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512 - Удјели
52 - Резерве

520 - Емисиона премија
521 - Остале капиталне резерве

53 - Ревалоризационе резерве
530 - Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације фи-

нансијских средстава расположивих за продају
531 - Ревалоризационе резерве по основу инструмената зашти-

те
532 - Остале ревалоризационе резерве

54 - Резерве из добити
540 - Законске резерве
541 - Остале резерве из добити

55 - Нераспоређени добитак
550 - Нераспоређени добитак ранијих година
551 - Нераспоређени добитак текуће године

56 - Непокривени губитак
560 - Непокривени губитак ранијих година
561 - Непокривени губитак текуће године

57 - Нереализовани добици и губици по основу финансијских 
средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха

570 - Нереализовани добици по основу финансијских средста-
ва по фер вриједности кроз биланс успјеха

571 - Нереализовани губици по основу финансијских средста-
ва по фер вриједности кроз биланс успјеха
Класа 6: РАСХОДИ
60 - Пословни расходи

600 - Накнада друштву за управљање
601 - Трошкови куповине и продаје хартија од вриједности
602 - Расходи по основу камата
603 - Накнада члановима надзорног одбора
604 - Трошкови екстерне ревизије
605 - Накнаде банци депозитару
606 - Трошкови банкарских услуга
607 - Расходи по основу пореза
609 - Остали дозвољени расходи фонда

61 - Реализовани губици
610 - Реализовани губици на продаји хартија од вриједности
611 - Реализовани губици по основу курсних разлика
619 - Остали реализовани губици

62 - Нереализовани губици
620 - Нереализовани губици на хартијама од вриједности
621 - Нереализовани губици на основу курсних разлика на 

монетарним средствима (осим хартија од вриједности)
622 - Негативне курсне разлике по основу хартија од вријед-

ности
623 - Нереализовани губици по основу деривата
629 - Остали нереализовани губици

63 - Финансијски расходи
630 - Расходи по основу камата
631 - Остали финансијски расходи

69 - Пренос расхода
690 - Пренос расхода

Класа 7: ПРИХОДИ
70 - Пословни приходи

700 - Приходи од дивиденди
701 - Приходи од камата
702 - Амортизација премије/дисконта/ по основу хартија од 

вриједности са роком доспијећа
703 - Приходи од закупа
709 - Остали пословни приходи

71 - Реализовани добици
710 - Реализовани добици на продаји хартија од вриједности
711 - Реализоване позитивне курсне разлике
719 - Остали реализовани добици

72 - Нереализовани добици
720 - Нереализовани добици на хартијама од вриједности

721 - Нереализовани добици на основу курсних разлика на 
монетарним позицијама осим на хартије од вриједности

722 - Нереализовани добици на основу курсних разлика на 
хартије од вриједности

723 - Нереализовани добици на дериватима, инструментима 
заштите

729 - Остали нереализовани добици
73 - Финансијски приходи

730 - Приходи од камата
731 - Остали финансијски приходи

79 - Пренос прихода
790 - Пренос прихода

Класа 8: ОТВАРАЊЕ И ЗАКЉУЧАК РАЧУНА
80 - Отварање главне књиге

800 - Рачун отварања
81 - Закључак рачуна успјеха

810 - Рачун расхода и прихода
811 - Пренос укупног резултата

82 - Рачун добитка или губитка
820 - Рачун добитка или губитка
821 - Порески расход периода
822 - Одложени порески расходи и приходи периода
823 - Пренос добитка или губитка

83 - Закључак рачуна стања
830 - Рачун изравнања
Класа 9: ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

98 - Ванбилансна актива
99 - Ванбилансна пасива
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На основу члана 30. став 2. и члана 107. став 2. тачка е) 

Закона о шумама (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 75/08 и 60/13) и члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар пољопривре-
де, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ЕВИДЕНЦИЈАМА 

ИЗВРШЕНИХ РАДОВА НА ЗАШТИТИ, 
ШУМСКОУЗГОЈНИМ РАДОВИМА, ГАЈЕЊУ И 

КОРИШЋЕЊУ (СЈЕЧИ) ШУМА

Члан 1.
У Правилнику о евиденцијама извршених радова на за-

штити, шумскоузгојним радовима, гајењу и коришћењу (сје-
чи) шума (“Службени гласник Републике Српске”, број 47/09) 
у члану 4. послије става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе:

“(4) У књизи обрасца ИСК-5, за одјеле за које је поред 
обиљежавања стабала шумским жигом приликом дозна-
ке стабала за сјечу утиснут или обиљежен плочицом број 
који слиједи из књига образаца ИСК-1 и ИСК-2, свеукупна 
запремина посјечених стабала исказује се као свеукупна 
запремина дозначених стабала евидентираних у књиге до-
знаке (редовна дознака и надознака).

(5) За одјеле који су урађени у претходном периоду, за 
које поред обиљежавања шумским жигом приликом дозна-
ке стабала за сјечу није утиснут или обиљежен плочицом 
број који слиједи из књига образаца ИСК-1 и ИСК-2, све-
укупна запремина посјечених стабала исказује се у књизи 
обрасца ИСК-5 на начин да се нето посјечена дрвна за-
премина прерачуна у свеукупну запремину на бази коефи-
цијента за конкретан одјел.”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.06.1-332-1201/15
14. децембра 2015. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.




