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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
рачуноводству и ревизији Републике Српске, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Шестој
сједници, одржаној 28. априла 2011. године, а Вијеће народа 10. маја 2011. године потврдило да усвојеним Законом о
измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији
Републике Српске није угрожен витални национални интерес ниједног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-1206/11
13. маја 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о рачуноводству и ревизији Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 36/09) у
члану 2. у ставу 1. у тачки н) послије ријечи: “(IFRS)” ставља се запета и додају ријечи: “Међународни стандард финансијског извјештавања за мале и средње ентитете (IFRS
for SMEs)”.
Члан 2.
У члану 5. у ставу 7. ријечи: “за наредну пословну годину” замјењују се ријечима: “приликом израде финансијских извјештаја за годину окончану на тај дан”.
У истом члану у ставу 8. ријечи: “и наредну” бришу се.
Члан 3.
Послије члана 5. додаје се нови члан 5а., који гласи:
“Члан 5а.
(1) У смислу овог закона субјекти од јавног интереса
су:
а) правна лица чијим се хартијама од вриједности тргује или се врши припрема за њихово емитовање на организованом тржишту хартија од вриједности,
б) банке, микрокредитна друштва, друштва за осигурање, лизинг друштва, берзе, брокерско-дилерска друштва и
друге финансијске организације,
в) јавна предузећа, дефинисана у складу са прописима
којима се уређује пословање и управљање јавним предузећима и
г) сва правна лица од посебног значаја за Републику,
независно од њихове правне форме и облика организовања.
(2) На приједлог надлежног министарства, одлуку о
утврђивању статуса правног лица од посебног значаја за
Републику доноси Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада).”.
Члан 4.
У члану 12. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Одредбе из става 2. овог члана не односе се на банке, друштва за осигурање, даваоце финансијског лизинга,
микрокредитна друштва, као и на друге финансијске организације којима је прописима који уређују њихово пословање забрањено повјеравање вођења пословних књига и
састављање финансијских извјештаја другом лицу.”.
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Члан 5.
У члану 13. у ставу 7. ријечи: “чувају се” замјењују се
ријечима: “воде се, припремају и чувају”.
Члан 6.
Назив главе III мијења се и гласи: “III - ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈИ, ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И
ИЗВЈЕШТАЈ О ТРАНСПАРЕНТНОСТИ”.
Члан 7.
У члану 17. у ставу 7. ријечи: “мала правна лица и”
бришу се.
Члан 8.
У члану 18. у ставу 1. ријечи: “средња дужна” замјењују се ријечима: “сви субјекти од јавног интереса дужни”.
Члан 9.
У члану 19. став 4. брише се.
У досадашњем ставу 5. који постаје став 4. број: “4” замјењује се бројем: “2”.
Члан 10.
У члану 22. у ставу 3. ријеч: “марта” замјењује се
ријечју: “априла”.
Члан 11.
У члану 23. у ставу 3. послије ријечи: “Законом о” додаје се ријеч: “јединственом”.
У истом члану у ставу 5. послије ријечи: “Закону о” додаје се ријеч: “јединственом”.
Члан 12.
Испред члана 24. назив одјељка мијења се и гласи: “3.
Годишњи извјештај о пословању и извјештај о транспарентности”, а послије члана 24. додаје се нови члан 24а.,
који гласи:
“Члан 24а.
(1) Друштво за ревизију које обавља ревизију субјеката
од јавног интереса утврђених чланом 5а. овог закона дужно је да у року од три мјесеца од истека пословне године
објави годишњи извјештај о транспарентности на својој
интернет-страници или да га на други начин учини доступним јавности у Републици.
(2) Годишњи извјештај о транспарентности мора да садржи најмање сљедеће елементе:
а) опис организације и структуре власништва друштва
за ревизију,
б) опис мреже и њеног правног и структурног уређења,
уколико друштво за ревизију припада мрежи,
в) опис управљачке структуре друштва за ревизију,
г) опис система интерне контроле друштва за ревизију,
те изјаву управе друштва о дјелотворности његовог функционисања,
д) назнаку када је извршена посљедња провјера квалитета рада,
ђ) преглед субјеката од јавног интереса за које је друштво спровело ревизију у току претходне пословне године,
е) изјаву која се односи на независност рада друштва за
ревизију, којом се потврђује да је обављена интерна контрола поштивања захтјева о независности,
ж) изјаву о политици друштва за ревизију која је у вези
са сталним усавршавањем овлашћених ревизора,
з) финансијске информације које показују значај друштва за ревизију, као што су укупан приход подијељен у
накнаде из законом прописане ревизије годишњих и консолидованих финансијских извјештаја и накнаде зарачунате
за остале услуге које нису повезане са ревизијом и
и) податке о основици за примања овлашћених ревизора који потписују извјештаје о обављеним ревизијама друштава од јавног интереса.
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(3) Годишњи извјештај о транспарентности мора потписати лице овлашћено за заступање друштва за ревизију.”.
Члан 13.
