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УВОД 
 

Банкарски систем Републике Српске у смислу Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 59/13 и 4/17) обухвата банке, микрокредитне 
организације, даваоце лизинга и друге финансијске организације чије се оснивање и пословање 
уређује посебним законима у којима је прописано да Агенција за банкарство Републике Српске (у 
даљем тексту: Агенција) издаје дозволе или одобрења за рад, надзире пословање и врши друге 
послове у вези са њима. 

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске са 30.06.2019. године обухвата 
извјештаје о стању у банкарском сектору, сектору микрокредитних организација и сектору 
давалаца лизинга, а сачињен је на основу извјештаја који су достављени у форми коју је прописала 
Агенција и на основу других информација које су доступне Агенцији кроз редовни надзор. 

Банкарски сектор Републике Српске чини најзначајнији дио укупног банкарског система Републике 
Српске. У власничкој струкутури капитала банака доминантно је учешће страног власништва. 

Банкарски сектор има висок степен правне и регулаторне уређености, а по карактеру превладава 
конзервативно банкарство са депозитима као основним извором пословања и кредитима као 
основним производом. У овом периоду поред интензивних активности на тумачењу усвојене 
законске регулативе настављене су активности на интензивном јачању институционалних 
капацитета контролора, посебно на SREP методологији, развоју оквира за надзорно стрес 
тестирање, реструктурирању банака и побољшање регулаторних захтјева за класификацију активе 
банака (примјена МСФИ 9), a што је условило додатно ангажовање банака на достављању већег 
обима података и извјештаја по захтјеву регулатора. 

У првој половини 2019. године Агенција је попунила прелиминарни упитник о усклађености са 
европским прописима у оквиру првог круга процјене са циљем добијања статуса еквивалентности 
супервизорског и регулаторног оквира са оквиром Европске уније, а која ће бити проведена у току 
2019. године и која ће побољшати статус наших банка и проширити оквире за пословне 
активности.  

Банкарски сектор обавља функцију платног промета у земљи и са иностранством и има значајну 
улогу у спречавању прања новца и финансирања терористичких активности. Банке и друге 
финансијске организације константно раде на усклађивању пословања са захтјевима Закона о 
спречавању прања новца и финансирања тероризма, тако да се може рећи да је постигнута 
систематичност у овом сегменту пословања, а унапријеђена је и сарадња са другим надзорним и 
контролним институцијама. 

Банке и друге финансијске организације континуирано унапређују и модернизују пословање, са 
циљем прилагођавања банкарских производа и услуга потребама корисника. Такође, 
континуирано се проводе активности на имплементацији одредби Закона о банкама Републике 
Српске које регулишу обезбјеђење заштите права корисника финансијских услуга. 

Банкарски систем Републике Српске је током прве половине 2019. године стабилан и адекватно 
капитализован, а ликвидност и профитабилност су на задовољавајућем нивоу. 
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РЕЗИМЕ 
 
Основни показатељи пословања банкарског сектора Републике Српске са 30.06.2019. године: 

- Банкарски сектор Републике Српске чини осам банака са мрежом од 135 филијала и 149 
осталих организационих дијелова и укупним бројем радника од 2.990. 

- У структури активе биланса банака дошло је до раста позиција хартијa од вриједности и бруто 
кредитa, уз смањење позиције новчаних средстава, док су у пасиви депозити имали апсолутни 
раст уз смањење учешћа. 

- Укупна актива банкарског сектора износи 9.011,7 милиона КМ и биљежи пораст од 3% у односу 
на крај 2018. године. Укупна билансна актива већа је за 2%, а укупна ванбилансна актива већа 
је за 5%.  

- Новчана средства износе 1.856,3 милиона КМ и мања су за 8% у односу на крај 2018. године. У 
структури новчаних средстава највеће учешће имају средства на рачуну резерви код Централне 
банке БиХ у износу од 1.385,9 милиона КМ или 74,7% укупних новчаних средстава са стопом 
смањења од 2% у односу на крај 2018. године. 

- Улагања у хартије од вриједности за трговање износе 928 милиона КМ што чини 11,1% укупне 
активе и у односу на крај 2018. године остварен је раст 22%, а значајним дијелом се односе на 
обвезнице Републике Српске. 

- Укупни бруто кредити износе 5.141,8 милиона КМ или 61,3% бруто билансне активе и забиљежили 
су раст по стопи од 3%, с тим да се учешће истих у бруто активи повећало за 0,5 процентних поена у 
односу на крај 2018. године. Највеће учешће и даље имају кредити дати грађанима (2.406,4 
милиона КМ, односно 46,8%), са стопом раста од 5 %, те кредити дати приватним предузећима и 
друштвима (1.890,8 милиона КМ, односно 36,8%) са стопом раста од 3%. Кредити дати влади и 
владиним институцијама чине 10,8% укупних кредита и порасли су за 3%, а кредити јавним и 
државним предузећима чине 4,3% укупних кредита и мањи су за 17% у односу на крај 2018. 
године. Тренд интензивнијег дугорочног кредитирања у односу на краткорочно кредитирање је 
настављен, a уговарање кредита са промјенљивом каматном стопом које је присутно код кредита 
са дугим роком отплате треба бити посебно посматрано због тога што у будућности може 
представљати додатни кредитни ризик. 

