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На основу члана 5. став 1. тачка б, члана 22. став 1. тачка ђ. и члана 37. Закона о 
Агенцији за банкарство Републике Српске (”Службени гласник Републике Српске” број 
59/13 и 04/17), члана 6. став 1. тачка б. и члана 22. став 4. тачка л. Статута Агенције за 
банкарство Републике Српске (”Службени гласник Републике Српске” број 63/17), те 
члана 32. став 1. Одлуке о управљању информационим системима у банкама 
(”Службени гласник Републике Српске” број 116/17), директор Агенције за банкарство 
Републике Српске  д о н о с и 
 

У П У Т С Т В О  
ЗА ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О УПРАВЉАЊУ ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА У БАНКАМА 

1. Опште одредбе 

Овим упутством прописује се извјештавање, садржај и начин попуњавања, као и 
динамика достављања извјештајних образаца којe је банка дужна да доставља 
Агенцији за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција).  

2. Врсте извјештаја 

(1) У складу са чланом 32. став 1. Одлуке о управљању информационим системима у 
банкама, банка је дужна да Агенцији доставља сљедеће извјештаје: 

1. Општи подаци о банци и управљању информационим системом – на обрасцу ОП, 

2. Стратегија информационог система и оперативни планови – на обрасцу СОП, 

3. Управљање ризицима информационог система – на обрасцу УРИС, 

4. Буџет информационог система - на обрасцу БИС, 

5. Значајне промјене у информационом систему - на обрасцу ПИС, 

6. Управљање оперативним и системским записима - на обрасцу ЗИС, 

7. Картично пословање - на обрасцу ОКП, 

8. План опоравка информационог система - на обрасцу ПОИС, 

9. Безбједност информационог система - на обрасцу СИС, 

10. Преглед и статус препорука интерне и спољне ревизије - на обрасцу ИСР, 

11. Преглед инцидената - на обрасцу ПИ и 

12. Електронско банкарство - на обрасцу ЕБН. 

(2) Форма извјештајних образаца из става 1. утврђена је и објављена на званичној 
интернет страници Агенције. 

3. Извјештај Општи подаци о банци и управљању информационим 
системом 

(1) Извјештај Општи подаци о банци и управљању информационим системом 
доставља се на извјештајном обрасцу ОП који се састоји од три табеле: 

1) ОП.1 - Општи подаци, 

2) ОП.2 - Подаци о одговорним лицима и 

3) ОП.3 - Флуктуација кадрова у организационој јединици за информациони 
систем. 
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(2) Табела ОП.1 - Општи подаци садржи основне податке о броју запослених у банци 
и организационој јединици за информациони систем, те назив организационе 
јединице за информациони систем.   

(3) Табела ОП.2 - Подаци о одговорним лицима садржи податке о одговорним лицима 
те је потребно попунити следеће податке: име и презиме, назив радног мјеста, 
стручна спрема и датум почетка обављања функције. Уколико је банка 
екстернализовала интерну ревизију информационог система у колону Име и 
презиме се уноси назив пружаоца услуга. 

(4) Табела ОП.3 - Флуктуација кадрова у организационој јединици за информациони 
систем садржи податке о запосленима који су у извјештајном периоду започели 
или прекинули радни однос у овој организационој јединици. Потребно је попунити 
следеће податке: име и презиме, назив радног мјеста, стручна спрема, врста 
промјене и датум промјене. У колону Врста промјене унијети 0 ако се ради о 
заснивању радног односа, а 1 за прекид радног односа. 

4. Извјештај Стратегија информационог система и оперативни планови  

(1) Извјештај Стратегија информационог система и оперативни планови садржи 
податке о пројектима и активностима везаним за информациони систем, као и 
њихов основ повезаности са Стратегијом информационог система, у складу са 
чланом 6. Одлуке о управљању информационим системима у банкама. Доставља 
се на извјештајном обрасцу СОП који садржи једну табелу СОП.1 – Преглед 
пројеката и активности.  

(2) Табела СОП.1 - Преглед пројеката и активности треба да садржи податке о свим 
пројектима и активностима према годишњем оперативном плану, њихов статус и 
основ повезаности са стратегијом информационог система.   

