
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени
гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на I наставку 76.
редовне сједнице одржаном 8. јуна 2016. године, усваја

ЗАКОН
О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ

У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
(Предмет)

Овим законом прописује се област рачуноводства и ревизије, стицање звања и лиценцирање у
рачуноводственој и ревизорској професији, организација и функционисање система
књиговодства и рачуноводства, припрема и презентовање финансијских извјештаја, ревизија
финансијских извјештаја, формирање и рад Савјета за рачуноводство и ревизију Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине, начин вршења надзора над радом правних лица и
предузетника који су регистровани за пружање услуга рачуноводства и ревизије.

Члан 2
(Дефиниције)

Појмови који се користе у овом закону имају сљедеће значење:

a) “рачуноводство” је систем чије функционисање обезбјеђује информације о
финансијском положају, успјешности пословања, токовима готовине, промјенама на
капиталу, друге финансијске и нефинансијске информације значајне за екстерне и
интерне кориснике финансијских извјештаја;

b) “књиговодство” је евидентирање, класификовање и сумирање пословних трансакција
и чување оригиналне пословне документације која пружа доказе о тим трансакцијама;

c) “ревизија финансијских извјештаја” је испитивање финансијских извјештаја ради
давања мишљења о томе да ли они објективно и истинито, по свим материјално
значајним питањима приказују стање имовине, капитала и обавеза, резултате
пословања, токове готовине и промјене на капиталу, у складу са Међународним
рачуноводственим стандардима (у даљем тексту: МРС) и Међународним стандардима
финансијског извјештавања (у даљем тексту: МСФИ);

d) “Комисија за рачуноводство и ревизију Босне и Херцеговине” (у даљем тексту:
Комисија), јесте Комисија која је успостављена на нивоу Босне и Херцеговине;

e) “цертификовани рачуноводствени техничар” је лице које посједује цертификат
издат у складу са овим законом;

f) “цертификовани рачуновођа” је лице које посједује цертификат издат у складу са
овим законом;

g) “овлашћени ревизор” је независно професионално лице које обавља ревизију у складу
са међународним ревизорским стандардима и овим законом и које посједује лиценцу
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издату од стране Дирекције за финансије Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: Дирекција), након прибављеног цертификата у складу са овим законом;

h) “рачуноводствени и ревизорски стандарди” су стандарди, пратећа упутства,
објашњења и смјернице, принципи професионалне етике из члановаа 35 и 36 овог
закона објављени од стране Комисије;

i) “професионално тијело” је невладино, добровољно професионално удружење у
Дистрикту, признато од стране Комисије, у складу с чланом 11 Закона о рачуноводству
и ревизији Босне и Херцеговине;

j) „Савјет за рачуноводство и ревизију Дистрикта” је тијело формирано у складу са
овим законом, основано с циљем праћења примјене рачуноводствених и ревизорских
стандарда у Дистрикту;

k) “цертификат” је јавни докуменат који издаје професионално тијело, а којим се
доказује да је лице стекло одговарајуће професионално звање;

l) “лиценца” је јавни докуменат који представља одобрење за рад у рачуноводственој
или другој сродној професији издато физичком или правном лицу у складу са овим
законом и Међународним образовним стандардима;

m) “Регистар финансијских извјештаја” је централни регистар информација о
пословању и финансијском положају правних лица у Дистрикту;

n) “Регистар овлашћених ревизора” (у даљем тексту: Регистар ОР) је централни извор
информација који садржи податке од значаја за правилну идентификацију овлашћених
ревизора;

o) “Регистар предузећа овлашћених за ревизију” је регистар који води Дирекција за
финансије Дистрикта који садржи информације о правним лицима овлашћеним за
ревизију у Дистрикту;

p) “Регистар извршених оцјена бонитета” је стандардизована, јавна и електронска база
података из финансијских извјештаја о финансијској стабилности, ликвидности и
задужености правних лица која имају сједиште на територији Дистрикта, издатих од
стране Дирекције за финансије.

Члан 3
(Примјена)

Овај закон примјењује се на:

a) сва правна лица, укључујући предузећа, друштва за осигурање, микрокредитне
организације, лизинг друштва, инвестиционе фондове, друштва за управљање
инвестиционим фондовима, брокерско-дилерска друштва, берзе и банке и друге
финансијске организације;

b) правна лица и друге облике организовања, које је правно лице са сједиштем у
Дистрикту основало у иностранству, ако прописима тих држава није, на посебан начин,
утврђена обавеза вођења пословних књига и састављања финансијских извјештаја за та
правна лица и облике организовања;

c) подружнице и погоне правних лица са сједиштем ван Дистрикта, ако се преко тих
организационих јединица остварује приход у Дистрикту;

d) буџетске кориснике Дистрикта и кориснике ванбуџетских фондова.

Члан 4
(Разврставање правних лица)

(1) Правна лица, зависно од показатеља утврђених на дан састављања финансијских извјештаја
у пословној години, разврставају се на мала, средња и велика.

(2) Критеријуми према којим се врши разврставање правних лица су:
a) просјечан број запослених у току пословне године;
b) вриједност имовине; и
c) висина прихода.
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(3) Просјечан број запослених израчунава се тако што се укупан збир запослених крајем
сваког мјесеца, укључујући и запослене ван територије Дистрикта, подијели са бројем
мјесеци у обрачунском периоду.

(4) Просјечна вриједност пословне имовине израчунава се тако што се збир нето
књиговодствене вриједности пословне имовине на почетку и на крају обрачунског периода
подијели са бројем два.

(5) Мала правна лица су лица која испуњавају минимално два од сљедећих услова:
a) просјечан број запослених није већи од педесет (50);
b) просјечна вриједност пословне имовине на крају пословне године није већа од

1.400.000,00 КМ;
c) укупан годишњи приход је мањи од 2.800.000,00 КМ.

(6) Средња правна лица су лица која на дан састављања финансијских извјештаја испуњавају
минимално два од сљедећих услова:
a) просјечан број запослених у току године је већи од педесет (50), а мањи од 250;
b) просјечна вриједност пословне имовине на крају пословне године није већа од

5.500.000,00 КМ;
c) укупан годишњи приход је мањи од 11.000.000,00 КМ.

(7) У средња правна лица разврставају се и она чије вриједности су веће од горњег износа
једног од услова из става 6 овог члана.

(8) Велика правна лица су лица која прелазе горње вриједности из минимално два услова из
става 6 овог члана.

(9) У велика правна лица разврставају се, независно од критеријума утврђених у ставу 2 овог
члана, у сваком случају:
a) банке;
b) микрокредитне организације;
c) штедно-кредитне задруге;
d) друштва за осигурање;
e) лизинг друштва;
f) друштва за управљање инвестиционим фондовима;
g) друштва за управљање обавезним, односно добровољним пензијским фондовима;
h) брокерско-дилерска друштва;
i) друге финансијске организације.

(10) Новооснована правна лица разврставају се на основу података из финансијских
извјештаја за текућу пословну годину, сразмјерно броју мјесеци пословања, а добијени
подаци користе се за текућу и наредну пословну годину.

(11) Обавјештење о разврставању правног лица у мала, средња или велика, извршено у
складу са одредбама овог закона, правно лице дужно је уз годишње финансијске
извјештаје, да достави Сектору за обраду финансијских извјештаја и лиценцирање.

ДИО ДРУГИ – ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

ПОГЛАВЉЕ И. ЗВАЊА У РАЧУНОВОДСТВЕНОЈ И РЕВИЗОРСКОЈ ПРОФЕСИЈИ

Члан 5
(Звања, цертификација и лиценцирање)

(1) Звања у рачуноводственој и ревизорској професији Дистрикта су:
a) цертификовани рачуноводствени техничар (у даљем тексту: ЦРТ);
b) цертификовани рачуновођа (у даљем тексту: ЦР);
c) овлашћени ревизор (у даљем тексту: ОР).

(2) Цертификацију ЦРТ и ЦР врши професионално тијело, под надзором Комисије, а
цертификацију за ОР врши Комисија.
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(3) Лиценцирање ЦРТ и ЦР врши професионално тијело на основу доказа о испуњеним
условима континуиране професионалне едукације у складу са јединственим програмом за
стицање квалификација и обуку на нивоу Босне и Херцеговине (у даљем тексту: програм).

(4) Лиценцирање се не врши за ЦРТ и ЦР који обављају рачуноводствене послове за интерне
потребе предузећа и других правних лица.

Члан 6
(Програм обуке и стицање звања)

(1) За рачуноводствену професију у Дистрикту примјењује се јединствени програм.
(2) Услуге обуке кандидата за рачуноводствену професију, у складу с програмом који утврђује

Комисија сагласно стандардима и смјерницама Међународне федерације рачуновођа
пружају предузећа из приватног сектора, професионална тијела и образовне установе у
БиХ које испуњавају услове које утврди Комисија сагласно Закону о рачуноводству и
ревизији Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 42/04).

(3) Лица могу стећи звања из члана 5 става 1 овог закона, ако испуњавају услове које утврђује
Комисија.

(4) Тестирање кандидата врши се на основу програма, у складу са Законом о рачуноводству и
ревизији Босне и Херцеговине, а који је у складу са стандардима и смјерницама МФР.