- Неквалитетни кредити, односно кредити класификовани у категорије ризика ''Ц'', ''Д'' и ''Е'' 
износе 447,4 милиона КМ и у односу на крај 2018. године мањи су за 7% или за 29,2 милиона 
КМ. Учешће неквалитетних кредита у укупним кредитима износи 8,70% и смањено је за 0,84 
процентна поена у односу на крај 2018. године (9,54%). Учешће неквалитетних кредита правних 
лица у укупним кредитима правних лица износи 10,28% и смањено је за 1,11 процентних поена. 
Учешће неквалитетних кредита физичких лица у укупним кредитима физичких лица износи 
6,91% и мање је за 0,45 процентних поена у односу на крај 2018. године.  

- Стопа покривености укупних кредита резервама по регулаторном захтјеву износи 8,34% и 
биљежи пад за 0,40 процентних поена у односу на крај 2018. године. Стопа покривености 
укупних кредита исправкама вриједности сходно МРС/МСФИ износи 7,74% и мања је за 0,49 
процентних поена у односу на крај 2018. године. 

- Стопа покривености укупних неквалитетних кредита резервама по регулаторном захтјеву 
износи 70,59% и побољшана је у односу на крај 2018. године за 1,59 процентних поена (69%), а 
стопа покривености неквалитетних кредита исправкама вриједности износила 69,56% и такође 
је забиљежила повећање за 0,17 процентних поена у односу на 31.12.2018. године (69,39%).  

- Депозити банкарског сектора износе 6.120,4 милиона КМ већи су за 1% у односу на крај 2018. 
године. У секторској структури депозита, депозити грађана повећали су своје учешће на 58% 
укупних депозита и имају стопу раста 5%, значајан раст имали су депозити владиних институција 
(11%) и јавних и држаних предузећа (5%). Депозити приватних предузећа и друштава као друга по 
величини ставка у структури укупних депозита имали су пад од 13%, а значајан утицај на 
успоравање раста депозита имало је смањење депозита банака и банкарских институција од 16%.  
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- Штедња грађана укључујући и текуће рачуне грађана износи 3.374,1 милиона КМ и већа је за 
5%. Орочена штедња и даље чини 75% укупне штедње и биљежи раст од 4%, а штедња по 
виђењу без текућих рачуна грађана чини 25% укупне штедње и биљежи раст од 3%, све у 
односу на крај 2018. године.  

- Укупан билансни капитал банака износио је 977,6 милиона КМ и чини 12,3% укупне пасиве те 
биљежи раст од 1%, док регулаторни капитал износи 933,5 милиона КМ и биљежи раст од 6% у 
односу на крај 2018. године. 

- Стопа регулаторног капитала банкарског сектора Републике Српске је 18,33% и већа је за 0,67 
процентних поена у односу на крај 2018. године (17,66%). Стопа основног капитала је 17,08% и 
иста је већа у односу на крај 2018. године за 0,87 процентних поена. Стопа редовног основног 
капитала је 17,02% и иста је већа у односу на крај 2018. године за 0,86 процентних поена. 
Према посљедњем Извјештају о ризику Европске банкарске управе (EBA)1, стопа редовног 
основног капитала банака у Европској унији је 14,7% крајем 2018. године, а стопа укупног 
капитала (регулаторни капитал) је 19,0%. 

- Стопа финансијске полуге на нивоу банкарског сектора Републике Српске је 10,6% и за 4,6 
процентна поена је већа од минималне прописане стопе (6%). У односу на стање са 31.12.2018. 
године стопа финансијске полуге је већа за 0,6 процентна поена. 

- Просјечна ефективна каматна стопа на кредите банака из Републике Српске за период јануар - 
јуни 2019. године је 5,46% и мања је за 0,20 процентних поена у односу на 2018. годину. 
Просјечна пондерисана ефективна каматна стопа на укупне депозите банака Републике Српске 
је 0,46% и мања је за 0,17 процентних поена у односу на 2018. годину.  

- На нивоу банкарског сектора Републике Српске у првом полугодишту 2019. године исказана је 
нето добит (осам банака) у укупном износу од 50,9 милиона и мања је за 5% у односу на 
30.06.2018. године. Стопа поврата на капитал је 10,5% (у Европској унији је 6,5%). 

- У Републици Српској, банке са сједиштем у Федерацији БиХ имају 52 организациона дијела, те 
су исти пласирали кредите у укупном износу од 1.469,8 милиона КМ или 22% укупних кредита 
пласираних у Републици Српској са стопом раста од 7% у односу на крај 2018. године. Наведени 
организациони дијелови су прикупили депозита у Републици Српској укупном у износу од 
911,4 милиона КМ или 13% укупних депозита са стопом раста од 19%. 

 
Сви сегменти банкарског сектора обрађени су детаљно у поглављу I. 
 

* * * 

Микрокредитни сектор Републике Српске са стањем на дан 30.06.2019. године чини 14 
микрокредитних организација (МКО), од чега 11 микрокредитних друштава - МКД, као профитне 
организације и 3 микрокредитне фондације – МКФ, као непрофитне организације, које су 
пословале преко 130 организационих дијелова. МКО Републике Српске запошљавају укупно 490 
радника са стопом раста запослених од 12% у односу на крај 2018. године. 

Такође, у Републици Српској је пословало и 126 организационих дијелова МКО у оквиру 8 МКО (7 
МКФ и 1 МКД) чије је сједиште у Федерацији БиХ. Финансијски показатељи ових организационих 
дијелова су укључени у билансе матичних МКО. 

