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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА И 

ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О РА ЧУ НО ВОД СТВУ И РЕ ВИ ЗИ ЈИ

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу на ма За ко на о
ра чу но вод ству и ре ви зи ји Ре пу бли ке Срп ске, ко ји је На -
род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Ше стој
сјед ни ци, одр жа ној 28. апри ла 2011. го ди не, а Ви је ће на ро -
да 10. ма ја 2011. го ди не по твр ди ло да усво је ним За ко ном о
из мје на ма и до пу на ма За ко на о ра чу но вод ству и ре ви зи ји
Ре пу бли ке Срп ске ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те -
рес ни јед ног кон сти ту тив ног на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-1206/11 Пред сјед ник
13. ма ја 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О 

РА ЧУ НО ВОД СТВУ И РЕ ВИ ЗИ ЈИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Члан 1.

У За ко ну о ра чу но вод ству и ре ви зи ји Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 36/09) у
чла ну 2. у ста ву 1. у тач ки н) по сли је ри је чи: “(IFRS)” ста -
вља се за пе та и до да ју ри је чи: “Ме ђу на род ни стан дард фи -
нан сиј ског из вје шта ва ња за ма ле и сред ње ен ти те те (IFRS
for SMEs)”.

Члан 2.

У чла ну 5. у ста ву 7. ри је чи: “за на ред ну по слов ну го -
ди ну” за мје њу ју се ри је чи ма: “при ли ком из ра де фи нан сиј -
ских из вје шта ја за го ди ну окон ча ну на тај дан”.

У истом чла ну у ста ву 8. ри је чи: “и на ред ну” бри шу се.

Члан 3.

По сли је чла на 5. до да је се но ви члан 5а., ко ји гла си:

“Члан 5а.

(1) У сми слу овог за ко на су бјек ти од јав ног ин те ре са
су:

а) прав на ли ца чи јим се хар ти ја ма од ври јед но сти тр гу -
је или се вр ши при пре ма за њи хо во еми то ва ње на ор га ни -
зо ва ном тр жи шту хар ти ја од ври јед но сти,

б) бан ке, ми кро кре дит на дру штва, дру штва за оси гу ра -
ње, ли зинг дру штва, бер зе, бро кер ско-ди лер ска дру штва и
дру ге фи нан сиј ске ор га ни за ци је,

в) јав на пред у зе ћа, де фи ни са на у скла ду са про пи си ма
ко ји ма се уре ђу је по сло ва ње и упра вља ње јав ним пред у зе -
ћи ма и

г) сва прав на ли ца од по себ ног зна ча ја за Ре пу бли ку,
не за ви сно од њи хо ве прав не фор ме и об ли ка ор га ни зо ва -
ња.

(2) На при је длог над ле жног ми ни стар ства, од лу ку о
утвр ђи ва њу ста ту са прав ног ли ца од по себ ног зна ча ја за
Ре пу бли ку до но си Вла да Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек -
сту: Вла да).”.

Члан 4.

У чла ну 12. став 3. ми је ња се и гла си:

“(3) Од ред бе из ста ва 2. овог чла на не од но се се на бан -
ке, дру штва за оси гу ра ње, да ва о це фи нан сиј ског ли зин га,
ми кро кре дит на дру штва, као и на дру ге фи нан сиј ске ор га -
ни за ци је ко ји ма је про пи си ма ко ји уре ђу ју њи хо во по сло -
ва ње за бра ње но по вје ра ва ње во ђе ња по слов них књи га и
са ста вља ње фи нан сиј ских из вје шта ја дру гом ли цу.”.

Члан 5.

У чла ну 13. у ста ву 7. ри је чи: “чу ва ју се” за мје њу ју се
ри је чи ма: “во де се, при пре ма ју и чу ва ју”.

Члан 6.

На зив гла ве III ми је ња се и гла си: “III - ФИ НАН СИЈ -
СКИ ИЗ ВЈЕ ШТА ЈИ, ИЗ ВЈЕ ШТАЈ О ПО СЛО ВА ЊУ И
ИЗВЈЕ ШТАЈ О ТРАН СПА РЕНТ НО СТИ”.

Члан 7.

У чла ну 17. у ста ву 7. ри је чи: “ма ла прав на ли ца и”
бри шу се.

Члан 8.

У чла ну 18. у ста ву 1. ри је чи: “сред ња ду жна” за мје њу -
ју се ри је чи ма: “сви су бјек ти од јав ног ин те ре са ду жни”.

Члан 9.

У чла ну 19. став 4. бри ше се.

У до са да шњем ста ву 5. ко ји по ста је став 4. број: “4” за -
мје њу је се бро јем: “2”.

Члан 10.

У чла ну 22. у ста ву 3. ри јеч: “мар та” за мје њу је се
ријеч ју: “апри ла”.

Члан 11.

У чла ну 23. у ста ву 3. по сли је ри је чи: “За ко ном о” до -
да је се ри јеч: “је дин стве ном”.

У истом чла ну у ста ву 5. по сли је ри је чи: “За ко ну о” до -
да је се ри јеч: “је дин стве ном”.

Члан 12.

