме трајања налога.
(5) Одлуке које се односе на продају ХоВ на берзи и 

другим уређеним јавним тржиштима обавезно садрже:
а) назив и адресу емитента,
б) ознаку врсте и класе ХоВ,
в) доспијеће, висину камате, начин и рокове за исплату 

главнице и камате за дужничке ХоВ,
г) предмет продаје (број ХоВ и проценат од укупног 

броја емитованих ХоВ),
д) почетну продајну цијену једне ХоВ и пакета ХоВ и
ђ) датум изношења ХоВ на берзу или друго уређено тр-

жиште.
(6) Одлуке које се односе на продају ХоВ прихватањем 

понуде за преузимање обавезно садрже:
а) назив акционарског друштва на које се понуда одно-

си и датум истека понуде за преузимање,
б) име и презиме / назив понуђача,
в) датум почетка и вријеме трајања понуде,
г) предмет продаје прихватањем јавне понуде за пре-

узимање (проценат укупног капитала емитента и број ак-
ција у власништву фонда) и

д) цијену акције.

Члан 12.
На основу oдлука из члана 11. лица која овласти дирек-

тор ИРБРС потписују и овјеравају уписницу ХоВ и дају на-
лог за уплату ХоВ.

Члан 13.
Ступањем на снагу ових правила престају да важе Пра-

вила пласмана средстава за подршку финансијском сектору 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 82/10, 96/10, 
48/13 и 92/14).

Члан 14.
Ова правила ступају на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2451/14 Предсједница
29. октобра 2014. године Скупштине,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1596
На основу члaна 14. став 2. Закона о рачуноводству и 

ревизији Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 36/09 и 52/11) и члана 69. став 2. Закона о ре-
публичкој 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

ПРАВИЛНИК
О КОНТНОМ ОКВИРУ И САДРЖИНИ РАЧУНА У 
КОНТНОМ ОКВИРУ ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, 

ЗАДРУГЕ, ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ

ГЛАВА I

OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се Контни оквир и садр-

жина рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, зад-
руге, друга правна лица и предузетнике који у складу са 

законом пословне књиге воде по систему двојног књиго-
водства.

Члан 2.
(1) Стање и промјене имовине, капитала и обавеза, 

приходи и расходи и утврђивање резултата пословања обу-
хватају се на основним, троцифреним рачунима који чине 
Контни оквир за привредна друштва, задруге, друга прав-
на лица и предузетнике (у даљем тексту: Контни оквир), 
у складу са Међународним рачуноводственим стандардима 
(у даљем тексту: МРС), односно Међународним стандар-
дима финансијског извјештавања (у даљем тексту: МСФИ).

(2) Под МСФИ у смислу овог правилника подразумије-
ва се и Међународни стандард финансијског извјештавања 
за мале и средње ентитете.

(3) Међународни стандард финансијског извјештавања 
за мале и средње ентитете представља једaн од дозвоље-
них основa за припрему и презентацију финансијских 
извјештаја опште намјене и консолидованих финансијских 
извјештаја у Републици Српској.

(4) Прописани троцифрени рачуни рашчлањују се на 
аналитичке рачуне на начин који је у складу са овим пра-
вилником и општим актом привредног друштва, задруге, 
другог правног лица и предузетника (у даљем тексту: прав-
на лица и предузетници).

(5) Правна лица и предузетници не могу да уводе и ко-
ристе друге троцифрене рачуне, осим рачуна прописаних 
овим правилником.

(6) Контни оквир из става 1. овог члана налази се у При-
логу овог правилника и чини његов саставни дио.

ГЛАВА II

САДРЖИНА ГРУПА РАЧУНА И ПОЈЕДИНИХ РАЧУНА
1. Класа 0 - Стална средства

Члан 3.
(1) На рачунима групе 01 - Нематеријална средства 

исказују се улагања у одређено нематеријално средство без 
физичког садржаја, које служи за производњу или испору-
ку робе или услуга, за изнајмљивање другим лицима или се 
користи у административне сврхе.

(2) Нематеријална средства признају се и вреднују у 
складу са МРС 38, МРС 36, МСФИ 6 и другим релевантним 
МРС, односно МСФИ.

(3) Губитак по основу обезвређења нематеријалних 
средстава књижи се, у зависности од процијењеног пре-
осталог корисног вијека употребе, вриједносним усклађи-
вањем аналитичких рачуна набавне вриједности и исправ-
ке вриједности, а на терет рачуна 580 - Обезвређење нема-
теријалних средстава, односно на терет расположивих ре-
валоризационих резерви на рачуну 330 - Ревалоризационе 
резерве по основу ревалоризације сталних средстава без 
дугорочних финансијских пласмана, ако су претходно фор-
миране за конкретно нематеријално средство.

(4) На рачуну 010 - Улагања у развој исказују се улагања 
у развој чији се ефекти очекују у периоду дужем од једне 
године.

(5) Под развојем се подразумијева примјена резултата 
истраживања или другог знања ради производње нових, 
значајније побољшаних материјала, уређаја, производа, 
процеса, система или услуга прије приступања комерцијал-
ној производњи или коришћењу.

(6) На рачуну 011 - Концесије, патенти, лиценце и оста-
ла права исказују се улагања у нематеријална права која се 
признају у складу са МРС 38.

(7) На рачуну 012 – Goodwill  исказује се, на датум сти-
цања, сваки вишак набавне вриједности у односу на инте-
рес стицаоца у фер вриједности стечених идентификованих 
средстава и обавеза на датум трансакције размјене по осно-
ву пословних комбинација, у складу са МСФИ 3.

(8) У случају пословне комбинације која доводи до 
стварања односа матично правно лице - зависно правно 
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лице, Goodwill из става 7. овог члана матично правно лице 
признаје и приказује у својим консолидованим финан-
сијским извјештајима.

(9) У случају пословне комбинације када једно правно 
лице купује нето имовину другог правног лица (средства 
умањена за преузете обавезе), укључујући и Goodwill тог 
правног лица, која доводи до статусне промјене спајања 
или припајања, Goodwill из става 7. овог члана признаје се 
у појединачном билансу стања правног лица стицаоца.

(10) Сваки вишак интереса стицаоца у фер вријед-
ностима стечених идентификованих средстава и обавеза 
у односу на набавну вриједност стицања на датум тран-
сакције размјене по основу пословних комбинација, у 
складу са МСФИ 3, уноси се у консолидоване приходе 
периода.

(11) На рачуну 014 - Остала нематеријална средства 
исказују се издаци за стицање осталих нематеријалних 
средстaва која се признају у складу са МРС 38.

(12) На рачуну 015 - Нематеријална средства у припре-
ми исказују се сви облици нематеријалних средстава који 
се признају у складу са МРС, односно МСФИ од дана ула-
гања до дана почетка коришћења.

(13) На рачуну 016 - Аванси за нематеријална средства 
исказују се дати аванси за стицање свих облика немате-
ријалних средстава.

(14) На рачуну 019 - Исправка вриједности немате-
ријалних средстава исказује се обрачуната амортизација, 
трошкови исцрпљивања природних богатстава који се 
књиже на терет рачуна 540 - Трошкови амортизације, као 
и разлика између ниже фер и књиговодствене вриједности, 
која се књижи на терет рачуна 580 - Обезвређење немате-
ријалних средстава.

Члан 4.
(1) На рачунима групе 02 - Некретнине, постројења, 

опрема и инвестиционе некретнине исказују се земљиште, 
грађевински објекти, постројења, опрема и инвестиционе 
некретнине у власништву правног лица и предузетника, 
постројења и опрема узети у финансијски лизинг, алат и 
инвентар са калкулативним отписом током више година и 
остале некретнине, постројења и опрема који испуњавају 
услов за признавање по МРС, односно МСФИ, као и ула-
гања за прибављање некретнина, постројења, опреме и ин-
вестиционих некретнина. Некретнине, постројења, опрема 
и инвестиционе некретнине признају се и вреднују у скла-
ду са МРС 16, МРС 17, МРС 36, МРС 40 и другим реле-
вантним МРС/МСФИ.

(2) Губитак по основу усклађивања вриједности не-
кретнина, постројења и опреме књижи се, у складу са 
МРС 16, на аналитичким рачунима набавне вриједности и 
исправке вриједности по основу обезвређења вриједности, 
на терет рачуна 581 - Обезвређење некретнина, постројења 
и опреме, односно на терет расположивих ревалоризацио-
них резерви на рачуну 330 - Ревалоризационе резерве по 
основу ревалоризације сталних средстава без дугорочних 
финансијских пласмана, ако су претходно формиране за 
конкретно средство.

(3) Добитак по основу усклађивања вриједности не-
кретнина, постројења и опреме књижи се, у зависности 
од процијењеног преосталог корисног вијека употребе, у 
складу са МРС 16 у корист рачуна 330 - Ревалоризационе 
резерве по основу ревалоризације сталних средстава без 
дугорочних финансијских пласмана или у корист рачуна 
681- Приходи од усклађивања вриједности некретнина, по-
стројења и опреме до висине расхода који су у претходном 
периоду прокњижени на терет рачуна 581 - Обезвређење 
некретнина, постројења и опреме, а на терет рачуна набав-
не вриједности.

(4) Губитак по основу усклађивања вриједности инве-
стиционих некретнина, у складу са МРС 40, књижи се на 
сљедећи начин:

1) ако се инвестиционе некретнине амортизују, губитак 
се књижи на терет рачуна 582 - Обезвређење инвестици-

оних некретнина за које се обрачунава амортизација или 
на терет рачуна 330 - Ревалоризационе резерве по основу 
ревалоризације сталних средстава без дугорочних финан-
сијских пласмана, ако су ревалоризационе резерве прет-
ходно формиране за конкретно средство, а у корист рачуна 
Исправка вриједности инвестиционих средстава по основу 
обезвређења и

2) ако се инвестиционе некретнине не амортизују, губи-
так се књижи на терет рачуна 642 - Смањење вриједности 
инвестиционих некретнина које се не амортизују у корист 
рачуна Исправка вриједности инвестиционих некретнина 
по основу обезвређења.

(5) Добитак по основу усклађивања вриједности инве-
стиционих некретнина, у складу са МРС 40, књижи се на 
сљедећи начин:

1) ако се инвестиционе некретнине амортизују, добитак 
се књижи на терет основног рачуна у корист рачуна 330 - Ре-
валоризационе резерве по основу ревалоризације сталних 
средстава без дугорочних финансијских пласмана, односно 
у корист рачуна 682 - Приходи од усклађивања вриједности 
инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортиза-
ција до висине расхода који су у ранијем периоду књижени 
на терет рачуна 582 - Обезвређење инвестиционих некрет-
нина за које се обрачунава амортизација и

2) ако се инвестиционе некретнине не амортизују, до-
битак се књижи на терет основног рачуна у корист рачуна 
640 - Повећање вриједности инвестиционих некретнина.

(6) На рачуну 020 - Земљиште исказујe се земљиште по 
набавној, односно фер вриједности у складу са МРС 16 и 
осталим релевантним МРС/МСФИ.

(7) На рачуну 021 - Грађевински објекти исказују се 
грађевински објекти који се признају у складу са МРС 16 и 
осталим релевантним МРС/МСФИ.

(8) На рачуну 022 - Постројења и опрема исказују се 
постројења и опрема у складу са МРС 16 и осталим реле-
вантним стандардима.

(9) У оквиру рачуна из става 8. овог члана исказују се 
и алат и инвентар са калкулативним отписом и постројења 
и опрема код примаоца лизинга узета под финансијски ли-
зинг.

(10) На рачуну 023 - Инвестиционе некретнине, у скла-
ду са МРС 40 и другим релевантним стандардима исказују 
се некретнине (земљиште или зграде - или дио зграде - или 
и једно и друго), које власник или корисник лизинга држи 
ради остваривања зараде од издавања некретнине или ради 
увећања вриједности капитала, или ради и једног и другог, 
а не ради:

1) употребе за производњу, снабдијевања робом, пру-
жања услуга или за административне сврхе или

2) продаје у оквиру редовног пословања.
(11) На рачуну 024 - Улагања на туђим некретнинама, 

постројењима и опреми  исказују се улагања која се врше 
на туђим средствима ради обављања дјелатности, у складу 
са МРС 16 и другим релевантним МРС/МСФИ.

(12) На рачуну 027 - Некретнине, постројења, опрема и 
инвестиционе некретнине у припреми исказују се улагања 
у ове облике средстава од дана улагања до дана почетка ко-
ришћења.

(13) На рачуну 028 - Аванси за некретнине, постројења, 
опрему и инвестиционе некретнине исказују се дати аванси 
за стицање ових облика средстава.

(14) На рачуну 029 - Исправка вриједности некретнина, 
постројења, опреме и инвестиционих некретнина исказује 
се обрачуната амортизација која се књижи на терет рачуна 
540 - Трошкови амортизације и исправка вриједности по 
основу обезвређења у складу са ставом 2. овог члана.

Члан 5.
(1) На рачунима групе 03 - Биолошка средства и сред-

ства културе исказују се шуме, вишегодишњи засади, 
основно стадо, матично јато у складу са МРС 41 и средства 
културе.
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(2) Власник вишегодишњих засада и основног стада 
одлучује да ли се та средства амортизују или се не аморти-
зују. Остала средства из ове групе се не амортизују.

(3) Губици по основу усклађивања вриједности биоло-
шких средстава и средстава културе књиже се на сљедећи 
начин:

1) ако се биолошка средства не амортизују, губитак се 
књижи на терет рачуна 643 - Смањење вриједности био-
лошких средстава која се не амортизују у корист рачуна 
Исправка вриједности биолошких средстава по основу 
обезвређења и

2) ако се биолошка средства амортизују, губитак се 
књижи на терет рачуна 330 - Ревалоризационе резерве по 
основу ревалоризације сталних средстава без дугорочних 
финансијских пласмана до износа раније остварених ре-
валоризационих резерви, а разлика на терет рачуна 583 - 
Обезвређење биолошких средстава за које се обрачунава 
амортизација у корист рачуна Исправка вриједности основ-
них средстава по основу обезвређења. На исти начин књи-
жи се и губитак по основу обезвређења средстава културе, с 
тим што се употребљава посебан аналитички рачун у окви-
ру рачуна 583 - Обезвређење биолошких средстава за које 
се обрачунава амортизација и аналитички рачун Исправка 
вриједности средстава културе по основу обезвређења.

(4) Добици по основу усклађивања вриједности биоло-
шких средстава и средстава културе књиже се на сљедећи 
начин:

1) ако се биолошка средства не амортизују, добитак се 
књижи на терет основног рачуна биолошких средстава у 
корист рачуна 641 - Повећање вриједности биолошких 
средстава која се не амортизују и

2) ако се биолошка средства амортизују, добитак се 
књижи на терет основног рачуна биолошких средстава у 
корист рачуна 330 - Ревалоризационе резерве по основу 
ревалоризације сталних средстава без дугорочних финан-
сијских пласмана или рачуна 683 - Приходи од усклађивања 
вриједности биолошких средстава за које се обрачунава 
амортизација  до висине расхода који су раније прокњиже-
ни на рачуну 583 - Обезвређење биолошких средстава за 
које се обрачунава амортизација. На исти начин књижи се 
добитак од усклађивања вриједности средстава културе, с 
тим што се употребљавају посебни аналитички рачуни у 
оквиру основног рачуна 033 - Средства културе и рачуна 
683 - Приходи од усклађивања вриједности биолошких 
средстава за које се обрачунава амортизација.

(5) На рачуну 030 - Шуме исказују се шуме тврдих 
лишћара, шуме четинара, мјешовите шуме и сл.

(6) На рачуну 031 - Вишегодишњи засади исказују се 
воћњаци, виногради, хмељнаци, брзорастуће дрвеће и сл.

(7) На рачуну 032 - Основно стадо исказују се приплод-
но стадо, матично јато, радна стока и сл.

(8) На рачуну 033 - Средства културе исказују се књиге 
трајне вриједности, дјела ликовне, вајарске, филмске и дру-
ге умјетности, споменици културе, историјски споменици, 
предмети музејске вриједности и сл.

(9) На рачуну 037 - Биолошка средства и средства кул-
туре у припреми исказују се улагања у ова средства од по-
четка прибављања до оспособљавања за коришћење.

(10) На рачуну 038 - Аванси за биолошка средства и 
средства културе исказују се дати аванси за прибављање 
ових средстава.

(11) На рачуну 039 - Исправка вриједности биолошких 
средстава и средстава културе исказује се обрачуната амор-
тизација која се књижи на терет конта 540 - Трошкови амор-
тизације и губици по основу обезвређења који се књиже на 
терет рачуна 583 - Обезвређење биолошких средстава која 
се амортизују у складу са ставом 2. овог члана.

Члан 6.
(1) На рачунима групе 04 - Дугорочни финансијски 

пласмани исказује се учешће у капиталу повезаних прав-
них лица, учешће у капиталу других правних лица, дуго-
рочни кредити повезаним правним лицима, дугорочни 

кредити у земљи, дугорочни кредити у иностранству, фи-
нансијска средства расположива за продају, финансијска 
средства која се држе до рока доспијећа, остали дугорочни 
финансијски пласмани и исправка вриједности дугорочних 
финансијских пласмана.

(2) На рачунима ове групе исказују се и приписане ка-
мате по дугорочним хартијама од вриједности (интеркалар-
на камата и камата у току грејс-периода).

(3) Дугорочни финансијски пласмани се вреднују у 
складу са МРС 27, МРС 28, МРС 31, МРС 39 и другим ре-
левантним МРС/МСФИ. Дугорочни финансијски пласмани 
у хартијама од вриједности које се котирају на берзи, изу-
зимајући акције исказане у оквиру рачуна 040 - Учешће у 
капиталу зависних правних лица, вреднују се по берзанској 
цијени оствареној на дан који је најближи дану биланса. 
Добици се књиже на терет рачуна који обухвата хартије од 
вриједности чија је берзанска цијена већа од књиговодстве-
не у корист рачуна 332 - Нереализовани добици по основу 
финансијских средстава расположивих за продају, а губи-
ци на терет рачуна 333 - Нереализовани губици по основу 
финансијских средстава расположивих за продају у корист 
рачуна који обухвата конкретне хартије од вриједности.

(4) Дугорочни кредити у страној валути на дан биланса 
вреднују се по средњем курсу стране валуте или по курсу 
утврђеном уговором о кредиту. Позитивне курсне разлике 
књиже се на терет рачуна дугорочног кредита, а у корист 
рачуна 660 - Финансијски приходи од повезаних правних 
лица, ако је дужник повезано правно лице чији се биланс 
укључује у консолидовани биланс, односно у корист рачу-
на 662 - Позитивне курсне разлике, ако дужник није повеза-
но правно лице. Негативне курсне разлике евидентирају се 
на терет рачуна 560 - Финансијски расходи по основу одно-
са повезаних правних лица, ако је дужник повезано правно 
лице чији се биланс укључује у консолидовани биланс, од-
носно на терет рачуна 562 - Негативне курсне разлике, ако 
дужник није повезано правно лице.

(5) Дугорочни кредити са валутном клаузулом на дан 
биланса вреднују се у складу са валутном клаузулом.

(6) Повећање дугорочног кредита по основу валутне 
клаузуле књижи се на терет дугорочног кредита у корист 
рачуна 660 - Финансијски приходи од повезаних правних 
лица, ако је дужник повезано правно лице чији се биланс 
укључује у консолидовани биланс, односно у корист рачу-
на 663 - Приходи од ефеката валутне клаузуле, ако дужник 
није повезано правно лице.

(7) Смањење дугорочних кредита по основу валут-
не клаузуле књижи се на терет рачуна 560 - Финансијски 
расходи по основу односа повезаних правних лица, ако је 
дужник повезано правно лице чији се биланс укључује у 
консолидовани биланс, односно на терет рачуна 563 - Ра-
сходи по основу ефеката валутне клаузуле, ако дужник није 
повезано правно лице.

(8) На рачуну 040 - Учешћа у капиталу зависних прав-
них лица исказују се акције и удјели у капиталу правних 
лица над чијим пословањем постоји контрола (учешће у 
капиталу преко 50% и/или други услови дефинисани МРС 
27) и која улазе у групу правних лица за консолидовање, у 
складу са МРС 27.

(9) На рачуну 041 - Учешћа у капиталу других правних 
лица исказују се учешћа у капиталу правних лица на чије 
пословање не постоји утицај (учешће у капиталу испод 
50% и/или други услови дефинисани у МРС 28).

(10) На рачуну 042 - Дугорочни кредити повезаним 
правним лицима исказују се дугорочни кредити и зајмови 
повезаним правним лицима према називу овог рачуна.

(11) На рачуну 043 - Дугорочни кредити у земљи иска-
зују се дугорочни кредити и зајмови дати правним лицима 
у земљи, осим повезаним правним лицима.

(12) На рачуну 044 - Дугорочни кредити у иностран-
ству исказују се дугорочни кредити и зајмови дати прав-
ним лицима у иностранству, осим повезаним правним 
лицима.
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(13) На рачуну 045 - Финансијска средства расположи-

ва за продају исказују се дугорочне хартије од вриједности 
класификоване у групу финансијских средстава располо-
живих за продају, у складу са МРС 39. На дан биланса ове 
хартије од вриједности вреднују се по берзанској цијени 
оствареној на дан који је најближи дану биланса. Повећање 
вриједности књижи се у корист рачуна 332 - Нереализовани 
добици по основу финансијских средстава расположивих 
за продају, а смањење вриједности књижи се на терет ра-
чуна 333 - Нереализовани губици по основу финансијских 
средстава расположивих за продају.

(14) На рачуну 046 - Финансијска средства која се држе 
до рока доспијећа исказују се финансијска средства са 
фиксним или одредивим износима плаћања и са фиксном 
доспјелошћу, за које правно лице и предузетник имају по-
зитивну намјеру и способност да их држе до рока доспијећа 
(обвезнице и сл.).

(15) На рачуну 048 - Остали дугорочни финансијски 
пласмани исказују се остала дугорочна улагања која нису 
исказана на осталим рачунима у оквиру групе 04.

(16) На рачуну 049 - Исправка вриједности дугорочних 
финансијских пласмана исказује се индиректан отпис дуго-
рочних финансијских пласмана.

(17) Индиректни отпис врши се на терет рачуна 332 - 
Нереализовани добици по основу финансијских средстава 
расположивих за продају до износа расположивог потраж-
ног салда који потиче од пласмана који се отписује и на 
терет рачуна 584 - Обезвређење дугорочних финансијских 
пласмана и финансијских средстава расположивих за про-
дају, за износ разлике.

Члан 7.
На рачуну 050 - Одложена пореска средства исказују се 

износи пореза на добит који по основу одбитних привреме-
них разлика, неискоришћених пореских губитака и кредита 
могу да се поврате у периоду дужем од годину дана, у скла-
ду са МРС 12 и релевантном пореском регулативом.

2. Класа 1 - Залихе, стална средства и средства обу-
стављеног пословања намијењена продаји

Члан 8.
(1) На рачунима групе 10 - Залихе материјала исказују 

се залихе материјала, резервних дијелова и алата и инвен-
тара који се у цјелини отписују у обрачунском периоду, 
према називима рачуна ове групе. Признавање и вредно-
вање залиха врши се у складу са МРС 2 и другим релевант-
ним МРС/МСФИ.

(2) На рачуну 100 - Обрачун набавке залиха материјала, 
резервних дијелова, алата и инвентара исказује се вријед-
ност по обрачуну добављача и зависни трошкови набавке 
ако правно лице и предузетник одлуче да обрачун набавке 
залиха врше преко овог рачуна.

(3) У корист рачуна из става 2. овог члана књижи се и 
набавна вриједност материјала, резервних дјелова, алата и 
инвентара на терет одговарајућих рачуна групе 10.

(4) На рачуну 101 - Материјал за израду учинака у скла-
дишту исказује се вриједност залиха сировина, основног и 
помоћног материјала за израду учинака.

(5) На рачуну 102 - Резервни дијелови у складишту 
исказује се вриједност залиха резервних дијелова.

(6) На рачуну 103 - Алат, инвентар и ХТЗ опрема у 
складишту исказује се вриједност залиха алата, инвентара 
и ХТЗ опреме у складишту.

(7) На рачуну 104 - Алат, инвентар и ХТЗ опрема у упо-
треби исказује се вриједност залиха алата, инвентара и ХТЗ 
опреме издате у употребу који се у цјелини отписује у току 
године (као што су ситан инвентар, ауто-гуме и амбалажа, 
ако се у цјелини отписују у обрачунском периоду).

(8) На рачуну 105 - Бесповратна амбалажа у складишту 
исказује се вриједност залиха бесповратне амбалаже у 
складишту.

(9) На рачуну 106 - Материјал на путу, обради и доради 
исказује се вриједност материјала за које је пренесно право 

својине прије пријема у складиште, као и материјал послат 
на обраду и дораду.