Основни показатељи пословања микрокредитног сектора Републике Српске са стањем на дан 
30.06.2019. године: 

- Укупна aктива (бруто) МКО са сједиштем у Републици Српској је износила 329.880 хиљада КМ и већа 
је за 19.420 хиљада КМ или за 6% у односу на стање са крајем 2018. године. 

                                                           
1
  Risk Dashboard Report; European Banking Authority 

https://eba.europa.eu/documents/10180/2666948/EBA+Dashboard+-+Q4+2018.pdf/5836f313-b390-4f24-99bf-
815fc036a7ce 

https://eba.europa.eu/documents/10180/2666948/EBA+Dashboard+-+Q4+2018.pdf/5836f313-b390-4f24-99bf-815fc036a7ce
https://eba.europa.eu/documents/10180/2666948/EBA+Dashboard+-+Q4+2018.pdf/5836f313-b390-4f24-99bf-815fc036a7ce
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- Бруто кредити су износили 272.760 хиљада КМ и расли су по стопи од 8% или у износу од 19.550 
хиљада КМ, од чега кредити без кашњења у отплати износе 263.091 хиљада КМ или 96,46% 
укупних кредита. 

- Доспјела потраживања износила су 1.901 хиљада КМ или 0,7% укупних кредита.  

- Капитал МКО (капитал МКД и улози МКФ) износио је укупно 118.606 хиљада КМ са растом по 
стопи од 7% или у износу од 8.176 хиљада КМ у односу на стање са 31.12.2018. године, а односи 
се на капитал МКД у износу од 117.679 хиљада КМ и улоге МКФ у износу од 927 хиљада КМ.  

- Укупне обавезе МКО по узетим кредитима/зајмовима су износиле 191.467 хиљада КМ са растом 
по стопи од 5% у односу на крај 2018. године. 

- Просјечна пондерисана ефективна каматна стопа на укупне кредите МКО износила је 22,67%, 
што је пад од 1,95 процентних поена у односу на 2018. годину.  

- МКО су извјештајно исказале нето добит/вишак прихода над расходима у укупном износу од 
8.180 хиљада КМ (нето добит МКД је износила 8.030 хиљада КМ, а нето вишак прихода над 
расходима МКФ је износио 150 хиљада КМ) и за 38% је већи у односу на нето финансијски 
резултат исказан са 30.06.2018. године. 

- Организациони дијелови МКО са сједиштем у Федерацији БиХ који послују у Републици Српској 
запошљавају укупно 316 радника или 39% од укупно 806 радника у микрокредитном сектору, са 
растом запослених по стопи од 3% у односу на крај 2018. године и пласирали су укупно 153.246 
хиљада КМ са стопом раста од 8% у односу на крај 2018. године. 

 
Сви сегменти пословања микрокредитног сектора детаљније су обрађени у поглављу II. 
 

* * * 

У периоду јануар – јун 2019. године у Републици Српској нису пословале штедно-кредитне 
организације. 

 
* * * 

У периоду јануар – јун 2019. године није било регистрованих давалаца лизинга (ДЛ) са сједиштем 
у Републици Српској. 

Дозволу Агенције за обављање послова лизинга имају 3 пословне јединице ДЛ које послују у 
Републици Српској, а исте су у саставу 3 друштва за послове лизинга са сједиштем у Федерацији 
БиХ. Билансне позиције ових организационих јединица укључене су у билансе матичних ДЛ. 
Такође, и једна пословна јединица банке са сједиштем у Федерацији БиХ обавља послове 
финансијског лизинга у Републици Српској (ДЛБ), који су укључени у биланс стања исте. 

Основни показатељи пословања ДЛ и ДЛБ са 30.06.2019. године:  

- Пословне јединице ДЛ (три организациона дијела) чије је сједиште у Федерацији БиХ, а које 
послују у Републици Српској запошљавале су укупно 7 радника. 

- Финансијски лизинг пословних јединица ДЛ и ДЛБ је износио укупно 92.759 хиљада КМ или 
91% укупног лизинга са стопом раста од 5% у односу на стање са 31.12.2018. године.  

- Оперативни лизинг пословних јединица ДЛ износио је 8.706 хиљада КМ или 9% укупног 
лизинга са падом по стопи од 4% у односу на стање са 31.12.2018. године. 

- Потраживања према примаоцу лизинга најзначајнија су код правних лица у укупном износу од 
96.483 хиљаде КМ или 95% укупног лизинга (финансијски и оперативни лизинг) са растом по 
стопи од 5% у односуна стање са 31.12.2018. године.  
 

Сви сегменти пословања сектора давалаца лизинга детаљније су обрађени у поглављу III. 
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* * * 

На нивоу банкарског система Републике Српске укупне кредите становништву чине кредити 
банкарског сектора, микрокредитног сектора и потраживања по основу финансијског лизинга, који 
су са стањем на дан 30.06.2019.године укупно износили 3.331,3 милиона КМ или 2.847 КМ по 
становнику Републике Српске (задуженост по становнику Републике Српске са 31.12.2018. године 
износила је 2.709 КМ). Према резултатима пописа становништва у Републици Српској и БиХ за 
2013. годину, за територију Републике Српске укупан број пописаних лица је 1.170.342.  