У члану 28. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Обавезној ревизији подлијежу финансијски извјештаји субјеката од јавног интереса, дефинисаних овим законом.”.
У истом члану у ставу 4. ријеч: “Мала” замјењује се
ријечима: “Осим субјеката из ст. 2. и 3. овог закона, сва
остала”.
Члан 14.
У члану 29. у ставу 7. број: “5” замјењује се бројем:
“6”.
У истом члану у ставу 8. број: “15” замјењује се бројем:
“31”.
Члан 15.
У члану 30. у ставу 2. ријечи: “привредна друштва за
ревизију која” замјењују се ријечима: “привредна друштва
и пословне јединице (огранци) привредног друштва који”.
У истом члану став 4. брише се.
Члан 16.
У члану 34. у ставу 2. у тачки б) ријечи: “приједлог статута” замјењују се ријечима: “акт о оснивању пословне јединице (огранка) привредног друштва, ако је ријеч о страном друштву за ревизију”.
Члан 17.
У члану 36. у ст. 1. и 3. послије ријечи: “друштво” додају се ријечи: “или пословну јединицу (огранак) привредног друштва”.
У истом члану у ставу 4. у тачки а) послије ријечи:
“друштвa” додају се ријечи: “или по словне јединице
(огранка) привредног друштва”.
Члан 18.
У члану 39. послије става 4. додаје се нови став 5., који гласи:
“(5) Привредна друштва за ревизију дужна су да Министарству доставе фото-копију полисе осигурања закључене у складу са одредбама овог члана, у року од 30 дана од
дана њеног закључивања.”
Члан 19.
У члану 42. у ставу 1. послије ријечи: “предузетника”
додају се ријечи: “регистрованих за пружање књиговодствених и рачуноводствених услуга”.
У истом члану у ставу 2. ријечи: “у смислу одредбе из
става 1. овог члана” бришу се.
У истом члану став 4. брише се.
Члан 20.
У члану 43. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Надзор над радом привредног друштва за ревизију
Министарство врши најмање једном у шест година, односно најмање једном у три године уколико је ријеч о друштвима за ревизију која спроводе ревизију субјеката од
јавног интереса.”.
Члан 21.
Послије члана 44. додаје се нови члан 44а., који гласи:
“Члан 44а.
(1) Поступак надзора над радом привредних друштава
за ревизију, прописан чл. 43. и 44. овог закона, примјењује
се и приликом надзора над радом правних лица и предузетника регистрованих за пружање књиговодствених и рачуноводствених услуга.
(2) Ако предузетник или друго физичко лице регистровано за самостално пружање књиговодствених и рачуноводствених услуга не поступи у складу са налогом и у ро-
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ку утврђеним у коначном рјешењу, Министарство је дужно
да о томе обавијести надлежни орган локалне самоуправе
који је наведеним лицима издао дозволу за обављање самосталне дјелатности.
(3) У случају из става 2. овог члана надлежни орган ће
донијети рјешење о престанку обављања самосталне дјелатности.
(4) Ако правно лице регистровано за пружање књиговодствених и рачуноводствених услуга не поступи у складу са налогом и у року утврђеним у коначном рјешењу,
Министарство ће против лица овлашћеног за заступање
тог привредног друштва надлежном суду поднијети захтјев
за покретање прекршајног поступка.”.
Члан 22.
У члану 45. у ставу 3. ријечи: “којим се уређују услови,
начин и накнаде предвиђене у ставу” замјењују се ријечима: “из става”, а ријечи: “Републике Српске” бришу се.
Члан 23.
У члану 47. послије ријечи: “у складу са овим законом”
додају се ријечи: “и регистрована за пружање рачуноводствених и ревизорских услуга у складу са законом”.
Члан 24.
У члану 51. у ставу 1. тачка се замјењује ријечју: “и” и
додаје нова тачка л), која гласи:
“л) у прописаном року не достави фото-копије уговора
о ревизији закључених у току претходне године (члан
29).”.
У истом члану у ставу 4. послије ријечи: “није” додају
се ријечи: “регистровано за пружање тих услуга, нити”.
У истом члану послије става 4. додаје се нови став 5.,
који гласи:
“(5) Одредбе из става 1. овог члана примјењују се и на
предузетнике и друга физичка лица регистрована за самостално пружање књиговодствених и рачуноводствених
услуга.”.
Члан 25.
У члану 55. у ставу 1. тачка се замјењује запетом и додаје нова тачка ђ), која гласи:
“ђ) упутство о примјени Међународног стандарда финансијског извјештавања за мале и средње ентитете.”.
Члан 26.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-704/11
28. априла 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

847
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О СТРАНИМ УЛАГАЊИМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
страним улагањима, који је Народна скупштина Републике
Српске усвојила на Шестој сједници, одржаној 28. априла
2011. године, а Вијеће народа 10. маја 2011. године потврдило да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона
о страним улагањима није угрожен витални национални
интерес ниједног конститутивног народа у Републици
Српској.
Број: 01-020-1207/11
13. маја 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

