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1. Увод 
 

Упутство за попуњавање извјештајних образаца који се достављају Aгенцији за 
банкарство Републике Српске за потребе сачињавања планова реструктурирања 
доноси се на основу чл. 5. став 1. тачка б, 22. став 1. тачка ђ. и 37. Закона о Агенцији за 
банкарство Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 59/13 и 
4/17), чл. 6. став 1. тачка б. и 22. став 4. тачка л. Статута Агенције за банкарство 
Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 63/17) и члана 2. став 3. 
Одлуке о подацима и информацијама које се достављају Агенцији за банкарство 
Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и 
банкарске групе ("Службени гласник Републике Српске" 20/18).  

Oвим упутствoм прoписуjе сe нaчин извјештавања Агенције за банкарство Републике 
Српске (у даљем тексту: Агенција) у складу са одредбама Одлуке о подацима и 
информацијама које се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за 
потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе (у 
даљем тeксту: Одлукa). 
 

2. Опште одредбе 
 
У складу са чланом 2. став 1. Одлуке банка је за потребе израде плана 
реструктурирања банке дужна да Агенцији достави сљедеће податке и информације:  

1) преглед лица одговорних за припрему података и информација за потребе 
сачињавања плана реструктурирања – на Oбрасцу ПОЛ,  

2) преглед билансне имовине и обавеза и ванбилансних ставки повезаних с 
критичним функцијама и кључним пословним активностима – на Oбрасцу ПАО, 

3) преглед учешћа у платним системима и системима за поравнање финансијских 
инструмената – на Oбрасцу ПСП,  

4) преглед кључних софтверских компоненти у информационом систему 
потребних за спровођење критичних функција и кључних пословних 
активности – на Oбрасцу КСК, 

5) преглед инструмената капитала и субординисаних обавеза банке – на Обрасцу 
ИСО,  

6) преглед прихватљивих обавеза – на Обрасцу ПОБ,  
7) преглед прихватљивих обавеза банке према преосталом року доспијећа – на 

Обрасцу ПОБ-РОК, 
8) преглед обавеза банке чије је испуњење обезбијеђено заложним правом, 

средством финансијског обезбјеђења или другим сродним правом – на 
Обрасцу ООБ,  

9) преглед квалификованих прихватљивих обавеза на које се примјењује страно 
право и које су обезбијеђене гаранцијом Републике Српске – на Обрасцу СПГ,  

10) преглед структуре квалификованих прихватљивих обавеза – на Обрасцу КПО, 
11) извјештај о обрачуну минималног захтјева за капиталом и прихватљивим 

обавезама – на Обрасцу МКО и 
12) преглед међусобне повезаности – на Обрасцу ПМП.  

У складу са чланом 2. став 2. Одлуке надређена банка у банкарској групи или банка са 
сједиштем у Републици Српској која је контролом надређеног холдинга или 
надређеног матичног друштва (у даљем тексту: надређена банка) је за потребе израде 
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плана реструктурирања банкарске групе дужна да Агенцији достави сљедеће податке 
и информације: 

1) информације и податке који се достављају на обрасцима ПOЛ, ПАО, ПСП, КСК, 
ПОБ, СПГ, КПО, МКО и ПМП, те 

2) извјештај о укупним капиталним захтјевима и стопи регулаторног капитала 
подређеног друштва банке са сједиштем изван Републике Српске – на Обрасцу 
– СРК-ПДБ. 

 

3. Начин попуњавања извјештајних образаца 
 

3.1 Oбрaзац ПОЛ - преглед лица одговорних за припрему података и 
информација за потребе сачињавања плана реструктурирања 

 
Овим обрасцем обухваћени су подаци о:  

– сједишту, надлежности према мјесту регистрације, надлежности за издавање 
дозволе за рад, врсти дозволе за рад,  

– члановима органа управљања и руководиоцима организационих дијелова 
надлежних за прикупљање и достављање Агенцији информација и података за 
израду и ажурирање плана реструктурирања. 

Овај образац за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања израђује и 
доставља банка за себе, односно надређена банка за банкарску групу.  
 

Упутство за попуњавање колона – Образац ПОЛ 

Колона Опис 

010 
Назив банке 

У овој колони наводи се пословно име банке, односно надређене банке, те 
сваког члана те групе. 

020 
Матични број 

У овој колони наводи се матични број за свако лице наведено у колони 010. 

030 
Сједиште 

У овој колони наводе се мјесто и адреса сjедишта за свако лице наведено у 
колони 010. 

040 

Надлежност према мјесту регистрације 

У овој колони наводе се подаци о мјесту уписа лица из колоне 010 у регистар 
правих лица.  

За члана банкарске групе изван Босне и Херцеговине навести државу 
регистрације. 

050 
Број организационих дијелова 

У овој колони наводи се број организационих дијелова у држави у којој је члан 
банкарске групе уписан у регистар правних лица. 

060 
Надлежност за издавање дозволе за рад 

У овој колони наводи се назив тијела надлежног за издавање дозволе за рад. 
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Упутство за попуњавање колона – Образац ПОЛ 

Колона Опис 

070 
Врста дозволе за рад 

У овој колони наводи се врста дозволе за рад издате од стране тијела 
надлежног за издавање те дозволе из колоне 060. 

080-110 

Члан органа управљања одговоран за припрему информација и података за 
израду плана реструктурирања 

У овим колонама наводе се подаци о члану органа управљања банке, надређене 
банке или члана банкарске групе одговорног за координацију активности ради 
обезбјеђивања информација и података за израду и ажурирање плана 
реструктурирања, за њихову тачност, потпуност и благовремено достављање. 

120-150 

Руководилац надлежан за припрему информација и података за израду 
плана реструктурирања  

У овим колонама наводе се подаци о имену и називу радног мјеста руководиоца 
одговарајуће организационе јединице у правним лицима наведеним у колони 
010, који је надлежан за прикупљање и достављање Агенцији информација и 
података за израду и ажурирање плана реструктурирања, као и општи контакт 
подаци тог лица (број телефона и адреса електронске поште). 

160 
Уколико је у колони 120 наведно више лица у овој колони наводи се скраћени 
назив обрасца за који је конкретно одговоран сваки појединачни руководилац. 

 

3.2 Oбрaзaц ПАО – преглед билансне имовине и обавеза и ванбилансних ставки 
повезаних с критичним функцијама и кључним пословним активностима  

 

Овим обрасцем обухваћени су подаци о:  

– распореду кључних пословних активности према критичним функцијама,  
– руководиоцу који је надлежан за критичну функцију, односно кључну пословну 

активност и за обезбјеђивање информација о тој функцији, односно активности, 
– опис имовине, обавеза и ванбилансних ставки по критичним кључним 

пословним активностима.  

Овај образац за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања израђује и 
доставља банка за себе, односно надређена банка за банкарску групу.  
 