Ис пред чла на 24. на зив одјељ ка ми је ња се и гла си: “3.
Го ди шњи из вје штај о по сло ва њу и из вје штај о тран спа -
рент но сти”, а по сли је чла на 24. до да је се но ви члан 24а.,
ко ји гла си:

“Члан 24а.

(1) Дру штво за ре ви зи ју ко је оба вља ре ви зи ју су бје ка та
од јав ног ин те ре са утвр ђе них чла ном 5а. овог за ко на ду -
жно је да у ро ку од три мје се ца од ис те ка по слов не го ди не
об ја ви го ди шњи из вје штај о тран спа рент но сти на сво јој
ин тер нет-стра ни ци или да га на дру ги на чин учи ни до ступ -
ним јав но сти у Ре пу бли ци.

(2) Го ди шњи из вје штај о тран спа рент но сти мо ра да са -
др жи нај ма ње сље де ће еле мен те:

а) опис ор га ни за ци је и струк ту ре вла сни штва дру штва
за ре ви зи ју,

б) опис мре же и ње ног прав ног и струк тур ног уре ђе ња,
уко ли ко дру штво за ре ви зи ју при па да мре жи,

в) опис упра вљач ке струк ту ре дру штва за ре ви зи ју,

г) опис си сте ма ин тер не кон тро ле дру штва за ре ви зи ју,
те из ја ву упра ве дру штва о дје ло твор но сти ње го вог функ -
ци о ни са ња,

д) на зна ку ка да је из вр ше на по сљед ња про вје ра ква ли -
те та ра да,

ђ) пре глед су бје ка та од јав ног ин те ре са за ко је је дру -
штво спрове ло ре ви зи ју у то ку прет ход не по слов не го ди не,

е) из ја ву ко ја се од но си на не за ви сност ра да дру штва за
ре ви зи ју, ко јом се по твр ђу је да је оба вље на ин тер на кон -
тро ла по шти ва ња за хтје ва о не за ви сно сти,

ж) из ја ву о по ли ти ци дру штва за ре ви зи ју ко ја је у ве зи
са стал ним уса вр ша ва њем овла шће них ре ви зо ра,

з) фи нан сиј ске ин фор ма ци је ко је по ка зу ју зна чај дру -
штва за ре ви зи ју, као што су уку пан при ход по ди је љен у
на кна де из за ко ном про пи са не ре ви зи је го ди шњих и кон со -
ли до ва них фи нан сиј ских из вје шта ја и на кна де за ра чу на те
за оста ле услу ге ко је ни су по ве за не са ре ви зи јом и

и) по дат ке о осно ви ци за при ма ња овла шће них ре ви зо -
ра ко ји пот пи су ју из вје шта је о оба вље ним ре ви зи ја ма дру -
шта ва од јав ног ин те ре са.
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(3) Го ди шњи из вје штај о тран спа рент но сти мо ра пот -
пи са ти ли це овла шће но за за сту па ње дру штва за ре ви зи -
ју.”.

Члан 13.

У чла ну 28. став 2. ми је ња се и гла си:

“(2) Оба ве зној ре ви зи ји под ли је жу фи нан сиј ски из вје -
шта ји су бје ка та од јав ног ин те ре са, де фи ни са них овим за -
ко ном.”.

У истом чла ну у ста ву 4. ри јеч: “Ма ла” за мје њу је се
рије чи ма: “Осим су бје ка та из ст. 2. и 3. овог за ко на, сва
оста ла”.

Члан 14.

У чла ну 29. у ста ву 7. број: “5” за мје њу је се бро јем:
“6”.

У истом чла ну у ста ву 8. број: “15” за мје њу је се бро јем:
“31”.

Члан 15.

У чла ну 30. у ста ву 2. ри је чи: “при вред на дру штва за
ре ви зи ју ко ја” за мје њу ју се ри је чи ма: “при вред на дру штва
и по слов не је ди ни це (огран ци) при вред ног дру штва ко ји”.

У истом чла ну став 4. бри ше се.

Члан 16.

У чла ну 34. у ста ву 2. у тач ки б) ри је чи: “при је длог ста -
ту та” за мје њу ју се ри је чи ма: “акт о осни ва њу по слов не је -
ди ни це (огран ка) при вред ног дру штва, ако је ри јеч о стра -
ном дру штву за ре ви зи ју”.

Члан 17.

У чла ну 36. у ст. 1. и 3. по сли је ри је чи: “дру штво” до -
да ју се ри је чи: “или по слов ну је ди ни цу (огра нак) при вред -
ног дру штва”.

У истом чла ну у ста ву 4. у тач ки а) по сли је ри је чи:
“друш твa” до да ју се ри је чи: “или по слов не је ди ни це
(огран ка) при вред ног дру штва”.

Члан 18.

У чла ну 39. по сли је ста ва 4. до да је се но ви став 5., ко -
ји гла си:

“(5) При вред на дру штва за ре ви зи ју ду жна су да Ми ни -
стар ству до ста ве фо то- ко пи ју по ли се оси гу ра ња за кљу че -
не у скла ду са од ред ба ма овог чла на, у ро ку од 30 да на од
да на ње ног за кљу чи ва ња.”