(5) Предузећа из приватног сектора, професионална тијела и образовне установе из става 2
овог члана, а које пружају услуге обуке кандидата за рачуноводствену професију, по
завршеној обуци издају увјерење о похађаној обуци, броју сати те програму пружене обуке.

Члан 7
(Професионално тијело)

(1) Професионално тијело дефинисано овим законом спроводи јединствени програм за
стицање квалификација и звања у рачуноводственој професији и дужно је да донесе
прописе за спровођење којима се утврђују:
a) услови, начин и накнаде за стицање звања у рачуноводственој и ревизорској професији;
b) квалификовање и професионални развој рачуновођа и ревизора;
c) континуирана едукација и контрола квалитета рада његових чланова;
d) издавање цертификата и лиценци за звања у професији.

(2) На прописе за спровођење професионалног тијела сагласност даје Влада Брчко дистрикта
БиХ (у даљем тексту: Влада Дистрикта) по претходно прибављеном мишљењу Дирекције.

(3) Професионална тијела основана у Дистрикту дужна су да сарађују с Комисијом у вези са
свим питањима прописаним овим законом.

(4) Активности спроведене сагласно Закону о рачуноводству и ревизији БиХ од стране
професионалних тијела основаних у Федерацији БиХ или Републици Српској те признатих
од стране Комисије, признају се у Дистрикту без додатних услова.

Члан 8
(Признавање цертификата и лиценци)

(1) Лице којем су цертификат и лиценца издати у једном од ентитета има право да води
пословне књиге и саставља финансијске извјештаје у Дистрикту.

(2) Правна и физичка лица овлашћена за ревизију, која имају цертификат и лиценцу издату у
складу са Законом о рачуноводству и ревизији Босне и Херцеговине сматрају се
квалификованим за добијање одговарајуће лиценце у Дистрикту, без додатних услова.

(3) Лица из става 2 овог члана подносе захтјев за издавање лиценце Дирекцији, с доказима да
испуњавају услове прописане овим законом.
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Члан 9
(Нострификација стечених звања)

(1) Комисија врши цертификацију лица која су стекла звања изван БиХ, након што докажу да
су испунила МФР-ове услове едукације у земљи у којој су стекла квалификације као и да
испуњавају услове стручне спреме, радног искуства те да посједују знања о правној
регулативи и пореском систему у БиХ, односно Дистрикту у складу са програмом.

(2) Лица из става 1 овог члана могу захтијевати нострификацију стечених звања од стране
професионалних тијела у Дистрикту, на начин који утврђује Комисија, уз доказивање
постојања услова утврђених програмом.

Члан 10
(Сектор за обраду финансијских извјештаја и лиценцирање)

(1) Сектор за обраду финансијских извјештаја и лиценцирање је организациони дио
Канцеларије директора Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ који је надлежан за:

a) пријем, евидентирање и обраду финансијских извјештаја;
b) архивирање података;
c) управљање базом архивираних података и заштиту базе података и докумената који су

архивирани;
d) успостављање посебне евиденције обвезника преузимањем јавних података судског

регистра;
e) вођење Регистра финансијских извјештаја;
f) обезбјеђење трајног и континуираног приступа финансијским и другим извјештајима и

документима похрањеним у Регистар финансијских извјештаја;
g) формално-правну, рачунску и логичку контролу финансијских извјештаја предатих у

Регистар финансијских извјештаја;
h) налагање одговарајућих исправки у предатим финансијским извјештајима у поступку

формално-правне, рачунске и логичке контроле тих извјештаја;
i) сумирање података из преузетих финансијских извјештаја и одговарајућу анализу и

презентацију добијених података;
j) препис финансијских извјештаја и других докумената похрањених у Регистар

финансијских извјештаја и издавање извода из Регистра финансијских извјештаја, на
захтјев заинтересованих лица;

k) оцјену бонитета обвезника, вођење евиденције и издавање потврда о бонитету, на
захтјев заинтересованих лица;

l) успостављање и вођење Регистра извршених оцјена бонитета;
m) вођење Регистра ОР и Регистра правних лица овлашћених за ревизију;
n) надзор из области развоја рачуноводствене и ревизорске професије;
o) друге послове предвиђене овим и другим прописима.

(2) За обављање послова из става 1 тачака ј), l), овог члана наплаћује се новчана накнада која
представља приход буџета Брчко дистрикта БиХ и уплата се врши на јединствени рачун
Трезора Брчко дистрикта БиХ.

(3) Одлуку о висини накнаде из става 2 овог члана доноси директор Дирекције уз сагласност
Владе Дистрикта.

(4) Директор Дирекције доноси правилник којим се утврђују:

a. услови и начин за овлашћено приступање и коришћење извјештаја и докумената из
Регистра за финансијско извјештавање, као и друга питања од значаја за његово
функционисање;
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b. методологија за спровођење формално-правне, рачунске и логичке контроле
финансијских извјештаја предатих у Регистар за финансијско извјештавање, као и
начин и рокови за исправку грешака откривених у поступку контроле тих извјештаја;

c. методологија за оцјену бонитета обвезника и други поступци од значаја за
успостављање и функционисање Регистра извршених оцјена бонитета;

ПОГЛАВЉЕ II. СИСТЕМ РАЧУНОВОДСТВА И КЊИГОВОДСТВА

Члан 11
(Општи акт правних лица)

(1) Лица предвиђена одредбом члана 3 општег акта:

a) уређују организацију рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно
евидентирање, као и спречавање и откривање погрешно евидентираних пословних
промјена;

b) уређују интерне рачуноводствене контролне поступке;
c) утврђују рачуноводствене политике;
d) одређују лица која су одговорна за законитост, исправност, састављање и контролу

књиговодствених исправа о свакој пословној промјени;
e) уређују кретање књиговодствених исправа и утврђују рокове за њихово достављање на

даљу обраду;
f) утврђују поступке припреме, састављања и презентације финансијских извјештаја;
g) прописују поступке прикупљања, обраде и презентовања података у вези са припремом

и састављањем годишњих извјештаја о пословању, финансијских података за
статистичке, пореске и друге потребе;

h) уређују и друга питања од значаја за успостављање ефикасног система књиговодства и
рачуноводства у правном лицу;

i) уређују поступак и друга питања везана за попис имовине и обавеза.

(2) Систем рачуноводства уређен општим актом из става 1 овог члана ће бити заснован на
рачуноводственим принципима:

а) тачности, истинитости, поузданости, свеобухватности, и правовремености;
б) појединачном исказивању пословних догађаја; и
ц) другим принципима утврђеним МРС-има.

Члан 12
(Обавезе правних лица)

(1) Правна лица су дужна да воде и чувају књиговодствене евиденције и документе који
пружају довољне, одговарајуће и комплетне доказе о њиховим трансакцијама.

(2) Правно лице је дужно да обезбиједи вођење рачуноводствених и књиговодствених
евиденција у пословним књигама искључиво на основу документације по основу насталог
пословног догађаја.

Члан 13
Члан 13 брисан амандманом.

Члан 14
(Књиговодствене исправе)

(1) Књиговодствена исправа је:
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a) писани доказ или меморисани електронски запис о насталом пословном догађају, која
је потписана од стране лица које је овлашћено за састављање и контролу
књиговодствене исправе, а служи као основ за књижење у пословним књигама;

b) исправа примљена телефаксом, копија оригиналне исправе или исправа на
електронском запису ако је на исправи наведено мјесто чувања оригиналне исправе,
односно разлог употребе копије и ако је потписана од лица овлашћеног за заступање
правног лица или лица на које је то овлашћење пренесено.

(2) Књиговодствена исправа мора бити потпуна, истинита, рачунски тачна и уредна,
састављена тако да омогућава потпун увид у садржај, односно вјеродостојност документа.

Члан 15
(Вјеродостојност књиговодствене исправе)

(1) Вјеродостојном се сматра она књиговодствена исправа на основу које, треће лице које није
учествовало у пословном догађају, може недвосмислено и без икаквих сумњи утврдити
природу и садржај пословног догађаја.

(2) Одговорно лице у правном лицу својим потписом јамчи да је књиговодствена исправа
вјеродостојна и исправна.

Члан 16
(Сачињавање књиговодствене исправе)

(1) Књиговодствена исправа сачињава се за пословни догађај који је настао, везан је за
пословање правног лица и одражава се на промјену позиције имовине, обавеза, капитала,
прихода и расхода.

(2) Књиговодствена исправа може бити екстерне и интерне природе.

(3) Екстерна књиговодствена исправа је исправа достављена у правно лице споља, а односи се
на пословни однос с трећим лицем које је исту сачинило, и може бити: фактура, извјештај о
новчаним промјенама на жиро-рачуну, одобравање каса-сконта, извјештај о обрачунатој
камати, товарни лист, документ о осигурању робе, отпремница, доставница и слично.

(4) Интерна књиговодствена исправа се испоставља унутар правног лица и служи за
документирање свих промјена на средствима и обавезама према изворима средстава, као
што су: пријемница, отпремница, записник, пописне листе, документи о повраћају, отпису,
расходу, промјени цијене, налог благајни за наплату или исплату, исплатна листа,
требовање сировина, полупроизвода, готових производа, алата и слично.

