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На осно ву чла на 62. За ко на о бу џет ском си сте му Ре пу -
бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
54/08 - Пре чи шћени текст, 126/08 и 92/09) и чла на 82. став
2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 18/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар
фи нан си ја  д о н о с и

П РА  В И Л  Н И К

О ПРИ МЈЕ НИ МЕ ЂУ НА РОД НИХ РА ЧУ НО ВОД СТВЕ НИХ

СТАН ДАР ДА ЗА ЈАВ НИ СЕК ТОР (МРС-ЈС)

Члан 1.
Овим пра вил ни ком уре ђу је се на чин при мје не Ме ђу на -

род них ра чу но вод стве них стан дар да за јав ни сек тор (у да -
љем тек сту: МРС-ЈС), ко је при мје њу ју бу џет ски ко ри сни -
ци у Ре пу бли ци Срп ској.

Члан 2.
МРС-ЈС об у хва та ју ме ђу на род не ра чу но вод стве не

стан дар де за јав ни сек тор, ко је об ја вљу је Од бор за Ме ђу -
на род не ра чу но вод стве не стан дар де за јав ни сек тор, а бу -
џет ски ко ри сни ци су ду жни да их при мје њу ју.

Члан 3.
(1) Бу џет ским ко ри сни ци ма, у сми слу овог пра вил ни -

ка, сма тра ју се ор га ни упра ве, ор га ни за ци је и ин сти ту ци је
Ре пу бли ке Срп ске, оп шти на и гра до ва, фон до ви, као и
оста ли ко ри сни ци ко ји се фи нан си ра ју из бу џе та Ре пу бли -
ке Срп ске, у скла ду са За ко ном о бу џет ском си сте му Ре пу -
бли ке Срп ске и За ко ном о тре зо ру. 

(2) Јав не уста но ве, осно ва не у скла ду за За ко ном о си -
сте му јав них слу жби, чи је се по сло ва ње дје ли мич но или у
цје ли ни од ви ја кроз си стем Глав не књи ге тре зо ра, ду жне
су да при мје њу ју од ред бе овог пра вил ни ка.

(3) Јав не уста но ве ко је ни су укљу че не у тре зор ски си -
стем по сло ва ња и ко је ни су при мје њи ва ле МРС-ЈС мо гу да
ко ри сте МРС-ЈС као основ за при пре му и пре зен та ци ју
сво јих фи нан сиј ских из вје шта ја.
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(4) Бу џет ским ко ри сни ци ма из ст. 1. и 2. овог чла на не
сма тра ју се јав на пред у зе ћа чи ји суор га ни за ци ја и рад
утвр ђе ни За ко ном о јав ним пред у зе ћи ма.

Члан 4.
(1) До пре ла ска на при мје ну пу ног об ра чун ског (акру -

ал ног) осно ва ра чу но вод ства бу џет ски ко ри сни ци сво је
фи нан сиј ске из вје шта је при пре ма ју у скла ду са “мо ди фи -
ко ва ним об ра чун ским осно вом ра чу но вод ства”.

(2) У скла ду са од ред ба ма За ко на о тре зо ру, “мо ди фи -
ко ва ни об ра чун ски основ ра чу но вод ства” зна чи да се бу -
џет ски при хо ди при зна ју у ра чу но вод стве ном об ра чун ском
пе ри о ду у ко јем су мјер љи ви и рас по ло жи ви, а бу џет ски
рас хо ди у ра чу но вод стве ном об ра чун ском пе ри о ду у ко јем
је на ста ла оба ве за за пла ћа ње, без об зи ра на то да ли је из -
вр ше но и са мо пла ћа ње, док се при хо ди, рас хо ди, сред ства
и из во ри сред ста ва за по тре бе њи хо ве пре зен та ци је у фи -
нан сиј ским из вје шта ји ма бу џет ских ко ри сни ка при зна ју у
скла ду са од ред ба ма ре ле вант них МРС-ЈС.

(3) Под фи нан сиј ским из вје шта ји ма бу џет ских ко ри -
сни ка из ста ва 2. овог чла на под ра зу ми је ва ју се фи нан сиј -
ски из вје шта ји за од ре ђе не ни вое вла сти, утвр ђе ни у скла -
ду са про пи си ма ко ји ма је уре ђен си стем фи нан сиј ског из -
вје шта ва ња ко ри сни ка при хо да бу џе та.