Члан 19.

У чла ну 42. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “пред у зет ни ка”
до да ју се ри је чи: “ре ги стро ва них за пру жа ње књи го вод -
стве них и ра чу но вод стве них услу га”.

У истом чла ну у ста ву 2. ри је чи: “у сми слу од ред бе из
ста ва 1. овог чла на” бри шу се.

У истом чла ну став 4. бри ше се.

Члан 20.

У чла ну 43. став 2. ми је ња се и гла си:

“(2) Над зор над ра дом при вред ног дру штва за ре ви зи ју
Ми ни стар ство вр ши нај ма ње јед ном у шест го ди на, од но -
сно нај ма ње јед ном у три го ди не уко ли ко је ри јеч о дру -
штви ма за ре ви зи ју ко ја спро во де ре ви зи ју су бје ка та од
јав ног ин те ре са.”.

Члан 21.

По сли је чла на 44. до да је се но ви члан 44а., ко ји гла си:

“Члан 44а.

(1) По сту пак над зо ра над ра дом при вред них дру шта ва
за ре ви зи ју, про пи сан чл. 43. и 44. овог за ко на, при мје њу је
се и при ли ком над зо ра над ра дом прав них ли ца и пред у зет -
ни ка ре ги стро ва них за пру жа ње књи го вод стве них и ра чу -
но вод стве них услу га.

(2) Ако пред у зет ник или дру го фи зич ко ли це ре ги стро -
ва но за са мо стал но пру жа ње књи го вод стве них и ра чу но -
вод стве них услу га не по сту пи у скла ду са на ло гом и у ро -

ку утвр ђе ним у ко нач ном рје ше њу, Ми ни стар ство је ду жно
да о то ме оба ви је сти над ле жни ор ган ло кал не са мо у пра ве
ко ји је на ве де ним ли ци ма из дао до зво лу за оба вља ње са -
мо стал не дје лат но сти.

(3) У слу ча ју из ста ва 2. овог чла на над ле жни ор ган ће
до ни је ти рје ше ње о пре стан ку оба вља ња са мо стал не дје -
лат но сти.

(4) Ако прав но ли це ре ги стро ва но за пру жа ње књи го -
вод стве них и ра чу но вод стве них услу га не по сту пи у скла -
ду са на ло гом и у ро ку утвр ђе ним у ко нач ном рје ше њу,
Ми ни стар ство ће про тив ли ца овла шће ног за за сту па ње
тог при вред ног дру штва над ле жном су ду под ни је ти за хтјев
за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка.”.

Члан 22.

У чла ну 45. у ста ву 3. ри је чи: “ко јим се уре ђу ју усло ви,
на чин и на кна де пред ви ђе не у ста ву” за мје њу ју се ри је чи -
ма: “из ста ва”, а ри је чи: “Ре пу бли ке Срп ске” бри шу се.

Члан 23.

У чла ну 47. по сли је ри је чи: “у скла ду са овим за ко ном”
до да ју се ри је чи: “и ре ги стро ва на за пру жа ње ра чу но вод -
стве них и ре ви зор ских услу га у скла ду са за ко ном”.

Члан 24.

У чла ну 51. у ста ву 1. тач ка се за мје њу је ри јеч ју: “и” и
до да је но ва тач ка л), ко ја гла си:

“л) у про пи са ном ро ку не до ста ви фо то -ко пи је уго во ра
о ре ви зи ји за кљу че них у то ку прет ход не го ди не (члан
29).”.

У истом чла ну у ста ву 4. по сли је ри је чи: “ни је” до да ју
се ри је чи: “ре ги стро ва но за пру жа ње тих услу га, ни ти”.

У истом чла ну по сли је ста ва 4. до да је се но ви став 5.,
ко ји гла си:

“(5) Од ред бе из ста ва 1. овог чла на при мје њу ју се и на
пред у зет ни ке и дру га фи зич ка ли ца ре ги стро ва на за са мо -
стал но пру жа ње књи го вод стве них и ра чу но вод стве них
услу га.”.

Члан 25.

У чла ну 55. у ста ву 1. тач ка се за мје њу је за пе том и до -
да је но ва тач ка ђ), ко ја гла си:

“ђ) упут ство о при мје ни Ме ђу на род ног стан дар да фи -
нан сиј ског из вје шта ва ња за ма ле и сред ње ен ти те те.”.

Члан 26.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-704/11 Пред сјед ник
28. априла 2011. го ди не На род не скуп шти не,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА И 
ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О СТРА НИМ УЛА ГА ЊИ МА

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу на ма За ко на о
стра ним ула га њи ма, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке
Срп ске усво ји ла на Ше стој сјед ни ци, одр жа ној 28. апри ла
2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 10. ма ја 2011. го ди не по твр -
ди ло да усво је ним За ко ном о из мје на ма и до пу на ма За ко на
о стра ним ула га њи ма ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни
ин те рес ни јед ног кон сти ту тив ног на ро да у Ре пу бли ци
Срп ској.

Број: 01-020-1207/11 Пред сјед ник
13. ма ја 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.
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