
1324
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИНТЕРВЕНТНИМ 

НАБАВКАМА

Проглашавам Закон о интервентним набавкама, који 
је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Два-
десетој сједници, одржаној 20. јула 2017. године, а Вијеће 
народа 28. јула 2017. године констатовало да усвојеним 
Законом о интервентним набавкама није угрожен витални 
национални интерес ни једног конститутивног народа у Ре-
публици Српској.

Број: 01-020-2332/17 Предсједник
3. августа 2017. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИНТЕРВЕНТНИМ НАБАВКАМА

Члан 1.
Овим законом уређује се начин интервентних набав-

ки производа, робе и средстава у условима озбиљних по-
ремећаја на тржишту Републике Српске (у даљем тексту: 
Република).

Члан 2.
Производи, роба и средства из члана 1. овог закона су: 

основни пољопривредни производи (укључујући и резерве 
меса у живој стоци) и индустријско-прехрамбени произво-
ди неопходни за исхрану становништва, одређени инду-
стријско-непрехрамбени производи, сировине, репродук-
циони материјал, енергетски производи, деривати нафте и 
друга средства потребна за производњу и транспорт робе, 
који су од посебног значаја за Републику.

Члан 3.
Озбиљни поремећаји на тржишту настају у случају: 

великих природних непогода, техничко-технолошких, 
еколошких катастрофа, ратног стања и непосредне рат-
не опасности и других ванредних прилика које доводе до 
несташице добара за потребе привреде и снабдијевања 
становништва.

Члан 4.
Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) до-

носи oдлуку којом проглашава постојање озбиљних поре-
мећаја на тржишту из члана 3. овог закона.

Члан 5.
(1) Влада једном годишње, на приједлог Министарства 

трговине и туризма, најкасније до 30. новембра текуће го-
дине, доноси План интервентних набавки производа, робе 
и средстава (у даљем тексту: План).

(2) Планом се дефинишу врста, количина и вриједност 
производа, робе и средстава, као и носиоци снабдијевања у 
јединицама локалне самоуправе.

(3) Носиоци снабдијевања у јединицама локалне само-
управе су привредна друштва и друга правна и физичка 
лица која су оспособљена да на најбољи начин, благовре-
мено и ефикасно, учине доступним производе, робу и сред-
ства.

(4) Министарство трговине и туризма (у даљем тексту: 
Министарство) у сарадњи са јединицама локалне само-
управе сачињава листу носилаца снабдијевања.

(5) Влада једном годишње подноси Народној скупшти-
ни Републике Српске извјештај о реализацији Плана.

Члан 6.
(1) На основу одлуке из члана 4. овог закона, а у складу 

са Планом, Министарство закључује уговор са носиоцима 
снабдијевања.

(2) Министарство води Регистар закључених уговора са 
носиоцима снабдијевања.

Члан 7.
(1) Одлуку којом се проглашава престанак озбиљног 

поремећаја на тржишту доноси Влада, уколико то није 
утврђено одлуком из члана 4. овог закона.

(2) Министарство израђује и доставља Влади на разма-
трање информацију о реализацији Плана интервентних на-
бавки производа, робе и средстава.

Члан 8.
(1) Финансијска средства за интервентне набавке 

производа, робе и средстава у условима озбиљних по-
ремећаја на тржишту Републике обезбјеђују се у буџету 
Републике.

(2) Производи, роба и средства из члана 2. овог закона 
надокнађују се према тржишним цијенама утврђеним прије 
настанка озбиљних поремећаја на тржишту.
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Члан 9.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон 

о робним резервама (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 109/11).

Члан 10.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-805/17 Предсједник
20. јула 2017. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

1325
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ВЈЕШТАЦИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о вјештацима Републике Српске, 
који је Народна скупштина Републике Српске усвојила 
на Двадесетој сједници, одржаној 20. јула 2017. године, а 
Вијеће народа 28. јула 2017. године констатовало да усвоје-
ним Законом о вјештацима Републике Српске није угрожен 
витални национални интерес ни једног конститутивног на-
рода у Републици Српској.

Број: 01-020-2333/17 Предсједник
3. августа 2017. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ВЈЕШТАЦИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЛАВА I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Закона
Члан 1.

Овим законом уређују се услови за обављање послова 
вјештачења, поступак именовања и разрјешења вјештака, 
поступак уписа и брисања правних субјеката, као и права и 
обавезе лица која обављају вјештачење.

Послови вјештачења
Члан 2.

(1) Вјештачење врше физичка лица и правни субјекти 
која испуњавају услове прописане овим законом, државни 
органи, републички органи управе који у оквиру законом 
прописаних овлашћења врше послове вјештачења, те јавне 
и приватне установе и привредна друштва регистрована за 
послове вјештачења.

(2) Вјештак обавља послове вјештачења самостално 
или у име државног органа, републичког органа управе као 
институције које у оквиру законом прописаних овлашћења 
врше послове вјештачења, те у име јавне и приватне уста-
нове и привредног друштва који су регистровани за посло-
ве вјештачења.

(3) Именовање вјештака за обављање послова вјештаче-
ња, у складу са овим законом, врши се за сљедеће области:

1) за област судске медицине и вјештаци из других 
медицинских области - по специјалностима и усмјереним 
специјалностима,

2) за област фармације - по специјалностима и усмјере-
ним специјалностима,

3) за област стоматологије - по специјалностима и 
усмјереним специјалностима,

4) за област ветеринарства - по специјалностима и 
усмјереним специјалностима,

5) за криминалистичко-форензичку област - по спе-
цијалностима и усмјереним специјалностима,

6) за графичко-технолошку област - по специјалности-
ма и усмјереним специјалностима,

7) за педагошку област - по специјалностима и усмјере-
ним специјалностима,

8) за психолошку област - по специјалностима и усмје-
реним специјалностима,

9) за електротехничку област - по специјалностима и 
усмјереним специјалностима,

10) за машинску област - по специјалностима и усмје-
реним специјалностима,

11) за економску област - по специјалностима и усмје-
реним специјалностима,

12) за област шумарства - по специјалностима и усмје-
реним специјалностима,

13) за област архитектуре и урбанизма - по специјал-
ностима и усмјереним специјалностима,

14) за област грађевинарства - по специјалностима и 
усмјереним специјалностима,

15) за област геодезије - по специјалностима и усмјере-
ним специјалностима,

16) за област саобраћаја - по специјалностима и усмје-
реним специјалностима,

17) за хемијско-технолошку област - по специјалности-
ма и усмјереним специјалностима,

18) за област биологије - по специјалностима и усмјере-
ним специјалностима,

19) за област геологије - по специјалностима и усмјере-
ним специјалностима,

20) за област пољопривреде - по специјалностима и 
усмјереним специјалностима,

21) за област заштите на раду - по специјалностима и 
усмјереним специјалностима,

22) за област заштите од пожара - по специјалностима и 
усмјереним специјалностима,

23) за област заштите животне средине - по специјал-
ностима и усмјереним специјалностима,

24) за област информатичко-телекомуникационе техно-
логије - по специјалностима и усмјереним специјалности-
ма и

25) друге области по специјалностима и усмјереним 
специјалностима, наведене у захтјеву за именовање.

(4) Вјештачења за област судске медицине, а то подра-
зумијева: утврђивање узрока смрти, прегледе и обдукције 
посмртних остатака, ексхумације, форензичко-антропо-
лошке анализе скелетних остатака, ДНК анализе и форен-
зичко-токсиколошке анализе, врше правни субјекти из чла-
на 28. овог закона.

ГЛАВА II

СТАТУСНА ПИТАЊА ВЈЕШТАКА

Услови за именовање вјештака
Члан 3.

(1) За вјештака може бити именовано лице које испуња-
ва сљедеће опште и посебне услове:

1) општи услови су за именовање вјештака су:
1. да је држављанин Босне и Херцеговине,
2. да има општу здравствену способност,
3. да није осуђиван за кривична дјела против уређења 

и безбједности државе, за кривична дјела против човјеч-
ности, међународног права, против службене или друге од-
говорне дужности или за друго кривично дјело које га чини 
недостојним за вршење дужност вјештака,

4. да се против њега не води кривични поступак за кри-
вична дјела из тачке 3) овог става;

2) посебни услови за именовање вјештака су:
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1. да има високу стручну спрему, односно завршен први 

циклус студија у трајању од четири године са остварених 
најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2. да има најмање пет година радног искуства на по-
словима у областима које је кандидат навео у захтјеву за 
именовање и

3. да не обавља дјелатности које су неспојиве са посло-
вима вјештака.

(2) За вјештака може бити именовано лице које има 
средњу стручну спрему или први циклус студија са оства-
рених најмање 180 ECTS бодова или еквивалент у обла-
стима у којима лице са тим образовањем може обављати 
професионално и стручно вјештачење, уколико за одређе-
ну област вјештачења нема одговарајуће високе стручне 
спреме, а по претходно прибављеном мишљењу Стручне 
комисије.

(3) За вјештака може бити именовано лице које има 
средњу стручну спрему или завршен први циклус студија 
са остварених најмање 180 ECTS бодова или еквивалент и 
најмање 15 година радног искуства на пословима вјештаче-
ња у складу са Рјешењем Министарства правде Републике 
Српске.

Објављивање јавног позива
Члан 4.

(1) Министар правде (у даљем тексту: министар) обја-
вљује јавни позив за именовање вјештака.

(2) Јавни позив се објављује у “Службеном гласнику 
Републике Српске”, у једним дневним новинама које су 
доступне на подручју цијеле Републике Српске и на интер-
нет страници Министарства правде (у даљем тексту: Ми-
нистарство).

Подношење захтјева за именовање вјештака
Члан 5.

(1) Лице које се пријављује на јавни позив за имено-
вање вјештака наводи област, специјалност и усмјерену 
специјалност за коју подноси захтјев за именовање.

(2) Лице из става 1. овог члана доставља Министарству 
сљедећу документацију:

1) биографију,
2) увјерење о држављанству,
3) увјерење о радној способности,
4) увјерење надлежног суда да се против њега не води 

кривични поступак,
5) овјерену фото-копију дипломе,
6) увјерење о радном искуству на пословима у одгова-

рајућој области и у оквиру специјалности и усмјерене спе-
цијалности за коју се пријављује и

7) доказе о стицању додатних стручних знања и квали-
фикација.

Комисија
Члан 6.

(1) Ради утврђивања Приједлога листе вјештака, посту-
пања по примједбама на рад вјештака, те предлагања мјера 
у складу са чланом 17. овог закона, министар именује Ко-
мисију.

(2) Комисију из става 1. овог члана чине најмање два 
члана из реда стручњака из области за коју се именује 
вјештак и један члан Комисије у име Министарства.

(3) Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у 
Комисији.

(4) Рјешење о висини трошкова рада Комисије доноси 
министар.

Квалификационо тестирање кандидата за вјештака
Члан 7.

(1) Комисија из члана 6. овог закона спроводи квалифи-
кационо тестирање кандидата за вјештака из области про-
писаних чланом 2. став 3. овог закона.

(2) Oд обавезе квалификационог тестирања за вјештака 
из става 1. овог члана изузимају се лица која имају звање 
доктора наука за одређену област вјештачења како је наве-
дено у члану 2. Закона, као и лица која имају ужу специја-
лизацију-супспецијализацију или специјализацију у доме-
ну судских специјализација.

(3) Поступак квалификационог тестирања кандидата 
прописује се Правилником о квалификационом тестирању 
кандидата за вјештака, који доноси министар.

(4) Трошкове квалификационог тестирања сноси кан-
дидат за вјештака.

(5) Рјешење о висини трошкова квалификационог те-
стирања доноси министар.

Именовање вјештака
Члан 8.

(1) Кандидати за вјештака на квалификационом испиту 
добијају оцјену “задовољава” и “не задовољава”.

(2) Комисија из члана 6. овог закона предлаже да се 
именује за вјештака кандидат који на квалификационом 
испиту добије оцјену “задовољава”.

(3) Вјештака рјешењем именује министар, на приједлог 
Комисије.

(4) Рјешење о именовању се доставља вјештаку у року 
од 30 дана од дана квалификационог тестирања.

(5) Након оцјене Комисије о успјешности кандидата на 
квалификационом тестирању, кандидату који добије оцје-
ну “не задовољава” министар доноси рјешење у року од 30 
дана од дана квалификационог тестирања.

(6) Против рјешења из става 5. овог члана није до-
пуштена жалба, али се може покренути управни спор код 
надлежног суда.

(7) Вјештак из става 3. овог члана се именује на период 
од шест година и може бити поново именован.

(8) Након истека периода именовања из става 7. овог 
члана, вјештаку се продужава мандат именовања за период 
од наредних шест година и доноси се рјешење о имено-
вању, уз услов да вјештак поднесе Министарству захтјев за 
продужење мандата именовања и достави доказе о испу-
њености услова из члана 3. став 1. тачка 1) подт. 2, 3. и 4. и 
члана 26. овог закона.

(9) Вјештака чији мандат није продужен у складу са 
условима из става 8. овог члана, Министарство брише из 
Именика вјештака и са Листе вјештака.

Свечана изјава
Члан 9.

(1) Лице које је именовано за вјештака, прије почетка 
вршења дужности, потписује свечану изјаву коју доставља 
Министарству.

(2) Текст свечане изјаве из става 1. овог члана гласи: 
“Изјављујем да ћу дужност вјештака вршити часно и савје-
сно и да ћу у раду поступати у складу са Законом и другим 
важећим прописима и правилима струке.”.

Садржај и објављивање Листe вјештака
Члан 10.

(1) Листа вјештака, коју сачињава Министарство, садржи:
1) презиме и име именованог вјештака,
2) пребивалиште и адресу вјештака,
3) телефонски број,
4) стручни назив звања вјештака и
5) област и специјалност, односно усмјерену специјал-

ност за коју је вјештак именован.
(2) Листа из става 1. овог члана, као и све промјене те 

листе, објављује се у “Службеном гласнику Републике Срп-
ске” и у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.

(3) Листа правних субјеката за вршење послова вјешта-
чења садржи:

1) назив,
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2) сједиште и адресу правног субјекта за вршење посло-
ва вјештачења,

3) телефонски број и
4) област и специјалност, односно усмјерену специјал-

ност вјештачења.
(4) Листа из става 3. овог члана, као и све промјене те 

листе, објављује се у “Службеном гласнику Републике Срп-
ске” и у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.

(5) Листа вјештака и листа правних субјеката за вршење 
послова вјештачења није обавезујућа за суд или други ор-
ган који води поступак, односно друге учеснике у поступку, 
осим ако је другачије прописано правилима поступка.

Именик вјештака
Члан 11.

(1) Министарство води Именик вјештака.
(2) У именик вјештака из става 1. овог члана уносе се 

сљедећи подаци:
1) редни број уписа,
2) презиме, име једног од родитеља и име вјештака,
3) пребивалиште и адреса становања,
4) телефонски број,
5) стручно звање, као и област именовања, укључујући 

специјалност и усмјерену специјалност,
6) број и датум рјешења о именовању и
7) напомена.

Промјена података
Члан 12.

Вјештак је дужан да о промјени података из члана 11. 
став 2. овог закона обавијести Министарство одмах, а нај-
касније у року од осам дана од дана промјене података.

Печат
Члан 13.

(1) Вјештак има печат округлог облика, промјера 38 
милиметара, који се може употребљавати само у вршењу 
дужности вјештака.

(2) Текст печата исписан је на једном од језика који су 
у службеној употреби у Републици Српској, латиничким и 
ћириличким писмом и садржи:

1) име и презиме вјештака,
2) ознаку “вјештак” са назнаком области, укључујући 

специјалност и усмјерену специјалност вјештачења за коју 
је вјештак именован и

3) мјесто пребивалишта вјештака.
(3) Отисак печата и својеручни потпис вјештак депо-

нује у Министарству.
(4) Трошкове израде и набавке печата сноси вјештак.

Надзор над радом вјештака од органа који води поступак
Члан 14.

Предсједници судова, односно руководиоци органа који 
воде поступак прате рад вјештака, о својим запажањима, 
односно примједбама и изреченим новчаним казнама оба-
вјештавају Министарство, те предлажу утврђивање одго-
ворности вјештака у складу са овим законом.

Примједбе на рад вјештака
Члан 15.

(1) Примједбе на рад вјештака могу да поднесу судије, 
тужиоци, странке и пуномоћници странака, државни ор-
гани, републички органи управе, као и друге институције, 
односно установе.

(2) Примједба из става 1. овог члана треба да садржи 
чињеничне наводе подносиоца примједбе, са потребном 
документацијом која поткрепљује наводе подносиоца при-
мједбе.

(3) Примједбе се подносе Министарству.

(4) Примједбе из ст. 1. и 2. овог члана достављају се 
вјештаку на чији рад су изјављене, ради изјашњења.

Поступање Комисије по примједбама на рад вјештака
Члан 16.

Примједбе из чл. 14. и 15. овог закона, као и изјашњење 
вјештака, министар доставља комисији из члана 6. овог за-
кона, ради разматрања и предлагања одговарајућих мјера у 
складу са чланом 17. овог закона.

Повреде и мјере
Члан 17.

(1) У случајевима када вјештак послове вјештачења 
обавља нестручно или несавјесно, не поштује рокове који 
су утврђени за извршење послова вјештачења без оправда-
ног разлога, као и када не поштује суд или странке, или када 
на његов рад има других озбиљних приговора, министар на 
приједлог комисије из члана 6. овог закона рјешењем изри-
че једну од сљедећих мјера:

1) писмену опомену,
2) јавну опомену, која се без одгађања објављује у “Слу-

жбеном гласнику Републике Српске” и “Службеном гла-
снику Босне и Херцеговине” и

3) разрјешава вјештака дужности.
(2) Поступак утврђивања одговорности вјештака про-

писује се правилником, који доноси министар правде.

Принципи изрицања мјера
Члан 18.

Приликом изрицања мјера из члана 17. овог закона на-
рочито се узимају у обзир сљедеће чињенице:

1) тежина учињене повреде вршења послова вјештаче-
ња и њене посљедице,

2) степен одговорности,
3) околности под којима је повреда учињена,
4) досадашњи рад и понашање вјештака и
5) друге околности које могу утицати на одлуку о тежи-

ни и врсти мјере.

Приговор на рјешење о изрицању мјера
Члан 19.

(1) Против рјешења о изрицању мјера из члана 17. овог 
закона може се уложити приговор министру у року од осам 
дана од дана пријема рјешења.

(2) У року од 30 дана од дана подношења приговора ми-
нистар доноси рјешење по приговору које је коначно.

Разрјешење дужности вјештака
Члан 20.

(1) Вјештак се разрјешава дужности рјешењем мини-
стра, и то у случају:

1) ако сам захтијева да буде разријешен вршења ду-
жности вјештака,

2) ако буде осуђен за дјела из члана 3. став 1. тачка 1) 
подтачка 3. овог закона,

3) ако се накнадно утврди да не испуњава опште и по-
себне услове из члана 3. овог закона,

4) ако су повреде вршења послова вјештачења прописа-
не чланом 17. овог закона нарочито озбиљне природе,

5) ако изгуби радну способност за даље вршење ду-
жности вјештака и

6) ако не поступи у складу са одредбом члана 27. став 
4. овог закона.

(2) У поступку доношења рјешења о разрјешењу, 
вјештаку се омогућава да се изјасни о чињеницама и окол-
ностима на основу којих се доноси рјешење о разрјешењу.

(3) Против рјешења о разрјешењу из става 1. овог чла-
на није допуштена жалба, али се може покренути управни 
спор код надлежног суда.
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(4) Вјештак који је разријешен дужности брише се из 

Именика вјештака и са Листе вјештака и то се без одгађања 
објављује у “Службеном гласнику Републике Српске” и 
“Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.

Независност у раду вјештака
Члан 21.

Вјештак је самосталан и независан у обављању вјешта-
чења и у раду је дужан да се придржава закона и других 
прописа, правила струке и домаћих и међународних ва-
жећих стандарда.

Тарифа о награди и накнади трошкова за рад вјештака
Члан 22.

(1) Вјештак има право на награду за обављено вјешта-
чење и надокнаду трошкова насталих у вези са вршењем 
послова вјештака, у складу са одредбама Тарифе о награди 
и накнади трошкова за рад вјештака (у даљем тексту: Та-
рифа).

(2) Тарифа из става 1. овог члана прописује награду за 
обављено вјештачење и накнаду за трошкове настале врше-
њем послова вјештака (трошкове службеног путовања, 
смјештаја и слично).

(3) Тарифу доноси министар, уз претходно прибављено 
мишљење Министарства финансија.

(4) Тарифа се објављује у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске” и у “Службеном гласнику Босне и Херцего-
вине”.

(5) Судови и други органи у одлуци о трошковима по-
ступка одређују награду и накнаду за извршене послове 
вјештачења према одредбама Тарифе која је важила у мо-
менту вршења послова вјештачења, односно у складу са 
уговореном наградом и накнадом ако је уговорени износ 
мањи од онога који је предвиђен Тарифом, осим ако није 
другачије прописано правилима поступка.

(6) У случајевима у којима је суд или други орган који 
води поступак дужан да надокнади трошкове вјештачења, 
суд, односно други орган измирује трошкове вјештачења у 
најкраћем могућем року.

Дневник извршених вјештачења
Члан 23.

(1) Вјештак води Дневник извршених вјештачења (у 
даљем тексту: Дневник) у штампаном или електронском 
облику.

(2) У Дневник из става 1. овог члана уносе се сљедећи 
подаци:

1) редни број уписа,
2) број и датум акта суда или другог органа, односно 

правног лица на чији се захтјев врши вјештачење,
3) презиме, име и адреса лица које захтијева вјештаче-

ње и датум захтјева,
4) предмет вјештачења и кратка ознака садржине вје-

штачења,
5) износ наплаћене накнаде трошкова вјештака, тро-

шкова вјештачења и Тарифе и
6) напомена.

Обавеза поштовања рокова
Члан 24.

(1) Вјештак је дужан да се придржава рока који му је 
утврђен за извршење послова вјештачења.

(2) Ако вјештак из објективних разлога не може завр-
шити вјештачење у утврђеном року, дужан је да поднесе 
суду или органу који је одредио вјештачење одмах, а нај-
касније десет дана прије истека рока извјештај о разлозима 
због којих није у могућности да изврши вјештачење, кратки 
приказ резултата до тада обављених радњи, као и да наведе 
рок до када ће обавити вјештачење, осим ако није другачије 
прописано правилима поступка.

(3) У сложенијим вјештачењима у којима је одређен 
дужи рок за вјештачење, вјештак је дужан да органу који 

му је одредио вјештачење, сваког мјесеца од дана повјере-
ног вјештачења, поднесе кратки извјештај о резултатима до 
тада обављених радњи, осим ако није другачије прописано 
правилима поступка.

Чување службене тајне
Члан 25.

(1) Подаци које вјештак сазна приликом вршења ду-
жности вјештака представљају службену тајну.

(2) Податке из става 1. овог члана вјештак може износи-
ти само у оквиру вршења дужности вјештака.

Стручно усавршавање вјештака
Члан 26.

(1) Стручна усавршавања организује и спроводи Ми-
нистарство, најмање једном у току календарске године.

(2) Вјештаци су обавезни да се стручно усавршавају.
(3) Обавијест Министарства о стручном усавршавању 

вјештака објављује се на интернет страници Министарства.
(4) Министар правде доноси Правилник о стручном 

усавршавању вјештака, којим се прописују начини струч-
ног усавршавања вјештака.

Обавезно осигурање од одговорности
Члан 27.

(1) Вјештак је дужан осигурати се од одговорности за 
штету причињену трећим лицима због незаконитог врше-
ња послова вјештачења, усљед којег је причињена штета 
трећим лицима.

(2) Вјештак је обавезан да закључи уговор о осигурању 
од одговорности са одговарајућим друштвом за осигурање, 
за текућу годину.

(3) На почетку сваке календарске године, најкасније до 
31. јануара, вјештак је дужан Министарству доставити до-
каз о закљученом уговору о осигурању за текућу годину.

(4) Минимални износ осигурања износи 100.000 КМ 
(сто хиљада конвертибилних марака).

ГЛАВА III

ПРАВНИ СУБЈЕКТИ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ 
ВЈЕШТАЧЕЊА

Послови вјештачења које обављају правни субјекти
Члан 28.

Послове вјештачења у једној или више области могу 
вршити државни органи, републички органи управе који у 
оквиру законом прописаних овлашћења врше послове вје-
штачења, те јавне и приватне установе и привредна друштва 
који су регистровани за вршење послова вјештачења.

Услови за упис у Именик правних субјеката за вршење 
послова вјештачења

Члан 29.
(1) Државни органи, републички органи управе, јавне и 

приватне установе и привредна друштва уписују се у Име-
ник правних субјеката за вршење послова вјештачења, који 
води Министарство.

(2) Приликом подношења захтјева за обављање по-
слова вјештачења, јавне и приватне установе и привредна 
друштва морају предочити доказе о испуњавању општих и 
посебних услова за вршење послова вјештачења.

(3) Општи услови за вршење послова вјештачења су:
1) да су јавне или приватне установе или привредна 

друштва регистровани код надлежног суда и за обављање 
послова вјештачења за одређену област, односно да је 
државним органима, републичким органима управе у окви-
ру законом прописаних овлашћења утврђено и вршење по-
слова вјештачења и

2) да јавне или приватне установе или привредно 
друштво имају дозволу за рад издату од овлашћеног органа 
у складу са посебним прописима, у зависности од области 
у којој ће вршити послове вјештачења.
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(4) Посебни услови за вршење послова вјештачења су 
да јавне и приватне установе или привредна друштва имају 
закључен уговор о раду или уговор о дјелу са најмање два 
ангажована стручна лица која су на Листи вјештака Ми-
нистарства за области вјештачења за коју подноси захтјев 
за упис у именик из става 1. овог члана.

(5) Рјешење о упису правних субјеката у именик из ста-
ва 1. овог члана, а која испуњавају услове прописане ст. 3. и 
4. овог члана на захтјев правног субјекта доноси министар, 
по претходно прибављеном мишљењу Комисије.

(6) Рјешење из става 5. овог члана издаје се на период 
од шест година и може се продужити у складу са овим за-
коном.

Садржај Именика правних субјеката за вршење послова 
вјештачења
Члан 30.

У именик из члана 29. став 1. овог закона уносе се сље-
дећи подаци:

1) редни број уписа,
2) назив и сједиште правног субјекта,
3) телефонски број,
4) област, укључујући специјалност и усмјерену спе-

цијалност вјештачења,
5) имена стручних лица којима правни субјекат распо-

лаже за одређену област вјештачења,
6) број и датум доношења рјешења о испуњавању усло-

ва за упис у Именик вјештака правних субјеката,
7) број и датум рјешења о упису у судски регистар и
8) број и датум рјешења о престанку испуњавања усло-

ва за упис у Именик вјештака правних субјеката.

Промјена података
Члан 31.

Државни органи, републички органи управе који у 
оквиру законом прописаних овлашћења врше послове вје-
штачења, јавне и приватне установе и привредна друштва 
регистрована за вршење послова вјештачења, који су упи-
сани у Именик вјештака правних субјеката, дужни су да о 
промјени података из члана 30. овог закона обавијесте Ми-
нистарство.

Рјешење о престанку испуњавања услова за упис у 
Именик вјештака правних субјеката

Члан 32.
(1) Ако утврди да су јавне и приватне установе и при-

вредна друштва регистрована за вршење послова вјештаче-
ња, који су уписани у Именик вјештака правних субјеката 
за вршење послова вјештачења, престали да испуњавају 
услове за упис у Именик вјештака правних субјеката, од-
носно да државни органи, републички органи управе, у 
оквиру законом прописаних овлашћења немају овлашћење 
за вршење послова вјештачења, Министарство доноси рје-
шење о престанку испуњавања услова за упис, а правни 
субјект се без одгађања брише из Именика вјештака прав-
них субјеката.

(2) Против рјешења из става 1. овог члана жалба није 
дозвољена, али се може покренути управни спор код на-
длежног суда.

Дужност вршења послова вјештачења
Члан 33.

(1) Државни органи, републички органи управе који у 
оквиру законом прописаних овлашћења врше послове вје-
штачења, јавне и приватне установе и привредна друштва 
регистрована за вршење послова вјештачења из члана 29. 
овог закона, а који су уписани у Именик правних субјеката 
за вршење послова вјештачења, дужни су да изврше вјешта-
чење које наложи суд или други орган који води поступак.

(2) Поред правних субјеката из става 1. овог члана упи-
саних у Именик вјештака правних субјеката и други вјеш-
таци као физичка лица уписана у Именик вјештака дужни 

су да изврше вјештачење које им повјери суд или други 
орган који води поступак, ако предмет вјештачења спада у 
њихову дјелатност.

(3) Ако вјештак из оправданих разлога не може прихва-
тити вјештачење, дужан је да о разлозима неприхватања 
одмах обавијести суд или други орган који води поступак.

Вршење послова вјештачења
Члан 34.

(1) Послове вјештачења у Републици Српској могу 
вршити вјештаци са територије цијеле Босне и Херцеговине.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, уколико на тери-
торији Босне и Херцеговине нема вјештака одговарајуће 
струке или постоје други правни или стварни разлози због 
којих вјештаци из Босне и Херцеговине не могу вршити 
послове вјештачења у конкретном предмету, послове 
вјештачења у Републици Српској може у појединачним 
случајевима вршити и вјештак из друге државе, који по 
закону те државе испуњава услове за вршење послова вје-
штачења.

ГЛАВА IV

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Именовање вјештака по одредбама овог закона
Члан 35.

Вјештаци именовани у складу са одредбама Закона о 
вјештацима Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 16/05 и 65/08) настављају са обављањем 
дужности до именовања вјештака по одредбама овог закона.

Доношење подзаконских аката
Члан 36.

(1) Министар ће у року од шест мјесеци од дана сту-
пања на снагу овог закона донијети:

1) Рјешење о висини трошкова рада Комисије (члан 6. 
став 4),

2) Правилник о квалификационом тестирању кандидата 
за вјештака (члан 7. став 2),

3) Рјешење о висини трошкова квалификационог тести-
рања (члан 7. став 4),

4) Правилник о поступку утврђивања одговорности 
вјештака (члан 17. став 2),

5) Тарифу о накнади и награди трошкова за рад вјешта-
ка (члан 22. став 3) и

6) Правилник о стручном усавршавању вјештака (члан 
26. став 5).

(2) До доношења подзаконских аката из става 1. овог 
члана примјењују се подзаконски акти донесени на основу 
Закона о вјештацима Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 16/05 и 65/08).

Престанак важења досадашњих прописа
Члан 37.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон 
о вјештацима Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 16/05 и 65/08).

Ступање на снагу
Члан 38.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-806/17 Предсједник
20. јула 2017. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

1326
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м
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О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ЗАКОНА О ВОДАМА

Проглашавам Закон о измјенама о допунама Закона 
о водама, који је Народна скупштина Републике Српске 
усвојила на Двадесетој сједници, одржаној 20. јула 2017. 
године, а Вијеће народа 28. јула 2017. године констатовало 
да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о во-
дама није угрожен витални национални интерес ни једног 
конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-2336/17 Предсједник
3. августа 2017. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОДАМА

Члан 1.
У Закону о водама (“Службени гласник Републике Срп-

ске”, бр. 50/06, 92/09 и 121/12) у члану 3. послије става 1. 
додаје се нови став 2, који гласи:

“(2) Управљање ризицима од поплава заснива се на 
принципу солидарности и планира се и координира на ни-
воу обласног ријечног слива у циљу смањења ризика од 
штетних посљедица посебно по живот и здравље људи, 
животну средину, културну баштину, инфраструктуру и 
привредне активности.”.

Члан 2.
У члану 4. послије подтачке 38. додају се нове подт. 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. и 48, које гласе:
“39. Вјештачко водно тијело - означава тијело повр-

шинске воде створене људском активношћу,
40. Знатно измијењено водно тијело - означава тијело 

површинске воде чије су карактеристике битно измијењене 
усљед физичких промјена насталих људском активношћу,

41. Еутрофикација - означава обогаћење воде 
нутријентима, посебно једињењима азота и/или фосфора, 
које проузрокује убрзани раст алги и виших форми биљних 
врста, а што доводи до нежељеног нарушавања равнотеже 
организама присутних у водама и промјене квалитета воде,

42. Статус површинских вода - означава статус вод-
ног тијела површинске воде, одређен њеним еколошким и 
хемијским статусом,

43. Статус подземне воде - означава статус водног тије-
ла подземне воде, одређен квантитативним и хемијским 
статусом,

44. Квантитативни статус - означава статус који пока-
зује степен до којег се на неко тијело подземне воде утиче 
директним и индиректним захватањем воде,

45. Расположиве залихе подземне воде - означава ви-
шегодишњи просјечни степен укупног прихрањивања тијела 
подземне воде, умањен за вишегодишњи просјечан степен 
протицаја, који се захтијева ради постизања циљева еколошког 
квалитета повезаних површинских вода да би се избјегло свако 
знатније погоршање еколошког статуса таквих вода и наноше-
ње знатне штете повезаним сувоземним екосистемима,

46. Циљеви заштите животне средине - у смислу 
овог закона обухватају спречавање погоршања, заштиту и 
унапређивање свих тијела површинских вода и заштиту, 
унапређивање и обнављање свих тијела подземних вода, а 
ради остваривања њиховог доброг статуса,

47. Поплава - означава привремену покривеност зе-
мљишта водом које обично није прекривено водом, које 
узрокују ријеке, бујице и привремени водотоци, а не одно-
се се на поплаве из система јавне канализације за одвођење 
урбаних отпадних вода,

48. Ризик од поплава - означава комбинацију вјерова-
тноће појаве поплавног догађаја и потенцијалних штетних 
посљедица поплавног догађаја по здравље људи, животну 

средину, културну баштину, инфраструктуру и привредне 
активности.”.

Став 2. брише се.

Члан 3.
Послије члана 8. додаје се назив члана и нови члан 8а, 

који гласи:

“Подјела површинских вода
Члан 8а.

(1) Површинске воде на територији Републике Српске, 
према значају који имају за управљање водама дијеле се на 
воде I реда и воде II реда на основу сљедећих критеријума: 
положаја водотока у односу на државну границу, ентитет-
ску линију разграничења, величине и карактеристике слива, 
режима и карактеристика водотока из аспекта коришћења 
вода, заштите вода и заштите од штетног дејства вода.

(2) Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) на 
приједлог Министарства доноси одлуку којом се утврђују 
воде I реда у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу 
овог закона.

(3) Све површинске воде које нису утврђене као воде I 
реда сматрају се водама II реда.”.

Члан 4.
У члану 9. став 3. брише се.

Члан 5.
Члан 11. мијења се и гласи:
“(1) Припадност јавном водном добру утврђује се на 

основу уписа у јавне евиденције.
 (2) У случајевима када припадност није утврђена на 

начин из става 1. овог члана, а испуњени су сви услови 
прописани овим законом, припадност јавном водном добру 
утврђује се одлуком Владe, а на приједлог Министарства.

 (3) Јавно водно добро не може бити предмет промета, 
али може под посебним условима одређеним овим зако-
ном или на закону заснованом подзаконском пропису, бити 
предмет ограниченог права коришћења закупом, а у одре-
ђеним случајевима и концесијом.

(4) Правила о реализацији става 3. овог члана, по-
штујући начела одрживог развоја, а у вези са врстама јав-
ног водног добра, процедурама, временским важењем, нак-
надама и другим неопходним елементима за реализацију 
права његовог ограниченог коришћења, као и неопходним 
елемената за реализацију члана 10. став 3. овог закона, про-
писује Министарство.”.

Члан 6.
Члан 12. мијења се и гласи:
“(1) Статус јавног водног добра може се укинути када је 

јавно водно добро постало трајно непотребно за интеграл-
но управљање водама.

(2) Приједлог за укидање статуса јавног водног добра 
субјекат који има интерес подноси Министарству, а након 
што Јавна установа ʻВоде Српскеʼ достави мишљење да је 
јавно водно добро постало трајно непотребно за интеграл-
но управљање водама, одлуку о укидању статуса јавног 
водног добра доноси Влада на приједлог Министарства.

(3) Одлука из става 2. овог члана садржи и одредбу о 
брисању јавног водног добра из јавних евиденција и Ми-
нистарство је доставља Правобранилаштву Републике Срп-
ске ради спровођења ове одлуке у јавним евиденцијама.”.

Члан 7.
Назив члана 16. мијења се и гласи: “Власништво и 

управљање водним објектима”.
У члану 16. ст. 4, 5. и 6. мијењају се и гласе:
“(4) Јавна установа ʻВоде Српскеʼ управља заштитним 

водним објектима из члана 15. став 1. тачка а) овог закона 
на водама I реда и брине о њиховом намјенском коришћењу, 
одржавању и чувању.
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 (5) Јединице локалне самоуправе управљају зашти-
тним водним објектима из члана 15. став 1. тачка a) на во-
дама II реда, водним објектима из члана 15. став 1. т. б), в) 
и г) подт. 1) и 2) и тачка д) овог закона.

(6) Правно лице, предузетник и физичко лице које је за 
своје потребе изградило водне објекте из члана 15. став 1. 
тачка г) подт. 3), 4) и 5) овог закона дужно је да њима упра-
вља и да их одржава у складу са овим законом.”.

У ставу 7. број: “5.” замјењује се бројем: “6.”.

Члан 8.
Назив члана и члан 17. мијењају се и гласе:

“Одржавање водних објеката
Члан 17.

(1) Одржавање водних објеката из члана 15. овог закона 
врши се у складу са Правилником из члана 16. став 8. овог 
закона, а по програму који доноси субјект који управља тим 
објектом.

(2) На програм одржавања из става 1. овог члана даје се 
сагласност на сљедећи начин:

а) на програм одржавања који доноси Јавна установа 
ʻВоде Српскеʼ сагласност даје Министарство,

б) на програм одржавања који доноси јединица локалне 
самоуправе сагласност даје Јавна установа ʻВоде Српскеʼ и

в) на програм одржавања који доноси јавно предузеће 
које је основала јединица локалне самоуправе, правно лице 
основано и регистровано у складу са посебним законом 
или физичко лице као власник водног објекта сагласност 
даје јединица локалне самоуправе, а уколико јавно преду-
зеће обавља дјелатност на територији двију или више је-
диница локалне самоуправе, сагласност дају све јединице 
локалне самоуправе.

(3) На хидротехничке објекте изграђене до дана сту-
пања на снагу овог закона примјењују се ст. 1. и 2. овог 
члана.”.

Члан 9.
Члан 52. мијења се и гласи:
“Квалитет воде намијењене за људску употребу пропи-

сује се законом којим се уређује храна и њен квалитет.”.

Члан 10.
Послије члана 90. додаје се назив члана и нови члан 

90а, који гласи:

“Надлежност за процјену и управљање ризицима од 
поплава
Члан 90а.

(1) Управљање процјеном и управљање ризицима од 
поплава врши Министарство.

(2) Оперативне послове и активности за реализаци-
ју процјене ризика од поплава и управљања ризицима од 
поплава на подручју обласног ријечног слива (дистрикта) 
врши Јавна установа ʻВоде Српскеʼ.”.

Члан 11.
Послије члана 99. додају се нови чл. 99а, 99б, 99в, 99г, 

99д, 99ђ, 99е, 99ж, 99з, 99и, 99ј, 99к, 99л. и 99љ, који гласе:

“Прелиминарна процјена ризика од поплава
Члан 99а.

(1) Прелиминарна процјена ризика од поплава је основ 
за доношење мапа опасности од поплава и мапа ризика од 
поплава на основу којих се израђује План управљања ризи-
цима од поплава.

(2) На основу одлуке коју доноси Влада на приједлог 
Министарства, Јавна установа ʻВоде Српскеʼ припрема 
Прелиминарну процјену ризика од поплава за сваки обла-
сни ријечни слив (дистрикт), а по потреби и за дијелове 
обласног ријечног слива (дистрикта), као и за подсливове, у 
року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.

(3) Прелиминарна процјена ризика од поплава врши се 
са циљем процјене потенцијалних ризика, на основу распо-
ложивих података и документације, посебно узимајући у 
обзир утицај климатских промјена на појаву поплава.

(4) У случају да се на основу међународног уговора до-
несе одлука да се припреме прелиминарне процјене ризика 
за подручје међународног ријечног слива, Јавна установа 
ʻВоде Српскеʼ путем Министарства обезбјеђује размјену 
информација са надлежним органом друге заинтересоване 
државе, у складу са овим законом.

(5) Прелиминарну процјену ризика из става 1. овог чла-
на Јавна установа ʻВоде Српскеʼ припрема и за дио подру-
чја међународног ријечног слива који се простире на тери-
торији Републике Српске, у складу са ставом 4. овог члана.

(6) Влада, на приједлог Министарства, доноси одлуку о 
усвајању Прелиминарне процјене ризика од поплава у року 
од двије године од дана ступања на снагу овог закона, коју 
преиспитује и по потреби ажурира сваких шест година.

Утврђивање постојања ризика од поплава
Члан 99б.

(1) На основу усвојене Прелиминарне процјене ризи-
ка од поплава, Влада, на приједлог Министарства, доноси 
одлуку о подручјима за која постоји знатан ризик од попла-
ва или за која сматра да би се такав ризик могао појавити.

(2) Подручја из става 1. овог члана утврђују се и за дије-
лове подручја међународног ријечног слива који се прости-
ре на територији Републике Српске, а за које се утврди да 
могу имати знатан ризик од поплава.

(3) У случају из става 2. овог члана, Министарство на 
приједлог Јавне установе ʻВоде Српскеʼ обезбјеђује ко-
ординацију са надлежним органом друге заинтересоване 
земље, у складу са овим законом.

Садржај Прелиминарне процјене ризика од поплава
Члан 99в.

Прелиминарна процјена ризика од поплава садржи:
а) мапе подручја обласног ријечног слива (дистрикта), 

односно другог подручја за које се процјена ради с прика-
зом топографије и намјене земљишта,

б) опис поплава из претходног периода које су имале 
знатне штетне посљедице по здравље људи, животну сре-
дину, културну баштину, инфраструктуру и привредну ак-
тивност и за које постоји вјероватноћа појаве и убудуће, 
укључујући опис простора који су поплаве досезале и путе-
ва отицања поплавних вода, те процјену штетних учинака 
које су проузроковале,

в) опис поплава већег обима из ранијег периода, на 
основу којих се могу предвидјети штетне посљедице убу-
дуће и

г) по потреби, и процјену штетних посљедица које могу 
настати од будућих поплава по здравље људи, животну сре-
дину, културну баштину, инфраструктуру и привредне ак-
тивности, што је више могуће узимајући у обзир чињенице 
као што су топографија, положај водотока и њихове опште 
хидролошке и геоморфолошке карактеристике, укључујући 
поплавна подручја као природна ретенциона подручја, ефи-
касност постојеће изграђене инфраструктуре за заштиту од 
поплава, положај насељених подручја, подручја привредне 
активности и дугорочни развој догађаја, укључујући утицај 
климатских промјена на појаву поплава.

Мапе опасности од поплава
Члан 99г.

(1) На основу Одлуке о усвајању Прелиминарне процје-
не ризика од поплава, Јавна установа ̒ Воде Српскеʼ израђу-
је мапе опасности од поплава.

(2) Јавна установа ʻВоде Српскеʼ израђује у одгова-
рајућој размјери мапе опасности од поплава за свако по-
дручје обласног ријечног слива (дистрикта), за која постоји 
знатан ризик од поплава или за која се сматра да би се такав 
ризик могао појавити, а по потреби и за дијелове подручја 
обласног ријечног слива и за подсливове.
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(3) На мапама опасности од поплава приказују се гео-

графска подручја која би могла бити поплављена у складу 
са сценаријима који подразумијевају појаву поплава:

а) са ниским степеном вјероватноће или вјероватноћом 
појаве екстремних поплава,

б) са вјероватноћом средње учесталости: ≥ једном у 100 
година и

в) по потреби са високим степеном вјероватноће.

Мапе ризика од поплава
Члан 99д.

(1) На основу мапе опасности од поплава, Јавна устано-
ва ʻВоде Српскеʼ израђује мапе ризика од поплава у одго-
варајућој размјери.

(2) На мапама ризика од поплава приказују се могуће 
штетне посљедице на подручјима која могу бити погођена 
поплавама у складу са сценаријима утврђеним чланом 99г. 
став 3. овог закона.

Израда Плана управљања ризиком од поплава
Члан 99ђ.

(1) На основу мапа опасности од поплава и мапа 
ризика од поплава, Влада, на приједлог Министарства, 
доноси одлуку о изради Плана управљања ризицима од 
поплава у року од три године од дана ступања на снагу 
овог закона.

(2) На основу одлуке из става 1. овог члана, Министар-
ство доноси програм активности на припреми Плана упра-
вљања ризицима од поплава у року од три мјесеца од дана 
њеног ступања на снагу.

План управљања ризицима од поплава
Члан 99е.

(1) Влада доноси План управљања ризицима од попла-
ва најкасније до краја 2021. године, који преиспитује и по 
потреби ажурира сваких шест година.

(2) План из става 1. овог члана обухвата све аспекте 
управљања ризицима од поплава, и то:

а) циљеве заштите животне средине у складу са овим 
законом,

б) обим поплава и путеви течења поплавних вода и по-
дручја која имају могућност задржавања поплавне воде, 
попут природних плавних подручја,

в) управљање земљиштем и водама,
г) просторно планирање,
д) коришћење земљишта,
ђ) очување природе,
е) пловидбу и лучку инфраструктуру,
ж) спречавање,
з) заштиту,
и) припрему, укључујући прогнозу и системе раног 

упозоравања,
ј) специфичне карактеристике одређеног подручја 

(обласног ријечног слива - дистрикта, дијелова обласног 
ријечног слива или подслива),

к) предузимање мјера за одрживо коришћење земљи-
шта,

л) повећање могућности задржавања воде,
љ) контролисано плављење одређених подручја у слу-

чају поплава и
м) трошкове и користи.
(2) Није дозвољено да планови управљања ризицима 

од поплава донесени на основу овог закона укључују мјере 
које својим обимом и ефектом могу знатно повећати ризик 
од поплава узводно и низводно у другом ентитету, односно 
држави на истом ријечном сливу или подсливу, осим у слу-
чају да су такве мјере координисане и да је заједничко рје-
шење усаглашено.

Обавеза примјене и спровођења Плана управљања 
ризицима од поплава

Члан 99ж.
Након усвајања Плана управљања ризицима од попла-

ва, надлежни органи јединица локалне самоуправе и репу-
блички органи који доносе планске документе, као и прав-
на и физичка лица обухваћена Планом, дужни су да при-
мјењују и спроводе План управљања ризицима од поплава.

Уређивање поступка процјене и управљања 
ризицима од поплава

Члан 99з.
(1) Влада доноси Уредбу о садржају и основним еле-

ментима процјене и управљања ризицима од поплава, 
којом се уређују:

а) подручја за које се доноси План управљања ризици-
ма од поплава,

б) начин координације планова управљања ризицима од 
поплава на подручјима из тачке а) овог члана,

в) израда и детаљан садржај Прелиминарне процјене 
ризицима од поплава,

г) детаљан садржај и изглед мапа опасности од поплава 
и мапа ризика од поплава,

ђ) садржај Плана управљања ризицима од поплава за 
сваки обласни ријечни слив (дистрикт),

е) садржај Програма активности на припреми Плана 
управљања ризицима од поплава,

ж) садржај првог Плана управљања ризицима од попла-
ва и елементи за његово касније ажурирање,

з) циљеви управљања ризицима од поплава у подручји-
ма за која постоји знатан ризик од поплава или за која се 
сматра да би се такав ризик могао појавити, који садрже 
одговарајући план управљања ризицима од поплава,

и) мјере за постизање утврђених циљева управљања ри-
зицима од поплава и

ј) друга питања од значаја за процјену и управљање ри-
зицима од поплава.

(3) Влада доноси уредбу из става 1. овог члана у року од 
шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.

Обавеза координације планова управљања 
ризицима од поплава

Члан 99и.
(1) Ако се oдлуком о изради Плана управљања ризици-

ма од поплава утврди обавеза да се унутар једног подручја 
ријечног слива изради више планова управљања ризицима 
од поплава, односно за дио или дијелове подручја ријеч-
ног слива или за подсливове, Јавна установа ʻВоде Српскеʼ 
обезбјеђује међусобну усклађеност (координисаност) тих 
планова.

(2) Ако у складу са чланом 99а. став 4. овог закона за 
међународни ријечни слив или подслив буде покренута 
иницијатива или донесена одлука за израду једног међуна-
родног плана управљања ризицима од поплава или више 
планова усклађених за тај међународни ријечни слив или 
подслив, Јавна установа ʻВоде Српскеʼ у сарадњи са Ми-
нистарством и другим органима учествоваће у припреми 
таквог плана или усклађивању планова.

Усклађеност информација
Члан 99ј.

(1) Министарство обезбјеђује координацију активно-
сти на изради планова управљања ризицима од поплава 
са активностима на изради планова управљања обласним 
ријечним сливовима (дистриктима), посебно водећи рачуна 
о повећању ефикасности, размјени информација и оствари-
вању циљева заштите животне средине, у складу са овим 
законом.

(2) Јавна установа ʻВоде Српскеʼ брине се да информа-
ције које садрже мапе опасности од поплава и мапе ризика 
од поплава буду обједињене са одговарајућим информа-
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цијама које се презентују у плановима управљања обла-
сним ријечним сливовима (дистриктима).

Усклађивање израде планова
Члан 99к.

Планови управљања ризицима од поплава могу да чине 
саставни дио планова управљања ријечним сливовима.

Јавност у оцјењивању и управљању ризицима 
од поплава
Члан 99л.

(1) Прелиминарну процјену ризика од поплава, мапе 
опасности од поплава и мапе ризика од поплава Јавна уста-
нова ʻВоде Српскеʼ чини доступним јавности.

(2) Јавна установа ʻВоде Српскеʼ обавезна је да преду-
зима мјере за подстицање активног учешћа заинтересова-
них страна у изради, преиспитивању и ажурирању планова 
управљања ризицима од поплава, у складу са овим законом.

(3) Министарство координира активно учешће свих за-
интересованих страна у изради, преиспитивању и ажури-
рању планова управљања ризицима од поплава са планови-
ма управљања ријечним сливовима.

Обавезе Министарства које се тичу јавности
Члан 99љ.

Министарство је дужно да приликом израде акта нацр-
те тих аката учини доступним јавности објавом на интернет 
страници у роковима који ће омогућити давање примједаба.”.

Члан 12.
У члану 137. у ставу 3. послије ријечи: “издавања” до-

дају се запета и ријечи: “осим уколико у том периоду нису 
прибављени локацијски услови”.

Члан 13.
Назив члана и члан 181. бришу се.

Члан 14.
У члану 184. у ставу 2. послије ријечи: “обласних ријеч-

них сливова” умјесто запете додаје се тачка, а преостали 
текст брише се.

Члан 15.
У члану 194. у ставу 1. у тачки б) и у ставу 2. у тачки 

в) послије ријечи: “самоуправе” додају се ријечи: “на чијој 
територији се реализују активности за које је прописана 
посебна водна накнада”.

У ставу 5. послије ријечи: “вода” додају се ријечи: “и 
заштиту од вода”.

Члан 16.
У члану 195. став 4. мијења се и гласи:
“(4) Министарство координира и прати намјенски утро-

шак средстава из члана 188, а у вези са чланом 194. овог за-
кона давањем сагласности на План утрошка ових средстава 
јединицама локалне самоуправе, те прибавља извјештаје 
о њиховом утрошку и о томе једном годишње информише 
Владу.”.