Упутство за попуњавање колона – Образац ПАО 

Колона Опис 

010 

Критична функција  

У овој колони наводе се критичне функције идентификоване за потребе израде 
плана опоравка и плана реструктурирања банке, односно банкарске групе, у 
складу са одредбама Закона о банкама Републике Српске и Одлуке о плановима 
опоравка банке и банкарске групе. Појединачна наведена критична функција не 
мора бити праћена навођењем кључне пословне активности у колони 020, ако та 
критична функција не представља истовремено и кључну пословну активност.  

Такође, наведена критична функција може бити праћена и са више кључних 
пословних активности, уколико је у оквиру критичне функције идентификовано 
више кључних пословних активности.    
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Упутство за попуњавање колона – Образац ПАО 

Колона Опис 

020 

Кључна пословна активност 

У овој колони наводe се кључнe пословнe активности идентификованe за 
потребе израде плана опоравка и плана реструктурирања банке, односно 
банкарске групе, у складу са одредбама Закона о банкама Републике Српске и 
Одлуке о плановима опоравка банке и банкарске групе. Појединачна наведена 
кључна пословна активност не мора бити праћена навођењем критичне 
функције у колони 010, ако та кључна пословна активност не представља 
истовремено и критичну функцију. 

Такође, наведена кључна пословна активност може бити приказана уз више 
критичних функција, ако она представља дио више идентификованих критичних 
функција.  

Уколико нису идентификоване критичне функције, наводе се само 
идентификоване кључне пословне активности.      

030 
070 
110 

Врста имовине, обавеза, ванбилансних ставки 

У овим колонама наводе се описи билансне имовине и обавеза, као и 
ванбилансних ставки банке, односно банкарске групе, повезаних са критичним 
функцијама и/или кључним пословним активностима наведеним у колонама 010 и 
020, а према називима позиција из извјештаја Биланс стања банке, за билансну 
имовину и обавезе, који банка, односно надређена банка у банкарској групи или 
банка са сједиштем у Републици Српској која је под контролом надређеног 
холдинга или надређеног матичног друштва, доставља Агенцији на основу одлуке 
којом се прописује извјештавање банака, док се ванбилансна актива обухвата 
према стању ванбилансних рачуна, а према сљедећим позицијама: позиција датих 
гаранција и других јемстава (рачуни 910 и 915), позиција преузетих неопозивих 
обавеза за неповучене кредите и пласмане (рачуни 913 и 917), позиција осталих 
преузетих неопозивих обавеза (рачуни 914 и 918). 

040 
080 
120 

Износ 

У овим колонама наводе се износи билансне имовине и обавеза, као и 
ванбилансних ставки банке, односно банкарске групе, повезаних са критичним 
функцијама и/или кључним пословним активностима наведеним у колонама 010 и 
020, а према називима позиција из извјештаја Биланс стања банке, за билансну 
имовину и обавезе, који банка, односно надређена банка у банкарској групи или 
банка са сједиштем у Републици Српској која је под контролом надређеног 
холдинга или надређеног матичног друштва, доставља Агенцији на основу одлуке 
којом се прописује извјештавање банака, док се ванбилансна актива обухвата 
према стању ванбилансних рачуна, а према сљедећим позицијама: позиција датих 
гаранција и других јемстава (рачуни 910 и 915), позиција преузетих неопозивих 
обавеза за неповучене кредите и пласмане (рачуни 913 и 917), позиција осталих 
преузетих неопозивих обавеза (рачуни 914 и 918). 

Уколико је у оквиру критичне функције идентификовано више кључних 
пословних активности, подаци о одговарајућем износу билансне имовине или 
обавеза, односно ванбилансних ставки исказују се на нивоу те критичне 
функције и наведених повезаних кључних пословних линија. 

Одговарајућим износом, у смислу овог обрасца, сматра се само онај дио 
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Упутство за попуњавање колона – Образац ПАО 

Колона Опис 

укупног износа на позицијама билансне имовине, односно обавеза из биланса 
стања, описаним у колонама 030, 070 и 110, који је повезан са наведеним 
критичним функцијама и/или кључним пословним активностима. 

Позиције које су изражене у страној валути прeрaчунaвajу сe у КМ примjeнoм 
срeдњeг курса Централне банке Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ЦББиХ) 
кojи вриjeди нa извjeштajни дaтум. Изнoси изрaжeни у стрaним вaлутaмa кoje 
нису листиране нa курсној листи ЦББиХ, прeрaчунaвajу сe у eврe примjeнoм 
срeдњих курсевa рeфeрeнтних тржиштa, тe их сe зaтим прeрaчунaвa у КМ 
примjeнoм срeдњeг курса ЦББиХ кojи вриjeди нa дaн сaстaвљaњa извjeштaja. 

050 
090 
130 

Ознака валуте 

У овим колонама наводе се ознаке валута у којима је изражена изворна позиција. 

060 
100 
140 

% укупног учешћа 

У овим колонама исказује се проценат учешћа имовине, обавеза и ванбилансних 
ставки у укупној имовини, укупним обавезама и укупним ванбилансним ставкама 
по свим износима наведеним у колонама 040, 080 и 120.     

150-180 

Руководилац надлежан за критичну функцију, односно кључну пословну 
активност и за обезбјеђивање информација о тој функцији, односно активности 

У овим колонама наводе се контакт подаци руководиоца одгаварајуће 
организационе јединице у банци, односно највишем матичном друштву или 
члану банкарске групе, у чијој надлежности је критична функција, односно 
кључна послова активност, који је и одговоран за обезбјеђивање информација 
и података о тој критичној функцији, односно активности, као и општи контакт 
подаци тог лица (број телефона и адреса електронске поште). 

190 
Напомена  

У овој колони се наводе остали подаци или информације које се сматрају 
битним за израду или ажурирање плана реструктурирања.  

 
 

3.3 Oбразац ПСП - преглед учешћа у платним системима и системима за 
поравнање финансијских инструмената  

 
Овим обрасцем обухваћени су подаци о:  
– сваком систему на којем се спроводи материјалан број или вриједност износа 

трговања, укључујући распоређивање према правним лицима, критичним 
функцијама и кључним пословним активностима, 

– сваком систему за плаћање, клиринг или поравнање, укључујући распоређивање 
према правним лицима, критичним функцијама и кључним пословним активностима.  
 

Овај образац за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања израђује и 
доставља банка за себе, односно надређена банка за банкарску групу. 
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Упутство за попуњавање колона – Образац ПСП 

Колона Опис 

010 
Назив банке 

У овој колони наводи се пословно име банке, односно надређене банке и 
чланова те банкарске групе. 

020 

Врста система 

У овој колони наводи се врста конкретних платних система и система за 
поравнање финансијских инструмената (у даљем тексту: систем) који се 
одређују помоћу сљедећих категорија:  

 - платни,  

 - поравнање,  

 - поравнање хартија од вриједности,  

 - поравнање деривата,  

 - депозитар,  

 - друга уговорна страна и  

 - остало.  