(5) Књиговодствена исправа сачињена у форми електронског записа може умјесто потписа
овлаштеног лица које заступа правно лице или лица на које је пренесено овлашћење
садржавати име и презиме или другу препознатљиву ознаку лица овлаштеног за издавање
књиговодствене исправе или мора бити потписана у складу са прописима о електронском
потпису Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

(6) Лица која сачињавају и или су задужена за пријем књиговодствених исправа, дужна су да
потписану исправу и другу документацију у вези са насталом пословном промјеном
доставе рачуноводству одмах по изради, односно пријему, а најкасније у року од седам
дана од дана настанка пословне промјене, односно дана пријема.
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Члан 17
(Контрола формалне, суштинске и рачунске исправности књиговодствене исправе)

(1) Књиговодствена исправа се прије књижења контролише:

a) у погледу формалне, суштинске и рачунске исправности;
b) да ли је овјерена од овлашћених лица у правном лицу.

(2) Контрола формалне исправности књиговодствене исправе полази од тога да ли је исправа
састављена у складу с прописима, МРС и општим актом правног лица.

(3) Суштинском контролом књиговодствене исправе утврђује се суштинска исправност
исправе, која се састоји у испитивању стварног настанка пословне промјене те садржаја и
обима пословне промјене како је назначена у самој исправи.

(4) Контрола рачунске исправности књиговодствене исправе подразумијева рачунску
контролу математичких операција дијељења, множења, сабирања и одузимања, на основу
којих су добијени резултати на исправи.

(5) Неисправна књиговодствена исправа враћа се лицу које је издало књиговодствену исправу
ради отклањања недостатака.

Члан 18
(Исправке у књиговодственим исправама)

(1) Исправке у књиговодственим исправама у тексту или бројевима не смију се вршити на
начин да доводе у сумњу вјеродостојност књиговодствене исправе.

(2) Исправку прецртавањем врши исто лице које је издало књиговодствену исправу и које
исправку истовремено врши на свим примјерцима издате књиговодствене исправе, што
потврђује својим потписом, уз назначавање датума исправке.

(3) Изузетно од става 2 овог члана, књиговодствене исправе о новчаним пословним догађајима
неће се исправљати и исте се имају поништити и издати нове.

Члан 19
(Поступање са књиговодственом исправом)

(1) Уредно ликвидирана и исправна књиговодствена исправа књижи се, односно уписују
подаци у пословне књиге књиговодственом техником.

(2) Лица која воде пословне књиге, послије спроведене контроле и примљених
књиговодствених исправа, дужна су да књиговодствене исправе прокњиже у пословним
књигама наредног дана, а најкасније у року од осам дана од дана пријема књиговодствене
исправе.

Члан 20
(Пословне књиге)

(1) Пословне књиге су једнообразне евиденције о стању и промјенама на имовини, обавезама,
капиталу, приходима и расходима правних лица.

(2) Пословне књиге воде се за пословну годину и представљају основ за израду годишњих и
полугодишњих финансијских извјештаја.
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(3) Пословне књиге воде се у складу с начелима система двојног књиговодства, уважавајући
начела уредности, ажурности, документованости и вјеродостојности.

(4) Пословне књиге могу се водити на слободним листовима, повезане или пренесене на неки
од електронских медија, тако да се по потреби могу одштампати или приказати на екрану.

(5) Пословне књиге чине:

a) дневник;
b) главна књига;
c) помоћне књиге.

(6) Дневник је пословна књига у коју се уносе књиговодствене промјене, хронолошки, према
временском редослиједу њиховог настанка, а може се успоставити као јединствена
пословна књига или више књига које су намијењене за евидентирање промјена на
појединим групама билансних или ванбилансних позиција.

(7) Главна књига је системска књиговодствена евиденција промјена насталих на
финансијском положају и успјешности пословања, односно промјена насталих на
имовини, обавезама, капиталу, расходима, приходима и резултату пословања и
ванбилансне евиденције.

(8) Помоћне књиге су аналитичке евиденције које се воде за нематеријална средства,
постројења и опрему, инвестиционе некретнине, дугорочне финансијске пласмане, залихе,
потраживања, готовину и готовинске еквиваленте, обавезе, капитал и друго.

Члан 21
(Контни оквир и контни план)

(1) Пословне промјене књиже се на аналитичким рачунима који по свом садржају и билансној
припадности одговарају рачунима из прописаног контног оквира.

(2) Контни оквир и садржај рачуна у контном оквиру за сва правна лица утврђује директор
Дирекције правилником, на предлог Савјета за рачуноводство и ревизију Брчко дистрикта
БиХ.

(3) Детаљан контни план утврђује се општим актом правног лица и усаглашава се са
утврђеним контним оквиром.

Члан 22
(Главна књига)

(1) Главну књигу чини скуп свих конта која су отворена током пословне године, у складу са
потребама правног лица, ради обезбјеђења података за годишње финансијске извјештаје.

(2) Главна књига се састоји од два одвојена дијела и то:

а) билансне евиденције;
b) ванбилансне евиденције.

(3) Предмет књиговодствене обраде података у главној књизи у дијелу билансне евиденције су
пословни догађаји под условом да:

a) се пословни догађај стварно догодио и као такав припада прошлости пословања;
b) се учинак пословног догађаја може изразити у новчаним износима;
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c) промјена настала пословним догађајем утиче на позицију средстава, обавеза, капитала,
трошкова, расхода, прихода и резултата пословања;

d) се настанак пословног догађаја може доказати вјеродостојном књиговодственом
исправом.

(4) Главна књига ванбилансних евиденција обухвата одређене пословне догађаје који у
тренутку настанка немају утицаја на промјене у билансу стања и билансу успјеха, али
обезбјеђују додатне информације о коришћењу туђе имовине, будућих потенцијалних
обавеза, контроле појединих пословних подухвата и информисања.

(5) Код примјене метода електронске обраде података, главна књига се води на начин да се
може извршити контрола књижења.

Члан 23
(Помоћне књиге)

(1) Помоћне књиге се у правилу воде посебно.

(2) У помоћним књигама у којима се води евиденција о материјалној имовини, имовина се
исказује у количинама и новчаним износима.

(3) Друге помоћне књиге које допуњавају податке о некој позицији у главној књизи или
обезбјеђују било које друге податке су књига:

a) благајне, односно дневник благајне;
b) улазних фактура (КУФ);
c) излазних фактура (КИФ);
d) девизних средстава;
e) издатих чекова;
f) доспијећа мјеница и др.

(4) У дневник благајне се уносе пословне промјене које настају по основу готовине и других
вриједности које се воде у благајни правног лица.

(5) Дневник благајне закључује се на крају сваког радног дана и доставља се рачуноводству
најкасније у року од седам дана од дана закључивања.

Члан 24
(Вођење пословних књига)

(1) У пословне књиге уносе се подаци по принципу настанка пословних догађаја, а на основу
вјеродостојних књиговодствених исправа.

(2) Пословне књиге отварају се почетком сваке пословне године преносом стања из биланса
састављеног на крају претходне пословне године или на основу почетног биланса код
новооснованих правних лица, са даном стицања статуса правног лица и приликом
спровођења статусних промјена у складу са овим законом.

(3) Позиције које се не налазе у почетном билансу отварају се у пословним књигама у току
године настанком пословног догађаја, а на основу вјеродостојне књиговодствене исправе.

(4) Пословне књиге воде се на начин да обезбиједе:

a) контролу унесених података;
b) исправност уноса података;
c) чување података;
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d) могућност коришћења података;
e) могућност увида у промет и стање на рачунима главне књиге;
f) могућност увида у временски настанак обављеног уноса пословних догађаја.

(5) Исправка унесеног податка спроводи се као нова књиговодствена ставка.

(6) Пословни догађаји настали између дана биланса и дана уписа у судски регистар обухватају
се у пословним књигама претходног правног лица или новог правног лица, што се утврђује
одлуком о статусној промјени.

Члан 25
(Лица која воде пословне књиге)

(1) Услови које мора испуњавати лице које води пословне књиге, саставља финансијске
извјештаје и које је супотписник финансијских извјештаја у складу с чланом 38 овог закона
утврђују се општим актом правног лица.

(2) Ако правно лице нема запосленог ЦР или ЦРТ онда може вођење пословних књига
повјерити уговором уз одређену накнаду другом правном лицу или предузетнику
регистрованом за пружање рачуноводствених услуга који има запосленог најмање једног
ЦР, с тим да тако ангажовано лице обезбиједи архивирање и чување повјерене му
документације у свом сједишту.

(3) Став 2 овог члана не односи се на банке и друге финансијске организације, друштва за
осигурање, даваоце финансијског лизинга, пензијске фондове, отворене фондове правних
лица за инвестиционо банкарство, берзе, брокерско-дилерска друштва и казина.

Члан 26
(Попис имовине и обавеза)

(1) Правно лице је дужно да изврши попис имовине и обавеза са циљем да се утврди њихово
стварно стање и да се у пословним књигама изврши усклађивање стварног стања са
књиговодственим стањем, на почетку пословања и најмање једном годишње са стањем на
дан када се завршава пословна година или неки други обрачунски период, одређен у складу
са овим законом.

(2) Правно лице које по било којем правном основу посједује туђу имовину, дужно је такву
имовину посебно пописати те примјерак тако пописаних средстава доставити правном
лицу коме та средства припадају.

(3) Пописна листа из става 2 овог члана чини саставни дио исправа о попису правног лица
којем припада тако пописана имовина.