Према процијењеном броју становника Републичког завода за статистику Републике Српске 
(Саопштење број 163/19) укупан процијењени број становника у Републици Српској је 1.147.902 за 
2018. годину, те би укупна задуженост по становнику на нивоу банкарског система износила 2.902 КМ. 
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I БАНКАРСКИ СЕКТОР 
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1 МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ И ПРЕГЛЕД ПОСЛОВАЊА 
БАНКАРСКОГ СЕКТОРА 

 

Током прве половине 2019. године банкарски сектор Републике Српске је пословао у релативно 
повољном глобалном и регионалном окружењу које се одражава умјереним економским растом 
али и високом ликвидношћу сектора. У банкарском сектору Републике Српске настављен је тренд 
умјереног раста кредита и депозита, те укупне билансне суме уз смањење каматних стопа и 
побољшање квалитета активе, првенствено кроз смањење учешћа неквалитетних кредита. 

У наставку су анализирани међународно економско окружење, макроекономска кретања у 
Републици Српској и њихов утицај на банкарски сектор Републике Српске, макроекономски 
показатељи и њихова повезаност са показатељима пословања банака, као и измјене регулаторног 
оквира банкарског сектора. 

 

 

 Међународно економско окружење и пословање банака у ЕУ  1.1

Европска централна банка (ECB) је током прве половине 2019. године држала каматну стопу на 
ниском нивоу чиме се ствара притисак на смањење каматних стопа како у банкама земаља зоне 
евра, тако и у земљама окружења. Са друге стране, Америчка централнa банка (ФЕД) је, након 
прошлогодишњег пораста (четири повећања, свака три мјесеца), током прве половине 2019. 
године задржала каматну стопу на 2,5% са циљем заоштравања монетарне политике, уз благо 
смањење након 30.06. на 2,25%. 

Што се тиче шестомјесечног EURIBOR-а, током прве половине 2019. године настављен је тренд 
његовог смањења, да би 01.07. достигао вриједност -0,313% (02.01.2019: -0,238%).2 Инфлација у 
земљама зоне евра је крајем јула износила ниских 1,3%. Како се инфлација смањивала током прве 
половине 2019. године, јасно је да је изостала значајнија инвестициона активност, што потврђује и 
процијењена стопа раста БДП-а у другом кварталу од 0,2%. 

Према извјештају ММФ-а из априла 2019. године3, глобални економски раст за 2018. годину 
процијењен је на 3,6%. Претходне пројекције (3,7%, WEO, January 2019, IMF) су кориговане 
незнатно на ниже како код развијених, тако и код земаља у развоју (енг. Emerging and Developing 
Countries), имајући у виду промјене које су се јавиле на глобалном плану у виду стопа раста које су 
нешто испод просјека, а чији су главни узроци били заоштравање стандарда емисије штетних 
гасова у Њемачкој, природне катастрофе у Азији, несигурност трговинских политика и смањење 
обима свјетске трговине као и забринутост око величине економског раста Кине, те бројни други 
фактори који се односе на цијене сирове нафте, финансијске услове у развијеним и земљама у 
развоју и сл. 

Као посљедица претходно наведеног, раст свјетске економије је успорио у односу на претходну 
годину. Може се закључити да је и даље најјачи покретач раста приватна потрошња, имајући у 
виду чињеницу да експанзивна монетарна политика вођена путем политике ниских каматних 
стопа (посебно од стране ECB-а), није на свјетском нивоу довела до већег инвестиционог замаха. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
2
  http://www.global-rates.com/interest-rates/euribor/euribor.aspx Подаци о висини стопе се односе на први радни дан 

мјесеца. 
3
  World Economic Outlook, IMF, April 2019 

http://www.global-rates.com/interest-rates/euribor/euribor.aspx
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Табела 1: Одабрани макроекономски показатељи 
(у %) 

Опис 2015. 2016. 2017. 2018. 

Раст бруто домаћег произода (БДП)     

Свијет 3,4 3,4 3,8 3,6 

Развијене економије 2,3 1,7 2,4 2,2 

САД 2,9 1,6 2,2 2,9 

ЕВРО зона 2,1 2,0 2,4 1,8 

Европска унија 2,4 2.1 2.7 2.1 

Земље у развоју 4,3 4,6 4,8 4,5 

Европске земље у развоју
4
 4,8 3,3 6,0 3,6 

Босна и Херцеговина 3,1 3,2 3,0 3,1 

Република Српска
5
 2,8 3,5 3,1 3,9 

Федерација БиХ
6
 3,1 2,9 3,2 3,6 

Промјене потрошачкиих цијенa      

Развијене земље 0,3 0,8 1,7 2,0 

Европске земље у развоју 3,2 3,2 6,2 8,7 
Босна и Херцеговина -1,0 -1,1 1,2 1,4 

Извор: IMF, World Economic Outlook, April 2019 

 

Успоравање раста током 2018. године је евидентно и у земљама у развоју које по правилу имају 
више стопе раста због ниске основе. Како свака од тих земаља послује у глобалном окружењу и 
спољнотрговниским и инвестиционим каналима је повезана са високим степеном међузависности 
економских кретања са остатком Европе и свијета, негативан ефекат смањеног раста у неким од 
развијених земаља се прелио и на земље у развоју, али је њихов раст и даље изнад 3%. 

По питању страних директних инвестиција (СДИ), према Извјештају о инвестицијама у свијету7, ове 
инвестиције су у 2018. години, на глобалном нивоу забиљежиле смањење од значајних 13%. 

