
На основу члана 170., 172., 175. и 178. Закона о банкама Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске", број 04/17 и 19/18), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и 

члана 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске", број 59/13 и 4/17), те члана 6. став 1. тачка б. и члана 19. став 1. тачка б. Статута 

Агенције за банкарство Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 63/17), 

Управни одбор Агенције за банкарство Републике Српске, на 7. сједници одржаној дана 

13.12.2018. године д о н о с и 

 

O Д Л У К У  
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ O ОБАВЉАЊУ  

СПОЉНЕ РЕВИЗИЈЕ У БАНКАМА 

 

 
Члан 1.  

(1) У Одлуци o обављању спољне ревизије у банкама ("Службени гласник Републике Српске" 

број, 116/17) члан 7. став 3. мијења се и гласи:  

„(3) Извјештаји из става 2. овог члана представљају стандардне формате финансијских 

извјештаја састављене у складу са захтјевима презентације по Међународним 

рачуноводственим стандардима (МРС) и Међународним стандардима финансијског 

извјештавања (МСФИ)“. 

(2) У члану 7. у ставу 5. брише се ријеч „сажети“. 

 

Члан 2.  

У члану 8. став 6. тачка 3. подтачка 2. мијења се и гласи:  

„2. књиговодствено евидентираних очекиваних кредитних губитака (исправке вриједности по 

билансној активи, односно резервисања за очекиване кредитне губитке по ванбилансној 

активи) и оцјене адекватности примијењене методологије за утврђивање очекиваних кредитних 

губитака.“ 

Члан 3.  

У члану 12. став 5. мијења се и гласи:  

„(5) Управа банке извјештај о ревизији финансијских извјештaјa доставља одбору за ревизију, 

који га након разматрања и давања мишљења подноси надзорном одбору на разматрање и 

давање мишљења. Надзорни одбор, након разматрања и давања мишљења на извјештај о 

ревизији финансијских извјештаја, исти са мишљењима надзорног одбора и одбора за ревизију 

подноси на усвајање скупштини акционара. Управа банке проширени извјештај о ревизији и 

извјештај о ревизији информационог система доставља одбору за ревизију, који их након 

разматрања и давања мишљења подноси надзорном одбору на усвајање.“ 

 

  Члан 4.  

(1) У члану 14. став 2. тачка 3. мијења се и гласи:  

„3) извјештаје из члана 7. став 2. т. 1-4. ове одлуке који су били предмет ревизије.“ 

(2) У члану 14. став 3. мијења се и гласи: 

„(3) Банка је дужна да ревидиране годишње финансијске извјештаје из члана 7. став 2. т. 1-

4. ове одлуке, заједно са годишњим извјештајем о пословању и извјештајем о ревизији 

годишњих финансијских извјештаја, објави на својој интернет страници и учини их 

доступним јавности најкасније у року од шест мјесеци од истека пословне године на коју 

се извјештаји односе.“ 
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(3) У члану 14. став 8. мијења се и гласи: 

„(8) Банка је дужна да, у року од 30 дана од истека сваког првог полугодишта, 

полугодишњи извјештај у скраћеном облику објави у једним или више дневних новина 

доступних на цијелој територији Босне и Херцеговине, при чему објављује неревидиране 

финансијске извјештаје на обрасцима из члана 7. став 2. т. 1-4. ове одлуке.“ 

 

Члан 5.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у Службеном гласнику Републике 

Српске. 

 

 

 

 

 

Број: УО-57/18 

Датум, 13.12.2018. год. 

 ПРЕДСЈЕДНИК 

УПРАВНОГ ОДБОРА 

Братољуб Радуловић 

 