5. Извјештај Управљање ризицима информационог система 

(1) Извјештај Управљање ризицима информационог система садржи резултате 
годишње процјене ризика информационог система у складу са чланом 10. Одлуке 
о управљању информационим системима у банкама. Доставља се на извјештајном 
обрасцу УРИС који садржи једну табелу УРИС.1 - Преглед процијењених ризика и 
план третмана.  

(2) Табела УРИС.1 - Преглед процијењених ризика и план третмана садржи податке о 
идентификованим ризицима, те одабраним мјерама за третман ових ризика. У 
колону Ниво ризика унијети оцјене 1 до 4, при чему оцјена 1 представља најнижи 
ниво ризика, а оцјена 4 највиши ниво ризика. Уколико се оцјене нивоа ризика 
према интерној методологији банке разликују од претходно наведених, потребно 
је да банка изврши адекватно мапирање у наведене оцјене. Уколико је банка у 
процесу процјене ризика  утврдила да ризик није прихватљив, за тај ризик у 
колону Одабране мјере уноси кратак опис планираних мјера. У колону Рок уноси 
датум до којег се одабране мјере морају имплементирати.  У колону Статус 
унијети статус реализације одабраних мјера на последњи дан извјештајног 
периода (0-планирано, 1-у току, 2-завршено).  

(3) Поред овог извјештаја банка је дужна доставити Извјештај о процјени ризика 
информационог система, дефинисан чланом 10. став 3. тачка 3. Одлуке о 
управљању информационим системима у банкама. 
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6. Извјештај Буџет информационог система 

(1) Извјештај Буџет информационог система садржи податке о реализацији 
планираног буџета за извјештајни период. Доставља се на извјештајном обрасцу 
БИС који садржи једну табелу БИС.1 - Преглед буџета информационог система.  

(2) Табела БИС.1 - Преглед буџета информационог система садржи податке о 
реализацији планираних трошкова и улагања за подручја која су наведена у 
табели.  

7. Извјештај Значајне промјене у информационом систему 

(1) Извјештај Значајне промјене у информационом систему садржи податке о 
значајним промјенама, као и преглед броја захтјева за промјенама према дијелу 
информационог система на који се односе и начину реализације. Доставља се на 
извјештајном обрасцу ПИС који се састоји од двије табеле: 

1) ПИС.1 - Значајне промјене у информационом систему банке,  

2) ПИС.2 - Преглед броја захтјева за промјенама.  

(2) Табела ПИС.1 - Значајне промјене у информационом систему банке садржи 
податке о значајним измјенама у информационом систему у извјештајном 
периоду, при чему се наводи дио информационог система на који се односи (нпр. 
главна банкарска апликација, систем за подршку картичном пословању, 
фајервол,...), кратак опис измјене, разлог за измјену (закон, регулатор, налог 
ревизора, ...) и статус на последњи дан извјештајног периода. 

(3) Табела ПИС.2 - Преглед броја захтјева за промјенама садржи податке о броју свих 
захтјева за промјенама у извјештајном периоду, њиховом статусу и начину 
реализације. 

8. Извјештај Управљање оперативним и системским записима 

(1) Извјештај Управљање оперативним и системским записима садржи податке о 
ресурсима који се надзиру и врстама догађаја који се прате на овим ресурсима. 
Доставља се на извјештајном обрасцу ЗИС који се састоји од четири табеле: 

1) ЗИС.1 - Листа ресурса информационог система,  

2) ЗИС.2 - Преглед активности које се прате на ресурсима информационог 
система,  

3) ЗИС.3 - Удаљени приступ ресурсима информационог система и 

4) ЗИС.4 - Преглед догађаја на мрежним ресурсима. 

(2) Табела ЗИС.1 - Листа ресурса информационог система садржи податке о свим 
ресурсима информационог система са којих се записи прикупљају и садржи назив 
појединачног ресурса (нпр. АД, назив фајервола, назив сервера,... ), врсту записа 
(нпр. Windows EventLogs, Linux Syslog,...), период чувања и учесталост прегледа и 
анализе записа.  