(4) Попис имовине и обавеза током пословне године обавезно се спроводи у случају:

a) промјене цијена производа и робе;
b) статусних промјена у складу са Законом о предузећима Брчко дистрикта Босне и

Херцеговине (у даљем тексту: Закон о предузећима), као што су: спајање, припајање
или дијељење;

c) отварања стечајног поступка;
d) покретања поступка ликвидације.

(5) У случајевима из става 4 овог члана попис се спроводи са стањем на дан настанка статусне
или друге промјене.
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(6) Правна лица која су предмет статусних или других промјена израђују финансијске
извјештаје за период од 1. јануара до датума статусне или друге промјене.

(7) Попис се обавља током године и због примопредаје дужности одговорног лица у правном
лицу и не ослобађа правно лице од обавезе пописа средстава и обавеза са стањем на дан 31.
децембра текуће године.

(8) Правна лица у стечају и ликвидацији нису обвезници пописа са стањем на дан 31. децембра
и ова правна лица спроводе попис имовине и обавеза на дан отварања стечајног поступка,
односно покретања поступка ликвидације.

(9) Правно лице може својим актом предвидјети дуже периоде за вршење пописа материјала у
библиотекама, као што су: књиге, фотографије, филмови, архивска грађа и слично, с тим да
ти периоди не могу бити дужи од пет година.

Члан 27
(Поступак спровођења пописа имовине и обавеза)

(1) Општим актом из члана 11 утврђује се поступак спровођења пописа имовине и обавеза који
се односи на: именовање комисије, начин и рокове пописа, начин усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем.

(2) Ако се попис имовине и обавеза врши прије 31. децембра, лица која врше попис дужна су
да на основу књиговодствених исправа накнадно унесу у пописне листе податке о
промјенама које су настале између дана пописа и 31. децембра текуће године као и да
изврше усклађивање и сравњење књиговодственог и стварног стања са 31. децембром.

(3) Податке из књиговодства у пописне листе уносе лица одговорна за попис која састављају
извјештај о обављеном попису, односно о утврђеним разликама између стварног и
књиговодственог стања.

(4) Извјештај из става 3 овог члана лица одговорна за попис дужна су да доставе надлежном
лицу, односно служби правног лица најкасније у року од петнаест (15) дана од дана истека
пословне године.

Члан 28
(Обрачун амортизације)

(1) На крају пословне године саставља се коначан обрачун амортизације.

(2) Састављање коначног обрачуна амортизације заснива се на стварном стању утврђеном на
основу пописа сталних средстава правног лица.

(3) Стална средства се систематски отписују примјеном годишњих амортизационих стопа које
проистичу из процијењеног вијека трајања сталног средства или примјеном
амортизационих квота утврђених на основу планираног коришћења сталних средстава.

Члан 29
(Усаглашавање потраживања и обавеза)

(1) Правна лица су дужна, прије састављања финансијских извјештаја, да усагласе међусобна
потраживања и обавезе са правним лицима с којима су у пословном односу (у даљем
тексту: конфирмација салда).

(2) Повјерилац је дужан да прије састављања финансијских извјештаја достави дужнику
списак неплаћених рачуна.
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(3) Као доказ постојања одређеног стања потраживања и обавеза користе се књиговодствени
подаци правних лица који се уносе и потврђују одговарајућом књиговодственом исправом
односно изводом отворених ставки, чије међусобно усаглашавање мора бити на 31. 12. или
у посљедњем кварталу пословне године.

(4) Прималац конфирмације је дужан пошиљаоцу у улози дужника, повјериоца или његовом
ревизору да одговори на конфирмацију у року од осам дана, а уколико у предвиђеном року
не одговори, конфирмација ће се сматрати потврђеном од стране тог лица.

(5) Стање обавеза и потраживања се утврђује на посљедњи дан посљедњег квартала пословне
године.

(6) Правна лица су дужна у биљешкама образложити појединачна стања сумњивих и спорних
потраживања, планирати активности и начин рјешавања истих.

Члан 30
(Закључивање пословних књига)

(1) Пословне књиге се закључују послије књижења свих пословних промјена и обрачуна на
дан завршетка пословне године најкасније до рока за достављање финансијских извјештаја,
као и у случајевима:

a) статусних промјена;
b) престанка пословања;
c) у другим случајевима у којима је неопходно закључити пословне књиге.

(2) Помоћне књиге које се користе више од једне године закључују се по престанку њиховог
коришћења, осим књиге инвентара која се закључује отуђењем средства.

(3) Ако се пословне књиге воде као електронски запис, главна књига се након закључивања на
крају пословне године мора заштитити на начин да:

a) у главној књизи није могућа измјена појединих или свих њених дијелова или листова;
b) је главну књигу могуће у сваком тренутку одштампати на папиру у непромијењеном

облику;
c) главна књига садржи електронски потпис у складу са Законом о електронском потпису

или се иста штампа и увезује на начин да није могућа измјена појединих или свих
њених дијелова или листова и да је потписана и овјерена од стране одговорног лица у
правном лицу и архивирана.

Члан 31
(Утврђивање финансијског резултата)

(1) На основу евиденција из пословних књига које се закључују на крају пословне године,
утврђује се:

a) стање имовине;
b) стање обавеза и капитала; и
c) финансијски резултат са приходима и расходима обрачунског периода на који се тај

резултат односи.

(2) Распоређивање добити и губитка, правно лице врши у складу са одредбама Закона о
предузећима и овог закона те општег акта, а на основу одлуке надлежног органа у правном
лицу.
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Члан 32
(Начин чувања књиговодствених исправа, пословних књига, извјештаја и остале

документације)

(1) Књиговодствене исправе чувају се у изворном материјалном облику, у облику
електронског записа или на микрофилму, а представљају основ уписа у пословне књиге.

(2) Књиговодствене исправе, пословне књиге и финансијски извјештаји чувају се у пословним
просторијама правног лица, односно код другог лица уколико је истом повјерено вођење
пословних књига.

(3) Ако се пословне књиге воде на рачунару, упоредно са меморисаним подацима, обезбјеђује
се и меморисање софтвера у примјени код израде пословних књига, како би подаци били
доступни контроли.

(4) При отварању поступка ликвидације или стечаја, књиговодствене исправе и пословне
књиге записнички се предају ликвидационом, односно стечајном управнику.

Члан 33
(Рокови чувања књиговодствених исправа, пословних књига, извјештаја и остале

документације)

(1) Исправе које се чувају трајно су:

a) платне листе или аналитичке евиденције о платама у вези са плаћањем доприноса;
b) купопродајни уговори који представљају основ стицања, односно отуђења

некретнина;
c) годишњи рачуноводствени обрачуни;
d) финансијски извјештаји;
e) консолидовани финансијски извјештаји;
f) извјештаји о извршеној ревизији;
g) сви интерни акти од утицаја на финансијско пословање.

(2) Књиговодствене исправе на основу којих су подаци унесени у дневник и главну књигу
чувају се најмање једанаест година.

(3) Књиговодствене исправе на основу којих су подаци унесени у помоћне књиге чувају се
најмање седам година.

(4) Главна књига и дневник чувају се најмање једанаест година, а помоћне књиге најмање
седам година.

(5) Периодични обрачуни, исправе платног промета путем овлашћених финансијских
институција чувају се најмање пет година.

(6) Годишњи извјештај о пословању чува се у оригиналном облику најмање једанаест година
након истека пословне године.

(7) Помоћни обрачуни, продајни и контролни блокови чувају се двије године.

(8) Предузећа овлашћена за ревизију чувају документацију на основу које је извршена
ревизија најмање шест година.

(9) Рок за чување књиговодствених исправа и пословних књига почиње тећи задњег дана
пословне године на коју се односе пословне књиге и у које су подаци из исправа унесени.



15

ПОГЛАВЉЕ III. ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Члан 34
(Рачуноводствени стандарди финансијског извјештавања)

Рачуноводствени стандарди финансијског извјештавања су принципи и правила сачињавања и
презентовања финансијских извјештаја који се примјењују на сва правна лица из чланова 3 и 4
овог закона, а обухватају:

a) МРС и МСФИ;
b) Међународне рачуноводствене стандарде за јавни сектор (у даљем тексту: МРСЈС);
c) пратећа упутства, објашњења и смјернице које доноси Одбор за међународне

рачуноводствене стандарде (у даљем тексту: ОМРС);
d) МРС за мала и средња предузећа.

Члан 35
(Стандарди ревизије и начела професионалне етике)

Стандарди ревизије и начела професионалне етике професионалних рачуновођа и ревизора
који се примјењују на цијелој територији Дистрикта, а које доноси МФР су:

a) Међународни стандарди ревизије (у даљем тексту: МСР);
b) Кодекс етике за професионалне рачуновође; и
c) пратећа упутства, објашњења и смјернице.

Члан 36
(Састављање финансијских извјештаја за пословну годину)

(1) Правна лица финансијске извјештаје састављају и презентују за пословну годину, за
период од 1. јануара. до 31. децембра текуће године са упоредивим подацима за
претходну годину.

(2) Зависно правно лице чије матично правно лице са сједиштем у иностранству има
пословну годину различиту од календарске године, може састављати и презентовати
финансијске извјештаје за период који је различит од периода из става 1 овог члана, уз
претходно писмено обавјештење директору Дирекције.