(10) На рачуну 108 - Остали материјал у складишту 
исказује се вриједност осталих врста материјала који није 
наведен на посебним рачунима (као што је гориво и сл.).

(11) На рачуну 109 - Исправка вриједности залиха мате-
ријала, резервних дијелова, алата, инвентара, ХТЗ опреме 
и бесповратне амбалаже исказује се разлика између ниже 
нето продајне вриједности и књиговодствене вриједности 
залиха материјала, у складу са МРС 2, која се књижи на 
терет рачуна 585 - Обезвређење залиха материјала и робе, а 
у корист овог рачуна. Нето продајна вриједност материјала 
утврђује се у складу са захтјевима МРС 2.

(12) Ако се подаци о почетном стању, набавци и тро-
шењу материјала, резервних дијелова, алата и инвентара 
воде на рачунима групе 10 - Залихе материјала, у оквиру 
финансијског књиговодства, на рачунима ове групе књиже 
се подаци о набавци материјала задужењем рачуна групе 10 
у корист одговарајућег рачуна групе 43 - Обавезе из посло-
вања, а подаци о трошењу одобрењем рачуна групе 10 и за-
дужењем одговарајућег рачуна у оквиру класе 5 - Расходи.

(13) На рачунима групе 10 - Залихе материјала  води се 
почетно стање залиха и промјене вриједности тих залиха 
на дан биланса, ако правно лице и предузетник одлуче да 
стање, набавку и трошење материјала, резервних дијелова, 
алата и инвентара воде на рачуну 910 - Материјал, у оквиру 
класе 9 - Обрачун трошкова и учинака.

(14) Ако се подаци о стању, набавци и трошењу мате-
ријала воде на рачуну 910 - Материјал, набавка материјала 
у финансијском књиговодству књижи се задужењем рачу-
на 510 - Набавка материјала у корист одговарајућег рачуна 
групе 43 - Обавезе из пословања. У том случају, на осно-
ву извјештаја из обрачуна трошкова и учинака (погонског 
обрачуна) о промјени стања залиха на дан биланса, у фи-
нансијском књиговодству се ова промјена књижи на рачу-
нима групе 10 - Залихе материјала и рачуну 510 - Набавка 
материјала.

Члан 9.
(1) На рачунима групе 11 - Залихе недовршене прои-

зводње, полупроизвода и недовршених услуга исказују се 
почетно стање и повећање или смањење вриједности зали-
ха недовршених учинака по цијени коштања, односно по 
нето продајној цијени, ако је она нижа на крају обрачунског 
периода.

(2) Признавање и вредновање залиха недовршене про-
изводње, полупроизвода и недовршених услуга врши се у 
складу са МРС 2, МРС 11, МРС 41 и другим релевантним 
МРС/МСФИ.

(3) На рачуну 110 - Недовршена производња исказује се 
почетно стање, а на крају обрачунског периода, повећање 
или смањење залиха недовршене производње, по цијени 
коштања. Ако је нето продајна цијена нижа од цијене ко-
штања, разлика између ниже нето продајне цијене и више 
цијене коштања се исказује на одговарајућем аналитичком 
рачуну у оквиру рачуна 119 - Исправка вриједности недо-
вршене производње, полупроизвода и недовршених услуга 
у складу са МРС 2 и другим релевантним МРС/МСФИ.

(4) Повећање вриједности залиха на рачуну 110 књижи 
се задужењем тог рачуна у корист рачуна 630 - Повећање 
вриједности залиха учинака, а смањење вриједности зали-
ха на рачуну 110 књижи се одобрењем тог рачуна, а заду-
жењем рачуна 631 - Смањење вриједности залиха учинака.

(5) На рачуну 111 - Полупроизводи исказује се почетно 
стање полупроизвода по цијени коштања. Ако је нето про-
дајна цијена нижа од цијене коштања, разлика између ниже 
нето продајне цијене и више цијене коштања се исказује 
на одговарајућем аналитичком рачуну у оквиру рачуна 119 
- Исправка вриједности недовршене производње, полупро-
извода и недовршених услуга у складу са МРС 2 и другим 
релевантним МРС/МСФИ.

(6) Повећање залиха полупроизвода на крају обрачун-
ског периода књижи се на терет рачуна 111 - Полупроиз-
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води, а у корист рачуна 630 - Повећање вриједности залиха 
учинака. Смањење залиха полупроизвода на крају обрачун-
ског периода књижи се на терет рачуна 631 - Смањење за-
лиха учинака, а у корист рачуна 111- Полупроизводи.

(7) На рачуну 112 - Недовршене услуге исказује се по-
четно стање недовршених услуга по цијени коштања. Ако 
је нето продајна цијена нижа од цијене коштања, разлика 
између ниже нето продајне цијене и више цијене коштања 
се исказује на одговарајућем аналитичком рачуну у оквиру 
рачуна 119 - Исправка вриједности недовршене производ-
ње, полупроизвода и недовршених услуга у складу са МРС 
11 и другим релевантним МРС/МСФИ.

(8) На рачуну 119 - Исправка вриједности недовршене 
производње, полупроизвода и недовршених услуга иска-
зује се разлика између ниже нето продајне цијене и више 
стварне цијене коштања недовршене производње.

(9) Повећање залиха недовршених услуга на крају обра-
чунског периода књижи се на терет рачуна 112 - Недовр-
шене услуге у корист рачуна 630 - Повећање вриједности 
залиха учинака. Смањење залиха недовршених услуга на 
крају обрачунског периода књижи се на терет рачуна 631 
- Смањење залиха учинака у корист рачуна 112 - Недовр-
шене услуге.

Члан 10.
(1) На рачунима групе 12 - Залихе готових производа 

исказује се почетно стање, повећање или смањење вријед-
ности залиха готових производа по цијени коштања, од-
носно по нето продајној цијени, ако је она нижа, на крају 
обрачунског периода.

(2) Признавање и вредновање залиха готових производа 
врши се у складу са МРС 2, МРС 11 и другим релевантним 
МРС.

(3) На рачуну 120 - Готови производи исказује се по-
четно стање, а на крају обрачунског периода повећање или 
смањење залиха готових производа по цијени коштања. Ако 
је нето продајна цијена нижа од цијене коштања, разлика 
између ниже нето продајне цијене и више цијене коштања 
се исказује на одговарајућем аналитичком рачуну у оквиру 
рачуна 129 - Исправка вриједности готових производа.

(4) На рачуну 129 - Исправка вриједности готових про-
извода исказује се разлика између ниже нето продајне ције-
не и више стварне цијене коштања готових производа.

(5) Повећање вриједности залиха на рачунима 120 - 
Готови производи књижи се задужењем тог рачуна у ко-
рист рачуна 630 - Повећање вриједности залиха учинака, а 
смањење вриједности залиха готових производа књижи се 
одобрењем тог рачуна, а задужењем рачуна 631 - Смањење 
вриједности залиха учинака.

Члан 11.
(1) На рачунима групе 13 - Залихе робе исказују се зали-

хе робе у складишту, продајним објектима на велико и про-
дајним објектима на мало, роба у обради, роба у транзиту, 
роба на путу, укалкулисани порез на додату вриједност и 
укалкулисана разлика у цијени робе. Признавање и вред-
новање залиха робе врши се у складу са МРС 2 и другим 
релевантним МРС/МСФИ.

(2) Обрачун набавке залиха робе обухвата набавну ције-
ну, увозне дажбине и друге таксе (осим оних које ће правно 
лице и предузетник надокнадити од пореских органа), као 
и транспорт, манипулативне и друге трошкове који се могу 
директно приписати прибављању робе. Трговачки попусти, 
рабати и друге сличне ставке одузимају се при одређивању 
трошкова набавке.

(3) На рачуну 130 - Обрачун набавке робе исказује се 
вриједност по обрачуну добављача и зависни трошкови 
набавке у складу са МРС/МСФИ. У корист рачуна 130 - 
Обрачун набавке робе књижи се набавна вриједност робе 
на терет одговарајућих рачуна групе 13.

(4) На рачуну 131 - Роба у складишту исказује се 
вриједност залиха робе у складишту прије стављања робе 
у промет.

(5) На рачуну 132 - Роба у велепродајним објектима 
исказује се вриједност залиха робе у продајним објектима 
на велико.

(6) На рачуну 133 - Роба у малопродајним објектима 
исказује се вриједност залиха робе у малопродајним објек-
тима.

(7) На рачуну 134 - Роба у транзиту исказује се вријед-
ност робе која се непосредно испоручује купцу без скла-
диштења.

(8) На рачуну 135 - Роба на путу исказује се вриједност 
робе испоручене купцу, а када купац потврди пријем, заду-
жује се купац по фактури уз одобрење прихода. Истовре-
мено се задужује рачун 501 - Набавна вриједност продате 
робе у корист овог рачуна.

(9) На рачуну 136 - Роба у обради и доради исказује се 
вриједност робе која је дата на обраду и дораду.

(10) На рачуну 137 - Роба дата за комисиону и консигна-
циону продају исказује се вриједност робе дате на комисио-
ну и коснигнациону продају.

(11) На рачуну 139 - Исправка вриједности робе исказу-
је се разлика између ниже нето продајне вриједности робе 
и књиговодствене вриједности, која се књижи на терет ра-
чуна 585 - Обезвређење залиха материјала и робе у корист 
овог рачуна.

(12) Ако се роба на залихама води по продајним ције-
нама, разлика између набавне и продајне цијене (укалкули-
сана разлика у цијени) књижи се на посебном аналитичком 
рачуну у оквиру синтетичког рачуна на коме се води роба.

(13) На посебним аналитичким рачунима у оквиру ра-
чуна 133 - Роба у малопродајним објектима евидентирају се 
износи укалкулисаног пореза на додату вриједност и укал-
кулисане разлике у цијени у промету робе на мало.

(14) Ако се подаци о почетном стању, набавци и про-
даји робе воде на рачунима групе 13 - Залихе робе, у оквиру 
финансијског књиговодства, на рачунима ове групе иска-
зују се и подаци о набавци робе задужењем рачуна групе 
13 - Залихе робе у корист одговарајућег рачуна групе 43 
- Обавезе из пословања. Набавна вриједност продате робе 
књижи се одобрењем рачуна групе 13 - Залихе робе на те-
рет рачуна 501 - Набавна вриједност продате робе.

(15) Ако правно лице и предузетник одлуче да стање, 
набавку и продају робе воде на рачуну 911 - Роба, у оквиру 
класе 9 - Обрачун трошкова и учинака, на рачунима групе 
13 - Роба воде се само почетно стање залиха робе и промје-
не вриједности тих залиха на дан биланса.

(16) Ако се подаци о стању, набавци и продаји робе 
воде на рачуну 911 - Роба, набавка робе у финансијском 
књиговодству књижи се задужењем рачуна 500 - Набавка 
робе у корист одговарајућег рачуна групе 43 - Обавезе из 
пословања. У том случају, на основу извјештаја из обрачу-
на трошкова и учинака (погонског обрачуна) о промјени 
стања залиха на дан биланса, у финансијском књиговодству 
та промјена се књижи задужењем или одобрењем рачуна 
групе 13 - Роба и обрнутим књижењима на рачуну 500 - 
Набавка робе.

(17) Производна правна лица која на рачуну 912 - Про-
изводи и роба у продавницама произвођача воде евиденцију 
о стању, улазу, набавци и продаји залиха производа и робе 
на рачунима групе 13 - Роба воде евиденцију о почетном 
стању залиха робе и промјене вриједности на дан биланса.

Члан 12.
(1) На рачунима групе 14 - Стална средства и средства 

обустављеног пословања намијењена продаји исказују се 
нематеријална средства, земљиште, грађевински објекти 
и друге некретнине, постројења, опрема и биолошка сред-
ства набављена ради продаје, средства која су на основу 
одлуке о продаји пренијета са рачуна коришћених средста-
ва, као и средства пословања које ће бити обустављено, у 
складу са МСФИ 5.

(2) На рачуну 140 - Нематеријална средства намијење-
на продаји исказују се нематеријална средства која су на-
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бављена ради продаје, односно коришћена нематеријална 
средства за које је донијета одлука о продаји.

(3) На рачуну 141 - Земљиште намијењено продаји 
исказује се земљиште које је набављено ради продаје, од-
носно коришћено земљиште за које је донијета одлука о 
продаји.

(4) На рачуну 142 - Грађевински објекти намијењени 
продаји исказују се грађевински објекти набављени ради 
продаје, односно коришћени грађевински објекти за које је 
донијета одлука о продаји.

(5) На рачуну 143 - Инвестиционе некретнине на-
мијењене продаји исказују се инвестиционе некретнине 
набављене ради продаје, односно коришћене инвестиционе 
некретнине за које је донијета одлука о продаји.

(6) На рачуну 144 - Постројења и опрема намијењени 
продаји исказује се опрема која је набављена ради продаје, 
односно коришћена постројења и опрема за коју је донијета 
одлука о продаји.

(7) На рачуну 145 - Биолошка средства намијењена 
продаји исказују се биолошка средства набављена ради 
продаје, односно коришћена биолошка средства за која је 
донијета одлука о продаји.

(8) На рачуну 146 - Остала стална средства намијењена 
продаји исказују се друга стална средства набављена ради 
продаје, односно коришћена средства за која је донијета 
одлука о продаји, као што су шуме и вишегодишњи засади.

(9) На рачуну 147 - Средства обустављеног пословања 
намијењена продаји исказују се средства организационог 
дијела правног лица и предузетника чије се пословање обу-
ставља, у складу са МСФИ 5. На аналитичким рачунима 
рачуна 147 средства се, у погледу обезбјеђења контроле 
над њима исказују у складу са потребама правног лица и 
предузетника.

(10) На рачуну 149 - Исправка вриједности сталних 
средстава и средстава обустављеног пословања намијење-
них продаји исказује се разлика између нето продајне 
вриједности тих средстава и њихове књиговодствене 
вриједности, која се књижи на терет рачуна групе 58 - Ра-
сходи по основу обезвређења имовине, а у корист овог ра-
чуна.

Члан 13.
(1) На рачунима групе 15 - Дати аванси исказују се 

аванси дати за набавку залиха материјала, робе и услуга.
(2) На рачуну 150 - Дати аванси за залихе и услуге пове-

заним правним лицима исказују се аванси дати за набавку 
материјала, робе и услуга повезаним правним лицима, за-
дужењем овог рачуна у корист рачуна са којег је извршено 
плаћање аванса.

(3) На рачуну 151 - Дати аванси за залихе и услуге оста-
лим лицима исказују се аванси дати за набавку материјала, 
робе и услуга осталим лицима, задужењем овог рачуна у 
корист рачуна са којег је извршена исплата.

(4) На рачуну 159 - Исправка вриједности датих аванса 
исказује се разлика између књиговодствене вриједности и 
процијењене вриједности за наплату која се књижи на те-
рет рачуна групе 58 - Расходи по основу обезвређења имо-
вине у корист овог рачуна.

3. Класа 2 - Краткорочна потраживања, краткороч-
ни пласмани и готовина

Члан 14.
(1) На рачунима групе 20 - Потраживања по основу про-

даје исказују се потраживања од купаца - повезана правна 
лица и осталих купаца у земљи и иностранству по основу 
продаје производа, робе и услуга. Потраживања по основу 
продаје признају се и вреднују у складу са МРС 18, МРС 39 
и другим релевантним МРС/МСФИ.

(2) На рачуну 200 - Купци - повезана правна лица иска-
зују се потраживања по основу продаје производа, робе и 
услуга правним лицима која улазе у групу за консолидо-
вање, задужењем овог рачуна у корист одговарајућих рачу-

на прихода рачуна групе 60 - Приходи од продаје робе и 61 - 
Приходи од продаје учинака, за износ продајне вриједности 
и групе рачуна 47 - Порез на додату вриједност, за износ 
обрачунатог пореза на додату вриједност. На аналитичким 
рачунима је потребно обезбиједити податке о класифика-
цији купаца - повезаних правних лица по критеријумима 
наведеним у ст. 3, 4, 5. и 6. овог члана.

(3) На рачуну 201 - Купци из Републике Српске иска-
зују се потраживања по основу продаје купцима који имају 
сједиште у Републици Српској, а у корист одговарајућих 
рачуна прихода (групе 60 - Приходи од продаје робе и 61 - 
Приходи од продаје учинака) и групе рачуна 47 - Порез на 
додату вриједност, за износ обрачунатог пореза на додату 
вриједност. На овом рачуну правна лица и предузетници 
који врше комисиону продају исказују потраживања од ку-
паца у корист рачуна 442 - Обавезе по основу комисионе и 
консигнационе продаје, посредством рачуна 499 - Остала 
пасивна временска разграничења ако је то потребно због 
примјене других прописа.

(4) На рачуну 202 - Купци из Федерације БиХ исказују 
се потраживања по основу продаје купцима који имају сје-
диште у Федерацији БиХ и њиховим пословним једини-
цама које се налазе на територији Републике Српске, а у 
корист одговарајућих рачуна прихода (групе 60 - Приходи 
од продаје робе и 61 - Приходи од продаје учинака) и групе 
рачуна 47 - Порез на додату вриједност, за износ обрачу-
натог пореза на додату вриједност. На овом рачуну правна 
лица и предузетници који врше комисиону продају исказују 
потраживања од купаца у корист рачуна 442 - Обавезе по 
основу комисионе и консигнационе продаје, посредством 
рачуна 499 - Остала пасивна временска разграничења ако 
је то потребно због примјене других прописа.

(5) На рачуну 203 - Купци из Брчко Дистрикта БиХ иска-
зују се потраживања по основу продаје купцима који имају 
сједиште у Брчко Дистрикту БиХ и њиховим пословним је-
диницама које се налазе на територији Републике Српске, а 
у корист одговарајућих рачуна прихода (групе 60 - Приходи 
од продаје робе и 61 - Приходи од продаје учинака) и групе 
рачуна 47 - Порез на додату вриједност, за износ обрачу-
натог пореза на додату вриједност. На овом рачуну правна 
лица и предузетници који врше комисиону продају исказују 
потраживања од купаца у корист рачуна 442 - Обавезе по 
основу комисионе и консигнационе продаје, посредством 
рачуна 499 - Остала пасивна временска разграничења ако 
је то потребно због примјене других прописа.

(6) На рачуну 204 - Купци из иностранства исказују 
се потраживања од страних лица која нису обухваћена на 
рачунима 201 - Купци из Републике Српске, 202 - Купци 
из Федерације БиХ и 203 - Купци из Брчко Дистрикта БиХ 
по основу извоза робе, производа и услуга у корист одго-
варајућих рачуна прихода (групе 60 - Приходи од продаје 
робе и 61 - Приходи од продаје учинака). На овом рачуну 
извозници евидентирају и потраживања из иностранства на 
основу извоза у своје име за туђи рачун у корист рачуна 
441 - Обавезе по основу извоза за туђи рачун и рачуна 442 
- Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје.

(7) На рачуну 208 - Сумњива и спорна потраживања 
исказују се потраживања за која постоји значајан ризик на-
плате, а у корист других рачуна групе 20 - Потраживања 
по основу продаје. На аналитичким рачунима је потребно 
извршити класификацију потраживања у складу са крите-
ријумима наведеним у ст. 3, 4, 5. и 6. овог члана.

(8) Код потраживања по основу продаје у страној валу-
ти или са валутном клаузулом курсне разлике и разлике по 
основу валутне клаузуле књиже се на сљедећи начин:

1) позитивне курсне разлике књиже се на терет рачуна 
потраживања у страној валути у корист рачуна 662 - Пози-
тивне курсне разлике,

2) позитиван ефекат валутне клаузуле књижи се на те-
рет рачуна потраживања са валутном клаузулом у корист 
рачуна 663 - Приходи од ефеката валутне клаузуле,

3) негативне курсне разлике књиже се на терет рачуна 
562 - Негативне курсне разлике у корист рачуна потражи-
вања у страној валути и
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4) негативни ефекти валутне клаузуле књиже се на те-
рет рачуна 563 - Расходи по основу валутне клаузуле у ко-
рист рачуна потраживања са валутном клаузулом.

(9) На рачуну 209 - Исправка вриједности потраживања 
од купаца исказује се вриједност индиректно отписаних 
потраживања по основу продаје на терет рачуна 578 - Ра-
сходи по основу исправке вриједности и отписа потражи-
вања или рачуна 588 - Обезвређење потраживања примје-
ном индиректне методе утврђивања отписа потраживања.

Члан 15.
(1) На рачунима групе 21 - Потраживања из специфич-

них послова исказују се потраживања од извозника, по 
основу увоза за туђи рачун, потраживања од комисионе и 
консигнационе продаје и остала потраживања из специ-
фичних послова. Потраживања из специфичних послова 
признају се и вреднују у складу са МРС 18, МРС 39 и дру-
гим релевантним МРС/МСФИ. На аналитичким рачунима 
је потребно извршити класификацију купаца по критерију-
мима из члана 14. овог правилника.

(2) На рачуну 210 - Потраживања од извозника исказују 
се потраживања по основу извоза којег је извозник извр-
шио у своје име, а за рачун власника извезених производа 
и услуга.

(3) На рачуну 211 - Потраживања по основу увоза за 
туђи рачун исказују се потраживања, трошкови и провизија 
по основу појединачних увозних закључака. У корист овог 
рачуна књижи се коначан обрачун увозних закључака на 
терет групе рачуна 20 - Потраживања по основу продаје.

(4) На рачуну 212 - Потраживања по основу комисионе 
и консигнационе продаје исказују се потраживања по осно-
ву те продаје у корист рачуна групе 60 - Приходи од продаје 
робе и 61 - Приходи од продаје учинака.

(5) На рачуну 213 - Остала потраживања из специфич-
них послова исказују се сва остала краткорочна потражи-
вања по основу специфичних послова за која у групи 21 
није предвиђен посебан рачун, као што су потраживања по 
основу заједничких послова и остала потраживања.

(6) На рачуну 218 - Сумњива и спорна потраживања 
исказују се потраживања за која постоји значајан ризик на-
плате, а у корист других рачуна групе 21 - Потраживања из 
специфичних послова.

(7) Код потраживања из специфичних послова у стра-
ној валути или са валутном клаузулом курсне разлике и 
разлике по основу ефеката валутне клаузуле књиже се на 
сљедећи начин:

1) позитивне курсне разлике књиже се на терет потра-
живања у страној валути у корист рачуна 662 - Позитивне 
курсне разлике,

2) позитивни ефекти валутне клаузуле књиже се на те-
рет потраживања са валутном клаузулом у корист рачуна 
663 - Приход од ефеката валутне клаузуле,

3) негативне курсне разлике књиже се на терет рачуна 
562 - Негативне курсне разлике у корист потраживања у 
страној валути и

4) негативни ефекти валутне клаузуле књиже се на те-
рет рачуна 563 - Расходи по основу валутне клаузуле у ко-
рист потраживања са валутном клаузулом.

(8) На рачуну 219 - Исправка вриједности потраживања 
из специфичних послова исказује се вриједност индирект-
но отписаних потраживања из специфичних послова на те-
рет рачуна групе 58 - Расходи по основу обезвређења имо-
вине у корист овог рачуна.

Члан 16.
(1) На рачунима групе 22 - Друга краткорочна потра-

живања исказују се потраживања за камату и дивиденде, 
потраживања од запослених, потраживања од државних ор-
гана и организација, потраживања по основу преплаћених 
пореза и доприноса и остала краткорочна потраживања. На 
аналитичким рачунима је потребно извршити класифика-
цију купаца по критеријумима из члана 14. овог правил-
ника.

(2) На рачуну 220 - Потраживања за камату и дивиденду 
од повезаних правних лица исказују се потраживања за уго-
ворену и затезну камату по дужничко-повјерилачким одно-
сима и кредитима и потраживања за дивиденду из односа 
са повезаним правним лицима.

(3) На рачуну 221 - Потраживања за камату и дивиденду 
од других субјеката исказује се потраживање за уговорену 
и затезну камату по дужничко-повјерилачким односима и 
кредитима и потраживање за дивиденду из односа са дру-
гим субјектима.

(4) На рачуну 222 - Потраживања од запослених иска-
зују се потраживања од запослених по основу аконтација за 
службена путовања, по основу накнаде штете која је при-
чињена правном лицу и предузетнику, по основу мањкова 
који се надокнађују од запослених и сл.

(5) На рачуну 223 - Потраживања од државних органа и 
организација исказују се потраживања за регрес, премије, 
стимулације, дотације, компензације и сл.

(6) На рачуну 224 - Потраживања за више плаћен порез 
на добитак исказују се потраживања по основу више плаће-
ног пореза на добитак.

(7) На рачуну 225 - Потраживања за преплаћене оста-
ле пореза и доприносе исказују се потраживања за више 
плаћене порезе, доприносе и друге дажбине утврђене на 
дан биланса на рачунима групе 48 - Обавезе за остале поре-
зе, доприносе и друге дажбине.