Члан 17.
У члану 210. у ставу 1. послије тачке к) додаје се нова 

тачка л), која гласи:
“л) не примјењује и не спроводи План управљања ри-

зицима од поплава, у складу са чланом 99ж. овог закона,”.
Досадашње т. л), љ), м), н), њ), о), п), р) и с) постају т. 

љ), м), н), њ), о), п), р), с) и т).

Члан 18.
У члану 213. послије тачке е) додаје се нова тачка ж), 

која гласи:
“ж) уколико врши вађење и дислокацију материјала из 

водотока или водног земљишта супротно члану 66. став 1. 
овог закона,”.

Досадашње т. ж), з), и), ј), к) и л) постају т. з), и), ј), к), 
л) и љ).

Члан 19.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-809/17 Предсједник
20. јула 2017. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

1327
На основу члана 19. тачка в) Закона о задуживању, дугу 

и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 71/12 и 52/14), чланa 15. тачка г) и члана 
43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 118/08) и тачке V Одлуке 
о дугорочном задуживању Републике Српске за 2017. годи-
ну (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/17), Вла-
да Републике Српске, на 134. сједници, одржаној 24.7.2017. 
године,  д о н о с и 

ОДЛУКУ
О ДВАДЕСЕТ ШЕСТОЈ ЕМИСИЈИ ОБВЕЗНИЦА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈАВНОМ ПОНУДОМ

I
Република Српска емитује обвезнице јавном понудом у 

износу од 35.000.000 КМ ради обезбјеђивања средстава за 
намјене прописане чланом 14. Закона о задуживању, дугу и 
гаранцијама Републике Српске. 

II
Основни елементи емисије су:
- пун назив и адреса емитента: Република Српска, Трг 

Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, 
- ознака и регистарски број у Регистру емитената – код 

Комисије за хартије од вриједности Републике Српске: Ре-
публика Српска се не уписује у Регистар емитената код Ко-
мисије за хартије од вриједности Републике Српске,

- назив органа који је донио Одлуку: Одлуку о дугороч-
ном задуживању Републике Српске за 2017. годину доније-
ла је Народна скупштина Републике Српске, 

- начин коришћења средстава: за намјене прописане 
чланом 14. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Репу-
блике Српске, 

- врста емисије: емисија обвезница јавном понудом које 
гласе на име,

- редни број емисије, ознака врсте и класа хартија од 
вриједности: двадесет шеста емисија дугорочних обвезни-
ца јавном понудом, 

- број, номинална вриједност хартија од вриједности и 
укупна вриједност емисије: 35.000 обвезница номиналне 
вриједности 1.000 КМ, укупне вриједности емисије у изно-
су од 35.000.000 КМ,

- доспијеће, висина камате, начин и рокови исплате 
главнице и камате: доспијеће емисије је седам година од 
дана регистрације емисије у Централни регистар хартија 
од вриједности а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Централ-
ни регистар), камата је 3,75% на годишњем нивоу, главни-
ца се исплаћује једнократно по доспијећу (по истеку рока 
од седам годинa од дана регистрације емисије), а камата се 
исплаћује једном годишње (по истеку сваке године од дана 
регистрације емисије),

- укупан број и вриједност до сада емитованих обве-
зница: до сада је Република Српска емитовала 45 емисијa 
обвезница: седам емисија за измирење обавеза по основу 
старе девизне штедње, двије емисије за измирење обавеза 
према добављачима, једну емисију за измирење обавеза по 
извршним судским одлукама, једанаест емисија обвезница 
за измирење обавеза по основу ратне штете, а све у укуп-
ном износу од 928.790.180 КМ и двадесет четири емисије 
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дугорочних обвезница Републике Српске јавном понудом у 
износу од 992.970.000 КМ, 

- износ регистрованог основног капитала: емитент нема 
регистровани основни капитал,

- права и ограничења права: право на поврат главнице и 
на наплату припадајуће камате, 

- нико нема право прече куповине,
- продајна цијена: продајна цијена утврђује се у процен-

ту од номиналне вриједности, у складу са ограничењима 
из Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 
2017. годину,

- критеријум успјешности емисије: емисија нема поста-
вљени критеријум успјешности,

- вријеме почетка уписа: 15 дана од дана објављивања 
јавног позива, 

- вријеме завршетка: два дана од почетка уписа,
- мјесто уписа и уплате: упис се врши код овлашћених 

берзанских посредника на Бањалучкој берзи а.д. Бања Лука 
(у даљем тексту: Бањалучка берза); обвезнице се продају 
на Бањалучкој берзи; уплата се врши најкасније до 10.00 
часова наредног дана од дана затварања јавне понуде, на 
рачун који буде одређен у јавном позиву,

- емитент задржава право на завршетак поступка јав-
не понуде хартија од вриједности – прије истека утврђеног 
рока за њихов упис и уплату,

- обвезнице се емитују са валутном клаузулом евра; у 
случају промјене званичног курса конвертибилне марке 
према евру, који утврђује Централна банка БиХ (у даљем 
тексту: ЦББиХ), обвезнице које су предмет ове одлуке ће се 
прерачунавати и уплаћивати у противвриједности конвер-
тибилне марке за евро, према средњем курсу у ЦББиХ који 
важи на дан аукције и

- у случају промјене званичног курса конвертибилне мар-
ке према евру, који утврђује ЦББиХ, обвезнице које су пред-
мет ове одлуке прерачунаваће се и исплаћивати у против-
вриједности конвертибилне марке за евро, према средњем 
курсу у ЦББиХ који важи два дана прије рока доспијећа.

III
1) Бањалучка берза на крају јавне понуде обвезница 

сачињава извјештај у складу са прописима који уређују 
пословање Бањалучке берзе и доставља тај извјештај 
Централном регистру, члановима Бањалучке берзе и Ми-
нистарству финансија.

2) Централни регистар, по захтјеву, доставља Ми-
нистарству финансија обрађене податке који садрже иден-
тификационе податке о купцима обвезница.

3) Министарство финансија, након провјере обављених 
уплата, доставља Централном регистру одлуку о емисији и 
захтјев за регистрацију обвезница, у складу са прописима 
којима се уређује регистрација хартија од вриједности.

4) На основу захтјева Министарства финансија, Цен-
трални регистар врши регистрацију обвезница и о реги-
страцији обавјештава Бањалучку берзу. 

5) На основу извјештаја о регистрацији Централног ре-
гистра, Бањалучка берза уврштава обвезнице на берзанско 
тржиште.

IV
1) Република Српска може у било које вријеме откупити 

обвезнице ове емисије, по било којој цијени на тржишту или 
на други начин, у складу са Одлуком Владе Републике Срп-
ске, под условом да у случају куповине јавном понудом таква 
понуда буде једнако доступна свим власницима обвезница.

2) Власник обвезнице нема право да тражи пријевреме-
но доспијеће обвезница, тј. прогласи било коју обвезницу 
доспјелом и плативом прије њеног доспијећа.

V
Средства за измирење обавеза по овој емисији обезбје-

ђују се из буџета Републике Српске.

VI
Камата, односно главница исплаћује се у року од три 

дана од дана обрачуна камате, односно доспијећа главнице, 
преносом средстава на рачун власника обвезнице.

VII
У случају кашњења са исплатом камате, односно глав-

нице из обвезница, Mинистарство финансија платиће за-
конску затезну камату послије истека рока из тачке VI ове 
одлуке до дана исплате.

VIII
Обвезнице представљају директну и безусловну обаве-

зу Републике Српске, међусобно су равноправне и најмање 
су у истом рангу са свим другим садашњим и будућим оба-
везама за чије извршење средства обезбјеђује Република 
Српска.

IX
Ако емисија обвезница не буде реализована по прихва-

тљивим условима за Републику Српску, емитент ће купци-
ма обвезница вратити уплаћена средства. 

X
Овлашћује се министар финансија за спровођење свих 

активности, припрему и доношење потребних аката и обја-
ве у циљу реализације емисије обвезница. 

XI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1857/17 Предсједница
24. јула 2017. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1328
На основу чл. 23. и 52. и члана 348. став 6. Закона о 

стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) и члана 43. став 3. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08), а у вези са чланом 2. Уредбе о стам-
беном збрињавању породица погинулих бораца и ратних 
војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 43/07, 
73/08 и 18/11), Влада Републике Српске, на 134. сједници, 
одржаној 24.7.2017. године,  д о н o с и

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА НЕКРЕТНИНАМА

I
Овом одлуком преноси се право својине на некретни-

нама, изграђеним средствима Владе Републике Српске и 
средствима Општине Котор Варош ради стамбеног збриња-
вања породица погинулих бораца, ратних војних инвалида 
и бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 
на Општину Котор Варош, без накнаде, и то:

- стамбени објекат са пет (5) стамбених јединица, укуп-
не површине 228,07 m², изграђен у Улици Војске Републике 
Српске, на земљишту означеном као к.ч. број: 2347/437 к.о. 
Котор Варош, а који је изграђен на основу Грађевинске до-
зволе, број: 04/4-361-19/15, од 24.8.2015. године, и Уговора 
о грађењу, број: 16-372-169-28/15, од 12. јуна 2015. године, 
и Анекса број 1. Уговора о грађењу, од 13. септембра 2016. 
године. Уговорена вриједност радова износи 185.915,48 
КМ, са урачунатим ПДВ.

II
На основу ове одлуке, Министарство рада и борачко-

инвалидске заштите и Општина Котор Варош закључиће 
уговор о међусобним односима, којим ће детаљно регули-
сати права и обавезе уговорних страна.
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III
Обавезује се Општина Котор Варош да додјелу стам-

бених јединица врши у складу са Законом о правима бо-
раца, војних инвалида и породица погинулих бораца Од-
брамбено-отаџбинског рата Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 134/11) и Уредбом о стам-
беном збрињавању породица погинулих бораца и ратних 
војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике 
Српске.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1868/17 Предсједница
24. јула 2017. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1329
На основу члана 3. став 2. и члана 43. став 3. Закона 

о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08), а у вези са чл. 13. и 49. Закона 
о приватизацији државних станова (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/11 и 60/15), и Закључка На-
родне скупштине Републике Српске, у вези са Информа-
цијом о остваривању права избјеглица, расељених лица и 
повратника (“Службени гласник Републике Српске”, број 
21/17), Влада Републике Српске, на 134. сједници, одржа-
ној 24.7.2017. године,  д о н о с и 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

СТАНОВА ИЗГРАЂЕНИХ И НАБАВЉЕНИХ СРЕДСТВИМА 
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ОПШТИНАМА ФОЧА, 

НОВО ГОРАЖДЕ И КОТОР ВАРОШ

I
Даје се сагласност да се изврши приватизација 16 (шес-

наест) станова у својини Републике Српске у општинама 
Фоча, Ново Горажде и Котор Варош, који се користе за ал-
тернативни смјештај избјеглица и расељених лица, а изгра-
ђени су и набављени средствима Владе Републике Српске и 
налазе се на располагању код Министарства за избјеглице и 
расељена лица Републике Српске.

II
Приватизација станова из тачке I ове одлуке врши се 

откупом у складу са Законом о приватизацији државних 
станова.

III
Право откупа станова из тачке I ове одлуке имају лица за 

која је Министарство за избјеглице и расељена лица Репу-
блике Српске, ревизијом, утврдило да испуњавају услове за 
коришћење ових станова по основу права на алтернатив-
ни смјештај у складу са позитивним правним прописима, 
а исти су се изјаснили да желе откуп предметних станова. 

IV
Сагласност из тачке I ове одлуке односи се на сљедеће 

станове:

Ред. бр. Општина Адреса стана Површина 
у m2

1. Фоча Ливаде, ламела А, стан 14 30,74
2. Фоча Ливаде, ламела А, стан 15 25,25
3. Фоча Ливаде, ламела А, стан 9 56,69
4. Фоча Ливаде, ламела А, стан 10 30,74
5. Фоча Ливаде, ламела А, стан 2 29,15
6. Фоча Ливаде, ламела А, стан 3 27,03
7. Фоча Ливаде, ламела А, стан 11 25,25
8. Фоча Ливаде, ламела А, стан  12 61,22

Ред. бр. Општина Адреса стана Површина 
у m2

9. Фоча Ливаде, ламела А, стан  6 30,75
10. Фоча Ливаде, ламела А, стан 4 65,6
11. Фоча Бараковац бб, стан 5 24,55

12. Ново 
Горажде

Божидара Горажданина 40, 
стан 9/I 25,74

13. Котор 
Варош

Стефана Немање бр. 1, 
спрат 5, стан бр. 1 40,02

14. Котор 
Варош

Стефана Немање бр. 1, 
спрат 5, стан бр. 2 31,72

15. Котор 
Варош

Стефана Немање бр. 1, 
спрат 5, стан бр. 3 40,02

16. Котор 
Варош

Стефана Немање бр. 1, 
спрат 5, стан бр. 4 55,35

V
Задужује се Министарство за избјеглице и расељена 

лица Републике Српске да са корисницима ових станова 
закључи уговор о закупу у складу са Законом о приватиза-
цији државних станова.

VI
Задужује се Републичка дирекција за обнову и изград-

њу да, у име Републике Српске као продавца, спроведе по-
ступак откупа станова у својини Републике Српске наведе-
них у тачки IV ове одлуке и изврши овјеравања уговора о 
откупу станова у складу са одредбама Закона о приватиза-
цији државних станова.

VII
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство за 

избјеглице и расељена лица Републике Српске и Републич-
ка дирекција за обнову и изградњу.

VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1860/17 Предсједница
24. јула 2017. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1330 
 На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и Закона о донацијама у јавном сектору (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 96/05), Влада Републике Српске, на 
134. сједници, одржаној 24.7.2017. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ ДОНАТОРСКИХ 
СРЕДСТАВА ШВАЈЦАРСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ И 
САРАДЊУ ПО ПРОЈЕКТУ СМАЊИВАЊА ФАКТОРА 

ЗДРАВСТВЕНИХ РИЗИКА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

I
У Одлуци о прихватању донаторских средстава 

Швајцарске агенције за развој и сарадњу по Пројекту 
смањивања фактора здравствених ризика у Босни и Хер-
цеговини, број: 04/1-012-2-1558/17, од 22.6.2017. године 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 63/17), тачка 
II мијења се и гласи:

“Даје се сагласност за потписивање Пројектног спора-
зума за Републику Српску између Међународне банке за 
обнову и развој и Републике Српске, као и Супсидијарног 
споразума о гранту између Републике Српске и Босне и 
Херцеговине.

За потписивање Пројектног споразума и Супсидијарног 
споразума о гранту испред Републике Српске овлашћује се 
министар здравља и социјалне заштите.”.
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II

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1869/17 Предсједница
24. јула 2017. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1331
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2017. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 116/16), Влада Републике Српске, на 134. 
сједници, одржаној 24.7.2017. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

I
Даје се сагласност Министарству унутрашњих посло-

ва Републике Српске (организациони код 0712) на План 
утрошка средстава за капитална улагања за период 1.1 - 
31.7.2017. године, у износу од 3.700.000,00 КМ, на буџет-
ским позицијама:
511100 - издаци за изградњу и прибављање зграда 
и објеката .......................................................500.000,00 КМ,
511200 - издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката ..........................................................200.000,00 КМ,
516100 - издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и сл. ............3.000.000,00 КМ.

II
Средствима из тачке 1. ове одлуке извршиће се изград-

ња нових полицијских станица (ПС Требиње и других), 
реконструкција полицијских станица (ПС Бијељина у 
износу од 100.000,00 КМ, фасада у Управи за полицијско 
образовање у износу од 85.000,00 КМ и адаптација Сервер 
сале у Зворнику у износу од 15.000,00 КМ), набавка уни-
форми, а све у складу са Планом буџета и Планом набавки 
Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 
2017. годину.

III
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство 

финансија.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1858/17 Предсједница
24. јула 2017. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1332
На основу члана 12. став 6, а у вези са чланом 25. став 5. 

Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 59/13) и члана 43. став 3. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 134. сједници, одржа-
ној 24.7.2017. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

I
Покреће се поступак додјеле концесије за коришћење 

пољопривредног земљишта на подручју општине Модрича, 

укупне површине 57,8102 хектара, ради остваривања пра-
ва обављања ратарске производње у катастарској општини 
Добриња. 

II
Поступак додјеле концесија из тачке I ове одлуке 

покреће се на основу иницијативе ПЗ “Скугрићанка”, 
Горњи Скугрић бб, Модрича.

III
На основу иницијативе из тачке II ове одлуке, приложе-

не документације и обављених претходних консултација, 
потврђује се да постоји јавни интерес са економског, со-
циолошког и еколошког аспекта за реализацију предмета 
концесије. 

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1865/17 Предсједница
24. јула 2017. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1333
На основу члана 3. став 1. Закона о производњи наору-

жања и војне опреме (“Службени гласник БиХ”, број 9/04), 
Упутства о процедури издавања дозвола правним лицима 
за производњу и ремонт наоружања и војне опреме и начи-
ну вођења евиденције у Централном регистру (“Службени 
гласник БиХ”, број 36/04) и члана 43. став 3. Закона о Вла-
ди Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 134. сједни-
ци, одржаној 24.7.2016. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
I

Даје се сагласност привредном друштву “Исток” д.о.о. 
Бања Лука за обављање производње и ремонта наоружања 
и војне опреме, на неограничено вријеме.

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1866/17 Предсједница
24. јула 2017. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1334
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са чланом 81. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и чланом 
28. став 2. Закона о државним службеницима (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 
57/16), Влада Републике Српске, на 134. сједници, одржа-
ној 24.7.2017. године,  д о н o с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОМ ЗАВОДУ

I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој орга-

низацији и систематизацији радних мјеста у Републичком 
хидрометеоролошком заводу.
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II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1867/17 Предсједница
24. јула 2017. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1335
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 134. сједници, одржа-
ној 24.7.2017. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЧКИХ 

ВОЗИЛА

I
Даје се сагласност Министарству финансија Републике 

Српске за продају два путничка возила, и то: марке toyota 
avensis, година производње: 2009, у хаварисаном стању, и мар-
ке renault laguna, година производње: 2009, у возном стању. 

II
Продаја возила из тачке I ове oдлуке обавиће се путем 

јавног надметања.

III
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство 

финансија Републике Српске.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1863/17 Предсједница
24. јула 2017. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1336
На основу члана 6. став 6. Закона о концесијама (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09), 
а у вези са чланом 67. став 3. Закона о концесијама (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 59/13), и члана 
43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике 
Српске, на 134. сједници, одржаној 24.7.2017. године,  д о -
н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ДОДЈЕЛИ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ 

ТЕХНИЧКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА – ДОЛОМИТА 
НА ЛЕЖИШТУ “БЛАТНА”, КОД НОВОГ ГРАДА 

1. Привредном друштву “Јапра” а.д. Нови Град (у 
даљем тексту: Концесионар) додјељује се концесија за 
експлоатацију техничког грађевинског камена – доломита 
на лежишту “Блатна”, код Новог Града.

2. Концесија из тачке 1. овог рјешења додјељује се на 
период од 30 година, рачунајући од дана закључивања уго-
вора о концесији.

3. За коришћење концесије из тачке 1. овог рјешења 
Концесионар се обавезује на уредно плаћање концесионе 
накнаде. 

4. Висина концесионе накнаде за коришћење предме-
та концесије износи 3,6% од укупног годишњег прихода 
оствареног од обављања концесионе дјелатности.

5. Концесионар је дужан прије закључења уговора 
о концесији уплатити у корист буџета Републике Срп-
ске једнократну накнаду за уступљено право, у износу од 
36.851,00 KМ.

6. Овлашћује се Министарство индустрије, енергетике 
и рударства да са Концесионаром закључи уговор о конце-
сији.

7. Ако Концесионар у року од 30 дана од дана пријема 
овог рјешења не потпише уговор о концесији, губи сва пра-
ва утврђена овим рјешењем.

8. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1862/17 Предсједница
24. јула 2017. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1337
На основу члана 12. став 4. и члана 73. став 1. тачка 3) 

Закона о превозу у друмском саобраћају (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 47/17) и члана 82. став 2. За-
кона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 
и 57/16), министар саобраћаја и веза Републике Српске  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ОБРАСЦУ, САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА 

ПУТНОГ НАЛОГА

Члан 1.
Овим правилником прописују се образац, садржај и на-

чин попуњавања и издавања путног налога.

Члан 2.
(1) Образац путног налога је документ формата 210 mm 

∙ 297 mm, у пресавијеној форми 148 mm ∙ 210 mm, означен 
серијом и бројем у два примјерка и штампан у блоку од 50 
примјерака са уложеним копијама, као:

1) Образац путног налога за аутобус у међуградском 
саобраћају - ПН1,

2) Образац путног налога за аутобус у градском и при-
градском саобраћају - ПН2,

3) Образац путног налога за теретно моторно возило - 
ПН3,

4) Образац путног налога за путнички аутомобил - ПН4.
(2) Обрасци путних налога из става 1. т. од 1) до 4) нала-

зе се у прилозима овог правилника и чине његов саставни 
дио (прилози 1, 2, 3. и 4).

Члан 3.
(1) За сваку употребу возила у превозу, превозник - вла-

сник возила (у даљем тексту: налoгодавац) издаје и одго-
варајући путни налог који важи до завршетка превоза, од-
носно повратка возила у сједиште налогодавца.

(2) За све превозе у току једног дана налогодавац може 
издати један путни налог за моторно возило.

(3) Изузетно, за превоз лица на једној линији у градском 
и приградском саобраћају и у ванлинијском превозу, као и 
превозу ствари који се обављају у сједишту налогодавца, 
може се издати један путни налог, који важи најдуже 15 
дана од дана издавања путног налога.

(4) За путнички аутомобил и теретна моторна возила 
највеће допуштене масе до 3.500 килограма налогодавац 
може издати један путни налог, који важи најдуже 30 дана 
од дана издавања путног налога.

Члан 4.
(1) Путни налог попуњава овлашћено лице налогодавца 

у два примјерка, читким штампаним словима која се не 
могу брисати и овјерава и издаје тек када образац путног 
налога потпише возач.

(2) Потпис овлашћеног лица налогодавца и возача је 
читљив и потпун у којем се јасно може утврдити исписано 
име и презиме.
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(3) Оригинал путног налога издаје се возачу уз потврду 

пријема налога у књизи евиденције о издатим путним нало-
зима, а копију издатог путног налога задржава налогодавац.

Члан 5.
(1) Налогодавац је дужан да води евиденцију о издатим 

путним налозима - књига евиденције, чије су стране нуме-
рисане и садрже сљедеће податке: редни број, број путног 
налога, датум издавања путног налога, име и презиме воза-
ча, регистарски број моторног и прикључног возила и да-
тум враћања путног налога.

(2) Евиденција из става 1. овог члана води се ажурно, 
потпуно, тако да у свако доба пружа увид у стварно стање.

(3) Ако се евиденција путних налога води путем рачу-
нара, запослени који врши унос података у рачунар на крају 
свог радног времена обавезан је да одштампа и овјери уне-
сене податке у евиденцију о издатим путним налозима.

(4) Уписивање података о издатим путним налозима 
обавља се нумеричким и хронолошким редом.

(5) Евиденција се чува најмање двије године од дана 
задњег уписа.

Члан 6.
(1) Ако је унутрашњост путног налога недовољна за 

упис предвиђених евиденција, овлашћено лице налого-
давца издаће и овјерити наставак путног налога.

(2) Наставак путног налога штампа се према обрасци-
ма: ПН1, ПН2, ПН3, ПН4, тако да се у наслову назначава: 
“НАСТАВАК”.

(3) Серија и број на наставку путног налога уписују се 
ручно и истовјетни су са серијом и бројем путног налога на 
који се односе.

Члан 7.
Возач је обавезан уредно и читко, словима која се не 

могу брисати, попуњавати назначене рубрике из путног на-
лога и у прописаном времену по обављеном превозу пре-
дати га налогодавцу на даљу обраду и уредно архивирање.

Члан 8.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о обрасцу, садржају и начину попуњавања пут-
ног налога (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
52/09 и 101/09).

Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.01/345-1453/17
24. јула 2017. године Министар,
Бањалука Неђо Трнинић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
Страна 1

Образац путног налога за аутобус у међуградском 
саобраћају

ПН 1

Назив привредног друштва, односно предузетника 
 ________________________________________________________________________________________________________________
Мјесто: ________________________ Дана: __________________/__________ године.

ПУТНИ НАЛОГ 
број ......

Nо..............

Презиме и име возача: 1.___________________________
2. __________________________
3.___________________________

Презиме и име осталих чланова посаде: 1.___________________________
2. __________________________
3.___________________________

Врста превоза: линијски/ванлинијски
Релација: _______________________________________________________________________________

Марка и тип аутобуса Број сједишта Регистарска ознака 
возила

Гаражни број возила

Потврда о исправности возила за вожњу:

Возило примио без видљивих недостатака
_____________________________________

(потпис возача)

                                                 ______________________________________________
                                                     (потпис овлашћеног лица за издавање путног налога)

                                                 М. П.
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ЕВИДЕНЦИЈА УТРОШКА ГОРИВА И МАЗИВА

Датум Мјесто 
танковања

Стање 
бројила 
км

Плинско уље Бензин Моторно уље Остала 
мазива

Број 
рачуна

Пумпна 
станица

(потпис и 
печат)

Укупно:
Напомена: _____________________

Евидентирао
Страна 2

ЕВИДЕНЦИЈА РАДА ВОЗИЛА НА ЛИНИЈИ

Датум Стање бројила Релација 
кретања 
од __ 
преко 
___ до 

Вријеме Пређени 
пут 

(3–2) км

Број 
путника 

у 
возилу

Оства-
рени 
тран-

спортни 
рад 
(11 ∙ 
12)

Потпис 
возачапочетно крајње Поласка

сат, 
мин.

Доласка
сат, 
мин.

Одмори дужи од 30 мин. Вожње 
(6, 5, 9) 
сат, 
мин.Од 

сат, 
мин.

До 
сат, 
мин.

(8–7) 
сат, 
мин.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Укупно по евиденцији:
Укупно по тахографу:
Напомена: Овјера доласка и поласка са аутобуске станице

Страна 1 ПРИЛОГ 2.

Образац путног налога за аутобус 
у градском и приградском саобраћају

ПН 2

Назив привредног друштва, односно предузетника 
 _______________________________________________________________________________
Мјесто: ________________________ Дана: __________________/__________ године.

ПУТНИ НАЛОГ 
број ......  

Nо..............

Смјена Презиме и име возача: Презиме и име осталих чланова посаде:
Прва 1.___________________________

2. __________________________
1.___________________________
2. __________________________

Друга 1.___________________________
2. __________________________

1.___________________________
2. __________________________

Трећа 1.___________________________
2. __________________________

1.___________________________
2. __________________________

Врста превоза: линијски/ванлинијски
Релација: _____________________________________________________________

Марка и тип аутобуса Број мјеста 
(стајање + сједење)

Регистарска ознака возила Гаражни број возила

Потврда о исправности возила за вожњу:

Возило примио без видљивих недостатака
_____________________________________

(потпис возача)

                                  ______________________________________________
                                (потпис овлашћеног лица за издавање путног налога)

                              М. П.
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ЕВИДЕНЦИЈА УТРОШКА ГОРИВА И МАЗИВА

Датум Мјесто 
танковања

Стање 
бројила 
км

Плинско уље Бензин Моторно 
уље

Остала 
мазива

Број 
рачуна

Пумпна станица
(потпис и печат)

Укупно:

Напомена: _____________________
Евидентирао

Страна 2
ЕВИДЕНЦИЈА РАДА ВОЗИЛА НА ЛИНИЈИ

Прва смјена од _______ до ________
Стање бројила на почетку рада ____________ км

Број линије Полазно стајалиште Вријеме поласка Крајње стајалиште Вријеме доласка Контролу извршио

1 2 3 4 5 6

Стање бројила на крају рада:___________ км
Укупно вријеме вожње ____________ часова

Укупно вријеме задржавања на почетном и крајњем стајалишту ____________ часова

Друга смјена од _______ до ________
Стање бројила на почетку рада ____________ км

Број линије Полазно стајалиште Вријеме поласка Крајње стајалиште Вријеме доласка Контролу извр-
шио

1 2 3 4 5 6

Стање бројила на крају рада:___________ км
Укупно вријеме вожње ____________ часова
Укупно вријеме задржавања на почетном и крајњем стајалишту ____________ часова

Трећа смјена од _______ до ________
Стање бројила на почетку рада ____________ км

Број линије Полазно стајалиште Вријеме поласка Крајње стајалиште Вријеме доласка Контролу извршио

1 2 3 4 5 6

Стање бројила на крају рада:___________ км
Укупно вријеме вожње ____________ часова
Укупно вријеме задржавања на почетном и крајњем стајалишту ____________ часова

Страна 1 ПРИЛОГ 3.

Образац путног налога за теретно и комбиновано возило ПН3

Назив привредног друштва, односно предузетника 
 _______________________________________________________________________________
Мјесто: ________________________ Дана: __________________/__________ године.
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ПУТНИ НАЛОГ 
број ......  

Nо..............

Презиме и име возача:
1.___________________________
2. __________________________

Презиме и име лица која врше утовар и истовар, а превозе се у 
простору одређеном за смјештај терета:

Презиме и име сувозача:

1.___________________________
2. __________________________

1.___________________________
2. __________________________
3.___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________

Релација: ________________________________________________________________________________

Марка и тип 
возила

Сопствена маса (т) Носивост 
(т)

Укупна 
маса (т)

Регистарска ознака возила

Возилу је придодато сљедеће возило:

Марка и тип 
прикључног 

возила

Сопствена маса (т) Носивост 
(т)

Укупна 
маса (т)

Регистарска ознака возила

Потврда о исправности возила за вожњу:

Возило примио без видљивих недостатака
_____________________________________

(потпис возача)

                                 ______________________________________________
                               (потпис овлашћеног лица за издавање путног налога)

                                   М. П.
Страна 1

ЕВИДЕНЦИЈА УТРОШКА ГОРИВА И МАЗИВА

Датум Мјесто 
танковања

Стање 
бројила 
км

Плинско уље Бензин Моторно уље Остала 
мазива

Број рачуна Пумпна 
станица

(потпис и 
печат)

Укупно:
Напомена: _____________________

Евидентирао

Страна 2
ЕВИДЕНЦИЈА РАДА ВОЗИЛА 

Датум
Стање 
бројила

Ре
ла
ци
ја

кр
ет
ањ

а 
од

 _
__

 д
о Вријеме

П
оч
ет
но

К
ра
јњ
е

П
ол
ас
ка

 
са
т, 
ми

н.
Д
ол
ас
ка

 
са
т, 
ми

н.

Одмора > 30 мин.

В
ож

њ
е 

(6
, 5

, 9
)

Чекање на ут. / ист. Утовар/Истовар Остале дангубе

О
д 

са
т, 
ми

н.

Д
о 

са
т, 
ми

н.
(8

–7
) с
ат

, 
ми

н.

О
д 

са
т, 
ми

н.

Д
о 

са
т, 
ми

н.

(1
2–

11
) 

са
т, 
ми

н.
О
д 

са
т, 
ми

н.

Д
о 

са
т, 
ми

н.

(1
5–

14
) 

са
т, 
ми

н.

О
д 

са
т, 
ми

н.

Д
о 

са
т, 
ми

н.

(1
8–

17
) 

са
т, 
ми

н.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Укупно по евиденцији:
Укупно по тахографу:
Напомена:
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Страна 1 ПРИЛОГ 4.

Образац путног налога за путнички аутомобил ПН 4

Назив налогодавца
 _______________________________________________________________________________
Мјесто: ________________________ Дана: __________________/__________ године.

ПУТНИ НАЛОГ 
број ......  

Nо..............

Презиме и име возача: 1.___________________________
2. __________________________
3.___________________________

Релација: _________________________________________________________________________________

Марка и тип путничког аутомобила Број сједишта Регистарска ознака возила

Потврда о исправности возила за вожњу:

Возило примио без видљивих недостатака
_____________________________________
                       (потпис возача)

                                   ______________________________________________
                                (потпис овлашћеног лица за издавање путног налога)

                                 М. П.

ЕВИДЕНЦИЈА УТРОШКА ГОРИВА И МАЗИВА

Датум Мјесто 
танковања

Стање 
бројила 
км

Плинско 
уље

Бензин Моторно 
уље

Остала 
мазива

Број рачуна Пумпна станица
(потпис и печат)

Укупно:

Напомена: _____________________
Евидентирао

Страна 2
ЕВИДЕНЦИЈА РАДА ВОЗИЛА 

Д
ат
ум

Стање бројила

Ре
ла
ци
ја

 к
ре
та
њ
а 
од

 
__

 п
ре
ко

 _
__

 д
о 

Вријеме

Пређени пут 
(3–2) км

Број лица у 
возилу

Потпис 
возача

по
че
тн
о

кр
ај
њ
е

П
ол
ас
ка

са
т, 
ми

н.

Д
ол
ас
ка

са
т, 
ми

н.

Одмори дужи од 30 мин.

В
ож

њ
е 

(6
, 5

, 1
0)

 с
ат

, м
ин

.

О
д 

са
т, 
ми

н.

Д
о 

са
т, 
ми

н.

(9
–8

) с
ат

, 
ми

н.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Укупно по евиденцији:

Напомена:
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1338
На основу члана 64. став 6. и члана 73. став 1. тачка 11) 

Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 47/17) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар саобраћаја и веза  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ОБРАСЦУ АКТА ЗА УПУЋИВАЊЕ ВОЗИЛА 

НА ВАНРЕДНИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, АКТА ЗА 
УПУЋИВАЊЕ ВОЗАЧА НА ВАНРЕДНИ ЗДРАВСТВЕНИ 

ПРЕГЛЕД И ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИСКЉУЧЕЊУ 
ВОЗИЛА ИЗ САОБРАЋАЈА

Члан 1.
Овим правилником прописују се образац и садржај акта 

за упућивање возила на ванредни технички преглед, акта 
за упућивање возача, односно члана посаде возила на ван-
редни здравствени преглед и образац потврде о искључењу 
возила из саобраћаја.

Члан 2.
(1) Налог за упућивање возила на ванредни технички 

преглед и налог за упућивање возача на ванредни здрав-
ствени преглед издаје се у три примјерка.

(2) Један примјерак налога из става 1. овог члана задр-
жава издавалац налога, један примјерак се даје странци, а 
један станици за технички преглед, односно здравственој 
установи у коју се упућује странка.

(3) Потврде о искључењу возила из саобраћаја издају се 
у два примјерка, од којих један задржава издавалац потвр-
де, а други се даје странци.

Члан 3.
(1) Образац налога за упућивање возила на ванредни 

технички преглед садржи:
1) назив надлежног органа који упућује возило на ван-

редни технички преглед возила,
2) датум издавања,
3) податке о возилу које се упућује на ванредни техни-

чки преглед (марка, тип, регистарска ознака, власништво),
4) назив станице за технички преглед у коју се возило 

упућује на ванредни технички преглед,
5) име и презиме возача,
6) јединствени матични број возача,
7) број личне карте, односно возачке дозволе, односно 

пасоша и мјесто издавања.
(2) Образац из става 1. овог члана налази се у Прилогу 

1. овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 4.
(1) Образац налога за упућивање возача на ванредни 

здравствени преглед садржи:
1) назив надлежног органа који упућује возило на ван-

редни технички преглед возила,
2) датум издавања,
3) јединствени матични број возача,
4) име и презиме возача,
5) број личне карте, односно возачке дозволе, односно 

пасоша и мјесто издавања,
6) назив послодавца код којег је возач запослен.
(2) Образац из става 1. овог члана налази су у Прилогу 

2. овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 5.
(1) Образац потврде о искључењу возила из саобраћаја 

садржи:

1) назив надлежног органа који издаје потврду,
2) датум издавања,
3) марку возила које се искључује,
4) регистарску ознаку возила које се искључује,
5) податке о власнику возила које се искључује,
6) име и презиме возача који је управљао возилом које 

се искључује,
7) временски период на који се возило искључује,
8) број и датум издавања саобраћајне дозволе (потврде 

о регистрацији возила).
(2) Образац из става 1. овог члана налази се у Прилогу 

3. овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 6.
Обрасци из чл. 3, 4. и 5. овог правилника нумеришу се 

серијским бројем.

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.01/345-1452/17
24. јула 2017. године Министар,
Бања Лука Неђо Трнинић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
No _________

НАДЛЕЖНИ ОРГАН: _________________________________
Датум: _____________

На основу члана 64. став 1. тачка 1) подтачка 7. Закона о пре-
возу у друмском саобраћају Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 47/17), саобраћајни инспектор издаје

Н А ЛО Г
Упућује се на ванредни технички преглед возило марке 

___________ тип ___________, регистарске ознаке ______________, 
власништво ____________________, из ____________________, у 
станицу за технички преглед возила _________________________
____________________.

Трошкове ванредног техничког прегледа возила сноси вла-
сник, односно носилац права коришћења возила, ако се установи 
да је возило технички неисправно, односно да не испуњава експло-
атационе услове за врсту превоза за које се возило користи. У про-
тивном, трошкове ванредног техничког прегледа возила сноси на-
длежни орган који је упутио возило на ванредни технички преглед.

О Б РА ЗЛОЖЕЊЕ
На путу ______________, ____________, у мјесту __________

                                                          (датум)
_______________________, контролисано је горенаведено во-
зило којим је управљао возач _______________________ из 
_______________________, ЈМБ ________________, број лич-
не карте / возачке дозволе / пасоша _______________, издате од 
__________________, те извршеним општим прегледом возила 
установљено је:
а) ____________________________________________,
б) ____________________________________________,
в) ____________________________________________,
г) ____________________________________________,
д) ____________________________________________,
ђ) ____________________________________________.

Лице којем је уручен налог  Саобраћајни инспектор
_____________________   ____________________

ПРИЛОГ 2.
No __________

НАДЛЕЖНИ ОРГАН: __________________________
Датум: _____________

На основу члана 64. став 1. тачка 1) подтачка 8. Закона о пре-
возу у друмском саобраћају Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 47/17), саобраћајни инспектор издаје



7.8.2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 74 21
НАЛО Г

Упућује се у здравствену установу _________________ на 
ванредни љекарски преглед возач, односно члан посаде возила 
____________________________, с пребивалиштем у ___________, 
ЈМБ _________________, запослен код __________________, из 
___________________.

Трошкове ванредног љекарског прегледа возача, односно 
члана посаде возила сноси возач, односно члан посаде возила, 
односно носилац права коришћења возила, ако се установи да је 
возач, односно члан посаде возила физички и психички неспосо-
бан за управљање моторним возилима. У противном, трошкове 
ванредног здравственог прегледа сноси надлежни орган који је 
упутио возача, односно члана посаде возила на ванредни здрав-
ствени преглед.

Ако здравствена установа приликом прегледа возача, односно 
члана посаде возила утврди да је постао физички или психички 
неспособан за управљање моторним возилима, дужна је да о свом 
налазу, односно мишљењу одмах обавијести орган надлежан за 
издавање возачке дозволе који ће на основу тога возачу, односно 
члану посаде возила одузети возачку дозволу за вријеме трајања 
те неспособности.

О Б РА ЗЛОЖЕЊЕ
На путу ____________, ____________, у мјесту ____________

                                                     (датум)
________________, контролисан је возач, односно члан поса-
де возила __________________, из ________________, ЈМБ 
_______________, број личне карте / возачке дозволе / пасоша 
___________________, издате од ______________ и извршеним 
општим прегледом основано се сумња да:
а) ____________________________________________,
б) ____________________________________________,
в) ____________________________________________,
г) ____________________________________________,
д) ____________________________________________,
ђ) ____________________________________________.

Лице којем је уручен налог  Саобраћајни инспектор
_____________________   ____________________

ПРИЛОГ 3.
No __________

НАДЛЕЖНИ ОРГАН: ___________________________
Датум: _____________

На основу члана 60. став 1. тачка 3) Закона о превозу у друм-
ском саобраћају Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 47/17), саобраћајни инспектор издаје

П О Т В РД У
Којом се потврђује да се моторно возило марке 

______________________, регистарске ознаке _________________, 
власништво _____________________, којим је управљао ________
_________________________, искључује из саобраћаја у трајању 
од __________________ уз одузимање саобраћајне дозволе (потвр-
де о регистрацији возила), број ______________, регистарских та-
блица ____________________________, због тога што: _________
________________________________________________________
________________________________________________________.

Одузети предмети могу се преузети у _____________________ 
_________________________________________________.

Ако власник возила не преузме одузете предмете у року од три 
дана након истека периода на који су предмети били одузети, оду-
зети предмети ће бити достављени надлежном органу у чијој се 
евиденцији возило води.

    Присутан      Саобраћајни инспектор
___________________                    ____________________

Одузети предмети: ______________________________ 
________________________ су враћени _______________ у мјесто
                                                                            (датум)
__________________ уз присуство ___________________________ 
________________________________________.

     Преузео     Саобраћајни инспектор
___________________                     ____________________

Министар просвјете и културе Републике Српске, 
на основу члана 31. став 6, а у вези са чланом 34. став 1. 
тачка 1. Закона о библиотечко-информационој дјелатно-
сти (“Службени гласник Републике Српскe”, број 44/16) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), у поступку разрјешења дирек-
тора ЈУ Народна библиотека Кнежево, 7. јула 2017. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА КНЕЖЕВО

1. Стана Вуковић из Кнежева разрјешава се дужности 
вршиоца дужности директора ЈУ Народна библиотека Кне-
жево због истека времена на које је постављена.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-118-4/17
7. јула 2017. године Министар,
Бања Лука Др Дане Малешевић, с.р.

Министар просвјете и културе Републике Српске, на 
основу члана 31. став 6. Закона о библиотечко-информа-
ционој дјелатности (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 44/16) и члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), у поступку 
именовања директора ЈУ Народна библиотека Кнежево, 7. 
јула 2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈУ НАРОДНА 

БИБЛИОТЕКА КНЕЖЕВО

1. Зоран Ђорђевић из Кнежева именује се за директора 
ЈУ Народна библиотека Кнежево на мандатни период од 
четири године.

2. Именовани обавља послове заступања и предста-
вљања ЈУ Народна библиотека Кнежево у правном промету 
без ограничења.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-118-5/17
7. јула 2017. године Министар,
Бања Лука Др Дане Малешевић, с.р.

Министар просвјете и културе Републике Српске, на 
основу члана 31. став 6. Закона о библиотечко-информа-
ционој дјелатности (“Службени гласник Републике Срп-
скe”, број 44/16), члана 4. Закона о министарским, влади-
ним и другим именовањима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 41/03) и члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 
15/16 и 57/16), у поступку именовања директора Јавне 
установе Народна библиотека Власеница, 27. јула 2017. го-
дине,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
ВЛАСЕНИЦА

1. У Рјешењу о именовању вршиоца дужности директо-
ра ЈУ Народна библиотека Власеница (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 65/17) иза тачке 1. додаје се тачка 
2, која гласи:

“Именовани обавља послове заступања и предста-
вљања ЈУ Народна библиотека Власеница у правном про-
мету без ограничења.”.

2. Досадашње т. 2, 3. и 4. постају т. 3, 4. и 5.
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3. Ово рјешење о допуни Рјешења ступа на снагу на-
редног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 
Републике Српске”.

Број: 07.06/620-141-2/17
27. јула 2017. године Министар,
Бања Лука Др Дане Малешевић, с.р.

Агенција за банкарство Републике Српске
На основу чл. 37. и 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 (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 59/13 и 4/17), те чла-
на 6. став 1. тачка б. Статута Агенције за банкарство Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
63/17), Управни одбор Агенције за банкарство Републике 
Српске, на сједници одржаној 25.7.2017. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗРАЧУНАВАЊУ КАПИТАЛА БАНАКА

ГЛАВА I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Одлуке
Члан 1.

(1) Одлуком о израчунавању капитала банака (у даљем 
тексту: Одлука) прописују се:

1) карактеристике и врсте ставки које се укључују при-
ликом израчунавања регулаторног капитала,

2) начин и обим у којем се појединачне ставке укључују 
приликом израчунавања појединих дијелова регулаторног 
капитала,

3) стопа финансијске полуге,
4) заштитни слојеви капитала и мјере за очување капи-

тала банака и
5) капитални захтјеви и методологија за израчунавање 

капиталних захтјева.
(2) Све банке са сједиштем у Републици Српској (у 

даљем тексту: РС), којима је Агенција за банкарство Репу-
блике Српске (у даљем тексту: Агенција) издала дозволу за 
рад, дужне су примјењивати одредбе ове одлуке.

(3) Банка је дужна примјењивати одредбе ове одлуке на 
појединачном основу, a на консолидованом основу у складу 
са прописима којима се регулише надзор на консолидова-
ном основу.

Појмови
Члан 2.

Појмови који се користе у овој одлуци имају сљедећа 
значења:

1) Остали укупни резултат - има исто значење као и у 
Међународном рачуноводственом стандарду 1 и приликом 
израчунавања регулаторног капитала исказује се једнако 
као и у финансијским извјештајима банке, умањено за по-
везане пореске ефекте.

2) Одложена пореска средства и одложене пореске оба-
везе - имају исто значење као и у примјењивом рачуновод-
ственом оквиру.

3) Одложена пореска средства која зависе од будуће 
профитабилности - одложена пореска средства чију је бу-
дућу вриједност могуће реализовати само ако банка у бу-
дућности оствари опорезиву добит.

4) Расподјела - исплата дивиденди или камата у било 
којем облику.

5) Резерве за опште банкарске ризике - резерве које 
банка издваја на основу одлуке надлежног органа банке за 
покривање губитака за одређене ризике који произилазе 
из банкарског пословања, а које се не односе на исправке 

вриједности билансне активе и резервисања за губитке по 
ванбилансним ставкама.

6) Нематеријална имовина - има исто значење као и у 
примјењивом рачуноводственом оквиру и обухвата гудвил.

7) Индиректно улагање - изложеност према посреднику 
који је купио инструмент капитала издат од стране субјекта 
финансијског сектора, при чему се губитак који би банка мо-
гла остварити значајно не разликује од губитка који би настао 
у случају директног улагања у те инструменте капитала.

8) Остали инструменти капитала - инструменти капи-
тала које издају субјекти финансијског сектора и који не 
испуњавају услове за инструменте редовног основног ка-
питала, инструменте додатног основног капитала или ин-
струменте допунског капитала.

9) Остале резерве - резерве у складу са примјењивим 
рачуноводственим оквиром које се морају објавити у скла-
ду са примјењивим рачуноводственим стандардом, искљу-
чујући износе који су већ укључени у остали укупни резул-
тат или задржану добит.

10) Инструменти регулаторног капитала - инструмен-
ти капитала које издаје банка и који испуњавају услове за 
инструменте редовног основног капитала, инструменте 
додатног основног капитала или инструменте допунског 
капитала.

11) Добит - има исто значење као и у примјењивом ра-
чуноводственом оквиру.

12) Реципрочно међусобно улагање - улагање банке у 
инструменте регулаторног капитала или друге инструмен-
те капитала које издају субјекти финансијског сектора, ако 
и ти субјекти имају улагање у инструменте регулаторног 
капитала које издаје банка.

13) Задржана добит - пренесени добитак или губитак 
који произилази из добитка ранијих година или непокри-
веног губитка ранијих година, у складу са примјењивим 
рачуноводственим оквиром.

14) Рачун емисионих премија на акције - на овом рачу-
ну исказује се позитивна разлика између постигнуте про-
дајне вриједности акција и њихове номиналне вриједности.

15) Ставке расположиве за расподјелу - износ добити 
на крају посљедње финансијске године увећан за било који 
пренесени добитак и резерве расположиве у ту сврху прије 
расподјеле власницима инструмената регулаторног капита-
ла и умањен за све пренесене губитке, добитак који није 
расположив за расподјелу у складу са одредбама законо-
давног оквира или интерних аката банке и износе који су 
распоређени у резерве које нису расположиве за расподјелу 
у складу са одредбама законодавног оквира или статутом 
банке.

16) Кредитна институција - друштво чија је дјелатност 
примање депозита или осталих повратних средства од јав-
ности, те одобравање кредита за властити рачун. У сврху 
ове одлуке, а у складу са важећом законском регулативом, 
кредитне институције у Босни и Херцеговини (у даљем 
тексту: БиХ) јесу банке. У даљем тексту ове одлуке кори-
стиће се термин “страна банка” за кредитне институције са 
сједиштем изван БиХ.

17) Институција - банка, страна банка или инвестицио-
но друштво.

18) Друштво за осигурање - правно лице дефинисано 
у складу са Законом о друштвима за осигурање Републике 
Српске и Законом о осигурању Федерације Босне и Херце-
говине. Друштва за осигурање изван БиХ дефинисана су 
у складу са прописима Европске уније или националним 
законодавством те земље.

19) Инвестициони фонд - правно лице дефинисано у 
складу са законским прописима у РС и Федерацији БиХ 
(у даљем тексту: ФБиХ), којима се уређује пословање ин-
вестиционих фондова. Инвестициони фондови изван БиХ 
дефинисани су у складу са прописима Европске уније или 
националним законодавством те земље.

20) Централна влада - обухвата државне органе и тијела 
законодавне, извршне и судске власти који се финансирају 
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из државног буџета и који су, као такви, дефинисани од 
стране надлежног органа - акта земље о којој се ради. У 
БиХ ће се користити само термин Савјет министара БиХ.

21) Регионалне владе и локалне власти - обухватају ор-
гане који су као такви дефинисани од стране надлежног ор-
гана - акта земље о којој се ради и који се финансирају из 
њихових буџета. У БиХ обухватају сљедеће органе и тијела:

1. законодавне и извршне власти РС, ФБиХ и Брчко Ди-
стрикта БиХ,

2. законодавне и извршне власти кантона,
3. власти општина и градова,
4. судске власти и правосуђе РС, ФБиХ и Брчко Ди-

стрикта БиХ, кантона и општина и
5. органе и тијела који се финансирају из буџета власти 

из т. 1-4.
22) Субјекти јавног сектора - обухватају субјекте који су 

као такви дефинисани од стране надлежног органа земље о 
којој се ради, а ако таква дефиниција не постоји, онда су то:

1. непрофитни административни субјекти, који су од-
говорни централним владама, регионалним владама или 
локалним властима,

2. непрофитна правна лица чији су оснивачи централне 
владе или регионалне владе и локалне власти и које неопо-
зиво гарантују за њихове обавезе и

3. институције чије је пословање уређено посебним за-
коном и које подлијежу јавном надзору (агенције, заводи, 
комисије и сличне институције).

23) Мултилатералне развојне банке - правна лица чији 
су власници или чланови минимално три суверене држа-
ве и чија је основна дјелатност обезбјеђење средстава за 
финансирање економског развоја свих држава чланица или 
само изабране групе држава.

24) Друштво за управљање имовином - правно лице де-
финисано у складу са законским прописима у РС и ФБиХ 
којима се уређује пословање друштава за управљање имо-
вином. Друштва за управљање имовином изван БиХ дефи-
нисана су у складу са прописима Европске уније.

25) Субјект финансијског сектора - једно је од сљедећег:
1. институција,
2. финансијска институција,
3. друштво за помоћне услуге укључено у консолидова-

ни извјештај о финансијском положају банке,
4. друштво за осигурање,
5. друштво за реосигурање,
6. друштво за осигурање изван БиХ,
7. друштво за реосигурање изван БиХ,
8. холдинг за осигурање,
9. мјешовити холдинг,
10. мјешовити холдинг за осигурање,
11. друштво са сједиштем изван БиХ чија је основна 

дјелатност упоредива са било којим субјектом наведеним 
у т. 1-10.