Ако систем обухвата више наведених категорија, потребно их је навести све. 
Ако банка, односно надређена банка или члан те групе, учествују у више 
система, наводе се сви системи у којима се остварује учешће. Банка овим 
обрасцом, поред платних система и система за поравнање финансијских 
инструмената обухвата и системе за поравнање трансакција платним 
картицама преко оператора тих система. 

У случају да се примјењује више од једне опције, дати коментаре у колони 110 
– Напомена.  

030 

Назив система 

У овој колони наводи се назив наведене врсте система, при чему се не наводе 
подаци о учешћу у платним системима чији је опeратор Централна банка БиХ 
(RTGS платни систем, клиринг систем и др.) 

040 

Начин учешћа 

У овој колони наводи се: 

- „директно" у случају непосредног учешћа или  

- „индиректно” у случају учешћа преко посредника. 

050 

Посредничка институција 

Ова колона попуњава се само у случају када је као начин учешћа у систему 
дефинисан у колони 040 као „индиректно”, при чему се наводи назив 
посредничке институције преко које банка, односно надређена банка или члан 
те групе остварује то учешће. У случају извршавања међународних плаћања 
преко кореспондентских банака, у тој колони се наводе називи тих банака. 

060 

Критична функција 

У овој колони наводи се критична функција идентификована за потребе израде 
плана опоравка и плана реструктурирања банке, односно банкарске групе, у 
складу са одредбама Закона о банкама Републике Српске и Одлуке о 
плановима опоравка банке и банкарске групе, ако су активности, услуге или 
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Упутство за попуњавање колона – Образац ПСП 

Колона Опис 

послови које банка, односно највише матично друштво банкарске групе или 
члан те групе обављају преко наведеног система, обухваћени 
идентификованим критичним функцијама банке, односно банкарске групе, 
односно њихово континуирано спровођење зависи од учешћа у том систему. 
Појединачна наведена критична функција не мора бити праћена навођењем 
кључне пословне активности у колони 070, ако та критична функција не 
представља истовремено и кључну пословну активност.  

Такође, наведена критична функција може бити праћена и са више кључних 
пословних активности, уколико је у оквиру критичне функције идентификовано 
више кључних пословних активности. 

070 

Кључна пословна активност 

У овој колони наводи се кључна пословна активност идентификована за потребе 
израде плана опоравка и плана реструктурирања банке, односно банкарске групе, 
у складу са одредбама Закона о банкама Републике Српске и Одлуке о плановима 
опоравка банке и банкарске групе, ако су активности и услуге које банка, односно 
надређена банка или члан те групе обављају преко наведеног система, 
обухваћене идентификованим кључним пословним активностима банке, односно 
банкарске групе. Појединачна наведена кључна пословна активност не мора бити 
праћена навођењем критичне функције у колони 060, ако та кључна пословна 
активност не представља истовремено и критичну функцију.  

Такође, наведена кључна пословна активност може бити приказана уз више 
критичних функција, ако она представља дио више идентификованих 
критичних функција.  

Уколико нису идентификоване критичне функције, наводе се само 
идентификоване кључне пословне активности за чије обављање је неопходно 
учешће у наведеном систему. 

080 

Могуће посљедице покретања поступка реструктурирања 

У овој колони наводи се процјена могућих посљедица покретања поступка 
реструктурирања банке, односно банкарске групе и/или чланова те групе у 
складу са Законом о банкама Републике Српске, на учешће/чланство или 
уговор са посредничком институцијом наведеном у колони 050. Ова колона се 
попуњава само у случају када је као начин учешћа/чланства у систему 
дефинисан у колони 040 као „индиректан”. 

090-100 

Замјенљивост  

У овој колони наводе се називи алтернативних система доступних на тржишту, 
који би, према оцјени банке, односно надређене банке, могли представљати 
адекватну замјену за систем наведен у колони 030, односно посредничку 
институцију наведену у колони 050. 

110 

Напомена 

У овој колони наводе се додатне информације и евентуалне специфичности 
уговорног аранжмана за учешће/чланство у наведеном систему, уколико оне 
одударају од стандардног начина учешћа/чланства у тим системима. 
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3.4 Oбразац КСК - преглед кључних софтверских компоненти у 
информационом систему потребних за спровођење критичних функција 
и кључних пословних активности  

 
Овим обрасцем обухваћени су подаци о:  

– детаљном попису и опису кључних софтверских компоненти у информационом 
систему, укључујући оне за управљање ризицима, рачуноводство, финансијско 
и регулаторно извјештавање које користи банка, укључујући распоред према 
правним лицима, кључним функцијама и кључним пословним активностима, 

– идентификацију власника идентифиованих система, споразума о нивоу услуге (SLA) 
који се на то односе, софтвера, система и лиценци, укључујући распоред према 
правним лицима, кључним функцијама и кључним пословним активностима. 

Овај образац за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања израђује и 
доставља банка за себе, односно надређена банка за банкарску групу.  

 

Упутство за попуњавање колона – Образац КСК 

Колона Опис 

010 
Назив банке и члана банкарске групе 

У овој колони наводи се пословно име банке, односно надређене банке и 
чланова те групе. 

020-030 

Кључна софтверска компонента 

За потребе израде овог обрасца, под појмом „Кључна софтверска компонента" 
подразумијева се системски и апликативни софтвер у информационом систему 
банке, односно надређене банке или чланова те групе, у складу дефиницијом 
појмова из одлуке којом се прописују услови и критеријуми управљања 
информационим системом у банкама, који је неопходан за информациону обраду 
података везаних за обављање активности, послова и услуга (у даљем тексту: 
функција) банке, односно надређене банке или чланова те групе, у складу са 
Законом о банкама Републике Српске. За потребе овог обрасца, обухватају се 
кључне софтверке компоненте које се односе искључиво на системски и 
апликативни софтвер, без софтверских развојних алата и осталог софтвера (нпр. 
оперативни систем на персоналним рачунарима, антивирусни софтвер, MS Office и 
сл.) и то само оне које су потребне за спровођење критичних функција и кључних 
пословних активности идентификованих за потребе израде планова опоравка и 
планова реструктурирања у складу са одредбама Закона о банкама Републике 
Српске и Одлуке о плановима опоравка банке и банкарске групе. За потребе овог 
обрасца, наводе се посебно све кључне софтверске компоненте банке, односно 
надређене банке или чланова те групе. 

020 
Назив софтверске компоненете 

У овој колони наводе се називи кључних софтверских компоненти у 
информационом систему банке, односно надређене банке или чланова те групе.  

030 

Опис софтверске компоненте 

У овој колони наводе се функције банке, односно надређене банке или члана 
те групе, које кључна софтверска компонента наведена у колони 020 подржава. 