(8) На рачуну 226 - Остала краткорочна потраживања 
исказују се остала краткорочна потраживања која нису 
исказана на другим рачунима групе 22.

(9) На рачуну 228 - Сумњива и спорна потраживања 
исказују се потраживања за која постоји значајан ризик на-
плате, а у корист других рачуна групе 22 - Друга краткороч-
на потраживања.

(10) Код других потраживања у страној валути или са 
валутном клаузулом курсне разлике и ефекти валутне клау-
зуле књиже се на сљедећи начин:

1) позитивне курсне разлике књиже се на терет потра-
живања у страној валути у корист рачуна 662 - Позитивне 
курсне разлике,

2) позитивни ефекти валутне клаузуле књиже се на те-
рет потраживања са валутном клаузулом у корист рачуна 
663 - Приходи од ефеката валутне клаузуле,

3) негативне курсне разлике књиже се на терет рачуна 
562 - Негативне курсне разлике у корист рачуна Потражи-
вања у страној валути и

4) негативни ефекти валутне клаузуле књиже се на те-
рет рачуна 563 - Расходи по основу валутне клаузуле у ко-
рист рачуна Потраживања са валутном клаузулом.

(11) На рачуну 229 - Исправка вриједности других крат-
корочних потраживања исказује се вриједност индиректно 
отписаних других потраживања на терет рачуна групе 58 
- Расходи по основу обезвређења имовине у корист овог 
рачуна.

Члан 17.
(1) На рачунима групе 23 - Краткорочни финансијски 

пласмани исказују се кредити и зајмови, хартије од вријед-
ности и остали краткорочни пласмани са роком доспијећа, 
односно продаје до годину дана од дана чинидбе, односно 
од дана биланса.

(2) Краткорочни финансијски пласмани признају се и 
вреднују у складу са МРС 39 и другим релевантним МРС/
МСФИ.

(3) На рачуну 230 - Краткорочни кредити повезаним 
правним лицима исказују се кредити и зајмови, хартије од 
вриједности и остали краткорочни пласмани правним ли-
цима која улазе у круг за консолидовање.

(4) На рачуну 231 - Краткорочни кредити у земљи иска-
зују се краткорочни робни, потрошачки и остали кредити и 
зајмови са роком доспијећа до годину дана, дати правним и 
физичким лицима у земљи.
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(5) На рачуну 232 - Краткорочни кредити у иностран-

ству исказују се краткорочни робни, потрошачки и остали 
кредити и зајмови са роком доспијећа до годину дана, дати 
правним и физичким лицима у иностранству, у складу с 
прописима о девизном и спољнотрговинском пословању.

(6) На рачуну 233 - Дио дугорочних кредита који 
доспијева за наплату до годину дана исказују се отплате 
дугорочних кредита и зајмова које доспијевају за плаћање 
у року до годину дана од дана биланса. На дан биланса на 
овај рачун преносе се отплате дугорочних кредита и зајмо-
ва који доспијевају у року до годину дана од дана билан-
сирања.

(7) На рачуну 234 - Дио дугорочних хартија од вријед-
ности које доспијевају за наплату до годину дана исказује 
се дио финансијских средстава расположивих за продају 
и финансијских средстава која се држе до рока доспијећа, 
чија наплата доспијева за годину дана од дана биланса.

(8) На рачуну 235 - Финансијска средства по фер 
вриједности кроз биланс успјеха намијењена трговању 
исказују се финансијска средства прибављена или настала 
првенствено у сврхе остваривања профита из краткороч-
них флуктуација цијена или марже дилера. На овом рачуну 
исказују се пласмани у купљене или на други начин стечене 
краткорочне и дугорочне преносиве хартије од вриједности 
(акције, обвезнице, благајнички записи, комерцијални за-
писи, државни записи, сертификати о депозиту и остале 
хартије од вриједности којима се тргује) које су, у складу са 
пословном политиком правног лица и предузетника, приба-
вљене са намјером да се у кратком року поново продају са 
циљем стицања добитка на разлици у цијени.

(9) На рачуну 236 - Финансијска средства означена по 
фер вриједности кроз биланс успјеха исказују се финан-
сијска средства која су, у складу са МРС 39, од стране упра-
ве означена као финансијска средства по фер вриједности 
кроз биланс успјеха, осим финансијских средстава из става 
8. овог члана.

(10) На рачуну 237 - Откупљене сопствене акције и 
откупљени сопствени удјели намијењени продаји или по-
ништавању исказују се улагања у откупљене сопствене ак-
ције или сопствене удјеле по номиналној вриједности.

(11) На рачуну 238 - Остали краткорочни финансијски 
пласмани исказују се остали краткорочни финансијски 
пласмани који нису исказани на другим рачунима групе 
23. На овом рачуну исказују се потраживања по мјеница-
ма као инструментима плаћања, с тим што се на посебном 
аналитичком рачуну у оквиру овог рачуна исказује камата 
будућег периода садржана у мјеничној вриједности.

(12) На рачуну 239 - Исправка вриједности краткороч-
них финансијских пласмана исказује се индиректни отпис 
краткорочних финансијских пласмана на терет рачуна 
групе 58 - Расходи по основу обезвређења имовине. Ако 
је стање процијењених исправки вриједности повећано, 
разлика се књижи на терет рачуна групе 58 - Расходи по 
основу обезвређења имовине у корист овог рачуна. Ако је 
стање смањено, разлика се књижи на терет овог рачуна у 
корист рачуна групе 68 - Приходи од усклађивања вријед-
ности имовине.

(1) На рачунима краткорочних финансијских пласмана 
у страној валути и краткорочних финансијских пласмана са 
валутном клаузулом курсне разлике и ефекти валутне клау-
зуле књиже се на сљедећи начин:

1) позитивне курсне разлике књиже се на терет рачуна 
краткорочних пласмана у страној валути у корист рачуна 
662 - Позитивне курсне разлике,

2) позитивни ефекти валутне клаузуле књиже се на те-
рет рачуна краткорочних пласмана са валутном клаузулом 
у корист рачуна 663 - Приходи од ефеката валутне клаузуле,

3) негативне курсне разлике књиже се на терет рачуна 
562 - Негативне курсне разлике у корист рачуна краткороч-
них пласмана у страној валути и

4) негативни ефекти валутне клаузуле књиже се на те-
рет рачуна 563 - Расходи по основу ефеката валутне клау-

зуле у корист рачуна краткорочних пласмана са валутном 
клаузулом.

Члан 18.
(1) На рачунима групе 24 - Готовински еквиваленти 

и готовина исказују се непосредно уновчиве хартије од 
вриједности, депозити по виђењу, готовина, племенити ме-
тали и предмети од племенитих метала.

(2) На рачуну 240 - Готовински еквиваленти - хартије 
од вриједности исказују се непосредно уновчиве хартије од 
вриједности, уз безначајни ризик смањења вриједности.

(3) На рачуну 241 - Рачун код овлашћене организације 
за платни промет - домаћа валута, а у оквиру посебних ана-
литичких рачуна исказују се новчана средства на рачунима 
код овлашћене организације за платни промет, као и иско-
ришћени оквирни кредити. Потражни салдо на рачуну код 
овлашћене огранизације за платни промет, на дан биланса 
исказује се на одговарајућем рачуну у групи 42 - Кратко-
рочне финансијске обавезе, без обавезе прекњижавања у 
књиговодству.

(4) Правно лице и предузетник у оквиру рачуна из пре-
тходног става води посебне прелазне аналитичке рачуне.

(5) На рачуну 242 - Рачун код овлашћене организације 
за платни промет - страна валута, а у оквиру посебних ана-
литичких рачуна исказују се средства у страној валути на 
рачуну код овлашћених организација за платни промет.

(6) На рачуну 243 - Издвојена новчана средства исказују 
се средства издвојена на посебним рачунима код овлашће-
не организације за платни промет, за исплату чекова, за ин-
вестиције и за друге намјене.

(7) На рачуну 244 - Акредитиви - домаћа валута иска-
зују се отворени акредитиви код овлашћених организација 
за платни промет за плаћања у земљи.

(8) На рачуну 245 - Акредитиви - страна валута иска-
зују се отворени акредитиви код овлашћене организације 
за платни промет за плаћања у иностранству.

(9) На рачуну 246 - Благајна - домаћа валута  исказују се 
уплате и исплате готовог новца у домаћој валути.

(10) На рачуну 247 - Благајна - страна валута исказују се 
уплате и исплате ефективног страног новца.

(11) На рачуну 248 - Остала новчана средства исказују 
се новчана средства која нису исказана на осталим рачуни-
ма новчаних средстава у оквиру групе рачуна 24.

(12) На рачуну 249 - Новчана средства чије је ко-
ришћење временски ограничено или вриједност умањена 
исказују се новчана средства према називу овог рачуна.

(13) На рачунима групе 24 - Готовински еквиваленти и 
готовина курсне разлике књиже се на сљедећи начин:

1) позитивне курсне разлике књиже се на терет рачуна 
у страној валути у корист рачуна 662 - Позитивне курсне 
разлике и

2) негативне курсне разлике на терет рачуна 562 - Не-
гативне курсне разлике у корист рачуна у страној валути.

Члан 19.
(1) На рачунима групе 27 - Порез на додату вриједност 

исказују се порез на додату вриједност у примљеним фак-
турама, порез на додату вриједност плаћен при увозу, порез 
на додату вриједност у датим авансима, порез на додату 
вриједност обрачунат на услуге страног лица, паушални 
износи пореза на додату вриједност исплаћени пољопри-
вредним произвођачима, други износи аконтационог по-
реза на додату вриједност и потраживања по основу раз-
лике између аконтационог и обрачунатог пореза на додату 
вриједност.

(2) На рачуну 270 - Порез на додату вриједност у при-
мљеним фактурама исказује се порез на додату вриједност 
у корист рачуна на коме се исказује обавеза према испору-
чиоцу.

(3) На рачуну 271 - Порез на додату вриједност плаћен 
при увозу исказује се порез на додату вриједност који се 
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плаћа при увозу у корист рачуна 484 - Обавезе за порез на 
додату вриједност плаћен при увозу.

(4) На рачуну 272 - Порез на додату вриједност у датим 
авансима исказује се порез на додату вриједност обрачунат 
у примљеној авансној фактури.

(5) На рачуну 273 - Порез на додату вриједност обрачу-
нат на услуге иностраних лица исказује се порез на додату 
вриједност на услуге страних лица.

(6) На рачуну 274 - Паушални износи пореза на дода-
ту вриједност исплаћени пољопривредним произвођачима  
исказује се порез на додату вриједност исплаћен пољопри-
вредним произвођачима приликом откупа пољопривредних 
производа у паушалном износу.

(7) На рачуну 275 - Други износи аконтационог пореза 
на додату вриједност исказују се остали износи аконтацио-
ног (улазног) пореза на додату вриједност, за које није про-
писан посебан рачун у оквиру групе 27.

(8) На рачуну 279 - Потраживања по основу разли-
ке између аконтационог и обрачунатог пореза на додату 
вриједност исказује се позитивна разлика између дуговног 
промета рачуна групе 27, осим рачуна 279 и потражног 
промета рачуна групе 47 - Порез на додату вриједност, 
осим рачуна 479 - Обавезе за порез на додату вриједност по 
основу разлике између обрачунатог и аконтационог пореза 
на додату вриједност, утврђена на ниво периода у ком се, у 
складу са релевантним пореским прописима, врши обрачун 
пореза на додату вриједност.

Члан 20.
(1) На рачунима групе 28 - Активна временска разгра-

ничења и одложена пореска средства исказују се разграни-
чени расходи и приходи.

(2) На рачуну 280 - Унапријед плаћени расходи  иска-
зују се расходи који су плаћени унапријед. У корист овог 
рачуна исказује се обрачунати отпис унапријед плаћених 
расхода за односни период.

(3) На рачуну 281 - Потраживања за нефактурисане 
приходе исказују се приходи текућег периода који нису 
могли бити фактурисани, а за које су настали трошкови у 
текућем периоду.

(4) На рачуну 282 - Разграничени трошкови по осно-
ву обавеза исказују се плаћени трансакциони трошкови по 
основу примљених кредита и емитованих дужничких ин-
струмената који се, у складу са МРС 39, воде по аморти-
зованој вриједности, примјеном ефективне каматне стопе. 
Ови трошкови терете расходе у периоду отплате кредита 
или других дужничких инструмената.

(5) На рачуну 288 - Одложена пореска средства иска-
зују се износи пореза на добит који могу да се поврате у 
наредном обрачунском периоду по основу одбитних при-
времених разлика, неискоришћених пореских губитака и 
кредита, у складу са МРС 12 и релевантном пореском ре-
гулативом.

(6) На рачуну 289 - Остала активна временска разграни-
чења исказују се остала активна временска разграничења 
која нису исказана на другим рачунима групе 28.

Члан 21.
(1) На рачунима групе 29 - Губитак изнад висине ка-

питала исказује се губитак који прелази висину капитала.
(2) На рачуну 290 - Губитак ранијих година изнад 

висине капитала исказује се губитак који прелази виси-
ну капитала који се односи на раније године, задужењем 
овог рачуна у корист рачуна групе 35 - Губитак до висине 
капитала.

(3) На рачуну 291 - Губитак текуће године изнад висине 
капитала исказује се губитак који прелази висину капитала 
који се односи на текућу годину, задужењем овог рачуна у 
корист рачуна групе 35 - Губитак до висине капитала.

(4) Након отварања почетног стања, износ са ове групе 
рачуна се преноси на одговарајуће рачуне групе 35 - Губи-
так до висине капитала.

4. Класа 3 - Капитал

Члан 22.
(1) На рачунима групе 30 - Основни капитал исказују 

се акцијски капитал, удјели друштва са ограниченом одго-
ворношћу, улози, државни капитал, задружни и остали ка-
питал, према називима рачуна ове групе. Основни и остали 
капитал на рачунима ове групе исказује се у номиналној 
вриједности.

(2) Вриједност акцијског капитала представља про-
извод броја емитованих акција и номиналне вриједности 
акција.

(3) На рачуну 300 - Акцијски капитал исказују се оби-
чне и приоритетне акције с правом учешћа у управљању, 
правом на учешће у добитку акционарског друштва и пра-
вом на дио ликвидационе масе у складу с актом о оснивању, 
односно одлуком о емисији акција.

(4) На рачуну 302 - Удјели друштва са ограниченом од-
говорношћу исказују се удјели сваког члана друштва који 
чине основни капитал у складу са актом о оснивању.

(5) На рачуну 303 - Задружни удјели исказују се удјели 
чланова задруге.

(6) На рачуну 304 - Улози исказују се улози чланова 
ортачког и командитног друштва у складу са уговором о 
оснивању који чине основни капитал.

(7) На рачуну 305 - Државни капитал исказује се капи-
тал у својини Републике Српске у предузећима која до да-
тума биланса нису корпоратизована.

(8) На рачуну 309 - Остали основни капитал исказују 
се остали облици основног капитала који нису исказани на 
посебним рачунима у оквиру групе рачуна 30.

Члан 23.
(1) На рачунима групе 31 - Уписани неуплаћени капитал 

исказују се износи уписаних неуплаћених акција и уписа-
них неуплаћених удјела, према називима рачуна ове групе.

(2) На рачуну 310 - Уписане неуплаћене акције исказу-
је се износ уписаних неуплаћених акција који се утврђује 
на основу одлуке скупштине акционарског друштва о из-
давању акција, у номиналном износу, односно у домаћој 
валути као потиввриједност стране валуте на дан уписа, 
задужењем овог рачуна у корист рачуна 300 - Акцијски 
капитал.

(3) Уплата уписаних акција књижи се на терет рачуна 
241 - Рачун код овлашћене организације за платни промет 
- домаћа валута у корист рачуна 310 - Уписане неуплаћене 
акције, за номиналну вриједност уписаних акција.

(4) На рачуну 312 - Уписани неуплаћени удјели исказује 
се износ уписаних неуплаћених удјела који се утврђује на 
основу уговора о оснивању друштва са ограниченом одго-
ворношћу, у номиналном износу, односно у домаћој валути 
као противвриједности стране валуте на дан уписа, заду-
жењем овог рачуна у корист рачуна 302 - Удјели друштава 
са ограниченом одговорности.

(5) Уплата уписаних удјела књижи се на терет рачуна 
241 - Рачун код овлашћене организације за платни промет 
- домаћа валута у корист рачуна 312 - Уписани неуплаћени 
удјели, за номиналну вриједност уписаних удјела.

(6) Позитивне курсне разлике по основу прерачуна упи-
саног неуплаћеног капитала у страној валути књиже се за-
дужењем рачуна 310 - Уписане неуплаћене акције или 312 
- Уписани неуплаћени удјели у корист одговарајућег рачуна 
групе 30 - Основни капитал. У случају да су курсне раз-
лике негативне, књижење се врши одобрењем рачуна 310 
- Уписане неуплаћене акције или 312 - Уписани неуплаћени 
удјели на терет одговарајућег рачуна групе 30 - Основни 
капитал.

Члан 24.
(1) На рачунима групе 32 - Резерве исказују се емисио-

на премија, емисиони губитак (капиталне резерве) и резер-
ве из добитка (законске, статутарне и друге).
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(2) На рачуну 320 - Емисиона премија исказује се по-

зитивна разлика између вриједности остварене приликом 
емисије акција и њихове номиналне вриједности.

(3) На рачуну 321 - Емисиони губитак исказује се не-
гативна разлика између вриједности остварене приликом 
емисије акција и њихове номиналне вриједности.

(4) На рачуну 322 - Законске резерве исказују се обавез-
не резерве које се формирају у складу са законом.

(5) На рачуну 323 - Статутарне резерве исказују се ре-
зерве које се формирају у складу са статутом или другим 
одговарајућим актом правног лица и предузетника.

(6) На рачуну 329 - Остале резерве исказују се резерве 
које нису обухваћене на другим рачунима групе 32 - Резер-
ве.

Члан 25.
(1) На рачунима групе 33 - Ревалоризационе резерве и 

нереализовани добици и губици исказују се ефекти промје-
не фер вриједности некретнина, постројења, опреме, не-
материјалних средстава, учешћа у капиталу у страној ва-
лути и других финансијских инструмената чији се ефекти 
промјене фер вриједности у складу са МРС/МСФИ иска-
зују у оквиру ревалоризационих резерви.

(2) На рачуну 330 - Ревалоризационе резерве по основу 
ревалоризације сталних средстава без дугорочних финан-
сијских пласмана исказују се позитивни ефекти промјене 
фер вриједности нематеријалних средстава, некретнина, 
постројења и опреме, инвестиционих некретнина које се 
амортизују и биолошких средстава која се амортизују. По-
зитивни ефекти се воде аналитички по средствима од којих 
потичу. На терет позитивних ефеката књиже се:

1) негативни ефекти, тј. ефекти смањења фер вријед-
ности до висине раније остварених позитивних ефеката,

2) губитак остварен при продаји или расходовању сред-
става до висине раније оствареног позитивног ефекта,

3) пренос раније остварених позитивних ефеката у ко-
рист рачуна 340 - Нераспоређени добитак ранијих година, 
уколико се поништавање позитивних ефеката ревалориза-
ције врши тек у моменту када је средство од којег потиче 
позитиван ефекат продато или расходовано и

4) пренос раније остварених позитивних ефеката у ко-
рист рачуна 341 - Нераспоређени добитак текуће године, 
уколико се поништавање позитивних ефеката ревалориза-
ције за конкретно средство врши континуирано, из године 
у годину.

(3) На рачуну 331 - Ревалоризационе резерве по основу 
прерачуна финансијских извјештаја у другу функционалну 
валуту, односно валуту приказивања исказују се резерве по 
основу ефеката прерачуна у другу функционалну валуту, 
односно валуту приказивања који се укључују у финансиј-
ске извјештаје извјештајног правног лица.

(4) На рачуну 332 - Нереализовани добици по основу 
финансијских средстава расположивих за продају исказују 
се позитивни ефекти промјене цијена тих средстава на бер-
зи.

(5) На рачуну 333 - Нереализовани губици по основу 
финансијских средстава расположивих за продају исказују 
се негативни ефекти промјене цијена тих средстава на бер-
зи.

(6) Уколико је по датом финансијском средству у прет-
ходном периоду остварен позитиван, а потом негативан 
ефекат, позитиван и негативан ефекат се компензују и на 
рачуну 332 - Нереализовани добици по основу финан-
сијских средстава расположивих за продају, односно 333 - 
Нереализовани губици по основу финансијских средстава 
расположивих за продају исказује се само некомпензована 
разлика.

(7) На рачуну 334 - Остале ревалоризационе резерве 
исказују се остали ефекти који су резултат промјене фер 
вриједности, а који нису обухваћени на рачунима ове групе.

(8) Када се финансијска средства расположива за про-
дају уновче, нереализовани добитак се преноси на рачун 

684 - Приходи од усклађивања вриједности дугорочних фи-
нансијских пласмана и финансијских средстава располо-
живих за продају, а нереализовани губици се преносе на ра-
чун 584 - Обезвређење дугорочних финансијских пласмана 
и финансијских средстава расположивих за продају.

(9) Осим у случајевима из става 8. овог члана, пренос 
нереализованих губитака по основу финансијских средста-
ва расположивих за продају на расходе врши се и у другим 
случајевима ако је такав пренос захтијеван одредбама МРС 
39 и других релевантних стандарда.

Члан 26.
(1) На рачунима групе 34 - Нераспоређени добитак 

исказује се нераспоређени добитак претходних и текуће 
године.

(2) На рачуну 340 - Нераспоређени добитак ранијих го-
дина исказује се кумулисани нераспоређени добитак из ра-
нијих година, као и ефекти поништења сопствених акција 
или иступања чланова друштва до расположивог износа. 
У корист или на терет овог рачуна књижи се и ефекат по 
основу промјене рачуноводствене политике и исправке ма-
теријално значајне грешке, у складу са МРС 8 и усвојеном 
рачуноводственом политиком.

(3) На терет рачуна 340 - Нераспоређени добитак ра-
нијих година књижи се износ распоређене добити у корист 
рачуна: 350 - Губитак ранијих година, 461 - Обавезе за ди-
виденде, 462 - Обавезе за учешће у добитку, одговарајућих 
рачуна групе 30 - Основни капитал, рачуна 321 - Законске 
резерве и 322 - Статутарне резерве и других одговарајућих 
рачуна.

(4) На терет рачуна из претходног става, а у корист ра-
чуна 481 - Обавезе за порез на добитак, књижи се и износ 
утврђене обавезе за порез из резултата по рјешењу поре-
ског органа изнад износа који је утврдило правно лице.

(5) На рачуну 341 - Нераспоређени добитак текуће го-
дине исказује се нераспоређени добитак текуће године, 
одобрењем овог рачуна, на терет рачуна 724 - Пренос до-
битка или губитка. Приликом отварања пословних књига 
на почетку наредне пословне године салдо са овог рачуна 
преноси се на рачун 340 - Нераспоређени добитак ранијих 
година.

(6) На рачуну 342 - Нераспоређени вишак прихода над 
расходима непрофитна правна лица исказују кумулисани 
износ вишка прихода над расходима.

(7) На рачуну 343 - Нето приход од самосталне дјелат-
ности предузетници који пословне књиге воде по систему 
двојног књиговодства исказују остварени вишак прихода 
над расходима самосталне дјелатности.

Члан 27.
(1) На рачунима групе 35 - Губитак до висине капитала 

исказују се губитак ранијих година и губитак текуће године 
до висине капитала, према називима рачуна ове групе.

(2) На рачуну 350 - Губитак ранијих година исказује 
се губитак из ранијих година преносом са рачуна 351 - Гу-
битак текуће године, као и ефекти поништења сопствених 
акција или иступања чланова друштва у износу који није 
могуће евидентирати на терет конта групе 34 - Нераспо-
ређени добитак. У корист или на терет овог рачуна књижи 
се и ефекат по основу промјене рачуноводствене политике 
и исправке материјално значајне грешке, у складу са МРС 
8 и усвојеном рачуноводственом политиком.

(3) На рачуну 351 - Губитак текуће године исказује се 
губитак утврђен на крају обрачунског периода, задужењем 
овог рачуна, у корист рачуна 724 - Пренос добитка или гу-
битка.

(4) Губитак текуће године који је исказан на рачуну 351- 
Губитак текуће године приликом преноса почетног стања 
у наредном обрачунском периоду преноси се на рачун 350 
- Губитак ранијих година.

(5) Покриће губитка врши се на терет рачуна 340 - Не-
распоређени добитак ранијих година и рачуна група 30 
- Основни капитал и 32 - Резерве, у складу са законом и 
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општим или другим актом правног лица, односно преду-
зетника.

