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(2) Обрачун амортизације у смислу овог правилника
врши се линеарном методом, примјеном годишњих амортизационих стопа на набавну вриједност средства које подлијеже обрачуну амортизације.
(3) Висина годишњих амортизационих стопа наведена
је у Прилогу овог правилника, који чини његов саставни
дио.
(4) Уколико се набавна вриједност средства из става 2.
овог члана не може утврдити, онда се примјењује његова
фер вриједност на датум признавања.
Члан 4.
Средства која подлијежу обрачуну амортизације примјеном прописаних годишњих амортизационих стопа из
члана 3. став 3. овог правилника јесу:
1) зграде и објекти,
2) постројења и опрема,
3) биолошка имовина,
4) нематеријална имовина и
5) остала средства која се амортизују.

1875
На основу члана 59. став 2. Закона о буџетском систему
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 82. став 2. Закона
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и
57/16), министар финансија д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ПРИМЈЕНИ ГОДИШЊИХ АМОРТИЗАЦИОНИХ СТОПА
ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

Члан 1.
Овим правилником прописује се висина годишњих
амортизационих стопа, које се примјењују у циљу израде
финансијских извјештаја.
Члан 2.
Одредбе овог правилника односе се на буџетске кориснике и фондове дефинисане чланом 2. Закона о буџетском систему Републике Српске.
Члан 3.
(1) Амортизација је систематски (плански) распоред
вриједности неког средства које се амортизује током свог
вијека трајања.

Члан 5.
(1) Одступања од примјене прописаних годишњих
амортизационих стопа из члана 3. став 3. овог правилника
могућа су:
1) код улагања на туђим некретнинама, постројењима
и опреми,
2) ако се приликом преиспитивања вијека коришћења имовине утврди да су очекивања заснована на новим
процјенама вијека коришћења значајно различита од примијењених амортизационих стопа,
3) ако се вијек коришћења може значајно продужити
накнадним издацима за средство којима се корисне карактеристике средства побољшавају изнад првобитно утврђеног стандардног учинка или
4) ако се вијек коришћења може значајно смањити
усљед технолошких промјена или промјена на тржишту
производа.
(2) За сва одступања од прописаних годишњих амортизационих стопа из члана 3. став 3. овог правилника буџетски корисници и фондови морају имати одговарајући акт о
разлозима одступања и амортизационим стопама које примјењују.
Члан 6.
Амортизацији не подлијежу:
1) земљиште,
2) некретнине, постројења и опрема намијењени продаји,
3) некретнине, постројења и опрема у припреми, до момента када су спремни за употребу, и
4) стална средства трајне вриједности (споменици културе, скулптуре и друга средства која временом не губе
вриједност).
Члан 7.
Овај правилник објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2017. године.
Број: 06.12/020-2674/16
9. децембра 2016. године
Бања Лука

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.
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1,3

- од метала

2,5

3

- од дрвета и осталог материјала

5

Саобраћајни објекти
- путеви

4

- ауто-путеви

7

- тунели и мостови (од бетона, камена и метала)
- вањска освјетљења, тротоари и ограде
- аеродромске писте

2
3

Остали објекти
- плиноводи, водоводи, канализација

5

- комуникациони и електрични водови

4

4

- остали објекти

5

ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

5.

Превозна средства
- моторна возила

14,3

- пољопривредна возила

15

- теренска возила

25

- возила у жељезничком саобраћају

8

- ваздухопловна возила

10

- пловна возила

5

- остала превозна средства

11

Канцеларијска опрема, алат и инвентар
- канцеларијски намјештај

10

- канцеларијске машине

14,3

- канцеларијски инвентар

12,5

- канцеларијски алат

12,5

- остала канцеларијска опрема, алат и инвентар

11

Комуникациона и рачунарска опрема
- радио-опрема

20

- ТВ-опрема

20

- телефонска опрема
- рачунарска мрежна опрема

10
12,5

- рачунарска опрема

25

- остала комуникациона опрема

11

Гријна, расхладна и заштитна опрема
- опрема за гријање, вентилацију и хлађење

12,5

- опрема за противпожарну заштиту

12,5

- алармни и сигурносни системи
- громобранске инсталације
- остала гријна, расхладна и заштитна опрема
9.

6
1,5

- спортско-рекреативни терени, уређене зелене површине, паркови и тргови
II

8.

5
2,5

- водени путеви

- луке и бране

7.

3
2,5

- остали саобраћајни објекти

- ископи, окна и остали објекти за експлоатацију налазишта

6.

1,5

- од метала

- жељезничке пруге

4.

4

Пословни објекти и простори
- од бетона, бетона и метала, камена и опеке

3.

13

- од бетона, бетона и метала, камена и опеке
- од дрвета и осталог материјала
2.
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20
10
12,5

Медицинска и лабораторијска опрема
- медицинска опрема

20

- лабораторијска опрема

20

- стоматолошка опрема

20

- опрема за здравствену и социјалну заштиту

12,5

- остала медицинска и лабораторијска опрема

12,5
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10.

20

- сценска и позоришна опрема

12,5

- музичка опрема

14,3

- спортска опрема

14,3

- полицијска опрема

12,5

- војна опрема

12,5

- ватрогасна опрема
- комунална опрема

12,5
12,5

Производно-услужна опрема, алат и инвентар
- машине и уређаји

20

- алат

15

- инсталације

10

- производно-услужни намјештај

10

- производно-услужни инвентар

15

- остала производно-услужна опрема, алат и инвентар

15

Остала постројења и опрема
- лифтови, дизалице, покретне степенице и сл. електромашински уређаји
- мјерни и контролни инструменти и уређаји

5
12,5
20

- опрема и постројења за заштиту животне средине

20

- остали намјештај и инвентар

20

- остала постројења и опрема

20

БИОЛОШКА ИМОВИНА

14.

Основно стадо
- говеда

20

- коњи

11

- свиње

33

- овце и козе

25

- перад

40

- рибе

25

- пчеле

25

- остало основно стадо

33

Вишегодишњи засади
- воћњаци
- виногради

6
8

- хмељарници

5,5

- вишегодишње украсне биљке

12,5

- остали вишегодишњи засади

14,3

16.

Остала биолошка имовина

IV

НЕМАТЕРИЈАЛНА ПРОИЗВЕДЕНА ИМОВИНА

17.

Нематеријална произведена имовина

18.

12,5

- прецизна и оптичка опрема

III

V

8
14,3

- остала специјална опрема

- трафои и агрегати

15.

11

Специјална опрема која се амортизује

- опрема за цивилну заштиту

13.

10

- школске и библиотечке књиге

- остала опрема за образовање, науку, културу и спорт

12.
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Опрема за образовање, науку, културу и спорт
- опрема за намјештај образовних, научних и културних установа

11.

110

15

- улагања у истраживање и процјењивање минералних ресурса

20

- рачунарски програми

25

- остала нематеријална произведена имовина

20

НЕМАТЕРИЈАЛНА НЕПРОИЗВЕДЕНА ИМОВИНА
Нематеријална непроизведена имовина
- патенти

20

- лиценце

20

- остала нематеријална непроизведена имовина

20