Ради идентификације описа, може се навести:  

- управљање ризицима,  
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- рачуноводство,  

- финансијско извјештавање,  

- регулаторно извјештавање,  

- кредитни послови,  

- депозитни послови,  

- послови трговања финансијским инструментима,  

- послови платних услуга у земљи и са иностранством,  

- послови везани за поравнање финансијских и других инструмената,  

- кастоди услуге,  

- инвестиционе активности,  

- факторинг и форфетинг,  

- послови финансијског лизинга,  

- послови осигурања,  

- послови управљања добровољним пензионим фондом,  

- послови управљања инвестиционим фондом и сл.  

Уколико једна кључна софтверска компонента подржава више функција, уз ту 
компоненту се наводе све подржане функције. 

040-060 

Власник кључне софтверске компоненте 

У овим колонама наводе се пословно име и сједиште правног лица које има 
право власништва над наведеном кључном софтверском компонентом ако то 
није лице наведено у колони 010, као и врсту уговора по основу ког лице 
наведено у колони 010 користи ту кључну софтверску компоненту (уговор о 
повјеравању активности, односно о пружању услуге од стране трећег лица, 
уговор о давању на коришћење и слично). Ако је власник компоненте 
искључиво лице наведено у колони 010, у колони 040 наводи се напомена 
„Лице из колоне 010", а у колони 060 „власништво”. У случају сувласништва над 
компонентом, у колонама 040 и 050 наводе се назив и сједиште сувласника, а у 
колони 060 напомена „сувласништво". 

070 

Критична функција 

У овој колони наводе се критичне функције идентификоване за потребе израде 
плана опоравка и плана реструктурирања банке, односно банкарске групе, у 
складу са одредбама Закона о банкама Републике Српске и Одлуке о 
плановима опоравка банке и банкарске групе, ако наведена кључна софтверска 
компонента подржава функције које су идентификоване као критичне 
функције. Појединачна наведена критична функција не мора бити праћена 
навођењем кључне пословне активности у колони 080, ако та критична 
функција не представља истовремено и кључну пословну активност.  

Такође, наведена критична функција може бити праћена и са више кључних 
пословних активности, уколико је у оквиру критичне функције идентификовано 
више кључних пословних актиивности, ако у овиру те критичне функције нису 
идентификоване кључне пословне активности. 
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080 

Кључна пословна активност 

У овој колони наводе се кључне пословне активности идентификоване за потребе 
израде плана опоравка и плана реструктурирања банке, односно банкарске групе, 
у складу са одредбама Закона о банкама Републике Српске и Одлуке о плановима 
опоравка банке и банкарске групе, ако наведена кључна софтверска компонента 
подржава пословне активности и услуге које су идентификоване као кључне 
пословне активности. Појединачна наведена кључна пословна активност не мора 
бити праћена навођењем критичне функције у колони 070, ако та кључна 
пословна активност не представља истовремено и критичну функцију.  

Такође, наведена кључна пословна активност може бити приказана уз више 
критичних функција, ако она представља део више идентификованих критичних 
функција. 

Уколико нису идентификоване критичне функције, наводе се само 
идентификоване кључне пословне активности чије обављање је подржано 
наведеном кључном софтверском компонентом. 

090 

Могуће посљедице спровођења поступка реструктурирања 

У овој колони наводи се процјена могућих посљедица покретања поступка 
реструктурирања банке, односно банкарске групе и/или чланова те групе у 
складу са Законом о банкама Републике Српске, на расположивост наведене 
кључне софтверске компоненте у том поступку. У случају када је у колони 040 
дата напомена „Лице из колоне 010”, односно у колони 060 напомена 
„власништво”, колона се не попуњава.   

100 

Замјенљивост 

У овој колони се наводи назив потенцијалног алтернативног добављача, уз 
напомену да ли је банка, односно надређена банка или члан те групе, 
обезбиједила уговор са алтернативним добављачем за наведену кључну 
софтверску компоненту, односно, уколико није обезбијеђен уговор са 
алтернативним добављачем - наводи се оцјена замјенљивости у смислу 
доступности, брзине, потенцијалних трошкова и лакоће замјене добављача 
и/или кључне софтверске компоненете на тржишту. 

110 
Напомена 

У овој колони се наводе остали подаци или информације које се сматрају 
битним за израду или ажурирање плана реструктурирања. 

 
 

3.5 Образац ИСО - преглед инструмената капитала и субординисаних обавеза 
банке  

 
Овим обрасцем обухваћени су подаци о:  

- инструментима додатног основног капитала, који за потребе израде овог 
извјештаја обухватају елементе тог капитала из члана 16. Одлуке о израчунавању 
капитала банака, осим акција.  

- елементима допунског капитала који за потребе израде овог извјештаја обухватају 
А – инструменте допунског капитала (осим акција) и Б – субординисане обавезе из 
члана 22. Одлуке о израчунавању капитала банака.  
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Овај образац за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања израђује и 
доставља банка. 

          

Упутство за попуњавање колона – Образац ИСО 

Колона Опис 

010 

Пословно име и адреса власника инструмента, односно повјериоца  

У ову колону уноси се пословно име и адреса власника инструмента додатног 
основног капитала (без акција), инструмената допунског капитала банке и 
повјериоци по субординираним обавезама банке (унесени у одговарајуће 
дијелове обрасца I и II под А и Б).   

020 
 
 

Ознака повезаности лица са банком 

У ову колону уноси се ознака међусобне повезаности власника инструментата, 
односно повјериоца банке, и то: 0 - лица у посебном односу са банком, 
односно лица повезана с банком и 1 - лица која нису повезана са банком. 

030 

Врста лица 

У ову колону уписује се шифра „1” за домаће правно лице, шифра „2” за 
домаће физичко лице, шифра „3” за страно правно лице, шифра „4” за страно 
физичко лице и шифра „9” у осталим случајевима. 

040 
Матични број лица 

У овој колони уписује се матични број лица. 

050 
Држава поријекла 

У ову колону уписује се назив државе у којој се налази пословно сједиште 
власника или повјериоца, односно пребивалишта за физичка лица. 

060 
Датум доспијећа  

У ову колону уноси се датум доспијећа инструмента, односно обавезе (осим за 
инструменте додатног основног капитала, у формату дд.мм.гггг. 

070 
Укупан номинални износ, односно главница инструмената или износ 
главнице субординисаних обавеза    

У ову колону уноси се збир колона 080 + 090 + 100. 

080 

Износ инструмената или субординисаних обавеза који испуњава прописане 
услове и који је укључен у обрачун додатног основног капитала, односно 
допунског капитала уз претходну сагласност Агенције  

У ову колону уноси се номинални износ, односно износ главнице инструмената 
или износ главнице субординисаних обавеза, који испуњавају прописане 
услове за укључење у обрачун додатног основног капитала, односно допунског 
капитала и за које је Агенција дала претходну сагласност за то укључење, у 
складу са чл. 16. и 22. Одлуке о израчунавању капитала банака. 