26) Финансијска институција - правно лице које није инсти-
туција и чија је основна дјелатност стицање удјела у капиталу, 
односно обављање једне или више од сљедећих дјелатности:

1. одобравање кредита и зајмова, ако је то допуштено 
посебним законом;

2. финансирање комерцијалних послова, укључујући 
извозно финансирање на основу откупа са дисконтом и без 
регреса дугорочних недоспјелих потраживања обезбијеђе-
них финансијским инструментима (енгл. forfeiting);

3. финансијски лизинг;
4. услуге платног промета у складу са посебним зако-

ном;
5. издавање других инструмената плаћања и управља-

ње њима ако се пружање ових услуга не сматра пружањем 
услуга платног промета;

6. издавање гаранција или других јемстава;
7. трговање за свој рачун или за рачун клијента:
- инструментима тржишта новца (чековима, мјеницама, 

цертификатима о депозиту итд.),
- преносивим хартијама од вриједности,
- девизним средствима,
- финансијским фјучерсима и опцијама,
- валутним и каматним инструментима;
8. посредовање при склапању послова на тржишту нов-

ца;
9. учествовање у издавању хартија од вриједности и 

пружање услуга везаних за издавање тих хартија од вријед-
ности;

10. управљање имовином клијената и савјетовање у 
вези с тим;

11. кастоди послови са хартијама од вриједности, те 
услуге управљања хартијама од вриједности;

12. савјетовање правних лица у погледу структуре 
капитала, пословне стратегије и сличних питања, те пру-
жање услуга које се односе на послове спајања, односно 
припајања и стицање акција и пословних удјела у другим 
друштвима;

13. издавање електронског новца.
Финансијска институција обухвата финансијски хол-

динг, мјешовити финансијски холдинг и друштво за упра-
вљање имовином, а не обухвата холдинг за осигурање и 
мјешовити холдинг за осигурање.

27) Регулаторни орган - у складу са чланом 2. став 1. 
тачка 5. Закона о банкама Републике Српске.

28) Независни процјенитељ - лице које:
1. посједује потребне квалификације, способности и 

искуство потребно за утврђивање вриједности некретнине,
2. није укључено у поступак одобравања пласмана или 

у посредовање, продају или изнајмљивање некретнине,
3. нема правни или пословни однос с дужником, осим 

посла процјене и
4. нема властитих интереса с обзиром на резултате 

коначног извјештаја којим се утврђује тржишна вриједност 
некретнине.

29) Смањење кредитног ризика (енгл. credit risk 
mitigation, СRM) - техника којом се банка користи за 
смањивање кредитног ризика повезаног са изложеношћу 
или изложеностима које та банка има, а која обухвата мате-
ријалну и нематеријалну кредитну заштиту.

30) Материјална кредитна заштита - техника смањења 
кредитног ризика према којој смањење кредитног ризика 
по изложености банке произилази из права те банке да, у 
случају настанка статуса неизмирења обавеза друге уго-
ворне стране или настанка других одређених кредитних 
догађаја повезаних сa другом уговорном страном, уновчи 
или пренесе на себе или присвоји или задржи одређену 
имовину или износе, или да смањи износ изложености на 
износ разлике између износа изложености и износа кредит-
не заштите.

31) Нематеријална кредитна заштита - техника смањења 
кредитног ризика према којој смањење кредитног ризика 
по изложености банке произилази из обавезе треће стране 
на плаћање одређеног износа у случају настанка статуса 
неизмирења обавеза дужника или настанка других одређе-
них кредитних догађаја.

32) Инструмент који се може сматрати готовином - цер-
тификат о депозиту, обвезница, укључујући покривену об-
везницу или било који други неподређени инструмент који 
је издала банка, за који је банци већ у цијелости плаћено и 
који ће банка безусловно откупити по његовој номиналној 
вриједности.

33) Вредновање по тржишној вриједности - вредновање 
позиција по одмах доступним закључним цијенама приба-
вљеним од независних извора, попут цијена са берзи.
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34) Тржишна вриједност некретнине - процијењени 
износ за који би некретнина могла бити размијењена на 
датум вредновања између заинтересованог купца и заинте-
ресованог продавца у трансакцији по тржишним условима 
(уз услов да купац и продавац нису међусобно повезана 
лица у складу са дефиницијом из Закона о привредним дру-
штвима), при чему је свака страна била добро обавијеште-
на, те поступила разумно и добровољно.

35) Стамбена некретнина - кућа, стан и припадајући 
дијелови стана у етажном власништву који су намијењени 
становању и грађевинско земљиште намијењено за изград-
њу стамбене некретнине. Гаража или паркинг мјесто сма-
тра се стамбеном некретнином ако је хипотека заснована 
на гаражи, односно паркинг мјесту, заједно са породичном 
кућом, станом и припадајућим дијеловима стана у етажном 
власништву који су намијењени за становање. Кућа за 
одмор не сматра се стамбеном некретнином.

36) Пословна некретнина - пословна зграда, послов-
на просторија, гаража и гаражно мјесто, грађевинско 
земљиште намијењено за изградњу пословне некретнине и 
пољопривредно земљиште. Пословном зградом се сматра 
зграда намијењена обављању пословне дјелатности ако се 
претежним дијелом користи у ту сврху. Пословном просто-
ријом се сматрају једна или више просторија у пословној 
или стамбеној згради које су намијењене обављању по-
словне дјелатности и које, у правилу, чине грађевинску цје-
лину и имају посебан главни улаз. Гаража или паркинг мје-
сто сматрају се пословном некретнином ако су намијењени 
обављању пословне дјелатности или се највећим дијелом 
користе у ту сврху или ако је хипотека заснована на гара-
жи, односно паркинг мјесту заједно са пословном некрет-
нином. Пољопривредно земљиште су оранице, воћњаци, 
виногради, рибњаци и друго земљиште намијењено оба-
вљању пољопривредне дјелатности ако се највећим дије-
лом и користи у ту сврху.

37) Изложености у статусу неизмирења обавеза - сва 
потраживања од једног дужника који касни са отплатом 
обавеза према банци дуже од 90 дана у материјално значај-
ном износу. Под материјално значајним износом подразу-
мијевају се потраживања од:

1. физичког лица у износу већем од 20 КМ или 1% укуп-
не изложености дужника, те

2. правних лица у износу већем од 500 КМ или 2,5% 
укупне изложености дужника.

Изузетно, у случају изложености према физичким ли-
цима, банка може утврђивати статус неизмирења обавеза 
на нивоу појединачне изложености, а не на нивоу укупних 
потраживања банке од тог дужника.

38) Мала и средња привредна друштва - лица која само-
стално обављају привредну дјелатност ради остваривања 
добити производњом, прометом или пружањем услуга на 
тржишту, независно од њиховог правног облика. За потребе 
примјене ове одлуке, малим и средњим привредним дру-
штвима могу се сматрати само она лица која испуњавају 
услове из Закона о рачуноводству и ревизији Републике 
Српске.

39) Службено подржани извозни кредити - зајмови или 
кредити за финансирање извоза робе или услуга за које 
службене агенције за кредитирање извоза дају гаранције, 
обезбјеђење или директно финансирање.

40) Исправка вриједности за кредитни ризик - износ 
општих исправки вриједности и посебних исправки вријед-
ности за губитке по кредитима због кредитних ризика који 
се признају у финансијским извјештајима банке, односно 
износ који се евидентира у билансу успјеха.

41) Вањска институција за процјену кредитног ризика 
или ECAI - агенција за процјену кредитног ризика која је 
регистрована или цертификована у складу са прописима 
Европске уније о агенцијама за кредитни рејтинг.

42) Одабрани ECAI - ECAI који је одабрала банка.
43) Односни инвестициони фонд - инвестициони фонд 

у чије акције или удјеле улаже други инвестициони фонд.

44) Трансакција са дугим роком измирења - трансак-
ција у којој се једна уговорна страна обавезује испоручити 
хартије од вриједности, робу или страну валуту у замјену 
за новчана средства, друге финансијске инструменте или 
робу, или обрнуто, на датум измирења или испоруке који 
је одређен у уговору, а каснији је од тржишног стандарда 
за одређену врсту трансакције, или пет радних дана након 
датума уговарања трансакције, зависно од тога који је да-
тум ранији.

45) Слободна испорука - трансакција која се реализује 
тако што једна уговорна страна извршава плаћање/испору-
ку прије него што је друга уговорна страна извршила своју 
уговорену обавезу.

46) Маржни кредити - трансакције у којима банка 
одобрава кредит за куповину, продају, држање хартија 
од вриједности или трговање њима. Маржни кредити не 
укључују друге врсте кредита обезбијеђене колатералом у 
облику хартија од вриједности.

47) Оперативни ризик - има исто значење као у члану 
90. став 4. Закона о банкама Републике Српске.

48) Тржишни ризик - има исто значење као у члану 90. 
став 3. Закона о банкама Републике Српске.

49) Финансијски инструмент - једно од сљедећег:
1. уговор из којег произилазе финансијска средства за 

једну уговорну страну и финансијска обавеза или власнич-
ки инструмент за другу уговорну страну,

2. финансијски деривати из Прилога 2. ове одлуке,
3. било који остали финансијски инструмент из Прило-

га 2. ове одлуке,
4. основни финансијски инструмент и
5. инструмент који се може сматрати готовином.
Инструменти из т. 1-3. сматрају се финансијским ин-

струментима само ако је њихова вриједност изведена из 
цијене основног (односног) финансијског инструмента или 
неке друге односне ставке, стопе или индекса.

50) Финансијски деривати - финансијски инструмент 
или други уговор који има сљедеће три карактеристике:

1. његова се вриједност мијења као реакција на промје-
не утврђене каматне стопе, цијене финансијског инстру-
мента, цијене робе, курса страних валута, индекса или 
стопе цијене, кредитног рејтинга или кредитног индекса, 
или друге сличне варијабле, под условом да у случају не-
финансијске варијабле та варијабла није одређена за једну 
од уговорних страна,

2. не захтијева почетно нето улагање или је то улагање 
мање него што би било потребно при другим врстама уго-
вора за које би се могло очекивати да слично реагују на 
промјене тржишних фактора и

3. измирује се на неки будући датум.
51) Основни инструмент - хартија од вриједности или 

други инструмент на који се односи финансијски дериват.
52) Девизни форвард уговор (енгл. forward foreign-

exchange contract) - уговор о куповини или продаји одређе-
ног износа страних валута по унапријед договореној ције-
ни на унапријед уговорени датум доспијећа (дужи од два 
радна дана). Форвард уговор нема цијену коју је потребно 
платити при уговарању (премију), али на датум извршења 
мора се извршити обавеза, без обзира на то да ли је тржи-
шна цијена повољнија од договорене цијене форварда.

53) Каматни форвард уговор (енгл. forward rate 
agreement) - уговор на основу којег се једна уговорна страна 
обавезује да исплати другој уговорној страни на одређени 
дан камату обрачунату по фиксној стопи за период одређен 
у уговору, а друга уговорна страна се обавезује да испла-
ти камату на износ утврђен у уговору по каматној стопи 
која важи на тај дан (нпр. фиксни дио и промјењива варија-
бла: EURIBOR, LIBOR и слично). На дан измирења износ 
плаћања израчунава се на основу разлике између утврђене 
каматне стопе и каматне стопе која важи на тај дан.

54) Фјучерс уговор (енгл. futures agreement) - означава 
право или обавезу куповине или продаје одређене имовине 
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или инструмента на унапријед одређен датум (нпр. девизни 
фјучерс, каматни фјучерс, фјучерс на индексе акција, фју-
черс на обвезнице, фјучерс на злато, фјучерс на пољопри-
вредне производе и слично).

55) Девизни фјучерс (енгл. currency futures) - уговори 
за куповину или продају одређене количине једне валуте 
у замјену за неку другу валуту по одређеном курсу, те са 
извршењем на одређени датум доспијећа у будућности.

56) Своп уговор (енгл. swap agreement) - уговор двије 
стране о размјени токова новца у истој или различитим ва-
лутама.

57) Девизни своп (енгл. fx swap) - уговор двије стра-
не о размјени одређеног износа у различитим валутама по 
унапријед уговореним курсевима.

58) Каматни своп (енгл. interest rate swap) - договор 
двије стране о размјени периодичних плаћања камата. Слу-
жи за заштиту од ризика каматних стопа. Замјена каматних 
стопа подразумијева замјену варијабилних каматних стопа 
за фиксне и обрнуто. Инструмент служи за усклађивање 
каматне неусклађености активе и пасиве, заштиту од по-
раста каматних стопа (замјена варијабилне каматне стопе 
на дугорочни кредит за фиксну), као и могућег смањења 
каматног трошка (замјена фиксне каматне стопе на дуго-
рочни кредит за варијабилну) у случају пада референтних 
каматних стопа (LIBOR, EURIBOR).

59) Опција (енгл. option) - уговор који купцу даје право, 
али не и обавезу извршења куповине (енгл. call options) или 
продаје (енгл. put options) неке активе по унапријед угово-
реној цијени на одређени дан или у одређеном року. Опције 
могу бити самостални инструменти или уграђени у неке 
друге финансијске инструменте.

60) Куповна опција (енгл. call option) - уговор који купцу 
(власнику куповне опције) даје право, али не и обавезу, да 
купи одређену активу по унапријед утврђеној фиксној ције-
ни или цијени која се може добити коришћењем договорене 
формуле, на одређени дан или у одређеном року.

61) Продајна опција (енгл. put option) - уговор који 
купцу (власнику продајне опције) даје право, али не и оба-
везу, да прода одређену активу по унапријед утврђеној фик-
сној цијени или цијени која се може добити коришћењем 
договорене формуле, на одређени дан или у одређеном 
року.

62) Девизна опција (енгл. fx option) - означава право ку-
повине или продаје неке валуте по унапријед уговореном 
курсу на одређени дан или у одређеном року.

63) Варант (енгл. warrant) - деривативна хартија од 
вриједности која власнику даје право да до дана или на 
дан истека варанта купи основни инструмент по унапријед 
утврђеној цијени.

64) Заштита (енгл. hedge) - финансијска техника за 
ублажавање ризика од губитка због флуктуације вријед-
ности финансијског инструмента на тржишту, односно то 
је позиција која значајно поништава елементе ризика изме-
ђу позиција из књиге трговања и банкарске књиге или ску-
па позиција.

65) Финансирање трговине - финансирање, укључујући 
гаранције, повезано са размјеном робе и услуга употребом 
финансијских инструмената са фиксним краткорочним 
доспијећем, обично краћим од једне године, без могућ-
ности аутоматског обнављања.

66) Делта (δ) - представља осјетљивост цијене опције 
на мању промјену у цијени основног инструмента (факто-
ра) на који се опција односи.

67) Призната берза и призната клириншка кућа - берза и 
клириншка кућа наведена у Прилогу 3. ове одлуке.

68) Берзански индекс - бројчани показатељ кретања 
цијена индексне корпе хартија од вриједности на појединој 
берзи.

69) Регулисано тржиште - мултилатерални систем који 
води и/или којим управља тржишни оператер, а који омо-
гућава и олакшава спајање интереса трећих страна за ку-
повину и продају финансијских инструмената у складу са 

његовим обавезујућим правилима на начин који доводи до 
закључења уговора у вези са финансијским инструментима 
уврштеним у трговање по његовим правилима и/или систе-
му и које има дозволу за рад и послује редовно у складу са 
релевантним прописима.

70) Тржишни оператер - лице које води, односно орга-
низује пословање на регулисаном тржишту. Тржишни опе-
ратер може бити и само регулисано тржиште.

71) Конвертибилне хартије од вриједности - хартије од 
вриједности које се по избору власника могу замијенити 
другим хартијама од вриједности.

72) Репо трансакција - било која трансакција која је ре-
гулисана репо уговором или обрнутим (reverse) репо уго-
вором.

73) Једноставни репо уговор - репо трансакција у вези 
са једном врстом имовине.

74) Репо уговор и обрнути репо уговор - значи сваки 
уговор према којем банка или њена друга уговорна страна 
преноси хартије од вриједности или робу или загарантова-
на права која се односе на право власништва над хартијама 
од вриједности или робом, при чему наведено право гаран-
тује призната берза која има право на те хартије од вријед-
ности или робу, а уговор банци не дозвољава да пренесе 
или заложи поједину хартију од вриједности или робу на 
више од једне друге уговорне стране истовремено, уз оба-
везу да поновно откупи наведене хартије од вриједности 
или робу или замјенске хартије од вриједности или робу 
које одговарају истом опису по претходно утврђеној цијени 
на одређени будући дан који је утврдио или ће га утврдити 
преносилац, при чему се за банку која продаје хартије од 
вриједности ради о репо уговору, а за банку која их купује о 
обрнутом репо уговору.

75) Уговор о давању у зајам хартија од вриједности 
или робе и узимање у зајам хартија од вриједности и робе - 
означавају све трансакције при којима банка или нека друга 
уговорна страна преносе хартије од вриједности или робу 
у замјену за одговарајуће инструменте обезбјеђења (кола-
терале), те уз обавезу да ће зајмопримац вратити хартије од 
вриједности или робу у истој вриједности на неки будући 
датум или кад то од њега затражи преносилац.

76) Књига трговања - има исто значење као у члану 2. 
став 1. тачка 37. Закона о банкама Републике Српске.

77) Банкарска књига - има исто значење као у члану 2. 
став 1. тачка 38. Закона о банкама Републике Српске.

78) Индекс акција и његово кретање - показатељ по-
нашања одређеног тржишта акција. У индексу се налазе 
најрепрезентативније акције појединог тржишта.

79) Покривене обвезнице - обвезнице чије је издавање 
уређено посебним законом државе у којој се налази сје-
диште издаваоца, а које испуњавају све сљедеће услове:

1. ради заштите права власништва издавалац покриве-
них обвезница може бити само банка која подлијеже супер-
визији регулаторног органа,

2. средства која су добијена продајом покривених обве-
зница морају бити пласирана у имовину која пружа довољ-
но покриће за обавезе преузете на основу покривених обве-
зница у њиховом укупном износу и

3. покривене обвезнице морају бити покривене инстру-
ментима обезбјеђења и давати право имаоцу покривених 
обвезница да у случају стечаја или ликвидације издаваоца 
има првенство у наплати главнице и камата.

Покривене обвезнице издате у земљама чланицама 
Европске уније морају бити уврштене у листу покривених 
обвезница, која укључује и листу овлашћених издавалаца и 
врсту инструмената обезбјеђења, а који чланице Европске 
уније достављају Комисији Европске уније, која те податке 
доставља осталим чланицама Европске уније.

80) Креатор тржишта (енгл. market maker) - лице које 
непрекидно дјелује на тржишту финансијских инструмена-
та, спремно трговати за властити рачун, куповином и про-
дајом финансијских инструмената, по цијенама које само 
одреди, користећи властити капитал.
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81) Независна провјера цијена - процес редовне провје-
ре тачности и независности тржишних цијена или улазних 
параметара за вредновање по моделу.

82) Позиције с намјером трговања представљају једно 
од сљедећег:

1. власничке позиције и позиције које произилазе из 
сервисирања клијената и креирања тржишта,

2. позиције с намјером краткорочне поновне продаје,
3. позиције с намјером остваривања користи од ствар-

них или очекиваних краткорочних разлика у цијени између 
њихове продајне и куповне цијене или на рачун промјене 
других цијена или промјене каматних стопа.

83) Трећа земља - земља која није чланица Европске 
уније.

84) Трансакција обезбијеђена колатералом (енгл. 
secured lending transaction) - трансакција на основу које 
настаје изложеност обезбијеђена колатералом која не садр-
жи одредбу којом се банци даје право на додатно повећање 
износа постојећег колатерала, односно да прима маржу ба-
рем једном дневно.

85) Трансакција зависна од кретања на тржишту капи-
тала (енгл. capital market-driven transaction) - трансакција на 
основу које настаје изложеност обезбијеђена колатералом 
која садржи одредбу којом се банци даје право на додатно 
повећање колатерала, односно да прима маржу барем јед-
ном дневно.

86) Уговор о маржи - уговор или одредбе уговора према 
којима је једна уговорна страна обавезна доставити колате-
рал другој уговорној страни када изложеност друге уговор-
не стране према тој уговорној страни пређе уговорени праг 
вриједности колатерала.

ГЛАВА II
РЕГУЛАТОРНИ КАПИТАЛ И КАПИТАЛНИ ЗАХТЈЕВИ 

ЗА БАНКЕ

Регулаторни капитал
Члан 3.

(1) Регулаторни капитал банке представља износ изво-
ра средстава који је банка дужна одржавати ради сигурног 
и стабилног пословања, односно испуњења обавеза према 
повјериоцима.

(2) Регулаторни капитал представља збир основног и 
допунског капитала након регулаторних усклађивања.

Основни капитал
Члан 4.

Основни капитал банке представља збир редовног 
основног капитала и додатног основног капитала након ре-
гулаторних усклађивања.

Редовни основни капитал (CET 1)
Члан 5.

(1) Редовни основни капитал банке састоји се од став-
ки редовног основног капитала из члана 6. ове одлуке 
након умањења за регулаторна усклађивања из члана 9. 
ове одлуке, те примјене привременог изузећа од одбитака 
од регулаторног капитала из члана 31. ове одлуке. При-
ликом израчунавања регулаторног капитала банка врши 
прилагођавања у складу са ставом 2. овог члана, који се 
односи на одредбе о заштити новчаних токова и промјени 
вриједности властитих обавеза, те у складу са ставом 3. 
овог члана, који се односи на одредбе о додатним вријед-
носним усклађивањима.

(2) Примјена одредаба о заштити новчаних токова и 
промјени вриједности властитих обавеза значи да банка 
приликом израчунавања регулаторног капитала не укљу-
чује сљедеће ставке:

1) резерве из фер вредновaњa које се односе нa добит-
ке или губитке нa основу зaштите новчaног токa финaн-
сијских инструменaтa који се не вреднују по фер-вријед-
ности, укључујући пројектоване новчaне токове,

2) добитке или губитке по обавезaмa банке вредновa-
ним по фер-вриједности нaстaле кaо резултaт промјене кре-
дитног рејтинга сaме банке,

3) добитке или губитке по обавезaмa из финансијских 
деривата банке вредновaних по фер-вриједности, нaстaле 
кaо резултaт промјенa кредитног рејтинга сaме банке.

(3) Примјена одредаба о додaтним вриједносним 
усклaђивањима подрaзумијевa дa бaнкa одбијa од редов-
ног основног кaпитaлa износ свих додaтних вриједносних 
усклaђивања којa су утврђенa примјеном регулaторних 
зaхтјевa зa вредновaње из члaнa 113. ове одлуке нa сву имо-
вину мјерену по фер-вриједности.

Ставке редовног основног капитала
Члан 6.

(1) Ставке редовног основног капитала јесу:
1) инструменти капитала, ако су испуњени услови за 

признавање из члана 7. ове одлуке,
2) рачуни емисионих премија који се односе на инстру-

менте капитала из тачке 1. овог става,
3) задржана добит,
4) остали укупни резултат,
5) остале резерве,
6) резерве за опште банкарске ризике.
(2) Задржана добит, укупни остали резултат, остале ре-

зерве и резерве за опште банкарске ризике признају се као 
ставка редовног основног капитала само ако су безусловно, 
потпуно и неограничено у сваком тренутку расположиви за 
покриће губитака.

(3) Добит текуће године остварена током или на крају 
пословне године може се укључити у ставку редовног 
основног капитала - задржана добит уколико су испуњени 
сљедећи услови:

1) да је та добит ревидирана од стране независног 
вањског ревизора, који је добио претходну сагласност 
Агенције за обављање ревизије финансијских извјештаја 
те банке,

2) да је надлежни орган банке донио формалну одлуку 
о расподјели добити.

Изузетно, банка може у ставку редовног основног капи-
тала - задржана добит укључити добит текуће године прије 
него што банка донесе формалну одлуку само уколико до-
бије претходно одобрење Агенције. Банка је приликом до-
стављања захтјева за издавање претходног одобрења дужна 
Агенцији доставити доказе:

1) да је та добит ревидирана од стране независног 
вањског ревизора, који је добио претходну сагласност 
Агенције за обављање ревизије финансијских извјештаја 
те банке,

2) да је износ те добити умањен за све предвидиве тро-
шкове или дивиденде.

(4) Ставка редовног основног капитала - остале резер-
ве обухвата све врсте резерви које је банка формирала на 
терет добити након опорезивања: законске резерве, стату-
тарне и остале резерве формиране из добити у складу са 
законским прописима.

(5) Инструменти капитала који испуњавају услове из 
члана 7. ове одлуке могу се укључити у редовни основни 
капитал само након што банка добије претходну сагласност 
Агенције.

Услови за признавање инструмената редовног 
основног капитала

Члан 7.
(1) Инструмент капитала из члана 6. став 1. тачка 1. 

признаје се инструментом редовног основног капитала 
само ако су испуњени сви сљедећи услови:

1) банка издаје инструмент директно, у складу са прет-
ходно проведеном процедуром, прописаном законским 
прописима у РС, подзаконском регулативом Агенције, 
оснивачким и другим интерним актима банке;
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2) инструмент је у цијелости уплаћен, а његову купови-

ну, директно или индиректно, не финансира банка;
3) инструмент испуњава све сљедеће услове у вези са 

његовом класификацијом:
1. представља акционарски капитал у складу са закон-

ским прописима у РС,
2. класификује се као акционарски капитал у смислу 

примјењивог рачуноводственог оквира,
3. класификује се као акционарски капитал за потребе 

утврђивања несолвентности банке, када је то примјењиво 
у складу са законским прописима којима се уређује несол-
вентност;

4) инструмент је јасно и одвојено објављен у извјешта-
јима о финансијском положају банке;

5) инструмент је без рока доспијећа;
6) главница инструмента не смије се смањити или 

исплатити, осим у једном од сљедећа два случаја:
1. ликвидације банке,
2. дискреционог откупа инструмента или других 

дискреционих начина смањења капитала, ако је то у складу 
са прописаним условима за смањење регулаторног капита-
ла, ако је примјењиво према важећим законским прописима 
и ако је банка добила претходно одобрење Агенције;

7) одредбама којима се уређује инструмент није одре-
ђено, експлицитно или имплицитно, да би се главница 
инструмента смањила или отплатила или да би се могла 
смањити или отплатити, осим у случају ликвидације банке, 
и банка не даје такве наводе на други начин прије издавања 
инструмента или приликом његовог издавања;

8) инструмент испуњава сљедеће услове у вези са ра-
сподјелом:

1. услови који се примјењују у вези са инструментом не 
дају повлаштена права у редослиједу за расподјелу, нити у 
односу на друге инструменте редовног основног капитала,

2. расподјела власницима инструмента може се извр-
шити само из ставки расположивих за расподјелу,

3. условима који се примјењују у вези са инструментом 
није дефинисана горња граница или друга врста ограни-
чења максималног нивоа расподјела,

4. ниво расподјела није одређен на основу износа за 
који је инструмент купљен приликом издавања,

5. услови који се примјењују у вези са инструментом 
не укључују обавезу банке да изврши расподјелу његовим 
власницима, а банка није ни на који други начин подложна 
таквој обавези,

6. уколико се не изврши расподјела по инструменту, не 
може се сматрати да је наступио случај неизмирења обаве-
за од стране банке,

7. банка нема никаквих ограничења због обуставе ра-
сподјеле по овом инструменту;

9) у односу на све друге инструменте капитала које 
издаје банка, овај инструмент покрива први и сразмјерно 
највећи дио насталих губитака, а сваки инструмент покри-
ва губитке у истој мјери као и остали инструменти редов-
ног основног капитала;

10) инструмент је подређен, односно има мањи прио-
ритет у односу на сва друга потраживања у случају несол-
вентности или ликвидације банке;

11) инструмент власнику даје право на потраживање 
преостале имовине банке, која је у случају ликвидације 
банке и након исплате свих потраживања већег приорите-
та сразмјерна износу таквих изданих инструмената и није 
фиксна или подложна горњој граници;

12) инструмент није обезбијеђен или покривен гаран-
цијом која побољшава подређени статус потраживања од 
стране било којег од сљедећих:

1. банке или њених подређених друштава,
2. матичног друштва банке или његових подређених 

друштава,

3. матичног финансијског холдинга или његових 
подређених друштава,

4. мјешовитог холдинга или његових подређених 
друштава,

5. мјешовитог финансијског холдинга или његових 
подређених друштава,

6. било којег друштва које је уско повезано са субјекти-
ма из подт. 1-5;

13) инструмент није подложан никаквим уговорним 
или другим споразумима којима се побољшава подређени 
статус потраживања на основу инструмента у случају не-
солвентности или ликвидације.

(2) Изузетно од става 1. тачка 6. овог члана, главница 
инструмената може се смањити у оквиру поступка реструк-
турирања банке или због смањења вриједности инструмен-
та капитала по налогу органа надлежног за реструктури-
рање банака.

(3) Изузетно од става 1. тачка 7. овог члана, одредбама 
којима се уређују инструменти може се одредити, експли-
цитно или имплицитно, да се главница инструмената може 
смањити у оквиру поступка реструктурирања банке или 
због смањења вриједности инструмента капитала по нало-
гу органа надлежног за реструктурирање банака.

Посљедице престанка испуњења услова за признавање 
инструмената редовног основног капитала

Члан 8.
У случају да инструмент редовног основног капитала 

престане испуњавати услове за признавање инструмента 
редовног основног капитала из члана 7. ове одлуке, при-
мјењује се сљедеће:

1) тај инструмент одмах престаје испуњавати услове за 
инструмент редовног основног капитала,

2) рачуни емисионих премија на акције који се одно-
се на тај инструмент одмах престају испуњавати услове за 
ставку редовног основног капитала.

Редовни основни капитал - регулаторна усклађивања
Члан 9.

(1) Банка од ставки редовног основног капитала одбија 
сљедеће:

1) губитак текуће финансијске године,
2) непокривени губитак претходних година,
3) нематеријалну имовину у складу са чланом 10. ове 

одлуке,
4) одложена пореска средства која зависе од будуће 

профитабилности у складу са чланом 11. ове одлуке,
5) све пореске трошкове повезане са ставкама редовног 

основног капитала предвидиве у тренутку њиховог обра-
чуна, осим ако банка на одговарајући начин усклади износ 
ставки редовног основног капитала у оној мјери у којој так-
ви порески трошкови умањују износ до којег се те ставке 
могу примјењивати за покривање ризика или губитака,

6) улагања банке у властите инструменте капитала 
(нпр. откупљене властите трезорске акције), укључујући 
властите инструменте редовног основног капитала за које 
банка има стварну или потенцијалну обавезу куповине на 
основу постојеће уговорне обавезе,

7) директно или индиректно улагање банке у инстру-
менте редовног основног капитала субјекта финансијског 
сектора, ако тај субјекат има са банком реципрочно међу-
собно улагање за које Агенција утврди да не представља 
реално и прихватљиво повећање регулаторног капитала 
банке у складу са законским и подзаконским прописима,

8) износ директног или индиректног улагања банке у 
инструменте редовног основног капитала субјеката финан-
сијског сектора ако банка у тим субјектима има значајно 
улагање у складу са чланом 12. ове одлуке,

9) износ директног или индиректног улагања банке у 
инструменте редовног основног капитала субјеката финан-
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сијског сектора ако банка у тим субјектима нема значајно 
улагање у складу са чланом 13. ове одлуке,

10) износ ставки које, у складу са чланом 19. ове одлу-
ке, треба одбити од ставки додатног основног капитала који 
премашује додатни основни капитал банке,

11) износ квалификованог удјела у правном лицу изван 
финансијског сектора. Уколико банка одлучи да ову ставку 
не прикаже као одбитну ставку од капитала, дужна је тој 
изложености додијелити пондер ризика 1.250%,

12) слободне испоруке у складу са чланом 100. став 2. 
ове одлуке. Уколико банка одлучи да ову ставку не прикаже 
као одбитну ставку од капитала, дужна је тој изложености 
додијелити пондер ризика 1.250%.

(2) Банка врши одбитак улагања банке у инструменте 
редовног основног капитала на основу бруто принципа, 
а изузетке за примјену нето принципа Агенција може, уз 
испуњење услова, прописати посебним подзаконским ак-
том.

Одбитак нематеријалне имовине
Члан 10.

Банке на сљедећи начин утврђују износ нематеријалне 
имовине који се одбија:

1) износ који се одбија умањује се за износ повезане 
одложене пореске обавезе који би престао постојати када би 
се нематеријална имовина умањила или престала признава-
ти у складу са примјењивим рачуноводственим оквиром,

2) износ који се одбија обухвата гудвил који је укључен 
у вредновање значајних улагања банке.

Одбитак одложених пореских средстава која зависе од 
будуће профитабилности

Члан 11.
(1) Банка утврђује износ одложених пореских средстава 

која зависе од будуће профитабилности и која се одбијају у 
складу са овим чланом.

(2) Износ одложених пореских средстава која зави-
се од будуће профитабилности израчунава се без његовог 
умањења за износ повезаних одложених пореских обавеза 
банке.

(3) Агенција може дозволити банци да умањи одложена 
пореска средства за износ повезаних одложених пореских 
обавеза банке, ако су испуњени сљедећи услови:

1) ако субјект у складу са важећим законским прописи-
ма има право извршити нетирање текућих пореских сред-
става са текућим пореским обавезама,

2) одложена пореска средства и одложене пореске оба-
везе односе се на порезе које утврђује исти порески орган и 
у вези са истим пореским обвезником,

3) ако је банка доставила Агенцији рјешење или неки 
други документ надлежног пореског органа о праву извр-
шења нетирања предметних одложених пореских средста-
ва са повезаним одложеним пореским обавезама у складу 
са т. 1. и 2. овог става.

(4) Повезане одложене пореске обавезе банке за потре-
бе става 3. овог члана не смију укључивати одложене поре-
ске обавезе које смањују износ нематеријалне имовине који 
се мора одбити.

(5) Сљедеће ставке не одбијају се од регулаторног капи-
тала и додјељује им се пондер ризика у складу са Главом IV 
ове одлуке, која се односи на израчунавање капиталних зах-
тјева за кредитни ризик према стандардизованом приступу:

1) претплата пореза банке за текућу годину,
2) потраживање од централне владе, регионалне владе 

или локалног пореског органа проистекло из третмана по-
реског губитка, уколико постоји таква могућност у складу 
са одредбама примјењивих пореских прописа.

(6) Одложена пореска средства која не зависе од бу-
дуће профитабилности ограничена су на одложена пореска 
средства која произилазе из привремених разлика, ако су 
испуњени сви сљедећи услови:

1) у случају да банка искаже губитак када је проведе-
на прописана процедура усвајања годишњег финансијског 
извјештаја банке или у случају ликвидације или несолвент-
ности банке, она се без одгађања аутоматски и обавезно за-
мјењује потраживањем банке по основу пореза,

2) ако банка у складу са пореским прописима буде има-
ла могућност нетирати потраживање по основу пореза из 
тачке 1. овог става са било којом пореском обавезом банке 
или било којег друштва које је за пореске сврхе у складу са 
тим законом укључено у исту консолидацију као и банка 
или било које друштво које подлијеже надзору на консоли-
дованом основу,

3) када износ потраживања на основу пореза из тачке 
2. овог става премашује пореске обавезе из те тачке, сваки 
се такав вишак без одгађања замјењује директним потра-
живањем од централне или ентитетских влада у складу са 
пореским прописима.

Банка примјењује пондер ризика од 100% на одложе-
на пореска средства ако су испуњени услови из т. 1-3. овог 
става.

Одбитак значајног улагања у субјекте 
финансијског сектора

Члан 12.
У сврху одбитка, банка има значајно улагање у субје-

кат финансијског сектора ако је испуњен било који од сље-
дећих услова:

1) банка посједује више од 10% инструмената редовног 
основног капитала које је тај субјекат издао,

2) банка је уско повезана са тим субјектом и посједује 
инструменте редовног основног капитала које је тај субје-
кат издао,

3) банка посједује инструменте редовног основног ка-
питала које је тај субјекат издао, при чему тај субјекат није 
укључен у консолидацију за потребе надзора, али је укљу-
чен у рачуноводствену консолидацију као и банка за потре-
бе финансијског извјештавања у складу са примјењивим 
рачуноводственим оквиром.

Одбитак улагања у инструменте редовног основног 
капитала када банка нема значајно улагање у субјекте 

финансијског сектора
Члан 13.

(1) Ако банка нема значајно улагање у субјекте финан-
сијског сектора, укупан износ улагања у инструменте ре-
довног основног капитала тих субјеката који се одбија од 
редовног основног капитала банке израчунава се тако што 
се дио укупног износа директних и индиректних улагања у 
инструменте редовног основног капитала, додатног основног 
капитала и допунског капитала који премашује 10% редовног 
основног капитала банке помножи са количником директних 
и индиректних улагања банке у инструменте редовног основ-
ног капитала тих субјеката и укупних директних и индирект-
них улагања у све инструменте капитала тих субјеката.

(2) Дио укупног износа директних и индиректних ула-
гања у инструменте редовног основног капитала, додатног 
основног капитала и допунског капитала субјеката финан-
сијског сектора у којима банка нема значајно улагање и који 
је мањи од 10% редовног основног капитала банке или му 
је једнак не одбија се од редовног основног капитала већ се 
на та улагања примјењује пондер ризика који им одговара 
у складу са стандардизованим приступом за израчунавање 
капиталног захтјева за кредитни ризик.

(3) Укупан износ улагања у инструменте редовног 
основног капитала субјеката финансијског сектора на који 
се примјењују пондери ризика у складу са стандардизо-
ваним приступом за израчунавање капиталног захтјева за 
кредитни ризик израчунава се тако што се износ из става 2. 
овог члана помножи са количником директних и индирект-
них улагања банке у инструменте редовног основног капи-
тала субјеката финансијског сектора и укупних директних 
и индиректних улагања у све инструменте капитала тих 
субјеката.
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(4) За потребе ст. 1. и 3. овог члана редовни основни 

капитал израчунава се тако што се збир ставки редовног 
основног капитала из члана 6. ове одлуке умањи за регу-
латорна усклађивања из члана 9. т. 1, 2, 3, 5, 6, 7. и 12. ове 
одлуке, те изврши прилагођавање у складу са чланом 5. ст. 
2. и 3. ове одлуке.

Захтјеви за одбитке када се примјењује консолидација
Члан 14.

За потребе израчунавања регулаторног капитала на 
појединачном или консолидованом основу, Агенција може, 
на основу законског прописа којим се уређује супервизија 
на консолидованом основу, прописати посебним подзакон-
ским актом услове на основу којих ће дозволити банци да 
приликом израчунавања капитала не одбија улагања у ин-
струменте регулаторног капитала субјекта финансијског 
сектора у којем матично друштво банке, матични финан-
сијски холдинг, матични мјешовити финансијски холдинг 
или банка имају значајно улагање.

Додатни основни капитал (АТ1)
Члан 15.

Додатни основни капитал банке састоји се од ставки 
додатног основног капитала након умањења за регулаторна 
усклађивања из члана 19. ове одлуке и примјене привреме-
ног изузећа од одбитака од регулаторног капитала из члана 
31. ове одлуке.

Ставке додатног основног капитала
Члан 16.

(1) Ставке додатног основног капитала јесу:
1) инструменти капитала, ако су испуњени услови за 

инструменте додатног основног капитала из става 2. овог 
члана,

2) рачуни емисионих премија на акције који се односе 
на инструменте из тачке 1. овог става.

Инструменти из тачке 1. не испуњавају услове за ставке 
редовног основног капитала или допунског капитала.

(2) Инструменти капитала испуњавају услове за ин-
струменте додатног основног капитала само ако су испу-
њени сљедећи услови:

1) инструменти су издати и уплаћени;
2) инструменте није купио било ко од сљедећих субје-

ката:
1. банка или њено подређено друштво,
2. привредно друштво у којем банка има власнички 

удио, директно или индиректно путем контроле над 20% 
или више гласачких права или капитала тог друштва;

3) куповину инструмената, директно или индиректно, 
није финансирала банка;

4) инструменти су подређени у односу на инструменте 
допунског капитала у случају несолвентности банке;

5) инструменти нису обезбијеђени или покривени га-
ранцијом која побољшава подређени статус потраживања 
од стране било којег од сљедећих субјеката:

1. банке или њених подређених друштава,
2. матичног друштва банке или његових подређених 

друштава,
3. матичног финансијског холдинга или његових 

подређених друштава,
4. мјешовитог холдинга или његових подређених 

друштава,
5. мјешовитог финансијског холдинга или његових 

подређених друштава,
6. било ког привредног друштва које је уско повезано са 

субјектима из подт. 1-5;
6) инструменти нису подложни никаквим уговорним 

или другим споразумима којима се побољшава подређени 
статус потраживања на основу инструмената у случају не-
солвентности или ликвидације банке;

7) инструменти су трајни и одредбе којима се уређују не 
садрже било какав стимуланс банци да их откупи;

8) ако одредбе којима се уређују инструменти укључују 
једну или више опција куповине, опција куповине може се 
извршити искључиво на основу дискреционог права изда-
ваоца, имајући у виду испуњење услова под тачком 9. овог 
става;

9) над инструментима се може извршити опција ку-
повине, могу се откупити или поново купити само ако су 
испуњени прописани услови за смањење регулаторног ка-
питала у складу са чланом 30. ове одлуке, а најраније пет 
година од дана издавања, осим када су испуњени услови из 
члана 30. став 3. ове одлуке;

10) одредбе којима се уређују инструменти не наводе 
експлицитно или имплицитно да би се над инструментима 
извршила опција куповине, да би се откупили или поново 
купили или да би се над њима могла извршити опција ку-
повине, осим у сљедећим случајевима:

1. ликвидације банке,
2. дискреционог откупа инструмената или других 

дискреционих начина смањења износа додатног основног 
капитала, ако је банка добила претходно одобрење Аген-
ције у складу са прописаним условима за смањење регула-
торног капитала из члана 30. ове одлуке;

11) банка не наводи експлицитно или имплицитно да би 
надлежно тијело пристало на захтјев за извршење опције 
куповине, откупом или поновном куповином инструмена-
та;

12) инструмент испуњава сљедеће услове у вези са ра-
сподјелом:

1. расподјела се може извршити само из ставки распо-
ложивих за расподјелу,

2. ниво расподјела по инструментима не мијења се у 
односу на кредитну способност банке или њеног матичног 
друштва,

3. одредбе којима се уређују инструменти дају банци 
пуно дискреционо право да у било којем тренутку откаже 
расподјелу по инструментима на неограничени временски 
период и на некумулативном основу, а банка та отказана 
плаћања може употребљавати без ограничења за испуњава-
ње доспјелих обавеза,

4. уколико се не изврши расподјела по инструменту, не 
може се сматрати да је наступио случај неизмирења обаве-
за од стране банке,

5. банка нема никаквих ограничења због обуставе ра-
сподјеле по овом инструменту, а одредбе којима се уређује 
овај инструмент не смију обухватати захтјеве из става 3. 
овог члана;

13) инструменти се не узимају у обзир приликом 
утврђивања премашују ли обавезе банке њену имовину 
за потребе утврђивања несолвентности банке, када је то 
примјењиво у складу са законским прописима којима се 
уређује несолвентност;

14) одредбе којима се уређују инструменти захтијевају 
да се по настанку догађаја који је покретач привремено или 
трајно смањи вриједност главнице инструмента или да се 
изврши конверзија инструмената у инструменте редовног 
основног капитала;

15) одредбе којима се уређују инструменти не садрже 
особине које би могле бити препрека докапитализацији 
банке, а посебно не смију обухватати захтјеве из става 3. 
овог члана;

16) ако инструменте није директно издала банка, морају 
бити испуњена оба сљедећа услова:

1. инструменти су издати преко субјекта који је укљу-
чен у бонитетну консолидацију,

2. средства су одмах и без ограничења доступна банци 
и у облику су који испуњава услове прописане у овом ставу.

(3) За потребе ограничења отказивања расподјела по 
инструментима додатног основног капитала и дефини-
сања особина које би могле бити препрека докапитализа-
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цији банке, одредбе којима се уређује инструмент додатног 
основног капитала посебно не смију укључивати сљедеће:

1) захтјев за расподјеле по инструментима у случају 
да се изврши расподјела по инструменту који издаје банка 
који је једнако рангиран или подређен у односу на инстру-
мент додатног основног капитала, укључујући и инстру-
мент редовног основног капитала,

2) захтјев за извршење расподјела по инструментима 
редовног основног капитала, додатног основног капитала 
или допунског капитала који би се отказао у случају да се 
не обаве расподјеле по тим инструментима додатног основ-
ног капитала,

3) обавезу замјене исплате камата или дивиденди 
плаћањем у било каквом другом облику. Банка ни на који 
други начин не подлијеже таквој обавези.

(4) Инструменти капитала који испуњавају услове из 
става 2. овог члана могу се укључити у додатни основни 
капитал само након што банка добије претходну сагласност 
Агенције.

Смањење вриједности или конверзија инструмената 
додатног основног капитала

Члан 17.
(1) У вези са чланом 16. став 2. тачка 14. ове одлуке, 

на инструменте додатног основног капитала примјењује се 
сљедеће:

1) догађај који је покретач настаје када стопа редовног 
основног капитала банке из члана 34. ове одлуке падне 
испод било којег од сљедећих нивоа:

1. 7,687%,
2. нивоа вишег од 7,687%, који банка одреди и поближе 

опише у одредбама којима се уређује инструмент;
2) банка у одредбама којима се уређује инструмент 

може поближе описати један или више догађаја који су 
покретачи, поред оних из тачке 1. овог става;

3) ако одредбе којима се уређују инструменти захтије-
вају њихову конверзију у инструменте редовног основног 
капитала по настанку догађаја који је покретач, тим одред-
бама треба бити поближе наведено једно од сљедећег:

1. стопа такве конверзије и ограничење допуштеног 
износа за конверзију,

2. распон унутар којег ће се инструменти претворити у 
инструменте редовног основног капитала;

4) ако одредбе којима се уређују инструменти захтије-
вају да се по настанку догађаја који је покретач смањи 
вриједност њихове главнице, смањењем вриједности 
умањује се сљедеће:

1. потраживање власника инструмента у случају несол-
вентности или ликвидације банке,

2. износ који треба платити у случају извршења опције 
куповине или откупа инструмента,

3. расподјеле по инструменту.
(2) Смањењем вриједности или конверзијом инстру-

мента додатног основног капитала, у складу са примјењи-
вим рачуноводственим оквиром, настају ставке које испу-
њавају услове за ставке редовног основног капитала.

(3) Износ инструмената додатног основног капитала 
који се признају у ставке додатног основног капитала огра-
ничен је на минимални износ ставки редовног основног 
капитала који би настао када би вриједност главнице ин-
струмената додатног основног капитала била у потпуности 
смањена или конвертована у инструменте редовног основ-
ног капитала.

(4) Укупни износ инструмената додатног основног ка-
питала чију је вриједност потребно смањити или конвер-
товати по настанку догађаја који је покретач није мањи од 
сљедећа два износа:

1) износа који је потребан да би однос редовног основ-
ног капитала банке поново у потпуности достигао 7,687%,

2) укупне главнице инструмента.

(5) По настанку догађаја који је покретач, банке морају 
предузети сљедеће:

1) одмах обавијестити Агенцију,
2) обавијестити власнике инструмената додатног 

основног капитала,
3) смањити вриједност главнице инструмената или кон-

вертовати инструменте у инструменте редовног основног 
капитала без одгађања, али најкасније у року од мјесец 
дана, у складу са захтјевом из овог члана.

(6) Банка која издаје инструменте додатног основног 
капитала који се конвертују у редовни основни капитал по 
настанку догађаја који је покретач обезбјеђује да је њен 
одобрени акционарски капитал у сваком тренутку довољан 
за конверзију свих таквих конвертибилних инструмената 
додатног основног капитала у акције у случају настанка 
догађаја који је покретач. На дан издавања таквих кон-
вертибилних инструмената додатног основног капитала 
потребно је провести прописану процедуру и добити сва 
одобрења. Банка је дужна провести процедуру прописа-
ну законом и подзаконским актима и претходно обезбије-
дити сва потребна одобрења која се односе на конверзију 
инструмената додатног основног капитала у инструменте 
редовног основног капитала, прије наступања догађаја који 
је покретач.

(7) Банка која издаје инструменте додатног основног ка-
питала који садрже одредбу о конверзији у редовни основ-
ни капитал дужна је обезбиједити да у њеним оснивачким 
актима, статуту или уговорним одредбама не постоје про-
цедуралне препреке за ту конверзију.

Посљедице престанка испуњавања услова за инструменте 
додатног основног капитала

Члан 18.
У случају да инструмент додатног основног капитала 

престане испуњавати прописане услове за инструменте до-
датног основног капитала из члана 16. став 2. ове одлуке, 
примјењује се сљедеће:

1) тај инструмент одмах престаје испуњавати услове за 
инструмент додатног основног капитала,

2) дио рачуна емисионих премија на акције који се од-
носи на тај инструмент одмах престаје испуњавати услове 
за ставку додатног основног капитала.

Додатни основни капитал - регулаторна усклађивања
Члан 19.

(1) Банка од ставки додатног основног капитала одбија 
сљедеће:

1) директна и индиректна улагања банке у властите 
инструменте додатног основног капитала, укључујући 
инструменте додатног основног капитала за које би банка 
имала обавезу куповине на основу постојећих уговора,

2) директна и индиректна улагања у инструменте до-
датног основног капитала субјеката финансијског сектора 
са којима банка има реципрочна међусобна улагања за која 
Агенција сматра да су извршени с циљем вјештачког по-
већања регулаторног капитала,

3) износ директних и индиректних улагања банке у 
инструменте додатног основног капитала субјеката финан-
сијског сектора ако банка у тим субјектима нема значајно 
улагање, утврђен у складу са чланом 20. ове одлуке,

4) износ директних и индиректних улагања банке у 
инструменте додатног основног капитала субјеката финан-
сијског сектора ако банка у тим субјектима има значајно 
улагање, искључујући позиције које као покровитељ еми-
сије држи највише пет радних дана,

5) износ ставки које, у складу са чланом 25. ове одлуке, 
треба одбити од ставки допунског капитала који премашује 
допунски капитал банке,

6) пореске обавезе повезане са ставкама додатног 
основног капитала предвидиве у тренутку њиховог изра-
чунавања, осим ако банка на одговарајући начин усклади 
износ ставки додатног основног капитала у оној мјери у 
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којој такве пореске обавезе умањују износ до којег се те 
ставке могу примјењивати за покривање ризика или губи-
така.

(2) Банка врши одбитак улагања банке у инструменте 
додатног основног капитала на основу бруто принципа, 
а изузетке за примјену нето принципа Агенција може уз 
испуњење услова прописати посебним подзаконским ак-
том.

Одбици улагања у инструменте додатног основног 
капитала када банка нема значајно улагање у субјекте 

финансијског сектора
Члан 20.

(1) Ако банка нема значајно улагање у субјекте финан-
сијског сектора, укупан износ улагања у инструменте до-
датног основног капитала тих субјеката који се одбија од 
додатног основног капитала банке израчунава се тако што 
се дио укупног износа директних и индиректних улагања у 
инструменте редовног основног капитала, додатног основ-
ног капитала и допунског капитала који премашује 10% ре-
довног основног капитала банке помножи са количником 
директних и индиректних улагања банке у инструменте 
додатног основног капитала тих субјеката финансијског 
сектора и укупних директних и индиректних улагања у све 
инструменте капитала тих субјеката.

(2) Дио укупног износа директних и индиректних ула-
гања у инструменте редовног основног капитала, додатног 
основног капитала и допунског капитала субјеката финан-
сијског сектора у којима банка нема значајно улагање који 
је мањи или једнак од 10% редовног основног капитала 
банке не одбија се од капитала, већ се на та улагања при-
мјењује пондер ризика који им одговара у складу са стан-
дардизованим приступом за израчунавање капиталног зах-
тјева за кредитни ризик.