(3) Табела ЗИС.2 - Преглед активности које се прате на ресурсима информационог 
система  садржи податке о активностима које се прате на ресурсима 
информационог система те се уноси ДА уколико се активност прати на одређеном 
ресурсу, а у супротном НЕ или n/a уколико није примјењиво. 
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(4) Табела ЗИС.3 - Удаљени приступ ресурсима информационог система садржи 
податке о лицима (запослени у банци или запослени код пружаоца услуга) која су 
остварила удаљени приступ информационом систему ИС у извјештајном периоду, 
назив ресурса којем је приступано и број остварених приступа. 

(5) Табела ЗИС.4 - Преглед догађаја на мрежним ресурсима садржи податке о 
неуспјешним покушајима пријаве и измјенама конфигурације на кључним 
мрежним ресурсима (подаци се уносе појединачно за сваки мрежни ресурс). 

9. Извјештај Картично пословање  

(1) Извјештај Картично пословање садржи податке о обиму картичног пословања и 
броју активних ATM и POS уређаја. Доставља се на извјештајном обрасцу ОКП који 
се састоји од двије табеле: 

1) ОКП.1 - Обим картичног пословања и 

2) ОКП.2 - Број POS и ATМ уређаја. 

(2) Табела ОКП.1 - Обим картичног пословања садржи податке о обиму картичног 
пословања (број картица и износ трансакција) за правна и физичка лица. Број 
картица подразумијева податак о броју активних картица на последњи дан 
извјештајног периода, а износ трансакција податак о укупном износу трансакција у 
извјештајном периоду. 

(3) Табела ОКП.2 - Број POS и ATМ уређаја  садржи податке о броју активних POS и 
ATМ уређаја на последњи дан извјештајног периода. 

10. Извјештај План опоравка информационог система  

(1) Извјештај План опоравка информационог система садржи податке о начину 
тестирања планa опоравка информационог система, укљученим сценаријима и 
тестираним пословним процесима у складу са чланом 26. и чланом 27. Одлуке о 
управљању информационим системима у банкама.  Доставља се на извјештајном 
обрасцу ПОИС који се састоји од три табеле: 

1) ПОИС.1 - Начин тестирања, 

2) ПОИС.2 - Сценарији тестирања и 

3) ПОИС.3  - Тестирани пословни процеси. 

(2) Табела ПОИС.1 - Начин тестирања садржи податке о начину тестирања, броју 
тестираних пословних процеса и пословних јединица које су учествовале. У колону 
Начин тестирања унијети 0 ако је банка симулирала рад са резервне локације, a 
1 ако је банка стварно радила са резервне локације. Уколико је Централа банке 
била укључена у тестирање у колону Централа укључена унијети ДА, у супротном 
НЕ. У колону Број пословних јединица унијети број пословних јединица које су 
учествовале у тестирању. 

(3) Табела ПОИС.2 - Сценарији тестирања садржи податке под којим 
претпоставкама, односно сценаријима је банка тестирала план опоравка 
информационог система. У колони Сценарији тестирања су наведени најчешћи 
сценарији тестирања. Уколико је банка укључила сценарио који није наведен 
додати га у ову колону. За наведене сценерије унијети ДА уколико су били 
укључени, а  у супротном НЕ.  
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(4) Табела ПОИС.3 - Тестирани пословни процеси садржи податке о појединачним  
пословним процесима, односно да ли су исти тестирани и опорављени у 
захтијeваном времену опоравка (RTO). У колони Пословни процес су  наведени 
најчешћи пословни процеси. Уколико је банка тестирала и неке друге пословне 
процесе додати их у ову колону. У колону тестиран унијети ДА уколико је пословни 
процес тестиран у супротном НЕ. У колону RTO за сваки пословни процес унијети 
захтијевано вријеме опоравка утврђено Анализом утицаја на пословање. У колону 
Остварено вријеме унијети вријеме у ком је пословни процес опорављен 
приликом тестирања.  

11. Извјештај Безбједност информационог система  

(1) Извјештај Безбједност информационог система садржи податке о свим 
обављеним провјерама везано за безбједност информационог система, 
укључујући и пенетрациона тестирања/тестирања рањивости, те резултате ових 
провјера. Доставља се на извјештајном обрасцу СИС који се састоји од двије 
табеле: 

1) СИС.1 - Преглед обављених провјера и 

2) СИС.2 - Преглед резултата провјера. 