Оно што је за нас интересантно јесте да је у 2018. години забиљежен пораст СДИ у земљама 
југоисточне Европе, и то за 33%, док је истовремено пораст у БиХ износио 4%. Европа у цјелини, 
као и земље ЕУ су у 2018. години забиљежиле значајан пад дотока СДИ, и то за 55%, односно за 
18% у односу на претходну годину, респективно. 

Графикон 1: NPL и стопе укупног капитала банака у ЕУ 

 

 
 

                                                           
4
  Према наведеном извјештају ММФ-а, под европским земљама у развоју и економијама у настајању (eng. Emerging 

and Developing Europe) се подразумијевају Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Мађарска, Косово*, 
Црна Гора, Сјеверна Македонија, Пољска, Румунија, Србија и Турска. 

5
  Подаци Републичког завода за статистику Републике Српске, Статистички билтен 2018 и Статистика националних 

рачуна – годишње саопштење бр. 195/19 
6 

 Подаци Федералног завода за статистику, Статистички билтен бр. 282 и Саопштење бр. 10.1.1 
7
  World Investment Report 2019, UNCTAD, 2019. (https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf) 
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Према посљедњем Извјештају о ризику Европске банкарске управе (EBA)8, стопа редовног 
основног капитала банака у Европској унији благо је смањена са 14,9% крајем 2017. на 14,7% 
крајем 2018. Стопа укупног капитала је на приближно истом нивоу као крајем 2017. године и 
износи 19,0%. Учешће ненаплативих кредита (NPL) у истом је периоду смањено са 4,1% на 3,2%. У 
истом периоду, учешће ненаплативих у укупним кредитима у Србији је износило 5,7%9, Црној Гори 
6,7%10 а у Хрватској 9,8%11. 

Однос кредита и депозита је незнатно лошији у поређењу са крајем 2017. године и износи 117,0%, 
а стопа поврата на капитал у банкама у ЕУ је на нивоу од 6,5%. Ови трендови су праћени добрим 
резултатима водећих банкарских групација на задњем стрес тесту Европске централне банке (ЕЦБ) 
који је проведен у јесен 2018. године. 
 
 

 Макроекономска кретања у Републици Српској  1.2

У наставку су дати подаци о кретању макроекономских показатеља Републике Српске за период 
2015-2018. године. 

Табела 2: Основни макроеконоски показатељи – Република Српска 
(у %) 

Опис 2015. 2016. 2017. 2018. 

Раст БДП – реално 2,8 3,5 3,1 3,9 

Индекс потрошачких цијена 98,6 98,8 100,5 101,2 

Бто инвестиције у стална средства (индекс) 82,1 101,1 96,7 115,4 

Увоз (индекс) 88,3 101,3 110,7 106,6 

Извоз (индекс) 97,1 109,8 121,2 107,6 

Покривеност увоза извозом 59,8 64,8 71,0 71,7 

Стопа незапослености (LFS) 25,2 24,8 21,0 17,2 

Просјечне нето плате (КМ, нето) 831 836 831 857 

БДП per capita (КМ) 7.921 8.320 8.740 9.305 

Извор: Републички завод за статисику Републике Српске, тематске публикације 

 
Имајући у виду чињеницу да још увијек нису објављени коначни подаци о свим макроекономским 
величинама за претходну годину, процјене на основу обрађених доступних података наводе на 
закључак да је реални раст привредне активности у 2018. години износио 3,9%, уз највећи раст 
бруто додате вриједности у нефинансијском сектору. 

С обзиром на допринос базне инфлације12 укупном расту цијена те да увозне цијене највише утичу 
на кретање цијена осталих добара, на благи раст цијена су утицали прије свега раст цијена 
нафтних деривата на свјетском и домаћем тржишту и постепен раст домаће тражње те инфлација 
у међународном окружењу, што је имало за резултат пораст просјечних потрошачких цијена у 
2018. години за скромних 1,2%. 

У 2018. години је забиљежен пораст нето плата за 3,1%, те смањење стопе незапослености са 
21,0% на 17,2%. 

Имајући у виду све претходно наведено, као и детаље извјештаја о стању у банкарском систему 
Републике Српске у 2018. години и првој половини 2019. године, те промјене и усклађивања у 
                                                           
8
  Risk Dashboard Report; European Banking Authority 

https://eba.europa.eu/documents/10180/2666948/EBA+Dashboard+-+Q4+2018.pdf/5836f313-b390-4f24-99bf-
815fc036a7ce 

9
  https://www.nbs.rs/internet/latinica/18/pregled_grafikona.pdf 

10
  www.cbcg.me/slike_i_fajlovi/fajlovi/fajlovi_publikacije/izvjestaj_o_stabilnosti_finansijskog_sistema/ 

izvjestaj_o_stabilnosti_finansijskog_sistema_u_2018.pdf 
11

  https://www.hnb.hr/documents/20182/2820345/e-fs-20.pdf/8f088f13-906f-a8ba-74d2-87833402265c 
12

  Када се из индекса потрошачких цијена искључе регулисане цијене, цијене воћа и поврћа и цијене нафтних 

деривата, добија се основа за мјерење базне инфлације (енг. core inflation). Другим ријечима, базна инфлација не 
обухвата цијене сезонских роба и услуга, као ни цијене роба које су под било којим режимом регулације. 

https://eba.europa.eu/documents/10180/2666948/EBA+Dashboard+-+Q4+2018.pdf/5836f313-b390-4f24-99bf-815fc036a7ce
https://eba.europa.eu/documents/10180/2666948/EBA+Dashboard+-+Q4+2018.pdf/5836f313-b390-4f24-99bf-815fc036a7ce
https://www.nbs.rs/internet/latinica/18/pregled_grafikona.pdf
https://www.hnb.hr/documents/20182/2820345/e-fs-20.pdf/8f088f13-906f-a8ba-74d2-87833402265c
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складу са новим регулаторним захтјевима, може се закључити да банкарски сектор Републике 
Српске показује стабилност, као и могућност финансијског праћења и активне подршке и учешћа у 
економском развоју Републике Српске. 