(3) Укупан износ улагања у инструменте додатног 
основног капитала субјеката финансијског сектора на који 
се примјењују пондери ризика у складу са стандардизо-
ваним приступом за израчунавање капиталног захтјева за 
кредитни ризик израчунава се тако што се износ из става 2. 
овог члана помножи са количником директних и индирект-
них улагања банке у инструменте додатног основног капи-
тала субјеката финансијског сектора и укупних директних 
и индиректних улагања у све инструменте капитала тих 
субјеката.

(4) За потребе из ст. 1. и 3. овог члана редовни основни 
капитал израчунава се тако што се збир ставки редовног 
основног капитала из члана 6. ове одлуке умањи за регу-
латорна усклађивања из члана 9. т. 1, 2, 3, 5, 6, 7. и 12. ове 
одлуке, те изврши прилагођавање у складу са чланом 5. ст. 
2. и 3. ове одлуке.

Допунски капитал (Т2)
Члан 21.

(1) Допунски капитал банке састоји се од ставки до-
пунског капитала банке након умањења за регулаторна 
усклађивања из члана 25. ове одлуке и примјене привреме-
ног изузећа од одбитака од регулаторног капитала из члана 
31. ове одлуке.

(2) Допунски капитал не може бити већи од једне трећи-
не основног капитала.

Ставке допунског капитала
Члан 22.

(1) Ставке допунског капитала су:
1) инструменти капитала и субординисани дугови, ако 

су испуњени услови наведени у ставу 2. овог члана (став-
ке из ове тачке не испуњавају услове за ставке редовног 
основног капитала или додатног основног капитала),

2) рачуни емисионих премија на акције који се односе 
на инструменте из тачке 1. овог става,

3) опште исправке вриједности за кредитне губитке до 
1,25% износа изложености пондерисаних ризиком, израчу-
натог у складу са чланом 49. ове одлуке.

(2) Инструменти капитала и субординисани дугови 
испуњавају услове за инструменте допунског капитала ако 
су остварени сљедећи услови:

1) инструменти су издати или су субординисани дугови 
примљени и у потпуности су уплаћени;

2) инструменте није купио или субординисани дуг није 
одобрио/издао било који од сљедећих субјеката:

1. банка или њена подређена друштва,
2. привредно друштво у којем банка има власнички 

удио, директно или индиректно путем контроле над 20% 
или више гласачких права или капитала тог друштва;

3) куповину инструмената или одобравање субордини-
саних дугова, директно или индиректно, није финансирала 
банка;

4) потраживања по основу главнице инструмената или 
субординисаног дуга у потпуности су подређена потражи-
вањима свих неподређених повјерилаца;

5) инструмент или субординисани дугови су необе-
збијеђени, односно нису обезбијеђени нити покривени га-
ранцијом која побољшава подређени статус потраживања 
од стране било којег од сљедећих субјеката:

1. банке или њених подређених друштава,
2. матичног друштва банке или његових подређених 

друштава,
3. матичног финансијског холдинга или његових 

подређених друштава,
4. мјешовитог холдинга или његових подређених 

друштава,
5. мјешовитог финансијског холдинга или његових 

подређених друштава,
6. било ког привредног друштва које је уско повезано са 

субјектима из подт. 1-5;
6) одредбе уговора којима се уређују инструменти или 

субординисани дугови не садрже одредбу којом се на било 
који начин може побољшати статус подређености потражи-
вања по основу тог инструмента или субординисаног дуга;

7) инструменти или субординисани дугови имају ини-
цијални рок доспијећа од најмање пет година;

8) одредбе којима се уређују инструменти или суборди-
нисани дугови не укључују било какав стимуланс банци 
да их откупи или отплати њихову главницу прије рока 
доспијећа;

9) уколико инструменти укључују једну или више 
опција куповине или једну или више опција отплате ових 
инструмената прије датума њиховог уговореног рока 
доспијећа, опције се могу извршити искључиво на осно-
ву дискреционог права издаваоца или дужника, имајући у 
виду испуњење услова из тачке 10. овог става;

10) уколико је предвиђена опција куповине, откупа, по-
новне куповине или отплате ових инструмената прије да-
тума њиховог уговореног рока доспијећа, иста се може, уз 
претходно одобрење Агенције, извршити најраније по исте-
ку пет година од његовог издавања, а прије истека пет година 
само уколико су испуњени услови из чл. 29. и 30. ове одлуке;

11) одредбама којима се уређују инструменти или су-
бординисани дугови није експлицитно или имплицитно 
дефинисано да се може извршити опција куповине, понов-
не куповине или отплате ових инструмената прије датума 
њиховог уговореног рока доспијећа, нити убрзати планира-
на динамика исплате камате или главнице, осим у случају 
смањења вриједности или конверзије капитала или примје-
не инструмената реструктурирања у складу са законом, од-
носно у случају стечаја или ликвидације банке, а банка не 
истиче ту могућност ни на који други начин;

12) уговорени услови везани за исплату камате или ди-
виденди не мијењају се у односу на кредитну способност 
банке или њеног матичног друштва;

13) ако инструменте није директно издала банка или 
ако субординисане дугове није директно примила банка, 
морају бити испуњена оба сљедећа услова:



 

32 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 74 7.8.2017.

1. инструменти су издати преко субјекта који је укљу-
чен у бонитетну консолидацију,

2. средства су одмах и без ограничења доступна банци 
и у облику су који испуњава услове прописане у овом ставу.

(3) Инструменти капитала и субординисаног дуга који 
испуњавају услове из става 2. овог члана могу се укључити 
у допунски капитал само након што банка добије претход-
ну сагласност Агенције.

Амортизација инструмената допунског капитала
Члан 23.

Износ ставке допунског капитала који се може укључи-
ти у допунски капитал банке у току посљедњих пет година 
до доспијећа инструмената израчунава се множењем т. 1. и 
2. овог става:

1) номинални износ инструмента или субординисаног 
дуга на први дан посљедњег петогодишњег периода до 
дана доспијећа у складу са уговором подијељен са бројем 
календарских дана у том периоду,

2) број преосталих календарских дана до дана доспијећа 
инструмента или субординисаног дуга.

Посљедице престанка испуњавања услова за инструменте 
допунског капитала

Члан 24.
У случају да инструмент допунског капитала престане 

испуњавати услове из члана 22. став 2. ове одлуке, при-
мјењује се сљедеће:

1) тај инструмент одмах престаје испуњавати услове за 
признавање за ставке допунског капитала,

2) дио рачуна емисионих премија на акције које се од-
носе на тај инструмент одмах престаје испуњавати услове 
за ставке допунског капитала.

Допунски капитал - регулаторна усклађивања
Члан 25.

(1) Од ставки допунског капитала одбија се сљедеће:
1) директна или индиректна улагања банке у властите 

инструменте допунског капитала, укључујући властите ин-
струменте допунског капитала за које би институција могла 
имати обавезу куповине на основу постојећих уговорних 
обавеза,

2) улагања у инструменте допунског капитала субјеката 
финансијског сектора, ако ти субјекти имају са банком ре-
ципрочна међусобна улагања за која Агенција сматра да су 
извршена с циљем вјештачког повећања капитала,

3) износ директних и индиректних улагања банке у 
инструменте допунског капитала субјеката финансијског 
сектора ако банка у тим субјектима нема значајно улагање, 
утврђен у складу са чланом 26. ове одлуке,

4) износ директних и индиректних улагања банке у 
инструменте допунског капитала субјеката финансијског 
сектора ако банка у тим субјектима има значајно улагање, 
искључујући позиције које као покровитељ емисије држи 
најдуже пет радних дана.

(2) Банка врши одбитак улагања банке у инструменте 
допунског капитала на основу бруто принципа, а изузетке 
за примјену нето принципа Агенција може, уз испуњење 
услова, прописати посебним подзаконским актом.

Одбици улагања у инструменте допунског капитала када 
банка нема значајно улагање у субјекте финансијског 

сектора
Члан 26.

(1) Ако банка нема значајно улагање у субјекте фи-
нансијског сектора, укупан износ улагања у инструменте 
допунског капитала тих субјеката који се одбија од допун-
ског капитала банке израчунава се тако што се дио укупног 
износа директних и индиректних улагања у инструменте 
редовног основног капитала, додатног основног капитала 
и допунског капитала који премашује 10% редовног основ-
ног капитала банке помножи са количником директних и 

индиректних улагања банке у инструменте допунског капи-
тала тих субјеката финансијског сектора и укупних директ-
них и индиректних улагања у све инструменте капитала 
тих субјеката.

(2) Дио укупног износа директних и индиректних ула-
гања у инструменте редовног основног капитала, додатног 
основног капитала и допунског капитала субјеката финан-
сијског сектора у којима банка нема значајно улагање који 
је мањи од 10% редовног основног капитала банке или му 
је једнак не одбија се од капитала, већ се на та улагања 
примјењује пондер ризика који им одговара у складу са 
стандардизованим приступом за израчунавање капиталног 
захтјева за кредитни ризик.

(3) Укупан износ улагања у инструменте допунског 
капитала субјеката финансијског сектора на који се при-
мјењују пондери ризика у складу са стандардизованим 
приступом за израчунавање капиталног захтјева за кредит-
ни ризик израчунава се тако што се износ из става 2. овог 
члана помножи са количником директних и индиректних 
улагања банке у инструменте допунског капитала субјеката 
финансијског сектора и укупних директних и индиректних 
улагања у све инструменте капитала тих субјеката.

(4) За потребе ст. 1. и 3. овог члана редовни основни 
капитал израчунава се тако што се збир ставки редовног 
основног капитала из члана 6. ове одлуке умањи за регу-
латорна усклађивања из члана 9. т. 1, 2, 3, 5, 6, 7. и 12. ове 
одлуке, те изврши прилагођавање у складу са чланом 5. ст. 
2. и 3. ове одлуке.

Расподјела по инструментима регулаторног капитала
Члан 27.

(1) Инструменти капитала по основу којих банка има 
дискреционо право да донесе одлуку о извршењу расподјела 
у неновчаном облику или у облику инструмената регулатор-
ног капитала не испуњавају услове за инструменте редовног 
основног капитала, додатног основног капитала или допун-
ског капитала без претходног одобрења Агенције.

(2) Агенција издаје одобрење из става 1. овог члана 
само ако оцијени да су испуњени сви сљедећи услови у 
смислу да дискреционо право из става 1. овог члана или 
облик у којем се могу извршити расподјеле:

1) не би негативно утицали на способност банке да от-
каже плаћања у вези са инструментом,

2) не би негативно утицали на способност инструмента 
да покрије губитке,

3) не би на други начин умањили квалитет инструмента 
капитала.

(3) Инструменти капитала у вези са којима правно лице, 
које није банка која их је издала, има дискреционо право 
донијети одлуку или захтијевати да расподјела по инстру-
менту буде у неновчаном облику или у облику инструмента 
регулаторног капитала, не испуњавају услове за инстру-
менте редовног основног капитала, додатног основног ка-
питала или допунског капитала.

Улагања у инструменте капитала субјеката финансијског 
сектора који су под супервизијом и не испуњавају услове 

за регулаторни капитал
Члан 28.

Банка не одбија од било којег елемента регулаторног 
капитала директна и индиректна улагања у инструменте 
капитала субјеката финансијског сектора који су под над-
зором надлежног регулаторног органа и који не испуњавају 
услове за укључивање у регулаторни капитал тог субјекта. 
Банка примјењује одговарајуће пондере ризика на таква 
улагања у складу са главом IV ове одлуке, која се односи на 
израчунавање капиталних захтјева за кредитни ризик пре-
ма стандардизованом приступу.

Услови за смањење регулаторног капитала
Члан 29.

Банка је дужна тражити од Агенције претходно одо-
брење за једно или обоје од сљедећег:
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1) смањење, откуп или поновну куповину инструмената 

редовног основног капитала које је банка издала у складу 
са важећом регулативом,

2) извршење опције куповине, откупа, отплате или по-
новне куповине инструмената додатног основног капитала 
или инструмената допунског капитала прије датума њихо-
вог уговорног доспијећа.

Супервизорско одобрење за смањење регулаторног 
капитала
Члан 30.

(1) Агенција издаје банци одобрење за смањење, по-
новну куповину, откуп или извршење опције куповине ин-
струмената редовног основног капитала, додатног основ-
ног капитала или допунског капитала ако је испуњен било 
који од сљедећих услова:

1) ако банка прије или у тренутку извршења радње која 
се односи на смањење регулаторног капитала у складу са 
условима прописаним чланом 29. ове одлуке замијени те 
инструменте инструментима регулаторног капитала једна-
ког или већег квалитета под условима који су одрживи са 
аспекта способности банке да остварује добит,

2) ако банка Агенцији докаже да би регулаторни капи-
тал банке након извршења предметне радње премашивао 
прописане капиталне захтјеве утврђене у члану 34. ове 
одлуке, захтјев за комбиновани заштитни слој дефинисан 
чланом 40. ове одлуке и евентуалне додатне капиталне зах-
тјеве утврђене за ту банку од стране Агенције на основу 
процјене ризика којима је та банка изложена или може бити 
изложена, а у складу са законским овлашћењима.

(2) Приликом процјене одрживости замјенских инстру-
мената са аспекта способности банке да остварује добит, 
Агенција разматра извршену анализу банке о обиму у којем 
би ти замјенски инструменти капитала били неповољнији 
за банку од оних које би замијенили.

(3) Агенција може допустити банци да откупи инстру-
менте додатног основног капитала или допунског капитала 
прије истека пет година од дана издавања само ако су испу-
њени услови из става 1. овог члана, те т. 1. и 2. овог става:

1) дошло је до промјене у регулаторној класификацији 
тих инструмената, која би вјероватно довела до искључења 
тих инструмената из регулаторног капитала или њихове ре-
класификације у облик капитала нижег квалитета, а испу-
њена су оба сљедећа услова:

1. Агенција сматра да је таква промјена у довољној мје-
ри изгледна,

2. банка је доказала Агенцији да се регулаторна рек-
ласификација није могла разумно предвидјети у тренутку 
њиховог издавања;

2) дошло је до промјене у примјењивом пореском 
третману тих инструмената у вези са којим је банка дока-
зала Агенцији да је промјена значајна и да се није могла 
разумно предвидјети у тренутку издавања инструмента.

Привремено изузеће од одбитка од регулаторног капитала
Члан 31.

(1) Ако банка привремено држи инструменте капитала 
или је одобрила субординисани дуг који испуњавају услове 
за инструменте редовног основног капитала, додатног основ-
ног капитала или допунског капитала у субјекту финансијског 
сектора, а које регулаторни орган у складу са законским про-
писом сматра улагањем ради поступка финансијске помоћи 
у сврху реорганизације и спашавања тог субјекта, Агенција 
може дозволити привремено изузеће од одредаба о одбитку 
које би се на те инструменте иначе односиле.

(2) У вези са примјеном става 1. овог члана Агенција 
ће поступати у складу са законским прописом којим се ре-
гулише поступак финансијске помоћи у сврху реорганиза-
ције и спашавања субјекта финансијског сектора.

Захтјев за регулаторни капитал
Члан 32.

Регулаторни капитал банке не смије пасти испод износа 
уплаћеног оснивачког капитала који се у складу са одредба-

ма законског прописа захтијева приликом издавања дозволе 
за рад.

Континуирана оцјена квалитета регулаторног капитала
Члан 33.

Агенција континуирано врши оцјену квалитета регула-
торног капитала у складу са законском или подзаконском 
регулативом.

Капитални захтјеви за банке
Члан 34.

(1) Поступајући у складу са чланом 32. ове одлуке и 
прописаним захтјевима у вези са одступањем за мали обим 
пословања из књиге трговања из члана 35. ове одлуке, бан-
ка мора у сваком тренутку испуњавати сљедеће капиталне 
захтјеве:

1) стопу редовног основног капитала од 6,75%,
2) стопу основног капитала од 9%,
3) стопу регулаторног капитала од 12%.
(2) Банка израчунава стопе капитала из става 1. овог 

члана на сљедећи начин:
1) стопа редовног основног капитала јесте однос ре-

довног основног капитала и укупног износа изложености 
ризику, изражена у процентима,

2) стопа основног капитала јесте однос основног капи-
тала банке и укупног износа изложености ризику, изражена 
у процентима,

3) стопа регулаторног капитала јесте однос регулатор-
ног капитала банке и укупног износа изложености ризику, 
изражена у процентима.

(3) Укупни износ изложености ризику израчунава се 
као збир т. 1-5. овог става након уважавања одредаба из 
става 4. овог члана:

1) износи изложености пондерисани кредитним ри-
зиком утврђени у складу са главом IV ове одлуке, која се 
односи на капитални захтјев за кредитни ризик и износи 
изложености по основу слободних испорука израчунати у 
складу са чланом 100. ове одлуке, за све пословне активно-
сти банке, осим износа изложености пондерисаних ризи-
ком за послове из књиге трговања банке;

2) капитални захтјеви за послове из књиге трговања 
банке одређени у складу са главом IX ове одлуке, која се од-
носи на капиталне захтјеве за тржишни ризик за сљедеће:

1. ризик позиције,
2. велике изложености које прекорачују ограничења де-

финисана Одлуком о великим изложеностима;
3) капитални захтјеви одређени у складу са одредбама 

из дијела ове одлуке које се односе на тржишне ризике и 
ризик намирења, осим слободних испорука, за сљедеће:

1. девизни ризик,
2. ризик намирења,
3. робни ризик;
4) капитални захтјеви за оперативни ризик у складу са 

главом VIII ове одлуке, која се односи на оперативни ризик;
5) износ изложености пондерисан ризиком утврђен у 

складу са главом IV ове одлуке, који се односи на израчуна-
вање капиталних захтјева за кредитни ризик, а произилази 
из послова из књиге трговања и односи се на финансијске 
деривате из Прилога 2. ове одлуке, репо трансакције, тран-
сакције позајмљивања хартија од вриједности или робе 
другој уговорној страни или од друге уговорне стране на 
основу хартија од вриједности или робе, трансакције са ду-
гим роком намирења и маржне кредите.

(4) Сљедеће одредбе примјењују се приликом израчу-
навања укупног износа изложености из става 3. овог члана:

1) капитални захтјеви из т. 2. и 4. става 3. укључују оне 
ризике који произилазе из свих пословних активности бан-
ке,

2) банке множе капиталне захтјеве из т. 2-4. тог става 
са 12,5.
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(5) Приликом израчунавања регулаторног капитала, 
износ недостајућих резерви за кредитне губитке по регула-
торним захтјевима и критеријумима класификације пред-
ставља одбитак, односно предмет је регулаторних усклађи-
вања.

(6) Израчунавање капиталних захтјева у складу са 
одредбама ове одлуке предмет је независног прегледа од 
стране интерне и спољне ревизије, а у складу са законским 
и подзаконским прописима којима се регулише функција 
интерне и спољне ревизије у банкама.

Одступање од капиталних захтјева за мали обим послова 
из књиге трговања

Члан 35.
(1) Банка може израчунавати капиталне захтјеве за 

послове из књиге трговања у складу са главом IV ове одлу-
ке, која се односи на израчунавање капиталних захтјева за 
кредитни ризик умјесто у складу са дијелом ове одлуке који 
се односи на израчунавање капиталних захтјева за ризик 
позиције, ако обим њихових билансних и ванбилансних 
послова из књиге трговања испуњава оба сљедећа услова:

1) обично износи мање од 3% укупне имовине,
2) никада не прелази 4% укупне имовине.
(2) Укупна имовина из става 1. т. 1. и 2. представља збир 

нето књиговодствене вриједности билансне активе и књи-
говодствене вриједности ванбилансних ставки умањених 
за резерве за губитке по ванбилансној активи.

(3) Приликом израчунавања обима билансних и ванби-
лансних послова банка примјењује сљедеће:

1) дужнички инструменти вреднују се по њиховој 
тржишној цијени или њиховој номиналној вриједности, 
власнички инструменти по њиховој тржишној цијени, а фи-
нансијски деривати по номиналној или тржишној вријед-
ности односних инструмената,

2) апсолутна вриједност дугих позиција сабира се са 
апсолутном вриједношћу кратких позиција.

(4) Уколико обим књиге трговања пређе 4%, банка је ду-
жна о томе одмах обавијестити Агенцију. Уколико Агенција 
на основу достављених података утврди да обим књиге 
трговања банке прелази 3% и три пута или више у току јед-
ног календарског мјесеца или девет или више пута у току 
једног квартала, Агенција обавјештава банку да од сље-
дећег извјештајног датума почиње израчунавати капиталне 
захтјеве у складу са главом IX ове одлуке, која се односи на 
израчунавање капиталних захтјева за тржишни ризик.

(5) Изузетно, Агенција може донијети одлуку којом 
се од банке захтијева да израчунава капиталне захтјеве за 
тржишни ризик и уколико банка не прелази лимите из става 
4. овог члана.

Извјештавање о капиталним захтјевима и финансијским 
информацијама

Члан 36.
(1) Банка је дужна извјештавати Агенцију о израчунава-

њу капиталних захтјева из члана 34. ове одлуке у складу са 
подзаконским прописом којим се ближе уређују јединстве-
ни обрасци, учесталост и датуми извјештавања.

(2) Агенција може од банке захтијевати и додатне извје-
штаје о финансијским информацијама које су потребне за 
добијање потпуног прегледа ризичног профила банке и 
прописати остале посебне захтјеве за извјештавање.

ГЛАВА III
ФИНАНСИЈСКА ПОЛУГА, ЗАШТИТНИ СЛОЈЕВИ 
КАПИТАЛА И МЈЕРЕ ЗА ОЧУВАЊЕ КАПИТАЛА

1. Финансијска полуга

Израчунавање стопе финансијске полуге
Члан 37.

(1) Банка израчунава стопу финансијске полуге у скла-
ду са методологијом из ст. 2-8. овог члана.

(2) Стопа финансијске полуге израчунава се тако да се 
мјера капитала банке подијели са мјером укупне изложе-
ности банке, те се добијени однос изражава као проценат.

Банка израчунава стопу финансијске полуге на рефе-
рентни датум извјештавања.

(3) За потребе става 2. овог члана мјера капитала је 
основни капитал.

(4) Мјера укупне изложености банке јесте збир вријед-
ности изложености:

1) имовине из става 5. овог члана, осим ставки које се 
одбијају приликом утврђивања мјере капитала из става 3. 
овог члана,

2) финансијских деривата из става 7. овог члана,
3) репо трансакција, трансакција позајмљивања хартија 

од вриједности или робе другој уговорној страни или од 
друге уговорне стране, трансакција са дугим роком нами-
рења и маржних кредита из става 6. овог члана,

4) ванбилансних ставки из става 8. овог члана.
(5) Банка утврђује вриједност имовине за потребе става 

4. овог члана, искључујући уговоре из Прилога 2. ове oдлу-
ке у складу са сљедећим принципима:

1) вриједност изложености имовине представља вријед-
ност изложености из члана 44. ове одлуке, при чему се би-
лансне позиције умањују само за исправке вриједности, а 
ванбилансне позиције за резерве израчунате по међународ-
ним рачуноводственим стандардима,

2) технике смањења кредитног ризика не могу утицати 
на смањење износа ставки које улазе у вриједност изложе-
ности имовине,

3) нетирање кредита депозитима није допуштено,
4) нетирање репо трансакција, трансакција позајмљи-

вања хартија од вриједности или робе другој уговорној 
страни или од друге уговорне стране, трансакције са дугим 
роком намирења и маржних кредита нису допуштени.

(6) Банка утврђује вриједност изложености репо тран-
сакција, трансакција позајмљивања хартија од вриједности 
или робе другој уговорној страни или од друге уговорне 
стране, трансакција са дугим роком намирења и маржних 
кредита, укључујући оне који се воде ванбилансно, у скла-
ду са чланом 87. ове одлуке.

(7) Банка одређује вриједност изложености за финан-
сијске деривате из Прилога 2. ове oдлуке, укључујући и оне 
ванбилансне, у складу са чланом 46. ове одлуке. Изузет-
но, банка може користити метод оригиналне изложености 
из члана 47. ове одлуке за одређивање вриједности фи-
нансијских деривата из ст. 1. и 2. Прилога 2. ове одлуке, 
само уколико се том истом методом користи за одређивање 
вриједности тих уговора за потребе израчунавања капитал-
них захтјева.

(8) Банка утврђује вриједност изложености ванбилан-
сних ставки, осим оних наведених у ст. 6. и 7. овог члана 
у складу са чланом 44. ове одлуке, при чему банка узима 
књиговодствену вриједност тих ставки умањену за резерве 
за кредитне губитке по међународном стандарду за ванби-
лансне ставке, на које примјењују сљедеће факторe конвер-
зије:

1) фактор конверзије који се примјењује на књиговод-
ствену вриједност за неискоришћене кредитне линије, које 
се могу безусловно опозвати у било којем тренутку без пре-
тходног обавјештења из става 4. т. 1. и 2. Прилога 1. ове 
одлуке, износи 10%,

2) фактор конверзије за ванбилансне ставке средњег/
ниског ризика по основу финансирања трговине из става 3. 
тачка 1. из Прилога 1. ове одлуке и за ванбилансне ставке 
повезане са службено подржаним извозним кредитима из 
става 3. тачка 2. Прилога 1. ове одлуке износи 20%,

3) фактор конверзије за ванбилансне ставке средњег ри-
зика по основу финансирања трговине из става 2. тачка 1. 
и става 2. тачка 2. подтачка 1. Прилога 1. ове одлуке и за 
ванбилансне ставке повезане са службено подржаним из-
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возним кредитима из става 2. тачка 2. подтачка 2. Прилога 
1. ове одлуке износи 50%,

4) фактор конверзије за све друге ванбилансне ставке из 
Прилога 1. ове одлуке износи 100%.

(9) Банка је дужна да обезбиједи и одржава стопу фи-
нансијске полуге у износу од најмање 6%.

Извјештавање о финансијској полузи
Члан 38.

Банка је дужна извјештавати Агенцију о стопи финан-
сијске полуге и њеним саставним дијеловима у складу са 
подзаконским прописом којим се ближе уређују јединстве-
ни обрасци, учесталост и датуми извјештавања.

2. Заштитни слојеви капитала

Захтјев за одржавање заштитног слоја за очување капитала
Члан 39.

(1) Заштитни слој за очување капитала јесте регулатор-
ни капитал који банка мора одржавати у облику редовног 
основног капитала у износу од 2,5% укупног износа изло-
жености ризику, израчунатог у складу са чланом 34. став 3. 
ове одлуке.

(2) Заштитни слој за очување капитала из става 1. овог 
члана представља дио редовног основног капитала изнад 
прописаног минимума од 6,75% укупног износа изложено-
сти ризику.

(3) Уколико је Агенција одређеној банци, на основу 
процјене ризика којима је та банка изложена или може бити 
изложена, утврдила већу стопу редовног основног капита-
ла од прописаног минимума, који износи 6,75% укупног 
износа изложености ризику, тада заштитни слој за очување 
капитала представља дио редовног основног капитала 
изнад стопе коју је Агенција одредила за ту банку.

(4) Уколико банка не испуњава захтјеве из става 1. овог 
члана, примјењују се ограничења расподјеле из члана 41. 
ст. 2. и 3. ове одлуке и план за очување капитала из члана 
42. ове одлуке.

Захтјев за остале заштитне слојеве капитала
Члан 40.

(1) Агенција утврђује листу системски значајних ба-
нака у складу са чланом 187. Закона о банкама Републике 
Српске.

(2) Агенција може одредити стопу заштитног слоја ка-
питала за системски значајне банке у висини од 0% до 2% 
укупног износа изложености ризику израчунатог у складу 
са чланом 34. став 3. ове одлуке.

(3) Захтјев за комбиновани заштитни слој представља 
редовни основни капитал (изражен процентуално у односу 
на укупни износ изложености ризику израчунат у складу са 
чланом 34. став 3. ове одлуке, који је намијењен испуњава-
њу захтјева за заштитни слој за очување капитала, увећан 
за сљедеће заштитне слојеве, у зависности од тога шта је 
примјењиво:

1) контрациклични заштитни слој специфичан за банку,
2) заштитни слој за системски важну банку,
3) заштитни слој за системски ризик.
(4) Примјена захтјева за одржавање контрацикличног 

заштитног слоја специфичног за банку и заштитног слоја 
за системски ризик у случају потребе прописаће се посеб-
ним актом.

(5) Уколико банка не испуњава захтјеве из става 1. овог 
члана, примјењују се ограничења расподјеле из члана 41. 
ст. 2. и 3. ове одлуке.

3. Мјере за очување капитала

Мјере за очување капитала - ограничења расподјеле
Члан 41.

(1) Банка која испуњава захтјеве за комбиновани за-
штитни слој не може да изврши расподјелу добити у вези 
са редовним основним капиталом, ако би то довело до 

смањења редовног основног капитала до нивоа на којем 
више не испуњава комбиновани заштитни слој.

(2) Банка која не испуњава захтјев за комбиновани 
заштитни слој дужна је израчунавати максимални износ 
за расподјелу (МИР) и о томе обавијестити Агенцију о 
МИР-у.

(3) Банка прије израчунавања МИР-а из става 2. ове 
одлуке не смије предузети било коју од сљедећих актив-
ности:

1) извршити расподјелу добити везану уз редовни 
основни капитал,

2) створити обавезу плаћања варијабилних накнада или 
дискреционих пензионих погодности или извршити испла-
ту накнада, уколико у том тренутку банка не испуњава ком-
биновани заштитни слој из члана 40. ове oдлуке,

3) извршити плаћања по инструментима додатног 
основног капитала.

(4) МИР се израчунава множењем збира израчунатог у 
складу са ставом 5. овог члана са фактором утврђеним у 
складу са ставом 6. овог члана. МИР се умањује за све ак-
тивности које се односе на став 3. т. 1-3. овог члана.

(5) Збир који се множи у складу са ставом 4. овог члана 
састоји се од:

1) добити текуће године која је остварена у току по-
словне године, која није укључена у редовни основни ка-
питал у складу са чланом 6. ст. 2. и 3. ове одлуке, а која 
је остварена након посљедње одлуке о расподјели добити 
или било које активности која се односи на став 3. т. 1-3. 
овог члана и

2) добити текуће године која је остварена на крају по-
словне године, која није укључена у редовни основни ка-
питал у складу са чланом 6. ст. 2. и 3. ове одлуке, а која је 
остварена након посљедње одлуке о расподјели добити или 
било које активности која се односи на став 3. т. 1, 2. или 
3. овог члана, 

умањено за:
3) износе који би се плаћали по основу пореза, ако би се 

т. 1 и 2. овог става задржале.
(6) Фактор се утврђује на сљедећи начин:
1) ако редовни основни капитал који одржава банка, 

а који се не користи за испуњавање капиталних захтјева 
из члана 34. став 1. тачка 3. ове одлуке, исказан као про-
центуални удио у укупном износу изложености ризику из-
рачунатом у складу са чланом 34. став 3. ове одлуке, спада 
у први (односно најнижи) квартил дистрибуције захтјева за 
комбиновани заштитни слој - фактор износи 0,

2) ако редовни основни капитал који одржава банка, 
а који се не користи за испуњавање капиталних захтјева 
из члана 34. став 1. тачка 3. ове одлуке, исказан као про-
центуални удио у укупном износу изложености ризику из-
рачунатом у складу са чланом 34. став 3. ове oдлуке, спада 
у други квартил дистрибуције захтјева за комбиновани за-
штитни слој - фактор износи 0,2,

3) ако редовни основни капитал који одржава банка, 
а који се не користи за испуњавање капиталних захтјева 
из члана 34. став 1. тачка 3. ове одлуке, исказан као про-
центуални удио у укупном износу изложености ризику из-
рачунатом у складу са чланом 34. став 3. ове одлуке, спада 
у трећи квартил дистрибуције захтјева за комбиновани за-
штитни слој - фактор износи 0,4,

4) ако редовни основни капитал који одржава банка, 
а који се не користи за испуњавање капиталних захтјева 
из члана 34. став 1. тачка 3. ове одлуке, исказан као про-
центуални удио у укупном износу изложености ризику 
израчунатом у складу са чланом 34. став 3. ове одлуке, 
спада у четврти (односно највиши) квартил дистрибу-
ције захтјева за комбиновани заштитни слој - фактор 
износи 0,6,

5) доње и горње границе сваког квартила дистрибуције 
захтјева за комбиновани заштитни слој израчунавају се на 
сљедећи начин:
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Доња граница квартила 
дистрибуције = Захтјев за комбиновани 

заштитни слој x (Qn -1)
4

Горња граница квартила 
дистрибуције = Захтјев за комбиновани 

заштитни слој x Qn,
4

гдје “Qn” означава редни број односног квартила ди-
стрибуције.

(7) Ограничења која су одређена овим чланом при-
мјењују се само на плаћања која доводе до смањења редов-
ног основног капитала или смањења добити, те ако обуста-
ва плаћања или неспровођење плаћања не представљају на-
станак статуса неизмирења обавеза или услова за примјену 
плана опоравка банке у случају несолвентности.

Агенција посебним подзаконским актом прописује оба-
везе банака везане за планове опоравка.

(8) Ако банка не испуњава захтјев за комбиновани 
заштитни слој, а намјерава расподијелити неку од своје 
расположиве добити или предузети неку од активности из 
т. 1-3. става 3. овог члана, о томе обавјештава Агенцију и 
доставља сљедеће информације:

1) износ капитала који одржава банка, подијељен на:
1. редовни основни капитал,
2. додатни основни капитал,
3. допунски капитал;
2) износ добити текуће године остварене током послов-

не године и добити текуће године остварене на крају по-
словне године;

3) износ МИР-а израчунат у складу са ставом 4. овог 
члана;

4) износ расположиве добити коју намјерава распоре-
дити на сљедеће:

1. исплату дивиденди,
2. откуп акција,
3. плаћања по инструментима додатног основног капи-

тала,
4. исплату варијабилне накнаде или дискреционих пен-

зионих погодности, било стварањем нове обавезе плаћања 
или плаћањем у складу са обавезом плаћања која је настала 
у вријеме када банка није испуњавала захтјев за комбино-
вани заштитни слој.

(9) Банка је дужна одржавати адекватне интерне систе-
ме којима се обезбјеђује тачно израчунавање износа распо-
ложиве добити и МИР-а, те мора бити у могућности дока-
зати ту тачност на захтјев Агенције.

(10) За потребе ст. 1. и 2. овог члана расподјела везана 
уз редовни основни капитал укључује сљедеће:

1) исплату дивиденди у готовини,
2) расподјелу у потпуности или дјелимично плаћених 

бонусних акција или других инструмената капитала из чла-
на 6. став 1. тачка 1. ове одлуке,

3) откуп или куповину властитих акција или других ин-
струмената капитала из члана 6. став 1. тачка 1. ове одлуке 
од стране банке,

4) враћање уплаћених износа везаних за инструменте 
капитала из члана 6. став 1. тачка 1. ове одлуке,

5) расподјелу ставки из т. 2-5. члана 6. став 1. ове одлу-
ке.

План за очување капитала
Члан 42.

(1) Ако банка не испуњава захтјев за одржавање за-
штитних слојева за очување капитала, дужна је сачинити 
план за очување капитала и доставити га Агенцији најка-
сније у року од пет радних дана након што је установила да 
неће успјети испунити тај захтјев, осим ако Агенција одо-
бри продужетак тог рока на 10 дана. Агенција ће издати та-
кво одобрење само у појединачним случајевима, на основу 

процјене конкретних околности у свакој појединачној бан-
ци, узимајући у обзир обим и сложеност пословања банке.

(2) План за очување капитала из става 1. овог члана 
садржи сљедеће:

1) процјене прихода и расхода и планирану билансну 
суму и структуру ставки биланса,

2) мјере за повећање прописаних стопа капитала банке,
3) план и оквир за повећање редовног основног капита-

ла како би се у потпуности испунио захтјев за одржавање 
заштитних слојева за очување капитала,

4) све друге информације које Агенција сматра потреб-
ним за спровођење оцјене која се захтијева у складу са ста-
вом 3. овог члана.

(3) Агенција врши оцјену плана за очување капитала 
банке, те одобрава план само уколико сматра да је врло вје-
роватно да ће се његовим спровођењем очувати или при-
купити довољно капитала који би банци омогућио испу-
њавање захтјева за одржавање заштитног слоја за очување 
капитала у року који Агенција сматра примјереним.

(4) Ако Агенција не одобри план за очување капитала у 
складу са ставом 3, предузима једну или обје сљедеће мје-
ре:

1) захтијева од банке да повећа регулаторни капитал до 
одређеног нивоа у одређеним роковима,

2) прописује за ту банку строжа правила за расподјелу 
од утврђених у члану 41. ове одлуке.

ГЛАВА IV
КАПИТАЛНИ ЗАХТЈЕВИ ЗА КРЕДИТНИ РИЗИК

Приступи кредитном ризику
Члан 43.

(1) Банка приликом израчунавања износа изложености 
пондерисаних ризиком за потребе члана 34. став 3. тачка 
1. примјењује стандардизовани приступ за израчунавање 
капиталних захтјева за кредитни ризик.

(2) За потребе израчунавања капиталних захтјева за 
кредитни ризик, изложености према инвестиционим дру-
штвима из трећих земаља и изложености према банкама 
третирају се као изложености према институцијама само 
ако трећа земља у вези са тим субјектом примјењује регу-
латорне и супервизорске захтјеве који су барем приближно 
једнаки онима који се примјењују у РС, односно Европској 
унији.

(3) За потребе претходног става Агенција примјењује 
одлуку Европске комисије о томе примјењује ли нека трећа 
земља регулаторне и супервизорске захтјеве који су барем 
приближно једнаки онима који се примјењују у Европској 
унији и наводи списак тих земаља у Прилогу 4. ове одлуке.

Вриједност изложености
Члан 44.

(1) Израчунавање вриједности изложености за ставке 
билансне имовине врши се тако што се од књиговодстве-
не вриједности одбије исправка вриједности према међу-
народним рачуноводственим стандардима, увећана или 
умањена за разлику између исправки вриједности и ре-
зервисања израчунатих по методологији Агенције, додат-
на вриједносна усклађивања у складу са чланом 5. став 3. 
ове одлуке и смањења регулаторног капитала повезаних са 
ставком имовине. Вриједност изложености ставки ванби-
лансне имовине наведених у Прилогу 1. ове одлуке пред-
ставља износ њене књиговодствене вриједности умањене 
за резерве по међународним рачуноводственим стандарди-
ма, увећаним или умањеним за разлику резерви за покриће 
кредитних губитака за ванбилансне ставке по методологији 
Агенције, помножена са сљедећим факторима конверзије:

1) 100% за ставке са високим ризиком,
2) 50% за ставке са средњим ризиком,
3) 20% за ставке са средњим/ниским ризиком,
4) 0% за ставке са ниским ризиком.
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како је наведено у Прилогу 1. ове одлуке.
(2) Ако се банка користи сложеном методом финан-

сијског колатерала из члана 88. ове одлуке, вриједност 
изложености хартија од вриједности или робе, продатих, 
понуђених као колатерал или датих у зајам на основу репо 
трансакције или у оквиру трансакције позајмљивања хар-
тија од вриједности или робе другој уговорној страни или 
од друге уговорне стране или маржних кредита, повећа-
ва се за корективни фактор примјерен за такве хартије од 
вриједности или робу као што је прописано чл. 88. и 89. 
ове одлуке.

(3) Вриједност изложености финансијских деривата из 
Прилога 2. ове одлуке утврђује се у складу са методама за 
израчунавање вриједности изложености из чл. 45-47. ове 
одлуке.

(4) Вриједност изложености репо трансакције, трансак-
ција позајмљивања хартија од вриједности или робе другој 
уговорној страни или од друге уговорне стране, трансак-
ција са дугим роком намирења или маржних кредита може 
се одредити у складу са главом VI ове одлуке, која се одно-
си на технике смањења кредитног ризика (CRM).

(5) Ако се на изложеност примјењује материјална кре-
дитна заштита, вриједност изложености која је примјењива 
на ту ставку може се измијенити у складу са главом VI ове 
одлуке, која се односи на технике смањења кредитног ри-
зика (CRM).

Методе за израчунавање вриједности изложености 
финансијских деривата

Члан 45.
(1) Банка утврђује вриједност изложености за финан-

сијске деривате наведене у Прилогу 2. ове одлуке на основу 
једне од сљедећих метода: методе тржишне вриједности из 
члана 46. ове одлуке или методе оригиналне изложености 
из члана 47. ове одлуке. Банка која не испуњава услове за 
третман из члана 35. ове одлуке не смије примјењивати 
методу оригиналне изложености. Приликом утврђивања 
вриједности уговора по основу финансијских деривата на-
ведених у ст. 3-7. Прилога 2. ове одлуке банка не смије при-
мјењивати методу оригиналне изложености.

(2) Према методама из става 1. овог члана, вриједност 
изложености према одређеној другој уговорној страни јед-
нака је збиру вриједности изложености израчунатих за сва-
ку групу трансакција између банке и исте друге уговорне 
стране.

(3) За методе тржишне вриједности и оригиналне изло-
жености банка доноси досљедну методологију за одређи-
вање хипотетичког износа за различите врсте производа и 
обезбјеђује да хипотетички износ који се укључује прили-
ком израчунавања представља одговарајућу мјеру ризика 
који произилази из уговора.

Метода тржишне вриједности
Члан 46.

(1) Ради одређивања садашњег трошка замјене за све 
уговоре са позитивном вриједношћу, банка повезује сада-
шње тржишне вриједности са уговорима.

(2) Ради одређивања потенцијалне будуће кредит-
не изложености, банка хипотетичке износе или односне 
вриједности, према потреби, множи са одговарајућим 
процентом из Табеле 1. и у складу са сљедећим принци-
пима:

1) уговоре који се не могу распоредити у једну од пет 
категорија из Табеле 1. банка третира као уговоре који се 
односе на робу која није племенити метал,

2) за уговоре с вишеструким размјенама главнице про-
центи се множе са бројем преосталих плаћања у складу са 
одредбама уговора,

3) за уговоре који су структурирани тако да се преоста-
ле изложености подмирују на унапријед утврђене датуме 
плаћања и чије се одредбе увијек поновно утврђују тако да 
је тржишна вриједност уговора на те унапријед утврђене 

датуме једнака нули, преостали рок до доспијећа једнак је 
року до првог сљедећег датума утврђивања услова. У слу-
чају уговора везаних уз каматну стопу који задовољавају 
наведене услове и имају преостали рок до доспијећа дужи 
од године дана, примјењује се проценат који није мањи од 
0,5%.

Табела 1.

Преоста-
ли рок до 
доспијећа

Уговори 
везани за 
каматну 
стопу

Уговори 
који се 
односе 
на ва-
луте и 
злато

Уговори 
који се 
односе 
на вла-
сничке 
инстру-
менте

Уговори 
који се 

односе на 
племени-
те мета-
ле, осим 
злата

Уговори 
који се 

односе на 
робу која 
није пле-
менити 
метал

1 годи-
на или 
краћи

0% 1% 6% 7% 10%

од 1 до 5 
година 0,5% 5% 8% 7% 12%

дужи од 
5 година 1,5% 7,5% 10% 8% 15%

(3) Вриједност изложености представља збир садашњег 
трошка замјене и потенцијалне будуће кредитне изложено-
сти.

Метода оригиналне изложености
Члан 47.

(1) Вриједност изложености представља производ хи-
потетичког износа сваког инструмента и процента из Та-
беле 2.

Табела 2.

Иницијални рок доспијећа
Уговори веза-
ни за каматну 

стопу

Уговори који 
се односе на 
валуте и злато

1 година или краћи 0,5% 2%
од 1 до 2 године 1% 5%
додатак за сваку наредну го-
дину 1% 3%

(2) Приликом израчунавања вриједности изложености 
уговора везаних за каматну стопу банка може примјењи-
вати иницијални рок доспијећа или преостали рок до 
доспијећа.

Категорије изложености
Члан 48.

Свака изложеност распоређује се у једну од сљедећих 
категорија изложености:

1) изложености према централним владама или цен-
тралним банкама,

2) изложености према регионалним владама или локал-
ним властима,

3) изложености према субјектима јавног сектора,
4) изложености према мултилатералним развојним бан-

кама,
5) изложености према међународним организацијама,
6) изложености према институцијама,
7) изложености према привредним друштвима,
8) изложености према становништву,
9) изложености обезбијеђене некретнинама,
10) изложености у статусу неизмирења обавеза,
11) високоризичне изложености,
12) изложености у облику покривених обвезница,
13) изложености према институцијама и привредним 

друштвима са краткорочном кредитном процјеном,
14) изложености у облику удјела или акција у инвести-

ционим фондовима,
15) изложености на основу власничких улагања,
16) остале изложености.
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Израчунавање износа изложености пондерисаних ризиком
Члан 49.

(1) За израчунавање износа изложености пондериса-
них ризиком на све изложености, осим ако те изложено-
сти представљају одбитну ставку приликом израчунавања 
регулаторног капитала, примјењују се одговарајући пон-
дери ризика у складу са одредбама ове одлуке. Примјена 
пондера ризика зависи од категорије изложености у коју 
се распоређује изложеност и одговарајућег степена кредит-
ног квалитета. Кредитни квалитет могуће је одредити на 
основу кредитне процјене ECAI-ја или агенције за креди-
тирање извоза (у даљем тексту: ECA) у складу са главом V 
ове одлуке, којa се односи на признавање и распоређивање 
кредитних процјена.

(2) У сврху примјене пондера ризика, као што је наве-
дено у претходном ставу, вриједност изложености множи 
се са пондером ризика наведеним или утврђеним у овом 
дијелу Одлуке.

(3) Ако се на изложеност примјењује кредитна зашти-
та, могуће је примијенити пондер ризика примјењив на ту 
ставку у складу са чланом 95. ове одлуке.

(4) Изложеностима за које није утврђен одговарајући 
пондер ризика додјељује се пондер ризика од 100%.

Изложености према централним владама или централним 
банкама
Члан 50.

(1) Осим у случајевима наведеним у ст. 2-7. овог члана, 
изложеностима према централним владама и централним 
банкама додјељује се пондер ризика 100%.

(2) Изложеностима према централним владама и цен-
тралним банкама за које постоји кредитна процјена одабра-
ног ECAI-ја додјељује се пондер ризика наведен у Табели 
3, који одговара кредитној процјени ECAI-ја у складу са 
чланом 69. ове одлуке.

Табела 3.

Степен кре-
дитног квали-
тета

1 2 3 4 5 6

Пондер ризика 0% 20% 50% 100% 100% 150%

(3) Изложеностима према Европској централној банци 
(у даљем тексту: ECB) додјељује се пондер ризика 0%.

(4) Изложеностима према Савјету министара БиХ, Цен-
тралној банци БиХ (у даљем тексту: ЦББиХ), централним 
владама и централним банкама држава чланица Европске 
уније деноминованим у домаћој валути те централне владе 
и централне банке додјељује се пондер ризика 0%.

(5) До 31. децембра 2017. године изложеностима пре-
ма Савјету министара БиХ, ЦББиХ, централним владама 
или централним банкама држава чланица Европске уније 
деноминованим у домаћој валути било које државе члани-
це Европске уније додјељује се исти пондер ризика који се 
примјењује на такве изложености деноминоване у њиховој 
домаћој валути.

(6) За изложености наведене у претходном ставу банка 
ће израчунати износ изложености пондерисаних ризиком 
на сљедећи начин:

1) у 2018. години 20% пондера ризика који се тим из-
ложеностима додјељује у складу са ставом 2. овог члана,

2) у 2019. години 50% пондера ризика који се тим из-
ложеностима додјељује у складу са ставом 2. овог члана,

3) у 2020. години и надаље 100% пондера ризика који 
се тим изложеностима додјељује у складу са ставом 2. овог 
члана.

(7) Ако регулаторни органи треће земље која при-
мјењује надзорни и регулаторни оквир барем приближно 
исти ономе који се примјењује у Европској унији додије-
ле пондер ризика који је нижи од пондера наведеног у ст. 
1. и 2. изложеностима према својој централној влади и 
централној банци које су деноминоване у домаћој валути, 
банка може пондерисати те изложености на исти начин. 

Списак тих трећих земаља наводи се у Прилогу 4. ове 
одлуке.

Изложености према регионалним владама или локалним 
властима
Члан 51.

(1) Изложености према регионалним владама или ло-
калним властима пондеришу се као изложености према 
институцијама. Повлаштени третман за краткорочне изло-
жености из члана 55. став 2. и члана 56. став 2. ове одлуке 
не примјењује се.

(2) Изложености према Влади Републике Српске, Вла-
ди Федерације БиХ и Влади Брчко Дистрикта БиХ имају 
исти третман као и изложености према Савјету министара 
БиХ.

(3) Изложености према вјерским заједницама третирају 
се као изложености према регионалној влади или локалним 
властима у складу са ставом 1. ове одлуке, ако су вјерске 
заједнице у складу са јавним правом основане као правна 
лица и убиру порезе у складу са законодавством које им 
даје то право.

Изложености према субјектима јавног сектора
Члан 52.

(1) Изложеностима према субјектима јавног сектора 
за које не постоји кредитна процјена одабраног ECAI-ја 
додјељује се у складу са Табелом 4. пондер ризика према 
степену кредитног квалитета који је додијељен изложенос-
тима према централној влади у којој субјект јавног сектора 
има сједиште.

Табела 4.

Степен кредитног 
квалитета до-
дијељен централној 
влади

1 2 3 4 5 6

Пондер ризика 20% 50% 100% 100% 100% 150%
(2) Пондер ризика за изложености према субјектима 

јавног сектора који имају сједиште у државама чијим цен-
тралним владама није додијељен рејтинг износи 100%.

(3) Изложености према субјектима јавног сектора за 
које постоји кредитна процјена одабраног ECAI-ја тре-
тирају се у складу са чланом 56. ове одлуке. Повлаште-
ни третман из члана 55. став 2. и члана 56. став 2. ове 
одлуке за краткорочне изложености не примјењује се на 
те субјекте.

(4) За изложености према субјектима јавног сектора 
са иницијалним роком доспијећа од три мјесеца или мање 
пондер ризика је 20%.

(5) Када регулаторни органи треће земље који при-
мјењују надзорни и правни оквир барем исти ономе који се 
примјењује у Европској унији третирају изложености пре-
ма субјектима јавног сектора у складу са ст. 1. или 2, банка 
може пондерисати изложености према тим субјектима јав-
ног сектора на исти начин. У супротном, банка примјењује 
пондер ризика од 100%. Списак трећих земаља наводи се у 
Прилогу 4. ове одлуке.

Изложености према мултилатералним развојним банкама
Члан 53.

(1) Изложености према мултилатералним развојним 
банкама које нису наведене у ставу 2. овог члана третирају 
се на исти начин као изложености према институцијама. 
Повлаштени третман из члана 55. став 2, члана 56. став 2. 
и члана 57. став 3. ове одлуке не примјењује се за кратко-
рочне изложености.

Међуамеричка инвестициона корпорација (енгл. Inter-
American Investment Corporation), Црноморска трговинска 
и развојна банка (енгл. Black Sea Trade and Development 
Bank), Средњоамеричка банка за економску интеграцију 
(енгл. Central American Bank for Economic Integration) и Ра-
звојна банка Латинске Америке (енгл. CAF - Development 
Bank of Latin America) сматрају се мултилатералним развој-
ним банкама.
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(2) Изложеностима према сљедећим мултилатералним 

развојним банкама додјељује се пондер ризика 0%:
1) Међународна банка за обнову и развој (енгл. 

International Bank for Reconstruction and Development),
2) Међународна финансијска корпорација (енгл. 

