
 
 

На основу 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), члана 89. став 3.  Закона о банкама Републике Српске (Службени гласник 
Републике Српске“, број 4/17), члана 6. став 1. тачка б) и члана 19. 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 02.11.2017. године, доноси  
 
 

О Д Л У К У  
О УКЉУЧИВАЊУ ПОСЕБНИХ  УСЛОВА ЗА УГОВАРАЊЕ  

ДУГОРОЧНИХ НЕНАМЈЕНСКИХ И ЗАМЈЕНСКИХ КРЕДИТА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА  
У СИСТЕМ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА У БАНЦИ 

 
Увод 

Члан 1. 

Овом одлуком се дефинише обавеза банке да у свој систем управљања ризицима из 
члана 87. став 2. тачка 2. Закона о банкама Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 4/17) укључи и посебне услове за одобравање дугорочних 
ненамјенских и замјенских кредита физичким лицима у складу са овом Одлуком.  
 

Дефиниције 

Члан 2. 

Појмови које се користе у овој одлуци имају слиједећа значења: 

а) Ненамјенски кредит је готовински кредит којег банка одобрава физичком лицу, а 
код којег није одређена намјена кориштења средстава, односно гдје банка не 
врши контролу трошења средстава, искључујући хипотекарни и ломбардни 
ненамјенски кредит; 

б) Замјенски кредит је готовински кредит којег банка одобрава физичком лицу  у 
сврху  отплате једне или више обавеза код исте и/или других банака, са или без 
одобравања додатног финансирања, искључујући хипотекарни и ломбардни 
замјенски кредит. Замјенски кредит у смислу ове одлуке не подразумијева кредит 
за рефинансирање стамбеног кредита за који је банка прикупила и осигурала 
доказе о намјенском иницијалном утрошку средстава кредита који се 
рефинансира. Замјенски кредит за рефинансирање стамбеног кредита банка  је 
дужна евидентирати према његовој иницијалној намјени као стамбени кредит и 
омогућити његово одвојено системско препознавање и праћење.   

 
Ограничења 

Члан 3. 

(1) Банка не може уговорити ненамјенски и замјенски кредит са физичким лицем на 
период дужи од 10 (десет) година. 

(2) Банка не може уговорити ненамјенски и замјенски кредит са физичким лицем у 
износу већем од 50.000,00 КМ (словима: педесетхиљадаконвертибилнихмарака). 
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Извјештавање Агенције 

Члан 4. 

(1) Банка је дужна да Агенцији за банкарство Републике Српске(у даљем тексту: 
Агенција) квартално доставља извјештај у писаној и електронској форми, са 
подацима о висини и структури ненамјенских и замјенских кредита према Обрасцу 
НЗК (Табела 1. и Табела 2.) који се налази у прилогу ове одлуке и чини њен 
саставни дио.  

(2) Извјештај из става 1. овог члана банка доставља Агенцији квартално, у року од 30 
дана након последњег дана извјештајног квартала. 

 
Прелазне и завршне одредбе 

Члан 5. 

Ова одлука се примјењује на ненамјенске и замјенске кредите одобрене након њеног 
ступања на снагу. 

 
Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Српске“. 
 
 
 
 
Број: УО-322/17 
 
Датум, 02.11.2017. год. 

 ПРЕДСЈЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА 

Мира Бјелац 



 

 
 

Агенција за банкарство Републике Српске 
 
Ненамјенски и замјенски кредити Образац: НЗК – Основни 

Банка:  ЈМБ:  

Датум    

 
 
Табела 1 - Ненамјенски и замјенски кредити физичким лицима према иницијалном 

року доспијећа -  стање на дан 
        у 000КМ 

Врста 
кредитног 
производа 

Иницијално уговорени рок доспијећа 

до 3 године преко 3 до 5 година преко 5 до 7 година преко 7 до 10 
година преко 10 година 

Износ  Број 
партија Износ  Број 

партија Износ  Број 
партија Износ  Број 

партија Износ  Број 
партија 

Ненамјенски 
кредити                      

Замјенски 
кредити                     

Укупно                      

 
 
Табела 2 - Ненамјенски и замјенски кредити физичким лицима према преосталом року 

доспијећа -  стање на дан 
        у 000КМ 

Врста 
кредитног 
производа 

Преостали рок доспијећа 

до 3 године преко 3 до 5 година преко 5 до 7 година преко 7 до 10 
година преко 10 година 

Износ  Број 
партија Износ  Број 

партија Износ  Број 
партија Износ  Број 

партија Износ  Број 
партија 

Ненамјенски 
кредити                      

Замјенски 
кредити                     

Укупно                      

 
 
_____________________________________ 
Потпис (Име и презиме / тел. бр. овлаштеног лица)    
    
_____________________________________ 
Потпис (Име и презиме/ тел. бр. овлаштеног лица)    
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