 

 Утицај макроекономских кретања на банкарски сектор  1.3

Током посматраног периода (2015-2018. година), бруто домаћи производ (БДП) је имао сложену 
годишњу стопу раста (CAGR) од 5,08%, док је укупна актива за осам банака Републике Српске, 
укључујући и прву половину 2019. године, имала стопу раста од 4,48%, а кредити значајно нижу 
(2,99%). 

Имајући у виду да су током посматраног периода (2015-06/2019. године) укупни кредити имали 
нижу просјечну стопу раста од стопе раста кредита грађанима (2,99%, односно 4,80%, респективно), 
може се закључити да је раст укупних кредита у апсолутном износу највећим дијелом генерисан 
растом кредита становништву. Укупни депозити на нивоу банкарског сектора (осам банака 
Републике Српске) су током посматраног периода имали значајно вишу просјечну стопу раста од 
претходно поменутих показатеља и износила је 5,41% (становништво 7,66%, правна лица 2,65%). 

Уколико посматрамо релативне показатеље, може се оцијенити да је током периода 2015-2018. 
година просјечна стопа раста односа укупне активе и БДП-а била скоро непромијењена (0,03%), 
док однос кредита и БДП-а током истог периода биљежи пад (-2,19%). Из наведених података се 
може закључити да привредни раст није у потпуности био генерисан кредитним задужењима, већ 
дијелом и залихама ликвидних средстава. 

Однос кредита пласираних становништву банкарског сектора Републике Српске и укупног броја 
становника говори о просјечној задужености становника Републике Српске, односно о износу кредита 
per capita. Током посматраног периода (2015 – 06/2019. година) уочљив је раст овог показатеља и то 
по просјечној стопи од 5,12% и крајем другог квартала 2019. године износи 2.612 КМ. 
 
Табела 3: Однос макроекономских и показатеља банкарског сектора Републике Српске 

 

Опис 2015. 2016. 2017. 2018. 06/2019. CAGR 

Бруто домаћи произод (000 KM) 9.205.038 9.630.569 10.077.017 10.681.638 --- 5,08% 

Ук. актива (000 КМ) 7.561.259 7.581.390 8.084.779 8.781.784 9.011.674 4,48% 

Кредити (000 КМ)* 5.658.891 5.458.194 5.899.329 6.145.080 6.366.873 2,99% 

Кредити – становништво (000 КМ) 2.485.354 2.517.144 2.687.810 2.861.208 2.997.957 4,80% 

Кредити – правна лица (000 КМ) 3.173.537 2.941.050 3.211.519 3.283.872 3.368.916 1,50% 

Бр. становника (000) 1.162 1.158 1.153 1.148 1.148** -0,31% 

Просј. нето плата (КМ) 831 836 831 857 910 2,30% 

Ук. депозити (000 КМ) 4.956.536 5.011.392 5.381.297 6.050.049 6.120.438 5,41% 

Депозити – становништво (000 КМ) 2.643.235 2.806.092 3.082.646 3.393.433 3.551.672 7,66% 

Депозити – правна лица (000 КМ) 2.313.301 2.205.300 2.298.651 2.656.616 2.568.766 2,65% 

Укупна актива/БДП (%) 82,14 78,72 80,23 82,21 --- 0,03% 

Кредити/БДП (%) 61,48 56,68 58,54 57,53 --- -2,19% 

Кред. стан./бр. стан. (кред. стан. per capita, КМ) 2.139 2.175 2.331 2.493 2.612 5,12% 

Кредити per capita/просј. нето плата 2,57 2,60 2,81 2,91 2,87 2,76% 

Ук. депозити/БДП (%) 53,85 52,04 53,36 56,64 --- 1,27% 

Депоз. стан./бр. стан. (деп. per capita, КМ) 2.274 2.424 2.674 2.956 3.094 8,00% 

Депоз. стан. per capita/просј. нето плата 2,74 2,90 3,22 3,45 3,40 5,57% 

Извори: Републички завод за статистику Републике Српске – разне публикације (становништво, зараде, БДП, запослени) 

Подаци банкарског сектора: Годишњи извјештаји о стању у банкарском сиситему Републике Српске за 2015, 2016, 2017. и 2018. годину 

Властите калкулације 

Напомена:  

*Под укупним кредитима се подразумијевају кредити које су банке из Републике Српске пласирале у Републици Српској умањено за 
њихове пласмане у ФБиХ и увећано за пласмне банака са сједиштем у ФБиХ које послују у Републици Српској. 

** Како у вријеме израде извјештаја нису били доступни подаци о броју становника за 06/19, кориштени су подаци са крајем 2018. године. 
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Уколико ставимо у однос депозите грађана и број становника, видимо да овај показатељ има 
вишу стопу раста (8,00%) од стопе раста кредита становништву per capita (5,12%), дакле, депозити 
становништва расту брже од пораста њихове задужености, иако су се каматне стопе и на депозите 
и на кредите наставиле смањивати у току године. Из тог разлога, однос кредита и депозита се 
наставио смањивати, чиме су потврђени позитивни трендови којима се у условима економског 
раста и релативно ниских каматних стопа омогућавају раст депозита и кредита, уз побољшање 
квалитета активе банака.  