5. Класа 4 - Резервисања, обавезе и одложене пореске 
обавезе

Члан 28.
(1) На рачунима групе 40 - Резервисања, одложене по-

реске обавезе и разграничени приходи исказују се дугороч-
на резервисања за трошкове и ризике који се признају и 
вреднују у складу са МРС 37 и другим релевантним МРС/
МСФИ и усвојеном рачуноводственом политиком, разгра-
ничени приходи на период дужи од 12 мјесеци и одложене 
пореске обавезе расположиве дуже од 12 мјесеци.

(2) На рачуну 400 - Резервисања за трошкове у гарант-
ном року исказују се дугорочна резервисања за ризике по 
основу трошкова гарантног рока, за која је остварен приход 
у пуном износу.

(3) На рачуну 401 - Резервисања за трошкове обна-
вљања природних богатстава исказују се дугорочна резер-
висања за обнављање земљишта и за обнављање (репро-
дукцију) шума у складу са МРС/МСФИ и рачуноводстве-
ном политиком.

(4) На рачуну 402 - Резервисања за задржане кауције н 
депозите исказују се дугорочна резервисања за трошкове 
који ће се с великом извијесношћу јавити у наредним го-
динама по основу задржаних кауција и депозита за посао 
извршен квалитетно и у року и сл., а за који је остварен 
приход у пуном износу.

(5) На рачуну 403 - Резервисања за трошкове реструкту-
рисања исказују се дугорочна резервисања за трошкове по 
основу реструктурисања, у складу са МРС 37 и рачуновод-
ственом политиком.

(6) На рачуну 404 - Резервисања за накнаде и бене-
фиције запослених исказују се дугорочна резервисања по 
основу бенефиција, као што су отпремнине приликом од-
ласка у пензију, јубиларне награде и друге обавезе према 
запосленима, које се исплаћују у складу са стеченим прави-
ма у току трајања и након престанка запослења, у складу са 
МРС 19 и усвојеном рачуноводственом политиком.

(7) На рачуну 407 - Одложене пореске обавезе исказују 
се одложене пореске обавезе признате у складу са МРС 12, 
другим релевантним МРС/МСФИ и релевантном пореском 
регулативом чије измирење се очекује у дугорочном пери-
оду.

(8) На рачуну 408 - Разграничени приходи и примљене 
донације исказују се примљене донације и државна давања 
у складу са МРС 20 и осталим релевантним МРС/МСФИ.

(9) На рачуну 409 - Остала резервисања исказују се ре-
зервисања за судске спорове у току, резервисања за издате 
гаранције и друга јемства и остала резервисања у складу са 
МРС 37 и другим релевантним МСФИ и усвојеном рачуно-
водственом политиком.

(10) Дио дугорочних резервисања за које се очекује да 
ће бити искоришћена у року од 12 мјесеци се на дан би-
ланса преноси на краткорочна резервисања. Дугорочне од-
ложене пореске обавезе за које се очекује да ће доспјети 
у року од 12 мјесеци се преносе на краткорочне одложене 
пореске обавезе.

(11) Неискоришћени износ резервисања укида се у ко-
рист рачуна 679 - Приходи од смањења обавеза, укидања 
неискоришћених дугорочних резервисања и остали непо-
менути приходи.

Члан 29.
(1) На рачунима групе 41 - Дугорочне обавезе исказују 

се обавезе које се могу конвертовати у капитал, дугороч-
не обавезе према повезаним правним лицима, дугорочни 
кредити и зајмови, обавезе по хартијама од вриједности, 
дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успје-
ха, дугорочне обавезе по финансијском лизингу и оста-
ле дугорочне обавезе. Дугорочне обавезе су обавезе које 
доспијевају у року дужем од годину дана од дана чинидбе, 
односно од дана биланса. Дугорочне обавезе признају се и 

вреднују у складу са МРС 39 и другим релевантним МРС/
МСФИ.

(2) Обавезе по основу хартија од вриједности испра-
вљају се индиректно, на посебном аналитичком рачуну, по 
основу камата које се односе на будуће периоде.

(3) На рачуну 410 - Обавезе које се могу конвертовати 
у капитал исказују се дугорочне обавезе које се према уго-
вору могу конвертовати у одговарајући облик капитала, у 
складу са законом.

(4) На рачуну 411 - Обавезе према повезаним правним 
лицима исказују се обавезе по основу примљених дугороч-
них кредита и зајмова од правних лица која улазе у групу за 
консолидовање у складу са МРС 27 и другим релевантним 
стандардима.

(5) На рачуну 412 - Обавезе по емитованим дугорочним 
хартијама од вриједности исказују се обавезе по издатим 
хартијама од вриједности са роком доспијећа преко годину 
дана од дана чинидбе, односно од дана биланса.

(6) На рачуну 413 - Дугорочни кредити у земљи иска-
зују се обавезе по основу примљених дугорочних кредита 
и зајмова од правних и физичких лица у земљи, осим од 
зависних и повезаних правних лица.

(7) На рачуну 414 - Дугорочни кредити у иностранству 
исказују се обавезе по основу примљених дугорочних кре-
дита и зајмова од правних и физичких лица у иностранству, 
осим од зависних и повезаних правних лица.

(8) На рачуну 415 - Дугорочне обавезе по финансијском 
лизингу у земљи исказују се обавезе по финансијском ли-
зингу прибављеном од стране домаћег правног лица.

(9) На рачуну 416 - Дугорочне обавезе по финансијском 
лизингу у иностранству исказују се обавезе по финан-
сијском лизингу прибављене од страног правног лица.

(10) На рачуну 417 - Дугорочне обавезе по фер вријед-
ности кроз биланс успјеха исказују се обавезе које се, у 
складу са МРС 39 и другим релевантним стандардима, 
вреднују по фер вриједности кроз биланс успјеха.

(11) На рачуну 419 - Остале дугорочне обавезе исказују 
се остале дугорочне обавезе које нису исказане на осталим 
рачунима у оквиру групе 41.

(12) Дугорочне обавезе у страној валути обрачунавају 
се по курсу на дан биланса или по уговореном курсу. Пози-
тивне курсне разлике књиже се на рачуну 662 - Позитивне 
курсне разлике, а негативне курсне разлике на рачуну 562 
- Негативне курсне разлике.

(13) Дугорочне обавезе са валутном клаузулом на 
дан биланса обрачунавају се према валутној клаузули. 
Смањење обавеза по основу валутне клаузуле књижи се у 
корист рачуна 663 - Приходи од ефеката валутне клаузуле, а 
повећање на терет рачуна 563 - Расходи по основу валутне 
клаузуле.

(14) Дио дугорочних обавеза који за плаћање доспијева 
у наредној години на дан биланса преноси се на краткороч-
не финансијске обавезе или други одговарајући рачун крат-
корочних обавеза.

Члан 30.
(1) На рачунима групе 42 - Краткорочне финансијске 

обавезе исказују се обавезе по кредитима и зајмовима, хар-
тијама од вриједности, краткорочне обавезе по фер вријед-
ности кроз биланс успјеха и остале краткорочне обавезе 
које доспијевају у року до годину дана од дана чинидбе, 
односно од дана биланса. Краткорочне финансијске оба-
везе признају се и вреднују у складу са МРС 39 и другим 
релевантним МРС/МСФИ.

(2) Обавезе по основу хартија од вриједности испра-
вљају се индиректно, на посебном аналитичком рачуну, по 
основу камата које се односе на будући период.

(3) На рачуну 420 - Краткорочне финансијске обаве-
зе према повезаним правним лицима исказују се обавезе 
по основу примљених краткорочних кредита и зајмова од 
правних лица која улазе у групу за консолидовање у складу 
са МРС 27 и другим релевантним МРС/МСФИ.
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(4) На рачуну 421 - Обавезе по емитованим краткороч-

ним хартијама од вриједности исказују се обавезе по осно-
ву емитованих краткорочних хартија од вриједности.

(5) На рачуну 422 - Краткорочни кредити у земљи иска-
зују се обавезе по краткорочним финансијским, робним и 
осталим кредитима и зајмовима са роком доспијећа до го-
дину дана, који су примљени од правних и физичких лица 
у земљи.

(6) На рачуну 423 - Краткорочни кредити у иностран-
ству исказују се обавезе по краткорочним финансијским, 
робним и осталим кредитима и зајмовима са роком 
доспијећа до годину дана, који су примљени од правних и 
физичких лица у иностранству, у складу с прописима о де-
визном и спољнотрговинском пословању.

(7) На рачуну 424 - Дио дугорочних кредита који 
доспијева за плаћање до једне године исказују се обавезе по 
отплатама дугорочних кредита и зајмова које доспијевају 
за плаћање у року до годину дана од дана биланса. На дан 
биланса, на овај рачун се преносе обавезе за отплате дуго-
рочног кредита и зајма које доспијевају у року до годину 
дана од дана биланса.

(8) На рачуну 425 - Дио дугорочних обавеза по фи-
нансијском лизингу које доспијевају за плаћање до једне 
године исказују се обавезе по финансијском лизингу које 
доспијевају за плаћање у року до годину дана од дана би-
ланса. На дан биланса, на овај рачун преноси се дио дуго-
рочних обавеза по финансијском лизингу које доспијевају 
у року до годину дана од дана биланса.

(9) На рачуну 426 - Краткорочне обавезе по фер вријед-
ности кроз биланс успјеха исказују се обавезе које се, у 
складу са МРС 39 и другим релевантним стандардима, 
вреднују по фер вриједности кроз биланс успјеха.

(10) На рачуну 429 - Остале краткорочне финансијске 
обавезе исказују се остале краткорочне финансијске обаве-
зе које нису исказане на другим рачунима групе 42.

(11) Краткорочне финансијске обавезе у страној валути 
обрачунавају се по курсу на дан биланса. Позитивне курсне 
разлике књиже се на рачуну 662 - Позитивне курсне разли-
ке, а негативне курсне разлике на рачуну 562 - Негативне 
курсне разлике. Краткорочне финансијске обавезе са валут-
ном клаузулом обрачунавају се по валутној клаузули на дан 
биланса. Смањење краткорочних финансијских обавеза по 
основу валутне клаузуле књижи се у корист рачуна 663 - 
Приходи од ефеката валутне клаузуле, а повећање на терет 
рачуна 563 - Расходи по основу валутне клаузуле.

Члан 31.
(1) На рачунима групе 43 - Обавезе из пословања иска-

зују се обавезе за примљене авансе, депозите и кауције, 
обавезе према добављачима, обавезе по издатим чековима, 
обавезе по издатим мјеницама и остале обавезе из посло-
вања.

(2) Обавезе из пословања признају се и вреднују у скла-
ду са МРС 39 и другим релевантним МРС/МСФИ.

(3) На рачуну 430 - Примљени аванси, депозити и кау-
ције исказују се унапријед наплаћени износи и новчана 
обезбјеђења за обртна средства.

(4) На рачуну 431 - Добављачи - повезана правна лица 
исказују се фактурисане и нефактурисане обавезе према 
добављачима које улазе у групу за консолидовање у складу 
са МРС 27 и другим релевантним МРС/МСФИ те крите-
ријумима из ст. 5, 6, 7. и 8 овог члана.

(5) На рачуну 432 - Добављачи из Републике Српске 
исказују се фактурисане и нефактурисане обавезе према 
добављачима са сједиштем у Републици Српској, осим 
према добављачима које улазе у групу за консолидовање 
у складу са МРС 27 и другим релевантним МРС/МСФИ.

(6) На рачуну 433 - Добављачи из Федерације БиХ 
исказују се фактурисане и нефактурисане обавезе према 
добављачима са сједиштем у Федерацији БиХ и њиховим 
пословним јединицама које се налазе на територији Репу-
блике Српске, осим према добављачима које улазе у групу 

за консолидовање у складу са МРС 27 и другим релевант-
ним МРС/МСФИ.

(7) На рачуну 434 - Добављачи из Брчко Дистрикта БиХ 
исказују се фактурисане и нефактурисане обавезе према 
добављачима са сједиштем у Брчко Дистрикту БиХ и њи-
ховим пословним јединицама које се налазе на територији 
Републике Српске, осим према добављачима које улазе у 
групу за консолидовање у складу са МРС 27 и другим реле-
вантним МРС/МСФИ.

(8) На рачуну 435 - Добављачи из иностранства иска-
зују се фактурисане и нефактурисане обавезе према доба-
вљачима из иностранства, осим према добављачима које 
улазе у групу за консолидовање у складу са МРС 27 и дру-
гим релевантним МРС/МСФИ.

(9) На рачуну 439 - Остале обавезе из пословања иска-
зују се остале краткорочне обавезе из пословања које нису 
исказане на другим рачунима ове групе. На овом рачуну 
исказују се и обавезе за издате чекове, обавезе по издатим 
мјеницама који су предати повјериоцима за измирење оба-
веза. У оквиру овог рачуна, на посебном аналитичком рачу-
ну, евидентира се камата будућег периода која је садржана 
у мјеничној вриједности.

(10) Обавезе из пословања у страној валути курсирају 
се на дан плаћања и на дан биланса. Позитивне курсне раз-
лике књиже се на рачуну 662 - Позитивне курсне разлике, а 
негативне курсне разлике на рачуну 562 - Негативне курсне 
разлике.

Члан 32.
(1) На рачунима групе 44 - Обавезе из специфичних 

послова исказују се обавезе према увознику, обавезе по 
основу извоза за туђи рачун, обавезе по основу комисионе 
и консигнационе продаје и остале обавезе из специфичних 
послова. Обавезе из пословања признају се и вреднују у 
складу са МРС 39 и другим релевантним МРС/МСФИ.

(2) На рачуну 440 - Обавезе према увознику исказују 
се обавезе по основу увоза који је извршио увозник у своје 
име и за туђи рачун.

(3) На рачуну 441 - Обавезе по основу извоза за туђи 
рачун исказују се обавезе, трошкови и провизија по основу 
појединачних извозних закључака.

(4) На рачуну 442 - Обавезе по основу комисионе и 
консигнационе продаје исказују се обавезе према домаћем 
власнику робе на терет рачуна 201 - Купци из Републике 
Српске (за продату туђу робу у комисиону), рачуна 202 - 
Купци из Федерације БиХ (за продату туђу робу у коми-
сиону), рачуна 203 - Купци из Брчко Дистрикта БиХ (за 
продату туђу робу у комисиону) и рачуна 204 - Купци из 
иностранства (за продату туђу робу у консигнацији).

(5) На рачуну 449 - Остале обавезе из специфичних 
послова исказују се остале краткорочне обавезе из специ-
фичних послова за које у групи 44 није предвиђен посебан 
рачун, као што су обавезе по основу заједничких и других 
специфичних послова.

(6) Обавезе по специфичним пословима у страној ва-
лути курсирају се на дан плаћања и на дан биланса. Пози-
тивне курсне разлике књиже се на рачуну 662 - Позитивне 
курсне разлике, а негативне курсне разлике на рачуну 562 
- Негативне курсне разлике.

Члан 33.
(1) На рачунима групе 45 - Обавезе за зараде и накнаде 

зарада исказују се обавезе за нето зараде и нето накнаде за-
раде и порези и доприноси по наведеним основама на терет 
запосленог.

(2) На рачунима ове групе отвара се аналитика према 
врстама пореза и доприноса.

(3) На рачуну 450 - Обавезе за нето зараде и накнаде 
зарада исказују се обавезе за нето зараде и нето накнаде 
зарада, задужењем рачуна 520 - Трошкови бруто зарада и 
рачуна 521 - Трошкови бруто накнада зарада.

(4) На рачуну 451 - Обавезе за порез на зараде и накнаде 
зарада исказују се обавезе према називу овог рачуна заду-
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жењем одговарајућег рачуна 520 - Трошкови бруто зарада, 
рачуна 521 - Трошкови бруто накнада зарада и рачуна 522 
- Трошкови бруто накнада члановима управног и надзорног 
одбора.

(5) На рачуну 452 - Обавезе за доприносе на зараде и 
накнаде зарада исказују се обавезе према називу овог рачу-
на задужењем одговарајућег рачуна 520 - Трошкови бруто 
зарада, рачуна 521 - Трошкови бруто накнада зарада и ра-
чуна 522 - Трошкови бруто накнада члановима управног и 
надзорног одбора.

(6) На рачуну 456 - Обавезе за остала нето лична при-
мања исказују се обавезе за остала нето лична примања 
задужењем рачуна: 524 - Трошкови отпремнина, награда и 
помоћи у складу са прописима о раду, 525 - Трошкови за-
послених на службеном путу и 529 - Трошкови бруто оста-
лих личних расхода.

(7) На рачуну 457 - Обавезе за порезе на остала лич-
на примања исказују се порези на остала лична примања 
задужењем рачуна: 524 - Трошкови отпремнина, награда и 
помоћи у складу са прописима о раду, 525 - Трошкови за-
послених на службеном путу 529 - Трошкови бруто осталих 
личних расхода.

(8) На рачуну 458 - Обавезе за доприносе на остала 
лична примања исказују се доприноси на остала лична 
примања задужењем рачуна; 524 - Трошкови отпремнина, 
награда и помоћи у складу са прописима о раду, 525 - Тро-
шкови запослених на службеном путу 529 - Трошкови бру-
то осталих личних расхода.

Члан 34.
(1) На рачунима групе 46 - Друге обавезе исказују се 

обавезе за камате, трошкове финансирања, дивиденде, за 
учешће у добитку, обавезе према запосленима, члановима 
управног и надзорног одбора, обавезе према физичким ли-
цима за накнаде према уговорима, обавезе за нето приход 
од самосталне дјелатности и остале обавезе.

(2) На рачуну 460 - Обавезе по основу камата и расхода 
финансирања исказују се обавезе по основу расхода камата 
и осталих финансијских расхода.

(3) На рачуну 461 - Обавезе за дивиденде исказују се 
обавезе за дивиденде по основу расподјеле добитка, заду-
жењем рачуна 340 - Нераспоређени добитак ранијих го-
дина или рачуна 723 - Обрачунате међудивиденде и други 
видови расподјеле добитка у току периода.

(4) На рачуну 462 - Обавезе за учешће у добитку иска-
зују се обавезе по основу расподјеле добитка у складу са 
општим актом правног лица, задужењем рачуна 340 - Не-
распоређени добитак ранијих година или рачуна 723 - 
Обрачунате међудивиденде и други видови расподјеле до-
битка у току периода.

(5) На рачуну 463 - Обавезе према запосленима иска-
зују се нето обавезе према запосленима по разним основа-
ма, као што су: отпремнина за одлазак у пензију, јубиларне 
награде, дневнице и накнаде трошкова на службеном путу, 
накнаде трошкова превоза на радно мјесто и са радног мје-
ста, накнаде за смјештај и исхрану на терену и остале нак-
наде трошкова запосленима.

(6) На рачуну 464 - Обавезе према члановима управ-
ног, надзорног одбора, одбора за ревизију, других одбора 
и комисија исказују се нето обавезе по основу примања 
чланова управног и надзорног одбора, одбора за ревизију, 
других одбора и комисија у складу са актима правног лица, 
задужењем рачуна 522 - Трошкови бруто накнада чланови-
ма управног и надзорног одбора и 523 - Трошкови бруто 
накнада члановима одбора за ревизију, других одбора, ко-
мисија и сл.

(7) На рачуну 465 - Обавезе према физичким лицима за 
накнаде по уговорима исказују се наведене обавезе у нето 
износу задужењем одговарајућег рачуна из група рачуна 53 
- Трошкови производних услуга и групе рачуна 55 - Нема-
теријални трошкови.

(8) На рачуну 466 - Обавезе за нето приход од самостал-
не дјелатности исказују се аконтације нето прихода које 

предузетник подиже у току године, задужењем рачуна 723 
- Обрачунате међудивиденде и други видови расподјеле до-
битка у току периода, односно обавезе за нето приход који 
подиже по годишњем финансијском извјештају, задужењем 
рачуна 343 - Нето приход од самосталне дјелатности.

(9) На рачуну 469 - Остале обавезе исказују се остале 
краткорочне обавезе које нису исказане на посебним рачу-
нима у оквиру групе рачуна 46, као што су обавезе за чла-
нарине и сл.

Члан 35.
(1) На рачунима групе 47 - Порез на додату вриједност 

исказују се износи обрачунатог пореза на додату вријед-
ност садржаног у издатим фактурама, у благајничким рачу-
нима, односно приликом продаје за готовину, у фактурама 
испостављеним по основу примљених аванса и интерним 
пореским фактурама испостављеним по основу опорезивог 
дијела сопствене потрошње, као и обавезе за порез на дода-
ту вриједност утврђене по основу разлике између обрачу-
натог (излазног) и аконтационог (улазног) пореза на додату 
вриједност.

(2) На рачуну 470 - Порез на додату вриједност по 
издатим фактурама исказује се порез на додату вриједност 
садржан у фактурама које су издате купцима.

(3) На рачуну 471 - Порез на додату вриједност по при-
мљеним авансима исказује се порез на додату вриједност 
садржан у примљеним авансима.

(4) На рачуну 472 - Порез на додату вриједност по осно-
ву сопствене потрошње исказује се порез на додату вријед-
ност садржан у интерним пореским фактурама испоста-
вљеним по основу опорезивог дијела сопствене потрошње.

(5) На рачуну 473 - Порез на додату вриједност по 
основу продаје за готовину исказује се порез на додату 
вриједност садржан у приходима наплаћеним у готовини, 
односно у испостављеним благајничким рачунима.

(6) На рачуну 474 - Порез на додату вриједност обрачу-
нат на услуге иностраних лица исказује се вриједност обра-
чунатог излазног пореза на додату вриједност у складу са 
релевантним прописима.

(7) На рачуну 479 - Обавезе за порез на додату вријед-
ност по основу разлике између обрачунатог и аконтационог 
пореза на додату вриједност исказује се позитивна разлика 
између потражног промета рачуна групе 47 - Обавезе за по-
рез на додату вриједност, осим рачуна 479, и дуговног про-
мета рачуна групе 27 - Порез на додату вриједност, осим 
рачуна 279, утврђена на нивоу периода у ком се, у складу 
са релевантним пореским прописима, врши обрачун пореза 
на додату вриједност.

Члан 36.
(1) На рачунима групе 48 - Обавезе за остале порезе, 

доприносе и друге дажбине исказују се обавезе за акцизе, 
обавезе за порезе и доприносе који терете трошкове, оба-
везе за порезе из резултата и остале обавезе за порезе и 
доприносе.

(2) На рачунима ове групе отвара се аналитика према 
врстама пореза и доприноса.

(3) Дуговна салда на рачунима ове групе утврђена на 
дан биланса исказују се на рачуну 225 - Потраживања за 
преплаћене остале порезе и доприносе.

(4) На рачуну 480 - Обавезе за акцизе исказују се изно-
си акцизе које се наплаћују уз продајну цијену домаћих ак-
цизних производа, задужењем одговарајућег рачуна потра-
живања, залиха и сл., као и износи акцизе који се плаћају 
приликом увоза акцизних производа.

(5) На рачуну 481 - Обавезе за порез на добитак исказу-
је се обрачунати порез на добитак, задужењем рачуна 721 
- Порески расходи периода.

(6) На рачуну 482 - Обавезе за порезе, царине и друге 
дажбине из набавке или на терет трошкова исказују се по-
рези, царине и друге дажбине, осим акцизе, који чине за-
висне трошкове набавке залиха и сталне имовине, односно 
који се надокнађују непосредно на терет трошкова.
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(7) На рачуну 483 - Обавезе за доприносе који терете 

трошкове исказују се обавезе за доприносе који терете тро-
шкове правног лица или предузетника, задужењем рачуна 
556 - Трошкови доприноса.

(8) На рачуну 484 - Обавезе за порез на додату вријед-
ност плаћен при увозу исказује се порез на додату вријед-
ност који се плаћа приликом увоза.

(9) На рачуну 485 - Обавезе за порезе и доприносе 
обрачунате на исплате физичким лицима ван радног од-
носа исказују се обавезе обрачунате на исплате физичким 
лицима ван радног односа, а које плаћа правно лице или 
предузетник на свој или на терет физичког лица.

(10) На рачуну 489 - Остале обавезе за порезе, допри-
носе и друге дажбине исказују се обавезе за остале поре-
зе, доприносе и дажбине који нису исказани на посебним 
рачунима у оквиру групе рачуна 48, као што су трошкови 
такса, накнада и других сличних обавеза.

Члан 37.
(1) На рачунима групе 49 - Пасивна временска разгра-

ничења, краткорочна резервисања и одложене пореске оба-
везе исказују се унапријед наплаћени, односно обрачунати 
приходи и трошкови текућег периода за које није примљена 
одговарајућа књиговодствена исправа, одложени приходи и 
примљене донације, одложене пореске обавезе и друга па-
сивна временска разграничења.

(2) На рачуну 490 - Унапријед обрачунати расходи пе-
риода исказују се обрачунати трошкови који терете текући 
обрачунски период, а нису фактурисани, као што су обра-
чунати трошкови закупнине, гријања, обрачунате камате и 
остали трошкови који нису фактурисани у периоду на који 
се односе.

