
 
 
На основу члана 54. и 72. Закона о штедно-кредитним организацијама ("Службени 
гласник Републике Српске" број 93/06), члана 4. став 4., члана 10. став 2. тачка б. и 
члана 21., 22. и 23. Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске – 
Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске" број 67/07) и члана 15. 
став 1. алинеја 11. Статута Агенције за банкарство Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске" број 67/04), Управни одбор Агенције за банкарство 
Републике Српске на сједници одржаној дана 31.08.2009. године   д о н и о   ј е  
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  

О ВИСИНИ НАКНАДЕ КОЈА СЕ ПЛАЋА  
ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛУ 

ШТЕДНО-КРЕДИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 
 

Члан  1. 

У члану 3. став 1. Одлуке о висини накнаде која се плаћа за надзор и контролу 
штедно-кредитних организација ("Службени гласник Републике Српске" број 35/07) 
мијења се тачка 1. и гласи: 

"линеарна годишња накнада за надзор и контролу штедно-кредитних организација у 
износу од 600 КМ, а уплаћује се у једнаким тромјесечним ратама најкасније до 
последњег дана текућег тромјесечја". 
 

Члан  2. 

Ова одлука ће бити објављена у "Службеном гласнику Републике Српске" након 
добијања сагласности од Владе Републике Српске, а ступиће на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске". 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 
 
Правни основ за доношење Одлуке измјени и допуни Одлуке о висини накнаде која 
се плаћа за надзор и контролу штедно-кредитних организација је члан 54. и 77. 
Закон о штедно-кредитним организацијама ("Службени гласник Републике Српске" 
број 93/06) и члан 21., 22. и 23. Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске – 
Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске" број 67/07). 

Овим приједлогом убудуће штедно-кредитне организације не би плаћале 
тромјесечни варијабилни дио накнаде у износу од 0,10 промила укупне активе 
штедно-кредитних организација. Наиме, у претходном периоду уочено је да се ради 
о значајним средствима за штедно-кредитне организације које морају плаћати ту 
накнаду. На овај начин би се ШКО олакшало пословање, а Агенција не би имала 
већих проблема због губитка те накнаде. 

Овај приједлог је у складу са Програмом мјера за ублажавање негативних ефеката 
свјетске економске кризе у области финансијског сектора, који је донијела Влада 
Републике Српске. 

Ова одлука ће бити објављена у "Службеном гласнику Републике Српске" након 
добијања сагласности Владе Републике Српске. 