(3) Правно лице код којег настане статусна промјена, финансијске извјештаје саставља са
датумом статусне промјене.

(4) Пословни догађаји настали између дана биланса и дана уписа у судски регистар
обухватају се у финансијским извјештајима правног претходника правног лица, правног
сљедбеника правног лица или новог правног лица, што се утврђује одлуком о статусној
промјени.

(5) Финансијски извјештаји састављају се и у случају отварања, односно закључења
поступка стечаја или ликвидације правног лица.

Члан 37
(Садржај годишњег финансијског извјештаја)

(1) Годишњи финансијски извјештај чини:
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a) биланс стања, односно извјештај о финансијском положају на крају периода;
b) биланс успјеха, односно извјештај о укупном резултату за период;
c) извјештај о токовима готовине;
d) извјештај о промјенама на капиталу;
e) биљешке уз финансијске извјештаје.

(2) Изузетно од става 1 овог члана, мала предузећа годишње финансијске извјештаје
презентују кроз:

a) биланс стања, односно извјештај о финансијском положају на крају периода;
b) биланс успјеха, односно извјештај о укупном резултату за период.

(3) Уз годишњи финансијски извјештај корисницима финансијских извјештаја се презентују и
посебни извјештаји сачињени у складу са захтјевом Агенције за статистику Босне и
Херцеговине.

Члан 38
(Овјеравање и потписивање финансијских извјештаја)

Финансијски извјештај правног лица овјерава се потписом и печатом ЦР или ЦРТ који
садржи назив "цертификовани рачуновођа" и „цертификовани рачуноводствени
техничар“, његово име и презиме и број важеће лиценце, изузев за ЦР и ЦРТ из члана 5
става 4 овог закона, при чему финансијске извјештаје за средња и велика правна лица
овјерава ЦР, а за мала правна лица овјерава ЦР или ЦРТ.

Члан 39
(Полугодишњи финансијски извјештаји)

(1) Велика и средња правна лица могу сачињавати и презентовати полугодишње финансијске
извјештаје, тј. финансијске извјештаје припремљене за обрачунски период од 1. јануара
до 30. јуна текуће године.

(2) Правна лица чијим се хартијама од вриједности тргује на тржиштима капитала или су у
поступку припреме за излазак на та тржишта, обавезна су да сачињавају и презентују
полугодишње финансијске извјештаје ако је таква обавеза предвиђена прописима којима
се уређује пословање хартијама од вриједности.

(3) Полугодишњи извјештај обухвата:

a) биланс стања, односно извјештај о финансијском положају на крају периода;
b) биланс успјеха, односно извјештај о укупном резултату за период;
c) извјештај о токовима готовине;
d) извјештај о промјенама на капиталу;
e) биљешке уз финансијске извјештаје, припремљене у складу са релевантним МРС.

Члан 40
(Садржај и форма финансијских извјештаја)

(1) Правна лица која књиговодство воде на средствима за аутоматску обраду података,
финансијски извјештај могу предати и на прописаној форми образаца штампаних на
рачунару с тим да уз такве обрасце, истовјетне податке поднесу и на електронском
медију.
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(2) Пословне књиге, финансијски извјештаји и друге финансијске информације презентоване
од стране лица на која се односе одредбе овог закона изражавају се у новчаној јединици и
на језицима који су у службеној употреби у Босни и Херцеговини.

(3) Директор Дирекције, на предлог Савјета за рачуноводство и ревизију, доноси Правилник
о садржају и форми финансијских извјештаја сагласно одредбама члана 10 Закона о
рачуноводству и ревизији Босне и Херцеговине

Члан 41
(Годишњи извјештаји о пословању)

(1) Правна лица су обавезна да припремају годишње извјештаје о пословању који дају
објективан приказ пословања правног лица и његов положај, укључујући и опис главних
ризика и неизвјесности са којима се суочава као и мјера предузетих на заштити животне
средине.

(2) Годишњи извјештај о пословању обавезно садржи:

a) пословне догађаје настале у периоду од завршетка претходне пословне године до
датума предаје финансијског извјештаја;

b) процјену очекиваног будућег развоја правног лица;

c) информације о откупу властитих акција и удјела;

d) коришћене финансијске инструменте, ако је то значајно за процјену финансијског
положаја и успјешности пословања правног лица.

Члан 42
(Годишњи извјештај о пословању великих правних лица те правних лица чије су
вриједносне хартије увршћене на организовано тржиште вриједносних хартија)

Мала правна лица немају обавезу да припремају годишњи извјештај о пословању, али су
информације о откупу властитих дионица дужна навести у биљешкама уз финансијске
извјештаје.

Члан 43
(Консолидовани финансијски извјештаји)

(1) Консолидовани финансијски извјештаји су финансијски извјештаји групе правних лица у
којој одређено правно лице, које је матично предузеће, има над једним или више правних
лица, која су зависна предузећа, право управљања финансијским и пословним
политикама тако да од њих остварује користи, а приказани су као јединствени.

(2) Консолидоване финансијске извјештаје саставља матично предузеће.

(3) Матичним предузећем сматра се правно лице које испуњава најмање један од сљедећих
услова:

a) има већинско власништво дионица или удјела који дају право гласа у другом правном
лицу;

b) има право да именује, односно опозове већину чланова управе или надзорног одбора
другог правног лица, које је зависно предузеће;

c) има право значајног утицаја над другим правним лицем, на основу уговора или другог
правног односа;
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d) ако је већина чланова управе или надзорног одбора зависног предузећа, који су ту
функцију обављали у прошлој пословној години и још увијек је обављају до
састављања годишњих финансијских извјештаја, била именована искључиво ради
остварења права гласа матичног предузећа;

e) има удио или право у одлучивању у зависном предузећу на основу договора са другим
власницима удјела или права у одлучивању на начин да контролише већину са правом
гласа у зависном предузећу.

(4) На састављање консолидованих финансијских извјештаја примјењују се чланови 35, 37,
39, 41 и 42 овог закона.

(5) Консолидовани финансијски извјештај не укључује финансијски положај зависног
предузећа, ако то нема значајан утицај на финансијски положај и успјешно пословање
матичног предузећа.

(6) У случају из става 5 овог члана правно лице у биљешкама уз финансијске извјештаје
наводи разлоге изостављања података о финансијском положају зависног правног лица,
односно образложење недостатка утицаја тог правног лица, финансијски положај и
успјешно пословање матичног правног лица.

(7) Детаљни услови и правила консолидације финансијских извјештаја утврђени су
релевантним МРС и МСФИ.

(8) Изузетно од одредаба овог члана, ако укупна вриједност имовине или укупан приход на
нивоу групе повезаних правних лица како је прецизирано одредбом става 3 овог члана, не
рачунајући ефекте интерних трансакција између тих лица, задовољавају критеријуме из
члана 4 овог закона на начин да би група правних лица била разврстана у категорију
малих правних лица, обавеза припреме и презентације консолидованих финансијских
извјештаја на нивоу овакве групе не постоји.

Члан 44
(Рокови израде консолидованих финансијских извјештаја)

(1) Обавеза за израду консолидованог финансијског извјештаја настаје првог мјесеца након
истека мјесеца у коме је формиран статусни облик повезивања.

(2) Обавеза за израду консолидованог финансијског извјештаја престаје крајем мјесеца у
коме је статусни облик повезивања престао да постоји.

(3) Израда консолидованог финансијског извјештаја врши се једанпут годишње, са приказом
стања пословног резултата на крају пословне године.

Члан 45
(Рокови за предају полугодишњих и годишњих финансијских извјештаја, годишњих

извјештаја о пословању и консолидованих финансијских извјештаја)

(1) Годишњи финансијски извјештаји из члана 37, полугодишњи финансијски извјештаји из
члана 39 и годишњи извјештаји о пословању из члана 41 овога закона предају се
Дирекцији за финансије, Сектору за обраду финансијских извјештаја и лиценцирање.

(2) Полугодишњи финансијски извјештаји предају се најкасније 31. јула текуће године.

(3) Годишњи финансијски извјештаји и годишњи извјештаји о пословању предају се
најкасније шездесет (60) дана по завршетку пословне године за претходну годину.
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(4) Консолидоване финансијске извјештаје матично предузеће из члана 43 става 3 овог
закона, са сједиштем у Дистрикту, дужно је да сачини и преда Дирекцији за финансије,
Сектору за обраду финансијских извјештаја и лиценцирање, најкасније 120 дана од краја
пословне године.

(5) Рок за предају ревизорског извјештаја са приложеним финансијским извјештајима који су
били предмет ревидирања је најкасније до краја текуће године за претходну годину.

(6) Изузетно, финансијске извјештаје нису дужна поднијети правна лица која су основана у
текућој пословној години и која, након регистрације оснивања, до 31. децембра текуће
пословне године нису имала других промјена на рачуну осим уплате обавезног капитала.

(7) Правно лице из става 6 овог члана дужно је до краја фебруара текуће године поднијети
изјаву о изостанку активности у претходној пословној години.

