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Бања Лука, фебруар 2011. године



 

На основу члана 4. и 10. Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске – Пречишћен 
текст ("Службени гласник Републике Српске" број 67/07), члана 19. Статута Агенције за 
банкарство Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 67/04), а у 
складу са Одлуком о минималним стандардима за управљање кредитним ризиком и 
класификација активе банака  ("Службени гласник РС" број 12/03, 85/04, 1/06), Одлуком о 
висини и начину формирања резерви за покриће кредитних губитака микрокредитних 
организација ("Службени гласник РС" број 3/07), Одлуком о процјени квалитата, 
класификацији активе и управљању ризицима штедно-кредитних организација 
("Службени гласник РС" број 29/07) и Правилником о контном оквиру и садржини рачуна 
у контном оквиру за банке у Републици Српској ("Службени гласник РС" број 61/09), 
директор Агенције за банкарство Републике Српске   д о н о с и 
 
 

ИЗМЈЕНУ УПУТСТВА 
ЗА КЊИГОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ  

РЕЗЕРВИСАЊА И ДРУГИХ ПОТРАЖИВАЊА, 
ТЕ ИЗВЈЕШТАЈНО ПРИКАЗИВАЊЕ  
РАЗЛИКА ПО МРС И ОДЛУКАМА   

АГЕНЦИЈЕ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

1. У Упутству за књиговодствено евидентирање резервисања и других потраживања, те 

извјештајно приказивање разлика по МРС и одлукама Агенције за банкарство 

Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) број: 01-Д-3/09 од 15.12.2009. године 

(у даљем тексту: Упутство) тачка 5. под б) подтачка 2. мијења се и гласи: 

"У случају да је износ обрачунатих општих и посебних резервисања по одлукама 

Агенције, умањен за потражни салдо рачуна 812, мањи од суме одговарајућих рачуна 

исправки вриједности, нема недостајућих резерви, односно књижења на рачуну 813." 

 

2. У вези напријед наведене измјене Упутства дајемо слиједеће инструкције и то: 

- Измјена Упутства односи се на микрокредитне организације, штедно-кредитне 

организације и даваоце лизинга Републике Српске (у даљем тексту: Друге 

финансијске организације) са сједиштем у Републици Српској. 

- При утврђивању укупног износа недостајућих резерви полази се од укупног 

износа обрачунатих резерви по одлукама Агенције који се умањује за салдо 

рачуна 812 (потражни рачун). Ако је добијени износ мањи од суме одговарајућих 

рачуна исправке вриједности, нема недостајућих резерви, односно у главној 

књизи МРС се не проводе књижења на рачуну 813 (дуговни рачун). 

- Друге финансијске организације ће у помоћној евиденцији обрачунати резервисања 

по одлукама Агенције које се проводе на нивоу сваке партије, што значи да је могуће 

по партијама укидање резервисања или додатно захватање резервисања. 

- С обзиром да се рачун 813 за сада не налази у прописаном обрасцу биланса стања 

за АПИФ, за негативно стање тог рачуна предлажемо да се само евиденционо 

умањи стање рачуна 812 (само за потребе АПИФ-а, а не и у главној књизи за МРС). 

- Износ недостајућих резерви (рачун 813) проводи се само у главној књизи МРС-а, те 

је Агенцији неопходна информација о стању недостајућих резерви, као и 

информација у случају када је сума исправки вриједности већа од резервисања по 

одлукама Агенције. Ти подаци уписују се на обрасцу БС као напомена испод табела. 

Измијењени шаблон Агенција ће доставити електронски, а попуњени образац са 

31.12.2010. године дужни су доставити најкасније до 07.02.2011. године. 

 

Број: 01-Д-2/11             ДИРЕКТОР 

03.2011. год. 

Бања Лука         ________________ 

             Славица Ињац 