Члан 5.
(1) У при пре ми и пре зен та ци ји фи нан сиј ских из вје шта ја

за од ре ђе не ни вое вла сти бу џет ски ко ри сни ци при мје њу ју
од го ва ра ју ће од ред бе са др жа не у сље де ћим МРС-ЈС:

а) МРС-ЈС 1 - Пре зен та ци ја фи нан сиј ских из вје шта ја,
б) МРС-ЈС 2 - Из вје шта ји о нов ча ним то ко ви ма,
в) МРС-ЈС 3 - Ра чу но вод стве не по ли ти ке, про мје не ра -

чу но вод стве них про цје на и гре шке,
г) МРС-ЈС 4 - Учин ци про мје на кур се ва стра них ва лу -

та,
д) МРС-ЈС 5 - Тро шко ви по зајм љи ва ња,
ђ) МРС-ЈС 6 - Кон со ли до ва ни и за себ ни фи нан сиј ски

из вје шта ји,
е) МРС-ЈС 7 - Ула га ња у при дру же не ен ти те те,
ж) МРС-ЈС 8 - Уче шћа у за јед нич ким ула га њи ма,
з) МРС-ЈС 9 - При хо ди из тран сак ци ја раз мје не,
и) МРС-ЈС 10 - Фи нан сиј ско из вје шта ва ње у хи пе рин -

фла тор ним при вре да ма,
ј) МРС-ЈС 11 - Уго во ри о из град њи,
к) МРС-ЈС 12 - За ли хе, 
л) МРС-ЈС 13 - Ли зинг,
љ) МРС-ЈС 14 - До га ђа ји на кон да ту ма из вје шта ва ња,
м) МРС-ЈС 15 - Фи нан сиј ски ин стру мен ти: обје ло да -

њи ва ње и пре зен та ци ја,
н) МРС-ЈС 16 - Ин ве сти ци о на имо ви на,
њ) МРС-ЈС 17 - Не крет ни не, по стро је ња и опре ма,
о) МРС-ЈС 18 - Из вје шта ва ње по сег мен ти ма,
п) МРС-ЈС 19 - Ре зер ви са ња, по тен ци јал не оба ве зе и

по тен ци јал на имо ви на,
р) МРС-ЈС 20 - Обје ло да њи ва ње по ве за них стра на,
с) МРС-ЈС 21 - Ума ње ње ври јед но сти имо ви не ко ја не

ге не ри ше го то ви ну,
т) МРС-ЈС 22 - Обје ло да њи ва ње фи нан сиј ских ин фор -

ма ци ја о оп штем др жав ном сек то ру, 
ћ) МРС-ЈС 23 - При хо ди од тран сак ци ја ко је ни су тран -

сак ци је раз мје не (по ре зи и пре но си),
у) МРС-ЈС 24 - Пре зен та ци ја бу џет ских ин фор ма ци ја у

фи нан сиј ским из вје шта ји ма,
ф) МРС-ЈС 25 - При ма ња за по сле них,
х) МРС-ЈС 26 - Ума ње ње ври јед но сти имо ви не ко ја ге -

не ри ше го то ви ну,
ц) МРС-ЈС 27 - По љо при вре да,

ч) МРС-ЈС 28 - Фи нан сиј ски ин стру мен ти: пре зен та ци -
ја,

џ) МРС-ЈС 29 - Фи нан сиј ски ин стру мен ти: при зна ва ње
и од мје ра ва ње,

ш) МРС-ЈС 30 - Фи нан сиј ски ин стру мен ти: обје ло да -
њи ва ње и

аа) МРС-ЈС 31 - Не ма те ри јал на имо ви на.
(2) Бу џет ски ко ри сни ци од 1. ја ну а ра 2013. го ди не при -

мје њу ју сље де ће МРС-ЈС:
а) МРС-ЈС 23 - При хо ди од тран сак ци ја ко је ни су тран -

сак ци је раз мје не (по ре зи и пре но си),
б) МРС-ЈС 28 - Фи нан сиј ски ин стру мен ти: пре зен та ци -

ја,
в) МРС-ЈС 29 - Фи нан сиј ски ин стру мен ти: при зна ва ње

и од мје ра ва ње и
г) МРС-ЈС 30 - Фи нан сиј ски ин стру мен ти: обје ло да њи -

ва ње.

Члан 6.
(1) Ми ни стар ство фи нан си ја (у да љем тек сту: Ми ни -

стар ство) сво јим упут стви ма за све бу џет ске ко ри сни ке у
Ре пу бли ци Срп ској, а до не се ним у скла ду са За ко ном о бу -
џет ском си сте му Ре пу бли ке Срп ске, мо же да уре ди ра чу но -
вод стве ни трет ман тран сак ци ја, до га ђа ја и ста ња за ко ја
ни су утвр ђе ни по себ ни МРС-ЈС.

(2) Ра чу но вод стве ни трет ман тран сак ци ја, до га ђа ја и
ста ња за ко ја ни су утвр ђе ни по себ ни МРС-ЈС и за ко је ни -
су да та упут ства Ми ни стар ства над ле жни ор га ни бу џет -
ских ко ри сни ка мо гу да утвр де кроз вла сти те ра чу но вод -
стве не по ли ти ке, ускла ђе не са оп ште при хва ће ним ра чу но -
вод стве ним на че ли ма и прин ци пи ма, при мје њи вим у ра чу -
но вод ству бу џет ских ко ри сни ка.

Члан 7.
Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи

Пра вил ник о при мје ни Ме ђу на род них ра чу но вод стве них
стан дар да за јав ни сек тор (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 120/08). 

Члан 8.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -

вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 06.15/020-2049/11
14. де цем бра 2011. го ди не Министар,
Ба ња Лу ка Др Зо ран Те гел ти ја, с.р.
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