(2) Табела СИС.1 - Преглед обављених провјера садржи податке о свим обављеним 
провјерама везано за безбједност информационог система, укључујући и 
пенетрациона тестирања/тестирања рањивости. У колону Ознака унијети 
јединствену ознаку провјере и досљедно је користити у табели СИС.2. У колону 
Период унијети временски период у којем је провјера обављена. У колону Лица 
која су извршила провјеру унијети име и презиме лица која су извршила провјеру, 
односно назив пружаоца услуга уколико провјере нису обављене интерно.  

(3) Табела СИС.2 - Преглед резултата провјера садржи податке о резултатима свих 
провјера наведених у табели СИС 1. У колону Ознака провјера унијети ознаку из 
табеле СИС.1. У колони Резултат унијети за сваку провјеру појединачне 
резултате, те ниво ризика сваког резултата. У колону Ниво ризика унијети оцјене 1 
до 4, при чему 1 представља најнижи ниво ризика, а 4 највиши ниво ризика. 
Уколико ниво ризика није приватљив за банку у колону Начин отклањања 
унијети мјере које ће банка предузети, а у колону Рок за отклањање датум до 
којег се одабране мјере морају имплементирати. У колону Статус унијети статус 
реализације одабраних мјера на последњи дан извјештајног квартала (0-
планирано, 1-у току, 2-завршено). За статусе 0 и 1 у колону Напомена кратко 
описати предузете кораке.  

12. Извјештај Преглед и статус препорука интерне и спољне ревизије 

(1) Извјештај Преглед и статус препорука интерне и спољне ревизије садржи 
податке о планираним и обављеним ревизорским прегледима информационог 
система, те статусу препорука издатих у оквиру ових прегледа као и препорука 
спољне ревизије и налога Агенције. Доставља се на извјештајном обрасцу ИСР који 
се састоји од три табеле: 

1) ИСР.1 - Преглед области информационог система, 
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2) ИСР.2 - Преглед планираних и обављених интерних ревизија 
информационог система и 

3) ИСР.3  - Преглед препорука. 

(2) Табела ИСР.1 – Преглед области информационог система садржи податке о 
областима информационог система која су захтијевана регулативом и на који 
начин их је банка укључила у своју методологију интерне ревизије. Потребно је 
додати шифре и области које је банка укључила а нису наведене у табели. За сваку 
област потребно је навести циклус ревизије (у годинама). У колону Шифра унијети 
јединствену ознаку која се досљедно користи у табели ИСР.2. У колону Област ИС 
по методлогији банке унијети назив области наведене у  методлогији интерне 
ревизије информационог система, а која обухвата захтијевану област ИС 
регулативе. 

(3) Табела ИСР.2 – Преглед планираних и обављених интерних ревизија 
информационог система садржи преглед планираних и обављених ревизија 
информационог система у извјештајном периоду. У колону Ознака уноси се 
јединствена ознака ревизорског прегледа, која се досљедно користи у табели 
ИСР.3. У колону Области ревизије уносе се шифре области у складу са табелом 
ИСР.1. У колону Оцјена унијети оцјену према интерној методлогији за обављање 
ревизије информационог система. Уколико планирани ревизорски преглед није 
обављен у колону Напомена унијети разлоге. 

(4) Табела ИСР.3 - Преглед препорука  садржи податке о уоченим недостацима, 
издатим препорукама интерне и спољне ревизије и налога Агенције и њиховом 
статусу. У колону Ознака ревизорског прегледа уноси се јединствена ознака из 
табеле ИСР.2. Уколико се ради о препорукама спољне ревизије у ову колону унијети 
ознаку СР<година>, при чему се наводи година на коју се односи преглед спољне 
ревизије. За налоге Агенције унијети ознаку на следећи начин <број рјешења 
Агенције>. Колона Налаз садржи кратак опис уочених недостатака/слабости. У 
колону Ниво ризика уноси се оцјена 1 до 4, при чему оцјена 1 представља најнижи 
ниво ризика, а оцјена 4 највиши. Уколико се оцјена банке разликује од навдених 
потребно је извршити адекватно мапирање. У колону Рок унијети датум до којег се 
издата препорука мора реализовати. Уколико препорука није реализована у датом 
року у колону Праћење извршења унијети разлоге. У колону Статус унијети 0-
уколико рок за реализацију није истекао, 1- дјелимично извршено, 2-извршено. 
Уколико препорука није реализована/извршена у колону Праћење извршења 
унијети кратак опис предузетих корака. 