Графикон 2: Однос бруто кредита и депозита 
 

 
 
Узроке бржег раста депозита од задужености становништва у посматраном периоду треба 
тражити у ниској склоности становништва ка задуживању из разлога несигурности у будуће 
догађаје (неизвјесност посла, већа гранична склоност ка штедњи становништва, недостатак 
разноврсне понуде алтернативних могућности улагања и др.) и/или у неодговарајућој постојећој 
понуди производа банкарског сектора, њиховој неприлагођености тренутним условима или 
недостатку нових производа којима би се већи дио депозита становништва усмјерио ка 
кредитима. Иако банке располажу значајним вишком новчаних средстава, није у довољној мјери 
изражено кредитирање базе која је у могућности да креира значајан и одржив економски раст. 
 
 

 Основни показатељи стабилности и пословања банкарског сектора 1.4

У првој половини 2019. године у банкарском сектору Републике Српске пословало је осам банака с 
укупном активом од 9,01 милијарди КМ, што је представљало око 84% БДП-а са крајем 2018. 
године. 

Стопа редовног основног капитала (CET1) крајем другог квартала 2019. износила је 17,02% на 
нивоу банкарског сектора Републике Српске, док је стопа регулаторног капитала износила 18,33% 
и у односу на крај 2017. повећана је 4% или за 0,67 процентних поена. 

Однос неквалитетних и укупних кредита је са 30.06.2019. године износио 8,70% и био је очекивано 
виши у поређењу са просјеком ЕУ због разлика у нивоу развијености.13 Међутим, овај однос се 
налази у дугорочном паду, што представља повољан показатељ пословања банака. Исто се 
односи на однос неквалитетних и укупних кредита пласираним становништву (6,91%) и правним 
лицима (10,28%) са дугорочним трендом смањења, како је приказано на наредном графикону. 

 

 

 

 

                                                           
13  

Према подацима доступним у тренутку израде извјештаја, однос неквалитетних и укупних кредита је износио 3,3% 
за трећи кватрал 2018. године Видјети више на https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2932_en.htm  
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Графикон 3: Учешће NPL-а у кредитима 

 

 
 

Профитабилност банкарског сектора Републике Српске је виша у поређењу са европским 
просјеком, чиме се компензује већи ризик. Просјечни нето поврат на капитал (енг. Return On 
Average Equity, ROAE) у банкама са сједиштем у Републици Српској је са 30.06.2019. године 
износио 10,50%, а нето поврат на просјечну активу (енг. Return On Average Assets, ROAA) 1,33%.14

.  
 
Графикон 4: Профитабилност банкарског сектора Републике Српске 

 

 
 

Износ бруто кредита банкарског сектора Републике Српске (осам банака) растао је у другом 
кварталу 2019. године по стопи од 3%, с тим да су кредити становништву расли по стопи од 5% са 
учешћем од 47% у укупним кредитима, док су кредити правним лицима имали раст од 1% у 
поређењу са 31.12.2018. године, уз учешће од 53% у укупним кредитима. 

 

 

 

 

                                                           
14

  Према посљедњим доступним подацима у моменту писања извјештаја, ROAE европских банака се кретао око 6%. 
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2019/html/ecb.sp190625~6d33411cff.en.html  
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Графикон 5: Кредитни раст 

 

 
 
Напомена: Екстремне промјене у кретању података посљедица су стечајног поступка у двије банке и не одражавају 
стварно стање на тржишту кредита. 

 
Просјечне каматне стопе на краткорочне депозите ближиле су се нули током посматраног 
периода, што је тренд кретања и у ЕУ и земљама окружења. Успркос томе, укупни депозити су у 
константом порасту, уз већу стопу раста депозита становништва од стопе раста депозита правних 
лица током посматраног периода. 
 

 

 Регулаторни оквир банкарског сектора 1.5

Агенцијa је током прве половине 2019. године наставила са радом на свеобухатној реформи 
регулаторног оквира за пословање и надзор банака, са циљем његовог унапређења и 
усклађивања са најбољим европским и међународним праксама. 

Током посматраног периода, регулатори оквир је унапријеђен израдом четири одлуке и исто 
толико упутстава. Осим тога, у циљу његовог унапређења, Агенција је била укључена у три 
пројекта (Свјетска банка: Јачање банкарског сектора; USAID: FINRA пројекат; ECSB: Имплемен-
тација пројекта), уз континуирану сарадњу са међународним институцијама те развој билатералне 
сарадње са регулаторима других земаља. 

Преглед усвојених подзаконских аката и упутстава је доступан на интернет страници Агенције. 
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2 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ 
 

Банкарски сектор Републике Српске са стањем на дан 30.06.2019. године чини осам банака са 
већинским приватним капиталом, шест банака су у већинском власништву страног приватног 
капитала, док су двије банке у већинском власништву приватног домаћег капитала. 

Банке са сједиштем у Републици Српској послују на територији Републике Српске и Федерације 
БиХ путем широке мреже пословних јединица. 
 