(3) На рачуну 491 - Обрачунати приходи будућег пери-
ода исказују се наплаћени или обрачунати приходи у те-
кућем периоду који се односе на наредни обрачунски пе-
риод.

(4) На рачуну 492 - Разграничени зависни трошкови 
набавке исказују се зависни трошкови набавке сталне имо-
вине, робе, материјала, резервних дијелова и сл., који нису 
фактурисани у моменту књижења набавке. По добијању 
фактуре за стварне трошкове набавке овај рачун се заду-
жује у корист одговарајућег рачуна обавеза.

(5) На рачуну 493 - Разграничени приходи и примљене 
донације исказују се примљене донације и државна давања 
у складу са МРС 20 и осталим релевантним МРС/МСФИ.

(6) На рачуну 494 - Разграничени приходи по основу 
потраживања исказују се приходи од наплате трансакцио-
них трошкова по основу датих кредита, купљених хартија 
од вриједности и других пласмана који се, у складу са МРС 
39, воде по амортизованој вриједности примјеном ефектив-
не каматне стопе. Приходи од наплате трансакционих тро-
шкова преносе се у приходе у периоду наплате пласмана по 
основу којих су настали.

(7) На рачуну 495 - Одложене пореске обавезе исказују 
се износи пореза на добитак који се плаћају у наредном 
обрачунском периоду по основу опорезивих привремених 
разлика, у складу са МРС 12 и релевантним пореским про-
писима.

(8) На рачуну 496 - Краткорочна резервисања исказују 
се обрачуната краткорочна резервисања и дио дугорочних 
резервисања чије искоришћење или укидање се очекује у 
наредних 12 мјесеци.

(9) На рачуну 499 - Остала пасивна временска разграни-
чења исказују се остала пасивна временска разграничења 
која нису исказана на посебним рачунима у оквиру групе 
49.

(10) Када дође до одлива средстава по основу изми-
рења обавезе за коју је претходно извршено резервисање, 
стварни трошкови се не исказују поново као расходи, већ 
се књижење спроводи задужењем рачуна резервисања у 
корист одговарајућег рачуна обавеза (према врстама) или 
одговарајућег рачуна средстава (залихе, новчана средства) 
у зависности од карактера резервисања, врсте настале оба-

везе и начина на који је она измирена. Неискоришћени 
износ резервисања укида се у корист рачуна 679 - Приходи 
од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугорочних 
резервисања и остали непоменути приходи.

6. Класа 5 - Расходи

Члан 38.
(1) На рачунима групе 50 - Набавна вриједност продате 

робе исказује се набавка робе, набавна вриједност прода-
те робе и набавна вриједност продатих сталних средстава 
прибављених ради продаје. Начин књижења на рачунима 
ове групе зависи од тога да ли се евиденција о почетном 
стању, набавци и продаји робе води на рачунима групе 13 - 
Залихе робе, у оквиру финансијског књиговодства, или на 
рачуну 911 - Роба, у оквиру обрачуна трошкова и учинака.

(2) Ако се евиденција о почетном стању, набавци и 
продаји робе води на рачуну 130 - Обрачун набавке робе 
у финансијском књиговодству, набавна вриједност продате 
робе књижи се задужењем рачуна 501 - Набавна вриједност 
продате робе у корист рачуна групе 13 - Залихе робе, без 
употребе рачуна 500 - Набавка робе.

(3) Ако се евиденција о почетном стању, набавци и 
продаји робе води на рачуну 911 - Роба, у књиговодству за 
обрачун трошкова и учинака, набавна вриједност продате 
робе књижи се задужењем рачуна 501 - Набавна вриједност 
продате робе у корист рачуна 500 - Набавка робе.

(4) На рачуну 500 - Набавка робе исказује се набавка 
робе у корист рачуна групе 43 - Обавезе из пословања, када 
се подаци о стању, набавци и продаји робе воде на рачуну 
911 - Роба, у оквиру обрачуна трошкова и учинака. Уколико 
се роба води на рачуну 911 - Роба, по извјештају књиговод-
ства за обрачун трошкова и учинака, вишкови робе књиже 
се на терет рачуна 500 - Набавка робе у корист рачуна 676 
- Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака, а отписи 
и мањкови робе књиже се на терет рачуна 576 - Мањко-
ви, изузимајући мањкове залиха учинака и 579 - Расходи 
по основу расходовања залиха материјала и робе и остали 
расходи у корист рачуна 500 - Набавка робе. На крају обра-
чунског периода одобрава се рачун 500 - Набавка робе уз 
задужење рачуна 501 - Набавна вриједност продате робе, за 
износ набавне вриједности продате робе, те задужење или 
одобрење рачуна групе 13 - Роба, за промјену вриједности 
залиха робе на крају обрачунског периода.

(5) На рачуну 501 - Набавна вриједност продате робе, 
када се евиденција о стању, набавци и продаји робе води на 
рачуну 911 - Роба, у оквиру обрачуна трошкова и учинака 
исказује се набавна вриједност продате робе утврђена на 
начин објашњен у претходном ставу. Када се евидентира 
набавка и продаја робе у оквиру групе рачуна 13 - Роба, на 
рачуну 501 исказује се набавна вриједност продате робе у 
корист групе рачуна 13 - Роба.

(6) На рачуну 502 - Набавна вриједност продатих не-
кретнина прибављених ради продаје исказује се набавна 
вриједност продатих сталних средстава прибављених ради 
продаје, задужењем овог рачуна у корист одговарајућег ра-
чуна групе 14 - Стална средства и средства обустављеног 
пословања намијењена продаји.

Члан 39.
(1) На рачунима групе 51 - Трошкови материјала иска-

зују се набавка и трошкови материјала за израду, трошкови 
осталог материјала и трошкови горива и енергије.

(2) Начин књижења на рачунима ове групе зависи од 
тога да ли се евиденција о стању, набавци и трошковима 
материјала води на рачунима групе 10 - Залихе материјала, 
у оквиру финансијског књиговодства или на рачуну 910 - 
Материјал, у оквиру обрачуна трошкова и учинака.

(3) Ако се евиденција о почетном стању, набавци и 
трошковима материјала води на рачунима групе 10 - За-
лихе материјала, у финансијском књиговодству, трошкови 
материјала књиже се задужењем рачуна 511 - Трошкови 
материјала за израду учинака, 512 -Трошкови осталог ма-
теријала, 513 - Трошкови горива и енергије и 575 - Гу-
бици по основу продаје материјалау корист рачуна групе 
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10 - Залихе материјала, без употребе рачуна 510 - Набавка 
материјала.

(4) Ако се евиденција о почетном стању, набавци и тро-
шковима материјала води на рачуну 910 - Материјал, у об-
рачуну трошкова и учинака, трошкови материјала књиже 
се задужењем рачуна 511 - Трошкови материјала за израду 
учинака, 512 - Трошкови осталог материјала, 513 - Трошко-
ви горива и енергије и 575 - Губици по основу продаје мате-
ријала у корист рачуна 510 - Набавка материјала.

(5) На рачуну 510 - Набавка материјала исказује се на-
бавка материјала у корист рачуна групе 43 - Обавезе из по-
словања, када се подаци о стању, набавци и трошковима 
материјала воде на рачуну 910 - Материјал, у оквиру обра-
чуна трошкова и учинака. Уколико се материјал води на 
рачуну 910 - Материјал, по извјештају књиговодства обра-
чуна трошкова и учинака, вишкови материјала се књиже на 
терет рачуна 510 - Набавка материјала у корист рачуна 676 
- Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака, а отпис и 
мањак материјала терет рачуна 576 - Мањкови, изузимајући 
мањкове залиха учинака и 579 - Расходи по основу расхо-
довања залиха метеријала и робе и остали расходи у корист 
рачуна 510 - Набавка материјала. На крају обрачунског пе-
риода одобрава се рачун 510 - Набавка материјала, уз заду-
жење рачуна 511 - Трошкови материјала за израду учинака, 
512 - Трошкови осталог материјала, 513 - Трошкови горива 
и енергије и 575 - Губици по основу продаје материјала за 
износ трошкова материјала, те задужење или одобрење ра-
чуна групе 10 - Залихе материјала, за промјену вриједности 
залиха материјала на крају обрачунског периода.

(6) На рачуну 511 - Трошкови материјала за израду 
учинака исказују се трошкови материјала за израду у ко-
рист рачуна 510 - Набавка материјала, уколико се подаци 
о стању, набавци и трошковима материјала воде на рачуну 
910 - Материјал, у оквиру обрачуна трошкова и учинака.

(7) Ако се подаци о почетном стању, набавци и трошко-
вима материјала воде на рачунима групе 10 - Залихе мате-
ријала, у финансијском књиговодству, трошкови материја-
ла за израду књиже се задужењем рачуна 511 - Трошкови 
материјала за израду учинака у корист рачуна групе 10 - 
Залихе материјала.

(8) На рачуну 512 - Трошкови осталог материјала иска-
зују се трошкови осталог материјала у корист рачуна 510 
- Набавка материјала, уколико се подаци о стању, набавци 
и трошковима материјала воде на рачуну 910 - Материјал, 
у оквиру обрачуна трошкова и учинака. Ако се подаци о 
стању, набавци и трошковима материјала воде на рачунима 
групе 10 - Залихе материјала, у финансијском књиговод-
ству, трошкови осталог материјала књиже се задужењем 
рачуна 512 - Трошкови осталог материјала у корист рачуна 
групе 10 - Залихе материјала.

(9) На рачуну 513 - Трошкови горива и енергије иска-
зују се трошкови горива и енергије који се складиште у 
корист рачуна 510 - Набавка материјала, уколико се пода-
ци о стању, набавци и трошковима горива и енергије воде 
на рачуну 910 - Материјал, у оквиру обрачуна трошкова 
и учинака. Ако се подаци о стању, набавци и трошковима 
горива и енергије који се складиште воде на рачунима гру-
пе 10 - Залихе материјала, у финансијском књиговодству, 
трошкови горива и енергије књиже се задужењем рачуна 
513 - Трошкови горива и енергије у корист рачуна групе 10.

(10) Трошкови горива и енергије који се не складиште 
књиже се задужењем рачуна 513 - Трошкови горива и енер-
гије у корист групе рачуна 43 - Обавезе из пословања.

Члан 40.
(1) На рачунима групе 52 - Трошкови зарада, накнада 

зарада и осталих личних расхода, књиже се трошкови по 
основу обрачунатих зарада, накнада зарада и других при-
мања запослених, као и трошкови по основу обрачунатих 
накнада именованим лицима за чланство у одборима, ко-
мисијама и сл.

(2) На рачуну 520 - Трошкови бруто зарада исказују се 
трошкови обрачунатих бруто зарада у корист одговарајућих 
рачуна групе 45 - Обавезе за зараде и накнаде зарада.

(3) На рачуну 521 - Трошкови бруто накнада зарада 
исказују се обрачунате, бруто накнаде зарада (за годишњи 
одмор, рад у дане државних празника, боловање на терет 
послодавца и др.) у корист одговарајућих рачуна групе 45 - 
Обавезе за зараде и накнаде зарада.

(4) На рачуну 522 - Трошкови бруто накнада члановима 
управног и надзорног одбора исказују се укупни трошко-
ви бруто накнада члановима управног и надзорног одбора 
у корист рачуна 464 - Обавезе према члановима управног, 
надзорног одбора, одбора за ревизију, других одбора и ко-
мисија и одговарајућих рачуна групе 48 - Обавезе за остале 
порезе, доприносе и друге дажбине на којима се исказују 
обавезе за порезе и доприносе.

(5) На рачуну 523 - Трошкови бруто накнада члановима 
одбора за ревизију, других одбора, комисија и сл. исказују се 
укупни трошкови бруто накнада члановима одбора за реви-
зију, других одбора и комисија у корист рачуна 464 - Обавезе 
према члановима управног, надзорног одбора, одбора за ре-
визију других одбора и комисија и одговарајућих рачуна гру-
пе 48 - Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине 
на којима се исказују обавезе за порезе и доприносе.

(6) На рачуну 524 - Трошкови отпремнина, награда и 
помоћи у складу са прописима о раду исказују се укупни 
трошкови бруто обрачунатих отпремнина, награда и по-
моћи у складу са прописима о раду.

(7) На рачуну 525 - Трошкови запослених на службе-
ном путу исказују се трошкови настали на службеном путу 
као што су: дневнице, накнада за коришћење сопственог 
возила, трошкови превоза, трошкови смјештаја, трошкови 
исхране на службеном путу и сл.

(8) На рачуну 529 - Трошкови бруто осталих личних ра-
схода исказују се укупни трошкови осталих личних расхода 
и накнада као накнаде трошкова превоза на радно мјесто и 
са радног мјеста и остале накнаде трошкова запосленима 
које нису обухваћене на другим рачунима.

Члан 41.
(1) На рачунима групе 53 - Трошкови производних 

услуга исказују се производне услуге на изради учинака, 
транспортне услуге, услуге одржавања, закупнине, трошко-
ви сајмова, рекламе и пропаганде, трошкови истраживања 
и остале производне услуге. На овим рачунима се обухва-
тају и бруто износи накнада по уговорима са физичким ли-
цима ван радног односа које имају карактер производних 
услуга.

(2) На рачуну 530 - Трошкови услуга на изради учинака 
исказују се услуге на изради учинака који су саставни дио 
процеса производње тих учинака.

(3) На рачуну 531 - Трошкови транспортних услуга 
исказују се транспортне услуге извршене од стране других 
правних лица и предузетника.

(4) На рачуну 532 - Трошкови услуга одржавања иска-
зују се трошкови одржавања основних средстава.

(5) На рачуну 533 - Трошкови закупа исказују се закуп-
нине обрачунате по основу оперативног (текућег) закупа 
туђих основних средстава (опреме, пословног, складишног 
и другог простора).

(6) На рачуну 534 - Трошкови сајмова исказују се тро-
шкови који настају у вези са излагањем на сајмовима и 
другим изложбама производа, робе и услуга у земљи и ино-
странству.

(7) На рачуну 535 - Трошкови рекламе и пропаганде 
исказују се услуге по основу извршене рекламе и пропа-
ганде, као и трошкови по основу рекламног и пропагандног 
материјала.

(8) На рачуну 536 - Трошкови истраживања исказују се 
трошкови истраживања.

(9) На рачуну 537 - Трошкови развоја који се не капи-
тализују исказују се трошкови развоја који не испуњавају 
услове да буду капитализовани у складу са МРС 38.

(10) На рачуну 539 - Трошкови осталих услуга иска-
зују се остале производне услуге, услуге заштите на раду и 
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остале услуге које нису исказане на посебним рачунима у 
оквиру групе рачуна 53.

Члан 42.
(1) На рачунима групе 54 - Трошкови амортизације и 

резервисања исказују се трошкови амортизације немате-
ријалних средстава и материјалних сталних средстава која 
се амортизују и трошкови резервисања у складу са рачуно-
водственом политиком правног лица и предузетника.

(2) На рачуну 540 - Трошкови амортизације исказују 
се трошкови амортизације нематеријалних средстава и 
материјалних сталних средстава која се амортизују, обра-
чунатих према рачуноводственој политици правног лица и 
предузетника у корист одговарајућих аналитичких рачуна 
исправке вриједности, у оквиру групе рачуна 01 - Немате-
ријална средства, 02 - Некретнине, постројења, опрема и 
инвестиционе некретнине и 03 - Биолошка средства и сред-
ства културе.

(3) На рачуну 541 - Трошкови резервисања исказују се 
резервисања за трошкове у гарантном року, за задржане 
кауције и депозите и за обнављање природних богатста-
ва, за реструктурисање правног лица, за исплату накнада 
и других бенефиција запосленима и остала резервисања у 
корист одговарајућих рачуна групе 40 - Резервисања, одло-
жене пореске обавезе и разграничени приходи или рачуна 
496 - Краткорочна резервисања.

Члан 43.
(1) На рачунима групе 55 - Нематеријални трошкови 

исказују се трошкови непроизводних услуга, репрезента-
ције, премија осигурања, трошкови платног промета, чла-
нарина, пореза, доприноса и остали нематеријални трошко-
ви. На овим рачунима се обухватају и бруто износи накнада 
по уговорима са физичким лицима ван радног односа које 
имају карактер нематеријалних трошкова.

(2) На рачуну 550 - Трошкови непроизводних услуга 
исказују се непроизводне услуге, као што су здравствене, 
адвокатске, нотарске, рачуноводствене, ревизијске, услу-
ге чишћења и друге непроизводне услуге у корист одгова-
рајућег рачуна обавеза из пословања 431 - Добављачи, пове-
зана правна лица, 432 - Добављачи из Републике Српске, 433 
- Добављачи из Федерације БиХ, 434 - Добављачи из Брчко 
Дистрикта БиХ, 435 -Добављачи из иностранства или 465 - 
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима.

(3) На рачуну 551 - Трошкови репрезентације исказују 
се издаци за репрезентацију, укључујући и вриједност соп-
ствених производа, робе и услуга датих за репрезентацију.

(4) На рачуну 552 - Трошкови премија осигурања иска-
зују се трошкови премија осигурања, осим премија по 
основу животног осигурања.

(5) На рачуну 553 - Трошкови платног промета исказују 
се услуге платног промета и друге банкарске услуге које 
се плаћају за обављени платни промет и извршене друге 
банкарске услуге.

(6) На рачуну 554 - Трошкови чланарина исказују се 
чланарине пословним и другим удружењима, коморама и 
задружним савезима у корист рачуна 469 - Остале обавезе.

(7) На рачуну 555 - Трошкови пореза исказују се тро-
шкови пореза који се надокнађују на терет трошкова 
правног лица и предузетника у корист рачуна 482 - Обавезе 
за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на терет 
трошкова.

(8) На рачуну 556 - Трошкови доприноса исказују се 
доприноси који терете трошкове правног лица и преду-
зетника у корист рачуна 483 - Обавезе за доприносе који 
терете трошкове.

(9) На рачуну 559 - Остали нематеријални трошкови 
исказују се остали трошкови за које није прописан посебан 
рачун у оквиру рачуна групе 55.

Члан 44.
(1) На рачунима групе 56 - Финансијски расходи иска-

зују се расходи по основу камата, негативних курсних 

разлика, негативни ефекти по основу валутне клаузуле и 
остали финансијски расходи.

(2) На рачуну 560 - Финансијски расходи по основу од-
носа повезаних правних лица исказују се расходи по осно-
ву камата и негативних курсних разлика и остали финан-
сијски расходи из односа правних лица која улазе у групу за 
консолидовање у складу са МРС 27 и другим релевантним 
МРС/МСФИ.

(3) На рачуну 561 - Расходи камата исказују се расхо-
ди камата по кредитима, по обавезама из дужничко-повје-
рилачких односа, затезне и друге камате, осим камата по 
основу обавеза према повезаним правним лицима. На овом 
рачуну се код примаоца лизинга исказују и расходи камата 
по финансијском лизингу.

(4) На рачуну 562 - Негативне курсне разлике исказују 
се негативне курсне разлике настале у обрачунском перио-
ду, осим курсних разлика из односа према повезаним прав-
ним лицима.

(5) На рачуну 563 - Расходи по основу ефеката валут-
не клаузуле исказују се негативни ефекти проистекли из 
заштите потраживања, пласмана и обавеза, путем валутне 
клаузуле.

(6) На рачуну 569 - Остали финансијски расходи иска-
зују се одобрени каса сконто и други финансијски расходи 
за које није прописан посебан рачун у оквиру рачуна групе 
56.

Члан 45.
(1) На рачунима групе 57 - Остали расходи исказују се 

губици по основу продаје и расходовања некретнина, по-
стројења, опреме и нематеријалних средстава, губици по 
основу расходовања и продаје биолошких средстава, гу-
бици по основу продаје хартија од вриједности и учешћа 
у капиталу правних лица, губици од продаје материјала, 
мањкови, расходи по основу ефеката уговорене заштите од 
ризика, расходи по основу отписа потраживања и остали 
непоменути расходи.

(2) На рачуну 570 - Губици по основу продаје и расхо-
довања нематеријалних средстава, некретнина, постројења 
и опреме исказује се неотписана вриједност и додатни 
трошкови расходованих и отписаних нематеријалних сред-
става, некретнина, постројења и опреме који нису покри-
вени приходом од продаје, задужењем овог рачуна, рачуна 
исправке вриједности у оквиру групе рачуна 01 - Немате-
ријална средства и 02 - Некретнине, постројења, опрема и 
инвестиционе некретнине, рачуна потраживања за изврше-
ну продају и сл. у корист одговарајућег рачуна на којем се 
воде нематеријална средства, некретнине, постројења или 
опрема.

(3) На рачуну 571 - Губици по основу продаје и рас-
ходовања инвестиционих некретнина исказује се садашња 
вриједност инвестиционих некретнина, умањена за износ 
продајне вриједности у корист рачуна 023 - Инвестиционе 
некретнине.

(4) На рачуну 572 - Губици по основу продаје и расходо-
вања биолошких средстава исказују се неотписана вријед-
ност и додатни трошкови отписаних биолошких средста-
ва који нису покривени приходом од продаје, задужењем 
овог рачуна, рачуна исправке вриједности у оквиру групе 
рачуна 03 - Биолошка средства и средства културе и рачуна 
потраживања за извршену продају у корист одговарајућег 
рачуна на којем се воде биолошка средства.

(5) На рачуну 573 - Губици по основу продаје средстава 
обустављеног пословања исказује се садашња вриједност 
средстава обустављеног пословања, умањена за њихову 
продајну вриједност у корист рачуна 147 - Средства обу-
стављеног пословања намијењена продаји.

(6) На рачуну 574 - Губици од продаје учешћа у капи-
талу и хартија од вриједности исказује се разлика изме-
ђу вриједности исказане на групи рачуна 04 - Дугорочни 
финансијски пласмани и 23 - Краткорочни финансијски 
пласмани и продајне вриједности у корист рачуна продатих 
учешћа и хартија од вриједности исказаних у оквиру групе 
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рачуна 04 - Дугорочни финансијски пласмани и 23 - Крат-
корочни финансијски пласмани.

(7) На рачуну 575 - Губици по основу продатог мате-
ријала исказује се разлика између књиговодствене и про-
дајне вриједности продатог материјала, уз одобрење одго-
варајућег рачуна групе 10 - Залихе материјала.

(8) На рачуну 576 - Мањкови, изузимајући мањкове за-
лиха учинака исказују се сви мањкови утврђени пописом, 
изузимајући мањкове залиха учинака у корист рачуна сред-
става на којим је мањак утврђен.

(9) На рачуну 577 - Расходи по основу заштите од ризи-
ка који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревало-
ризационих резерви исказују се негативни ефекти уговоре-
не ревалоризације или осталих облика уговорене заштите 
од ризика, осим ефеката по основу валутне клаузуле.

(10) На рачуну 578 - Расходи по основу исправке 
вриједности и отписа потраживања исказују се расходи 
по основу директног и индиректног отписа потраживања 
од конкретног купца у корист рачуна потраживања или 
исправке вриједности у складу са рачуноводственом полит-
иком правног лица или предузетника.

(11) На рачуну 579 - Расходи по основу расходовања 
залиха материјала и робе и остали расходи исказују се ра-
сходи по основу кала, растура, квара и лома залиха, као и 
остали расходи који нису посебно обухваћени групом ра-
чуна 57.

Члан 46.
(1) На рачунима групе 58 - Расходи по основу обезвре-

ђења имовине исказују се негативни ефекти вриједносних 
усклађивања нематеријалних средстава, некретнина, по-
стројења, опреме, инвестиционих некретнина и биоло-
шких средстава, дугорочних и краткорочних финансијских 
пласмана, залиха, хартија од вриједности и потраживања, 
у складу са МРС 36 и другим релевантним МРС/МСФИ и 
усвојеном рачуноводственом политиком, према називима 
рачуна ове групе.

(2) На рачунима ове групе исказује се и негативан 
ефекат промјене фер вриједности средстава, у складу са 
МРС16, МРС 38 и осталим релевантним МРС/МСФИ.

(3) На рачуну 580 - Обезвређење нематеријалних сред-
става исказује се обезвређење нематеријалних средстава у 
корист исправке вриједности нематеријалних средстава по 
основу обезвређења, до висине која није покривена раније 
оствареним ревалоризационим резервама конкретних не-
материјалних средстава.

(4) На рачуну 581 - Обезвређење некретнина, по-
стројења и опреме исказује се обезвређење некретнина, 
постројења и опреме у корист исправке вриједности не-
кретнина, постројења и опреме по основу обезвређења, до 
висине која није покривена раније оствареним ревалориза-
ционим резервама некретнина, постројења и опреме.