13. Извјештај Преглед инцидената 

(1) Извјештај Преглед инцидената садржи преглед инцидената у складу са чланом 30. 
Одлуке о управљању информационим системима у банкама. Доставља се на 
извјештајном обрасцу ПИ који се састоји од четири табеле: 

1) ПИ.1 - Категоризација инцидената, 

2) ПИ.2 - Преглед инцидената према врсти и нивоу, 

3) ПИ.3 - Преглед сајбер инцидената и  

4) ПИ.4 - Преглед броја сумњивих трансакција (електронског банкарства и 
картичног пословања). 
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(2) Табела ПИ.1 - Категоризација инцидената дефинише нивое инцидената од I до 
IV, при чему I означава највиши степен инцидента, а IV најнижи степен инцидента. 
Уколико се категоризација инцидената према интерним актима разликује од 
претходно наведених, потребно је извршити адекватно мапирање.  

(3) Табела ПИ.2 - Преглед инцидената према врсти и нивоу садржи податке о броју 
инцидената који су пријављени у извјештајном периоду према врсти, нивоу, 
времену и начину рјешавања. У колону Трајање прекида (у мин.)/укупно унијети 
укупно вријеме прекида/смањења перформанси за све инциденте у тој врсти 
(уколико је примјењиво на ту врсту), а у колону Трајање прекида (у мин.)/најдуже 
само најдуже вријеме прекида/смањења перформанси појединачног инцидента за 
ту врсту. У колону Начин рјешавања интерно – унијети број инцидената који су 
ријешено интерно, а у колону Начин рјешавања екстерно – број инцидената који 
су ријешени од стране пружаоца услуга. 

(4) Табела ПИ.3 - Преглед сајбер инцидената садржи податке о броју сајбер 
инцидената у извјештајном периоду. 

(5) Табела ПИ.4 - Преглед броја сумњивих трансакција (електронског банкарства и 
картичног пословања) садржи податке о злоупотребама у области електронског 
банкарства и картичног пословања, те броју и износу сумњивих трансакција у 
извјештајном периоду. 

14. Извјештај Електронско банкарство 

(1) Извјештај Електронско банкарство садржи податке о обиму електронског 
банкарства (интернет банкарство и мобилно банкарство) и начинима 
аутентификације клијената.  Доставља се на извјештајном обрасцу ЕБН који се 
састоји од двије табеле: 

1) ЕБН.1 - Обим електронског банкарства и 

2) ЕБН.2 - Начин аутентификације клијената. 

(2) Табела ЕБН.1 - Обим електронског банкарства садржи податке о обиму 
електронског банкарства (број и износ трансакција) у извјештајном периоду за 
правна и физичка лица и учешће у укупном платном промету банке. У колону Број 
клијената потребно је унијети број клијената банке, те податке о броју активних 
клијената интернет и мобилног банкарства. Број и износ извршених трансакција се 
уноси за унутрашњи платни промет и ино платни промет. 

(3) Табела ЕБН.2 - Начин аутентификације клијената садржи податке о свим могућим 
начинима аутентификације клијената у системима електронског банкарства, у 
складу са чланом 31. Одлуке у управљању информационим системима у банкама. У 
колону Назив система унијети назив система електронског банкарства који је банка 
имплементирала. Уколико се ради о екстернализацији потребно је попунити колону 
Назив пружаоца услуга. У колону Врста електронског банкарства унијети 0-
интернет банкарство, 1- мобилно банкарство. За сваки систем потребно је навести 
све могуће начине аутентификације и за сваки начин број клијената који га користе. 
У колони Елементи аутентификације су наведени најћешће коришћени. Уколико 
системи које је банка имплементирала дозвољавају и неке друге елементе 
аутентификације потребно их је навести.  
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