
На основу члана 22. став 5. и члана 291. 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. 
Статута Агенције за банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ број 63/17), Управни одбор Агенције за банкарство Републике Српске, на 
сједници одржаној дана 25.07.2017. године, д о н о с и 

 
   

О Д Л У К У  
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ИЗВЈЕШТАЈА КОЈЕ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИЈЕЛОВИ 

БАНАКА СА СЈЕДИШТЕМ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЛИ  
БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  

ДОСТАВЉАЈУ АГЕНЦИЈИ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 
 

Члан 1.  
(1) Овом одлуком прописују се врста извјештаја, начин и рокови извјештавања 

Агенције за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) од стране 
организационог дијела банке са сједиштем у Федерацији Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту: ФБиХ) или Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Брчко Дистрикт БиХ). 

(2) Сви организациони дијелови које је банка из става 1. овог члана основала у 
Републици Српској (у даљем тексту: РС), са становишта обавезног извјештавања 
Агенције сходно одредбама ове одлуке, сматрају се једним организационим 
дијелом. 

(3) Организациони дио банке са сједиштем у ФБиХ или Брчко Дистрикту БиХ јесте 
филијала као основна пословна јединица и нижи организациони дијелови у оквиру 
филијале, као што су експозитуре, шалтери, агенције и слично, који немају својство 
правног лица и за обавезе које настану њиховим пословањем у РС одговара банка 
која их је основала.  

 
Члан 2. 

Банка са сједиштем у ФБиХ или Брчко Дистрикту БиХ дужна је достављати Агенцији 
сљедеће извјештаје: 

1) Извјештај о организационим дијеловима банке – квартални извјештај садржан у 
форми обрасца ОРГ са подацима о свим организационим дијеловима банке, чији 
је рок за достављање 30 дана од посљедњег дана извјештајног квартала.  
Извјештај припремљен на основу прелиминарних података на задњи дан 
посљедњег извјештајног квартала претходне године доставља се до 31. јануара 
текуће године, а исти извјештај припремљен на основу коначних података 
доставља се најкасније 5. марта текуће године. 

2) Извјештај о стању укупних кредита и депозита – квартални извјештај садржан у 
основном обрасцу: Табела УДК (стање укупних кредита и депозита по 
секторској и рочној структури) и пратећем обрасцу: Табела ОП (подаци о 
укупним кредитима становништва за општу потрошњу).  
Рок за достављање извјештаја је 30 дана од посљедњег дана извјештајног 
квартала. Извјештај припремљен на основу прелиминарних података на задњи 
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дан посљедњег извјештајног квартала претходне године доставља се до 31. 
јануара текуће године, а исти извјештај припремљен на основу коначних 
података доставља се најкасније 5. марта текуће године. 

3) Извјештај о пондерисаним номиналним и ефективним каматним стопама по 
кредитима – мјесечни извјештај садржан у форми обрасца Кредити: каматне 
стопе – Табела А, Извјештај о пондерисаним номиналним и ефективним 
каматним стопама по депозитима – мјесечни извјештај садржан у форми 
обрасца Депозити: каматне стопе – Табела Б и Извјештај о пондерисаним 
номиналним и ефективним каматним стопама по кредитима – прекорачења по 
рачунима и депозитима по виђењу – мјесечни извјештај садржан у форми 
обрасца Кредити, депозити: каматне стопе – Табела В, чине цјеловит извјештај о 
пондерисаним номиналним и ефективним каматним стопама за све кредите 
пласиране, односно за све депозите примљене у току извјештајног мјесеца 
(изузев депозита са намјеном колатерала).  
Извјештаји се достављају Агенцији мјесечно у року до 20. дана текућег мјесеца 
за претходни извјештајни мјесец, а за посљедњи мјесец извјештајног квартала у 
року од 30 дана од посљедњег дана извјештајног квартала. Извјештај 
припремљен на основу коначних података на задњи дан посљедњег 
извјештајног квартала претходне године доставља се најкасније 5. марта текуће 
године. 

4) Извјештај о трансакцијама унутрашњег платног промета – мјесечни извјештај 
садржан у форми обрасца ТПП, чији је рок за достављање до 20. дана текућег 
мјесеца за претходни извјештајни мјесец. 

5) Извјештај о неизвршеним плаћањима – мјесечни извјештај садржан у форми 
обрасца Табела НП, чији је рок за достављање до 20. текућег мјесеца од 
посљедњег дана претходног календарског мјесеца. 
 

Члан 3.  
(1) Банка из члана 1. ове одлуке обавезна је доставити Агенцији образац БРС-АБРС 

потписан од стране: 
1) надзорног одбора банке, чиме се доказује да су извјештаји из члана 2. ове 

одлуке прихваћени од истог и 
2) интерне ревизије банке и овјерен печатом банке, чиме се потврђује да су 

извјештаји из члана 2. ове одлуке комплетни и тачни. 

(2) Уз образац БРС-АБРС достављају се у писаној форми извјештаји из члана 2. ове 
одлуке, потписани од стране запослених банке одговорних за састављање 
извјештаја и овјерени печатом банке, у року од 30 дана од посљедњег извјештајног 
квартала, а за извјештаје са коначним подацима из посљедњег извјештајног 
квартала претходне године најкасније 5. марта текуће године. 

 
Члан 4. 

(1) Извјештаје из члана 2. ове одлуке банка је дужна доставити Агенцији путем 
електронских медија у роковима дефинисаним истим чланом, а форма и садржај 
образаца, као и начин достављања, морају бити прилагођени захтјевима Агенције, које 
ће Агенција доставити банци из члана 1. ове одлуке електронским путем. 

(2) У циљу праћења и надзора пословања организационог дијела банке из члана 1. ове 
одлуке, Агенција задржава право да од исте захтијева доставу и других извјештаја, 
података и информација. 
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Члан 5. 
Подаци о износима на обрасцима извјештаја из члана 2. т. 2, 4. и 5. ове одлуке, 
изражавају се у хиљадама КМ (000 КМ), а подаци о износима на обрасцу извјештаја из 
члана 2. тачка 3. (пондерисане номиналне и ефективне каматне стопе) изражавају се у 
апсолутним износима (без пфенинга конвертибилне марке). 

Члан 6.  
(1) Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службеном гласнику 

Републике Српске“. 

(2) Банка је дужна ускладити своје пословање са одредбама ове одлуке у року од девет 
мјесеци од дана ступања на снагу Закона о банкама Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ број 4/17). 

 
 
 
 
 
Број: УО-286/17 
 
Датум: 25.07.2017. год. 

 ПРЕДСЈЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА 

Мира Бјелац 
 