International Finance Corporation),
3) Међуамеричка развојна банка (енгл. Inter-American 

Development Bank),
4) Азијска развојна банка (енгл. Asian Development 

Bank),
5) Афричка развојна банка (енгл. African Development 

Bank),
6) Развојна банка Савјета Европе (енгл. Council of 

Europe Development Bank),
7) Нордијска инвестициона банка (енгл. Nordic 

Investment Bank),
8) Карипска развојна банка (енгл. Caribbean Development 

Bank),
9) Европска банка за обнову и развој (енгл. European 

Bank for Reconstruction and Development),
10) Европска инвестициона банка (енгл. European 

Investment Bank),
11) Европски инвестициони фонд (енгл. European 

Investment Fund),
12) Мултилатерална агенција за осигуравање улагања 

(енгл. Multilateral Investment Guarantee Agency),
13) Међународна финансијска помоћ за имунизацију 

(енгл. International Finance Facility for Immunisation),
14) Исламска развојна банка (енгл. Islamic Development 

Bank).
(3) Пондер ризика од 20% додјељује се дијелу неуплаће-

ног уписаног капитала у Европски инвестициони фонд.

Изложености према међународним организацијама
Члан 54.

Пондер ризика од 0% додјељује се изложеностима пре-
ма сљедећим међународним организацијама:

1) Европска унија (енгл. European Union),
2) Међународни монетарни фонд (енгл. International 

Monetary Fund),
3) Банка за међународна поравнања (енгл. Bank for 

International Settlements),
4) Европски инструмент за финансијску стабилност 

(енгл. European Financial Stability Facility),
5) Европски механизам за стабилност (енгл. European 

Stability Mechanism),
6) међународна финансијска институција коју су осно-

вале двије државе чланице Европске уније или више њих, а 
која има за циљ обезбиједити финансирање и пружити фи-
нансијску помоћ својим чланицама које се налазе у озбиљ-
ним финансијским потешкоћама или им такве потешкоће 
пријете.

Изложености према институцијама
Члан 55.

(1) Изложености према институцијама за које постоји 
кредитна процјена одабраног ECAI-ја пондеришу се у скла-
ду са чланом 56. ове одлуке. Изложености према инсти-
туцијама за које не постоји кредитна процјена одабраног 
ECAI-ја пондеришу се у складу са чланом 57. ове одлуке.

(2) Изложеностима према институцијама чији је прео-
стали рок до доспијећа три мјесеца или краћи и које су но-
миноване у националној валути дужника додјељује се пон-
дер ризика који је за једну категорију мање повољан него 
повлаштени пондер ризика из члана 50. ст. 4-7. ове одлуке, 
који је додијељен изложеностима централне владе у којој 
институција има сједиште.

(3) Изложеностима чији је преостали рок до доспијећа 
три мјесеца или краћи и које су номиноване у национал-

ној валути дужника не смије се додијелити пондер ризика 
мањи од 20%.

(4) Изложености према финансијским институцијама 
које имају одобрење за рад и под надзором су регулаторних 
органа, те подлијежу супервизорским захтјевима упореди-
вим са оним који се примјењују на банке, третирају се као 
изложености према институцијама.

(5) У изложености према институцијама укључују се и 
изложености према инвестиционим друштвима у БиХ, која 
послују у складу са законским прописима којима се уређује 
пословање инвестиционих друштава, инвестиционим дру-
штвима из земаља чланица Европске уније, која послују у 
складу са прописима Европске уније, као и признатим ин-
вестиционим друштвима из трећих земаља која испуњавају 
сљедеће услове:

1) друштво које би, да је основано у Европској унији, 
било обухваћено дефиницијом инвестиционог друштва,

2) друштво које има одобрење за рад у трећој земљи,
3) друштво које подлијеже бонитетним правилима и 

испуњава бонитетна правила која регулаторни органи сма-
трају барем једнако строгима као што су она која су дефи-
нисана прописима Европске уније.

Изложености према институцијама којима је додијељен 
рејтинг
Члан 56.

(1) Изложеностима према институцијама чији је пре-
остали рок до доспијећа дужи од три мјесеца и за које 
постоји кредитна процјена одабраног ECAI-ја додјељује се 
пондер ризика наведен у Табели 5, који одговора кредитној 
процјени ECAI-ја у складу са чланом 69. ове одлуке.

Табела 5.

Степен кредитног 
квалитета 1 2 3 4 5 6

Пондер ризика 20% 50% 50% 100% 100% 150%
(2) Изложеностима према институцијама чији је пре-

остали рок до доспијећа краћи од три мјесеца и за које 
постоји кредитна процјена одабраног ECAI-ја додјељује се 
пондер ризика наведен у Табели 6, који одговара кредитној 
процјени ECAI-ја у складу са чланом 69. ове одлуке.

Табела 6.

Степен кредитног 
квалитета 1 2 3 4 5 6

Пондер ризика 20% 20% 20% 50% 50% 150%
(3) Однос између третмана краткорочне кредитне 

процјене из члана 64. ове одлуке и општег повлаштеног 
третмана за краткорочне изложености из става 2. овог чла-
на јесте сљедећи:

1) ако не постоји процјена краткорочне изложености, 
општи повлаштени третман за краткорочне изложености 
из става 2. овог члана примјењује се на све изложености 
према институцијама чији је преостали рок до доспијећа 
краћи од три мјесеца,

2) ако постоји краткорочна процјена и ако таква про-
цјена одређује примјену повољнијег или једнаког пондера 
ризика, као и примјена општег повлаштеног третмана за 
краткорочне изложености из става 2. овог члана, тада се 
краткорочна процјена примјењује само за наведену изло-
женост. За остале краткорочне изложености примјењује се 
општи повлаштени третман за краткорочне изложености из 
става 2. овог члана,

3) ако постоји краткорочна процјена и ако таква про-
цјена одређује примјену мање повољног пондера ризика 
него примјеном општег повлаштеног третмана за кратко-
рочне изложености из става 2. овог члана, тада се општи 
повлаштени третман за краткорочне изложености не при-
мјењује, те се свим краткорочним потраживањима којима 
није додијељен рејтинг додјељује исти пондер ризика који 
се примјењује за ту краткорочну процјену.
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Изложености према институцијама којима није додијељен 
рејтинг
Члан 57.

(1) Изложеностима према институцијама за које не 
постоји кредитна процјена одабраног ECAI-ја додјељује се 
пондер ризика у складу са степеном кредитног квалитета 
који је додијељен изложеностима према централним влада-
ма државе у којој банка има сједиште, у складу са Табелом 
7.

Табела 7.

Степен кредитног 
квалитета до-
дијељен централној 
влади

1 2 3 4 5 6

Пондер ризика 
изложености 20% 50% 100% 100% 100% 150%

(2) За изложености према институцијама којима није 
додијељен рејтинг, а које имају сједиште у државама чијој 
централној влади није додијељен рејтинг, пондер ризика је 
100%.

(3) За изложености према институцијама којима није 
додијељен рејтинг, а чији је изворни ефективни рок до 
доспијећа три мјесеца или краћи, пондер ризика је 20%.

Изложености према привредним друштвима
Члан 58.

(1) Изложеностима према привредним друштви-
ма за које постоји кредитна процјена одабраног ECAI-ја 
додјељује се пондер ризика наведен у Табели 8, који од-
говара кредитној процјени ECAI-ја у складу са чланом 69. 
ове одлуке.

Табела 8.

Степен кредитног 
квалитета 1 2 3 4 5 6

Пондер ризика 20% 50% 100% 100% 150% 150%
(2) Изложеностима за које не постоји кредитна процје-

на додјељује се пондер ризика од 100% или пондер ризика 
који се додјељује изложеностима према централним влада-
ма у државама у којима друштво има сједиште, зависно од 
тога који је пондер већи.

Изложености према становништву
Члан 59.

(1) Изложеностима према становништву које испуња-
вају сљедеће критеријуме додјељује се пондер ризика од 
75%:

1) изложеност је или према једној физичкој особи или 
више њих или према малом или средњем правном лицу 
(МСП),

2) изложеност је једна од значајног броја изложености 
са сличним карактеристикама, тако да се ризици повезани 
са таквим кредитирањем знатно смањују,

3) укупни износ који дужник или група повезаних лица 
дугује банци и њеним матичним друштвима и њиховим 
супсидијарним лицима, укључујући све изложености са 
статусом неизмирења обавеза, не прелази 250.000 КМ. Бан-
ка мора предузети разумне мјере да би дошла до таквих 
сазнања.

(2) Хартије од вриједности не распоређују се у катего-
рију изложености према становништву.

(3) Изложености које не задовољавају критеријуме из 
т. 1-3. не смију се распоредити у категорију изложености 
према становништву.

(4) Садашња вриједност минималних плаћања за ли-
зинг може се распоредити у категорију изложености према 
становништву.

Изложености обезбијеђене некретнинама
Члан 60.

(1) Изложености или било којем дијелу изложености 
који је у потпуности обезбијеђен стамбеном и пословном 

некретнином додјељује се пондер ризика од 100%, ако не 
испуњавају захтјеве из ст. 3. и 4. овог члана и уколико се 
распореде у другу категорију изложености.

(2) Дио изложености који се третира као у потпуности 
обезбијеђен некретнином мора износити најмање 80% 
тржишне вриједности те некретнине за стамбене некретни-
не, односно 60% тржишне вриједности пословне некретни-
не, а дијелу изложености који прелази износ од 80% тржи-
шне вриједности стамбене некретнине или 60% тржишне 
вриједности пословне некретнине додјељује се пондер који 
се примјењује на необезбијеђене изложености те друге уго-
ворне стране.

(3) Изложеностима или било којем дијелу изложености 
потпуно обезбијеђеним стамбеним некретнинама у којима 
станује или ће становати, односно које изнајмљује или ће 
изнајмљивати власник, а испуњавају захтјеве из става 5. 
овог члана, додјељује се пондер ризика 50%.

(4) Изложеностима или било којем дијелу изложености 
потпуно обезбијеђеном пословном некретнином која испу-
њава захтјеве из става 5. овог члана додјељује се пондер 
ризика 75%.

(5) Некретнине се сматрају признатим обезбјеђењем 
само ако су испуњени сви сљедећи захтјеви:

1) за правну сигурност морају бити испуњени сви сље-
дећи услови:

1. хипотека или друго право на наплату из вриједности 
некретнине које је спроводиво у свим подручјима судске 
надлежности која су релевантна у вријеме склапања угово-
ра о кредиту правовремено су и прописно уписани,

2. морају бити испуњени сви правни услови за засни-
вање залога,

3. уговорне одредбе којима се успоставља заштита 
и са њима повезани правни поступци омогућују банци 
уновчење вриједности заштите у разумном року;

2) морају бити испуњени сви сљедећи услови за 
праћење вриједности и процјену вриједности некретнине:

1. након првобитне процјене овлашћеног независног 
процјенитеља, банка је дужна континуирано пратити 
вриједност некретнина, и то за пословне некретнине барем 
једном годишње, а за стамбене некретнине једном у три го-
дине. Банке прате вриједности некретнина и чешће ако су 
тржишни услови подложни значајним промјенама,

2. вриједност некретнине се поново процјењује ако ин-
формације доступне банкама указују на то да је можда до-
шло до значајног смањења вриједности некретнине у одно-
су на уобичајене тржишне цијене, а ту накнадну процјену 
спроводи независни процјенитељ. За изложености које пре-
лазе износ од 1 милион КМ или чине више од 5% регула-
торног капитала банке тај процјенитељ спроводи накнадну 
процјену најмање сваке три године.

За праћење вриједности некретнина и утврђивање не-
кретнине за коју се обавља накнадна процјена банка може 
користити статистичке методе.

3) банка је дужна јасно документовати врсте стамбених 
и пословних некретнина које прихвата као колатерал и са 
тим повезане политике кредитирања.

(6) Изложеност која има кредитну процјену одабраног 
ECAI-ја који је повољнији од пондера додијељеног класи 
изложености обезбијеђеној некретнинама у складу са овим 
чланом додјељује се повољнији пондер без обзира на ра-
според у стаблу одлучивања.

Изложености у статусу неизмирења обавеза
Члан 61.

(1) Необезбијеђеном дијелу било које изложености у 
статусу неизмирења обавеза додјељују се сљедећи пондери 
ризика:

1) 150% када су исправке вриједности за кредитни ри-
зик мање од 20% необезбијеђеног дијела износа изложено-
сти, прије умањења за исправке вриједности за кредитни 
ризик,
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2) 100% када исправке вриједности за кредитни ризик 

нису мање од 20% необезбијеђеног дијела износа изложе-
ности, прије умањења за исправке вриједности за кредитни 
ризик.

(2) За потребе одређивања обезбијеђеног дијела доспје-
ле обавезе признатим колатералом сматрају се они који су 
признати у сврху смањења кредитног ризика.

(3) Сматра се да је статус неизмирења обавеза поје-
диног дужника настао када је испуњен један од сљедећих 
услова или оба сљедећа услова:

1) банка сматра вјероватним да дужник неће у потпу-
ности подмирити своје обавезе према банци, њеном матич-
ном друштву или било којем од њених подређених друшта-
ва, не узимајући у обзир могућност наплате из колатерала,

2) дужник више од 90 дана касни са испуњењем своје 
доспјеле обавезе у материјално значајном износу у складу 
са чланом 2. тачка 37. ове одлуке. У случају изложености 
према становништву институције могу примјењивати де-
финицију настанка статуса неизмирења обавеза утврђену у 
т. 1. и 2. на нивоу појединачне изложености, а не у односу 
на укупне изложености дужника.

(4) За потребе тачке 2. става 3. примјењује се сљедеће:
1) за прекорачења, бројање дана кашњења почиње са 

даном када дужник прекорачи одобрени лимит, када му 
је одобрени лимит смањен те је нижи од тренутно иско-
ришћеног износа или када је извршио исплату средстава 
са текућег рачуна без покрића, а њихов је износ значајан,

2) за потребе тачке 1. одобрени лимит обухвата сваки 
кредитни лимит који је банка одредила и о којем је обавије-
стила дужника,

3) бројање дана кашњења за изложености по кредит-
ним картицама почиње са даном на који доспијева обавеза 
плаћања минималног дијела,

4) значајност доспјеле кредитне обавезе процјењује се 
у односу на праг из члана 2. тачка 37,

5) банка је дужна имати документоване политике у вези 
са бројањем дана кашњења, посебно с обзиром на проду-
жење рока за испуњење обавезе. Те се политике морају 
досљедно примјењивати током времена и бити у складу са 
успостављеним системом за управљање ризицима.

(5) За потребе из става 3. тачка 1. банка је при процјени 
вјероватноће да дужник неће уредно испунити своје обаве-
зе дужна узети у обзир сљедеће елементе:

1) банка не признаје каматне приходе и приходе од про-
визија и накнада по кредитној обавези,

2) банка признаје посебне исправке вриједности за кре-
дитни ризик због уоченог значајног погоршања кредитног 
квалитета дужника које је услиједило након настанка те 
изложености,

3) банка је продала кредитну изложеност уз значајан 
економски губитак,

4) банка пристаје на реструктурирање кредитне изложе-
ности које ће вјероватно резултирати умањивањем финан-
сијске обавезе дужника због значајног смањења или одгоде 
плаћања главнице, камата или, према потреби, накнада,

5) банка је поднијела захтјев за покретање стечајног 
или сличног поступка над дужником у вези с кредитном 
обавезом дужника према банци, њеном матичном друштву 
или било којем од њених подређених друштава,

6) над дужником је поднесен захтјев за покретање сте-
чајног или сличног поступка који ће довести до неплаћања 
или одгоде плаћања кредитне обавезе дужника према бан-
ци, њеном матичном друштву или било којем од њених 
подређених друштава.

(6) Ако изложеност која је претходно била у статусу не-
измирења обавеза више не испуњава ниједан од услова из 
дефиниције настанка статуса неизмирења обавеза из члана 
2. тачка 37. и члана 61. став 3, банка ће додијелити рејтинг 
дужнику или појединачној изложености као да се ради о 
изложености која није у статусу неизмирења обавеза, али 

тек након протека шест мјесеци од престанка испуњења 
наведених услова.

Ако се накнадно испуни неки од услова из дефиниције 
настанка статуса неизмирења обавеза, сматраће се да је до-
шло до настанка новог статуса неизмирења обавеза.

Високоризичне изложености
Члан 62.

(1) Банка, када је то примјењиво, додјељује пондер ри-
зика 150% изложеностима, укључујући и високоризичне 
изложености у облику акција или удјела у инвестиционим 
фондовима.

(2) Високоризичне изложености обухватају сљедеће 
изложености:

1) улагања у привредна друштва ризичног капитала,
2) улагања у алтернативне инвестиционе фондове са 

сједиштем изван БиХ.
(3) При процјени да ли су изложености које нису наве-

дене у ставу 2. високоризичне, банка узима у обзир сљедеће 
карактеристике ризика:

1) постоји висок ризик од губитка као посљедица на-
станка статуса неизмирења обавеза дужника,

2) није могуће на одговарајући начин оцијенити може 
ли се изложеност сврстати у изложености дефинисане у 
тачки 1. овог става.

Изложености у облику покривених обвезница
Члан 63.

(1) Да би се могао примјењивати повлаштени третман 
из ст. 4. и 5. овог члана, покривене обвезнице морају испу-
њавати захтјеве утврђене у ставу 6. и бити обезбијеђене 
било којом сљедећом признатом имовином:

1) изложеностима према Савјету министара БиХ, Влади 
Републике Српске, Влади Федерације БиХ, ЦББиХ, централ-
ним владама, централним банкама чланицама Европског 
система централних банака (ESCB) у Европској унији или 
изложеностима које су обезбијеђене њиховим гаранцијама,

2) изложеностима према централним владама трећих 
земаља, централним банкама трећих земаља, мултилате-
ралним развојним банкама, међународним организацијама 
које испуњавају услове за 1. степен кредитног квалитета 
или изложеностима које су обезбијеђене њиховим гаран-
цијама, те изложеностима у смислу ове тачке које у складу 
са овим дијелом ове одлуке испуњавају услове за 2. степен 
кредитног квалитета, под условом да не прелазе 20% но-
миналног износа неподмирених обавеза које произилазе из 
покривених обвезница банке издаваоца,

3) изложеностима према институцијама које испуњава-
ју услове за 1. степен кредитног квалитета. Укупна изложе-
ност ове врсте не смије прелазити 15% номиналног изно-
са неподмирених обавеза које произилазе из покривених 
обвезница банке издаваоца. Изложености према институ-
цијама из Европске уније са доспијећем од 100 дана или 
краћим не припадају 1. степену кредитног квалитета, него 
те институције морају испунити минималне услове за 2. 
степен кредитног квалитета.

(2) Ситуације описане у т. 1-3. става 1. овог члана укљу-
чују колатерале који су намијењени искључиво заштити 
имаоца обвезница од губитака у складу са важећим зако-
нима.

(3) Код покривених обвезница које су обезбијеђене не-
кретнинама банка мора водити рачуна да некретнине испу-
њавају услове из члана 60. став 5.

(4) Покривеним обвезницама за које постоји кредитна 
процјена одабраног ECAI-ја додјељује се пондер ризика на-
веден у Табели 9, који одговора кредитној процјени ECAI-
ја у складу са чланом 69. ове одлуке.

Табела 9.

Степен кредитног 
квалитета 1 2 3 4 5 6

Пондер ризика 10% 20% 20% 50% 50% 100%
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(5) Покривеним обвезницама за које не постоји кредит-
на процјена одабраног ECAI-ја додјељује се пондер ризика 
на основу пондера ризика додијељеног надређеним нео-
безбијеђеним изложеностима према банци која их издаје. 
Примјењује се сљедећа веза између пондера ризика:

1) ако је изложеностима према банци додијељен пондер 
ризика 20%, покривеној обвезници додјељује се пондер ри-
зика 10%,

2) ако је изложеностима према банци додијељен пондер 
ризика 50%, покривеној обвезници додјељује се пондер ри-
зика 20%,

3) ако је изложеностима према банци додијељен пондер 
ризика 100%, покривеној обвезници додјељује се пондер 
ризика 50%,

4) ако је изложеностима према банци додијељен пондер 
ризика 150%, покривеној обвезници додјељује се пондер 
ризика 100%.

(6) На изложености у облику покривених обвезница 
може се примијенити повлаштени третман под условом да 
банка која улаже у покривене обвезнице може Агенцији до-
казати:

1) да прима информације о портфолију најмање о:
1. вриједности скупа за покриће и неподмирених обаве-

за које произилазе из покривених обвезница,
2. географској дистрибуцији и врсти имовине која слу-

жи као покриће, висини кредита, ризику каматних стопа и 
девизном ризику,

3. рочној структури имовине која служи као покриће и 
покривених обвезница,

4. проценту кредита који су доспјели више од деведесет 
дана;

2) издавалац ставља информације из тачке 1. на распо-
лагање банци најмање полугодишње.

Изложености према институцијама и привредним 
друштвима са краткорочном кредитном процјеном

Члан 64.
Изложеностима према институцијама и привредним 

друштвима за које постоји краткорочна кредитна процје-
на одабраног ECAI-ја додјељује се пондер ризика наведен 
у Табели 10, који одговора кредитној процјени ECAI-ја у 
складу са чланом 69. ове одлуке.

Табела 10.
Степен кредитног 
квалитета 1 2 3 4 5 6

Пондер ризика 20% 50% 100% 150% 150% 150%

Изложености у облику удјела или акција у 
инвестиционим фондовима

Члан 65.
(1) Изложеностима у облику удјела или акција у ин-

вестиционим фондовима додјељује се пондер ризика од 
100%, осим ако банка примјењује методу процјене кредит-
ног ризика из става 2. овог члана.

(2) Изложеностима у облику удјела или акција у ин-
вестиционим фондовима за које постоји кредитна процје-
на одабраног ECAI-ја додјељује се пондер ризика наведен 
у Табели 11, који одговора кредитној процјени ECAI-ја у 
складу са чланом 69. ове одлуке.

Табела 11.
Степен кредитног 
квалитета 1 2 3 4 5 6

Пондер ризика 20% 50% 100% 100% 150% 150%

Изложености по основу власничких улагања
Члан 66.

(1) Сљедеће изложености сматрају се изложеностима 
по основу власничких улагања:

1) изложености које нису дужничке, те представљају 
подређено резидуално право на имовину или приход изда-
ваоца,

2) дужничке изложености и друге хартије од вријед-
ности, партнерства, деривати или други инструменти чија 
је економска суштина слична изложеностима наведеним у 
тачки 1. овог става.

(2) Изложеностима по основу власничких улагања 
додјељује се пондер ризика 100%, осим ако представљају 
одбитну ставку од регулаторног капитала, ако се третирају 
као високоризичне изложености у складу са чланом 62. ове 
одлуке или ако им се додјељује пондер ризика 1.250% у 
складу са чланом 9. ове одлуке.

(3) Улагања у инструменте регулаторног капитала које 
издају банке сматрају се потраживањима по основу вла-
сничких улагања, осим ако представљају одбитну ставку 
од регулаторног капитала или ако се третирају као висо-
коризичне изложености у складу са чланом 62. ове одлуке.

Остале изложености
Члан 67.

(1) Материјалној имовини (земљиште и грађевински 
објекти, опрема, аванси за материјалну имовину и мате-
ријална имовина у припреми) додјељује се пондер ризика 
100%.

(2) Плаћеним авансима и приходима будућих перио-
да за које банка не може одредити друге уговорне стране 
додјељује се пондер ризика 100%.

(3) Готовинским ставкама у поступку наплате додјељује 
се пондер ризика 20%. Новцу у благајни и еквиваленту го-
товине додјељује се пондер ризика 0%.

(4) Злату у трезору или на посебној локацији у мјери у 
којој је покривено обавезама у злату додјељује се пондер 
ризика 0%.

(5) Код уговора о продаји и поновној куповини имови-
не (енгл. asset sale and repurchase agreements) и уговора о 
директним терминским куповинама примјењује се пондер 
ризика који се додјељује за имовину на коју се уговори од-
носе, а не за друге уговорне стране у том правном послу.

(6) Вриједност изложености на основу најма једнака је 
дисконтованим минималним плаћањима најма. Минимална 
плаћања најма јесу плаћања која банка захтијева или може 
захтијевати од најмопримца током трајања уговора о најму 
и плаћања на основу било које опције куповине предмета 
најма која ће врло вјероватно бити извршена.

ГЛАВА V
ПРИЗНАВАЊЕ КРЕДИТНИХ ПРОЦЈЕНА ECAI

Употреба кредитних процјена ECAI
Члан 68.

(1) Вањска кредитна процјена може се користити за 
одређивање пондера ризика изложености само ако ју је до-
дијелио или потврдио ECAI.

(2) Европско надзорно тијело за хартије од вриједности 
и тржиште (ESMA) ажурира и објављује списак регистро-
ваних и цертификованих агенција за процјену кредитног 
ризика на својој интернет страници, чије процјене банка 
може користити.

Распоређивање кредитних процјена ECAI
Члан 69.

(1) Европско банкарско надзорно тијело (EBA), Европ-
ско надзорно тијело за осигурања и пензионо осигурање 
(EIOPA) и ESMA преко Зaједничког одборa сaстaвљaју 
нацрт спроведбених документа, у којем утврђују начин ра-
споређивања кредитних процјена ECAI-ја у одговарајуће 
степене кредитног квалитета из дијела III ове одлуке. Тај 
поступак мора бити објективан и досљедан.

(2) Агенцијa ће објaвити интернет стрaнице нa којимa 
се могу преузети документи из стaвa 1. овог члaнa.

Употреба кредитних процјена ECA
Члан 70.

(1) За потребе члана 50. ове одлуке банка може упо-
требљавати кредитне процјене ECA које је одабрала, ако је 
испуњен један од сљедећих услова:
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1) ако се ради о општеприхваћеном рејтингу за оцјену 

ризичности који додјељује ECA, које учествују у креирању 
смјерница Организације за економску сарадњу и развој 
(OECD) за службено подржано кредитирање извоза,

2) ECA објављује своје кредитне процјене, те се оба-
везује да ће употребљавати договорену методологију 
OECD-а, а кредитна процјена повезана је са једном од осам 
минималних премија осигурања извозних послова (MПО-
ИП) утврђених договореном методологијом OECD-а. Банка 
може опозвати свој одабир ECA. Уколико постоје конкрет-
не назнаке да је циљ опозива смањење захтјева који се од-
носе на адекватност капитала, банка мора образложити тај 
опозив.

(2) Изложеностима код којих се кредитна процјена ECA 
признаје за потребе додјељивања пондера ризика додјељује 
се пондер ризика наведен у Tабели 12.

Табела 12.

MПОИП 0 1 2 3 4 5 6 7
Пондер 
ризика 0% 0% 20% 50% 100% 100% 100% 150%

Општи захтјеви за употребу кредитних процјена ECAI-ја 
за одређивање пондера ризика

Члан 71.
Банка може одабрати један ECAI или више њих, који 

ће се употребљавати за одређивање пондера ризика који се 
додјељују билансној и ванбилансној имовини. Банка може 
опозвати свој избор ECAI-ја. Банка мора образложити тај 
опозив ако постоје конкретне назнаке да је циљ повлачења 
смањење захтјева који се односе на адекватност капитала. 
Кредитне процјене не смију се примјењивати селективно. 
Банка употребљава затражене кредитне процјене. Код при-
мјене кредитне процјене банка се мора придржавати сље-
дећих захтјева:

1) банка која одлучи употребљавати кредитне процјене 
које додјељује ECAI за одређене категорије изложености 
мора употребљавати те кредитне процјене досљедно за све 
изложености из наведене категорије,

2) банка која одлучи употребљавати кредитне процјене 
које додјељује ECAI мора их употребљавати континуирано 
и досљедно,

3) банка смије употребљавати само кредитне процјене 
ECAI-ја које узимају у обзир све износе које институција 
потражује, како главницу тако и припадајуће камате,

4) ако за ставку постоји само једна кредитна процјена 
одабраног ECAI-ја, за одређивање пондера ризика за наве-
дену ставку употребљава се та кредитна процјена,

5) ако за ставку постоје двије кредитне процјене ода-
браних ECAI-ја које одговарају различитим пондерима ри-
зика, наведеној ставци додјељује се виши пондер ризика,

6) ако за ставку постоји више од двије кредитне процје-
не одабраних ECAI-ја, употребљавају се кредитне процјене 
које дају два најнижа пондера ризика. Ако се споменута два 
најнижа пондера ризика разликују, додјељује се виши пон-
дер ризика. Ако су споменута два најнижа пондера ризика 
једнака, употребљава се тај пондер ризика.

Кредитна процјена издаваоца и издања
Члан 72.

(1) Ако постоји кредитна процјена за одређени програм 
издања или за финансијски инструмент којем припада став-
ка која представља изложеност, наведена кредитна процје-
на употребљава се за одређивање пондера ризика који се 
додјељује тој ставци.

(2) Ако за одређену ставку не постоји директна кредит-
на процјена, а постоји кредитна процјена за одређени про-
грам издања или финансијски инструмент којем не припада 
ставка која представља изложеност или ако постоји општа 
кредитна процјена за издаваоца, та се кредитна процјена 
употребљава у сљедећим случајевима:

1) ако даје виши пондер ризика него што би то иначе 
био случај, те је предметна изложеност у сваком погледу 

истог ранга или подређена у односу на одређени програм 
издања или финансијски инструмент или на надређене не-
обезбијеђене изложености тог издаваоца,

2) ако даје нижи пондер ризика, те је предметна изложе-
ност у сваком погледу истог ранга или надређена у односу 
на одређени програм издања или финансијски инструмент 
или на надређене необезбијеђене изложености тог издава-
оца.

У свим осталим случајевима изложеност се третира као 
позиција без рејтинга.

(3) Примјена ст. 1. и 2. овог члана не спречава примјену 
члана 63. ове одлуке.

(4) Кредитне процјене за издаваоца из групе привред-
них друштава не могу се користити као кредитне процјене 
другог издаваоца из исте групе привредних друштава.

Дугорочне и краткорочне кредитне процјене
Члан 73.

(1) Краткорочне кредитне процјене могу се користити 
само за краткорочну имовину и ванбилансне ставке које 
представљају изложеност према институцијама и привред-
ним друштвима.

(2) Краткорочне кредитне процјене користе се само за 
ставке на које се односи краткорочна кредитна процјена, те 
се не употребљавају да би се из њих извео пондер ризика за 
неку другу ставку, осим у сљедећим случајевима:

1) ако је финансијском инструменту за који постоји 
краткорочна кредитна процјена додијељен пондер ризика 
150%, онда се свим необезбијеђеним изложеностима пре-
ма истом дужнику којима није додијељен рејтинг, без об-
зира на то јесу ли оне краткорочне или дугорочне, такође 
додјељује пондер ризика 150%,

2) ако је финансијском инструменту за који постоји 
краткорочна кредитна процјена додијељен пондер ризика 
50%, ниједној краткорочној изложености без рејтинга не 
смије се додијелити пондер ризика нижи од 100%.

Ставке у домаћој и страној валути
Члан 74.

(1) Кредитна процјена која се односи на ставке номи-
новане у домаћој валути дужника не може се употребљава-
ти за извођење пондера ризика за другу изложеност према 
истом дужнику која је номинована у страној валути.

(2) Ако изложеност настане због учествовања банке у 
кредиту који је одобрила мултилатерална развојна банка 
чији је статус повјериоца са правом првенства признат на 
тржишту, кредитна процјена за дужникову ставку у домаћој 
валути може се употријебити за одређивање пондера ри-
зика.

ГЛАВА VI
ТЕХНИКЕ СМАЊЕЊА КРЕДИТНОГ РИЗИКА (CRM)

1. Општи услови

Опште одредбе за признавање ефеката смањења 
кредитног ризика

Члан 75.
(1) За потребе овог дијела Одлуке банка кредитор пред-

ставља банку која је прималац кредитне заштите.
(2) Ниједна изложеност на коју је примијењена техни-

ка смањења кредитног ризика не смије довести до већег 
износа изложености пондерисаног ризиком од идентичне 
изложености на коју није примијењена техника смањења 
кредитног ризика.

(3) Ако су испуњени услови за признавање материјалне 
и нематеријалне кредитне заштите, банка може прилагоди-
ти израчунавање износа изложености пондерисаног ризи-
ком који је извршен у складу са главом IV ове одлуке, која 
се односи на израчунавање капиталних захтјева за кредит-
ни ризик.

(4) Банка је дужна готовину, хартије од вриједности или 
робу купљену, позајмљену или примљену по основу репо 
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трансакција или трансакција позајмљивања хартија од 
вриједности или робе другој уговорној страни или од друге 
уговорне стране сматрати колатералом.

(5) Ако банка приликом израчунавања износа изложе-
ности пондерисаног ризиком у складу са главом IV ове 
одлуке која се односи на израчунавање капиталних захтјева 
за кредитни ризик употребљава више врста инструмената 
за смањење кредитног ризика који покривају једну изложе-
ност, дужна је поступати на сљедећи начин:

1) подијелити изложеност на дијелове покривене 
поједином врстом инструмената за смањење кредитног 
ризика и

2) посебно израчунати износ изложености пондери-
сан ризиком за сваки дио из тачке 1. овог става у складу са 
одредбама одлуке која се односи на израчунавање капитал-
них захтјева за кредитни ризик из овог дијела одлуке.

(6) Ако банка приликом израчунавања износа изложе-
ности пондерисаног ризиком у складу са главом IV ове 
одлуке која се односи на израчунавање капиталних захтјева 
за кредитни ризик покрива једну изложеност кредитном за-
штитом једног пружаоца заштите, а та заштита има разли-
чита доспијећа, дужна је учинити сљедеће:

1) подијелити изложеност на дијелове покривене поје-
дином врстом инструмената за смањење ризика и

2) посебно израчунати износ изложености пондери-
сан ризиком за сваки дио из тачке 1. овог става у складу са 
одредбама одлуке која се односи на израчунавање капитал-
них захтјева за кредитни ризик из овог дијела одлуке.

Начела за признавање ефеката смањења кредитног ризика
Члан 76.

(1) Банка кредитор која користи аранжман кредитне 
заштите који обухвата политике и процедуре, активности 
и поступке, односно технике за прибављање кредитне за-
штите, мора обезбиједити да су ти аранжмани проводиви у 
свим релевантним подручјима судске надлежности.

Банка кредитор дужна је на захтјев Агенције доставити 
ажурно, писано, образложено и независно правно мишље-
ње или више њих којима се користила како би утврдила 
задовољава ли аранжман кредитне заштите, односно аран-
жмани кредитне заштите те услове.

(2) Банка кредитор дужна је предузети све одговарајуће 
мјере да би обезбиједила ефикасност аранжмана кредитне 
заштите и управљала ризицима повезаним са тим аранж-
маном.

(3) Банка може признати материјалну кредитну зашти-
ту приликом израчунавања ефеката смањења кредитног ри-
зика само ако имовина која представља кредитну заштиту 
испуњава оба сљедећа захтјева:

1) представља имовину која се у складу са чл. 77-79. ове 
одлуке признаје као колатерал,

2) довољно је ликвидна, а њена је вриједност током вре-
мена довољно стабилна, те пружа одговарајућу сигурност у 
вези са нивоом постигнуте кредитне заштите, узимајући у 
обзир допуштени степен признавања кредитне заштите за 
потребе израчунавања износа изложености пондерисаних 
ризиком.

(4) Банка може признати материјалну кредитну зашти-
ту приликом израчунавања ефеката смањења кредитног 
ризика само ако банка кредитор има право да правовре-
мено уновчи или задржи имовину која представља кре-
дитну заштиту у случају настанка статуса неизмирења 
обавеза, несолвентности или стечаја дужника или, када је 
то примјењиво, лица код којег се налази колатерал, те у 
случају настанка другог кредитног догађаја наведеног у 
документацији о трансакцији. Степен корелације између 
вриједности имовине која представља материјалну кре-
дитну заштиту и кредитне способности дужника не смије 
бити превисок.

(5) У случају нематеријалне кредитне заштите пружа-
лац заштите признаје се само ако је наведен у члану 80. 
ове одлуке.

(6) У случају нематеријалне кредитне заштите предмет-
ни уговор о заштити признаје се у складу са чл. 80. и 81. 
ове одлуке ако је уговор правно спроводив у свим релевант-
ним подручјима судске надлежности и пружа одговарајућу 
сигурност у вези са нивоом постигнуте кредитне заштите, 
узимајући у обзир допуштени степен признавања кредитне 
заштите за потребе израчунавања износа изложености пон-
дерисаних ризиком.

(7) Кредитна заштита мора испуњавати услове из дије-
ла одлуке који се односи на захтјеве за признавање кредит-
не заштите.

(8) Банка је дужна на захтјев Агенције доказати да има 
адекватне процесе управљања ризиком, како би контроли-
сала ризике којима може бити изложена због спровођења 
поступака смањења кредитног ризика.

(9) Независно од признатог смањења кредитног ризика 
приликом израчунавања износа изложености пондериса-
них ризиком, банка је дужна наставити спроводити потпу-
ну процјену кредитног ризика основне изложености и бити 
у могућности да Агенцији докаже да испуњава тај захтјев. 
За потребе овога става, за репо трансакције и трансакције 
позајмљивања хартија од вриједности или робе другој уго-
ворној страни или од друге уговорне стране основном изло-
женошћу сматра се нето износ изложености.

Признавање колатерала према свим приступима и 
методама
Члан 77.

(1) Банка може употребљавати сљедеће ставке као при-
знати колатерал према свим приступима и методама:

1) готовински полог положен код банке кредитора или 
друге инструменте који се могу сматрати готовином, а које 
држи банка кредитор,

2) дужничке хартије од вриједности централних вла-
да или централних банака које имају кредитну процјену 
ECAI-ја или ECA за коју је у складу са чланом 69. ове 
одлуке утврђено да припада најмање 4. степену кредит-
ног квалитета и пондеришу се према правилима за пон-
дерисање изложености према централним владама и цен-
тралним банкама у складу са главом IV ове одлуке, која се 
односи на израчунавање капиталних захтјева за кредитни 
ризик,

3) дужничке хартије од вриједности институција које 
имају кредитну процјену ECAI-ја за коју је у складу са чла-
ном 69. ове одлуке утврђено да припада најмање 3. степену 
кредитног квалитета и пондеришу се према правилима за 
пондерисање изложености према институцијама у складу 
са главом IV ове одлуке, која се односи на израчунавање 
капиталних захтјева за кредитни ризик,

4) дужничке хартије од вриједности осталих субјеката 
који имају кредитну процјену ECAI-ја за коју је у складу 
са чланом 69. ове одлуке утврђено да припада најмање 3. 
степену кредитног квалитета и пондеришу се према прави-
лима за пондерисање изложености према привредним дру-
штвима у складу са главом IV ове одлуке, која се односи на 
израчунавање капиталних захтјева за кредитни ризик,

5) дужничке хартије од вриједности које имају кратко-
рочну кредитну процјену ECAI-ја за коју је у складу са чла-
ном 69. ове одлуке утврђено да припада најмање 3. степену 
кредитног квалитета и пондеришу се према правилима за 
пондерисање краткорочних изложености у складу са са гла-
вом IV ове одлуке, која се односи на израчунавање капитал-
них захтјева за кредитни ризик,

6) акције или конвертибилне обвезнице укључене у 
главни берзански индекс,

7) злато.
(2) За потребе става 1. тачка 2. овог члана “дужничке 

хартије од вриједности централних влада или централних 
банака” укључују:

1) дужничке хартије од вриједности Владе Републике 
Српске, Владе Федерације БиХ и Владе Брчко Дистрикта 
БиХ,
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2) дужничке хартије од вриједности мултилатералних 

развојних банака на које се у складу са чланом 53. став 2. 
ове одлуке примјењује пондер ризика од 0%,

3) дужничке хартије од вриједности међународних ор-
ганизација на које се у складу са чланом 54. ове одлуке при-
мјењује пондер ризика од 0%.

(3) За потребе става 1. тачка 3. овог члана “дужничке 
хартије од вриједности институција” укључују:

1) дужничке хартије од вриједности регионалних вла-
да и локалних власти, осим оних из става 2. тачка 1. овог 
члана,

2) дужничке хартије од вриједности субјеката јавног 
сектора, према којима има третман у складу са чланом 52. 
ст. 1. и 2. ове одлуке,

3) дужничке хартије од вриједности мултилатералних 
развојних банака, осим оних на које се примјењује пондер 
ризика од 0% у складу са чланом 53. став 2. ове одлуке.

(4) Банка може дужничке хартије од вриједности других 
институција које немају кредитну процјену ECAI-ја упо-
требљавати као признати колатерал ако те дужничке хартије 
од вриједности испуњавају све сљедеће критеријуме:

1) котирају на признатој берзи,
2) сматрају се надређеним потраживањем (с аспекта 

наплате),
3) сва остала издања институције издаваоца са истим 

статусом у редослиједу наплате, која имају рејтинг, имају 
кредитну процјену ECAI-ја за коју је у складу са чланом 
69. ове одлуке утврђено да припада најмање 3. степену 
кредитног квалитета и пондеришу се према правилима за 
пондерисање изложености према институцијама или пра-
вилима за пондерисање краткорочних изложености у скла-
ду са главом IV ове одлуке, која се односи на израчунавање 
капиталних захтјева за кредитни ризик,

4) банка нема информација које би упућивале на кре-
дитну процјену издања мање повољну од оне наведене у 
тачки 3. овог става,

5) тржишна ликвидност инструмента довољна је за ове 
потребе.

(5) Банка може употребљавати удјеле или акције у ин-
вестиционим фондовима као признати колатерал ако су 
испуњени сви сљедећи услови:

1) цијена удјела или акција свакодневно се јавно обја-
вљује,

2) инвестициони фонд ограничен је на улагања у ин-
струменте који се могу признати у складу са одредбама из 
ст. 1. и 4. овог члана.

Ако инвестициони фонд улаже у акције или удјеле дру-
гог инвестиционог фонда, на сваки такав односни инвести-
циони фонд примјењују се услови једнаки онима из т. 1. 
и 2. овог става. Ако инвестициони фонд користи изведене 
инструменте за заштиту допуштених улагања, то не спреча-
ва да удјели и акције у таквим инвестиционим фондовима 
буду признати као колатерал.

(6) За потребе става 5. овог члана, ако инвестициони 
фонд (“изворни инвестициони фонд”) или неки од његових 
односних инвестиционих фондова улаже и у инструменте 
који се не могу признати према ст. 1. и 4. овог члана, бан-
ка може користити удјеле или акције у том инвестиционом 
фонду као колатерал до износа који је једнак вриједности 
признате имовине коју држи инвестициони фонд, под пре-
тпоставком да је тај инвестициони фонд или неки од ње-
гових односних инвестиционих фондова до максималног 
допуштеног износа искористио могућност улагања у имо-
вину која се не признаје.

Када односни инвестициони фонд и сам има односне 
инвестиционе фондове, банка може употребљавати удјеле 
или акције у изворном инвестиционом фонду као призна-
ти колатерал под условом да примјењује методологију из 
првог подстава.

У случајевима када имовина која се не признаје има 
негативну вриједност због обавеза или потенцијалних оба-

веза произашлих из власништва, банка је дужна учинити 
сљедеће:

1) израчунати укупну вриједност имовине која се не 
признаје и

2) ако је износ добијен у складу са тачком 1. негативан, 
одузети апсолутну вриједност тог износа од укупне вријед-
ности признате имовине.

(7) У вези са т. 2-5. става 1. овог члана, ако хартије од 
вриједности имају двије кредитне процјене ECAI-ја, банка 
је дужна примијенити мање повољну процјену. Ако хар-
тије од вриједности имају више од двије кредитне процјене 
ECAI-ја, банка је дужна примијенити двије најповољније 
процјене. Ако су двије најповољније кредитне процјене 
различите, банка је дужна примијенити ону која је мање 
повољна.

Додатно признавање колатерала према сложеној методи 
финансијског колатерала

Члан 78.
(1) Банка која примјењује сложену методу финансијског 

колатерала из члана 88. ове одлуке, осим колатерала наве-
дених у члану 77. ове одлуке, може као колатерал признати 
и сљедеће ставке:

1) акције или конвертибилне обвезнице које нису укљу-
чене у главни берзански индекс, али којима се тргује на 
признатој берзи;

2) удјеле или акције у инвестиционим фондовима ако су 
испуњена оба сљедећа услова:

1. цијена удјела или акција свакодневно се јавно обја-
вљује,

2. инвестициони фонд ограничен је на улагања у ин-
струменте који се могу признати у складу са одредбама 
члана 77. ст. 1. и 4. ове одлуке, те у инструменте из тачке 
1. овога става.

Ако инвестициони фонд улаже у удјеле или акције дру-
гог инвестиционог фонда, на такав односни инвестициони 
фонд примјењују се услови једнаки онима из т. 1. и 2. овог 
става.

Ако инвестициони фонд користи деривате за заштиту 
допуштених улагања, то не спречава да удјели и акције у 
таквим инвестиционим фондовима буду признати као ко-
латерал.

(2) Ако инвестициони фонд или неки од његових од-
носних инвестиционих фондова улаже и у инструменте 
који се не могу признати према члану 77. ст. 1. и 4. ове 
одлуке и инструменте из тачке 1. става 1. овог члана, бан-
ка може признати удјеле или акције у том инвестиционом 
фонду као колатерал до износа који је једнак вриједности 
признате имовине коју држи инвестициони фонд, под пре-
тпоставком да је инвестициони фонд или неки од његових 
односних инвестиционих фондова до максималног до-
пуштеног износа искористио могућност улагања у имови-
ну која се не признаје.

У случајевима када имовина која се не признаје има 
негативну вриједност због обавеза или потенцијалних оба-
веза произашлих из власништва, банка је дужна учинити 
сљедеће:

1) израчунати укупну вриједност имовине која се не 
признаје и

2) ако је износ добијен у складу са тачком 1. негативан, 
одузети апсолутну вриједност тог износа од укупне вријед-
ности признате имовине.

Остала материјална кредитна заштита
Члан 79.

Банка може користити сљедећу осталу материјалну 
кредитну заштиту као признати колатерал:

1) готовинске пологе положене код друге банке или ин-
струменте који се могу сматрати готовином које држи дру-
га банка, али не у кастоди односу, а који су дати као залог 
банци кредитору,
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2) полисе животног осигурања заложене у корист банке 
кредитора,

3) инструменте издате од друге банке које ће на захтјев 
откупити та банка.

2. Признавање нематеријалне кредитне заштите

Признавање пружаоца заштите према свим приступима
Члан 80.

Банка може сљедеће субјекте сматрати признатим пру-
жаоцима нематеријалне кредитне заштите:

1) централне владе и централне банке,
2) регионалне владе и локалне власти,
3) мултилатералне развојне банке,
4) међународне организације чијим се изложеностима, 

у складу са одредбама члана 54. ове одлуке, додјељује пон-
дер ризика од 0%,

5) субјекте јавног сектора, потраживања према којима 
се третирају у складу са чланом 52. ове одлуке,

6) институције и финансијске институције за које се 
изложености према финансијским институцијама трети-
рају као изложености према институцијама у складу са 
чланом 55. став 4. ове одлуке,

7) остала привредна друштва, укључујући и матич-
на друштва, подређена друштва и придружена привредна 
друштва банке ако та привредна друштва имају кредитну 
процјену ECAI-ја.

Признавање гаранција као нематеријалне кредитне 
заштите
Члан 81.

Банка може употребљавати гаранције као признату не-
материјалну кредитну заштиту.

Захтјеви за финансијски колатерал
Члан 82.

(1) Финансијски колатерал и злато могу се употребља-
вати као признати колатерал према свим приступима и ме-
тодама, ако су испуњени сви захтјеви из ст. 2-4. овог члана.

(2) Кредитни квалитет дужника и вриједност колате-
рала не смију бити значајно међузависни. Ако се вријед-
ност колатерала значајно смањи, то само по себи не значи 
да је дошло до значајног погоршања кредитног квалитета 
дужника. Ако се кредитни квалитет дужника значајно по-
горша, то само по себи не значи да је дошло до значајног 
смањења вриједности колатерала.

Хартије од вриједности дужника или било ког другог 
лица из групе повезане са дужником не могу се употребља-
вати као признати колатерал. Независно од тога, у признати 
колатерал могу се укључити властита издања покривених 
обвезница дужника према условима из члана 63. ове одлу-
ке, ако су заложене за репо трансакцију, уз испуњење усло-
ва из првог става овог члана.

(3) Банка је дужна испунити све уговорне и законске 
обавезе, те предузети све потребне активности да би се 
обезбиједила спроводивост уговора о колатералу према 
прописима који се примјењују на такве уговоре.

Банка је дужна обезбиједити ваљану правну оцјену 
којом се потврђује спроводивост уговора о колатералу у 
свим релевантним подручјима судске надлежности.

Према потреби, банка је дужна спроводити накнадну 
правну оцјену како би се обезбиједила континуирана спро-
водивост тог уговора.

(4) Банка је дужна испунити све сљедеће оперативне 
захтјеве:

1) прописно документовати уговоре о колатералу, те 
имати јасне и ефикасне поступке за правовремену реали-
зацију колатерала;

2) користити ефикасне поступке и процесе за контролу 
ризика који произилазе из коришћења колатерала, укљу-
чујући и ризике неефикасности и смањене ефикасности 

кредитне заштите, ризике вредновања, ризике повезане са 
прекидом кредитне заштите, ризике концентрација који 
произлазе из коришћења колатерала и међузависности ко-
латерала и цјелокупног ризичног профила банке;

3) имати документоване политике и процедуре којима 
се дефинишу врсте и износи прихваћених колатерала;

4) израчунати тржишну вриједност колатерала, те је 
усклађивати са тржишном вриједношћу најмање једном 
квартално, односно чешће ако располажу информацијама 
које упућују на значајно смањење тржишне вриједности 
колатерала;

5) ако се колатерал налази код трећих лица, предузети 
разумне мјере које обезбјеђују да трећа лица такве колате-
рале евидентирају одвојено од властите имовине;

6) обезбиједити да имају довољно ресурса за уредно 
функционисање уговора о маржи са другим уговорним 
странама у трансакцијама финансирања хартијама од 
вриједности, мјерено правовременошћу и тачношћу, во-
дећи рачуна о додатном повећању колатерала;

7) имати политике за управљање колатералима како би 
контролисале, надзирале и извјештавале о:

1. ризицима којима су изложене због уговора о маржи,
2. ризику концентрација према појединој врсти имови-

не која представља колатерал,
3. поновној употреби колатерала, укључујући потен-

цијални мањак ликвидности који произилази из поновне 
употребе колатерала примљеног од других уговорних стра-
на,

4. предаји права на колатерал који је дат другим уговор-
ним странама.

(5) Осим што морају бити испуњени сви захтјеви из ст. 
2-4. овог члана да би се финансијски колатерал могао упо-
требљавати као признати колатерал према једноставној ме-
тоди финансијског колатерала, преостали рок до доспијећа 
заштите мора бити најмање једнак преосталом року до 
доспијећа изложености.

Захтјеви за осталу материјалну кредитну заштиту
Члан 83.

(1) Третман из члана 93. став 1. ове одлуке може се при-
мијенити на готовинске пологе положене код неке друге 
банке или на инструменте који се могу сматрати готовином, 
а које држи нека друга банка, ако су испуњени сви сљедећи 
услови:

1) дужниково потраживање од те друге банке мора бити 
безусловно и неопозиво заложено или пренесено на банку 
кредитора, а такав залог или пренос је у свим релевантним 
подручјима судске надлежности правно спроводив,

2) друга банка мора бити обавијештена о залогу или 
преносу,

3) на основу наведене обавијести, друга банка може 
обављати плаћања банци кредитору или другим странама 
само уз претходну сагласност банке кредитора.