090 

Износ инструмената или субординисаних обавеза који испуњава прописане 
услове, али који није укључен у обрачун додатног основног капитала, односно 
допунског капитала због непостојања претходне сагласности Агенције за то 
укључење  

У ову колону уноси се номинални износ, односно износ главнице инструмената 
или износ главнице субординисаних обавеза, који испуњавају услове за 
укључење у обрачун додатног основног капитала, односно допунског капитала, 
за које Aгенција није дала претходну сагласност за то укључење, у складу са чл. 
16. и 22. Одлуке о израчунавању капитала банака.  
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Упутство за попуњавање колона – Образац ИСО 

Колона Опис 

100 

Износ инструмената или субординисаних обавеза који не испуњава 
прописане услове за укључење у обрачун додатног основног капитала, 
односно допунског капитала 

У ову колону уноси се номинални износ, односно износ главнице инструмената 
или износ главнице субординисаних обавеза, који не испуњавају прописане 
услове за укључење у обрачун додатног основног капитала, односно допунског 
капитала, у складу са чл. 16. и 22. Одлуке о израчунавању капитала банака. 

130 
Разлика (+) нето дужник (-) нето повјерилац 

У ову колону уноси се разлика колона 110 - 120 

 

3.6 Образац ПОБ - прихватљиве обавезе банке 
 
Овим обрасцем обухваћени су подаци о:  

– детаљаном опису компоненти обавеза банке, раздвајајући, као минимум, 
према типовима обавеза, рочности, обезбјеђењу и сл., 

– детаљним информацијама о квалификованим обавезама.  

Све категорије које се уносе у овај образац су узајамно искључиве, односно 
инструмент или износ који се унесе у једном реду не треба уносити у неки други ред.  

У колони „Врста повјериоца“ наведена је категоризација повјерилаца и обавеза без 
повјерилаца према критеријуму који омогућава распоред прихватљивих обавеза 
према тим лицима по исплатним редовима, у складу са чланом 269. Закона о банкама 
Републике Српске. 

Овај образац за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања израђује и 
доставља банка за себе, односно надређена банка за банкарску групу. 
    

Упутство за попуњавање редова и колона – Образац ПОБ 

Колона/ 
ред 

ОПИС 

 

010 / 1. 

Колона: Врста повјериоца 

Ред: Неалоциране обавезе 

У колони 010 - "Врста повјериоца", на редном броју 1. исказују се износи 
обавеза који нису везани за конкретне повјериоце, односно за које банка или 
члан банкарске групе не воде и/или немају аналитичку евиденцију по 
повјериоцима (нпр. општа и паушална резервисања, пролазни и привремени 
рачуни, дио обавеза по основу сталних средстава намијењених продаји и 
средстава пословања које се обуставља, временска разграничења и сл.), а 
према структури обавеза датој у колонама од 030 до 100. 

 

010 / 2. 

 

 

Колона: Врста повјериоца 

Ред: Акционари банке 

У колони 010 - „Врста повјериоца“, на редном броју 2. исказују се све обавезе 
везане за акционаре банке, укључујући и депозите изнад осигураног износа 
депозита у складу са законом којим се уређује осигурање депозита, уколико 
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Упутство за попуњавање редова и колона – Образац ПОБ 

Колона/ 
ред 

ОПИС 

акционар банке припада групи физичких лица, предузетника, микро, малих или 
средњих правних лица (депозити акционара банке који припадају конкретним 
категоријама повјерилаца до висине осигураног износа исказује се у оквиру 
редних бројева 9., 10. или 11., а према структури обавеза датој у колонама од 
030 до 100. 

 

010 / 3. 

Колона: Врста повјериоца 

Ред: Власници инструмената додатног основног капитала банке (осим акција) 

У колони 010 - „Врста повјериоца“, на редном броју 3. исказује се само износ 
обавеза према повјериоцима по основу издатих инструмената додатног 
основног капитала банке (осим акција), умањених за износ откупљених 
инструмената, а према структури обавеза датој у колонама од 030 до 100.  

 

010 / 4. 

Колона: Врста повјериоца 

Ред: Власници инструмената допунског капитала банке (осим акција) 

У колони 010 - „Врста повјериоца“ на редном броју 4. исказују се само обавезе 
према повјериоцима по издатим инструменатима допунског капитала банке 
(осим акција), умањених за износ откупљених инструмената, а према структури 
обавеза датој у колонама од 030 до 100. 

 

010 / 5. 

Колона: Врста повјериоца 

Ред: Повјериоци по субординисаним обавезама банке 

У колони 010 - „Врста повјериоца“, на редном броју 5. исказују се се обавезе 
према повјериоцима по основу субординисаних обавеза, а према структури 
обавеза датој у колонама од 030 до 100.  

 

010 / 6. 

Колона: Врста повјериоца 

Ред: Централна банка БиХ 

У колони 010 - „Врста повјериоца“, на редном броју 6. исказују се обавезе према 
Централној банци БиХ, а према структури обавеза датој у колонама од 030 до 100. 

 

010 / 7. 

Колона: Врста повјериоца 

Ред: Јавни сектор 

У колони 010 - „Врста повјериоца“, на редном броју 7. исказују се обавезе 
према јавном сектору, укључујући и обавезе по основу текућих и одложених 
пореских обавеза, а према структури обавеза датој у колонама од 030 до 100. 

010 / 8. 

Колона: Врста повјериоца 

Ред: Банке и друге финансијске институције 

У колони 010 - „Врста повјериоца“, на редном броју 8. исказују се обавезе 
према домаћим и страним банкама и другим финансијским институцијама које 
су као повјериоци евидентирани у пословним књигама банке, највишег 
матичног друштва банкарске групе, односно чланова те групе, а према 
структури обавеза датој у колонама од 030 до 100. 

 

010 / 9. 

Колона: Врста повјериоца 

Ред: Микро, мала и средња правна лица 

У колони 010 - „Врста повјериоца“, на редном броју 9. исказују се обавезе 
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Упутство за попуњавање редова и колона – Образац ПОБ 

Колона/ 
ред 

ОПИС 

према микро, малим и средњим правним лицима разврстаним у складу са 
законом којим се уређује рачуноводство, укључујући осигуране депозите у 
складу са законом којим се уређује осигурање депозита (изузев депозита изнад 
осигураног износа за ту категорију повјерилаца који су истовремено акционари 
банке, а који се у том случају приказује на редном броју 2.), а према структури 
обавеза датој у колонама од 030 до 100. 

 

010 / 10. 