(5) На рачуну 582 - Обезвређење инвестиционих не-
кретнина за које се обрачунава амортизација исказује се 
износ обезвређења инвестиционих некретнина које се 
амортизују у корист исправке вриједности инвестиционих 
некретнина по основу обезвређења, до висине која није 
покривена раније оствареним ревалоризационим резерва-
ма инвестиционих некретнина.

(6) На рачуну 583 - Обезвређење биолошких средстава 
за које се обрачунава амортизација исказује се обезвређење 
биолошких средстава која се амортизују у корист исправке 
вриједности биолошких средстава по основу обезвређења, 
до висине која није покривена раније оствареним ревалори-
зационим резервама биолошких средстава која се амортизују.

(7) На рачуну 584 - Обезвређење дугорочних финан-
сијских пласмана и финансијских средстава расположивих 
за продају исказује се смањење тржишне вриједности дуго-
рочних финансијских пласмана и финансијских средстава 
расположивих за продају у корист исправке вриједности ду-
горочних финансијских пласмана до висине која није покри-
вена раније оствареним нереализованим добицима по осно-
ву финансијских средстава расположивих за продају.

(8) На рачуну 585 - Обезвређење залиха материјала и 
робе у корист исправке вриједности залиха материјала и 
робе исказује се разлика између ниже нето продајне вријед-
ности и више набавне вриједности тих залиха, у складу са 
МРС 2 и другим релевантним МРС/МСФИ.

(9) На рачуну 586 - Обезвређење краткорочних финан-
сијских пласмана исказује се смањење тржишне вријед-
ности финансијских средстава по фер вриједности кроз 
биланс успјеха намијењених трговању и финансијских 
средстава означених по фер вриједности кроз биланс успје-
ха у корист рачуна исправке вриједности краткорочних фи-
нансијских пласмана.

(10) На рачуну 588 - Обезвређење потраживања при-
мјеном индиректне методе утврђивања отписа потражи-
вања исказује се вриједност процјене отписа потраживања 
примјеном методе нето продаје или застарјелости потражи-
вања, а у корист одговарујећег аналитичког рачуна у оквиру 
синтетичких рачуна исправке вриједности потраживања.

(11) На рачуну 589 - Обезвређење остале имовине иска-
зује се обезвређење имовине која није обухваћена другим 
рачунима групе 58.

Члан 47.
(1) На рачунима групе 59 - Расходи по основу промјене 

рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих 
година и пренос расхода исказују се расходи по основу 
промјене рачуноводствених политика, расходи по основу 
исправке грешака из ранијих година и пренос расхода.

(2) На рачуну 590 - Расходи по основу промјене рачу-
новодствених политика исказују се ефекти промјена рачу-
новодствених политика по основу којих, у складу са МРС 
8, није извршена корекција почетног стања пренесеног фи-
нансијског резултата из претходних година.

(3) На рачуну 591 - Расходи по основу исправке грешака 
из ранијих година исказују се расходи по основу накнадно 
утврђених грешака из ранијих година који нису материјал-
но значајни.

(4) На рачуну 599 - Пренос расхода исказује се пренос 
расхода са група рачуна 50 до 59, одобрењем овог рачуна, 
на терет рачуна 711 - Укупни расходи.

7. Класа 6 - Приходи

Члан 48.
(1) На рачунима групе 60 - Приходи од продаје робе 

исказују се приходи од продаје робе и приходи од продаје 
сталних средстава намијењених продаји на домаћем и ино-
страном тржишту, према називима рачуна ове групе. Ови 
приходи се признају и вреднују у складу са МРС 18 и дру-
гим релевантним МРС/МСФИ.

(2) На рачуну 600 - Приходи од продаје робе повезаним 
правним лицима исказују се приходи по основу продаје по-
везаним правним лицима која улазе у групу за консолидо-
вање.

(3) На рачуну 601 - Приходи од продаје робе у Републи-
ци Српској исказују се приходи од продаје робе физичким 
лицима и купцима који имају сједиште у Републици Срп-
ској.

(4) На рачуну 602 - Приходи од продаје робе у Федера-
цији БиХ исказују се приходи од продаје робе физичким 
лицима који су остварени у пословним јединицама на те-
риторији Федерације БиХ, купцима који имају сједиште у 
Федерацији БиХ и њиховим пословним јединицама које се 
налазе на територији Републике Српске.

(5) На рачуну 603 - Приходи од продаје робе у Брчко 
Дистрикту БиХ исказују се приходи од продаје робе фи-
зичким лицима који су остварени у пословним јединицама 
на територији Брчко Дистрикта БиХ, купцима који имају 
сједиште у Брчко Дистрикту БиХ и њиховим пословним 
јединицама које се налазе на територији Републике Српске.

(6) На рачуну 604 - Приходи од продаје робе на ино-
страном тржишту исказују се приходи од продаје на ино-
страном тржишту.
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Члан 49.

(1) На рачунима групе 61 - Приходи од продаје учинака 
исказују се приходи од продаје производа и услуга повеза-
ним правним лицима и продаје на домаћем и иностраном 
тржишту. Ови приходи се признају и вреднују у складу са 
МРС 18, МРС 11 и другим релевантним МРС.

(2) На рачуну 610 - Приходи од продаје учинака пове-
заним правним лицима исказују се приходи по основу про-
даје производа и услуга правним лицима која улазе у групу 
за консолидовање.

(3) На рачуну 611 - Приходи од продаје учинака у Репу-
блици Српској исказују се приходи од продаје производа и 
услуга физичким лицима и купцима који имају сједиште у 
Републици Српској.

(4) На рачуну 612 - Приходи од продаје робе у Феде-
рацији БиХ исказују се приходи од продаје производа и 
услуга физичким лицима који су остварени у пословним 
јединицама на територији Федерације БиХ, купцима који 
имају сједиште у Федерацији БиХ и њиховим пословним 
јединицама које се налазе на територији Републике Српске.

(5) На рачуну 613 - Приходи од продаје робе у Брчко 
Дистрикту БиХ исказују се приходи од продаје производа 
и услуга физичким лицима који су остварени у пословним 
јединицама на територији Брчко Дистрикта БиХ, купцима 
који имају сједиште у Брчко Дистрикту БиХ и њиховим по-
словним јединицама које се налазе на територији Републи-
ке Српске.

(6) На рачуну 614 - Приходи од продаје учинака на ино-
страном тржишту исказују се приходи од продаје произво-
да и услуга на иностраном тржишту.

Члан 50.
(1) На рачунима групе 62 - Приходи од активирања или 

потрошње робе и учинака исказују се приходи по основу 
употребе робе, производа и услуга за нематеријална сред-
ства, за стална средства, за материјал, за пренос обртног у 
основно стадо и за услуге сопственог транспорта изврше-
ног приликом набавке материјала и робе, као и за репре-
зентацију. Ови приходи се признају и вреднују у складу са 
МРС 18 и другим релевантним МРС/МСФИ.

(2) На рачуну 620 - Приходи од активирања или потро-
шње робе исказују се приходи од активирања или потро-
шње робе.

(3) На рачуну 621 - Приходи од активирања или потро-
шње учинака исказују се приходи од активирања или по-
трошње производа и услуга.

Члан 51.
(1) На рачунима групе 63 - Промјена вриједности зали-

ха учинака исказују се повећање или смањење вриједности 
залиха недовршене производње, полупроизвода, недовр-
шених услуга и готових производа, на крају обрачунског 
периода у односу на почетак периода.

(2) На рачуну 630 - Повећање вриједности залиха учи-
нака исказује се повећање вриједности залиха недовршене 
производње, полупроизвода, недовршених услуга и гото-
вих производа на крају обрачунског периода у односу на 
почетак периода, задужењем рачуна 110 - Недовршена про-
изводња, 111 - Полупроизводи, 112 - Недовршене услуге и 
120 - Готови производи.

(3) На рачуну 631 - Смањење вриједности залиха учина-
ка исказује се смањење вриједности залиха недовршене про-
изводње, полупроизвода и готових производа на крају обра-
чунског периода у односу на почетак периода, одобрењем 
рачуна 110 - Недовршена производња, 111 - Полупроизводи, 
112 - Недовршене услуге и 120 - Готови производи.

Члан 52.
(1) На групи рачуна 64 - Промјена вриједности инве-

стиционих некретнина и биолошких средстава који се не 
амортизују исказује се повећање или смањење вриједности 
инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се 
не амортизују.

(2) На рачуну 640 - Повећање вриједности инвестицио-
них некретнина које се не амортизују исказује се повећање 
вриједности ових некретнина на терет њихове набавне 
вриједности.

(3) На рачуну 641 - Повећање вриједности биолошких 
средстава која се не амортизују исказује се повећање 
вриједности биолошких средстава на терет њихове набавне 
вриједности.

(4) На рачуну 642 - Смањење вриједности инвестицио-
них некретнина које се не амортизују исказује се смањење 
вриједности ових средстава у корист рачуна исправке 
вриједности инвестиционих некретнина.

(5) На рачуну 643 - Смањење вриједности биолошких 
средстава која се не амортизују исказује се смањење вријед-
ности ових средстава у корист рачуна исправке вриједности 
биолошких средстава.

Члан 53.
(1) На рачунима групе 65 - Остали пословни приходи 

исказују се приходи по основу потраживања од државних 
органа и организација по основу премија, субвенција, дота-
ција, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина, 
приходи од закупнина, приходи од донација, приходи од 
чланарина, приходи од тантијема и лиценцних права, при-
ходи из намјенских извора финансирања и пословни при-
ходи по другим основама. Ови приходи се вреднују према 
МРС 20, МРС 18 и другим релевантним МРС и усвојеном 
рачуноводственом политиком.

(2) На рачуну 650 - Приходи од премија, субвенција, 
дотација, регреса, подстицаја и слично исказују се ови при-
ходи задужењем рачуна 223 - Потраживања од државних 
органа и организација или 241 - Рачун код овлашћене орга-
низације за платни промет - домаћа валута.

(3) На рачуну 651 - Приходи од закупнине исказују се 
обрачунати приходи од закупнина, а код правних лица и 
предузетника којима приход од закупнина значајан у одно-
су на укупне приходе, приход од закупа се исказује у окви-
ру групе рачуна 61 - Приходи од продаје учинака.

(4) На рачуну 652 - Приходи од донација исказује се 
вриједност укинутих одложених прихода са рачуна 493 - 
Одложени приходи и примљене донације, у складу са МРС 
20 и осталим релевантним МРС/МСФИ.

(5) На рачуну 653 - Приходи од чланарина исказују се 
приходи од чланарина пословних и других удружења.

(6) На рачуну 654 - Приходи од тантијема и лиценцних 
права исказују се приходи од накнада по основу омогућа-
вања другим коришћења патената, жигова, ауторских и 
осталих права.

(7) На рачуну 655 - Приходи из намјенских извора фи-
нансирања исказују се приходи који потичу од намјенских 
извора финансирања.

(8) На рачуну 659 - Остали приходи по другим основа-
ма исказују се остали пословни приходи за које није пре-
двиђен посебан рачун у оквиру рачуна групе 65.

Члан 54.
(1) На рачунима групе 66 - Финансијски приходи иска-

зују се приходи од камата, позитивних курсних разлика, 
приходи по основу ефеката валутне клаузуле, дивиденди 
и остали финансијски приходи. Ови приходи се вреднују 
према МРС 18, МРС 21, МРС 31 и другим релевантним 
МРС.

(2) На рачуну 660 - Финансијски приходи од повезаних 
правних лица исказују се приходи од камата, позитивних 
курсних разлика, дивиденди и остали финансијски прихо-
ди од правних лица која улазе у групу за консолидовање у 
складу са МРС 27 и другим релевантним МРС/МСФИ.

(3) На рачуну 661 - Приходи од камата исказују се при-
ходи од камата по датим кредитима, по потраживањима из 
дужничко-повјерилачких односа, затезних и других камата, 
осим камата по основу потраживања од повезаних правних 
лица. На овом рачуну се код даваоца лизинга исказују и 
приходи од камата по финансијском лизингу.
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(4) На рачуну 662 - Позитивне курсне разлике исказују 
се позитивне курсне разлике по основу потраживања и оба-
веза у обрачунском периоду, осим курсних разлика из одно-
са са повезаним правним лицима.

(5) На рачуну 663 - Приходи од ефеката валутне клау-
зуле исказују се позитивни ефекти проистекли из заштите 
потраживања, пласмана и обавеза валутном клаузулом.

(6) На рачуну 664 - Приходи од учешћа у добитку зајед-
ничких улагања исказују се приходи од учешћа у добитку од 
заједнички контролисаних подухвата, у складу са МРС 31.

(7) На рачуну 669 - Остали финансијски приходи иска-
зују се искоришћени каса сконто и други финансијски при-
ходи за које није прописан посебан рачун у оквиру рачуна 
групе 66.

Члан 55.
(1) На рачунима групе 67 - Остали приходи исказују се 

добици по основу продаје некретнина, постројења, опреме, 
инвестиционих некретнина и нематеријалних средстава, 
добици од продаје биолошких средстава, добици од про-
даје средстава обустављеног пословања, добици по осно-
ву продаје дугорочних хартија од вриједности и учешћа у 
капиталу, добици од продаје материјала, наплаћена отпи-
сана потраживања, вишкови, приходи по основу ефеката 
уговорене заштите од ризика, приходи од смањења обаве-
за, приходи од укидања резервисања и остали непоменути 
приходи.

(2) На рачуну 670 - Добици по основу продаје нема-
теријалних средстава, некретнина, постројења и опреме 
исказују се добици од продаје ових облика имовине у изно-
су већем од неотписане вриједности.

(3) На рачуну 671 - Добици по основу продаје инве-
стиционих некретнина исказују се добици од продаје ин-
вестиционих некретнина у висини разлике између њихове 
продајне и садашње вриједности.

(4) На рачуну 672 - Добици по основу продаје биоло-
шких средстава исказују се добици од продаје биолошких 
средстава у износу већем од њихове неотписане вријед-
ности.

(5) На рачуну 673 - Добици по основу продаје средста-
ва обустављеног пословања исказује се добитак од продаје 
средстава обустављеног пословања.

(6) На рачуну 674 - Добици по основу продаје учешћа у 
капиталу и дугорочних хартија од вриједности исказује се 
више остварен износ прихода од продаје учешћа у капиталу 
и дугорочних хартија од вриједности у односу на њихову 
књиговодствену вриједност.

(7) На рачуну 675 - Добици по основу продаје мате-
ријала исказује се више остварен износ прихода од продаје 
материјала у односу на његову књиговодствену вриједност.

(8) На рачуну 676 - Вишкови изузимајући вишкове за-
лиха учинака исказују се вишкови средстава који се утврде 
на основу редовног или ванредног пописа, осим вишкова 
учинака.

(9) На рачуну 677 - Наплаћена отписана потраживања 
исказују се приходи по основу наплате отписаних потра-
живања.

(10) На рачуну 678 - Приходи по основу уговорене за-
штите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу 
у оквиру ревалоризационих резерви исказује се позитиван 
ефекат уговорене ревалоризације или осталих облика уго-
ворене заштите од ризика, осим ефеката по основу валутне 
клаузуле.

(11) На рачуну 679 - Приходи од смањења обавеза, уки-
дања резервисања и остали непоменути приходи исказују 
се приходи по основу отписа обавеза, укидања неиско-
ришћених резервисања и остали непоменути приходи у 
оквиру групе рачуна 67.

Члан 56.
(1) На рачунима групе 68 - Приходи од усклађивања 

вриједности имовине исказују се позитивни ефекти промје-

не фер вриједности нематеријалних средстава, некретнина, 
постројења, опреме, инвестиционих некретнина, биоло-
шких средстава и залиха до висине претходно исказаних 
расхода за та средства по основу вриједносног усклађи-
вања, као и других укидања исправки вриједности по осно-
ву вриједносног усклађивања у складу са МРС 16, МРС 38, 
МРС 36 и другим релевантним МРС/МСФИ и усвојеном 
рачуноводственом политиком.

(2) На рачуну 680 - Приходи од усклађивања вријед-
ности нематеријалних средстава исказује се дио повећања 
вриједности нематеријалних средстава до висине ранијих 
обезвређења ових средстава књижених на групи рачуна 58 
- Расходи по основу обезвређења имовине.

(3) На рачуну 681 - Приходи од усклађивања вријед-
ности накретнина постројења и опреме исказује се дио по-
већања вриједности некретнина, постројења и опреме, до 
висине ранијег обезвређења исказаног на групи рачуна 58 
- Расходи по основу обезвређења имовине.

(4) На рачуну 682 - Приходи од усклађивања вријед-
ности инвестиционих некретнина за које се обрачунава 
амортизација исказује се дио повећања вриједности ин-
вестиционих некретнина, до висине ранијег обезвређења 
исказаног на групи рачуна 58 - Расходи по основу обезвре-
ђења имовине.

(5) На рачуну 683 - Приходи од усклађивања вријед-
ности биолошких средстава за које се обрачунава аморти-
зација исказује се дио повећања вриједности биолошких 
средстава за које се обрачунава амортизација, до висине ра-
нијег обезвређења исказаног на групи рачуна 58 - Расходи 
по основу обезвређења имовине.

(6) На рачуну 684 - Приходи од усклађивања вријед-
ности дугорочних финансијских пласмана и финансијских 
средстава расположивих за продају исказује се дио по-
већања вриједности ових средстава до висине ранијег обе-
звређења исказаног на групи рачуна 58 - Расходи по основу 
обезвређења имовине.

(7) На рачуну 685 - Приходи од усклађивања вријед-
ности залиха материјала и робе исказује се, на терет рачуна 
исправке вриједности, повећање нето продајне вриједности 
ових залиха на крају обрачунског периода, у складу са МРС 
2, до висине њихове набавне вриједности.

(8) На рачуну 686 - Приходи од усклађивања вријед-
ности краткорочних финансијских пласмана исказује се 
повећање тржишне вриједности финансијских средста-
ва по фер вриједности кроз биланс успјеха намијењених 
трговању и финансијских средстава означених по фер 
вриједности кроз биланс успјеха, на терет рачуна исправке 
вриједности краткорочних финансијских пласмана.

(9) На рачуну 687 - Приходи од усклађивања вриједности 
капитала (негативни Goodwill) исказује се, на датум сти-
цања, сваки мањак набавне вриједности у односу на инте-
рес стицаоца у фер вриједности стечене препознатљиве нето 
имовине кроз пословну комбинацију, у складу са МСФИ 3.

(10) На рачуну 689 - Приходи од усклађивања вријед-
ности остале имовине исказују се повећања вриједности 
имовине која није обухваћена другим рачунима у оквиру 
групе 68, а која се могу сматрати приходима, у складу са 
релевантним МРС/МСФИ.

Члан 57.
(1) На рачунима групе 69 - Приходи по основу промјене 

рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих 
година и пренос прихода исказују се ефекти промјене рачу-
новодствених политика, исправке грешака из ранијих годи-
на и пренос прихода.

(2) На рачуну 690 - Приходи по основу промјене ра-
чуноводствених политика исказују се приходи по основу 
промјене рачуноводствених политика, осим оних који су, у 
складу са МРС 8, признати кроз корекцију почетног стања 
пренесеног финансијског резултата из претходних година.

(3) На рачуну 691 - Приходи по основу исправке греша-
ка из ранијих година исказују се приходи по основу исправ-
ке грешака мањег материјалног значаја из ранијих година.
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(4) На рачуну 699 - Пренос прихода исказује се пренос 

прихода са рачуна групе 60 до 69, задужењем овог рачуна у 
корист рачуна 710 - Укупни приходи.

8. Класа 7 - Отварање и закључак рачуна стања и 
успјеха

Члан 58.
(1) На рачунима групе 70 - Отварање главне књиге 

исказују се почетна стања појединих позиција активе и 
пасиве на почетку сваке нове пословне године или у току 
године при отпочињању пословања новог правног лица и 
предузетника.

(2) На рачуну 700 - Рачун отварање главне књиге фи-
нансијског рачуноводства исказују се стања почетних пози-
ција активе и пасиве на почетку сваке нове пословне године 
или у току године приликом отпочињања пословања новог 
правног лица и предузетника. Отварање главне књиге врши 
се задужењем рачуна 700 у корист рачуна главне књиге са 
пасивним салдом, односно задужењем рачуна главне књи-
ге са активним почетним салдом а одобрењем рачуна 700. 
Послије отварања свих рачуна главне књиге збир дуговне и 
потражне стране рачуна 700 једнак је збиру биланса стања 
на основу кога се врши отварање рачуна главне књиге.

Члан 59.
(1) На рачунима групе 71 - Закључак рачуна успјеха 

исказује се закључак рачуна расхода и прихода.
(2) На рачуну 710 - Укупни приходи исказује се закљу-

чак рачуна прихода, одобрењем овог рачуна на терет рачу-
на 699 - Пренос прихода.

(3) На рачуну 711 - Укупни расходи исказује се закљу-
чак рачуна расхода, задужењем овог рачуна у корист рачуна 
599 - Пренос расхода.

(4) На рачуну 712 - Пренос укупног резултата иска-
зује се пренос добитка на крају обрачунског периода, за-
дужењем овог рачуна у корист рачуна 720 - Добитак или 
губитак, односно задужењем рачуна 720 - Добитак или гу-
битак у корист овог рачуна, ако је остварен губитак.

Члан 60.
(1) На рачунима групе 72 - Рачун добитка и губитка 

исказују се остварени добитак или губитак на крају обра-
чунског периода, текући и одложени порез на добитак, 
обрачунате међудивиденде и други видови расподјеле до-
битка и пренос добитка или губитка.

(2) На рачуну 720 - Бруто добитак или губитак исказује 
се остварени добитак или губитак на крају обрачунског пе-
риода одобрењем или задужењем овог рачуна на терет или 
у корист рачуна 725 - Пренос добитка или губитка.

(3) На рачуну 721 - Текући порески расходи исказују 
се порески расходи текућег периода обрачунати у складу 
са пореским прописима задужењем овог рачуна у корист 
рачуна 481 - Обавезе за порез на добитак.

(4) На рачуну 722 - Одложени порески расходи периода 
исказују се одложени порески расходи обрачунати у складу 
са МРС 12. Одложени порески расходи књиже се на терет 
овог рачуна у корист одговарајућег рачуна одложених по-
реских обавеза.

(5) На рачуну 723 - Одложени порески приходи периода 
исказују се одложени порески приходи обрачунати у скла-
ду са МРС 12. Одложени порески приходи књиже се у ко-
рист овог рачуна, на терет одговарајућег рачуна одложених 
пореских средстава.

(6) На рачуну 724 - Обрачунате међудивиденде и дру-
ги видови расподјеле добитка у току периода исказују се 
дивиденде, учешћа у добитку и нето приход од самосталне 
дјелатности, обрачунати у току године. На терет овог рачу-
на књиже се и трошкови оснивања правног лица или пре-
дузетника обрачунати у складу са актом о оснивању. Ако се 
износ извршених исплата не може покрити из оствареног 
добитка, непокривени износ се на крају обрачунског пери-
ода преноси на терет одговарајућег рачуна групе 22 - Друга 
краткорочна потраживања.

(7) На рачуну 725 - Пренос добитка или губитка исказу-
је се остварени добитак или губитак на крају обрачунског 
периода задужењем или одобрењем овог рачуна у корист 
или на терет рачуна 720 - Добитак или губитак, 721 - Те-
кући порески расходи, 722 - Одложени порески расходи 
периода, 723 - Одложени порески приходи периода и 724 
- Обрачунате међудивиденде и други видови расподјеле до-
битка у току периода. Остварени добитак који није распо-
ређен, на крају обрачунског периода преноси се задужењем 
овог рачуна у корист рачуна 341 - Нераспоређени добитак 
текуће године или 343 - Нето приход од самосталне дје-
латности. Остварени губитак на крају обрачунског периода 
преноси се на терет рачуна 351 - Губитак текуће године у 
корист рачуна 725.

(8) У правном лицу са статусом друштва лица остваре-
ни добитак се у наредној години приписује основном ка-
питалу, ако је тако утврђено уговором о оснивању, односно 
исказује се као обавеза за исплату према власницима, а за 
износ губитка умањује се основни капитал друштва.

Члан 61.
(1) На рачунима групе 73 - Закључак рачуна стања, на 

дан биланса исказује се закључак рачуна активе и пасиве 
биланса стања.

(2) На рачуну 730 - Изравнање рачуна стања исказује 
се закључак рачуна главне књиге задужењем овог рачуна у 
корист рачуна активе, односно одобрењем овог рачуна на 
терет рачуна пасиве.

(3) Књижење на овом рачуну врши се по појединим 
позицијама биланса стања. По извршеном закључку свих 
рачуна главне књиге, на овом рачуну збир дуговне и 
потражне стране је једнак.

9. Класа 8 - Ванбилансна евиденција

Члан 62.
На рачунима групе 88 - Ванбилансна актива исказују се 

средства узета у закуп, осим средстава узетих под финан-
сијски лизинг, преузети производи и роба за заједничко по-
словање, комисиона роба, роба у консигнацији, материјал 
примљен на обраду и дораду и остала средства која нису у 
власништву правног лица и предузетника.