(2) Полисе животног осигурања заложене код банке 
кредитора могу се употребљавати као признати колатерал 
ако су испуњени сви сљедећи услови:

1) полиса животног осигурања заложена је код банке 
кредитора или пренесена на њу,

2) друштво које је издало полису животног осигурања 
обавијештено је о залогу или преносу и због те обавијести 
не смије обављати исплате по основу уговора без претход-
не сагласности банке кредитора,

3) банка кредитор има право отказати полису осигу-
рања у случају настанка дужниковог статуса неиспуњавања 
обавеза и наплатити откупну вриједност полисе,

4) банка кредитор обавјештава се о сваком неплаћању 
осигураника по полиси осигурања,

5) полиса животног осигурања мора трајати до 
доспијећа кредита. Када то није могуће зато што полиса 
осигурања истиче прије него што завршава кредитни од-
нос, банка мора обезбиједити да износ добијен након исте-
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ка полисе осигурања служи као заштита до завршетка уго-
вора о кредиту,

6) залог или пренос има правно дејство и спроводив је у 
свим подручјима судске надлежности релевантним у врије-
ме закључења уговора о кредиту,

7) откупну вриједност полисе објављује друштво које 
је издало полису животног осигурања и она не може бити 
умањена,

8) друштво које је издало полису животног осигурања 
мора на захтјев правовремено исплатити откупну вријед-
ност полисе,

9) откупна вриједност полисе не може се тражити без 
претходне сагласности банке,

10) привредно друштво које је издало полису животног оси-
гурања подлијеже законском оквиру важећем у БиХ или Европ-
ској унији или је предмет надзора надлежног регулаторног ор-
гана треће земље у којој је надзорни и правни оквир приближно 
једнак ономе који се примјењује у Европској унији.

3. Нематеријална кредитна заштита
Захтјеви у вези са гаранцијама

Члан 84.
(1) Уважавајући услове из члана 85. став 1. ове одлу-

ке, кредитна заштита која произилази из гаранција може се 
употребљавати као нематеријална кредитна заштита ако су 
испуњени сви сљедећи услови:

1) кредитна заштита је директна;
2) обухват кредитне заштите јасно је дефинисан и не-

упитан;
3) уговор о кредитној заштити не садржи клаузулу чије 

је испуњавање изван директне контроле банке кредитора, 
а која би:

1. омогућила пружаоцу заштите једнострани раскид за-
штите,

2. повећала ефективни трошак заштите због погоршања 
кредитног квалитета заштићене изложености,

3. могла спријечити да пружалац заштите правовреме-
но изврши исплату ако изворни дужник не изврши било 
која доспјела плаћања или у случају истека уговора о најму 
за потребе признавања вриједности имовине дате у најам 
из члана 67. став 6. ове одлуке,

4. могла омогућити да пружалац заштите скрати рок на 
који је уговорена кредитна заштита;

4) уговор о кредитној заштити је правно спроводив у 
свим подручјима судске надлежности која су релевантна у 
вријеме склапања уговора о кредиту.

(2) Банка је дужна доказати Агенцији да има успоста-
вљене системе за управљање потенцијалним ризиком кон-
центрација који произилази из коришћења гаранције. Бан-
ка је дужна доказати регулаторним органима како је њена 
стратегија коришћења гаранције повезана са њеним упра-
вљањем цјелокупним ризичним профилом.

(3) Банка је дужна испунити све уговорне и законске 
обавезе, те предузети све потребне активности да би се 
обезбиједила спроводивост нематеријалне кредитне зашти-
те према прописима који се примјењују на такве уговоре.

Банка је дужна обезбиједити правну оцјену којом се 
потврђује спроводивост нематеријалне кредитне заштите у 
свим релевантним подручјима судске надлежности. Банка 
је, према потреби, дужна спровести накнадну правну оцје-
ну како би се обезбиједила континуирана спроводивост.

Захтјеви за контрагаранције државе и других субјеката из 
јавног сектора

Члан 85.
(1) Банка може третирати изложености наведене у ста-

ву 2. овог члана као да су заштићене гаранцијом субјеката 
наведених у том ставу, под условом да су испуњени сви 
сљедећи услови:

1) контрагаранција покрива све елементе кредитног ри-
зика код потраживања,

2) и изворна гаранција и контрагаранција испуњавају 
услове који се односе на гаранције из члана 84. и члана 86. 
став 1. ове одлуке, осим што контрагаранција не мора бити 
директна,

3) покриће је поуздано и не постоје историјски подаци 
који би показивали да је покриће контрагаранције мање од 
ефективног истоврсног покрића директне гаранције тог су-
бјекта.

(2) Третман наведен у ставу 1. овог члана примјењује 
се на изложености заштићене гаранцијом за које постоји 
контрагаранција неког од сљедећих субјеката:

1) централне владе и централне банке,
2) јединице регионалне владе и локалне власти,
3) мултилатералне развојне банке или међународне ор-

ганизације којима је додијељен пондер ризика 0% у складу 
са чланом 53. став 2. и чланом 54. ове одлуке или на основу 
тих чланова.

(3) Банка примјењује третман из става 1. овог члана 
и на изложеност за коју је издата контрагаранција других 
лица осим субјеката из става 2. овог члана ако је та контра-
гаранција покривена директном гаранцијом неког од тих 
субјеката и ако су испуњени услови из става 1. овог члана.

Додатни захтјеви за гаранције
Члан 86.

(1) Гаранције се могу употребљавати као призната не-
материјална кредитна заштита ако су испуњени сви услови 
из члана 84. ове одлуке, као и сви сљедећи услови:

1) у случају квалификованог настанка статуса неиз-
мирења обавеза или неплаћања друге уговорне стране, 
банка кредитор има право у разумном року захтијевати 
од даваоца гаранције плаћање било којег доспјелог нов-
чаног износа у вези с потраживањем за које је прибавље-
на заштита,

у случају нематеријалне кредитне заштите која покри-
ва кредите обезбијеђене стамбеним некретнинама, обавеза 
испуњавања услова из члана 84. став 1. тачка 3. подтачка 3. 
ове одлуке и прве реченице из ове тачке ограничена је на 
24 мјесеца,

2) гаранција је искључиво документована обавеза коју 
је преузео давалац гаранције;

3) испуњен је један од сљедећих услова:
1. гаранција покрива све врсте плаћања за која се оче-

кује да их у вези са потраживањем подмири дужник,
2. ако су неке врсте плаћања изостављене из гаранције, 

банка кредитор прилагодила је вриједност гаранције тако 
да одражава такво ограничено покриће.

(2) У случају гаранција, односно контрагаранција субје-
ката наведених у члану 85. став 2. ове одлуке, сматра се 
да је захтјев из тачке 1. став 1. овог члана испуњен ако је 
испуњен било који од сљедећих услова:

1) банка кредитор има право од даваоца гаранције пра-
вовремено примити привремено плаћање које испуњава 
оба сљедећа услова:

1. представља свеобухватну процјену износа губитка, 
укључујући губитке који произилазе из неплаћања камата и 
осталих врста плаћања, које је дужник обавезан извршити, 
а које ће банка кредитор вјероватно претрпјети,

2. сразмјерно је покрићу гаранције;
2) банка кредитор може доказати регулаторним органи-

ма да ефекти гаранције, која покрива и губитке који про-
изилазе из неплаћања камата и осталих врста плаћања које 
је дужник обавезан извршити, оправдава такав третман.

4. Израчунавање ефеката смањења кредитног ризика 
код материјалне кредитне заштите

Једноставна метода финансијског колатерала
Члан 87.

(1) Банка може примјењивати једноставну методу фи-
нансијског колатерала само ако износе изложености понде-
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рисане ризиком израчунава у складу са стандардизованим 
приступом. Банка не смије примјењивати обје методе: јед-
ноставну методу финансијског колатерала и сложену мето-
ду финансијског колатерала.

(2) Према једноставној методи финансијског колатера-
ла, признатом финансијском колатералу банка додјељује 
вриједност једнаку његовој тржишној вриједности, како је 
одређено у члану 82. став 4. тачка 4. ове одлуке.

(3) Вриједности изложености која је обезбијеђена 
до висине тржишне вриједности признатог колатерала 
банка додјељује пондер ризика који би додијелила према 
дијелу Одлуке који се односи на израчунавање капитал-
них захтјева за кредитни ризик када би банка кредитор 
имала директну изложеност према том колатералу. У ту 
сврху вриједност изложености ванбилансних ставки на-
ведених у Прилогу 1. ове одлуке једнака је 100% вријед-
ности ставке, а не вриједности изложености из члана 44. 
ове одлуке.

Наобезбијеђени дио изложености примјењује се пон-
дер ризика од минимално 20%, осим у случајевима наве-
деним у ст. 4-6. овог члана. Осталом дијелу вриједности 
изложености банка додјељује пондер ризика који би до-
дијелиле необезбијеђеној изложености према другој уго-
ворној страни у складу са главом IV ове одлуке која се 
односи на израчунавање капиталних захтјева за кредитни 
ризик.

(4) Банка примјењује пондер ризика 0% на обезбијеђе-
ни дио изложености која произилази из репо трансакција 
и трансакција позајмљивања хартија од вриједности дру-
гој уговорној страни или од друге уговорне стране, које 
испуњавају критеријуме из члана 91. ове одлуке. Ако дру-
га уговорна страна у уговору није учесник на основном 
тржишту, банка је дужна примјењивати пондер ризика од 
10%.

(5) Банка за финансијске деривате из Прилога 2. ове 
одлуке, чија се тржишна цијена утврђује дневно и који су 
обезбијеђени готовином или инструментом који се може 
сматрати готовином и номиновани су у истој валути, при-
мјењује пондер ризика 0% на обезбијеђени дио вриједности 
изложености који се израчунава у складу са чл. 45-47. ове 
одлуке. Банка примјењује пондер ризика 10% на обезбије-
ђени дио вриједности изложености за трансакције које су 
обезбијеђене дужничким хартијама од вриједности цен-
тралних влада или централних банака, а којима се у складу 
са главом IV ове одлуке, која се односи на израчунавање 
капиталних захтјева за кредитни ризик, додјељује пондер 
ризика 0%.

(6) За остале трансакције које нису наведене у ст. 4. и 5. 
овог члана банка може примијенити пондер ризика 0% ако 
су изложеност и колатерал номиновани у истој валути и ако 
је испуњен било који од сљедећих услова:

1) колатерал је готовински полог или инструмент који 
се може сматрати готовином,

2) колатерал је у облику дужничких хартија од вријед-
ности централних влада или централних банака на које се у 
складу са чланом 50. ове одлуке примјењује пондер ризика 
0%, при чему је његова тржишна вриједност умањена за 
20%.

(7) За потребе из ст. 5. и 6. овог члана дужничке хар-
тије од вриједности централних влада и централних банака 
укључују:

1) дужничке хартије од вриједности Владе Републике 
Српске, Владе Федерације БиХ и Владе Брчко Дистрикта 
БиХ,

2) дужничке хартије од вриједности мултилатералних 
развојних банака на које се у складу са чланом 53. став 2. 
ове одлуке примјењује пондер ризика 0%,

3) дужничке хартије од вриједности међународних ор-
ганизација на које се у складу са чланом 54. ове одлуке при-
мјењује пондер ризика 0%.

Сложена метода финансијског колатерала
Члан 88.

(1) Банка приликом вредновања финансијског колате-
рала за потребе сложене методе финансијског колатерала 
примјењује корективне факторе на тржишну вриједност 
финансијског колатерала у складу са одредбама чл. 89-
91. ове одлуке, како би се у обзир узела волатилност 
цијена.

Ако је колатерал номинован у валути различитој од ва-
луте у којој је номинована односна изложеност, уз корек-
тивни фактор за колатерал утврђен у складу са чл. 89-91. 
ове одлуке, банка примјењује и корективни фактор за де-
визну неусклађеност.

(2) Приликом израчунавања вриједности колатерала ко-
риговане корективним фактором (CVA) банка узима у обзир:

CVA = C · (1 – HC – Hfx),
гдје је:
C = вриједност колатерала,
HC = корективни фактор за колатерал, израчунат у скла-

ду са чл. 89. и 91. ове одлуке,
Hfx = корективни фактор за девизну неусклађеност, из-

рачунат у складу са чл. 89. и 91. ове одлуке.
Банка примјењује формулу из овога става приликом 

израчунавања вриједности колатерала кориговане корек-
тивним фактором за све трансакције.

(3) Приликом израчунавања вриједности изложености 
кориговане корективним фактором (EVA) банка је дужна 
узети у обзир:

EVA = E · (1 + HE),
гдје је:
E = вриједност изложености која би била утврђена пре-

ма дијелу ове одлуке који се односи на израчунавање капи-
талних захтјева за кредитни ризик,

HE = корективни фактор за изложености израчунат у 
складу са чл. 89. и 91. ове одлуке.

(4) За потребе израчунавања “Е” у ставу 3. овог члана 
вриједност изложености ванбилансних ставки наведених у 
Прилогу 1. ове одлуке једнака је 100% вриједности ставке, 
а не вриједности изложености из члана 44. ове одлуке.

(5) Банка је дужна израчунавати потпуно прилагођену 
вриједност изложености (Е*), узимајући у обзир волатил-
ност колатерала и његове ефекте на смањење ризика на 
сљедећи начин:

E* = max {0, EVA - CVAM},
гдје је:
EVA = вриједност изложености коригована корективним 

фактором, израчуната у складу са ставом (3),
CVAM = CVA која је додатно прилагођена за било коју роч-

ну неусклађеност у складу са чл. 96-98. ове одлуке.
(6) Ако се колатерал састоји од већег броја признатих 

ставки, банка је дужна израчунавати корективни фактор (H) 
на сљедећи начин:

H = ∑aiHi
                     i

гдје је:
ai = удио вриједности поједине признате ставке i у укуп-

ној вриједности колатерала,
Hi = корективни фактор примјењив на признату ставку i.

Регулаторни корективни фактори према сложеној методи 
финансијског колатерала

Члан 89.
(1) Корективни фактори које примјењује банка према 

приступу регулаторних корективних фактора, под претпо-
ставком дневне ревалоризације, јесу фактори наведени у 
табелама 13-16. овога става.
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Корективни фактори

Табела 13.

Степен кредитног квали-
тета придружен кредит-
ној процјени дужничке 
хартије од вриједн.

Преостали рок 
до доспијећа

Корективни фактори за дужничке хартије од 
вриједности субјеката наведених у члану 77. 

став 1. тачка 2. ове одлуке

Корективни фактори за дужничке хартије 
од вриједности субјеката наведених у члану 

77. став 1. т. 3. и 4. ове одлуке
период 

реализације 
20 дана (%)

период 
реализације 
10 дана (%)

период 
реализације 5 
дана (%)

период 
реализације 
20 дана (%)

период 
реализације 
10 дана (%)

период 
реализације 5 
дана (%)

1 ≤ 1 година 0,707 0,5 0,354 1,414 1 0,707
> 1 ≤ 5 година 2,828 2 1,414 5,657 4 2,828

> 5 година 5,657 4 2,828 11,314 8 5,657
2–3 ≤ 1 година 1,414 1 0,707 2,828 2 1,414

> 1 ≤ 5 година 4,243 3 2,121 8,485 6 4,243
> 5 година 8,485 6 4,243 16,971 12 8,485

4 ≤ 1 година 21,213 15 10,607 N/A N/A N/A
> 1 ≤ 5 година 21,213 15 10,607 N/A N/A N/A

> 5 година 21,213 15 10,607 N/A N/A N/A

Табела 14.

Степен кредитног квалитета 
придружен кредитној про-
цјени краткорочне дужничке 

хартије од вриједности

Корективни фактори за дужничке хартије од 
вриједности субјеката наведених у члану 77. 
став 1. тачка 2. са краткорочном кредитном 

процјеном

Корективни фактори за дужничке хартије од вријед-
ности субјеката наведених у члану 77. став 1. т. 2. и 4. 

са краткорочном кредитном процјеном

период реали-
зације 20 дана 

(%)

период реали-
зације 10 дана 

(%)

период реали-
зације 5 дана 

(%)

период реали-
зације 20 дана 

(%)
период реализа-
ције 10 дана (%)

период реализације 
5 дана (%)

1 0,707 0,5 0,354 1,414 1 0,707
2–3 1,414 1 0,707 2,828 2 1,414

Табела 15.

Остали колатерали или врсте изложености
период реализације 

20 дана (%)
период реализације 

10 дана (%)
период реализације 

5 дана (%)
Акције укључене у главни берзански индекс и конвертибил-

не обвезнице укључене у главни берзански индекс 21,213 15 10,607

Остале акције или конвертибилне обвезнице којима се тр-
гује на признатој берзи 35,355 25 17,678

Готовина 0 0 0
Злато 21,213 15 10,607

Табела 16.

Корективни фактори за девизну неусклађеност
период реализације 20 дана (%) период реализације 10 дана (%) период реализације 5 дана (%)

11,314 8 5,657

(2) Приликом израчунавања корективних фактора у 
складу са ставом 1. овог члана морају бити испуњени сље-
дећи услови:

1) период реализације за трансакције обезбијеђене ко-
латералом је 20 радних дана,

2) за репо трансакције, осим ако такве трансакције 
укључују пренос робе или осигураних права везаних уз 
право на робу, и за трансакције позајмљивања хартија од 
вриједности другој уговорној страни или од друге уговорне 
стране период реализације је пет радних дана,

3) за остале трансакције зависне од кретања на тржи-
шту капитала период реализације је 10 радних дана.

(3) Степен кредитног квалитета којем је придружена 
кредитна процјена дужничких хартија од вриједности, а 
који се наводи у табелама 13-16. и ст. 4-6. овог члана, пред-
ставља онај степен кредитног квалитета из дијела ове одлу-
ке који се односи на израчунавање капиталних захтјева за 
кредитни ризик.

За потребе утврђивања степена кредитног квалитета 
којем је придружена кредитна процјена дужничких хартија 

од вриједности, а који се наводи у ставу 1. овог члана, при-
мјењује се и члан 77. став 7. ове одлуке.

(4) За хартије од вриједности које се не признају, као и 
за робу дату у зајам или продату на основу репо трансак-
ција или трансакција позајмљивања хартија од вриједности 
или робе другој уговорној страни или од друге уговорне 
стране, корективни фактор је исти као и онај који се при-
мјењује на акције које нису укључене у главни берзански 
индекс, а којима се тргује на признатој берзи.

(5) За признате удјеле у инвестиционим фондовима 
корективни фактор је пондерисани просјечни корективни 
фактор који би се примијенио на имовину у коју фонд ула-
же, при чему је банка дужна узети у обзир период реали-
зације трансакција из става 2. овог члана. Ако банка не ра-
сполаже информацијама о имовини у коју је фонд уложио, 
корективни фактор је највиши корективни фактор који би 
се примијенио на имовину у коју фонд има право улагати.

(6) За дужничке хартије од вриједности којима није до-
дијељен рејтинг, а издају их институције те задовољавају 
критеријуме за признавање из члана 77. став 4. ове одлуке, 
примјењују се корективни фактори за хартије од вријед-
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ности институција или привредних друштава, који имају 
вањску кредитну процјену повезану са 2. или 3. степеном 
кредитног квалитета.

Повећање корективних фактора према сложеној методи 
финансијског колатерала

Члан 90.
Корективни фактори наведени у члану 89. ове одлуке 

јесу корективни фактори које је банка дужна примјењи-
вати ако се ревалоризација спроводи свакодневно. Ако се 
ревалоризација не спроводи свакодневно, банка је дужна 
примијенити веће корективне факторе. Банка израчунава 
корективне факторе повећањем корективних фактора по 
основу дневне ревалоризације, примјеном сљедеће форму-
ле другог коријена времена:

 
M

MR
M T

TNHH 1


гдје је:
H = корективни фактор који ће се примијенити,
HM = корективни фактор у случају дневне ревалориза-

ције,
NR = стварни број радних дана између ревалоризација,
TM = период реализације за ту врсту трансакције.

Услови за примјену корективног фактора од 0% према 
сложеној методи финансијског колатерала

Члан 91.
(1) Банка која примјењује приступ регулаторних ко-

рективних фактора из члана 89. ове одлуке може, умјесто 
корективних фактора израчунатих према чл. 89. и 90. ове 
одлуке, на репо трансакције и трансакције позајмљивања 
хартија од вриједности другој уговорној страни или од дру-
ге уговорне стране, примијенити корективни фактор од 0%, 
ако су испуњени услови из става 2. т. 1-8. овог члана.

(2) Банка може примијенити корективни фактор од 0% 
ако су испуњени сви сљедећи услови:

1) изложеност и колатерал у облику су готовине или 
дужничких хартија од вриједности централних влада и 
централних банака у смислу члана 77. став 1. тачка 2. ове 
одлуке, а којима се у складу са главом IV ове одлуке, која се 
односи на израчунавање капиталних захтјева за кредитни 
ризик, додјељује пондер ризика 0%,

2) изложеност и колатерал номиновани су у истој ва-
лути,

3) доспијеће трансакције није дуже од једног дана или 
се вриједност изложености и вриједност колатерала свакод-
невно усклађују са тржишном вриједношћу, односно сва-
кодневно се утврђује маржа (енгл. daily remargining),

4) период између посљедњег усклађивања са тржи-
шном вриједношћу, а прије изостанка уплате марже коју 
је дужна извршити друга уговорна страна и намирења из 
колатерала не може бити дуже од четири радна дана,

5) поравнање трансакције извршава се кроз систем по-
равнања допуштен за такве врсте трансакција,

6) документација која се односи на споразум или тран-
сакцију јесте стандардна документација која се на тржишту 
користи за репо трансакције или трансакције позајмљи-
вања хартија од вриједности другој уговорној страни или 
од друге уговорне стране,

7) документацијом је утврђено да се у случају да дру-
га уговорна страна не испуњава обавезе исплате готовине 
или предаје хартија од вриједности или додатног повећања 
колатерала или на неки други начин наступи статус неиз-
мирења обавеза те друге уговорне стране, та трансакција 
може одмах прекинути,

8) надлежни органи за регулацију тржишта сматрају 
другу уговорну страну учесником признатог тржишта 
(енгл. core market).

(3) Учесници на признатом тржишту из става 2. тачка 8. 
овог члана јесу сљедећи субјекти:

1) субјекти из члана 77. став 1. тачка 2. ове одлуке, 
чијим се изложеностима у складу са главом IV ове одлуке, 
која се односи на израчунавање капиталних захтјева за кре-
дитни ризик, додјељује пондер ризика 0%,

2) институције,
3) остале финансијске институције чијим се изложе-

ностима у складу са главом IV ове одлуке, која се односи 
на израчунавање капиталних захтјева за кредитни ризик, 
додјељује пондер ризика 20%,

4) правно уређени инвестициони фондови који подлије-
жу израчунавању капиталних захтјева или захтјева који се 
односе на финансијску полугу,

5) правно уређени пензиони фондови,
6) признате клириншке куће.

Израчунавање износа изложености пондерисаних ризиком 
у складу са сложеном методом финансијског колатерала

Члан 92.
Према стандардизованом приступу, банка је дужна 

примијенити “Е*” који је израчунат у складу са чланом 88. 
став 5. ове одлуке као вриједност изложености за потребе 
члана 49. ове одлуке. Код ванбилансних ставки наведених 
у Прилогу 1. ове одлуке, банка је дужна примијенити “Е*” 
као вриједност на коју се примјењују постоци прописани у 
члану 44. ставу 1. ове одлуке како би се дошло до вријед-
ности изложености.

Остала материјална кредитна заштита
Члан 93.

(1) Ако су испуњени услови из члана 83. став 1. ове 
одлуке, готовински полози код других банака могу се тре-
тирати као гаранција тих других банака.

(2) Ако су испуњени услови из члана 83. став 2. ове 
одлуке, на износ изложености покривен садашњом откуп-
ном вриједношћу полиса животног осигурања које су за-
ложене код банке кредитора додјељује се пондер ризика у 
складу са ставом 3. овог члана, ако се на изложеност при-
мјењује стандардизовани приступ.

Ако постоји девизна неусклађеност, банка је дужна 
умањити садашњу откупну вриједност у складу са чланом 
94. став 3. ове одлуке, при чему је вриједност кредитне за-
штите једнака садашњој откупној вриједности полисе жи-
вотног осигурања.

(3) За потребе става 2. овог члана банка је дужна 
додјељивати сљедеће пондере ризика по основу пондера 
ризика који се примјењују на необезбијеђене изложености 
са правом првенства наплате према привредном друштву 
које је издало полису животног осигурања у складу са гла-
вом IV ове одлуке, која се односи на израчунавање капитал-
них захтјева за кредитни ризик:

1) ако је необезбијеђеној изложености са правом првен-
ства наплате према привредном друштву које издаје полисе 
животног осигурања додијељен пондер ризика 20%, при-
мјењује се пондер ризика 20%,

2) ако је необезбијеђеној изложености са правом првен-
ства наплате према привредном друштву које издаје полисе 
животног осигурања додијељен пондер ризика 50%, при-
мјењује се пондер ризика 35%,

3) ако је необезбијеђеној изложености са правом првен-
ства наплате према привредном друштву које издаје полисе 
животног осигурања додијељен пондер ризика 100%, при-
мјењује се пондер ризика 70%,

4) ако је необезбијеђеној изложености са правом првен-
ства наплате према привредном друштву које издаје полисе 
животног осигурања додијељен пондер ризика 150%, при-
мјењује се пондер ризика 150%.

(4) Банка може третирати инструменте који ће на зах-
тјев бити откупљени, а који се могу признати на основу 
члана 79. тачка 3. ове одлуке као гаранцију банке која их 
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је издала. Вриједност признате кредитне заштите је сље-
дећа:

1) номинални износ, ако се инструмент откупљује по 
номиналној вриједности,

2) вриједност инструмента која се израчунава на исти 
начин као и за дужничке хартије од вриједности које испу-
њавају услове из члана 77. став 4. ове одлуке, ако се инстру-
мент откупљује по тржишној цијени.

5. Израчунавање ефеката смањења кредитног ризика 
код нематеријалне кредитне заштите

Вредновање
Члан 94.

(1) За потребе израчунавања ефеката нематеријалне 
кредитне заштите у складу са овом одлуком, вриједност 
нематеријалне кредитне заштите (G) износ је који се пру-
жалац заштите обавезао платити у случају дужниковог не-
плаћања или у случају настанка других уговорених кредит-
них догађаја.

(2) Када је нематеријална кредитна заштита номино-
вана у валути различитој од валуте изложености, банка је 
дужна умањити вриједност кредитне заштите примјеном 
корективног фактора на сљедећи начин:

G* = G · (1-Hfx),
гдје је:
G* = износ кредитне заштите прилагођен за девизни 

ризик,
G = номинални износ кредитне заштите,
Hfx = корективни фактор за било коју девизну не-

усклађеност између кредитне заштите и односне обавезе 
утврђен у складу са ставом 3. овог члана.

Ако не постоји девизна неусклађеност, “Hfx” је једнак 
нули.

(3) Банка је дужна заснивати корективне факторе који 
се примјењују на било коју девизну неусклађеност у перио-
ду обрачуна од 10 радних дана, ако се ревалоризација спро-
води свакодневно, а може их израчунавати помоћу присту-
па регулаторних корективних фактора на начин из члана 89. 
ове одлуке. Банка је дужна повећати корективне факторе у 
складу са чланом 90. ове одлуке.

Израчунавање износа изложености пондерисаних ризиком 
у складу са стандардизованим приступом

Члан 95.
(1) За потребе члана 49. став 3. ове одлуке банка је ду-

жна израчунавати износе изложености пондерисане ризи-
ком у складу са сљедећом формулом:

max{0, E - GA} · r + GA ·g,
гдје је:
E = вриједност изложености у складу са чланом 44. ове 

одлуке. У ту сврху вриједност изложености ванбилансне 
ставке наведене у Прилогу 1. ове одлуке једнака је 100% 
вриједности ставке, а не вриједности изложености из члана 
44. ове одлуке,

GA = износ заштите од кредитног ризика обрачунат на 
основу члана 94. став 2. ове одлуке (G*), додатно прила-
гођен за било коју рочну неусклађеност на начин прописан 
у дијелу ове одлуке који се односи на рочне неусклађе-
ности,

r = пондер ризика за изложености према дужнику у 
складу са главом IV ове одлуке, која се односи на израчуна-
вање капиталних захтјева за кредитни ризик,

g = пондер ризика за изложености према пружаоцу за-
штите у складу са главом IV ове одлуке, која се односи на 
израчунавање капиталних захтјева за кредитни ризик.

(2) Када је заштићени дио (GA) мањи од износа изложе-
ности (Е), банка може примијенити формулу из става (1) 
овог члана само када заштићени и незаштићени дио имају 
једнако право у редослиједу наплате.

(3) Банка може проширити третман предвиђен чланом 
50. ст. 4. и 7. ове одлуке на изложености или дијелове изло-
жености обезбијеђене гаранцијом централне владе и цен-
тралне банке када је таква гаранција номинована у домаћој 
валути дужника, а уједно је и изложеност номинована у тој 
валути.

Рочна неусклађеност
Члан 96.

(1) За потребе израчунавања износа изложености пон-
дерисаних ризиком, рочна неусклађеност настаје када је 
преостали рок до доспијећа кредитне заштите краћи од 
доспијећа заштићене изложености. Ако је преостали рок 
до доспијећа заштите краћи од три мјесеца и ако је рок до 
доспијећа заштите краћи од доспијећа односне изложено-
сти, та се заштита не може употребљавати као призната 
кредитна заштита.

(2) Ако постоји рочна неусклађеност, кредитна заштита 
се не признаје ако је изворни рок доспијећа кредитне за-
штите краћи од годину дана.

Доспијеће кредитне заштите
Члан 97.

(1) Ефективно доспијеће односне изложености најду-
жи је могући преостали период у којем је дужник дужан 
измирити своје обавезе, а приликом израчунавања рочне 
неусклађености користи се период од најдуже пет година. 
У складу са ставом 2. овог члана, под доспијећем кредитне 
заштите сматра се период до најранијег датума када зашти-
та може престати или може бити прекинута.

(2) Ако пружалац заштите може једнострано прекину-
ти заштиту, банка је дужна доспијећем заштите сматрати 
период до најранијег датума на који пружалац заштите 
може искористити ово право. Ако купац заштите може 
једнострано прекинути заштиту, а уговорени су услови 
заштите који подстичу банку да оконча трансакцију прије 
уговореног доспијећа, банка је дужна доспијећем заштите 
сматрати период до најранијег датума на који се опција 
прекида заштите може искористити. У супротном, банка 
може сматрати да таква опција не утиче на доспијеће за-
штите.

Вредновање заштите
Члан 98.

(1) За трансакције на које се примјењује материјална 
кредитна заштита у складу са једноставном методом фи-
нансијског колатерала, ако постоји неусклађеност између 
доспијећа изложености и доспијећа заштите, колатерал се 
не признаје као материјална кредитна заштита.

(2) За трансакције на које се примјењује материјална 
кредитна заштита у складу са сложеном методом финан-
сијског колатерала, банка је дужна прилагодити вриједност 
колатерала за доспијеће кредитне заштите и изложености у 
складу са сљедећом формулом:

                      t – t*

CVAM = CVA · ——
                     T – t*,

гдје је:
CVA = вриједност колатерала коригована корективним 

фактором из члана 88. став 2. ове одлуке или износ изложе-
ности, зависно од тога шта је ниже,

t = преостали број година до датума доспијећа кредитне 
заштите израчунат у складу са чланом 97. ове одлуке или 
вриједност Т, зависно од тога шта је ниже,

T = преостали број година до датума доспијећа изложе-
ности израчунат у складу са чланом 97. ове одлуке или пет 
година, зависно од тога шта је ниже,

t* = 0,25.
Банка је дужна примијенити CVAM као CVA додатно 

усклађен за рочну неусклађеност која ће бити укљу-
чена у формулу за израчунавање потпуно прилагођене 
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вриједности изложености (E*) из члана 88. став 5. ове 
одлуке.

(3) За трансакције на које се примјењује немате-
ријална кредитна заштита банка је дужна прилагодити 
вриједност кредитне заштите тако да одражава доспијеће 
кредитне заштите и изложености у складу са сљедећом 
формулом:

                  t – t*

GA = G* · ——
                 T – t*,

гдје је:
GA = G* прилагођен за било коју рочну неусклађеност,
G* = износ заштите прилагођене за било коју девизну 

неусклађеност,
t = преостали број година до датума доспијећа кредитне 

заштите израчунат у складу са чланом 97. ове одлуке или 
вриједност Т, зависно од тога шта је ниже,

T = преостали број година до датума доспијећа изложе-
ности израчунат у складу са чланом 97. ове одлуке или пет 
година, зависно од тога шта је ниже,

t* = 0,25.
Банка је дужна примијенити GA као вриједност зашти-

те за потребе чл. 94. и 95. ове одлуке.

ГЛАВА VII
КАПИТАЛНИ ЗАХТЈЕВ ЗА РИЗИК НАМИРЕЊА/

ИСПОРУКЕ

Ризик намирења/испоруке
Члан 99.

(1) У случају трансакција које се односе на дужнич-
ке инструменте, власничке, девизне и робне трансакције, 
искључујући репо трансакције, те уговоре о позајмљивању 
хартија од вриједности или робе који нису поравнати након 
датума доспијећа, банка је дужна израчунавати разлику у 
цијени којој је изложена.

(2) Банка је дужна израчунати капитални захтјев за 
ризик намирења/испоруке по основу неизмирених тран-
сакција ако друга уговорна страна није измирила обавезу 
у року дужем од четири дана након уговореног датума на-
мирења/испоруке.

(3) Разлика у цијени израчунава се као разлика између 
уговорене цијене поравнања за одређени дужнички, вла-
снички, девизни или робни инструмент и њене садашње 
тржишне вриједности, у случају када би та разлика пред-
стављала губитак за банку.

Банка ту разлику у цијени множи са одговарајућим про-
центом утврђеним у Табели 17, како би се израчунао капи-
тални захтјев за ризик намирења.

Табела 17.

Број радних дана након датума намирења ( %)

5–15 12

16–30 50

31–45 75

46 или више 100

Слободне испоруке
Члан 100.

(1) Од банке се захтијева да има регулаторни капитал 
како је наведено у Табели 18, ако дође до сљедећег:

1) ако је плаћање хартија од вриједности, валуте или 
робе извршено прије него што су они примљени или ако је 
испорука хартија од вриједности, валуте или робе изврше-
на прије него што су они плаћени,

2) у случају прекограничних трансакција, ако је прошао 
један или више дана откада је обављено плаћање или извр-
шена испорука.

Табела 18.
Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4

Тип тран-
сакције

До првог 
уговореног 
плаћања 
или испо-

руке

Од првог угово-
реног плаћања 
или испоруке 
до четири дана 
након уговореног 
плаћања или 
испоруке

Од 5 радних дана 
од уговореног 
плаћања или 
испоруке до 

закључења тран-
сакције

Слободна 
испорука

Нема ка-
питалног 
захтјева

Третирати као 
изложеност

Третирати као 
изложеност пон-
дерисану понде-
ром 1.250%

Ако износ позитивне изложености који произлази из 
трансакција слободне испоруке није значајан, банка може 
примјењивати пондер ризика 100% на те изложености, 
осим гдје је захтијеван пондер ризика 1.250% у складу са 
колоном 4. из Табеле 18.

(2) Као алтернативу примјени пондера ризика 1.250% 
на изложености на основу слободних испорука у складу 
са колоном 4. из Табеле 18. банка може одузети пренесену 
вриједност и тренутну позитивну изложеност тих изложе-
ности од редовног основног капитала у складу са чланом 9. 
став 1. тачка 12. ове одлуке.

Одустајање
Члан 101.

Ако дође до системског пада система намирења или по-
равнања, Агенција може одустати од капиталног захтјева 
израчунатог у складу са главом VII ове одлуке, која се од-
носи на ризик намирења/испоруке док се ситуација не по-
прави. У наведеном случају непоравната трансакција друге 
уговорне стране не сматра се настанком статуса неиспуња-
вања обавеза у смислу кредитног ризика.

ГЛАВА VIII
КАПИТАЛНИ ЗАХТЈЕВ ЗА ОПЕРАТИВНИ РИЗИК

Одобрење
Члан 102.

(1) Како би могла примјењивати стандардизовани 
приступ и добити одобрење Агенције, банка је дужна, 
поред општих стандарда за успостављање и примјену си-
стема управљања ризицима и посебних стандарда за упра-
вљање оперативним ризиком, задовољити критеријуме из 
члана 108. ове одлуке, као и имати усвојен план опоравка 
за оперативни ризик.

(2) Банка је дужна политикама и процедурама прописа-
ти начин и обавезу вредновања изложености оперативном 
ризику за покриће догађаја мале учесталости с великим гу-
бицима. Банка одређује шта представља оперативни ризик 
у наведеним политикама и процедурама.

(3) Банка је дужна израдити планове поступања у кризним 
ситуацијама и планове континуитета пословања, који банци 
обезбјеђују могућност непрекидног пословања и огранича-
вање губитака у случају озбиљног поремећаја пословања.

Повратак на примјену мање сложених приступа
Члан 103.

(1) Банка која примјењује стандардизовани приступ не 
може се вратити на примјену једноставног приступа, осим 
ако су задовољени услови из става 2. овог члана.

(2) Банка се може вратити на примјену мање сложеног 
приступа за оперативни ризик само ако су задовољени услови:

1) банка је доказала Агенцији да примјену мање сло-
женог приступа не предлаже с циљем смањења капиталног 
захтјева за оперативни ризик, него да је исти потребан због 
природе и сложености банке, те да исти не би имао значајан 
негативан утицај на солвентност банке или способност дје-
лотворног управљања оперативним ризиком,

2) банка је добила претходно одобрење Агенције.

Приступ основног показатеља
Члан 104.

(1) Према приступу основног показатеља капитални зах-
тјев за оперативни ризик једнак је 15% трогодишњег просје-
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ка релевантног показатеља, како је прописано чланом 105. 
ове одлуке. Банка израчунава трогодишњи просјек релевант-
ног показатеља на основу података за посљедња три дванае-
стомјесечна периода на крају финансијске године.

(2) Када банка послује краће од три године, може при-
мјењивати процјене будућег пословања приликом израчу-
навања релевантног показатеља, под условом да почне упо-
требљавати историјске податке чим постану расположиви.

(3) Када банка може доказати Агенцији да би, због 
спајања, односно припајања, преузимања или продаје банке 
или друге активности, примјена трогодишњег просјека за 
израчунавање релевантног показатеља довела до неадекватне 
процјене капиталног захтјева за оперативни ризик, Агенција 
може одобрити банци измјену израчунавања тако да узме у 
обзир такве догађаје. У таквим случајевима, Агенција може и 
сама захтијевати да банка измијени својe израчунавање.

(4) Ако је за неки период релевантни показатељ нега-
тиван или једнак нули, банка не узима у обзир тај податак 
приликом израчунавања трогодишњег просјека. Банка изра-
чунава трогодишњи просјек тако што се збир позитивних 
вриједности подијели са бројем позитивних вриједности.

Релевантни показатељ
Члан 105.

(1) Банка релевантни показатељ исказује као збир еле-
мената наведених у Табели 19, који се исказују у складу 
са Међународним рачуноводственим стандардима. Банка 
укључује сваки елеменат у збир са његовим позитивним 
или негативним предзнаком.

Табела 19.

1. Приходи од камата и слични приходи
2. Расходи од камата и слични расходи
3. Приходи од дивиденди и учешћа, те осталих хартија од 
вриједности са варијабилним/фиксним приносом
4. Приходи од накнада и провизија
5. Расходи од накнада и провизија
6. Нето добитак или губитак из финансијског пословања, који 
обухвата:
- нето приход/расход од промјене вриједности хартија од вријед-
ности намијењених трговању које се вреднују по фер-вријед-
ности кроз биланс успјеха,
- нето добит/губитак по основу продаје хартија од вриједности 
намијењених трговању,
- нето курсне разлике.
7. Остали приходи из оперативног пословања

(2) Банка приликом израчунавања релевантног показа-
теља не укључује:

1) трошкове исправки вриједности и резерве за ванби-
лансне ставке, оперативне трошкове пословања,

2) нето добит/губитак од финансијске имовине која се 
држи до доспијећа и расположива за продају,

3) ванредне приходе и
4) приходе од осигурања.
(3) Изузетно, банка приликом израчунавања релевант-

ног показатеља укључује трошкове накнада за плаћене екс-
тернализоване услуге ако је трећа страна матично друштво 
банке, подређено друштво банке или подређено друштво 
матичног друштва.

Стандардизовани приступ
Члан 106.

(1) Према стандардизованом приступу, банка распоређу-
је своје активности у пословне линије наведене у Табели 20. 
из става 4. у складу са принципима из члана 107. ове одлуке.

(2) Банка израчунава капитални захтјев за оперативни 
ризик као трогодишњи просјек збира годишњих капитал-
них захтјева за све пословне линије из Табеле 20. Годишњи 
капитални захтјев за сваку пословну линију једнак је про-
изводу одговарајућег бета фактора наведеног у тој табели 
и дијела релевантног показатеља распоређеног у припа-
дајућу пословну линију.

(3) Током било које године банка може нетирати нега-
тивне капиталне захтјеве који су посљедица негативног 
дијела релевантног показатеља у било којој пословној ли-
нији са позитивним капиталним захтјевима у другој по-
словној линији без ограничења. Међутим, ако је укупни 
капитални захтјев за све пословне линије током одређене 
године негативан, банка као улазни податак за бројник за 
наведену годину употребљава вриједност нула.

(4) Банка израчунава трогодишњи просјек збира из ста-
ва 2. овог члана на основу података за посљедња три два-
наестомјесечна периода на крају финансијске године. Када 
нису доступни ревидирани подаци, банка може користити 
и неревидиране податке.

Када банка може доказати Агенцији да би, због спајања, 
односно припајања, преузимања или продаје банке или 
активности, примјена трогодишњег просјека за израчуна-
вање релевантног показатеља довела до неадекватне про-
цјене капиталног захтјева за оперативни ризик, Агенција 
може одобрити банкама измјену израчунавања тако да узме 
у обзир такве догађаје. У таквим околностима Агенција 
може и сама захтијевати да банка измијени свој обрачун.

Када банка послује краће од три године, може се кори-
стити пословним процјенама будућег пословања при обра-
чуну релевантног показатеља, под условом да почне упо-
требљавати историјске податке чим постану расположиви.

Табела 20.

Пословне 
линије Попис активности Проценат 

(бета фактор)
Корпоративно 
финансирање

Услуге покровитељства емиси-
је (енгл. underwriting). 
Услуге повезане са пружањем 
услуга покровитељства емиси-
је. Инвестиционо савјетовање.
Послови савјетовања друштава 
у вези са структуром капитала, 
пословном стратегијом и слич-
ним питањима, те давање са-
вјета и пружање услуга које се 
односе на спајање и куповину 
привредних друштава.
Послови инвестиционог истра-
живања и финансијске анализе, 
као и остали облици општих 
препорука које се односе на 
трансакције са финансијским 
инструментима.

18%

Трговање и 
продаја

Трговање за свој рачун.
Послови посредовања при 
склапању послова на новчаном 
тржишту.
Запримање и пренос налога у 
вези са једним или више фи-
нансијских инструмената.
Извршавање налога за рачун 
клијената.
Услуге покровитељства емиси-
је без обавезе откупа.
Управљање мултилатералном 
трговинском платформом.

18%

Брокерски по-
слови са ста-
нов-ништвом 
(послови са 
физичким 
лицима и 
малим и 
средњим пре-
дузећима која 
задовољавају 
критеријуме 
из члана 59. 
ове одлуке 
за категорију 
изложености 
према станов-
ништву)

Запримање и пренос налога у 
вези са једним или више фи-
нансијских инструмената.
Извршавање налога за рачун 
клијента.
Услуге покровитељства емиси-
је без обавезе откупа.

12%
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 Пословно 
банкарство

Примање депозита или других 
повратних средстава.
Кредитирање.
Финансијски лизинг.
Гаранције и преузете обaвезе.

15 %

Пословање 
са станов-
ништвом
(послови са 
физичким 
лицима и 
малим и 
средњим пре-
дузећима која 
задовољавају 
критеријуме 
из члана 59. 
ове одлуке 
за категорију 
изложености 
према станов-
ништву)

Примање депозита или других 
повратних средстава.
Кредитирање.
Финансијски лизинг.
Гаранције и преузете обaвезе.

12%

Плаћања и 
поравнања

Услуге платног промета.
Издавање инструмената 
плаћања и управљање њима.

18%

Агентске 
услуге

Депоновање и администри-
рање финансијских инструме-
ната за рачун клијената, укљу-
чујући и агентске послове и с 
тим повезане услуге, као што 
су управљање новчаним сред-
ствима, односно колатералом.

15%

Управљање 
имовином

Управљање портфолиом.
Управљање инвестиционим 
фондом.
Остали облици управљања 
имовином.

12%

Напомена: банка из пописа активности користи актив-
ности које су карактеристичне за њено пословање и тржи-
ште на којем послује.

Принципи за распоређивање у пословне линије
Члан 107.

(1) Банка утврђује и документује посебне политике и крите-
ријуме за распоређивање релевантног показатеља за постојеће 
пословне линије и активности у стандардизовани оквир из чла-
на 106. ове одлуке. Банка, према потреби, ревидира и прила-
гођава наведене политике и критеријуме у складу са новим или 
промијењеним пословним активностима и ризицима.

(2) Банка примјењује сљедеће принципе за распоређи-
вање у пословне линије:

1) банка све активности распоређује у пословне ли-
није на начин који обезбјеђује свеобухватност и међусобну 
искључивост,

2) ако се нека активност не може једноставно распоре-
дити у пословну линију, али представља помоћну актив-
ност активности укљученој у одређену пословну линију, 
банка исту распоређује у пословну линију у коју се свр-
става активност коју предметна активност подржава. Ако 
помоћна активност подржава активност из више од једне 
пословне линије, банка примјењује објективне критерију-
ме распоређивања,

3) ако се нека активност не може распоредити ни у једну 
пословну линију, за ту активност банка се користи послов-
ном линијом са највећим процентом. Истом пословном ли-
нијом користи се и за све припадајуће помоћне активности,

4) банка може примјењивати методе које се примјењују 
за одређивање интерних цијена за распоређивање релевант-
ног показатеља по пословним линијама. Трошкови настали 
у једној пословној линији који се могу приписати другој 
пословној линији могу се прераспоредити у пословну ли-
нију на коју се односе,

5) распоређивање активности у пословне линије за 
потребе израчунавања капиталног захтјева за оперативни 

ризик примјењује се досљедно са категоријама којима се 
банке користе за кредитни и тржишни ризик,

6) управа банке је одговорна за политику распоређи-
вања у пословне линије која је под контролом надзорног 
одбора банке,

7) банка обезбјеђуjе независну провјеру поступака ра-
споређивања активности у пословне линије.

Критеријуми за стандардизовани приступ
Члан 108.

Критеријуми из члана 102. став 1. за примјену стандар-
дизованог приступа јесу сљедећи:

1) Банка успоставља адекватно документован систем 
процјене и управљања оперативним ризиком са јасно до-
дијељеним одговорностима за тај систем. Банка утврђује 
своју изложеност оперативном ризику, те прати релевант-
не податке о оперативном ризику, укључујући податке о 
значајним материјалним губицима. Предметни систем 
подлијеже редовним независним провјерама, које спрово-
ди интерно или екстерно лице које има потребно знање за 
спровођење таквих провјера.

2) Процјењивање оперативног ризика банке мора бити 
чврсто интегрисано у процесе управљања ризицима банке. 
Његови резултати саставни су дио поступка праћења и кон-
троле ризичног профила банке за оперативни ризик.

3) Успостављен систем извјештавања управе и надзор-
ног одбора о изложености оперативном ризику и успоста-
вљени поступци за предузимање одговарајућих активности 
на основу информација из извјештаја руководству.

Комбинована примјена различитих приступа
Члан 109.

(1) Банка је дужна од Агенције затражити одобрење за 
примјену комбинације приступа основног показатеља и 
стандардизованог приступа само у изузетним околностима, 
као што је преузимање новог дијела пословања, што може 
захтијевати привремени прелазни период за примјену стан-
дардизованог приступа.

(2) Агенција ће издати одобрење из става 1. овог члана 
само ако банка преузме обавезу да ће почети са примјеном 
стандардизованог приступа у утврђеном временском року, 
који је одобрен од стране Агенције.

ГЛАВА IX
КАПИТАЛНИ ЗАХТЈЕВ ЗА ТРЖИШНИ РИЗИК

1. Захтјеви за књигу трговања

Захтјеви за књигу трговања
Члан 110.

(1) Књига трговања банке обухвата све позиције у фи-
нансијским инструментима и роби које се држе с намјером 
трговања или у сврху заштите од ризика других ставки 
књиге трговања. Позиције у књизи трговања не смију има-
ти ограничења њихове утрживости или их је могуће зашти-
тити од ризика.

(2) Књига трговања обухвата све ставке које се у складу 
са примјењивим рачуноводственим стандардима распоре-
ђују у категорију финансијска имовина или обавезе по фер-
вриједности кроз биланс успјеха банке (ставке намијењене 
трговању). Агенција може поједини инструмент, ако утврди 
да није коришћен за трговање, искључити из књиге трговања 
банке, без обзира на његов распоред према примјењивим ра-
чуноводственим стандардима. Агенција може поједини ин-
струмент, ако утврди да је коришћен за трговање, укључити 
у књигу трговања банке, без обзира на његов распоред према 
примјењивим рачуноводственим стандардима.

(3) Намјера трговања доказује се на основу стратегија, 
политика и процедура које банка одређује ради управља-
ња позицијом или портфолиом у складу са чланом 111. ове 
одлуке. Разлика између активности у књизи трговања и 
активности у банкарској књизи заснована је на објектив-
ним критеријумима који се досљедно примјењују и који су 
унапријед дефинисани интерним политикама банке.
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(4) Позиције које се држе са намјером трговања јесу оне 

позиције које се држе искључиво у сврху краткорочне про-
даје и/или с циљем остваривања добити од стварних или 
очекиваних краткорочних разлика између куповних и про-
дајних цијена или других промјена у цијенама или камат-
ним стопама. Ове позиције обухватају позиције у власти-
том трговању и позиције које произилазе из пружања услу-
га клијентима и из обављања послова креирања тржишта.

(5) Банка је дужна успоставити и одржавати адекват-
не системе интерних контрола за управљање и процјену 
вриједности књиге трговања у складу са чл. 112. и 113. ове 
одлуке.

(6) Банка може укључити инструмент интерне заштите 
у израчунавање капиталних захтјева за позициони ризик 
ако се он држи са намјером трговања и ако су испуњени 
захтјеви из чл. 111-114. ове одлуке.

(7) Уграђени финансијски дериват који се у складу 
са одредбама МРС/МСФИ сматра самосталним финан-
сијским дериватом, а који не испуњава услове из става 1. 
овог члана, неће се сматрати позицијом књиге трговања и 
неће се укључивати у израчунавање капитала потребног за 
покриће тржишних ризика.

Ако уграђени финансијски дериват не представља 
позицију књиге трговања, банка је дужна на одговарајући 
начин пратити, мјерити и управљати ризицима који из њега 
произилазе, те их узети у обзир у поступку интерне процје-
не адекватности капитала у банкама.

Управљање позицијама у књизи трговања
Члан 111.

