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На основу члана 2а. став 2. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и
78/11) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 3. новембра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

У Р Е Д БУ
О ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ФИНАНСИЈСКИХ ОДНОСА
ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ОДНОСНО ЈЕДИНИЦА
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 1.
Овом уредбом прописују се принципи од значаја за
осигурање транспарентности финансијских односа између
Републике Српске, односно јединица локалне самоуправе
и jавних предузећа, право приступа информацијама везаним за финансијску и организациону структуру јавних
предузећа, обавеза вођења књиговодствене и друге евиденције, обавеза објављивања одређених података, као и обавеза вођења евиденције путем јавног регистра података.
Члан 2.
Под јавним предузећем, у смислу ове уредбе, подразумијева се привредно друштво на које се примјењују одредбе Закона о јавним предузећима.
Члан 3.
(1) Транспарентност финансијских односа између Републике Српске (у даљем тексту: Република), односно јединице локалне самоуправе и јавних предузећа, у смислу
ове уредбе, обавезно подразумијева објављивање информација о:
а) јавним средствима која су јавном предузећу додијељена директно од стране Републике или јединице локалне
самоуправе или која су им додијељена у облику помоћи,
укључујући опрост обавеза по основу јавних прихода, социјалних давања и друго,
б) јавним средствима која су јавном предузећу додијељена посредством других финансијских институција и
в) оствареној економичности, ефикасности и ефективности при коришћењу додијељених јавних средстава.
(2) Транспарентност из става 1. овог члана посебно се
односи на информације у вези са:
а) покрићем губитака из редовног пословања,
б) повећањем основног капитала,
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в) одобреном помоћи (субвенције, донације, грантови и
друго),
г) кредитима одобреним под повлашћеним условима,
д) одрицањем од права на дивиденду (учешће у добитку) или одрицањем од права на наплату неизмирених дуговања које омогућава финансијску предност,
ђ) одрицањем од уобичајене накнаде за коришћење додијељених јавних средстава и
е) рефундацијом (надокнада) финансијских оптерећења која су јавном предузећу одређена од стране Републике
или јединице локалне самоуправе.
Члан 4.
Јавно предузеће, у обиму у којем се то од њега захтијева овом уредбом, обавезно је да:
а) обезбиједи несметан приступ јавности одговарајућим информацијама о њиховој финансијској и организационој структури,
б) осигура јавност информација о финансијским средствима која су им директно додијељена од стране Републике, односно јединице локалне самоуправе или која су им
додијељена у облику помоћи, укључујући опрост обавеза
по основу јавних прихода, социјалних давања и друго,
в) успостави и води посебне (интерне) рачуне, односно
одговарајуће књиговодствене и друге евиденције и обрачуне на начин да осигура јасно разграничење расхода и прихода повезаних са различитим дјелатностима које обавља,
г) успостави одговарајући систем интерног и екстерног
финансијског извјештавања,
д) успостави ефикасан систем интерне контроле и интерног надзора, посебно у односу на активности које су повезане са финансијским трансакцијама са Републиком и јединицом локалне самоуправе и
ђ) осигура неопходне претпоставке за ефикасан екстерни надзор.
Члан 5.
(1) Јавно предузеће у производном сектору обавезно је
да годишње објави информације о:
а) износу докапитализације или других видова прибављања средстава која су по својој природи слична капиталу (обичне или приоритетне акције, акције са одложеном
исплатом дивиденде, конвертибилне обвезнице и друго),
б) бесповратно добијеним средствима (безусловне донације) или средствима која ће бити враћена само под
одређеним условима (условне донације),
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в) другом облику помоћи, укључујући опрост обавеза
по основу јавних прихода, социјалних давања и друго,
г) износу одобреног кредита, укључујући и прекорачење по текућем рачуну, уз навођење информација о каматним стопама и другим кредитним условима, начину осигурања кредита (хипотека, гаранција и друго),
д) прибављеним гаранцијама које се односе на поврат
одобрених кредита, уз навођење информација о каматним
стопама и другим кредитним условима и
ђ) исплаћеним дивидендама и задржаној заради.
(2) Капитал из става 1. тачка а) овог члана, као и донације, кредити и гаранције из става 1. т. б), г) и д) овог члана укључују капитал, донације, кредите и гаранције које
Република или јединица локалне самоуправе директно
обезбиједи јавном предузећу, као и оне које им обезбиједи
матично друштво или други субјект из исте групе или ван
ње.
(3) Обавеза јавног објављивања информација из става
1. овог члана не односи се на јавна предузећа која послују
у производном сектору чији укупан приход у посљедњој
пословној години није прешао износ од 250 милиона евра,
изражен у противвриједности у домаћој валути.
Члан 6.