Колона: Врста повјериоца 

Ред: Предузетници 

У колони 010 - „Врста повјериоца“, на редном броју 10. исказују се обавезе 
према предузетницима, укључујући осигуране депозите у складу са законом 
којим се уређује осигурање депозита (изузев депозита изнад осигураног износа 
за ту категорију повјерилаца који су истовремено акционари банке, а који се у 
том случају приказује на редном броју 2.), а према структури обавеза датој у 
колонама од 030 do 100.  

 

010 / 11. 

Колона: Врста повјериоца 

Ред: Физичка лица 

У колони 010 - „Врста повјериоца“, на редном броју 11. исказују се обавезе 
према физичким лицима, укључујући осигуране депозите у складу са законом 
којим се уређује осигурање депозита (изузев депозита изнад осигураног износа 
за ту категорију повјерилаца који су истовремено акционари банке, а који се у 
том случају приказује на редном броју 2.), а према структури обавеза датој у 
колонама од 030 do 100. 

010 / 12. 

Колона: Врста повјериоца 

Ред: Остали повјериоци 

У колони 010 - „Врста повјериоца“, на редном броју 12. исказују се обавезе 
према осталим повјериоцима које нису обухваћене на редним бројевима 2. и 
9., а према структури обавеза датој у колонама од 030 do 100. 

020 Укупне обавезе банке, односно банкарске групе   

Укупне обавезе банке, исказане у колони 020 треба да одговарају износу 
исказаном на билансу стања банке, који банка, доставља Агенцији на основу 
одлуке којом се прописује извјештавање банака. 

Укупан збир износа обавеза приказаних према структури тих обавеза у 
колонама од 030 до 100 треба да одговара износу укупних обавеза банке, 
односно банкарске групе из колоне 020.    

 

030 

 

 

Обавезе по основу депозита 

Износ обавеза по основу депозита из колоне 030 исказан на редним бројевима 9, 
10., 11. и евентуално на редном броју 2. (за износ депозита изнад осигураног 
износа у складу са законом којим се уређује осигурање депозита, када се ради о 
акционарима банке који припадају некој од наведених категорија повјерилаца), 
треба да буде најмање једнак или већи од износа осигураних депозита о коме је 
достављен редовни извештај Агенцији за осигурање депозита. 
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Упутство за попуњавање редова и колона – Образац ПОБ 

Колона Опис 

110 

Обавезе које се искључују из отписа и конверзије приликом примјене 
инструмента реструктурирања, на основу члана 249. став 1. Закона о банкама 
Републике Српске  

Укупан збир износа обавеза приказаних према структури тих обавеза у колонама 
од 120 до 200 треба да одговара износу укупних обавеза из колоне 110.  

120 

Обавеза по основу осигураних депозита, до износа осигураног у складу са 
законом 

Износ обавеза по основу осигураних депозита до износа осигураног у складу са 
законом којим се уређује осигурање депозита из колоне 120 исказан на редним 
бројевима 9, 10. и 11. треба да буде усаглашен са подацима из редовног 
извјештаја који је достављен Агенцији за осигурање депозита. 

140 

Обавезе настале управљањем имовином и новцем клијената, укључујући 
имовину или новац клијената које банка у реструктурирању чува за рачун 
инвестиционих и пензионих фондова  

У овој колони исказују се обавезе по основу имовине и новца клијената који су 
банци повјерени на управљање, што укључује и средства за обављање кастоди 
послова банке, као и новац клијената који банка чува за рачун инвестиционих и 
пензионих фондова. 

210 

Укупне прихватљиве обавезе банке       

Укупне прихватљиве обавезе банке треба да одговарају разлици укупних 
обавеза банке (колона 020) и обавеза које се искључују из отписа и конверзије 
приликом примјене инструмента реструктурирања, на основу члана 249. став 1. 
Закона о банкама Републике Српске (колона 110).  

Укупан збир износа прихватљивих обавеза банке, односно банкарске групе, 
приказаних по врстама тих обавеза у колонама од 220 до 290 треба да одговара 
износу укупних прихватљивих обавеза банке, односно банкарске групе, из 
колоне 210.        

 

3.7 Образац ПОБ-РОК - преглед прихватљивих обавеза банке према 
преосталом року доспијећа 

 
Овим обрасцем обухваћени су подаци о прихватљивим обавезама банке према 
преосталом року доспијећа. 

Преостали рок доспијећа обавеза подразумијева период од дана за који се сачињава 
извештај до уговореног, односно анексираног датума доспијећа те обавезе.  

У колони 010 - „Врста повјериоца“ наведена је категоризација повјерилаца и обавеза 
без повјерилаца према критеријуму који омогућава распоред прихватљивих обавеза 
према тим лицима по исплатним редовима, у складу са чланом 269. Закона о банкама 
Републике Српске. 

Овај образац за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања израђује и 
доставља банка.  
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Упутство за попуњавање колона – Образац ПОБ-РОК 

Колона Опис 

 
020 

Укупне прихватљиве обавезе банке 

Укупне прихватљиве обавезе банке које се исказују у колони 020 (према датој 
структури лица и укупно), као и прихватљиве обавезе банке по врстама 
(обавезе по основу депозита, обавезе по основу кредита и друге обавезе) које 
се исказују у колонама 030, 080, 120, 160, 200 и 240 (према датој структури лица 
и укупно) треба да одговарају тим обавезама исказаним у извјештају Преглед 
прихватљивих обавеза банке (Образац ПОБ – прихватљиве обавезе банке). 

 

3.8 Образац ООБ - преглед обавеза банке чије је испуњење обезбијеђено 
заложним правом, средством финансијског обезбјеђења или другим 
сродним правом  

 

Овим обрасцем обухваћени су подаци о имовини банке која је заложена за измирење 
обавеза, обавезе банке које су обезбијеђене имовином, врсти обезбјеђења/ 
колатерала и сл. 

Овај образац за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања израђује и 
доставља банка. 
 

Упутство за попуњавање колона – Образац ООБ 

Колона Опис 

 

010 

040 

010 - Обавезе банке чије је испуњење обезбијеђено заложним правом, 
средством финансијског обезбјеђења или другим сродним правом 

040- Имовина банке којом је обезбијеђено испуњење обавеза банке 

У овим колонама наводе се описи обезбијеђених обавеза, односно имовине 
дате као средство обезбјеђења по тим обавезама, према називима позиција из 
извештаја биланс стања који банка доставља Агенцији на основу одлуке којом 
се прописује извјештавање банака.  

020 

050 

 

Број рачуна 

У овим колонама наводе се троцифрени књиговодствени рачун на коме је 
евидентирана имовина, односно обавеза банке, у складу са правилником којим 
се прописује контни оквир и садржина рачуна у контном оквиру за банке.  

060-080 

Књиговодствена вриједност имовине дате као средство обезбјеђења обавеза 
банке 

Књиговодствена вриједност имовине банке дате као средство обезбјеђења 
обавеза банке исказује се збирно, на нивоу троцифрених рачуна, а не 
појединачно по сваком уговору.      