Приликом управљања својим позицијама или скупом 
позиција у књизи трговања, банка је дужна обезбиједити 
сљедеће:

1) јасно документовану стратегију трговања за пози-
ције/инструменте или портфолија, одобрену од стране 
надзорног одбора банке, која укључује очекивани период 
држања;

2) јасно дефинисане политике и процедуре за активно 
управљање позицијама преузетим у организационим дије-
ловима банке за трговање. Те политике и процедуре укљу-
чују сљедеће елементе:

1. које је позиције могуће заузети у одјељењу за трго-
вање (енгл. trading desk),

2. утврђени су лимити за појединачне позиције, чију 
искоришћеност и евентуално прекорачење банка континуи-
рано и редовно прати, те периодично провјерава њихову 
адекватност,

3. овлашћења појединих овлашћених запослених за зау-
зимање позиција и управљање позицијама у оквиру утврђе-
них лимита и у складу са усвојеном стратегијом трговања,

4. извјештавање надзорног одбора и управе банке о 
позицијама које се воде у књизи трговања, као саставни дио 
процеса управљања ризицима банке,

5. активно праћење позиција засновано на релевантним 
изворима тржишних информација и процјени утрживости 
или могућности заштите дате позиције или ризика који из 
ње произилазе, укључујући и процјену квалитета и доступ-
ности улазних тржишних информација које се користе у 
процесу вредновања, односно процјену нивоа промета на 
тржишту и величине позиција којима се тргује на тржишту,

6. активне поступке и контроле за спречавање превара;
3) јасно дефинисане политике и процедуре за праћење 

позиција у складу са стратегијом трговања, укључујући 
праћење промета и позиција за које је иницијални предви-
ђени период држања прекорачен.

Укључивање позиција у књигу трговања
Члан 112.

(1) Банка је дужна имати јасно дефинисане политике 
и процедуре за одређивање позиција које се укључују у 
књигу трговања у складу са захтјевима из члана 110. ове 
одлуке и дефиницијом књиге трговања из члана 2. тачка 

76. ове одлуке, узимајући у обзир успостављене процедуре 
управљања ризицима у банци. Банка је дужна у потпуности 
документовати поштовање тих политика и процедура, чија 
се примјена континуирано оцјењује у оквиру програма ин-
терне ревизије у банци.

(2) Банка је дужна имати јасно дефинисане политике и 
процедуре за свеобухватно управљање књигом трговања. 
Те политике и процедуре морају обухватити најмање сље-
деће:

1) активности које банка сматра трговањем и које чине 
саставни дио књиге трговања за потребу израчунавања ка-
питалног захтјева;

2) мјеру у којој се позиција може дневно вредновати по 
тржишној вриједности на активном, ликвидном, двосмјер-
ном тржишту;

3) за позиције које се вреднују по интерној методоло-
гији утврђивања вриједности, мјеру у којој банка може:

1. идентификовати све значајне ризике позиције,
2. заштитити се од свих значајних ризика позиције ин-

струментима за које постоји активно, ликвидно, двосмјер-
но тржиште,

3. извести поуздане процјене кључних претпоставки и 
параметара који се користе у интерној методологији за про-
цјену вриједности;

4) мјеру у којој банка може и дужна је остварити вред-
новање позиције која се може досљедно екстерно вредно-
вати;

5) мјеру у којој би законска ограничења или други опе-
ративни захтјеви могли умањити способност банке да извр-
ши ликвидацију позиција или заштити позиције у кратком 
року;

6) мјеру у којој банка може и дужна је активно управља-
ти ризицима који произилазе из позиција у оквиру њених 
послова трговања;

7) мјеру у којој банка може пренијети ризик или пози-
ције између банкарске књиге и књиге трговања, те крите-
ријуме за такве преносе.

Регулаторни захтјеви за вредновање
Члан 113.

(1) Све позиције у књизи трговања подлијежу стандар-
дима регулаторних захтјева за вредновање из овог члана. 
Банка је посебно дужна обезбиједити да се регулаторним 
вредновањем њених позиција из књиге трговања постиже 
одговарајући ниво поузданости у односу на динамичну 
природу позиција из књиге трговања, захтјеве за регула-
торну исправност, те начин поступања с циљем адекватног 
израчунавања капиталних захтјева за позиције из књиге 
трговања.

(2) Банка успоставља и одржава одговарајуће системе 
интерних контрола који омогућавају разборите и поузда-
не процјене вриједности. Ти системи интерних контрола 
укључују сљедеће елементе:

1) документоване политике и процедуре за поступак 
процјене вриједности, укључујући јасно дефинисане од-
говорности различитих учесника укључених у поступак 
утврђивања вриједности, изворе тржишних информација и 
провјере њихове примјерености, смјернице за употребу ин-
терно дефинисаних параметара од стране банке који одра-
жавају претпоставке банке о томе шта учесници на тржи-
шту користе за утврђивање цијене позиције, учесталост 
независних процјена, временски оквир преузимања цијена 
осталих тржишних параметара за потребе вредновања, 
услове и поступке за прилагођавање процјене вриједности, 
поступке континуираног мјесечног и ad hoc потврђивања,

2) успостављање адекватне организационе структуре која 
обезбјеђује раздвојеност неспојивих функција у погледу уго-
варања, оперативног процесуирања, књиговодственог еви-
дентирања, извјештавања и одлучивања, те јасно дефинисање 
надлежности чланова управе банке за наведене функције,

3) успостављање система извјештавања организацио-
ног дијела одговорног за вредновање позиција у књизи 
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трговања независно од организационог дијела који обавља 
оперативне послове трговања, као и редовно извјештавање 
управе банке.

(3) Банка мора вредновати позиције књиге трговања 
најмање једном дневно.

(4) Банка врши вредновање позиција по тржишним 
цијенама када је то могуће, укључујући и ситуације када 
примјењује израчунавање капиталних захтјева за књигу 
трговања. Вредновање по тренутним тржишним цијенама 
врши се најмање једном дневно, према лако доступним 
цијенама затварања тих позиција, добијених од међусобно 
независних извора. Примјери таквих цијена јесу цијене са 
берзе.

(5) При вредновању по тржишној вриједности банка 
употребљава понуђену или тражену цијену, у зависно-
сти од тога која је нижа, осим ако банка може завршити 
трговање по средњој тржишној цијени. Ако се банка ко-
ристи тим одступањем, она сваких шест мјесеци извје-
штава Агенцију о тим позицијама и доставља доказе (нпр. 
закључнице) о томе да може завршити трговање по средњој 
тржишној цијени. Вриједност финансијских деривата води 
се по нижој вриједности основних финансијских инструме-
ната на којима су засновани, била то номинална вриједност 
или тржишна цијена, а вриједност других финансијских 
инструмената по њиховој нижој вриједности, била то но-
минална вриједност или тржишна цијена.

(6) Ако вредновање по тржишној вриједности није мо-
гуће, банка конзервативно вреднује према интерној мето-
дологији утврђивања вриједности своје позиције и портфо-
лија, укључујући и ситуације када израчунавају капиталне 
захтјеве за позиције у књизи трговања.

(7) При примјени вредновања по интерној методоло-
гији утврђивања вриједности, банка је дужна испуњавати 
сљедеће захтјеве:

1) управа банке мора бити упозната са елементима књи-
ге трговања или са другим позицијама по фер-вриједности 
за које се примјењује вредновање по интерној методологији 
утврђивања вриједности и разумије значење неизвјесности 
која на тај начин настаје при извјештавању о ризику/учин-
ку пословања,

2) банка усклађује улазне тржишне параметре са тржи-
шним цијенама, ако је то могуће, и учестало процјењује 
адекватност улазних тржишних параметара за одређену 
позицију која се вреднује, као и параметре за интерну мето-
дологију вредновања позиција,

3) ако су доступне, банка употребљава методологије 
вредновања које представљају прихваћену тржишну прак-
су за поједине финансијске инструменте или робу,

4) ако банка сама развије интерну методологију утврђи-
вања вриједности, она се мора заснивати на адекватним 
претпоставкама које су процијенили и испитали одгова-
рајући квалификовани субјекти који нису учествовали у 
развоју интерне методологије за утврђивање вриједности. 
Интерна методологија утврђивања вриједности позиција 
мора бити развијена или одобрена независно од оних који 
заузимају позиције трговања и мора бити независно тести-
рана, укључујући валидацију математичких израчунавања, 
претпоставки и програмског спровођења,

5) банка је дужна имати формалне поступке за контролу 
промјене и имати сигурну копију за интерну методологију 
за утврђивање вриједности позиција, те је повремено упо-
требљавати за провјеру вредновања,

6) банка при управљању ризиком мора предузети мјере на 
отклањању идентификованих слабости интерне методологије 
утврђивања вриједности које употребљавају и знати како их 
на најбољи начин узети у обзир код резултата вредновања,

7) интерне методологије утврђивања вриједности 
подлијежу редовним оцјенама с циљем утврђивања тач-
ности њиховог дјеловања, при чему те оцјене укључују 
процјену континуиране адекватности претпоставки, ана-
лизу добитака и губитака у односу на факторе ризика и 
поређење завршних вриједности са резултатима интерне 
методологије утврђивања вриједности.

(8) Уз дневно вредновање по тржишној вриједности 
или интерној методологији утврђивања вриједности, бан-
ка је дужна спроводити независну провјеру цијена. Про-
вјеру тржишних цијена и улазних параметара за интерну 
методологију утврђивања вриједности спроводи особа или 
организациона јединица која је независна од особа или ор-
ганизационих јединица које остварују користи од књиге 
трговања, најмање једном мјесечно или чешће, зависно од 
природе тржишта или активности трговања. Ако независни 
извори формирања цијена нису доступни или су нереални, 
постоји потреба за примјеном разборитог поступања, као 
што је прилагођавање вредновања.

(9) Банка је дужна успоставити и одржавати процедуре 
за разматрање прилагођавања вриједности.

(10) Када се користи вредновање спроведено од стра-
не треће особе или вредновање по интерној методологији 
утврђивања вриједности, банка сама процјењује хоће ли 
примјењивати прилагођавање вредновања. Осим тога, бан-
ка разматра постојање потребе за прилагођавањем за мање 
ликвидне позиције и редовно процјењује њихову конти-
нуирану примјереност. Банка процјењује потребу за при-
лагођавањем вредновања неизвјесних улазних параметара 
који се употребљавају у интерној методологији утврђивања 
вриједности, при чему је банка дужна Агенцији докумен-
товати на адекватан и поуздан начин извршену процјену 
потреба за прилагођавањем у интерној методологији.

Интерна заштита
Члан 114.

(1) Интерна заштита посебно мора испуњавати сљедеће 
захтјеве:

1) основна намјена није избјегавање или смањење ка-
питалних захтјева,

2) адекватно је документована и подлијеже посебним 
поступцима интерног одобрења и ревизије,

3) на интерну заштиту примјењују се тржишни услови,
4) тржишним ризиком који настаје интерном заштитом 

динамично се управља у књизи трговања у складу са одо-
бреним лимитима,

5) пажљиво се прати у складу са одговарајућим поступ-
цима који су утврђени интерним актима банке.

(2) Захтјеви из става 1. овог члана примјењују се а да 
се притом не доводе у питање захтјеви који се односе на 
заштићене позиције у банкарској књизи.

(3) Предмет интерне заштите могу бити само инстру-
менти чија се вриједност може утврдити на признатом 
тржишту.

Капитални захтјеви за тржишни ризик на 
консолидованом основу

Члан 115.
Банка ће спроводити израчунавање капиталног захтје-

ва за тржишни ризик на консолидованом основу у складу 
са прописом којим се регулише надзор на консолидованом 
основу.

2. Капитални захтјев за ризик позиције

Капитални захтјеви за ризик позиције
Члан 116.

Капитални захтјев за ризик позиције банке јесте збир 
капиталног захтјева за општи и специфични ризик њених 
позиција у дужничким и власничким инструментима.

Специфични и општи ризици
Члан 117.

(1) Ризик позиције за дужнички или власнички финан-
сијски инструмент (или дужнички или власнички финан-
сијски дериват) дијели се на два саставна дијела у сврху 
израчунавања капиталних захтјева за специфични и општи 
ризик.

(2) Специфични ризик односи се на ризик промјене 
цијене појединог финансијског инструмента усљед фактора 
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везаних за његовог издаваоца или у случају финансијских 
деривата издаваоца основног финансијског инструмента на 
који се финансијски дериват односи.

(3) Општи ризик је ризик промјене цијене појединог 
финансијског инструмента усљед промјене у нивоу камат-
них стопа (у случају дужничких или дериватних дужнич-
ких инструмената којима се тргује) или усљед кретања 
цијена на тржишту капитала (у случају власничких или де-
риватних власничких инструмената), које нису повезане са 
посебним карактеристикама појединачних финансијских 
инструмената.

Нетирање
Члан 118.

(1) Апсолутни износ дугих (/кратких) позиција банке 
који прелази износ њених кратких (/дугих) позиција у исто-
врсним власничким, дужничким и замјењивим хартијама 
од вриједности, те идентичним финансијским фјучерсима, 
опцијама, варантима, сматра се њеном нето позицијом у 
сваком од тих различитих инструмената. Приликом изра-
чунавања нето позиције са позицијама у финансијским 
дериватима поступа се како је утврђено у чл. 120-122. ове 
одлуке. Улагања банке у властите дужничке инструменте 
не укључују се приликом израчунавања капиталног захтје-
ва за специфични ризик у складу са чланом 125. ове одлуке.

За потребе нетирања позиција истоврсним инструмен-
тима сматрају се инструменти који имају истог емитента, 
носе исту каматну стопу, имају исти рок доспијећа, номи-
новани су у истој валути и имају исти правни положај у 
случају спровођења стечајног поступка.

(2) Све нето позиције, независно од предзнака, морају 
се на дневном основу прије њиховог збрајања конвертова-
ти у извјештајну валуту банке по важећем средњем курсу 
ЦББиХ.

Општа правила за рашчлањивање позиција појединачних 
инструмената
Члан 119.

Позиције појединачних инструмената утврђене у чл. 
120-122. ове одлуке рашчлањују се на основне позиције на 
сљедећи начин:

1) уколико је основни финансијски инструмент дужни-
чки инструмент:

1. на дужнички инструмент, гдје цијена (каматна стопа) 
појединачног инструмента зависи од специфично дефини-
саног основног дужничког инструмента на који се односи, 
и/или

2. на хипотетички инструмент¹ који покрива ризик ка-
матне стопе који настаје усљед будућих плаћања и примања 
новчаних токова (укључујући хипотетичка плаћања и при-
мања),

3. на дужничке инструменте и хипотетичке дужничке 
инструменте заједно;

2) уколико је основни инструмент власнички инстру-
мент на хипотетичке позиције у појединачним власничким 
инструментима, корпе власничких инструмената или ин-
дексе власничких инструмената;

3) уколико је основни инструмент роба на хипотетичке 
позиције у робама на које се односе.

Третман фјучерс и форвард уговора
Члан 120.

(1) Фјучерс и форвард уговори на каматне стопе и бу-
дуће обавезе куповине или продаје дужничких инструме-
ната третирају се као комбинације дугих и кратких пози-
ција. Дуга позиција у фјучерс уговорима на каматне стопе 
третира се као комбинација позиције обавезе са доспијећем 
једнаким датуму испоруке фјучерса и позиције имовине са 
датумом доспијећа једнаким доспијећу инструмента или 
замишљене позиције на које се односи предметни фјучерс. 
Слично томе, продани форвард уговор на каматне стопе 
третира се као дуга позиција са доспијећем једнаким да-
туму поравнања увећаним за уговорни период, те кратка 

позиција са доспијећем једнаким датуму поравнања. И 
обавеза и имовина укључују се у прву категорију наведену 
у Табели 21. из члана 125. ове одлуке, која се примјењује 
за израчунавање капиталног захтјева за специфични ри-
зик за фјучерс и форвард уговоре на каматне стопе. Будућа 
обавеза куповине дужничког инструмента третира се као 
комбинација обавезе са доспијећем на датум испоруке те 
дуге (промптне) позиције у самом дужничком инструменту. 
Наведена обавеза укључује се у прву категорију наведену 
у Табели 21. из члана 125. за потребе специфичног ризика, 
а дужнички инструмент у одговарајућу односну колону из 
исте табеле.

(2) За потребе из овог члана “дуга позиција” је позиција 
банке у којој је фиксно одређена каматна стопа коју ће при-
мити у неком будућем тренутку, док је “кратка позиција” 
позиција у којој је фиксно одређена каматна стопа коју ће 
платити у неком будућем тренутку.

Опције и варанти
Члан 121.

(1) За потребе овог дијела Одлуке опције и варанти 
на каматне стопе, дужничке и власничке инструменте, 
индексе акција, финансијске фјучерсе, свопове и стране 
валуте третирају се као да су позиције чија је вриједност 
једнака производу износа односног инструмента на који се 
односи опција и припадајућег делта коефицијента. За на-
ведене позиције могу се извршити нетирања са свим су-
протним позицијама у истоврсним односним хартијама од 
вриједности или дериватима. За опције и варанте којима се 
тргује на берзи банка примјењује делта коефицијент који је 
израчунала та берза. Када такав делта коефицијент није до-
ступан, банка може примијенити делта коефицијент изра-
чунат у складу са интерном методологијом која је одобрена 
од стране Агенције. Одобрење се издаје ако интерна ме-
тодологија на адекватан начин процјењује стопу промјене 
вриједности опције или варанта због мале промјене тржи-
шне цијене основног инструмента.

Третман свопова
Члан 122.

Каматни свопови третирају се на исти начин као би-
лансни инструменти. Каматни свопови на основу којих 
банка добија промјењиву каматну стопу и плаћа фиксну 
каматну стопу третирају као истоврсна дуга позиција у ин-
струменту са промјењивом каматном стопом са доспијећем 
једнаким периоду до сљедећег одређивања каматне стопе и 
кратка позиција у инструменту са фиксном каматном сто-
пом једнаког доспијећа као сам своп уговор.

Третман хартија од вриједности продатих по основу 
репо уговора или позајмљених хартија од вриједности 
и третман репо, обрнутих репо уговора и уговора о 

позајмљивању
Члан 123.

Преносилац хартија од вриједности или загарантова-
них права везаних уз хартије од вриједности у оквиру репо 
уговора и давалац хартија од вриједности у зајам укључују 
наведене хартије од вриједности у израчунавање капитал-
ног захтјева за ризик позиције под условом да су наведене 
хартије од вриједности позиције из књиге трговања.

Нето позиције у дужничким инструментима
Члан 124.

Банка је дужна да нето позиције класификује према 
валути у којој су номиноване, те се капитални захтјеви за 
општи и специфични ризик израчунавају одвојено за сваку 
појединачну валуту.

Капитални захтјев за специфични ризик за дужничке 
инструменте
Члан 125.

(1) Банка је дужна да распоређује своје нето позиције 
у књизи трговања у инструментима које се израчунавају у 
складу са чланом 118. ове одлуке у одговарајуће категорије 
у Табели 21. на основу њихових издавалаца или дужника, 
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екстерних или интерних кредитних процјена и преосталог 
рока до доспијећа, те их затим множи са пондерима наведе-
ним у споменутој табели.

Банка сабира своје пондерисане позиције које произи-
лазе из примјене овог члана, независно од тога јесу ли дуге 
и кратке, како би израчунала своје капиталне захтјеве за 
специфични ризик.

У сљедећој табели дају се категорије дужничких фи-
нансијских инструмената и утврђени пондери за израчуна-
вање капиталног захтјева за специфични ризик за дужнич-
ке финансијске инструменте.

Табела 21.

Категорије Капитални захтјев за 
специфични ризик

Дужничке хартије од вриједности који-
ма би у складу са стандардизованим 
приступом за кредитни ризик био до-
дијељен пондер ризика 0%

0%

Дужничке хартије од вриједности који-
ма би у складу са стандардизованим 
приступом за кредитни ризик био до-
дијељен пондер ризика 20% или 50% и 
друге квалификоване ставке из става 4. 
овог члана

0,25% (преостали рок 
до коначног доспијећа 
највише 6 мјесеци)

1,00% (преостали рок 
до коначног доспијећа 
од 6 до 24 мјесеца)

1,60% (преостали рок 
до коначног доспијећа 
више од 24 мјесеца)

Дужничке хартије од вриједности који-
ма би у складу са стандардизованим 
приступом за кредитни ризик био до-
дијељен пондер ризика 100%

8,00%

Дужничке хартије од вриједности који-
ма би у складу са стандардизованим 
приступом за кредитни ризик био до-
дијељен пондер ризика 150%

12,00%

(2) Банка је дужна израчунавати капитални захтјев за 
специфични ризик за покривене обвезнице које испуњавају 
услове за пондер ризика од 10% у складу са чланом 63. ст. 
4. и 5. ове одлуке као једну половину важећег капиталног 
захтјева за специфични ризик за другу категорију у Табели 
21. из става 1. овог члана.

(3) Банка је дужна користити максимални пондер на-
веден у Табели 21. из става 1. овог члана, односно 12% за 
дужничке финансијске инструменте за које постоји повећа-
ни ризик усљед недовољне солвентности издаваоца или 
ликвидности самог инструмента.

(4) Друге квалификоване ставке су сљедеће:
1) дуге и кратке позиције у имовини за коју није распо-

ложива кредитна процјена одабраног ECAI-ја и које испу-
њавају све сљедеће услове:

1. предметна банка сматра их довољно ликвиднима,
2. инвестициони квалитет им је, према процјени саме 

банке, барем једнак инвестиционом квалитету имовине из 
другог реда Табеле 21. из става 1. овог члана,

3. уврштене су на барем једно регулисано тржиште др-
жаве чланице Европске уније или на берзи треће земље, 
под условом да ту берзу признају надлежни регулаторни 
органи предметне државе чланице или на признатој берзи 
наведеној у Прилогу 3. ове одлуке;

2) дуге и кратке позиције у имовини коју су издале 
банке које подлијежу капиталним захтјевима из ове одлуке 
које односна банка сматра довољно ликвиднима и чији је 
инвестициони квалитет, према процјени саме банке, барем 
једнак инвестиционом квалитету имовине из другог реда 
Табеле 21;

3) хартије од вриједности које издају банке за које се 
сматра да имају степен кредитног квалитета једнак или 
већи од оног који се повезује са 2. степеном кредитног 
квалитета у складу са стандардизованим приступом за 
кредитни ризик, те које подлијежу надзорним и регула-
торним мјерама, које се примјењују у БиХ или Европској 
унији.

Банка која примјењује т. 1. или 2. дужна је имати успо-
стављену документовану методологију за процјену у сми-
слу да ли имовина задовољава захтјеве из наведених тачака 
и о наведеној методологији обавјештавају Агенцију.

Општи ризик
Члан 126.

Банка може користити приступ за израчунавање ка-
питалних захтјева за општи ризик који се заснива на 
доспијећу у складу са чланом 127. ове одлуке или се засни-
ва на трајању у складу са чланом 128. ове одлуке. Одабрани 
приступ банка мора примјењивати на досљедан начин.

Израчунавање општег ризика који се заснива на доспијећу
Члан 127.

(1) За израчунавање капиталног захтјева за општи ри-
зик све се позиције пондеришу према доспијећу у складу са 
ставом 2. овог члана, како би се израчунао износ капиталног 
захтјева за те позиције. Наведени захтјев се умањује кад се 
пондерисана позиција држи заједно уз пондерисану пози-
цију супротног предзнака унутар истог разреда доспијећа. 
Тај се захтјев такође умањује у случају када пондерисане 
позиције супротних предзнака припадају различитим ра-
зредима доспијећа, при чему величина смањења зависи од 
тога припадају ли обје споменуте позиције истој зони, те од 
самих зона којима припадају.

(2) Банка распоређује своје нето позиције, зависно од 
случаја, у одговарајуће разреде доспијећа у колони 2. или 3. 
у Табели 22. из става 4. овог члана. У случају инструмената 
са фиксном каматном стопом позиције се распоређују пре-
ма њиховом преосталом року до доспијећа, а у случају ин-
струмената са промјењивом каматном стопом према року 
преосталом до сљедећег одређивања каматне стопе. Банка 
такође разликује дужничке инструменте са купоном од 3% 
или вишим и оне са купоном нижим од 3%, те их на том 
основу распоређује у колону 2. или 3. Табеле 22. из става 
4. овог члана. Затим сваки од њих множи са пондером за 
предметни разред доспијећа у колони 4. Табеле 22. из става 
4. овог члана.

(3) За сваки разред доспијећа банка израчунава збир 
свих пондерисаних дугих позиција и посебно све понде-
рисане кратке позиције. Износ збира пондерисаних дугих 
позиција који је усклађен са збиром пондерисаних кратких 
позиција у сваком разреду доспијећа сматра се усклађеном 
пондерисаном позицијом у том разреду доспијећа, док се 
преостала дуга или кратка позиција сматра неусклађеном 
пондерисаном позицијом за исти разред доспијећа. Затим 
се израчунава збир усклађених пондерисаних позиција у 
свим разредима.

(4) Банка израчунава збир неусклађених пондериса-
них дугих позиција за разреде доспијећа укључене у поје-
дину зону из Табеле 22. овог члана, како би добила не-
усклађене дуге позиције за сваку зону. Слично томе, збир 
неусклађених пондерисаних кратких позиција за сваки 
разред доспијећа у појединој зони употребљава се за изра-
чунавање неусклађене пондерисане кратке позиције за ту 
зону. Онај дио неусклађене пондерисане дуге позиције који 
је усклађен са неусклађеном пондерисаном кратком пози-
цијом у истој зони сматра се усклађеном пондерисаном 
позицијом те зоне. Онај дио неусклађене пондерисане дуге 
позиције или неусклађене пондерисане кратке позиције 
за зону који на тај начин није могуће ускладити јесте не-
усклађена пондерисана позиција за ту зону.

Табела 22.

Зона
Разред доспијећа Пон-

дер 
(%)

Претпоста-
вљена промје-
на кам. стопе 

у %
Купон од 3% 
или више

Купон мањи 
од 3%

Један 0 ≤ 1 мјесец 0 ≤ 1 мјесец 0,00 —
> 1 ≤ 3 мјесецa > 1 ≤ 3 мјесецa 0,20 1,00

> 3 ≤ 6 мје-
сеци

> 3 ≤ 6 мје-
сеци 0,40 1,00

> 6 ≤ 12 мје-
сеци

> 6 ≤ 12 мје-
сеци 0,70 1,00
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Два > 1 ≤ 2 године > 1,0 ≤ 1,9 
година 1,25 0,90

> 2 ≤ 3 године > 1,9 ≤ 2,8 
година 1,75 0,80

> 3 ≤ 4 године > 2,8 ≤ 3,6 
година 2,25 0,75

Три > 4 ≤ 5 година > 3,6 ≤ 4,3 
године 2,75 0,75

> 5 ≤ 7 година > 4,3 ≤ 5,7 
година 3,25 0,70

> 7 ≤ 10 го-
дина

> 5,7 ≤ 7,3 
године 3,75 0,65

> 10 ≤ 15 го-
дина

> 7,3 ≤ 9,3 
године 4,50 0,60

> 15 ≤ 20 го-
дина

> 9,3 ≤ 10,6 
година 5,25 0,60

> 20 година > 10,6 ≤ 12,0 
година 6,00 0,60

> 12,0 ≤ 20,0 
година 8,00 0,60

> 20 година 12,50 0,60
(5) Износ неусклађене пондерисане дуге или кратке 

позиције у зони један који је усклађен са неусклађеном 
пондерисаном кратком или дугом позицијом у зони два 
јесте усклађена пондерисана позиција између зоне један и 
два. Исто се израчунавање затим примјењује и на онај дио 
неусклађене пондерисане позиције у зони два који је пре-
остао и неусклађене пондерисане позиције у зони три, како 
би се израчунала усклађена пондерисана позиција између 
зоне два и зоне три.

(6) Банка може обрнути редослијед из става 5. овог чла-
на тако да израчуна усклађену пондерисану позицију изме-
ђу зона два и три прије израчунавања наведене позиције 
између зоне један и зоне два.

(7) Преостали дио неусклађене пондерисане позиције у 
зони један затим се усклађује са оним што је преостало у 
зони три, након што је претходна усклађена са зоном два, 
како би се дошло до усклађене пондерисане позиције изме-
ђу зоне један и зоне три.

(8) Након усаглашавања у складу са ст. 5-7. овог члана, 
преостале позиције се сабирају.

(9) Капитални захтјев банке израчунава се као збир 
сљедећег:

1) 10% збира усклађених пондерисаних позиција по 
свим разредима доспијећа,

2) 40% усклађене пондерисане позиције у зони један,
3) 30% усклађене пондерисане позиције у зони два,
4) 30% усклађене пондерисане позиције у зони три,
5) 40% усклађене пондерисане позиције између зона 

један и два и између зона два и три,
6) 150% усклађене пондерисане позиције између зона 

један и три,
7) 100% преосталих неусклађених пондерисаних пози-

ција.

Израчунавање општег ризика који се заснива на трајању
Члан 128.

(1) Банка за израчунавање капиталног захтјева за општи 
ризик дужничких инструмената умјесто приступа из члана 
127. ове одлуке може примјењивати приступ који се засни-
ва на трајању, под условом да досљедно примјењује наве-
дени приступ.

(2) У складу са приступом који се заснива на трајању из 
става 1. овог члана, банка израчунава принос до доспијећа 
за дужничке инструменте са фиксном каматном стопом 
на основу њихове тржишне вриједности која представља 
претпостављену дисконтну стопу за тај инструмент. За ин-
струменте са промјењивом каматном стопом банка израчу-
нава принос на основу тржишне вриједности инструмента, 
уз претпоставку да главница доспијева на датум сљедеће 
промјене каматне стопе.

(3) Банка затим израчунава модификовано трајање сва-
ког дужничког инструмента на основу сљедеће формуле:

                                          D
modifi kovano trajanje = ——,
                                       1 + R
гдје је:
D = трајање израчунато у складу са сљедећом форму-

лом:
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гдје је:
R = принос до доспијећа,
Ct = готовинско плаћање у времену t,
M = укупно доспијеће.
(4) Банка затим распоређује сваки дужнички инстру-

мент у одговарајућу зону у Табели 23. Наведено се спрово-
ди на основу модификованог трајања за сваки инструмент.

Табела 23.

Зона Модификовано трајање 
(у годинама)

Претпостављена промје-
на каматне стопе у %

Један > 0 ≤ 1,0 1,0
Два > 1,0 ≤ 3,6  0,85
Три > 3,6  0,7
(5) Банка затим израчунава позицију пондерисану 

трајањем за сваки дужнички инструмент тако да помножи 
његову тржишну вриједност са његовим модификованим 
трајањем и одговарајућом претпостављеном промјеном ка-
матне стопе за инструмент са наведеним модификованим 
трајањем (колона 3. у Табели 23. из става 4. овог члана).

(6) Банка израчунава своју дугу и кратку позицију пон-
дерисану трајањем унутар сваке зоне. Износ збира свих 
дугих позиција пондерисаних трајањем које су усклађене 
са збиром свих кратких позиција пондерисаних трајањем у 
истој зони сматра се усклађеном позицијом пондерисаном 
трајањем за ту зону. Банка затим израчунава неусклађене 
позиције пондерисане трајањем за сваку зону. Након тога 
примјењује поступке за неусклађене пондерисане позиције 
из члана 127. ст. 5-8. ове одлуке.

(7) Капитални захтјев банке израчунава се као збир 
сљедећег:

1) 2% усклађене позиције пондерисане трајањем за сва-
ку зону,

2) 40% усклађене позиције пондерисане трајањем изме-
ђу зона један и два и између зона два и три,

3) 150% усклађене позиције пондерисане трајањем 
између зона један и три,

4) 100% преосталих неусклађених позиција пондериса-
них трајањем.

Нето позиције у власничким инструментима
Члан 129.

(1) Банка одвојено израчунава збир све своје нето дуге 
позиције и све своје нето кратке позиције у складу са чла-
ном 118. ове одлуке. Збир апсолутних вриједности нето 
дугих и нето кратких позиција представља укупну бруто 
позицију банке.

(2) Банка израчунава, одвојено за свако тржиште, разли-
ку између збира нето дугих и нето кратких позиција. Збир 
апсолутних вриједности наведених разлика укупна је нето 
позиција банке.

(3) Позиције у одређеном власничком инструменту 
исказују се по његовој тржишној вриједности.

(4) Финансијски деривати разврставају се по земља-
ма на чијим су тржиштима листиране власничке хартије 
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од вриједности које су предмет уговора и/или на чијим се 
тржиштима тргује тим хартијама од вриједности.

Специфични ризик власничких инструмената
Члан 130.

Капитални захтјев за специфични ризик банке израчу-
нава се множењем њене укупне бруто позиције са 12%.

Општи ризик власничких инструмената
Члан 131.

Капитални захтјев за општи ризик је укупна нето пози-
ција банке помножена са 12%.

Индекси акција
Члан 132.

(1) Фјучерси на основу индекса акција, делтом понде-
рисани еквиваленти опција на фјучерсе на основу индекса 
акција и опција на индекс акција под заједничким називом 
“фјучерси на основу индекса акција” могу се рашчланити 
на позиције у сваком од власничких инструмената у њихо-
вом саставу.

(2) Када фјучерси на основу индекса акција нису по-
дијељени на основне позиције, третирају се као да је ријеч 
о посебном власничком инструменту. Међутим, специфи-
чан ризик тог појединачног власничког инструмента може 
се занемарити ако се наведеним фјучерсима на основу ин-
декса акција тргује на берзи, те ако представља релевантан 
индекс који је диверзификован на одговарајући начин.

Покровитељство емисије
Члан 133.

(1) Банка је дужна да за пружање услуге покровитељства 
емисије користи сљедећи поступак за израчунавање вла-
ститог капиталног захтјева. Банка прво израчунава нето 
позиције тако да умањи позиције произашле из пружања 
услуге покровитељства емисије или су предмет потпокро-
витељства трећих страна на основу службених уговора. 
Затим се умањује нето позиција за факторе умањења из 
Табеле 24. из овог става, те израчунава капитални захтјев 
коришћењем умањених позиција произашлим из пружања 
услуге покровитељства емисије.

У Табели 24. дају се фактори умањења:
Табела 24.

радни дан 0 100%
радни дан 1 90%
радни дани 2 do 3 75%
радни дан 4 50%
радни дан 5 25%
након радног дана 5 0%

“Нулти радни дан” јесте радни дан од којег се банка 
безусловно обавезује прихватити познати износ хартија од 
вриједности по договореној цијени.

(2) Банка мора континуирано обезбиједити да има до-
вољан капитал за покриће ризика губитака који су могући 
у периоду од првобитног преузимања обавезе из првог рад-
ног дана.

(3) Банка је дужна да обавјештава Агенцију о начину 
примјене става 1. овог члана.

Капитални захтјеви за позиције у инвестиционом фонду
Члан 134.

(1) Позиције у инвестиционом фонду подлијежу капи-
талном захтјеву за ризик позиције, који укључује специ-
фични и општи ризик од 32%. Не доводећи у питање члан 
139. заједно са чланом 138. став 4. ове одлуке, у којима се 
утврђује третман злата, позиције у инвестиционом фонду 
подлијежу капиталном захтјеву за ризик позиције, који 
укључује специфични и општи ризик, те девизни ризик, у 
висини од 40%.

(2) Осим ако чланом 136. ове одлуке није другачије 
прописано, нетирање између односних инвестиција инве-
стиционог фонда и других позиција банке није допуштено.

Општи критеријуми за инвестициони фонд
Члан 135.

(1) На инвестициони фонд може се примјењивати 
приступ из члана 136. ове одлуке ако су испуњени сљедећи 
услови:

1) инвестициони фонд посједује проспект или њему 
сличан документ који садржи сљедеће:

1. категорије имовине у које је инвестиционом фонду 
дозвољено да улаже,

2. ако се примјењују инвестициони лимити, релативни 
лимити и методологија њиховог израчунавања,

3. ако су допуштени улагање, уговарање репо уговора 
и уговора о позајмљивању хартија од вриједности, те по-
литике за ограничавање ризика друге уговорне стране који 
произилазе из наведених трансакција;

2) резултати пословања инвестиционог фонда обја-
вљују се на полугодишњем и годишњом основу за потребе 
процјене имовине и обавеза, прихода и активности инве-
стиционог фонда током извјештајног периода,

3) акције или удјели у инвестиционом фонду откупљи-
ви су у новцу, из имовине фонда, на дневном основу на зах-
тјев имаоца удјела,

4) улагања у инвестициони фонд морају бити одвојена 
од имовине друштва за управљање инвестиционим фон-
дом,

5) мора постојати процјена ризичности инвестиционог 
фонда од стране саме банке улагача,

6) инвестиционим фондом управљају лица која 
подлијежу надзору надлежних регулаторних органа у БиХ 
или Европској унији.

(2) Методе утврђене у члану 136. ове одлуке такође се 
могу користити за израчунавање капиталних захтјева за 
позиције инвестиционог фонда из признатих трећих зе-
маља, уколико испуњавају услове утврђене одредбама т. 
1-6. става 1. овог члана и ако их Агенција сматра прихва-
тљивим.

Посебне методе за инвестициони фонд
Члан 136.

(1) Ако банка располаже подацима на дневном основу 
о односним улагањима на које се позиције инвестиционог 
фонда односе, може имати увид у наведена основна ула-
гања за потребе израчунавања капиталног захтјева за ри-
зик позиције, који укључује специфични и општи ризик. 
У складу са овим приступом, позиције у инвестиционом 
фонду третирају се као позиције у основним улагањима 
инвестиционог фонда.

(2) Банка је дужна израчунавати капитални захтјев за 
ризик позиције који обухвата специфични и општи ризик за 
позиције у инвестиционом фонду на основу претпоставље-
них позиција које представљају структуру и ефекте екстер-
них индекса или фиксне корпе власничких или дужничких 
хартија од вриједности из тачке 1. уз поштовање сљедећих 
услова:

1) политиком улагања инвестиционог фонда задато је 
представљање структуре и ефекта екстерног индекса вла-
сничких или дужничких хартија од вриједности,

2) минимални коефицијент корелације између дневних 
кретања приноса инвестиционог фонда и индекса или кор-
пе власничких или дужничких хартија од вриједности које 
прати, од 0,9, може се јасно утврдити у периоду од најмање 
шест мјесеци.

(3) Ако банка није упозната са структуром односних 
улагања инвестиционог фонда на дневном основу, она 
може израчунавати капитални захтјев за ризик позиције, 
који обухвата специфични и општи ризик, поштујући сље-
деће услове:

1) претпоставља се да инвестициони фонд најприје 
улаже до највећег допуштеног износа у складу са својом 
политиком улагања у категорију имовине која носи највећи 
капитални захтјев за специфични и општи ризик посебно, 
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те потом улаже у друге категорије имовине опадајућим ре-
дослиједом до испуњења укупног инвестиционог лимита. 
Позиција у инвестиционом фонду третира се као директно 
улагање у претпостављеној позицији,

2) ако капитални захтјев за посебни и општи ризик 
заједно у складу са овим ставом прелази износ из члана 
134. став 1. ове одлуке, капитални захтјев ограничава се на 
наведеном нивоу.

(4) За израчунавање капиталног захтјева и извјешта-
вање о капиталном захтјеву за ризик позиције, односно за 
позиције у инвестиционом фонду из ст. 1-3. у складу са ме-
тодама из овог члана, банка се може ослонити на депози-
тара инвестиционог фонда, под условом да инвестициони 
фонд улаже искључиво у хартије од вриједности, те депо-
нује све хартије од вриједности код наведеног депозитара.

(5) Исправност израчунавања потврђује спољни реви-
зор.

ГЛАВА X
КАПИТАЛНИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДЕВИЗНИ РИЗИК

“De minimis” и пондерисање девизног ризика
Члан 137.

(1) Банка је дужна да израчунава капитални захтјев за 
девизни ризик ако збир њене укупне нето отворене деви-
зне позиције и њене нето отворене позиције у злату, које се 
израчунавају у складу са чланом 138. ове одлуке, прелази 
2% њеног регулаторног капитала.

(2) Капитални захтјев за девизни ризик израчунава се 
множењем збира њене укупне нето отворене девизне пози-
ције и њене нето отворене позиције у злату са 12%.

Израчунавање укупне нето девизне позиције
Члан 138.

(1) Банка израчунава нето отворену девизну позицију 
за сваку валуту појединачно, укључујући извјештајну ва-
луту, без израчунавања капиталних захтјева за извјештајну 
валуту и нето отворену позицију у злату као збир сљедећих 
елемената (са позитивним или негативним предзнаком):

1) нето промптне (енгл. spot) позиције у валути (разли-
ка између имовине и обавеза у тој валути, укључујући не-
доспјеле обрачунате камате у тој валути) и нето промптне 
позиције у злату,

2) нето форвард позиције, која представља разлику 
између свих износа који ће бити примљени и свих изно-
са који ће бити плаћени на основу девизних форварда или 
форварда на злато, те девизних фјучерса или фјучерса на 
злато, те номинални износ девизних свопова који нису 
укључени у промптну позицију,

3) неопозивих гаранција и сличних инструмената на 
основу којих ће банка морати извршити плаћање, када 
постоји вјероватноћа да се за та средства банка неће моћи 
намирити,

4) нето делта еквивалент или еквивалент заснован на 
делта вриједности укупне књиге девизних опција и опција 
на злато,

5) делта еквивалент позиције у опцији израчунава се 
множењем износа основног инструмента на који се опција 
односи и одговарајућег делта коефицијента. За опције који-
ма се тргује на берзи банка примјењује делта коефицијент 
који је израчунала та берза. Када такав делта коефицијент 
није доступан, банка може примијенити делта коефицијент 
израчунат у складу са интерном методологијом, која је одо-
брена од стране Агенције. Одобрење се издаје ако интерна 
методологија на адекватан начин процјењује стопу промје-
не вриједности опције због мале промјене тржишне цијене 
основног инструмента,

6) тржишна вриједност осталих опција које нису деви-
зне опције или опције на злато, а чији је предмет уговора 
(основни инструмент) исказан у страној валути.

Банка може у нето отворену позицију у одређеној валу-
ти или нето отворену позицију у злату укључити и будуће 
нето приходе/расходе који још нису књиговодствено еви-

дентирани, али су у потпуности заштићени (нпр. девизним 
форвард уговорима или сличним уговорима), ако такав 
третман досљедно примјењује у складу са међународним 
рачуноводственим стандардима.

(2) Банка приликом израчунавања нето отворене де-
визне позиције може, уз претходно одобрење Агенције, 
искључити инструменте који служе само за заштиту од не-
гативних ефеката промјене курса валута на стопе капитала 
из члана 34. став 1. ове одлуке. Наведени инструменти не 
смију бити намијењени за трговање, а при свакој промје-
ни услова за њихово искључење приликом израчунавања 
нето отворене девизне позиције потребно је посебно одо-
брење Агенције. Банка је дужна својим интерним актима 
прописати врсте и карактеристике инструмената које кори-
сти искључиво за заштиту од негативних ефеката промјене 
курса валута на стопе капитала.

Исти третман примјењује се и на позиције које пред-
стављају одбитне ставке приликом израчунавања регула-
торног капитала.

(3) Банка досљедно примјењује приступ нето садашње 
вриједности, односно приликом израчунавања нето отворе-
не девизне позиције умањује ставке билансне имовине за 
припадајуће исправке вриједности, а ставке ванбилансне 
имовине за резервисања за губитке по ванбилансним став-
кама.

(4) Отворена девизна позиција у одређеној валути може 
бити дуга или кратка. Банка има дугу позицију у одређеној 
валути (или злату) када је збир ставки наведених у ставу 
(1) овог члана позитиван, а кратку позицију када је тај збир 
негативан. Отворена нето кратка или нето дуга позиција у 
одређеној страној валути прерачунава се у КМ по средњем 
курсу ЦББиХ.

Затим банка израчунава укупну отворену нето дугу 
позицију као збир свих отворених нето дугих позиција у 
појединачним валутама, те укупну отворену нето кратку 
позицију као збир свих отворених нето кратких позиција 
у појединачним валутама. Већи од наведена два износа 
представља укупну нето девизну позицију банке за потребе 
израчунавања капиталних захтјева за девизни ризик у скла-
ду са чланом 137. став 2. ове одлуке.

Девизни ризик за позиције у инвестиционим фондовима
Члан 139.

(1) За потребе члана 138. ове одлуке банка je дужна тре-
тирати удјеле у инвестиционом фонду у складу са стварном 
девизном структуром улагања тог инвестиционог фонда и 
тако добијене девизне позиције укључити приликом изра-
чунавања нето отворене девизне позиције у одговарајућој 
страној валути.

(2) Ако инвестициони фонд улаже искључиво у хар-
тије од вриједности, банка се може ослонити на извјештај 
банке депозитара одређеног инвестиционог фонда о деви-
зној структури улагања тог инвестиционог фонда. Тачност 
извјештаја потврђује спољни ревизор.

(3) Ако банка није упозната са девизном структуром 
улагања инвестиционог фонда, претпоставља се да инве-
стициони фонд има највећи допуштени износ улагања у 
имовину у страној валути. Ако су улози банке у инвести-
циони фонд распоређени у књигу трговања, банка је дужна 
узети у обзир највећу изложеност која може проистећи из 
улога у инвестиционом фонду, тако да пропорционално 
повећа претпостављена улагања до нивоа највеће могуће 
изложености по основу одређеног претпостављеног ула-
гања у складу са политиком улагања инвестиционог фонда.

Отворена девизна позиција банке у претпостављеним 
улагањима инвестиционог фонда једнака је збиру апсолут-
них износа појединачних претпостављених улагања тог 
инвестиционог фонда. Отворена девизна позиција банке у 
претпостављеним улагањима инвестиционог фонда укљу-
чује се приликом израчунавања укупне отворене девизне 
позиције у складу са третманом улагања у злато. Изузетно, 
ако је познат смјер претпостављеног улагања инвестицио-
ног фонда, банка може удјеле у инвестиционим фондовима 
третирати као дуге или кратке девизне позиције у претпо-
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стављеним улагањима, при чему нетирање наведених пози-
ција није допуштено.

Отворена дуга или кратка девизна позиција у претпо-
стављеним улагањима инвестиционог фонда третира се као 
посебна валута и додаје се укупној дугој или краткој отво-
реној девизној позицији банке.

ГЛАВА XI
КАПИТАЛНИ ЗАХТЈЕВ ЗА РОБНИ РИЗИК

Избор методе за робни ризик
Члан 140.

У складу са чл. 141. и 142. ове одлуке, банкa израчунава 
капитални захтјев за робни ризик према сљедећим метода-
ма:

1) поједностављени приступ,
2) приступ љествице доспијећа.

Позиције у роби
Члан 141.

(1) Свака појединачна позиција у роби или робним де-
риватима мора бити изражена у стандардним мјерним је-
диницама за ту врсту робе. Промптна тржишна цијена за 
наведену робу изражава се у извјештајној валути.

(2) За позиције у злату или дериватима на злато сматра 
се да су изложене девизном ризику, те се третирају у складу 
са капиталним захтјевима за девизни ризик, према потреби, 
за потребе израчунавања робног ризика.

(3) За потребе члана 143. став 1. ове одлуке, нето пози-
ција банке у свакој роби је вишак њене дуге позиције над 
њеном кратком позицијом, или обрнуто, у истој роби или 
идентичним робним фјучерсима, опцијама или варантима. 
Финансијски деривати третирају се у складу са чланом 142. 
ове одлуке као позиције у односној роби.

(4) За потребе израчунавања позиције у роби сљедеће 
позиције третирају се као позиције у истој роби:

1) позиције у различитим поткатегоријама робе у слу-
чајевима када су поткатегорије међусобно замјењиве,

2) позиције у сличној роби ако су оне блиски супститу-
ти, те када је могуће јасно утврдити минималну корелацију 
од 0,9 између кретања цијене током периода од најмање го-
дину дана.

Посебни инструменти
Члан 142.

(1) Робни фјучерси и будуће обавезе куповине или про-
даје појединачних роба укључују се у систем мјерења као 
замишљени износи у стандардним мјерним јединицама са 
доспијећем у складу са датумом истека уговора.

(2) Робни свопови код којих је на једној страни трансак-
ције фиксна цијена, а на другој текућа тржишна цијена тре-
тирају се као низ позиција једнаких замишљеном износу 
уговора, при чему, према потреби, свака позиција одговара 
једном плаћању по уговору о размјени, те се распоређује у 
разреде доспијећа у складу са чланом 144. став 1. ове одлу-
ке. Позиције су дуге позиције ако банка плаћа фиксну ције-
ну, а прима промјењиву цијену, те кратке позиције ако бан-
ка прима фиксну цијену, а плаћа промјењиву цијену. Робни 
своп уговори код којих су различите стране трансакције 
у различитим робама, код приступа љествице доспијећа 
исказују се у релевантној извјештајној љествици.

(3) За потребе овог дијела Одлуке опције и варанти на 
робу или робни деривати третирају се као да су позиције 
чија је вриједност једнака производу износа односног ин-
струмента на који се односи опција и припадајућег делта 
коефицијента. Са претходним позицијама може се радити 
пребијање са свим позицијама у истој односној роби или 
робном деривату. Делта која се користи јесте делта реле-
вантне берзе. Када није расположива делта релевантне 
берзе, делту може израчунавати сама банка, користећи се 
одговарајућом интерном методологијом за утврђивање 
вриједности, уз одобрење Агенције. Одобрење се издаје 
ако се интерном методологијом за утврђивање вриједности 

адекватно процјењује стопа промјене у вриједности опције 
или варанта која је везана уз мале промјене у тржишној 
цијени односног инструмента банке приликом израчунава-
ња капиталних захтјева.

(4) Банка укључује релевантну робу у израчунавање 
свог капиталног захтјева за робни ризик када обавља једну 
од сљедећих функција:

1) преносилац робе или загарантованих права везаних 
уз право на робу у оквиру репо уговора,

2) давалац робе у оквиру уговора о позајмљивању робе.

Поједностављени приступ
Члан 143.

(1) Капитални захтјев банке за сваку врсту робе израчу-
нава се као збир сљедећег:

1) 15% нето позиције, дуге или кратке, помножене са 
промптном тржишном цијеном робе,

2) 3% бруто позиције, дуге плус кратке, помножене са 
промптном тржишном цијеном робе.

(2) Укупни капитални захтјев банке за робни ризик 
израчунава се као збир капиталних захтјева за робни ризик 
за поједину врсту робе у складу са ставом 1. овог члана.

Приступ љествице доспијећа
Члан 144.

(1) Банка за сваку робу примјењује посебну љествицу 
доспијећа у складу са Табелом 25. из овог члана. Све пози-
ције у поменутој роби распоређују се у одговарајуће разре-
де доспијећа. Физичка залиха робе распоређује се у разред 
доспијећа од 0 до 1 мјесеца, укључујући 1 мјесец.

Табела 25.

Разред доспијећа Стопа разлике (%)
(1) (2)

0 ≤ 1 мјесец 1,50
> 1 мјесец ≤ 3 мјесецa 1,50

> 3 мјесецa ≤ 6 мјесеци 1,50
> 6 мјесеци ≤ 12 мјесеци 1,50

> 1 година ≤ 2 године 1,50
> 2 године ≤ 3 године 1,50

> 3 године 1,50
(2) За сљедеће позиције у истој роби може се вршити 

нетирање и оне се могу распоређивати у одговарајуће ра-
зреде доспијећа у нето износу:

1) позиције у уговорима које доспијевају на исти датум,
2) позиције у уговорима које доспијевају у размаку од 

највише 10 дана, ако се уговорима из којих произилазе тр-
гује на тржиштима која имају дневне датуме испоруке.

(3) У сваком разреду доспијећа банка затим сабира све 
дуге и све кратке позиције. Износ збира дугих позиција 
који је усклађен са збиром кратких позиција у одређеном 
разреду доспијећа сматра се усклађеном позицијом у том 
разреду доспијећа, док се преостала дуга и кратка позиција 
сматрају неусклађеном позицијом за исти разред доспијећа.

