На основу члана 59. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 76. став 2. Закона о
републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18), министар
финансија доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О РАЧУНОВОДСТВУ,
РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ
ПРОЦЈЕНАМА ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ
Члан 1.
У
Правилнику
о
рачуноводству,
рачуноводственим
политикама
и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник Републике
Српске“, број 115/17) члан 86. мијења се и гласи:
„(1) Трајни извори средстава формирају се:
1) преузимањем салда трајних извора утврђених на крају претходног извјештајног
периода,
2) из оснивачког улога обезбијеђеног за оснивање буџетског корисника у складу са
одлуком о оснивању, уколико се ради о новом буџетском кориснику,
3) из расподијељеног финансијског резултата ранијих година, на основу одлуке
менаџмента у складу са чланом 89. став 1. овог правилника и
4) у осталим случајевима дозвољеним МРС-ЈС и другим релевантним прописима.
(2) Формирани трајни извори средстава се не везују за појединачне ставке имовине
признате на страни активе, нису предмет пописа, нити нужно искњижавања у случају
продаје, преноса или губитка имовине по основу које су првобитно били формирани.“
Члан 2.
Послије члана 86. додаје се нови члана 86а. који гласи:
„Члан 86а.
1)
2)
3)
4)

Трајни извори средстава увећавају се или умањују:
на основу одлуке менаџмента у складу са чланом 89. став 2. овог правилника,
приликом укључивања финансијских извјештаја буџетских корисника у
консолидовани биланс стања у складу са чланом 122. овог правилника,
приликом укључивања финансијских извјештаја других ентитета јавног сектора у
консолидовани биланс стања у складу са чланом 123. овог правилника и
у осталим случајевима дозвољеним МРС-ЈС и другим релевантним прописима.“

Члан 3.

У члану 90. послије ријечи: „резултат“ додају се ријечи: „и трајни извори
средстава“, а ријеч: „исказује“ замјењује се ријечју: „исказују“.
Члан 4.
Одредбе овог правилника примјењују се на финансијске извјештаје који се односе
на периоде који су почели 1. јануара 2018. године или касније.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Српске“.
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