Члан 63.
На рачунима групе 89 - Ванбилансна пасива исказују се 

обавезе по основу средстава исказаних на рачунима групе 
88.

10. Класа 9 - Обрачун трошкова и учинака

Члан 64.
(1) Производна правна лица и предузетници у класи 9 

обавезно воде сљедеће основне рачуне: 900 - Рачун за пре-
узимање залиха, 902 - Рачун за преузимање трошкова, рачу-
не групе, 95 - Носиоци трошкова и групе, 96 - Готови про-
изводи, 980 - Трошкови продатих учинака, 982 - Трошкови 
периода и 983 - Отпис, мањкови и вишкови залиха учинака.

(2) Остале рачуне предвиђене у класи 9, производ-
на правна лица и предузетници могу да воде у складу са 
својим потребама и начином обрачуна трошкова и учинака.

(3) Трговинска правна лица и предузетници нису обаве-
зни да воде евиденцију у оквиру рачуна класе 9.

Члан 65.
(1) На рачунима групе 90 - Рачуни односа са финан-

сијским књиговодством исказује се преузимање залиха, 
преузимање набавке материјала и робе, преузимање тро-
шкова и преузимање прихода.

(2) На рачуну 900 - Рачун за преузимање залиха, на по-
четку пословне године исказује се преузимање залиха ма-
теријала, недовршене производње, полупроизвода, готових 
производа и робе задужењем рачуна групе 91 - Материјал и 
роба, 95 - Носиоци трошкова и 96 - Готови производи  у ко-
рист овог рачуна. Преузете залихе на овом рачуну исказују 
се у износу који је исказан у финансијском рачуноводству 
на рачунима група 10 - Залихе материјала, 11 - Залихе недо-
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вршене производње, полупроизвода и недовршених услуга, 
12 - Залихе готових производа и 13 - Залихе робе.

(3) На рачуну 901 - Рачун за преузимање набавке мате-
ријала и робе исказује се набавка материјала и робе када 
се стање, набавка, трошење и продаја тих залиха води на 
рачунима 910 - Материјал, 911 - Роба и 912 - Производи и 
роба у продавници произвођача у оквиру класе 9 - Обрачун 
трошкова и учинака. За преузету набавку задужују се наве-
дени рачуни у корист рачуна 901.

(4) На рачуну 902 - Рачун за преузимање трошкова 
исказују се трошкови који су у финансијском рачуновод-
ству књижени на рачунима групе 51 до 55, који се књиже 
задужењем одговарајућих рачуна група 92 - Рачуни мјеста 
трошкова набавке, техничке управе и помоћних дјелатно-
сти, 93 - Рачуни главних производних мјеста трошкова и 
94 - Рачуни мјеста трошкова управе, продаје и сличних ак-
тивности, ако се трошкови воде по мјестима трошкова, а 
на терет рачуна групе 95 - Носиоци трошкова и рачуна 982 
- Трошкови периода, ако се трошкови не воде по мјестима 
трошкова.

(5) На рачуну 902 - Рачун за преузимање трошкова, не 
књижи се преузимање трошкова материјала када се еви-
денција о стању, набавци и трошењу материјала води на 
рачуну 910 - Материјал, јер се у том случају трошење ма-
теријала књижи на потражној страни рачуна 910 - Мате-
ријал, уз задужење одговарајућих рачуна мјеста трошкова 
и носилаца (рачуни група 92 - Рачуни мјеста трошкова на-
бавке, техничке управе и помоћне дјелатности, 93 - Рачуни 
главних производних мјеста трошкова, 94 -Рачуни мјеста 
трошкова управе, продаје и сличних дјелатности и 95 - Но-
сиоци трошкова), односно на терет рачуна групе 95 - Но-
сиоци трошкова и рачуна 982 - Трошкови периода, ако се 
трошкови материјала не воде по мјестима трошкова.

(6) На рачуну 903 - Рачун за преузимање прихода иска-
зује се преузимање пословних прихода који су књижени 
у финансијском рачуноводству, а који се у рачуноводству 
обрачуна трошкова и учинака књиже у корист рачуна 986 
- Приходи по основу продаје производа и услуга, 987 - При-
ходи по основу продаје робе, 988 - Слободан рачун и 989 
- Други приходи.

Члан 66.
(1) На рачунима групе 91 - Материјал и роба исказују се 

залихе материјала, робе и производа и робе у продавница-
ма произвођача, када се евиденција о стању, набавци, тро-
шењу и продаји тих залиха води на рачунима ове групе у 
оквиру обрачуна трошкова и учинака.

(2) Када се евиденција о стању, набавци, трошењу и 
продаји залиха материјала и робе води у финансијском 
књиговодству на рачунима група 10 - Залихе материјала и 
13 - Залихе робе, на рачунима групе 91 не врши се књи-
жење.

(3) На рачуну 910 - Материјал, односно на посебним 
аналитичким рачунима у оквиру овог рачуна исказује се 
евиденција о стању, набавци и трошењу залиха сировина, 
основног и помоћног материјала, осталог материјала, гори-
ва и мазива, те алата и инвентара који се у цјелини отписују 
у обрачунском периоду. На посебним аналитичким рачуни-
ма у оквиру овог рачуна воде се одступања од планских на-
бавних цијена и исправка вриједности залиха. Преузимање 
почетног стања материјала књижи се задужењем овог ра-
чуна у корист рачуна 900 - Рачун за преузимање залиха, а 
набавка у корист рачуна 901 - Рачун за преузимање набавке 
материјала и робе.

(4) Утрошени материјал књижи се задужењем рачуна 
групе 92 - Рачуни мјеста трошкова набавке, техничке упра-
ве и помоћне дјелатности, 93 - Рачуни главних производ-
них мјеста трошкова, 94 - Рачуни мјеста трошкова управе, 
продаје и сличних активности и 95 - Носиоци трошкова, 
продати материјал задужењем или одобрењем рачуна 991 - 
Добитак и губитак по основу продаје материјала, мањкови 
задужењем рачуна 992 - Мањкови материјала и робе, отпи-
си задужењем рачуна 993 - Отпис материјала и робе, све 
у корист рачуна 910 - Материјал. За вишкове материјала 

задужује се рачун 910 - Материјал, а одобрава рачун 994 - 
Вишкови материјала и робе.

(5) За утрошени материјал врши се књижење и у класи 5, 
задужењем рачуна 511 -Трошкови материјала за израду учи-
нака, 512 - Трошкови осталог материјала, 513 - Трошкови 
горива и енергије, 575 - Губици по основу продаје материја-
ла, 576 - Мањкови, изузимајући мањкове залиха учинака, а 
одобрењем рачуна 510 - Набавка материјала, а за вишкове 
задужењем рачуна 510 - Набавка материјала у корист рачуна 
676 - Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака.

(6) На рачуну 911 - Роба, на посебним аналитичким ра-
чунима исказује се вриједност залиха робе у складишту и 
велепродајним објектима, у продавницама и другим малоп-
родајним објектима, у обради, као и укалкулисани порез на 
додату вриједност и укалкулисана разлика у цијени робе.

(7) Преузимање почетног стања залиха робе књижи се 
задужењем рачуна 911 - Роба у корист рачуна 900 - Рачун 
за преузимање залиха, а набавка у корист рачуна 901 - Ра-
чун за преузимање набавке материјала и робе. Продаја робе 
књижи се задужењем рачуна 981 - Набавна вриједност про-
дате робе у корист рачуна 911 - Роба.

(8) На рачуну 912 - Производи и роба у продавници 
произвођача, на посебним аналитичким рачунима исказу-
је се вриједност залиха производа и робе у продавницама 
и другим малопродајним објектима производних правних 
лица и предузетника, као и укалкулисани порез на додату 
вриједност и укалкулисана разлика у цијени робе.

(9) Преузимање почетног стања производа и робе књижи 
се задужењем рачуна 912 - Производи и роба у продавни-
ци произвођача у корист рачуна 900 - Рачун за преузимање 
залиха. Набавке робе у току обрачунског периода књиже се 
задужењем рачуна 912 - Производи и роба у продавница-
ма произвођача у корист рачуна 901 - Рачун за преузимање 
набавке материјала и робе. Пријем сопствених производа 
у продавницу у току обрачунског периода књижи се заду-
жењем рачуна 912 - Производи и роба у продавницама про-
извођача у корист рачуна групе 96 - Готови производи. Про-
даја производа и робе из сопствених продавница књижи се 
задужењем рачуна 981 - Набавна вриједност продате робе и 
рачуна 980 - Трошкови продатих производа и услуга у корист 
рачуна 912 - Производи и роба у продавницама произвођача.

Члан 67.
На рачунима групе 92 - Рачуни мјеста трошкова набав-

ке, техничке управе и помоћних дјелатности, односно на 
посебним основним рачунима које правно лице и преду-
зетник отворе у оквиру рачуна ове групе, послије књижења 
у финансијском рачуноводству исказују се одговарајући 
трошкови у корист рачуна 902 - Рачун за преузимање тро-
шкова, односно у корист рачуна 910 - Материјал, када се 
залихе материјала воде на овом рачуну.

Члан 68.
На рачунима групе 93 - Рачуни главних производних 

мјеста трошкова, односно на посебним основним рачуни-
ма које правно лице и предузетник отворе у оквиру рачуна 
ове групе, послије књижења у финансијском рачуноводству 
исказују се одговарајући трошкови у корист рачуна 902 - 
Рачун за преузимање трошкова, односно у корист рачуна 
910 - Материјал, када се залихе материјала воде на овом 
рачуну.

Члан 69.
На рачунима групе 94 - Рачуни мјеста трошкова упра-

ве, продаје и сличних активности, односно на посебним 
основним рачунима које правно лице и предузетник отво-
ре у оквиру рачуна ове групе, послије књижења у финан-
сијском рачуноводству исказују се одговарајући трошкови 
у корист рачуна 902 - Рачун за преузимање трошкова, од-
носно у корист рачуна 910 - Материјал, када се залихе ма-
теријала воде на овом рачуну.

Члан 70.
(1) На рачунима групе 95 - Носиоци трошкова исказу-

је се почетно стање носиоца трошкова, директни трошкови 
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који се на основу документације могу повезати са појединим 
учинцима и индиректни трошкови који се на основу одгова-
рајућих кључева за расподјелу алоцирају на те учинке.

(2) На рачуну 950 - Недовршени учинци исказује се по-
четно стање недовршене производње и недовршених услу-
га, одобрењем рачуна 900 - Рачун за преузимање залиха и 
стање недовршене производње и недовршених услуга на 
крају обрачунског периода.

(3) Рачун 951 - Пренос производа из производње у скла-
диште се у току обрачунског периода одобрава, на терет 
рачуна 960 - Готови производи, за пренијете производе у 
складиште. На крају обрачунског периода овај рачун се за-
дужује за износ трошкова производње производа у корист 
групе рачуна 93 - Рачуни главних производних мјеста тро-
шкова и рачуна 957 - Трошкови утрошених полупроизвода.

(4) Рачун 952 - Пренос полупроизвода из производње 
у складиште се у току обрачунског периода одобрава, на 
терет рачуна 958 - Полупроизводи у складишту за полупро-
изводе пренијете у складиште. На крају обрачунског пери-
ода овај рачун се задужује за износ трошкова производње 
полупроизвода у корист групе рачуна 93 - Рачуни главних 
производних мјеста трошкова.

(5) Рачун 953 - Пренос трошкова реализованих услуга 
се у току обрачунског периода одобрава, на терет рачуна 
980 - Трошкови продатих производа и услуга. На крају 
обрачунског периода овај рачун се задужује за износ тро-
шкова реализованих услуга у корист групе рачуна 93 - Ра-
чуни главних производних мјеста трошкова.

(6) На рачуну 957 - Трошкови утрошених полупроиз-
вода исказују се трошкови утрошених полупроизвода у ко-
рист рачуна 958 - Полупроизводи у складишту.

(7) На рачуну 958 - Полупроизводи у складишту иска-
зују се почетне залихе полупроизвода, одобрењем рачуна 
900 - Рачун за преузимање залиха. У току обрачунског пе-
риода преузети полупроизводи из производње књиже се 
задужењем рачуна 958 - Полупроизводи у складишту уз 
одобрење рачуна 952 - Пренос полупроизвода из производ-
ње у складиште, а књижење утрошених полупроизвода у 
току обрачунског периода врши се задуживањем рачуна 
957 - Трошкови утрошених полупроизвода, уз одобрење 
овог рачуна.

(8) На рачуну 959 - Одступања у трошковима носилаца 
трошкова исказује се разлика између цијена по којима се 
воде залихе недовршених учинака и полупроизвода и ције-
на коштања тих залиха.

Члан 71.
(1) На рачунима групе 96 - Готови производи исказују 

се готови производи по цијени коштања и одступања у тро-
шковима готових производа.

(2) Преузимање почетног стања готових производа 
књижи се задужењем рачуна 960 до 968 у корист рачуна 
900 - Рачун за преузимање залиха.

(3) На рачунима 960 до 968 исказују се готови про-
изводи по цијени коштања, задужењем појединих рачуна 
у корист рачуна 900 - Рачун за преузимање залиха, за по-
четне залихе производа и рачуна 951 - Пренос производа 
из производње у складиште, за залихе произведене у току 
обрачунског периода.

(4) У току обрачунског периода рачуни производа се 
одобравају на терет рачуна 980 - Трошкови продатих про-
извода и услуга, за производе продате са складишта и ра-
чуна 912 - Производи и роба у продавници произвођача, за 
производе пренијете у продавницу.

(5) На рачуну 969 - Одступања у трошковима готових 
производа исказује се разлика између цијена по којима се 
воде залихе учинака готових производа и цијена коштања 
тих залиха.

Члан 72.
На рачунима групе 97 - Слободна група, правна лица и 

предузетници могу отварати посебне основне рачуне према 
сопственим потребама.

Члан 73.
(1) На рачунима групе 98 - Расходи и приходи исказују 

се трошкови продатих производа и услуга, набавна вријед-
ност продате робе, трошкови периода, отписи, мањкови, 
обезвређење и вишкови залиха учинака, остали расходи и 
приходи по основу продаје производа и услуга, приходи од 
продаје робе и остали приходи.

(2) На рачуну 980 - Трошкови продатих производа и 
услуга исказује се вриједност продатих производа и услуга 
по стварним трошковима, задужењем овог рачуна у корист 
рачуна 953 - Пренос трошкова реализованих услуга, 958 
- Полупроизводи у складишту и рачуна групе 96 - Готови 
производи.

(3) На терет рачуна из става 2. овог члана књижи се и 
вриједност сопствених учинака употријебљених за стална 
средства, материјал и резервне дијелове, као и сопствени 
транспорт набавке материјала и робе, укључујући и тро-
шкове утовара, истовара и сл.

(4) На рачуну 981 - Набавна вриједност продате робе 
исказује се набавна вриједност продате робе у корист ра-
чуна 911 - Роба и 912 - Производи и роба у продавници 
произвођача.

(5) На рачуну 982 - Трошкови периода исказују се тро-
шкови који се не укључују у цијену коштања залиха недо-
вршене производње, полупроизвода, недовршених услуга 
и готових производа, већ се директно надокнађују на терет 
прихода обрачунског периода, књижењем у корист групе 
рачуна 94 - Рачуни мјеста трошкова управе, продаје и слич-
них дјелатности.

(6) На рачуну 983 - Отпис, мањкови и вишкови залиха 
учинака исказује се вриједност отписа, мањкова и вишкова 
залиха недовршене производње, полупроизвода и готових 
производа. Отписи и мањкови књиже се задужењем рачуна 
983 - Отпис, мањкови и вишкови залиха учинака у корист 
рачуна групе 95 - Носиоци трошкова и 96 - Готови произво-
ди, а вишкови се књиже задужењем рачуна групе 95 - Но-
сиоци трошкова и 96 - Готови производи у корист рачуна 
983 - Отпис, мањкови и вишкови залиха учинака. На овом 
рачуну исказују се и губици од обезвређења залиха недовр-
шене производње, полупроизвода и готових производа, у 
складу са МРС 2 и другим релевантним МРС/МСФИ.

(7) На рачуну 985 - Слободан рачун, правна лица и пре-
дузетници могу отварати посебне основне рачуне према 
својим потребама.

(8) На рачуну 986 - Приходи по основу продаје произво-
да и услуга исказују се приходи остварени од продаје про-
извода и услуга на домаћем и страном тржишту, задужењем 
рачуна 903 - Рачун за преузимање прихода.

(9) На рачуну 987 - Приходи по основу продаје робе 
исказују се приходи остварени од продаје робе на домаћем 
и страном тржишту.

(10) На рачуну 988 - Слободан рачун, правна лица и 
предузетници могу отварати посебне основне рачуне пре-
ма сопственим потребама за исказивање појединих врста 
прихода.

(11) На рачуну 989 - Други приходи исказују се други 
приходи који нису исказани на другим рачунима у оквиру 
ове групе рачуна, задужењем рачуна 903 - Рачун за преузи-
мање прихода.

Члан 74.
(1) На рачунима групе 99 - Рачуни добитка, губитка и 

закључка исказују се пословни добитак и губитак, губитак 
и добитак по основу продаје материјала, мањкови, отписи 
и вишкови материјала и робе, те закључак обрачуна тро-
шкова и учинака.

(2) На рачуну 990 - Пословни добитак и губитак иска-
зује се пословни добитак или губитак који се утврђује тако 
што се на терет овог рачуна преносе пословни расходи одо-
брењем рачуна 980 - Трошкови продатих производа и услу-
га, 981 - Набавна вриједност продате робе, 982 - Трошкови 
периода и 983 - Отпис, мањкови и вишкови залиха учинака. 
У корист рачуна 990 пословни приходи се преносе заду-
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жењем рачуна 986 - Приходи по основу продаје производа 
и услуга, 987 - Приходи по основу продаје робе, 988 - Сло-
бодан рачун и 989 - Други приходи.

(3) На рачуну 991 - Губитак и добитак по основу про-
даје материјала исказују се губици од продаје материјала 
задужењем овог рачуна, а добици од продаје материјала 
одобрењем овог рачуна.

(4) На рачуну 992 - Мањкови материјала и робе исказују 
се мањкови материјала и робе задужењем овог рачуна у ко-
рист рачуна 910 - Материјал и 911 - Роба.

(5) На рачуну 993 - Отписи материјала и робе исказују 
се отписи залиха материјала и робе, задужењем овог рачуна 
у корист рачуна 910 - Материјал, 911 - Роба и дио рачуна 
912 - Производи и роба у продавници произвођача.

(6) На рачуну 994 - Вишкови материјала и робе исказују 
се вишкови залиха материјала и робе, задужењем рачуна 
910 - Материјал, алат и ситан инвентар у складишту, 911 
- Роба и дио рачуна 912 - Производи и роба у продавници 
произвођача у корист овог рачуна.

(7) На рачуну 999 - Закључак обрачуна трошкова и учи-
нака, на датум биланса исказује се закључак рачуна обра-
чуна трошкова и учинака, задужењем рачуна 999 у корист 
рачуна који имају дуговни салдо и задужењем рачуна који 
имају потражни салдо у корист рачуна 999.

ГЛАВА III

ПРИЗНАВАЊЕ И МЈЕРЕЊЕ У СЛУЧАЈУ СТЕЧАЈА И 
ЛИКВИДАЦИЈЕ

Члан 75.
При састављању финансијских извјештаја на дан отва-

рања, односно закључења поступка стечаја и ликвидације, 
као и у случајевима када се у току трајања ових поступака 
састављају периодични финансијски извјештаји, правна 
лица примјењују одредбе овог правилника.

Члан 76.
Изузетно од члана 75. овог правилника, вредновање 

имовине која чини стечајну, односно ликвидациону масу 
врши се у складу са прописима којима се уређују стечај и 
ликвидација правних лица.

ГЛАВА IV

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 77.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Конт-
ном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна 
лица и предузетнике (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 79/09).

Члан 78.
Овај правилник  објављује се у “Службеном гласнику 

Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2015. го-
дине.

Број: 06.12/020-2590/14
20. октобра 2014. године Министар,
Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р.

Прилог

КОНТНИ ОКВИР 
ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, ЗАДРУГЕ, ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА 

И ПРЕДУЗЕТНИКЕ
Класа 0 - СТАЛНА СРЕДСТВА
01 - Нематеријална средства

010 - Улагања у развој
011 - Концесије, патенти, лиценце и остала права
012 - Goodwill
014 - Остала нематеријална средства
015 - Нематеријална средства у припреми

016 - Аванси за нематеријална средства
019 - Исправка вриједности нематеријалних средстава

02 - Некретнине, постројења, опрема и инвестиционе 
 некретнине

020 - Земљиште
021 - Грађевински објекти
022 - Постројења и опрема
023 - Инвестиционе некретнине
024 - Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми
027 - Некретнине, постројења, опрема и инвестиционе 

 некретнине у припреми
028 - Аванси за некретнине, постројења, опрему и 

 инвестиционе некретнине
029 - Исправка вриједности некретнина, постројења, опреме и 

 инвестиционих некретнина
03 - Биолошка средства и средства културе

030 - Шуме
031 - Вишегодишњи засади
032 - Основно стадо
033 - Средства културе
037 - Биолошка средства и средства културе у припреми
038 - Аванси за биолошка средства и средства културе
039 - Исправка вриједности биолошких средстава и средстава 

 културе
04 - Дугорочни финансијски пласмани

040 - Учешће у капиталу зависних правних лица
041 - Учешће у капиталу других правних лица
042 - Дугорочни кредити повезаним правним лицима
043 - Дугорочни кредити у земљи
044 - Дугорочни кредити у иностранству
045 - Финансијска средства расположива за продају
046 - Финансијска средства која се држе до рока доспијећа
048 - Остали дугорочни финансијски пласмани
049 - Исправка вриједности дугорочних финансијских 

 пласмана
05 - Одложена пореска средства

050 - Одложена пореска средства
Класа 1 - ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА 
ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРО-
ДАЈИ
10 - Залихе материјала

100 - Обрачун набавке залиха материјала, резервних дијелова, 
 алата и инвентара

101 - Материјал за израду учинака у складишту
102 - Резервни дијелови у складишту
103 - Алат, инвентар и ХТЗ опрема у складишту
104 - Алат, инвентар и ХТЗ опрема у употреби
105 - Бесповратна амбалажа у складишту
106 - Материјал на путу, обради и доради
108 - Остали материјал у складишту
109 - Исправка вриједности залиха материјала, резервних 

 дјелова, алата и инвентара, ХТЗ опреме и бесповратне 
 амбалаже
11 - Залихе недовршене производње, полупроизвода и 
 недовршених услуга

110 - Недовршена производња
111 - Полупроизводи
112 - Недовршене услуге
119 - Исправка вриједности недовршене производње и 

 недовршених услуга
12 - Залихе готових производа

120 - Готови производи
129 - Исправка вриједности готових производа

13 - Залихе робе
130 - Обрачун набавке робе
131 - Роба у складишту
132 - Роба у велепродајним објектима
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133 - Роба у малопродајним објектима
134 - Роба у транзиту
135 - Роба на путу
136 - Роба у обради и доради
137 - Роба дата за комисиону и консигнациону продају
139 - Исправка вриједности робе

14 - Стална средства и средства обустављеног пословања 
 намијењена продаји

140 - Нематеријална средства намијењена продаји
141 - Земљиште намијењено продаји
142 - Грађевински објекти намијењени продаји
143 - Инвестиционе некретнине намијењене продаји
144 - Постројења и опрема намијењени продаји
145 - Биолошка средства намијењена продаји
146 - Остала стална средства намијењена продаји
147 - Средства обустављеног пословања намијењена продаји
149 - Исправка вриједности сталних средстава и средстава 

 обустављеног пословања намијењени продаји
15 - Дати аванси

150 - Дати аванси за залихе и услуге повезаним правним 
 лицима

151 - Дати аванси за залихе и услуге осталим лицима
159 - Исправка вриједности датих аванса

Класа 2 - КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, КРАТКОРОЧ-
НИ ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА
20 - Потраживања по основу продаје

200 – Купци - повезана правна лица
201 - Купци из Републике Српске
202 - Купци из Федерације БиХ
203 - Купци из Брчко Дистрикта БиХ
204 - Купци из иностранства
208 - Сумњива и спорна потраживања
209 - Исправка вриједности потраживања од купаца

21 - Потраживања из специфичних послова
210 - Потраживања од извозника
211 - Потраживања по основу увоза за туђи рачун
212 - Потраживања по основу консигнационе и комисионе 

 продаје
213 - Остала потраживања из специфичних послова
218 - Сумњива и спорна потраживања
219 - Исправка вриједности потраживања из специфичних 