(4) Тај дио неусклађене дуге позиције одређеног разре-
да доспијећа који се усклађује са неусклађеном кратком 
позицијом, или обрнуто, разреда са каснијим доспијећем 
јесте усклађена позиција два разреда доспијећа. Дио не-
усклађене дуге или неусклађене кратке позиције који се на 
овај начин не може ускладити јесте неусклађена позиција.

(5) Капитални захтјев банке за све врсте робе израчу-
нава се на основу релевантне љествице доспијећа као збир 
сљедећег:

1) збир усклађених дугих и кратких позиција унутар 
појединог разреда доспијећа, помножен са одговарајућом 
стопом неусклађености у складу са другом колоном у Табе-
ли 25. из става 1. овог члана и промптном тржишном ције-
ном за ту робу,

2) усклађене позиције између два разреда доспијећа за 
сваки разред доспијећа у којем се неусклађена позиција 
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преноси у сљедећи разред доспијећа, помножене са стопом 
преноса од 0,6% и промптном тржишном цијеном те робе,

3) преостале неусклађене позиције, помножене са ди-
ректном стопом од 15% и промптном тржишном цијеном 
за ту робу.

(6) Укупни капитални захтјев банке за робни ризик 
израчунава се као збир капиталних захтјева за робни ризик 
за поједину врсту робе у складу са ставом 5. овог члана.

ГЛАВА XII

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 145.
(1) Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
(2) Банка је дужна ускладити своје пословање са одред-

бама ове одлуке у року од девет мјесеци од дана ступања 
на снагу Закона о банкама Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 4/17), изузев одредаба из 
члана 21. став 2. и члана 34. став 1. тачка 2, које се при-
мјењују од 26.7.2018. године.

(3) С почетком примјене одредаба ове одлуке престају 
да важе:

1) Одлука о минималним стандардима за управљање 
капиталом банака и капиталној заштити (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 57/14 и 21/17),

2) Одлука о минималним стандардима за управљање 
тржишним ризицима у банкама (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 61/08, 116/08, 112/09, 100/10, 127/11, 
123/12, 1/14, 1/15, 107/15 и 115/16), као и припадајуће Упут-
ство за примјену наведене одлуке и

3) Одлука о минималним стандардима за управљање 
оперативним ризиком у банкама (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 61/08 и 9/10).

(4) С циљем адекватне примјене одредаба из ове одлу-
ке, банка је дужна да почевши од 31.12.2017. године извје-
штава Агенцију о израчунавању регулаторног капитала 
и капиталних захтјева према постојећим подзаконским 
прописима (одлукама наведеним у ставу 3. овог члана) и 
израчунавању капиталних захтјева примјеном одредаба ове 
одлуке.

(5) Банка је дужна да за инструменте редовног основ-
ног капитала, додатног основног капитала и допунског ка-
питала проведе провјеру испуњености услова укључења у 
израчунавање основног, односно допунског капитала из ове 
одлуке до почетка примјене одлуке.

(6) Обавезе банке везане за извјештавање о капиталу 
и капиталним захтјевима за кредитни, тржишни и опера-
тивни ризик, стопи финансијске полуге и заштитним слоје-
вима капитала и осталим потребним информацијама про-
писаним овом одлуком, Агенција ће одредити посебним 
подзаконским прописом, којим ће се детаљније утврдити 
јединствени обрасци за извјештавање, учесталост и датуми 
извјештавања.

(7) Агенција ће за прилоге 3. и 4. ове одлуке објавити 
интернет странице које представљају релевантан извор бан-
кама за преузимање података садржаних у тим прилозима.

¹ Хипотетички инструменти - одражавају општи ризик позиције 
(неспецифични ризик позиције).

Број: УО-277/17 Предсједник
25. јула 2017. године Управног одбора,
Бања Лука Мира Бјелац, с.р.

ПРИЛОГ 1. КЛАСИФИКАЦИЈА ВАНБИЛАНСНИХ 
СТАВКИ

(1) Високи ризик:
1) гаранције које имају својство кредитних супститута (нпр. 

гаранција за обезбјеђење поврата кредита),
2) акцепти,
3) индосаменти мјеница на којима није наведена друга банка,

4) трансакције које дају право на регрес (нпр. факторинг, откуп 
потраживања уз дисконт),

5) неопозиви “standby” акредитиви који имају својство кредит-
них супститута,

6) имовина купљена на основу уговора о директној терминској 
куповини,

7) уговори о терминском депозиту,
8) уговори о продаји и поновној куповини имовине.
(2) Средњи ризик:
1) ванбилансне ставке по основу финансирања трговине, од-

носно издати или потврђени документарни акредитиви (видјети 
такође ставке средњег/ниског ризика);

2) остале ванбилансне ставке:
1. гаранције за плаћање испоручене робе, гаранције за плаћање 

царинског и пореског дуга,
2. неискоришћене кредитне линије (споразуми о кредитирању, 

откупу хартија од вриједности, издавању гаранција или акцепата) 
са изворним доспијећем од више од годину дана,

3. преузете ванбилансне обавезе по основу издавања кратко-
рочних обвезница (енгл. note issuance facilities, NIF) и обновљиве 
обавезе по основу пружања услуга покровитељства емисије, од-
носно продаје средњорочних обвезница уз обавезу откупа (енгл. 
revolving underwriting facilities, RUF).

(3) Средњи/низак ризик:
1) ванбилансне ставке по основу финансирања трговине:
1. документарни акредитиви, при чему роба која је предмет 

акредитива служи као колатерал и остале трансакције код којих 
постоји могућност самопоравнања,

2. варанти (укључујући гаранције за озбиљност понуде и за 
добро извршење посла и са тим повезане гаранције за унапријед 
извршена плаћања и задржани износи и гаранције које немају 
обиљежја кредитних супститута),

3. неопозиви “standby” акредитиви који немају обиљежја кре-
дитних супститута;

2) остале ванбилансне ставке:
1. неискоришћене кредитне линије које укључују споразуме о 

кредитирању, откупу хартија од вриједности, издавању гаранција 
или акцепта са изворним доспијећем до годину дана, укључујући 
ту годину, које није могуће безусловно опозвати у сваком тренутку 
без обавјештења или који ефективно не омогућују аутоматски пре-
кид због погоршања кредитне способности дужника.

(4) Низак ризик:
1) неискоришћене кредитне линије које укључују споразуме о 

кредитирању, откупу хартија од вриједности, издавању гаранција 
или акцепата који се могу безусловно опозвати у сваком тренутку 
без обавјештења, те који ефективно омогућују аутоматски прекид 
због погоршања кредитне способности дужника,

2) неискоришћене кредитне линије за гаранције за озбиљност 
понуде и добро извршење посла које се могу безусловно опозвати 
у било ком тренутку или које ефективно омогућавају аутоматски 
прекид због погоршања кредитне способности дужника.

ПРИЛОГ 2. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
I - Финансијски деривати
(1) Уговори на каматну стопу:
1) једновалутни каматни своп (енгл. single-currency interest rate 

swaps),
2) своп основа (енгл. basis-swap),
3) каматни форвард,
4) каматни фјучерс,
5) купљене каматне опције,
6) остали уговори сличне правне природе.
(2) Финансијски деривати чија је односна варијабла валута и 

злато:
1) међувалутни каматни своп,
2) девизни форвард,
3) девизни фјучерси,
4) купљене девизне опције,
5) остали уговори сличне природе,
6) уговори сличне природе као уговори из т. 1-5. који се односе 

на злато.
(3) Опције, фјучерси, свопови, форвард уговори на каматну 

стопу и сви други финансијски деривати који се односе на хартије 
од вриједности, валуте, каматне стопе или приносе, или друге фи-
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нансијске деривате, финансијске индексе или финансијске мјерне 
величине које се могу наплатити физички или у новцу.

(4) Опције, фјучерси, свопови, форвард уговори на каматну 
стопу и сви други финансијски деривати који се односе на робу, 
а морају се наплатити у новцу или се могу наплатити у новцу на 
захтјев једне од уговорних страна (осим због неплаћања или неког 
другог разлога за раскид уговора).

(5) Опције, фјучерси, свопови, форвард уговори на каматну 
стопу и сви други финансијски деривати који се односе на робу, 
а могу се наплатити физички, под условом да се њима тргује на 
уређеном тржишту.

(6) Опције, фјучерси, свопови, форвард уговори на каматну 
стопу и сви други финансијски деривати који се односе на робу, 
а могу се наплатити физички, који нису наведени у претходној 
тачки и немају комерцијалну намјену, а који имају својства других 
финансијских деривата, узимајући у обзир, између осталог, порав-
навају ли се и наплаћују преко признатих клириншких кућа или 
подлијежу редовним маржним позивима (енгл. margin calls).

(7) Опције, фјучерси, свопови, форвард уговори на каматну сто-
пу и сви други финансијски деривати који се односе на климатске 
варијабле, возарине, емисионе квоте, стопе инфлације или службене 
економске статистичке податке, а који се морају наплатити у новцу 
или се могу наплатити у новцу на захтјев једне од уговорних страна 
(осим због неплаћања или неког другог разлога за раскид уговора), 
као и сви други финансијски деривати који се односе на имовину, 
права, обавезе, индексе и мјерне величине које иначе нису наведе-
не, а који имају својства других финансијских деривата, узимајући 
у обзир, између осталог, тргује ли се њима на уређеном тржишту и 
поравнавају ли се и наплаћују преко признатих клириншких кућа 
или подлијежу редовним маржним позивима.

II - Остали финансијски инструменти:
(1) Преносиве хартије од вриједности (енгл. transferable 

securities),
(2) Инструменти тржишта новца (енгл. money-market 

instruments),
(3) Јединице у инвестиционим фондовима.
ПРИЛОГ 3. ПРИЗНАТЕ БЕРЗЕ И КЛИРИНШКЕ КУЋЕ

Признате берзе на којима се не тргује финансијским 
дериватима из Прилога 2. ове одлуке

Назив Ознака
EURONEXT PARIS XPAR
BOERSE BERLIN (REGULIERTER 
MARKT) BERA

BOERSE BERLIN (BERLIN SECOND 
REGULATED MARKET) BERC

BOERSE DUESSELDORF (REGULIER-
TER MARKT) DUSA

BOERSE DUESSELDORF – QUOTRIX 
(REGULIERTER MARKT) DUSC

BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRA-
DING (REGULIERTER MARKT) EQTA

BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRA-
DING (BERLIN SECOND REGULA-
TED MARKET)

EQTB

HANSEATISCHE WERTPAPIER-
BOERSE HAMBURG (REGULIERTER 
MARKT)

HAMA

NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU 
HANNOVER (REGULIERTER MAR-
KT)

HANA

BOERSE MUENCHEN (REGULIER-
TER MARKT) MUNA

BOERSE MUENCHEN – MARKET 
MAKER MUNICH (REGULIERTER 
MARKT)

MUNC

BADEN-WUERTTEMBERGISCHE 
WERTPAPIERBOERSE (REGULIER-
TER MARKT)

STUA

FRANKFURTER WERTPAPIERBOER-
SE (REGULIERTER MARKT) FRAA, XETA

TRADEGATE EXCHANGE (REGU-
LIERTER MARKT) XGRM

IRISH STOCK EXCHANGE – MAIN 
SECURITIES MARKET XDUB

EURONEXT LISBON XLIS

BOLSA DE BARCELONA XBAR, XMCE
BOLSA DE BILBAO XBIL, XMCE
BOLSA DE MADRID XMAD, XMCE, MERF
BOLSA DE VALENCIA XVAL, XMCE
BONDVISION MARKET BOND
ELECTRONIC OPEN-END FUNDS 
AND ETC MARKET ETFP

MARKET FOR INVESTMENT VE-
HICLES (MIV) MIVX

ELECTRONIC BOND MARKET MOTX
ELECTRONIC SHARE MARKET MTAA
MTS GOVERNMENT MARKET MTSC
MTS CORPORATE MARKET MTSM
SECURITISED DERIVATIVES MAR-
KET SEDX

MERCADO DE DEUDA PUBLICA EN 
ANOTACIONES XDPA

AIAF – MERCADO DE RENTA FIJA XDRF, SEND
BOURSE DE LUXEMBOURG XLUX
CYPRUS STOCK EXCHANGE XCYS
SPOT REGULATED MARKET – 
BMFMS SBMF

SPOT REGULATED MARKET – BVB XBSE
RM-SYSTEM CZECH STOCK 
EXCHANGE XRMZ

PRAGUE STOCK EXCHANGE XPRA
BATS EUROPE REGULATED MAR-
KET BATE, CHIX

ISDX MAIN BOARD ISDX
EURONEXT LONDON XLDN
LONDON STOCK EXCHANGE – RE-
GULATED MARKET XLON

NASDAQ RIGA XRIS
NASDAQ STOCKHOLM XSTO
NORDIC GROWTH MARKET NGM XNGM
NASDAQ COPENHAGEN XCSE
OSLO AXESS XOAS
OSLO BØRS XOSL
NASDAQ TALLINN XTAL
NASDAQ HELSINKI XHEL
VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICI-
AL MARKET (AMTLICHER HANDEL) WBAH

VIENNA STOCKEXCHANGE SECOND 
REGULATED MARKET (GEREGEL-
TER FREIVERKEHR)

WBGF

BULGARIAN STOCK EXCHANGE – 
SOFIA JSC XBUL

NASDAQ ICELAND XICE
BUDAPEST STOCK EXCHANGE XBUD
BRATISLAVA STOCK EXCHANGE XBRA
NASDAQ VILNIUS XLIT
EURONEXT BRUSSELS XBRU
ZAGREB STOCK EXCHANGE XZAG
ELECTRONIC SECONDARY SECURI-
TIES MARKET HDAT

ATHENS EXCHANGE SECURITIES 
MARKET XATH

EUROPEAN WHOLESALE SECURITI-
ES MARKET EWSM

MALTA STOCK EXCHANGE XMAL
EURONEXT AMSTERDAM XAMS
BONDSPOT SECURITIES MARKET RPWC
WARSAW STOCK EXCHANGE XWAR,WBON, WETP
LJUBLJANA STOCK EXCHANGE 
OFFICIAL MARKET XLJU

GIBRALTAR STOCK EXCHANGE GSXL
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Banjalučka berza BLSE
Sarajevska berza SASE
Beogradska berza BELEX

Признате берзе које имају клириншки механизам, при 
чему уговори наведени у Прилогу 2. ове одлуке подлијежу 
захтјевима за дневно утврђивање марже која обезбјеђује 

одговарајућу заштиту

Назив Ознака
MATIF XMAT
MONEP XMON
POWERNEXT DERIVATIVES XPOW
EUROPEAN ENERGY EXCHANGE XEEE
EUREX DEUTSCHLAND XEUR
MERCADO DE FUTUROS E OPCOES MFOX
MERCADO REGULAMENTADO DE 
DERIVADOS DO MIBEL OMIP

MEFF EXCHANGE XMRV, XMPW
MERCADO DE FUTUROS DE ACEITE 
DE OLIVA – S.A XSRM

DERIVATIVES REGULATED MARKET 
– BMFMS BMFM

POWER EXCHANGE CENTRAL EU-
ROPE XPXE

CME EUROPE LIMITED CMED
ICE FUTURES EUROPE – ENERGY 
PRODUCTS DIVISION IFEU

ICE FUTURES EUROPE – FINANCIAL 
PRODUCTS DIVISION IFLL

ICE FUTURES EUROPE – EQUITY 
PRODUCTS DIVISION IFLO

ICE FUTURES EUROPE – AGRICUL-
TURAL PRODUCTS DIVISION IFLX

THE LONDON INTERNATIONAL FI-
NANCIAL FUTURES AND OPTIONS 
EXCHANGES (LIFFE)

XLIF

THE LONDON METAL EXCHANGE XLME
LONDON STOCK EXCHANGE DERI-
VATIVES MARKET XLOD

ITALIAN DERIVATIVES MARKET XDMI
NASDAQ STOCKHOLM XSTO
FISH POOL FISH
NOREXECO NEXO
NASDAQ OSLO NORX
OSLO BØRS XOSL
EURONEXT BRUSSELS DERIVATI-
VES XBRD

ATHENS EXCHANGE DERIVATIVES 
MARKET XADE

VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICI-
AL MARKET (AMTLICHER HANDEL) WBAH

BUDAPEST STOCK EXCHANGE XBUD
ICE ENDEX DERIVATIVES NDEX
EURONEXT EQF – EQUITIES AND 
INDICES DERIVATIVES XEUE

WARSAW STOCK EXCHANGE/
COMMODITIES/POLISH POWER 
EXCHANGE/COMMODITY DERIVA-
TIVES

PLPD

Извор: http://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/EN/ALL/?uri=CELEX:32016R1646

Признате клириншке куће
1. Austrian Kontroll Bank (OKB)
2. Board of Trade Clearing Corporation
3. Cassa di Compensazione e Garanzia S. p. A (CCG)
4. Commodity Clearing Corporation
5. Central Securities Clearing Corporation (KDD Centralna 

Klirinško Depotna Družba d.d.)

6. The Emerging Markets Clearing Corporation
7. European Options Clearing Corporation Holding BV (EOCC)
8. Guarantee Fund for Danish Options and Futures (Garantifonden 

for Danske Optioner OG Futures) (FUTOP)
9. Kansas City Board of Trade Clearing Corporation
10. Hong Kong Futures Exchange Clearing Corporation Ltd
11. Hong Kong Securities Clearing Company Ltd
12. London Clearing House (LCH)
13. Norwegian Futures & Options Clearing House (Norsk 

Opsjonssentral A.S.)
14. N.V. Nederlandse Liquidatiekas (NLKKAS)
15. OM Stockholm AB (OM)
16. Options Clearing Corporation
17. OTOB Clearing Bank AG (OTOB)
18. Société de Compensation des Marchés Conditionnels (SCMC)
19. Sydney Futures Exchange Clearing House (SFECH Ltd)
ПРИЛОГ 4. СПИСАК ТРЕЋИХ ЗЕМАЉА У КОЈИМА СЕ 

ПРИМЈЕЊУЈУ РЕГУЛАТОРНИ И СУПЕРВИЗОРСКИ ЗА-
ХТЈЕВИ ЕКВИВАЛЕНТНИ ЗАХТЈЕВИМА КОЈИ СЕ ПРИ-
МЈЕЊУЈУ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

(Агенција ће по потреби ажурирати списак)
Регулаторни и супервизорски захтјеви за банке (везани за 

чл. 43, 50. и 52. ове одлуке)
(1) Аустралија
(2) Бразил
(3) Канада
(4) Кина
(5) Фарска Oстрва
(6) Гренланд
(7) Гернзи
(8) Хонгконг
(9) Индија
(10) Острво Ман
(11) Јапан
(12) Џерзи
(13) Мексико
(14) Монако
(15) Нови Зеланд
(16) Саудијска Арабија
(17) Сингапур
(18) Јужна Африка
(19) Швајцарска
(20) Турска
(21) САД
Регулаторни и супервизорски захтјеви за инвестициона 

друштва (везано за члан 43. ове одлуке)
(1) Аустралија
(2) Бразил
(3) Канада
(4) Кина
(5) Хонгконг
(6) Индонезија
(7) Јапан
(8) Мексико
(9) Јужна Кореја
(10) Саудијска Арабија
(11) Сингапур
(12) Јужна Африка
(13) САД
Извор:
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / E N /

TXT/?uri=CELEX:32016D2358
На основу чл. 27. и 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 (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 59/13 и 4/17), те чла-
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на 6. став 1. тачка б. Статута Агенције за банкарство Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
63/17), Управни одбор Агенције за банкарство Републике 
Српске, на сједници одржаној 25.7.2017. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ЕВИДЕНЦИЈИ БАНАКА

Члан 1.
Овом одлуком прописује се евиденција банака, орга-

низационих дијелова банака са сједиштем у Федерацији 
Босне и Херцеговине или Брчко Дистрикту Босне и Херце-
говине и представништава отворених у Републици Српској.

Члан 2.
(1) Евиденција банака садржи податке о пословном 

имену, предсједнику и члановима управе банке, предсјед-
нику и члановима надзорног одбора, сједишту банке, по-
себном управнику, привременом управнику, покретању 
поступка ликвидације банке и именовању, разрјешењу или 
продужењу мандата ликвидационог управника банке.

(2) Евиденција организационих дијелова банака из Фе-
дерације Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине садржи податке о пословном имену, сједишту 
и лицима овлашћеним за заступање.

Члан 3.
(1) Подаци о пословном имену, предсједнику и чла-

новима управе банке, лицима овлашћеним за заступање и 
сједишту банке уписују се у евиденцију банака на основу 
рјешења о упису у судски регистар банке.

(2) Подаци о надзорном одбору банке, односно о име-
нима предсједника и чланова надзорног одбора банке упи-
сују се у евиденцију банака на основу одлуке скупштине 
банке о именовању чланова надзорног одбора банке.

(3) Подаци о посебном управнику, привременом управнику, 
покретању поступка ликвидације банке и именовању, разрјеше-
њу или продужењу мандата ликвидационог управника банке 
уписују се у евиденцију банака на основу рјешења о именовању 
посебног управника или привременог управника, односно на 
основу рјешења о покретању ликвидационог поступка.

Члан 4.
(1) Банка је дужна у року од пет дана од извршених упи-

са или доношења одлука, односно рјешења исте доставити 
Агенцији за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: 
Агенција).

(2) Документација која се доставља у складу са овом 
одлуком доставља се у оригиналу или овјереној копији.

(3) Документација која се доставља Агенцији мора 
бити у складу са законима који уређују ту област, те мора 
бити на једном од службених језика који су у употреби у 
Босни и Херцеговини. Уз оригинал или овјерену копију до-
кументације која је на страном језику мора се доставити и 
њен превод на један од службених језика у Босни и Херце-
говини који је овјерио судски тумач.

Члан 5.
Евиденцију банака Агенција за банкарство Републике 

Српске води у материјалном и у електронском облику.

Члан 6.
Подаци из евиденције банака објављују се на интернет 

страници Агенције за банкарство Републике Српске.

Члан 7.
Евиденције о банкама којима је одузета дозвола за рад 

воде се у архиви евиденције.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: УО-289/17 Предсједник
25. јула 2017. године Управног одбора,
Бања Лука Мира Бјелац, с.р.

На основу члана. 151. 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”, бр. 59/13 
и 4/17), те члана 6. став 1. тачка б. Статута Агенције за бан-
карство Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 63/17), Управни одбор Агенције за банкар-
ство Републике Српске, на сједници одржаној 25.7.2017. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА ПРИЈЕВРЕМЕНЕ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА 

ФИЗИЧКИХ ЛИЦА КОЈИ НИСУ НАМИЈЕЊЕНИ 
ЊИХОВОЈ ПОСЛОВНОЈ ИЛИ ДРУГОЈ КОМЕРЦИЈАЛНОЈ 

ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови којих је банка ду-

жна да се придржава приликом пријевремене отплате кре-
дита физичких лица који нису намијењени њиховој послов-
ној или другој комерцијалној дјелатности (у даљем тексту: 
кредит).

Члан 2.
Корисник може вратити кредит, у потпуности или дје-

лимично, прије истека рока одређеног за враћање, при чему 
има право на умањење укупних трошкова кредита за износ 
камате и трошкова за преостали период трајања уговора 
(пријевремена отплата), али је дужан да о намјери прије-
времене отплате кредита писменим путем унапријед оба-
вијести банку у уговореном року.

Члан 3.
Банка има право на објективно оправдану и уговорену 

накнаду трошкова који су директно у вези са пријевреме-
ном отплатом кредита, под условом да се пријевремена 
отплата врши у периоду током којег се примјењује фиксна 
каматна стопа и ако је износ пријевремене отплате кредита 
у периоду од године дана већи од 10.000 КМ.

Члан 4.
Накнада из члана 3. може се уговорити до висине тро-

шкова насталих због пријевремене отплате, а највише до 
1% износа кредита који се пријевремено отплаћује, и то ако 
је период између пријевремене отплате и рока испуњења 
обавеза из уговора о кредиту једнак једној години или дужи 
од ње, а ако је овај период краћи, накнада не може бити већа 
од 0,5% износа кредита који се пријевремено отплаћује.

Члан 5.
Банка не може захтијевати накнаду за пријевремену от-

плату:
1) ако је отплата била учињена на основу закљученог 

уговора о осигурању чија је намјена обезбјеђење отплате,
2) ако се отплата врши у току периода за који је угово-

рена промјенљива номинална каматна стопа и
3) у случају дозвољеног прекорачења рачуна.

Члан 6.
Накнада за пријевремену отплату кредита ни у једном 

случају не може бити већа од износа камате коју би ко-
рисник платио за вријеме од дана враћања кредита до дана 
када је кредит по уговору требало да буде враћен.

Члан 7.
Ова одлука примјењује се и на организационе дијелове 

банака са сједиштем у Федерацији Босне и Херцеговине 
или Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине који послују у 
Републици Српској.

Члан 8.
Дaнoм ступaњa нa снaгу oвe oдлукe прeстaje дa вaжи 

Одлука о условима пријевремене отплате кредита физич-
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ких лица који нису намијењени њиховој пословној или дру-
гој комерцијалној дјелатности (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, брoj 15/12).

Члан 9.
(1) Ова одлука ступа на снагу осмог дана након обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
(2) Банка је дужна ускладити своје пословање са одред-

бама 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-288/17 Предсједник
25. јула 2017. године Управног одбора,
Бања Лука Мира Бјелац, с.р.

На основу члана 291. Закона о банкама Републике Срп-
ске (“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 (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 59/13 и 4/17), те чла-
на 6. став 1. тачка б. Статута Агенције за банкарство Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
63/17), Управни одбор Агенције за банкарство Републике 
Српске, на сједници одржаној 25.7.2017. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

МИНИМАЛНИМ СТАНДАРДИМА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ДЕВИЗНИМ РИЗИКОМ БАНАКА

Члан 1.
У Одлуци о минималним стандардима за управљање 

девизним ризиком банака (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 12/03, 53/03 и 85/04) мијења се члан 1. и гласи:

“Овом одлуком дефинишу се начин израчунавања нето 
отворене девизне позиције банке и највећа допуштена 
изложеност девизном ризику.”.

Члан 2.
Чл. 2, 3, 4. и 5. бришу се.

Члан 3.
Члан 7. мијења се и гласи:
“(1) Банка је дужна да ДВ активности обавља само у 

оквирима ограничења из овог члана, обрачунатих у односу 
на висину признатог капитала банке дефинисаног чланом 
109. став 4. Закона о банкама Републике Српске.

(2) Ограничења ДВ активности банке у односу на при-
знати капитал, у смислу овог члана, износе:

1) за индивидуалну девизну позицију преко-ноћи бан-
ке, осим у еврима, највише до износа 20%,

2) за индивидуалну девизну позицију преко-ноћи банке 
у еврима највише до износа 30% и

3) за девизну позицију банке највише до износа 30%.”.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана након објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: УО-285/17 Предсједник
25. јула 2017. године Управног одбора,
Бања Лука Мира Бјелац, с.р.

Фонд здравственог осигурања 
Републике Српске

На основу члана 48. Закона о здравственом осигурању 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01, 
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09 и 110/16), члана 21. 
став 2. Правилника о принципима, условима и критерију-
мима за закључивање уговора са даваоцима здравствених 
услуга у Републици Српској у 2017. години (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 1/17) и члана 17. Статута 

Фонда здравственог осигурања Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08, 
64/09, 105/09, 119/11, 113/14 и 30/16), Управни одбор Фонда 
здравственог осигурања Републике Српске, на IV ванредној 
сједници, одржаној 4.8.2017. године, д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА 

СЕКУНДАРНОГ И ТЕРЦИЈАРНОГ НИВОА 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ 

СРПСКОЈ У 2017. ГОДИНИ

I
У Одлуци о начину финансирања секундарног и тер-

цијарног нивоа здравствене заштите у Републици Српској 
у 2017. години (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 1/17, 29/17 и 42/17) у тачки VI став 4. мијења се и гла-
си: 

“(4) Релативна вриједност бода утврђује се на нивоу:
- двије подгрупе услуга у оквиру КСЗ: 1) физикална ме-

дицина и рехабилитација и хипербарична комора и 2) услу-
ге из осталих дјелатности консултативно-специјалистичке 
здравствене заштите и

- пет подгрупа услуга у оквиру дијагностике: 1) МР и 
КТ, 2) друге услуге радиолошке дијагностике, 3) биохе-
мијске и хематолошке услуге, 4) високодиференциране 
дијагностичке услуге из области инфектологије, микро-
биологије, патологије и хумане генетике и 5) остале дијаг-
ностичке услуге, 

и то на тај начин што се планирана средства за плаћање 
по услузи за одређену подгрупу на мјесечном нивоу подије-
ле укупним бројем остварених бодова за извршене услуге 
из те подгрупе за тај мјесец, а релативна вриједност бода 
на нивоу сваке подгрупе не смије имати вриједност већу 
од 1.”.

У истој тачки став 10. мијења се и гласи: 
“(10) Релативна вриједност бода на нивоу сваке дјелат-

ности не може бити већа од релативне вриједности бода 
обрачунате за услуге из подгрупе КСЗ тачка II подтачка 
1.2. услуге из осталих дјелатности консултативно-специја-
листичке здравствене заштите које пружају здравствене 
установе по Номенклатури број 2, а релативна вриједност 
бода не смије имати вриједност већу од 1.”.

II
У Прилогу број 2. - Номенклатура услуга број 2. по 

Моделу II брише се услуга са ознаком 2190930 и називом: 
Амбулантна физикална терапија и рехабилитација - дневна 
болница.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 
У складу са овом одлуком извршиће се измјенa у пре-

гледу Прилога број 2. - Номенклатура услуга број 2. по Мо-
делу II на интернет страници Фонда: www.zdravstvo-srpske.
org.

Број: 02/002-4723-1/17 Предсједник
4. августа 2017. године Управног одбора,
Бањалука Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.

Фонд за заштиту животне средине и енергетску 
ефикасност Републике Српске

На основу члана 15. тачка а, у вези са чланом 12. За-
кона о Фонду и финансирању заштите животне средине 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 117/11, 63/14 и 90/16), Управни одбор Фонда за 
заштиту животне средине и енергетску ефикасност Репу-
блике Српске, на Седмој сједници, одржаној 5.7.2017. го-
дине,  д о н о с и
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СТАТУТ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ФОНДА 

ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ 
ЕФИКАСНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Статуту Фонда за заштиту животне средине и енер-

гетску ефикасност Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 112/12 - у даљем тексту: Статут) 
члан 18. мијења се и гласи:

“(1) Фондом управља Управни одбор.
(2) Управни одбор има три члана, која именује и разрје-

шава Влада.
(3) Мандат чланова Управног одбора траје четири го-

дине.
(4) Чланови Управног одбора могу бити разријешени 

дужности и прије истека времена на које су именовани на 
начин и под условима прописаним законом и овим стату-
том.”.

Члан 2.
У члану 19. у другој и четвртој алинеји иза ријечи: 

“министарства надлежног за послове енергетике” додају 
се ријечи: “и министарства надлежног за послове водопри-
вреде”, у трећој алинеји ријечи: “уз претходно прибављено 
мишљење надлежног министарства и министарства надле-
жног за послове енергетике” бришу се.

Члан 3.
У члану 29. у ставу 3. иза ријечи: “министарства надле-

жног за послове енергетике” додају се ријечи: “и министар-
ства надлежног за послове водопривреде”.

Члан 4.
У члану 36. у ставу 2. иза ријечи: “министарства надле-

жног за послове енергетике” додају се ријечи: “и министар-
ства надлежног за послове водопривреде”.

Члан 5.
У члану 37. у ставу 2. иза ријечи: “министарства надле-

жног за послове енергетике” додају се ријечи: “и министар-
ства надлежног за послове водопривреде”.

Члан 6.
У члану 46. став 1. мијења се и гласи: “Средства Фон-

да додјељују се корисницима ради финансирања програ-
ма, пројеката и сличних активности, утврђених Законом о 
Фонду, у виду бесповратних средстава, субвенција и кре-
дитних средстава, зајмова и гаранција.”.

Члан 7.
У члану 66. у ставу 2. у тачки а. и у ставу 3. ријечи: “уз 

претходно прибављено мишљење надлежног министарства 
и министарства надлежног за послове енергетике” бришу 
се.

Члан 8.
У члану 66. у ставу 2. тачка б. брише се.

Члан 9.
Овај статут ступа на снагу даном ступања на снагу 

Одлуке Владе Републике Српске о давању сагласности на 
исти, а објавиће се у “Службеном гласнику Републике Срп-
ске”.

Број: 02/1-10.3/17 Предсједник
5. јула 2017. године Управног одбора,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

Комисија за хартије од вриједности 
Републике Српске

На основу члана 260. став 1. тачка в) Закона о тржи-
шту хартија од вриједности (“Службени гласник Републи-

ке Српске”, бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 4/17), 
члана 243д. став 8. Закона о инвестиционим фондовима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 92/06 и 82/15) 
и члана 12. став 6. Правилника о преобликовању затвореног 
инвестиционог фонда (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 108/15 и 82/16), поступајући у предмету одобра-
вања дјелимичног преобликовања Затвореног мјешовитог 
инвестиционог фонда у преобликовању “Кристал инвест 
фонд” а.д. Бања Лука, Комисија за хартије од вриједности 
Републике Српске, на сједници одржаној 20.7.2017. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Одобрава се дјелимично преобликовање Затвореног 

мјешовитог инвестиционог фонда у преобликовању “Кри-
стал инвест фонд” а.д. Бања Лука како слиједи:

1.1. издваја се дио имовине ради оснивања Отворе-
ног акцијског инвестиционог фонда “Opportunity fund” 
према вриједности на дан 31.12.2016. године у износу од 
21.604.676,89 КМ,

1.2. издвојена имовина Затвореног мјешовитог инве-
стиционог фонда у преобликовању “Кристал инвест фонд” 
а.д. Бања Лука из подт. 1.1. ове тачке преноси се са вла-
сничких рачуна код надлежних регистара на Отворени ак-
цијски инвестициони фонд “Opportunity fund” на основу 
овог рјешења и у складу са Одлуком о дјелимичном пре-
обликовању ЗМИФ-а у преобликовању “Кристал инвест 
фонд” а.д. Бања Лука (Пречишћени текст), број: 197-СКЗ-
МИФ/17, од 5.7.2017. године, и прегледом имовине и оба-
везе који чине саставни дио те одлуке,

1.3. основни капитал Затвореног мјешовитог инвести-
ционог фонда у преобликовању “Кристал инвест фонд” а.д. 
Бања Лука, који износи 191.748.332,34 КМ, смањује се за 
износ од 0,34 КМ ради заокруживања капитала на цијели 
број и исти износ се књижи у корист емисионе премије, те 
се врши подјела акција ради замјене једне постојеће акције 
за више нових акција, тако да се основни капитал дијели на 
191.748.332 акције номиналне вриједности 1 КМ, при чему 
сваком акционару припада број акција сразмјерно процен-
туалном учешћу у основном капиталу,

1.4. смањује се основни капитал Затвореног мјешови-
тог инвестиционог фонда у преобликовању “Кристал ин-
вест фонд” а.д. Бања Лука издвајањем имовине за осни-
вање отвореног инвестиционог фонда из подт. 1.1. ове 
тачке у вриједности од 21.604.676,89 КМ и износ припа-
дајућих губитака везаних за одвојену имовину у висини 
40.585.694,82 КМ, тако да се основни капитал у износу од 
191.748.332 КМ смањује за износ од 62.190.371 КМ, тако 
да након смањења износи 129.557.961 КМ, подијељен на 
129.557.961 акцију, појединачне номиналне вриједности 1 
КМ, док се остатак губитка у износу од 0,71 КМ покрива на 
терет емисионе премије евидентиране у билансима на дан 
31.12.2016. године.

2. Одобравају се акта Затвореног мјешовитог инвести-
ционог фонда у преобликовању “Кристал инвест фонд” а.д. 
Бања Лука, и то:

2.1. Проспект број: 175-УО/17, од 19.6.2017. године, и
2.2. Статут - Пречишћени текст број: 108-1-СКЗ-

МИФ/17, од 3.4.2017. године.
3. Друштву за управљање инвестиционим фондовима 

“Кристал инвест” а.д. Бања Лука одобрава се оснивање 
Отвореног акцијског инвестиционог фонда са јавном по-
нудом “Opportunity fund” и управљање тим фондом, упис 
тог фонда у Регистар фондова код Комисије за хартија 
од вриједности Републике Српске с идентификационим 
бројем: ЈП-А-8, као и:

3.1. Проспект број: 173-1-УО/17, од 19.6.2017. године, 
и Статут број: 170-1-УО/17. од 19.6.2017. године, Отво-
реног акцијског инвестиционог фонда са јавном понудом 
“Opportunity fund” и

3.2. Уговор с Нова банка а.д. Бања Лука као депозита-
ром Отвореног акцијског инвестиционог фонда са јавном 
понудом “Opportunity fund”, закључен 5.5.2017. године.
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4. Обавезује се Друштво за управљање инвестиционим 

фондовима “Кристал инвест” а.д. Бања Лука да:
4.1. у року од седам дана од дана пријема овог рје-

шења објави проспект у скраћеном облику и статут Отво-
реног акцијског инвестиционог фонда са јавном понудом 
“Opportunity fund” из тачке 3. диспозитива овог рјешења у 
најмање једном дневном листу који је доступан на цијелој 
територији Републике Српске,

4.2. у року од пет дана од дана пријема рјешења Коми-
сије за хартије од вриједности Републике Српске о упису 
друге емисије акција Затвореног мјешовитог инвестицио-
ног фонда у преобликовању “Кристал инвест фонд” а.д. 
Бања Лука по основу смањења основног капитала у Реги-
стар емитената поднесе захтјев за упис хартија од вријед-
ности у Централном регистру хартија од вриједности а.д. 
Бања Лука,

4.3. у року од пет дана од дана пријема овог рјешења о 
упису Отвореног акцијског инвестиционог фонда са јавном 
понудом “Opportunity fund” у Регистар фондова поднесе 
захтјев за упис хартија од вриједности у Централном реги-
стру хартија од вриједности а.д. Бања Лука и

4.4. у року од 15 дана од дана пријема овога рјешења 
уврсти удјеле Отвореног акцијског инвестиционог фонда 
са јавном понудом “Opportunity fund” на берзу или друго 
уређено јавно тржиште.

5. Ово рјешење објављује се у “Службеном гласнику 
Републике Српске”.

 Предсједница
Број: 01-УП-51-302-4/17 Комисије за хартије
20. јула 2017. године од вриједности РС,
Бања Лука Мира Поткоњак, с.р.

Комисија за жалбе
На основу члана 17. став 7. Закона о спречавању сукоба 

интереса у органима власти Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 73/08 и 52/14) и члана 
27. Пословника о организацији и раду Комисије за жалбе 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 75/09), на 
Другој сједници, одржаној 14.7.2017. године, Комисија за 
жалбе  д о н о с и

ПОСЛОВНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЖАЛБЕ

Члан 1.
Овим пословником врше се измјене и допуне Послов-

ника о организацији и раду Комисије за жалбе (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 75/09).

У члану 1. ријечи: “организација и рад” замјењује се 
ријечима: “организација, начин рада, одлучивање и друга 
питања од значаја за рад”.

Члан 2.
Члан 3 . мијења се и гласи:
“Комисија има два печата и два штамбиља.
Печати су округлог облика, пречника 35 mm и 25 mm, 

исписани ћириличним и латиничним писмом. Текст унутар 
печата садржи: на спољној страни печата уписује се назив: 
“Република Српска”, у сљедећем реду уписује се: “Комиси-
ја за жалбе”, наредни ред: “Бања Лука”. Унутар самог круга 
печата је грб Републике Српске.

Садржина оба печата је истовјетна.
Пријемни штамбиљ је правоугаоног облика, димензија 

6 mm x 25 mm, са сљедећим текстом: у првом реду уписује 
се: “Република Српска”, сљедећи ред: “Комисија за жалбе”, 
сљедећи ред: “Бања Лука” па онда слиједи испод тога:

Примљено: _____________________

орг. јед. број прилог вриједност

Отпремни штамбиљ је истих димензија и текста, осим 
што у доњем дијелу текста стоји:

Број: _____________________
Датум, ______________ 20___”.

Члан 3.
У члану 4. испред ријечи: “штамбиље” додају се ријечи: 

“печате и”.

Члан 4.
У члану 6. у ставу 1. иза ријечи: “Законом” брише се 

тачка и додаје се текст: “о спречавању сукоба интереса у 
органима власти Републике Српске (у даљем тексту: За-
кон)”.

Став 3. мијења се и гласи:
“Предсједник Комисије именује замјеника предсједни-

ка Комисије.”.

Члан 5.
У члану 7. додаје се алинеја 7, која гласи:
“ - именује замјеника предсједника Комисије,
- предлаже опште акте у складу са законом,
- предлаже Комисији мјере за ефикасно и законито оба-

вљање дјелатности Комисије,”.
Досадашња алинеја 7. постаје алинеја 10.

Члан 6.
У члану 10. став 1. мијења се и гласи:
“За припремање појединих предмета у поступку пред 

Комисијом предсједник Комисије доноси одлуку о поје-
диначној додјели предмета члану Комисије, којом га овла-
шћује да поступа у том предмету и припрема га за разма-
трање и одлучивање на сједници Комисије (у даљем тексту: 
овлашћени члан Комисије).”.

У члану 10. у ставу 2. ријечи: “одлучује Комисија” за-
мјењује се ријечима: “одлучује предсједник Комисије”.

У члану 10. додаје се нови став 3, који гласи:
“Овлашћени члан Комисије дужан је да припремљене 

материјале за сједницу Комисије достави најкасније седам 
дана прије одржавања сједнице Комисије у писаној или 
електронској форми.”.

Члан 7.
Члан 11. мијења се и гласи:
“Сједнице Комисије одржавају се по потреби, а најмање 

једном мјесечно.
Сједницу Комисије за жалбе сазива предсједник Коми-

сије, а у његовој одсутности замјеник предсједника.
Сједница Комисије сазива се позивом, у писаној форми 

или путем електронске поште, по правилу, пет дана прије 
одржавања сједнице.

Само у хитним случајевима сједница се може заказати у 
року краћем од предвиђеног рока из претходног става.

Позив за сједницу потписује предсједник Комисије.
Материјал за Комисију, по правилу, садржи: датум одр-

жавања, мјесто, почетак рада сједнице, приједлог дневног 
реда, записник са претходне сједнице и материјал за сваку 
тачку дневног реда.”.

Члан 8.
У члану 15. став 1. мијења се и гласи:
“Након утврђивања дневног реда, чланови Комисије 

изјашњавају се о записнику са претходне сједнице Коми-
сије.”.

Иза става (4) додаје се нови став (5), који гласи:
“Након усвајања записника са претходне сједнице Ко-

мисије, Комисија разматра прихваћене тачке дневног реда 
на начин да се за сваку тачку даје образложење од стране 
одређеног извјестиоца, а затим се прелази на расправљање 
и одлучивање.”.
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Члан 9.
У члану 20. ст. 2, 3. и 4. мијењају се и гласе:
“Приликом одлучивања о одређеном питању тајним 

гласањем Комисија из реда присутних чланова бира троч-
лану комисију за спровођење и утврђивање резултата тај-
ног гласања, која руководи поступком гласања и утврђује 
резултате гласања.

Резултати тајног гласање обавезно се уносе у записник 
уз тачку на коју се гласање односи.

Тајно гласање врши се путем гласачког листића, које 
припрема комисија из става 2. овог члана, уз помоћ службе 
Комисије.

Гласање се врши заокруживањем “за” или “против”.
О утврђивању резултата тајног гласања саставља се 

записник, који потписују сви чланови комисије из става 2. 
овог члана.

Предсједник Комисије објављује резултате гласања на 
сједници Комисије.”.

Члан 10.
Члан 21. мијења се и гласи:
“Јавно гласање врши се дизањем руку или поименич-

ним изјашњавањем путем поименичне прозивке.
Приликом јавног гласања резултате гласања констатује 

предсједавајући сједнице и они се обавезно уносе у запи-
сник.

Ако се гласа дизањем руке, чланови Комисије се прво 
изјашњавају ко је “за” приједлог и ко је “против” приједло-
га.

Након објављеног гласања, предсједник Комисије 
закључује гласање и саопштава резултате гласања.”.

Члан 11.
Члан 22. мијења се и гласи:
“Рад Комисије је јаван. Окончани предмети објављи-

ваће се на web страници Комисије, а Народној скупштини 
и Влади Републике Српске Комисија је дужна подносити 
извјештај о раду на захтјев предсједника Скупштине, од-
носно Владе,  најмање једном годишње.”.

Члан 12.
Члан 23. мијења се и гласи:
“О раду на сједници Комисије за жалбе води се извод из 

записника и врши тонско снимање.
У извод из записника са сједнице Комисије обавезно се 

уносе: број сједнице, мјесто и датум одржавања, вријеме 
почетка и завршетка рада, имена/број присутних чланова, 
имена/број одсутних чланова, уз констатацију о оправда-
ности изостанка, дневни ред и питања о којима се распра-
вљало, имена учесника у расправи, резултати гласања, те 
рјешења, одлуке и закључци донијети у вези са појединим 
тачкама дневног реда.

Саставни дио извода из записника су сви материјали 
и документација који се односе на питања о којима се ра-
справљало и одлучивало на сједници, те донијето рјешење, 
одлуке и закључци.”.

Члан 13.
Члан 24. мијења се и гласи:
“На захтјев члана Комисије на сједници се може у извод 

из записника унијети издвојено мишљење, примједба или 
приједлог по одређеном питању или тачки дневног реда.

Извод из записника саставља се по завршетку сједнице 
и упућује свим члановима Комисије са позивом за наредну 
сједницу.”.

Члан 14.
Члан 25. мијења се и гласи:
“Извод из записника са свим материјалима и тонски 

снимак чувају се трајно.

Извод из записника са сједнице Комисије потписују 
предсједник Комисије и записничар.

Усвојени текст извода из записника овјерава се печатом 
Комисије и одлаже у архиву Комисије.”.

Члан 15.
Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 01-98-2/17 Предсједник
14. јула 2017. године Комисије за жалбе,
Бања Лука Биљана Васић, с.р.

Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. 
Бања Лука

На основу члана 31. Закона о Пензијском резервном 
фонду (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/08, 
50/10 и 120/12), члана 12. Закона o министaрским, влaди-
ним и другим имeнoвaњимa Рeпубликe Српскe (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 41/03) и чл. 22. и 24. Ста-
тута Друштва за управљање Пензијским резервним фон-
дом Републике Српске а.д. Бања Лука (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 65/10, 62/11 и 111/12), те члана 10. 
Пословника о раду Надзорног одбора Друштва за управља-
ње Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. 
Бања Лука, Надзорни одбор Друштва за управљање Пен-
зијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања 
Лука, на сједници одржаној 1.8.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
O ИМEНOВAЊУ ЧЛАНА УПРАВЕ ДРУШТВА ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ 
РEПУБЛИКE СРПСКE AД БAЊA ЛУКA (ИЗВРШНОГ 

ДИРEКТOРA)

1. За члана Управе Друштва за управљање Пензијским 
резервним фондом Рeпубликe Српскe a.д. Бaњa Лукa 
(извршнoг дирeктoрa Друштва за управљање Пензијским 
резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука за ра-
чуноводство, опште послове и развој) именује се Љиљана 
Амиџић Глигорић.

2. Мандат лица из тачке 1. овог рјешења врши се и трaje 
до истека мандата постојећим члановима Управе, односно 
до 2.9.2020. године.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04-НО54Р-3/17
1. августа 2017. годинe Предсједник,
Бања Лука Јеленко Коњевић, с.р.

Канцеларија за ревизију институција БиХ
На основу члана 16. став (7) Закона о ревизији институ-

ција Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 
12/06), генерални ревизор  и з д а ј е

САОПШТЕЊЕ
О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцего-
вине извршила је ревизију за 2016. годину, и то сљедећих 
институција:

1. Агенција за антидопинг контролу БиХ,
2. Агенција за безбједност хране у БиХ,
3. Агенција за државну службу БиХ,
4. Агенција за заштиту личних података у БиХ,
5. Агенција за идентификационе документе, евиденцију 

и размјену података БиХ,
6. Агенција за јавне набавке БиХ,
7. Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ,
8. Агенција за надзор над тржиштем БиХ,



7.8.2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 74 71
9. Агенција за осигурање у БиХ,
10. Агенција за полицијску подршку,
11. Агенција за поштански саобраћај БиХ,
12. Агенција за превенцију корупције и координацију 

борбе против корупције БиХ,
13. Агенција за предшколско, основно и средње обра-

зовање БиХ,
14. Агенција за рад и запошљавање БиХ,
15. Агенција за развој високог образовања и осигурање 

квалитета БиХ,
16. Агенција за статистику БиХ,
17. Агенција за унапређење иностраних инвестиција у 

БиХ,
18. Агенција за форензичка испитивања и вјештачења,
19. Агенција за школовање и стручно усавршавање ка-

дрова БиХ,
20. Архив БиХ,
21. Високи судски и тужилачки савјет БиХ,
22. Генерални секретаријат Савјета министара БиХ,
23. Гранична полиција БиХ,
24. Дирекција за европске интеграције БиХ,
25. Дирекција за економско планирање БиХ,
26. Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ,
27. Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ,
28. Државна агенција за истраге и заштиту,
29. Државна регулаторна агенција за радијациону и 

нуклеарну безбједност,
30. Институт за акредитовање БиХ,
31. Институт за интелектуално власништво БиХ,
32. Институт за метрологију БиХ,
33. Институт за нестала лица БиХ,
34. Институт за стандардизацију БиХ,
35. Институција омбудсмана за заштиту потрошача у 

БиХ,
36. Институција омбудсмана за људска права БиХ,
37. Јединица за имплементацију Пројекта за изградњу 

Завода за извршење кривичних санкција притвора и других 
мјера БиХ,

38. Канцеларија за ветеринарство БиХ,
39. Канцеларија за разматрање жалби БиХ,
40. Канцеларија за хармонизацију и координацију си-

стема плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном разво-
ју БиХ,

41. Комисија за концесије БиХ,
42. Комисија за очување националних споменика БиХ,
43. Конкуренцијски савјет БиХ,
44. Меморијални центар Сребреница - Поточари Спо-

мен обиљежје и мезарје за жртве геноцида из 1995,
45. Министарство безбједности БиХ,
46. Министарство за људска права и избјеглице БиХ,
47. Министарство иностраних послова БиХ,
48. Министарство комуникација и транспорта БиХ,
49. Министарство одбране БиХ,
50. Министарство правде БиХ,
51. Министарство спољне трговине и економских од-

носа БиХ,
52. Министарство финансија и трезора БиХ,
53. Министарство цивилних послова БиХ,
54. Одбор државне службе за жалбе БиХ,
55. Парламентарна скупштина БиХ,
56. Правобранилаштво БиХ,
57. Предсједништво БиХ,
58. Регулаторна агенција за комуникације БиХ,
59. Савјет за државну помоћ БиХ,
60. Служба за заједничке послове институција БиХ,
61. Служба за послове са странцима,
62. Суд БиХ,
63. Тужилаштво БиХ,
64. Управа БиХ за заштиту здравља биља,
65. Управа за индиректно опорезивање БиХ,
66. Уред за законодавство Савјета министара БиХ,
67. Уред координатора за реформу јавне управе,
68. Уставни суд БиХ,
69. Фонд за повратак,
70. Центар за информисање и признавање докумената 

из области високог образовања БиХ,
71. Центар за уклањање мина у БиХ,
72. Централна изборна комисија БиХ,
73. Централна хармонизацијска јединица МФТБиХ.
Појединачни извјештаји објављени су на веб-страници 

Канцеларије за ревизију институција БиХ: www.revizija.
gov.bа.

Број: 01-05-16-1-768/17 Генерални
24. јула 2017. године ревизор,
Сарајево Драган Вранкић, с.р.
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