Члан 46
(Обрада и достављање финансијских извјештаја)

(1) Дирекција за финансије, Сектор за обраду финансијских извјештаја и лиценцирање ће:

a) податке из достављених финансијских извјештаја из члана 45 овог закона обрадити на
начин подесан за оцјену имовинског, приносног и финансијског положаја правних
лица;

b) обрађене податке доставити Дирекцији за финансије, Пореској управи Брчко дистрикта
БиХ (у даљем тексту: Пореска управа) у року од шездесет (60) дана од истека рокова за
предају финансијских извјештаја;

c) доставити Пореској управи податке о правним лицима која нису поступила у складу с
чланом 45 овог закона.

(2) Подаци из става 1 тачке а) овог члана су јавни и доступни свим правним и физичким
лицима.

ПОГЛАВЉЕ IV – НАДЗОР

Члан 47
(Надлежност за вршење надзора)

(1) Дирекција за финансије, Пореска управа је овлашћена да обавља надзор над активностима
правних лица, ради провјере да ли се активности од значаја за организацију и
функционисање система рачуноводства и књиговодства обављају у складу са одредбама
овог и других релевантних закона и прописа донесених на основу тих закона.

(2) Обавјештење о намјери обављања надзора Дирекција је дужна да достави најкасније осам
(8) дана прије почетка надзора. Изузетно, ако се сврха не би могла обавити другачије,
обавјештење се доставља непосредно прије надзора. Обавјештење мора садржавати
предмет надзора.

(3) Надзор се врши: праћењем, прикупљањем књиговодствених исправа, пословних књига,
годишњих финансијских извјештаја и других пореских и статистичких извјештаја,
провјером система који обвезник примјењује за обраду података у вези са
рачуноводственим пословима, односно директним надзором код обвезника.

(4) Уколико се у току поступка надзора утврде одређене неправилности Дирекција може
предузети сљедеће мјере:
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а) донијети рјешење о отклањању утврђених неправилности;
b) поднијети пријаву за покретање прекршајног или кривичног поступка.

(5) Против рјешења из става 4 тачке а) овог члана странка код које је обављен надзор има
право да уложи жалбу у року од петнаест (15) дана од дана доношења рјешења директору
Дирекције.

(6) Директор Дирекције ће одлучити по жалби из става 5 овог члана у року од петнаест (15)
дана од дана њеног подношења.

(7) Жалба одлаже извршење рјешења.

(8) Против другостепеног рјешења странка може покренути управни спор пред надлежним
судом.

(9) Надзор обављају и друге институције уколико су посебним прописом овлашћене за
обављање надзора над активностима појединих правних лица на која се примјењују
одредбе овог закона.

Члан 48
(Дужности правног лица приликом вршења надзора)

(1) Правно лице је дужно:

a) да овлашћеном лицу омогући спровођење надзора над књиговодственим исправама,
пословним књигама, годишњим финансијским извјештајима, другим пореским и
статистичким извјештајима и системом који примјењује за обраду података;

b) да овлашћеним лицима стави на располагање одговарајуће просторије у којима
могу несметано и без присутности других лица обавити надзор рачуноводствених
послова.

(2) Одговорно лице у правном лицу и запослени који обављају рачуноводствене послове
дужни су на захтјев овлашћеног лица дати на увид све књиговодствене исправе, пословне
књиге, годишње финансијске извјештаје, пореске и статистичке извјештаје и друге
информације о рачуноводственим пословима битним за обављање надзора као и одазвати
се на давање усмене изјаве уколико то захтијева надлежни орган.

ПОГЛАВЉЕ V – САВЈЕТ ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БРЧКО ДИСТРИКТА
БиХ

Члан 49
(Савјет за рачуноводство и ревизију)

(1) Савјет за рачуноводство и ревизију Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту:
Савјет) оснива се са циљем:

a) унапређивања и развоја рачуноводствене и ревизорске професије;
b) примјене међународне рачуноводствене и ревизорске регулативе као и хармонизације

са стандардима утврђеним од стране Комисије;
c) заштите општег и појединачног интереса у обављању послова у тој области.

(2) Савјет се састоји од седам чланова од којих четири посједују звање ОР, а три звање ЦР који
чине:
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a) један члан из реда универзитетских професора, који је редован професор из области
рачуноводства и ревизије;

b) два члана из реда радника из Дирекције;
c) два члана из реда запослених у Канцеларији за ревизију јавне управе и институција у

Брчко дистрикту БиХ;
d) два члана из реда других лица која својим практичним и теоретским искуством у

предметној области могу да допринесу ефикаснијем раду Савјета.

(3) Градоначелник Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: градоначелник) именује чланове
Савјета на предлог директора Дирекције.

(4) Чланови Савјета се именују на период од четири године и по истеку тог периода могу бити
поново именовани, с тим да не могу бити именовани више од два пута.

(5) Чланови Савјета између себе бирају предсједника, већином гласова.

(6) Савјет или поједине чланове Савјета разрјешава градоначелник на предлог директора
Дирекције или на предлог Савјета.

(7) Начин, услови и поступак именовања Савјета утврђују се подзаконским актом који доноси
директор Дирекције.

Члан 50
(Надлежности и одговорности Савјета)

(1) Надлежности Савјета су да:

a) прати процес примјене рачуноводствених и ревизијских стандарда;
b) даје иницијативе за одговарајућа и благовремена рјешења ради што ефикасније

примјене рачуноводствених и ревизорских стандарда у Дистрикту, а уз сагласност
Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ;

c) извјештава директора Дирекције о стању у вези са примјеном рачуноводствених и
ревизорских стандарда;

d) учествује у припреми стратегије, изради смјерница и акционог плана за побољшање
квалитета финансијског извјештавања у Дистрикту;

e) сарађује са Комисијом за рачуноводство и ревизију БиХ, домаћим и страним
образовним установама које у свом саставу имају катедру за рачуноводство и ревизију,
као и са страним и домаћим професионалним асоцијацијама, тијелима и организацијама
из тих области;

f) утврђује критеријуме за образовање цијена ревизорских услуга;
g) обавља друге послове из своје надлежности, у складу са овим законом.

(2) Критеријуми из става 1 тачке f) овог закона објављују се у Службеном гласнику Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине.

(3) Савјет подноси годишњи извјештај о раду Дирекцији за финансије Брчко дистрикта БиХ.
Директор Дирекције, након пријема годишњег извјештаја извјештава Владу и Скупштину о
раду Савјета за рачуноводство и ревизију.

Члан 51
(Финансирање и накнаде члановима Савјета)

(1) Накнада за рад предсједника и чланове Савјета обезбјеђује се из буџета Дистрикта са кода
Дирекције.
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(2) Висину накнаде предсједнику и члановима Савјета одређује Влада на предлог директора
Дирекције.

(3) Административне послове за потребе Савјета обавља Дирекција.

ПОГЛАВЉЕ VI. РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА

Члан 52
(Ревизија финансијских извјештаја)

(1) Обавезној ревизији финансијских извјештаја подлијежу финансијски извјештаји и
консолидовани финансијски извјештаји правних лица разврстаних у велика, те
финансијски извјештаји правних лица чијим се хартијама од вриједности тргује или се
врши припрема за њихово емитовање на организованом тржишту хартија од вриједности.

(2) Обавезној ревизији финансијских извјештаја подлијежу и финансијски извјештаји свих
правних лица за која је то прописано посебним прописима којим се уређује њихово
пословање.

(3) Правна лица разврстана као мала могу одлучити да се ревизија њихових финансијских
извјештаја врши у складу са одредбама овог закона.

(4) Ревизија финансијских извјештаја обавља се у складу са овим законом и МСР уз
поштовање Кодекса професионалне етике ревизора и правила ревизорске струке и других
правила и прописа који регулишу ову област.

Члан 53
(Предузећа овлашћена за ревизију)

(1) Ревизију финансијских извјештаја у Дистрикту обављају правна лица, односно предузећа
овлашћена за послове ревизије у складу са овим законом (у даљем тексту: предузећа
овлашћена за ревизију).

(2) Ревизију финансијских извјештаја обављају лица која имају професионално звање
овлашћени ревизор, која посједују лиценцу за рад на пословима ревизије финансијских
извјештаја и која су запослена или ангажована од предузећа за ревизију.

(3) Предузећа овлашћена за ревизију оснивају се у складу са одредбама овог закона и закона
којима се уређују питања у вези са оснивањем, пословањем и престанком пословања
предузећа.

(4) Лиценце, предузећима која су лиценцирана у складу са одредбама закона о рачуноводству
и ревизији у ентитетима, издају се у складу са условима узајамног признавања
квалификација на цијелој територији Босне и Херцеговине, дефинисаним у Закону о
рачуноводству и ревизији Босне и Херцеговине.

(5) Већинско право гласа и већинско учешће у капиталу у предузећу овлашћеном за ревизију
могу имати искључиво овлашћени ревизори или друго предузеће овлашћено за ревизију у
својству оснивача.

(6) Предузеће овлашћено за ревизију може обављати услуге ревизије само ако у радном
односу на неодређено вријеме са пуним радним временом има најмање једног ОР са
важећом лиценцом.
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(7) Предузеће овлашћено за ревизију које у радном односу има једног ОР не може обављати
ревизију финансијских извјештаја:

a) акционарских друштава и друштава са ограниченом одговорношћу чији је годишњи
приход већи од 8,000.000,00 КМ, по истеку једне године од дана ступања на снагу
овог закона;

b) правних лица и јавних акционарских друштава чије хартије од вриједности се
налазе на тржишту хартија од вриједности;

c) банака, инвестиционих фондова и друштава, осигуравајућих друштава, брокерских
друштава; и

d) других правних лица, која обављају финансијске услуге и за које закон који уређује
обављање тих послова одређује додатни обим ревизије финансијских и
консолидованих извјештаја.