 послова
22 - Друга краткорочна потраживања

220 - Потраживања за камату и дивиденду од повезаних 
 правних лица

221 - Потраживања за камату и дивиденду од других субјеката
222 - Потраживања од запослених
223 - Потраживања од државних органа и организација
224 - Потраживања за више плаћен порез на добитак
225 - Потраживања за преплаћене остале порезе и доприносе
226 - Остала краткорочна потраживања
228 - Сумњива и спорна потраживања
229 - Исправка вриједности других краткорочних 

 потраживања
23 - Краткорочни финансијски пласмани

230 - Краткорочни кредити повезаним правним лицима
231 - Краткорочни кредити у земљи
232 - Краткорочни кредити у иностранству
233 - Дио дугорочних кредита који доспијева за наплату до 

 годину дана
234 - Дио дугорочних хартија од вриједности који доспијева за 

 наплату до годину дана
235 - Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс 

 успјеха намијењена трговању
236 - Финансијска средства означена по фер вриједности кроз 

 биланс успјеха
237 - Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени 

 удјели намијењени продаји или поништавању

238 - Остали краткорочни финансијски пласмани
239 - Исправка вриједности краткорочних финансијских 

 пласмана
24 - Готовински еквиваленти и готовина

240 - Готовински еквиваленти - хартије од вриједности
241 - Рачун код овлашћене организације за платни промет - 

 домаћа валута
242 - Рачун код овлашћене организације за платни промет - 

 страна валута
243 - Издвојена новчана средства
244 - Акредитиви - домаћа валута
245 - Акредитиви - страна валута
246 - Благајна - домаћа валута
247 - Благајна - страна валута
248 - Остала новчана средства
249 - Новчана средства чије је коришћење временски 

 ограничено или вриједност умањена
27 - Порез на додату вриједност

270 - Порез на додату вриједност у примљеним фактурама
271 - Порез на додату вриједност плаћен при увозу
272 - Порез на додату вриједност у датим авансима
273 - Порез на додату вриједност обрачунат на услуге 

 иностраних лица
274 - Паушални износи пореза на додату вриједност 

 исплаћени пољопривредним произвођачима
275 - Други износи аконтационог пореза на додату вриједност
279 - Потраживања по основу разлике између аконтационог и 

 обрачунатог пореза на додату вриједност
28 - Активна временска разграничења и одложена пореска 
 средства

280 - Унапријед плаћени расходи
281 - Потраживања за нефактурисане приходе
282 - Разграничени трошкови по основу обавеза
288 - Одложена пореска средства
289 - Остала активна временска разграничења

29 - Губитак изнад висине капитала
290 - Губитак ранијих година изнад висине капитала
291 - Губитак текуће године изнад висине капитала

Класа 3 - КАПИТАЛ
30 - Основни капитал

300 - Акцијски капитал
302 - Удјели друштва са ограниченом одговорношћу
303 - Задружни удјели
304 - Улози
305 - Државни капитал
306 - Остали основни капитал

31 - Уписани неуплаћени капитал
310 - Уписане неуплаћене акције
312 - Уписани неуплаћени удјели

32 - Резерве
320 - Емисиона премија
321 - Емисиони губитак
322 - Законске резерве
323 - Статутарне резерве
329 - Остале резерве

33 - Ревалоризационе резерве и нереализовани добици и 
 губици

330 - Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације 
 сталних средстава без дугорочних финансијских 
 пласмана

331 - Ревалоризационе резерве по основу прерачуна 
 финансијских извјештаја у другу функционалну 
 валуту, односно валуту приказивања

332 - Нереализовани добици по основу финансијских 
 средстава расположивих за продају

333 - Нереализовани губици по основу финансијских 
 средстава расположивих за продају

334 - Остале ревалоризационе резерве
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34 - Нераспоређени добитак
340 - Нераспоређени добитак ранијих година
341 - Нераспоређени добитак текуће године
342 - Нераспоређени вишак прихода над расходима
343 - Нето приход од самосталне дјелатности
35 - Губитак до висине капитала
350 - Губитак ранијих година
351 - Губитак текуће године

Класа 4 - РЕЗЕРВИСАЊА, ОБАВЕЗЕ И ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕ-
СКЕ ОБАВЕЗЕ
40 - Резервисања, одложене пореске обавезе и разграничени 
 приходи

400 - Резервисања за трошкове у гарантном року
401 - Резервисања за трошкове обнављање природних 

 богатстава
402 - Резервисања за задржане кауције и депозите
403 - Резервисања за трошкове реструктурисања
404 - Резервисања за накнаде и бенефиције запослених
407 - Одложене пореске обавезе
408 - Разграничени приходи и примљене донације
409 - Остала резервисања

41 - Дугорочне обавезе
410 - Обавезе које се могу конвертовати у капитал
411 - Обавезе према повезаним правним лицима
412 - Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од 

 вриједности
413 - Дугорочни кредити у земљи
414 - Дугорочни кредити у иностранству
415 - Дугорочне обавезе по финансијском лизингу у земљи
416 - Дугорочне обавезе по финансијском лизингу у 

 иностранству
417 - Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс 

 успјеха
419 - Остале дугорочне обавезе
42 - Краткорочне финансијске обавезе
420 - Краткорочне финансијске обавезе према повезаним 

 правним лицима
421 - Обавезе по емитованим краткорочним хартијама од 

 вриједности
422 - Краткорочни кредити у земљи
423 - Краткорочни кредити у иностранству
424 - Дио дугорочних кредита који доспијева за плаћање до 

 једне године
425 - Дио дугорочних обавеза по финансијском лизингу који 

 доспијева за плаћање до једне године
426 - Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс 

 успјеха
429 - Остале краткорочне финансијске обавезе

43 - Обавезе из пословања
430 - Примљени аванси, депозити и кауције
431 - Добављачи повезана правна лица
432 - Добављачи из Републике Српске
433 - Добављачи из Федерације БиХ
434 - Добављачи из Брчко Дистрикта БиХ
435 - Добављачи из иностранства
439 - Остале обавезе из пословања

44 - Обавезе из специфичних послова
440 - Обавезе према увознику
441 - Обавезе по основу извоза за туђи рачун
442 - Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје
449 - Остале обавезе из специфичних послова

45 - Обавезе за зараде и накнаде зарада
450 - Обавезе за нето зараде и накнаде
451 - Обавезе за порезе на зараде и накнаде
452 - Обавезе за доприносе на зараде и накнаде
456 - Обавезе за остала нето лична примања
457 - Обавезе за порез на остала лична примања

458 - Обавезе за доприносе на остала лична примања
46 - Друге обавезе

460 - Обавезе по основу камата и расхода финансирања
461 - Обавезе за дивиденде
462 - Обавезе за учешће у добитку
463 - Обавезе према запосленима
464 - Обавезе према члановима управног, надзорног одбора, 

 одбора за ревизију, других одбора и комисија
465 - Обавезе према физичким лицима за накнаде по угово-

рима
466 - Обавезе за нето приход од самосталне дјелатности
469 - Остале обавезе

47 - Порез на додату вриједност
470 - Порез на додату вриједност по издатим фактурама
471 - Порез на додату вриједност по примљеним авансима
472 - Порез на додату вриједност по основу сопствене 

 потрошње
473 - Порез на додату вриједност по основу продаје за гото-

вину
474 - Порез на додату вриједност обрачунат на услуге 

 иностраних лица
479 - Обавезе за порез на додату вриједност по основу разлике 

 између обрачунатог и аконтационог пореза на додату 
 вриједност
48 - Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине

480 - Обавезе за акцизе
481 - Обавезе за порез на добитак
482 - Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке 

 или на терет трошкова
483 - Обавезе за доприносе који терете трошкове
484 - Обавезе за порез на додату вриједност плаћен при увозу
485 - Обавезе за порезе и доприносе обрачунате на исплате 

 физичким лицима ван радног односа
489 - Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине

49 - Пасивна временска разграничења, краткорочна 
 резервисања и одложене пореске обавезе

490 - Унапријед обрачунати расходи периода
491 - Обрачунати приходи будућег периода
492 - Разграничени зависни трошкови набавке
493 - Разграничени приходи и примљене донације
494 - Разграничени приходи по основу потраживања
495 - Одложене пореске обавезе
496 - Краткорочна резервисања
499 - Остала пасивна временска разграничења

Класа 5 - РАСХОДИ
50 - Набавна вриједност продате робе

500 - Набавка робе
501 - Набавна вриједност продате робе
502 - Набавна вриједност продатих сталних средстава 

 прибављених ради продаје
51 - Трошкови материјала

510 - Набавка материјала
511 - Трошкови материјала за израду учинака
512 - Трошкови осталог материјала
513 - Трошкови горива и енергије

52 - Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних 
 расхода

520 - Трошкови бруто зарада
521 - Трошкови бруто накнада зарада
522 - Трошкови бруто накнада члановима управног и 

 надзорног одбора
523 - Трошкови бруто накнада члановима одбора за ревизију, 

 других одбора, комисија и сл.
524 - Трошкови отпремнина, награда и помоћи у складу 

 са прописима о раду
525 - Трошкови запослених на службеном путу
529 - Трошкови бруто осталих личних расхода
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53 - Трошкови производних услуга

530 - Трошкови услуга на изради учинака
531 - Трошкови транспортних услуга
532 - Трошкови услуга одржавања
533 - Трошкови закупа
534 - Трошкови сајмова
535 - Трошкови рекламе и пропаганде
536 - Трошкови истраживања
537 - Трошкови развоја који се не капитализују
539 - Трошкови осталих услуга

54 - Трошкови амортизације и резервисања
540 - Трошкови амортизације
541 - Трошкови резервисања

55 - Нематеријални трошкови
550 - Трошкови непроизводних услуга
551 - Трошкови репрезентације
552 - Трошкови премија осигурања
553 - Трошкови платног промета
554 - Трошкови чланарина
555 - Трошкови пореза
556 - Трошкови доприноса
559 - Остали нематеријални трошкови

56 - Финансијски расходи
560 - Финансијски расходи по основу односа повезаних 

 правних лица
561 - Расходи камата
562 - Негативне курсне разлике
563 - Расходи по основу валутне клаузуле
569 - Остали финансијски расходи

57 - Остали расходи
570 - Губици по основу продаје и расходовања нематеријалних 

 средстава, некретнина, постројења и опреме
571 - Губици по основу продаје и расходовања инвестиционих 

 некретнина
572 - Губици по основу продаје и расходовања биолошких 

 средстава
573 - Губици по основу продаје средстава обустављеног 

 пословања
574 - Губици по основу продаје учешћа у капиталу и 

 хартија од вриједности
575 - Губици по основу продаје материјала
576 - Мањкови изузимајући мањкове залиха учинака
577 - Расходи по основу заштите од ризика, који не испуњавају 

 услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви
578 - Расходи по основу исправке вриједности и отписа 

 потраживања
579 - Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе 

 и остали расходи
58 - Расходи по основу обезвређења имовине

580 - Обезвређење нематеријалних средстава
581 - Обезвређење некретнина, постројења и опреме
582 - Обезвређење инвестиционих некретнина за које се 

 обрачунава амортизација
583 - Обезвређење биолошких средстава за које се обрачунава 

 амортизација
584 - Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и 

 финансијских средстава расположивих за продају
585 - Обезвређење залиха материјала и робе
586 - Обезвређење краткорочних финансијских пласмана
588 - Обезвређење потраживања примјеном индиректне 

 методе утврђивања отписа потраживања
589 - Обезвређење остале имовине

59 - Расходи по основу промјене рачуноводствених политика 
 и исправке грешака из ранијих година и пренос расхода

590 - Расходи по основу промјене рачуноводствених политика
591 - Расходи по основу исправке грешака из ранијих година
599 - Пренос расхода

Класа 6 - ПРИХОДИ
60 - Приходи од продаје робе

600 - Приходи од продаје робе повезаним правним лицима
601 - Приходи од продаје робе у Републици Српској
602 - Приходи од продаје робе у Федерацији БиХ
603 - Приходи од продаје робе у Брчко Дистрикту БиХ
604 - Приходи од продаје робе на иностраном тржишту

61 - Приходи од продаје учинака
610 - Приходи од продаје учинака повезаних правних лица
611 - Приходи од продаје учинака у Републици Српској
612 - Приходи од продаје учинака у Федерацији БиХ
613 - Приходи од продаје учинака у Брчко Дистрикту БиХ
614 - Приходи од продаје учинака на страном тржишту

62 - Приходи од активирања или потрошње робе и учинака
620 - Приходи од активирања или потрошње робе
621 - Приходи од активирања или потрошње учинака
63 - Промјена вриједности залиха учинака
630 - Повећање вриједности залиха учинака
631 - Смањење вриједности залиха учинака

64 - Промјена вриједности инвестиционих некретнина и 
 биолошких средстава којi се не амортизују

640 - Повећање вриједности инвестиционих некретнина 
 које се не амортизују

641 - Повећање вриједности биолошких средстава којe се 
 не амортизују

642 - Смањење вриједности инвестиционих некретнина које се 
 не амортизују

643 - Смањење вриједности биолошких средстава којe се 
 не амортизују
65 - Остали пословни приходи

650 - Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, 
 подстицаја и сл.

651 - Приходи од закупнина
652 - Приходи од донација
653 - Приходи од чланарина
654 - Приходи од тантијема
655 - Приходи из намјенских извора финансирања
659 - Остали приходи по другим основима

66 - Финансијски приходи
660 - Финансијски приходи од повезаних правних лица
661 - Приходи од камата
662 - Позитивне курсне разлике
663 - Приходи од ефеката валутне клаузуле
664 - Приходи од учешћа у добитку заједничких улагања
669 - Остали финансијски приходи

67 - Остали приходи
670 - Добици по основу продаје нематеријалних средстава, 

 некретнина, постројења и опреме
671 - Добици по основу продаје инвестиционих некретнина
672 - Добици по основу продаје биолошких средстава
673 - Добици по основу продаје средстава обустављеног 

 пословања
674 - Добици по основу продаје учешћа у капиталу и 

 хартија од вриједности
675 - Добици по основу продаје материјала
676 - Вишкови изузимајући вишкове залиха учинака
677 - Наплаћена отписана потраживања
678 - Приходи по основу уговорене заштите од ризика, који 

 не испуњавају услове да се искажу у оквиру 
 ревалоризационих резерви

679 - Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених 
 дугорочних резервисања и остали непоменути приходи
68 - Приходи од усклађивања вриједности имовине

680 - Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних 
 средстава

681 - Приходи од усклађивања вриједности некретнина, 
 постројења и опреме
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682 - Приходи од усклађивања вриједности инвестиционих 
 некретнина за које се обрачунава амортизација

683 - Приходи од усклађивања вриједности биолошких 
 средстава за које се обрачунава амортизација

684 - Приходи од усклађивања вриједности дугорочних 
 финансијских пласмана и финансијских средстава 
 расположивих за продају

685 - Приходи од усклађивања вриједности залиха материјала 
 и робе

686 - Приходи од усклађивања вриједности краткорочних 
 финансијских пласмана

687 - Приходи од усклађивања вриједности капитала 
 (негативни Goodwill)

689 - Приходи од усклађивања вриједности остале имовине
69 - Приходи по основу промјене рачуноводствених политика 
 и исправке грешака из ранијих година и пренос прихода

690 - Приходи по основу промјене рачуноводствених политика
691 - Приходи по основу исправке грешака из ранијих година
699 - Пренос прихода

Класа 7 - ОТВАРАЊЕ И ЗАКЉУЧАК РАЧУНА СТАЊА И 
УСПЈЕХА
70 - Отварање главне књиге

700 - Рачун отварања главне књиге финансијског 
 рачуноводства
71 - Закључак рачуна успјеха

710 - Укупани приходи
711 - Укупани расходи
712 - Пренос укупног резултата

72 - Рачун добитка и губитка
720 - Бруто добитак или губитак
721 - Текући порески расходи
722 - Одложени порески расходи периода
723 - Одложени порески приходи периода
724 - Обрачунате међудивиденде и други видови расподјеле 

 добитка у току периода
725 - Пренос добиткa или губитка

73 - Закључак рачуна стања
730 - Изравнање рачуна стања

Класа 8 - ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА
88 - Ванбилансна актива

880 - Туђа роба
881 - Туђи материјал
882 - Туђи полупроизводи и производи
883 - Туђа основна средства
884 - Неискоришћени одобрени кредити
885 - Хартије од вриједности ван промета
886 - Примљени авали и гаранције
887 - Дати авали, гаранције и друга јемства
888 - Остала ванбилансна актива

89 - Ванбилансна пасива
890 - Обавезе за туђу робу
891 - Обавезе за туђи материјал
892 - Обавезе за туђе полупроизводе и производе
893 - Обавезе за туђа основна средства
894 - Евиденција о неискоришћеним одобреним кредитима
895 - Обавезе за хартије од вриједности ван промета
896 - Обавезе за примљене авале и гаранције
897 - Обавезе за дате авале, гаранције и друга јемства
898 - Остала ванбилансна пасива

Класа 9 - ОБРАЧУН ТРОШКОВА И УЧИНАКА
90 - Рачуни односа са финансијским рачуноводством

900 - Рачун за преузимање залиха
901 - Рачун за преузимање набавке материјала и робе
902 - Рачун за преузимање трошкова
903 - Рачун за преузимање прихода

91 - Материјал и роба
910 - Материјал

911 - Роба
912 - Производи и роба у продавници произвођача

92 - Рачуни мјеста трошкова набавке, техничке управе и 
 помоћне дјелатности

920 - Трошкови материјала за израду
921 - Трошкови осталог (режијског) материјала
922 - Трошкови горива подигнутог из складишта
923 - Трошкови осталог горива и енергије
924 - Трошкови зарада и накнада зарада
925 - Трошкови производних услуга
926 - Трошкови амортизације и резервисања
927 - Нематеријални трошкови
928 - Алоцирани трошкови заједничких мјеста трошкова
929 - Пренос трошкова
Алтернатива: Трошкови обухваћени рачунима од 923 до 927 

могу се обухватити на једном рачуну - Општи трошкови, па би у 
том случају рачуни групе 92 били сљедећи:

920 - Трошкови материјала за израду
921 - Трошкови осталог (режијског) материјала
922 - Трошкови горива подигнутог из складишта
923 - Трошкови осталог горива и енергије
928 - Алоцирани трошкови заједничких мјеста трошкова
929 - Пренос трошкова

93 - Рачуни главних производних мјеста трошкова
930 - Трошкови материјала за израду
931 - Трошкови осталог (режијског) материјала
932 - Трошкови горива подигнутог из складишта
933 - Трошкови осталог горива и енергије
934 - Трошкови зарада и накнада зарада
935 - Трошкови производних услуга
936 - Трошкови амортизације и резервисања
937 - Нематеријални трошкови
938 - Алоцирани трошкови заједничких мјеста трошкова
939 - Пренос трошкова
Алтернатива: Трошкови обухваћени рачунима 933 до 937 

могу се обухватити на једном рачуну - Општи трошкови, па би у 
том случају рачуни групе 93 били сљедећи:

930 - Трошкови материјала за израду
931 - Трошкови осталог (режијског) материјала
932 - Трошкови горива подигнутог из складишта
933 - Трошкови осталог горива и енергије
938 - Алоцирани трошкови заједничких мјеста трошкова
939 - Пренос трошкова

94 - Рачуни мјеста трошкова управе, продаје и сличних 
 активности

940 - Трошкови материјала за израду
941 - Трошкови осталог (режијског) материјала
942 - Трошкови горива подигнутог из складишта
943 - Трошкови осталог горива и енергије
944 - Трошкови зарада и накнада зарада
945 - Трошкови производних услуга
946 - Трошкови амортизације и резервисања
947 - Нематеријални трошкови
948 - Алоцирани трошкови заједничких мјеста трошкова
949 - Пренос трошкова
Алтернатива: Трошкови обухваћени рачунима 943 до 947 

могу се обухватити на једном рачуну - Општи трошкови, па би у 
том случају рачуни групе 94 били сљедећи:

940 - Трошкови материјала за израду
941 - Трошкови осталог (режијског) материјала
942 - Трошкови горива подигнутог из складишта
943 - Трошкови осталог горива и енергије
948 - Алоцирани трошкови заједничких мјеста трошкова
949 - Пренос трошкова
НАПОМЕНА: Рачуни групе 92, 93 и 94 воде се по мјестима 

трошкова.
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95 - Носиоци трошкова

950 - Недовршени учинци
951 - Пренос производа из производње у складиште
952 - Пренос полупроизвода из производње у складиште
953 - Пренос трошкова реализованих услуга
957 - Трошкови утрошених полупроизвода
958 - Полупроизводи у складишту
959 - Одступање трошкова носилаца трошкова

96 - Готови производи
960 до 968 - Готови производи
969 - Одступање трошкова производа

97 - Слободна група
98 - Расходи и приходи

980 - Трошкови продатих производа и услуга
981 - Набавна вриједност продате робе
982 - Трошкови периода
983 - Отпис, мањкови и вишкови залиха учинака
985 - Слободан рачун
986 - Приходи по основу продаје производа и услуга
987 - Приходи по основу продаје робе
988 - Слободан рачун
989 - Други приходи

99 - Рачуни добитка, губитка и закључка
990 - Пословни добитак и губитак
991 - Добитак и губитак по основу продаје материјала
992 - Мањкови материјала и робе
993 - Отпис материјала и робе
994 - Вишкови материјала и робе
999 - Закључак обрачуна трошкова и учинака

1597
На основу члана 8. став 4. Закона о полицијским 

службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 20/14) и члана 82. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), 20.10.2014. године, 
министар унутрашњих послова, на приједлог директора,  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПОЛИЦИЈСКОЈ ОПРЕМИ

Члан 1.
Овим правилником прописују се појам, врсте и евиден-

ције полицијске опреме која се користи у Министарству 
унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство) при-
ликом вршења полицијских послова и задатака.

Члан 2.
Полицијском опремом у смислу овог правилника сма-

тра се основна и посебна опрема коју користе полицијски 
службеници ради вршења послова и задатака, припадајућа 
и додатна опрема за наоружање и информационо-комуни-
кациона опрема.

Члан 3.
(1) Основну полицијску опрему на личном задужењу 

чине:
1) полицијска униформа,
2) лично наоружање,
3) службена палица,
4) средства везивања,
5) “стоп” таблица,
6) батеријска лампа,
7) пиштаљка и
8) заштитни панцир.

(2) Основну полицијску опрему на личном задужењу за 
успостављање јавног реда и мира чине:

1) интервентна палица,
2) телескопска палица (склопива), израђена од разних 

материјала,
3) заштитна кацига (шљем),
4) штитници за поједине дијелове тијела,
5) заштитне наочаре и маске,
6) заштитне рукавице и
7) штитови.

Члан 4.
Основну полицијску опрему на личном задужењу, по-

ред опреме из члана 3. став 1. овог правилника, за вршење 
послова и задатака саобраћајне полиције чине:

1) опасач са пратећом опремом,
2) свијетлећа “стоп” таблица,
3) флуоресцентни прслук и
4) нарукавља.

Члан 5.
(1) Основну полицијску опрему на задужењу у органи-

зационој јединици Министарства чине:
1) средства за балистичку заштиту,
2) средства за принудно заустављање лица или возила,
3) уређаји и средства за утврђивање присуства алкохола 

и дрога у организму,
4) несесери са прибором и опремом за обављање кри-

миналистичких увиђаја, прибор за цртање и припадајућа 
фото и видео опрема,

5) инспекцијска огледала,
6) уређаји и опрема за видео-аудио дигитално снимање, 

обраду и похрану података,
7) ручни детектор метала и детектори метала за контро-

лу пролаза лица,
8) детектори метала за преглед терена,
9) дозиметри за мјерење јонизујућих зрачења,
10) лични алат или комплет за противдиверзиони пре-

глед,
11) комплет за уклањање неексплодираних или минско-

експлозивних средстава,
12) двоглед са увећањем,
13) ендоскопски уређај,
14) уређаји за детекцију присуства CO2,
15) електронски и ласерски уређаји за мјерење даљине,
16) ГПС уређај за оријентацију, навигацију, позициони-

рање и праћење,
17) возила са полицијским ознакама и уређаји (радио-

станица и GPS уређај) који се у њих уграђују,
18) возила без полицијских ознака у којима су уграђени 

свјетлосни и звучни уређаји и/или други уређаји (радио-
станица и GPS уређај),

19) чамци и уређаји и системи који се у њих уграђују и
20) моторне санке.
(2) У посебним случајевима, када је то потребно ради 

вршења послова и задатака, основну опрему из става 1. т. 
од 1. до 11. овог члана, полицијски службеници, припадни-
ци СЈП и интервентних јединица задужују лично.

Члан 6.
Основну полицијску опрему на задужењу у организа-

ционој јединици Министарства за вршење послова и зада-
така саобраћајне полиције чине:

1) уређаји за мјерење брзине кретања моторних возила,
2) триоплани,


