
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске                                        

Управни одбор 

 

 

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

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15),  Статута Савеза рачуновођа и 

ревизора Републике Српске бр. 237/16 од 14.07.2016. године, Споразума о 

репродуковању и објављивању међународних стандарда од стране ентитета у 

Републици Српској за потребе њиховог  усвајања  бр. BA- AAARS -RA-QA-2017 од 

24.  априла 2017. године, Споразума о дозволи за репродуковање, објављивање и 

дистрибуирање материјала за заштиту ауторских права бр. BA- AAARS -RA-QA-

2017 од 4. октобра 2017. године и одлуке Управног одбора Савеза рачуновођа и 

ревизора Републике Српске о начину публиковања и моменту почетка примјене 

МРС/МСФИ  бр. 397/10 од 15.07. 2010. године, Управни одбор Савеза рачуновођа и 

ревизора Републике Српске на 14. редовној сједници одржаној дана, 07. 11. 2022. 

одине донио је  

 

 

ОДЛУКУ 
О ПРИМЈЕНИ МАЂУНАРОДНОГ СТАНДАРДА ФИНАНСИЈСКОГ  

ИЗВЈЕШТАВАЊА 

 

Члан 1. 

 

Међународни стандард финансијског извјештавања (МСФИ) 17 – Уговори о 

осигурању, примјењиваће се на годишњи обрачунски период који почиње 1. јануара 

2027. године или касније, уз могућност раније примјене ако се ради о правним 

лицима чије је пословање уређено посебним прописима на основу којих је орган 

надлежан за обављање надзора над њиховим пословањем прописао обавезу 

примјене стандарда који нису преведени и објављени или правним лицима чије је 

матично правно лице или крајње матично правно лице са сједиштем у 

иностранству. 

 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу и примјењује се даном доношења. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

У просторијама Министарства финансија Републике Српске 21. септембра 2022. 

године одржан је састанак поводом захтјева за пролонгирање примјене МСФИ 17 – 

Уговори о осигурању, којег су Министарству финансија Републике Српске упутили 

и Привредна комора Републике Српске и Агенција за осигурање Републике Српске. 

Састанку су присуствовали представници Министарства финансија Републике 

Српске, Агенције за осигирурање Републике Српске, Привредне коморе Републике 



Српске, Удружења друштава за осигурање Републике Српске и Савеза рачунвовођа 

и ревизора Републике Српске. 

 

Сви учесници састанка су се усагласили, иако је почетак примјене МСФИ 17  од 

01.01.2023. године, да у Републици Српској још није преведен на српски језик, а  ни  

обвезници примјене овог Стандарда, као ни регулатор сектора осигурања нису 

успоставили предуслове за његову примјену. Процјењује се да ће за припрему, како 

регулатора тако и друштава за осигурање, за примјену МСФИ 17 бити потребно 

најмање 4 године, односно да ће се створити услови за примјену МСФИ 17 

почевши од финансијских извјештаја који се сачињавају за обрачунски период који 

почиње 1.1.2027. године, те се у том смислу доноси ова одлука. 

 

 

                                                                                              Предсједник УО 

                                                                                    Проф. др Драган Микеревић 

                                                                 

                                                                                         

 

 

Број:  280-4/22 

Бања Лукa. 08. 11. 2022. г. 

 

Достављено: 

- Министарству финансија Републике Српске 

- а/а 