(8) Предузеће овлашћено за ревизију је дужно да се осигура од одговорности за штету коју би
правним лицима могло причинити нетачним ревизорским извјештајем.

(9) За штету коју предузеће овлашћено за ревизију може да проузрокује обављањем ревизије
минимална свота покрића по штетном догађају износи 50.000,00 КМ.

(10) За штету коју предузеће овлашћено за ревизију може да проузрокује обављањем ревизије
код банака, лизинг друштава, инвестиционих фондова и друштава за осигурање минимална
свота покрића по штетном догађају износи 500.000,00 КМ.

Члан 54
(Ревизија финансијских извјештаја од стране овлашћених ревизора)

(1) Ревизију финансијских извјештаја обављају лица која имају професионално звање
овлашћени ревизор, посједују важећу лиценцу за рад на пословима ревизије финансијских
извјештаја и која су запослена или их је ангажовало предузеће за ревизију.

(2) ОР одговара за:

a) правилност обављања ревизије;
b) састављање извјештаја о ревизији; и
c) давање ревизорског мишљења у складу с међународним ревизорским стандардима и

овим законом.

(3) За потребе обављања ревизије из специфичних подручја предузеће за ревизију може
ангажовати спољне експерте који немају звање овлашћеног ревизора, уз сагласност
правног лица код којег се ревизија обавља.

Члан 55
(Уговор о ревизији)

(1) Правно лице врши избор предузећа овлашћеног за ревизију.

(2) Међусобна права и обавезе предузећа овлашћеног за ревизију и правног лица код којег се
обавља ревизија, уређују се уговором о ревизији.

(3) Уговор из става 2 овог члана закључује се писмено.

(4) Предузеће овлашћено за ревизију не може уговорене послове ревизије уступити другом
предузећу овлашћеном за ревизију.
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(5) Исто предузеће за ревизију не може обављати ревизију у истом правном лицу узастопно
дуже од пет година.

(6) Предузећа овлашћена за ревизију ће Дирекцији, најкасније до 15. јануара текуће године,
доставити копије уговора о ревизији закључених током претходне године.

(7) За обављену ревизију плаћа се накнада утврђена уговором о ревизији и која се усклађује са
критеријумима за образовање цијена ревизорских услуга из члана 50 става 1 тачке f).

(8) У случају да критеријуми за образовање цијена ревизорских услуга нису утврђени од
стране надлежног тијела, уговорне стране ће се сагласити о примјени цијене која је важећа
у једном од ентитета.

(9) Предузеће овлашћено за ревизију које у току обављања ревизије остане без минимално
једног ОР на неодређено вријеме са пуним радним временом, дужно је да прекине даљи рад
и обавијести Дирекцију и правно лице код кога обавља ревизију о тој промјени у року од
осам дана како би то лице могло ревизију повјерити другом правном лицу.

Члан 56
(Ревизорски извјештај)

(1) У ревизорском извјештају изражава се мишљење о томе да ли финансијски извјештаји
истинито и објективно приказују по свим материјално значајним питањима финансијско
стање и резултате пословања правног лица, промјене на капиталу и токове готовине у
обрачунском периоду на који се односи ревидирани финансијски извјештај, као и да ли су
извјештаји састављени у складу са МРС, односно МСФИ.

(2) Мишљење ОР мора бити изражено у складу са МСР и може бити:

a) позитивно;
b) мишљење са резервом;
c) негативно.

(3) ОР се може уздржати од давања мишљења.

(4) Ревизорски извјештај саставља и потписује овлашћени ревизор у своје име и овлашћени
заступник у име предузећа овлашћеног за ревизију.

(3) Ревизорском извјештају прилажу се финансијски извјештаји који су били предмет
ревидирања.

(4) ОР који је састављао ревизорски извјештај, може на позив или на лични захтјев
присуствовати сједници органа управљања правног лица када се разматра извјештај о
обављеној ревизији тог правног лица ради давања додатних објашњења.

(5) Копије ревидираних исправа и списи настали у току ревизије су повјерљиви, власништво
су предузећа овлашћеног за ревизију и овлашћеног ревизора који је обављао ревизију и
могу се користити само за потребе ревизије те подлијежу заштити тајности података.

(6) ОР, предузеће овлашћено за ревизију и друга лица која су радила и којима су на било који
начин били доступни повјерљиви подаци у току ревизије не смију их износити нити
омогућити трећим лицима да се њима користе. Изузетно, могу се користити за потребе
провјере квалитета рада коју обавља Дирекција.

(7) Предузеће овлашћено за ревизију дужно је да омогући увид у документацију из става 6
овог члана ради разјашњења и утврђивања чињеница за потребе кривичног поступка, само
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на основу претходне писмене наредбе суда састављене сходно одредбама Закона о
кривичном поступку Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Члан 57
(Лиценца предузећа овлашћеног за ревизију и лиценца ОР)

(1) Предузеће подноси Дирекцији захтјев за издавање лиценце.

(2) Уз захтјев из става 1 овог члана предузеће подноси:

a) одлуку о оснивању, односно други оснивачки акт;
b) статут предузећа;
c) акт којим је уређена методологија обављања услуге ревизије;
d) податке о оснивачу предузећа;
e) податке о лицима која код друштва за ревизију заснивају радни однос и доказ о

запошљавању овлашћеног ревизора са важећом лиценцом или више њих на неодређено
вријеме са пуним радним временом у предузећу (фотокопија уговора о раду);

f) податке о другим ревизорима ангажованим на друге начине од стране предузећа.

(3) Ако је оснивач предузећа правно лице из ентитета или страно правно лице, уз захтјев за
издавање лиценце поред докумената из става 2 овог члана, подноси и исправу издату од
надлежног тијела ентитета или матичне државе којом се овлашћује за обављање услуга
ревизије.

(4) Дирекција издаје лиценцу предузећу у року тридесет (30) дана од дана пријема захтјева.

(5) Дирекција доноси рјешење о одбијању захтјева за издавање лиценце уколико утврди да
нису испуњени услови за обављање ревизије прописани законом.

(6) Дирекција има овлашћење да изда, обнови и одузме лиценцу за обављање услуга ревизије
финансијских извјештаја, у случају да за обављање послова ревизије нису испуњени услови
предвиђени овим законом као и условима утврђеним од стране Комисије.

(7) Директор Дирекције доноси правилник, којим утврђује поступак за издавање, обнављање и
одузимање лиценце ОР и предузећима за ревизију.

Члан 58
(Регистар предузећа овлашћених за ревизију)

(1) Дирекција за финансије, Сектор за обраду финансијских извјештаја и лиценцирање води
Регистар предузећа овлашћених за ревизију којима је сагласно овом закону издата
лиценца.

(2) Регистар предузећа овлашћених за ревизију обавезно садржи:

а) фирму и адресу предузећа;
b) облик организовања;
c) име оснивача и његово/њихово учешће у капиталу предузећа овлашћеног за ревизију;
d) име лица овлашћеног за заступање предузећа;
е) имена стално запослених или на други начин ангажованих ОР.

(3) У Регистар предузећа овлашћених за ревизију, предузеће овлашћено за ревизију је дужно
да пријави све промјене података релевантних за овлашћење за обављање ревизије
финансијских извјештаја, у року од петнаест (15) дана од дана настанка промјене.

(4) Подаци који се уписују у Регистар предузећа овлашћених за ревизију су јавни.
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Члан 59
(Регистар ОР)

(1) Дирекција за финансије, Сектор за обраду финансијских извјештаја и лиценцирање води
Регистар овлашћених ревизора којима је у складу са овим законом те условима
предвиђеним од стране Комисије издата лиценца.

(2) Регистар ОР обавезно садржи:

a) име и презиме овлашћеног ревизора;
b) адресу сједишта друштва у којем је ОР запослен, односно од којега је на други

начин ангажован;
c) назив тијела које је цертификовало ОР;
d) број и датум издавања лиценце;
e) рок важења лиценце; и
f) друге податке од значаја за правилну идентификацију ОР.

(3) Подаци који се уписују у Регистар ОР јавни су.

Члан 60
(Одузимање лиценце предузећу овлашћеном за ревизију и ОР)

(1) Директор Дирекције доноси рјешење о одузимању лиценце и брисању из Регистра
предузећа овлашћених за ревизију ако:

a) то предузеће обавља облик ревизије који није у складу са одредбама овог закона;
b) је лиценца издата на основу неистинитих података;
c) по истеку рока важења лиценце није поднесен захтјев за обнављање лиценце;
d) услуге ревизије пружа повезаном правном лицу или у односу на то правно лице

постоје неке друге сметње дефинисане Кодексом;
e) се на начин прописан у члану 53 ставовима 9 и 10 овог закона не обезбиједи од

одговорности за штету коју може проузроковати сачињавањем ревизорског
извјештаја.

2) Директор Дирекције доноси рјешење о одузимању лиценце за обављање услуга ревизије
ОР и брисању из Регистра ОР у случају да:

a) је приликом подношења захтјева за издавање лиценце дао неистините податке;
b) по истеку рока важења лиценце није поднио захтјев за обнављање лиценце;
c) је кажњен за кривична дјела против безбједности платног промета и пословања;
d) поднесе захтјев за брисање из Регистра.