(1) Информације о транспарентности финансијских односа чија се јавност захтијева овом уредбом објављују се у
Нотама уз финансијски извјештај.
(2) Информације из става 1. овог члана објављују се и
на интернет страници субјекта из члана 2. ове уредбе или
на други одговарајући начин.
(3) Информације чија је тајност утврђена посебним законима, другим прописима или уговором не подлијежу
обавези објављивања, у складу са ст. 1. и 2. овог члана.
Члан 7.
(1) Обавеза објављивања информација о транспарентности финансијских односа утврђена овом уредбом не утиче на обим и структуру информација чије се објављивање
захтијева другим важећим прописима.
(2) Информације о транспарентности финансијских односа између јавног предузећа и Републике, односно јединице локалне самоуправе чувају се најмање пет година након истека пословне године у којој су финансијска средства јавном предузећу стављена на располагање, односно
пословне године у којој су та средства искоришћена.
Члан 8.
Одредбе о транспарентности из члана 3. ове уредбе не
односе се на јавно предузеће чији је укупан годишњи приход, остварен током двије пословне године које претходе
години у којој су му одобрена јавна средства, мањи од 40
милиона евра, изражен у противвриједности у домаћој валути.
Члан 9.
(1) У циљу осигурања транспарентности финансијских
односа између Републике, односно јединица локалне самоуправе и jавних предузећа, jавно предузеће обавезно је да:
а) одвојено води интерне обрачуне за сваку дјелатност
коју обавља,
б) успостави систем обрачуна трошкова и учинака на
основу рачуноводствених начела и принципа примјењивих
у управљачком рачуноводству,
в) у Нотама уз финансијски извјештај презентује информације о начину обрачуна трошкова по мјестима и носиоцима, коришћеном систему распореда трошкова, као и
начину билансирања интерног финансијског резултата на
нивоу идентификованих профитних центара, односно на
нивоу одвојених посебних (интерних) рачуна и
г) досљедно примјењује успостављена начела и принципе управљачког рачуноводства.
(2) Одредбе из става 1. овог члана не примјењују се на
јавно предузеће чији је укупан годишњи приход, остварен
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током двије пословне године које претходе години у којој
су му одобрена јавна средства, мањи од 40 милиона евра,
изражен у противвриједности у домаћој валути.
Члан 10.
(1) Агенција за информатичке, посредничке и финансијске услуге а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Агенција)
обавезна је да у року од 90 дана од дана ступања на снагу
ове уредбе успостави и води јавни регистар свих јавних
предузећа (у даљем тексту: јавни регистар).
(2) У оквиру јавног регистра воде се сљедећи подаци о
јавним предузећима:
а) пословном имену (фирми),
б) тачној адреси и сједишту,
в) датуму оснивања,
г) датуму и основу сваке промјене уписане у судски регистар,
д) лицу или лицима овлашћеним за заступање,
ђ) оствареном укупном приходу у току двије посљедње
пословне године,
е) оствареном укупном приходу у току двије посљедње
пословне године по основу производних дјелатности јавног предузећа које послује у производном сектору и
ж) другим подацима од значаја за вођење јавног регистра у складу са овом уредбом.
(3) У оквиру јавног регистра обавезно се објављују и
подаци на основу којих је могуће идентификовати јавна
предузећа из чл. 5, 8. и 9. ове уредбе.
Члан 11.
(1) Агенција је овлашћена да од јавних предузећа уписаних у јавни регистар службено затражи податке из члана
10. став 2. ове уредбе.
(2) Надлежни орган управе јавног предузећа обавезан
је да, у року од десет радних дана од дана настале промјене, обавијести Агенцију о:
а) стицању или губљењу статуса јавног предузећа,
б) промјени пословног имена, сједишта или лица овлашћеног за заступање,
в) статусној промјени (спајању, припајању или подјели),
г) пословној комбинацији (као што је стицање контроле над другим јавним предузећем или правним лицем које
нема такав статус и друго),
д) промјени правне форме или облика организовања и
ђ) другим насталим промјенама од значаја за примјену
ове уредбе.
(3) Подаци о висини оствареног укупног прихода јавног предузећа преузимају се из Јединственог регистра финансијских извјештаја, који се води код Агенције или на
други адекватан начин.
(4) Подаци уписани у јавни регистар обавезно се објављују и ажурирају путем званичне интернет презентације
Агенције.
Члан 12.
Јавно предузеће које из техничких разлога није у могућности да поступи по одредбама члана 4. тачка в) и члана 9. став 1. тачка а) ове уредбе дужно је обезбиједити
услове за примјену наведених одредаба, најкасније у року
од двије године по ступању на снагу ове уредбе.
Члан 13.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2486/11
3. новембра 2011. године
Бања Лука
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