
На основу члана 23. Закона о лизингу ("Службени гласник Републике Српске" број 

70/07), члана 4., 10. и 25. Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске – 

Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске" број 67/07), те члана 15. 

став 1. тачка 2. Статута Агенције за банкарство Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" број 67/04), Управни одбор Агенције за банкарство 

Републике Српске на сједници одржаној дана 30.11.2010. године   д о н о с и 
 

 

О  Д  Л  У  К  У 
О МИНИМАЛНИМ СТАНДАРДИМА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА, 

НАЧИНУ ФОРМИРАЊА И ОДРЖАВАЊУ РЕЗЕРВИ  

ЗА ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ГУБИТКЕ ДАВАЛАЦА ЛИЗИНГА 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком се прописују минимални стандарди управљања ризицима давалаца 

лизинга, те висина, начин формирања и одржавања резерви за губитке по уговорима 

о финансијском лизингу и уговорима о зајму који су закључени по прописима о 

облигационим односима прије ступања на снагу Закона о лизингу. 

 

Члан 2. 

Основу за обрачун висине резерви по уговорима о финансијском лизингу чини 

износ укупних потраживања (недоспјела главница + доспјела потраживања) умањен 

за износ процијењене вриједности предмета лизинга. 

Основу за обрачун висине резерви по уговорима о зајму који су закључени по 

прописима о облигационим односима прије ступања на снагу Закона о лизингу из 

члана 1. ове одлуке чини износ укупних потраживања. 

 

Члан 3. 

За формирање основе из члана 2. став 1. ове одлуке, вриједност предмета лизинга ће 

се утврђивати у складу са таблицама опадања вриједности покретних ствари.  

Давалац лизинга је дужан усвојити политике и процедуре у којима ће бити садржане 

таблице из става 1. овог члана, које не могу прописати опадање вриједности 

покретних ствари спорије (мање) од оних које користе надлежни царински органи 

Босне и Херцеговине. 

Давалац лизинга је дужан најмање једном годишње обезбједити процјену 

вриједности некретнине, у складу са Међународним рачуноводственим 

стандардима. 

 

Члан 4. 

Давалац лизинга је дужан да најмање једном годишње изврши процјену предмета 

лизинга по уговору о оперативном лизингу, у складу са Међународним 

рачуноводственим стандардима. 

 

Члан 5. 

Давалац лизинга је дужан да потраживања по основу финансијског лизинга  

мјесечно распоређује у групе примјеном критеријума дана кашњења у отплати и да 



за сваку групу формира резерве за покриће губитака на терет трошкова према 

сљедећим стопама: 

Дани кашњења 
Стопе резервисања 

Покретне ствари Непокретне ствари 

0-60 дана 0,5% 0,5% 

61-90 дана 10% 10% 

91-180 дана 50% 50% 

Преко 180 дана 100% 75% 

Преко 360 дана - 100% 

 

Давалац лизинга може формирати резерве из става 1. овог члана и у вишим 

износима. 

 

Члан 6. 

Давалац лизинга је дужан извршити обрачун и формирати резерве за губитке на 

терет трошкова за укупан (неотплаћени) износ потраживања по уговорима из члана 

2. став 2. ове одлуке, и то према сљедећим критеријима: 
 

Дани кашњења Стопа резервисања 

0-60 дана 0,05% 

61-90 дана 5% 

91-180 дана 10% 

181-270 дана 30% 

271-360 дана 50% 

Преко 360 дана 100% 

 

 

Члан 7. 

Уколико давалац лизинга након истека 180 дана од дана иницијално уговореног 

рока доспијећа појединачне рате не дође у посјед покретне ствари која је предмет 

лизинга, дужан је формирати резерве у висини укупних потраживања (по стопи 

100%), у ком случају се неће примјењивати основица за обрачун резерви утврђена 

чланом 2. став 1. ове одлуке. 

Уколико давалац лизинга након истека 360 дана од дана иницијално уговореног 

рока доспијећа појединачне рате не дође у посјед непокретне ствари која је предмет 

лизинга, дужан је формирати резерве у висини укупних потраживања  (по стопи 

100%) у ком случају се неће примјењивати основица за обрачун резерви утврђена 

чланом 2. став 1. ове одлуке. 

 

Члан 8. 

Доспјела, а ненаплаћена потраживања преко 360 дана давалац лизинга је дужан 

искњижити из биланса стања и иста евидентирати у ванбилансу до наплате 

потраживања или трајног отписа (искњижвање из књига). 

 

Члан 9. 

Давалац лизинга је дужан да успостави систем који ће омогућити обрачун, 

формирање и одржавање резерви за губитке прописане овом одлуком. 

 

 



Члан 10. 

Управа и други надлежни органи даваоца лизинга, у складу са својим овлаштењима, 

дужни су донијети политике и процедуре којим дефинишу основне ризике у 

пословању (ризик наплате потраживања, ризик ликвидности, оперативни ризик, 

тржишни ризик, ризик концентрације и др.) и начин управљања истим, те 

обезбиједити адекватан систем интерних контрола. 

 

Члан 11. 

Давалац лизинга је дужан, у складу са одредбама ове одлуке, Агенцији за 

банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) достављати квартални 

Извјештај о висини и начину формирања резерви за губитке (Резерве-ДЛ), на 

обрасцу који прописује Агенција, у року од 30 дана од извјештајног квартала, а за 

последњи квартал рок за доставу извјештаја припремљеног на основу 

прелиминарних података је 31. јануар текуће године.  

Рок за доставу извјештаја припремљених на основу коначних података је 05. март 

текуће године. 

Извјештај мора бити потписан од овлаштеног лица.  

 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Републике Српске". 

 

 

 

 
 

УО број: 190/10                 ПРЕДСЈЕДНИК 

30.11.2010. год.              УПРАВНОГ ОДБОРА 

Бања Лука               Мирјана Јаћимовић 