(3) Рјешења из ставова 1 и 2 овог члана коначна су у управном поступку и против њих се може
покренути управни спор.

Члан 61
(Сукоб интереса)

(1) Предузеће овлашћено за ревизију и ОР не могу обављати ревизију код правног лица:

a) у којем су власници удјела или акција;
b) у којем је предузеће овлашћено за ревизију учествовало у вођењу пословних књига или

изради финансијских извјештаја за годину за коју се обавља ревизија;
c) ако су предузеће овлашћено за ревизију и правно лице повезани на начин да би могла

постојати сумња у независност и непристрасност ревизије;



27

d) у којем је ОР члан надзорног одбора, управе или је запослен његов брачни друг, његов
сродник по крви у правој линији до другог степена;

e) ако постоје друге околности које доводе до сумње у његову независност и непристрасност.

(2) Предузеће овлашћено за ревизију и ОР не могу обављати ревизију код правног лица код
којег је за годину за коју се обавља ревизија било ангажовано од правног лица за:

a) услуге у вези са процјеном вриједности правног лица;
b) актуарске услуге;
c) услуге интерне ревизије;
d) менаџерске услуге и услуге људских ресурса;
e) правне и стручне услуге које се односе на процес ревизије;
f) савјетодавне, брокерске, дилерске или инвестиционе услуге.

ПОГЛАВЉЕ VII. НАДЗОР НАД РАДОМ ПРЕДУЗЕЋА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА РЕВИЗИЈУ

Члан 62
(Надзор над радом предузећа овлашћених за ревизију)

(1) Савјет за рачуноводство и ревизију врши надзор над радом предузећа овлашћеног за
ревизију, са сједиштем у Брчко дистрикту БиХ, најмање једном у пет година.

(2) Надзор из става 1 овог члана врши се ангажовањем правних лица која посједују
професионалне квалификације потребне за обављање послова надзора.

(3) Лице из става 2 овог члана у поступку вршења надзора има право и обавезу да у пословним
просторијама предузећа овлашћеног за ревизију изврши увид у опште и појединачне акте
предузећа, као и евиденције и другу документацију с циљем утврђивања чињеница које су
од посебног значаја за квалитетно вршење надзора, а посебно:
a) о оснивачима предузећа овлашћеног за ревизију;
b) о ангажованим лиценцираним ОР у радном односу на неодређено вријеме са пуним и

скраћеним радним временом, као и број укупно ангажованих ревизора по другим
основима;

c) благовременом достављању података о закљученим уговорима о ревизији сагласно
закону;

d) о уговореним осигурањима за штету;
e) о примјени актуелних ревизорских стандарда сагласно утврђеним стандардима од

стране Комисије;
f) о интерној контроли квалитета у обављању професије; и
g) у друге податке и евиденције од значаја за квалитетно спровођење надзора.

(4) Предузеће овлашћено за ревизију је дужно да омогући надзор лицу из става 2 овог члана.
(5) О извршеном надзору лице из става 2 овог члана саставља писани извјештај.
(6) Извјештај из става 5 овог члана доставља се Дирекцији и предузећу овлашћеном за

ревизију код којег је извршен надзор.

Члан 63
(Поступање у случају повреде Закона)

Ако се у поступку надзора над радом предузећа овлашћеног за ревизију утврди да су општим
или појединачним актом или предузетом радњом повријеђене одредбе овог закона, лице којем
је повјерено да изврши надзор има обавезу да обавијести о утврђеним неправилностима Савјет
и Дирекцију ради даљег поступања.
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ПОГЛАВЉЕ VIII. ПРЕКРШАЈНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 64
(Правна лица)

(1) Новчаном казном од 5.000,00 КМ до 15.000,00 КМ казниће се за прекршај правно лице,
ако:

a) не изврши разврставање у складу с чланом 4 овог закона;
b) не саставља и не контролише књиговодствене исправе прије уноса у пословне

књиге у складу с члановима 16 и 17 овог закона;
c) исправке у књиговодственим исправама врши супротно одредбама члана 18 овог

закона;
d) не поступи са књиговодственом исправом у складу са одредбама члана 19 овог

закона;
e) не води пословне књиге у складу с чланом 20, чланом 21 ставом 1, члановима 22, 23

и 24 овог закона;
f) општим актом повјери вођење пословних књига лицу супротно одредбама члана 25

овог закона;
g) не изврши попис имовине и обавеза на начин и у роковима из члана 26 овог закона;
h) не изврши усаглашавање потраживања и обавеза, на начин прописан чланом 29

овог закона;
i) не чува књиговодствене исправе, пословне књиге, извјештаје и осталу

документацију у роковима и на начин у складу са члановима 32 и 33 овог закона;
j) не саставља и не презентује финансијске извјештаје у складу с члановима 36, 37 и

39 овог закона;
k) финансијски извјештаји нису овјерени и потписани у складу с чланом 38 овог

закона;
l) не израђује годишњи извјештај о пословању у складу с члановима 41 и 42 овог

закона;
m) не састави и преда консолидоване финансијске извјештаје у складу с члановима 43

и 44 овог закона;
n) не преда финансијске извјештаје и годишње извјештаје о пословању, те мишљење

ревизора и друге документе у роковима прописаним чланом 45 овог закона;
o) не омогући вршење надзора у складу с чланом 48 овог закона;
p) не обезбиједи ревизију својих финансијских извјештаја у складу с чланом 52 овог

закона.

(2) За прекршаје из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ.

Члан 65
(Предузећа овлашћена за ревизију)

(1) Новчаном казном од 5.000,00 КМ до 15.000,00 КМ казниће се за прекршај предузеће
овлашћено за ревизију, ако:

a) на подручју Дистрикта пружа услуге ревизије без претходно испуњених услова или
супротно условима прописаним одредбама чланова 53 и 61 овог закона;

b) извјештај о извршеној ревизији не саставља на начин прописан одредбама члана 56
ставова 1 и 2 овог закона;

c) прекрши обавезу заштите тајности података из члана 56 ставова 5, 6 и 7 овог
закона;

d) овлашћеном лицу не омогући надзор у складу с чланом 62 овог закона;
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e) не отклони недостатке утврђене током надзора у складу с чланом 63 овог закона.

(2) За прекршаје из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у предузећу овлаћеном за
ревизију новчаном казном од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ.

Члан 66
(Овлашћени ревизори)

Новчаном казном од 500,00 КМ до 1.500,00 КМ казниће се за прекршај ОР ако:

a) састави и потпише извјештај о извршеној ревизији који није састављен на начин
прописан чланом 56 ставовима 1 и 2 овог закона;

b) прекрши обавезу заштите тајности података из члана 56 ставова 5 и 6 овог закона.

ДИО ТРЕЋИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 67
(Признавање стечених звања)

Лицима која су до ступања на снагу овог закона стекла стручна звања у складу са законима
Босне и Херцеговине и ентитета признају се стечена звања ЦРТ, ЦР и ОР.

Члан 68
(Доношење подзаконских аката)

(1) У року од шест мјесеци од ступања на снагу овог закона директор Дирекције дужан је да
донесе:

a) правилник о контном оквиру и садржају рачуна у контном оквиру (члан 21 став 2);
b) правилник о садржају и форми финансијских извјештаја (члан 40 став 3);
c) правилник којим се прописују услови и начин за овлашћено приступање и коришћење

извјештаја и докумената из Регистра за финансијско извјештавање, као и друга питања
од значаја за његово функционисање (члан 10 став 4 тачка а));

d) правилник којим се прописује методологија за спровођење формално-правне, рачунске
и логичке контроле финансијских извјештаја предатих у Регистар за финансијско
извјештавање, као и начин и рокови за исправку грешака откривених у поступку
контроле тих извјештаја (члан 10 став 4 тачка b));

e) правилник којим се прописује методологија за оцјену бонитета обвезника и други
поступци од значаја за успостављање и функционисање Регистра извршених оцјена
бонитета (члан 10 став 4 тачка c));

f) правилник којим се уређује издавање, обнављање и одузимање лиценци ОР и
предузећима овлашћеним за ревизију (члан 57 став 7).

(2) Савјет је дужан да донесе подзаконски акт из члана 50 става 1 најкасније шест мјесеци од
дана успостављања Савјета.

Члан 69
(Усклађивање аката професионалног тијела)

(1) Професионално тијело које је основано у складу са Законом о рачуноводству и ревизији у
Брчко дистрикту Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бројеви
06/06 и 19/07) наставља са радом у складу са одредбама овог закона.
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(2) Професионално тијело из става 1 овог члана дужно је да усклади своје акте са одредбама
овог закона у року шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 70
(Стављање ван снаге)

Ступањем на снагу овог закона ставља се ван снаге Закон о рачуноводству и ревизији у Брчко
дистрикту Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бројеви 06/06 и
19/07).

Члан 71
(Ступање на снагу и почетак примјене)

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко
дистрикта БиХ, а примјењиваће се од дана почетка примјене прописа за спровођење
(подзаконских аката) из члана 68 става 1 овог закона.

Број: 01-02- 655/16
Брчко, 8. јуна 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Ђорђа Којић


