
На основу члана 272. Закона о банкама Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 
37. Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ број 59/13 и 4/17), те члана 6. став 1. тачка б. и члана 19. став тачка б. Статута 
Агенције за банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 
63/17), Управни одбор Агенције за банкарство Републике Српске, на 47. сједници, 
одржаној дана 26.02.2018. године, д о н о с и 

 
 

O Д Л У К У 
O УСЛОВИМА КАДА СЕ БАНКА СМАТРА НЕСОЛВЕНТНОМ 

 
 

Члан 1.  

Овом одлуком прописују се услови када је вриједност обавеза банке већа од 
вриједности њенe имовине, тј. када се банка сматра несолвентном. 
 

Члан 2.  

(1) Банка се сматра несолвентном када Агенција, на основу билансних и других 
података којима располаже, утврди да је вриједност обавеза банке већа од 
вриједности њене имовине, односно банка је солвентна ако је вриједност активе, 
тј. имовине, већа од обавеза банке.  

(2) Вриjeднoст oбaвeзa из члaнa 1. oвe oдлукe прeдстaвљa стaњe свих oбaвeзa кoje сe 
прикaзуjу у билaнсу стaњa бaнкe нa извjeштajни дaтум.  

(3) Вриједност имовине банкe представља: 
1) износ вриједности активе банке који се приказује у билансу стања банке на 

извјештајни датум умањен за износ исправке вриједности и 
2) износ вишка реално процијењених прихода над расходима банке у периоду 

најкасније до краја текуће пословне године. 
 

Члан 3.  

(1) Када утврди да је банка несловентна или да постоје објективне околности на 
основу којих се утврђује да ће банка у кратком периоду бити несолвентна, 
Агенција ће банци одузети дозволу за рад и поднијети захтјев за отварање 
стечајног поступка над банком. 

(2) Одлука Агенције о несолвентности банке је коначна. 
 

Члан 4.  

(1) Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања одлуке у „Службеном 
гласнику Републике Српске“. 

(2) Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о условима кад се банка 
сматра несолвентном („Службени гласник Републике Српске“ број 12/03). 
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