020 / 
ред 2. 

Обавезе банке чије је испуњење обезбијеђено средством финансијског 
обезбјеђења или другим сродним правом укључују и репо послове, покривене 
обвезнице и обавезе из финансијских инструмената који се употребљавају за 
заштиту од ризика и чине саставни дио имовине за покриће и који су 
обезбијеђени на сличан начин као покривене обвезнице. 
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Упутство за попуњавање колона – Образац ООБ 

Колона Опис 

Укупно обавезе банке чије је испуњење обезбијеђено заложним правом, средством 
финансијског обезбјеђења или другим сродним правом (I+II)  

Укупна књиговодствена вриједност исказана на позицији „Укупно обавезе банке чије је 
испуњење обезбијеђено заложним правом, средством финансијског обезбјеђења и 
другим сродним правом (I+II)“ треба да одговара износу исказаном на истој позицији 
(колона 130) у оквиру извештаја Преглед прихватљивих обавеза (Образац ПОБ).   
 

3.9 Образац СПГ - преглед квалификованих прихватљивих обавеза на које се 
примјењује страно право и које су обезбијеђене гаранцијом Републике 
Српске  

 
Овим обрасцем обухваћени су подаци о свим квалификованим прихватљивим 
обавезама утврђеним у складу са Одлуком о минималним захтјевима за капиталом и 
прихватљивим обавезама банке, на које се примјењује страно право, укључујући такве 
обавезе које су обезбијеђене гаранцијом или су на други начин гарантоване од стране 
Републике Српске. 

Овај образац за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања израђује и 
доставља банка за себе, односно надређена банка за банкарску групу.  

 

Упутство за попуњавање колона – Образац СПГ 

Колона Опис 

010 

Назив банке 

У овој колони (и у дијелу А. и у делу Б. обрасца) наводи се назив банке, 
односно надређене банке и чланова те групе. 

020 

 

 

Повјерилац 

У овој колони у дијелу А. обрасца наводи се пословно име повјериоца по 
основу квалификоване прихватљиве обавезе банке, односно банкарске групе 
за коју је уговорена примјена страног права.  

У дијелу Б. обрасца наводи се пословно име повјериоца по основу 
квалификоване прихватљиве обавезе банке, односно банкарске групе на коју 
се примењује право Републике Српске, а која је обезбијеђена гаранцијом или је 
на други начин гарантована од стране Републике Српске.  

030 

Матични број 

У овој колони (и у дијелу А. и у дијелу Б. обрасца) наводи се матични број за 
свако лице наведено наведено у колони 020.    

050 

Врста обавезе  

У овој колони (и у дијелу А. и у дијелу Б. обрасца) наводи се врста обавезе, 
односно да ли се ради о депозиту, кредиту или другој врсти обавезе, с тим што 
се у колони 120 у дијелу А. обрасца, односно у колони 110 у дијелу Б. обрасца, 
обавезно додаје напомена ако је ријеч о кредиту који је као субординисан већ 
наведен у Обрасцу ИСО.  
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Упутство за попуњавање колона – Образац СПГ 

Колона Опис 

Ако банка има обавезе по више различитих основа према истом повјериоцу, 
наводи се појединачно свака таква обавеза која представља квалификовану 
прихватљиву обавезу и за коју је уговорена примјена страног права, односно у 
дијелу Б. обрасца - наводи се свака таква обавеза која представља 
квалификовану прихватљиву обавезу на коју се примјењује право Републике 
Српске, а која је обезбијеђена гаранцијом или на други начин гарантована од 
стране Републике Српске. 

060 

Износ обавезе 

У овој колони (и у дијелу А. и у дијелу Б. обрасца) наводи се износ главнице 
сваке појединачне обавезе наведене у колони 050.   

070 

Ознака валуте  

У овој колони (и у дијелу А. и у дијелу Б. обрасца) наводи се ознака валуте за 
сваку појединачну обавезу наведену у колони 050. 

080 

Рок доспијећа  

У овој колони (и у дијелу А. и у дијелу Б. обрасца) уноси се рок доспијећа као 
датум (формат: дд.мм.гггг.). 

090 

Мјеродавно страно право 

У овој колони у дијелу А. обрасца, наводи се страно право чија примјена је 
уговорена у вези са конкретним уговорним односом, за сваку појединачну 
обавезу наведену у колони 050. 

Износ обавезе обезбијеђен гаранцијом РС  

У овој колони у дијелу Б. обрасца уноси се износ обавезе из колоне 050 
обезбијеђен гаранцијом Републике Српске уколико том гаранцијом није 
покривен цијели износ обавезе. 

100 

Могућност примјене рјешења Агенције којим се врши конверзија у капитал 
или отпис (смањење) главнице обавеза или дужничких инструмената (ДА/НЕ) 

У овој колони у дијелу А. обрасца, наводи се да ли је у односу на обавезу из 
колоне 050 могуће примијенити рјешење Агенције којим се врши конверзија 
прихватљивих обавеза у капитал или отпис (смањење) главнице наведених 
обавеза (ДА/НЕ). 

Необезбијеђени износ обавезе (060 - 090)  

У ову колону у дијелу Б. обрасца уноси се необезбијеђени дио обавезе из колоне 
050, уколико гаранцијом Републике Српске није покривен цијели износ обавезе. 

110 

Гаранција РС (ДА/НЕ) 

У овој колони у дијелу А. обрасца, наводи се да ли је обавеза из колоне 050 
обезбијеђена гаранцијом или на други начин гарантована од стране Републике 
Српске (ДА/НЕ).      

120 

Напомена 

У овој колони наводи се кратко образложење оцјене из колоне 100, односно 
разлог за став да ли је у односу на конкретну обавезу могуће примијенити 
рјешење Агенције о отпису или конверзији. 
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Упутство за попуњавање колона – Образац СПГ 

Колона Опис 

II - Укупан износ квалификованих прихватљивих обавеза банке, односно банкарске 
групе, на које се примјењује страно право и није могућа примјена рјешења Агенције:  

Под укупним износом квалификованих прихватљивих обавеза банке, односно банкарске 
групе, на које се примјењује страно право и није могућа примјена решења Агенције 
подразумијева се збир свих обавеза за које је у колону 100 унесен одговор "НЕ".   

 

3.10 Образац КПО - преглед структуре квалификованих прихватљивих обавеза 
 
Овим обрасцем обухваћени су подаци о свим квалификованим прихватљивим 
обавезама, те прихватљивим обавезама које не испуњавају услове из Одлуке о 
минималним захтјевима за капиталом и прихватљивим обавезама банке, те се 
искључују из обрачуна минималних захтјева за капиталом и прихватљивим обавезама.  

