
Савез рачуновођа и ревизора Рeпублике Српске                                                                                                                                                                                                                                                              

Управни одбор 

На  основу члана 2. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15), члана 43. Статута 

Савеза рачуновођа и ревизора Републике  Српске  бр. 237/16 од 14.07.2016. 

годинне и  Споразума o обезбјеђивању података за усвајање и објављивање 

Међународних стандарда финансијског извјештавања и Међународног 

стандарда финансијског извјештавања за мале и средње ентитете, бр. 1658 

– BA- AAARS 2017, закљученог између Фондације за Међународне 

стандарде финансијског извјештавање и Савеза рачуновођа и ревизора 

Републике Српске, Управни одбор Савеза рачуновођа и ревизора 

Републике Српске, на својој сједници одржаној дана, 04.10.2017. године 

доноси 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању и објављивању превода Концептуалног оквира за 

финансијско извјештавање и основних текстова Међународних 

рачуноводствених стандарда (МРС), односно Међународних стандарда 

финансијског извjештавања (МСФИ) 

 

Члан 1. 

Утврђују се и објављују сљедећи преводи издати од стране Одбора за 

међународне рачуноводствене стандарде (International Accountants Standard 

Board – IASB): 

1) Концептуални оквир за финансијско извjештавање и основни 

текстови Међународних рачуноводствених стандарда (МРС), 

односно Међународни стандарди финансијског извjештавања 

(МСФИ) 

2) Међународни рачуноводствени стандарди (IAS) 

3) IFRIC тумачења 

4) Међународни стандарди финансијског извјештавања 

5) Тумачења SIC 

Утврђени Преводи су саставни дио одлуке и објавиће се на веб 

страници Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, а почеће да 

се примјењују од финансијских извјештаја који се састављају на дан, 

31.12.2018. године. 



 

 

 

Члан 2. 

Објављивање превода утврђених чланом 1. Одлуке  извршено је у складу 

са Споразума o обезбјеђивању података за усвајање и објављивање 

Међународних стандарда финансијског извјештавања и Међународног 

стандарда финансијског извјештавања за мале и средње ентитете, бр. 1658 

BA- AAARS – 2017, закљученог између Фондације за Међународне 

стандарде финансијског извјештавање и Савеза рачуновођа и ревизора 

Републике Српске од 24. јула 2017. године. 

 

Члан 3. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о почетку 

обавезне примјене издања MRS/MSFI (објављених до 01. јануара 2009. 

године) бр. 427/10 од 23.07.2010. г.  

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на веб страници 
Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске. 

 

 

 

                                                                              Предсједник УО  

                                                                      Проф. др Драган Микеревић 

                                                                                                        

Број:  295/17 

Бања Лука, 04. 10.2017.г 