Овај образац за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања израђује и 
доставља банка за себе, односно надређена банка за банкарску групу. 
 

Упутство за попуњавање колона – Образац КПО 

Колона Опис 

030 

 

 

Прихватљиве обавезе које се искључују из обрачуна минималног захтјева за 
капиталом и прихватљивим обавезама       

У овој колони исказује се збир прихватљивих обавеза банке, односно банкарске 
групе, које се не сматрају квалификованим прихватљивим обавезама, односно 
које не испуњавају услове из Одлуке о минималним захтјевима за капиталом и 
прихватљивим обавезама банке. Те обавезе банка по сваком од тих услова 
исказује у колонама бр. 040 до 100. Ако одређена прихватљива обавеза не 
испуњава више од једног од наведених услова, та обавеза се исказује у оквиру 
износа првог по редослиједу услова који није испуњен (колоне 040. до 100). 

070 

Преостали рок доспијећа обавеза је краћи од годину дана 

Ако је условима под којима је инструмент издат или уговором на основу ког је 
обавеза настала повјериоцу дато право да захтијева пријевремену отплату, у 
складу са Одлуком о минималним захтјевима за капиталом и прихватљивим 
обавезама банке, роком доспијећа сматра се први датум када повјерилац може 
да захтијева пријевремену отплату.  

110 

Квалификоване прихватљиве обавезе банке, односно банкарске групе, које су 
настале на основу уговорних односа на које се примјењује страно право и према 
којима се не може извршити рјешење Агенције којим се врши конверзија у 
капитал или отпис (смањење) главнице обавеза или дужничких инструмената 

У склaду са одредбама Одлуке о минималним захтјевима за капиталом и 
прихватљивим обавезама банке, у израчунавање минималног захтјева за 
капиталом и прихватљивим обавезама не могу се укључити прихватљиве 
обавезе које су настале на основу уговорних односа на које се примењује 
страно право, ако се према том праву рјешење Агенције којим се врши 
конверзија у капитал или отпис (смањење) главнице обавеза или дужничких 
инструмената не може извршити. 
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3.11 Образац МКО - извјештај о обрачуну минималног захтјева за капиталом и 
прихватљивим обавезама  

 
Овим обрасцем обухваћени су подаци о обрачуну минималних захтјева за капиталом и 
прихватљивим обавезама у складу са Одлуком о минималним захтјевима за 
капиталом и прихватљивим обавезама банке. 

Овај образац за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања израђује и 
доставља банка за себе, односно надређена банка за банкарску групу. 
 

Упутство за попуњавање колона и редова – Образац МКО 

Колона/Ред Опис 

020 / 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

Износ / 

Регулаторни капитал банке, односно банкарске групе 

Износи редовног основног, додатног основног и допунског капитала на редним 
бројевима 1.1, 1.2. и 1.3., исказују се у колони 020, на основу извештаја о 
капиталу банке, који се доставља Агенцији у складу с одлуком којом се 
прописује извјештавање о адекватности капитала банке (Образац КА1). 

020 / 

4. 

Износ / 

Субординиране и друге обавезе које су као инструменти капитала већ 
укључене у обрачун основног или допунског капитала банке, односно 
банкарске групе 

У колони 020, на редном броју 4. исказују се субординисане и друге обавезе 
које су већ укључене у обрачун основног или допунског капитала, које се 
искључују из обрачуна квалификованих прихватљивих и укупних обавеза 
банке, односно банкарске групе, у износу који је укључен у тај обрачун, у 
складу са Одлуком о минималним захтјевима за капиталом и прихватљивим 
обавезама банке. 

020 / 

5. 

Износ / 

Обавезе из деривата за које се у потпуности признаје уговорено право 
друге уговорне стране на нетирање, преко нето износа 

У колони 020, на редном броју 5. исказују се обавезе из деривата за које се у 
потпуности признаје уговорено право друге уговорне стране на нетирање, 
преко нето износа, као одбитна ставка од укупних обавезе банке исказаних 
у колони 020, на редном броју 3. у складу са Одлуком о минималним 
захтјевима за капиталом и прихватљивим обавезама банке. 

 

3.12 Образац ПМП - преглед међусобне повезаности  

Овим обрасцем обухваћени су подаци о међузависности и повезаности између банке, 
надређене банке и правних лица унутар банкарске групе, као што су: 

– заједнички или дијељени запослени, објекти и системи, 

– аранжмани за капитал, финансирање и ликвидност,  

– постојеће или очекиване кредитне изложености,  
– споразуми за узајамне гаранције, споразуми за узајамни колатерал, 
– преноси ризика и трговински аранжмани "back-to-back",  
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– споразуми о нивоу услуга и др. 

Овај образац за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања израђује и 
доставља банка за себе, односно надређена банка за банкарску групу.  
 

Упутство за попуњавање колона – Образац ПМП 

Колона Опис 

010 

Назив банке  

У овој колони наводи се пословно име банке, односно банке која има својство 
највишег матичног друштва банкарске групе и чланова те групе. 

020 

030 

040 

Правно лице са којим постоји узајамна повезаност 

У овим колонама наводе се подаци о правном лицу са којим постоји међусобна 
повезаност банке, банке која има својство највишег матичног друштва или 
члана банкарске групе.  

050 

Врста повезаности 

У овој колони наводи се врста повезаности, при чему се може изабрати нека од 
сљедећих категорија:  

– запослени,  
– објекти/просторије,  
– системи,  
– споразуми у вези с капиталом,  
– споразуми у вези с финансирањем,  
– споразуми у вези с ликвидношћу,  
– нето изложеност према лицима повезаним са банком и/или банком која 

има својство највишег матичног друштва и/или чланом банкарске групе, 
– споразуми о унакрсном јемству/гаранцијама,  
– споразуми о унакрсном давању (издавању) инструмената обезбјеђења, 
– споразуми о унакрсној одговорности код неплаћања,  
– споразуми о унакрсном нетирању,  
– споразуми о преносу ризика,  
– споразуми о узајамно повезаним трансакцијама („back-to-back trading 

arrangements“),  
– споразуми о неплаћању услуга,  
– споразуми о повјеравању услуга/активности,  
– остало.  

Ако постоји повезаност по више основа, наводе се све врсте повезаности. 

060 

Опис међусобне повезаности  

У овој колони наводи се ближи опис за сваку од наведених категорија међусобних 
повезаности (нпр. ако се дијеле запослени - навести који запослени и колико, ако 
се дијеле системи - навести који системи су заједнички, ако се дијели 
инфраструктура - прецизирати који дио инфраструктуре је заједнички, ако је ријеч 
о споразуму о финансирању - прецизирати ко кога финансира и на који начин, ако 
је ријеч о споразуму у вези са ликвидношћу - навести ко се коме обавезао да ће 
пружити подршку за потребе ликвидности у случају потребе и слично). 

 
 