 Организациона структура  2.1

Организациона структура банака у Републици Српској са стањем на дан 30.06.2019. године 
приказана је како слиједи: 

Табела 4: Банке РС и организациони дијелови банака из ФБиХ у РС 

 

I Банке у Републици Српској 
Пословне 

јединице/Филијале 

Остали 
организ. 
дијелови 

"POS" 
уређаји 

Банкомати 

1. "UniCredit Bank" а.д. Бања Лука 36 0 8 60 

2. "Addiko Bank" а.д. Бања Лука 34 1 0 50 

3. "НЛБ банка" а.д. Бања Лука 9 46 1.860 75 

4. "Sberbank" а.д. Бања Лука 12 16 1.305 42 

5. 
"Pavlovic International Bank" а.д. Слобомир, 
Бијељина 

6 19 30 10 

6. "Нова банка" а.д. Бања Лука 14 50 2.608 106 

7. "Комерцијална банка" а.д. Бања Лука 9 9 13 23 

8. "МФ банка" а.д. Бања Лука 15 8 0 23 

 
Укупно I: 135 149 5.824 389 

II 
Организациони дијелови банака 
 из Федерације БиХ у РС 

        

1. "UniCredit Bank" д.д. Мостар 4 0 989 13 

2. "ProCredit Bank" д.д. Сарајево 1 1 0 6 

3. "Raiffeisen Bank" д.д. Сарајево 8 20 1.901 62 

4. "Intesa SanPaolo banka" д.д. Сарајево 3 3 10 9 

5. "Sparkasse Bank" д.д. Сарајево 6 0 0 10 

6. "Ziraat Bank" д.д. Сарајево 3 0 23 6 

7. "Bosna Bank International" д.д. Сарајево 3 0 0 5 

  Укупно II: 28 24 2.923 111 

  Укупно I+II: 163 173 8.747 500 

* Пословна јединица je виши облик организовања укључујући и централу 

 
У односу на 31.12.2018. године банке са сједиштем у Републици Српској смањиле су своју 
организациону структуру за осам организационих јединица, док су банке са сједиштем у Федерацији 
БиХ које послују у Републици Српској имале повећање за једну организациону јединицу. Три банке 
са сједиштем у Републици Српској имају 24 организационe јединицe које послују на подручју 
Федерације БиХ. Број ''POS'' уређаја се значајно повећао код банака из Републике Српске због 
отварања великог тржног центра, а број банкомата се повећао за два. 

Најширу мрежу филијала и осталих организационих дијелова имају четири банке са сједиштем у 
Републици Српској ("Нова банка'' а.д. Бања Лука (64), "НЛБ Банка" а.д. Бања Лука (55), "UniCredit 
Bank'' а.д. Бања Лука (36) и "Аddiko Bank''a.d. Бања Лука (35)). 

Банке континуирано унапређују пословање развојем електронског банкарства, мреже банкомата и 
"POS" уређаја који су у функцији савременог и ефикасног пружања банкарских услуга. 



Агенција за банкарство Републике Српске     www.abrs.ba 

 

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 01.01.2019 – 30.06.2019. 15 

 Власничка структура  2.2

Власничку структуру карактерише већинско приватно власништво у свим банкама, са 
доминантним учешћем страног приватног капитала. Државни акционарски капитал има једна 
банка, те је учешће државног акционарског капитала у укупном акционарском капиталу банака у 
Републици Српској веома ниско (0,8%).  
 
Табела 5: Структура акционарског капитала  

(у 000 КМ) 

Б а н к а 
Приватни капитал Државни капитал Задружни капитал 

Износ % Износ % Износ % 

1. "Нова банка" а.д. Бања Лука 134.352 21,4 0 0,0 286 81,3 

2. "UniCredit Bank" а.д. Бања Лука 97.019 15,5 0 0,0 36 10,2 

3. "НЛБ банка" а.д. Бања Лука 62.003 9,9 0 0,0 0 0,0 

4. "Sberbank" а.д. Бања Лука 62.198 9,9 0 0,0 0 0,0 

5. "Addiko Bank" а.д. Бања Лука 153.090 24,4 1 0,0 3 0,9 

6. "МФ банка" а.д. Бања Лука 46.841 7,5 0 0,0 0 0,0 

7. "Комерцијална банка" а.д. Бања Лука 60.000 9,6 0 0,0 0 0,0 

8. 
"Pavlović International Bank" а.д.   
 Слобомир, Бијељина 

11.805 1,9 5.000 100,0 27 7,7 

УКУПНО: 627.308 100 5.001 100 352 100 

 
Акционарски капитал банкарског сектора Републике Српске са 30.06.2019. године (8 банака) 
износи 632,7 милиона КМ. У односу на 31.12.2018. године дошло је до смањења акционарског 
капитала за 8,9 милина КМ јер je једна банка извршила покриће губитка на терет капитала. Укупни 
акционарски капитал чини 99% приватни акционарски капитал, 1% је државни и врло мало учешће 
задружног капитала. 

У структури приватног акционарског капитала страни приватни акционарски капитал износи 72%, 
приватни домаћи акционарски капитал износи 28% и није било промјена у односу на 31.12.2018. 
године. 
 
Графикон 6: Структура акционарског капитала 

 
 

У структури акционарског капитала према земљама поријекла са стањем на дан 30.06.2019. године у 
односу на 31.12.2018. године дошло је до повећања учешћа домаћег капитала за 0,9 процентних поена, 
а категорија ''остале земље'' имала је смањење за 1,03 процентна поена због промјене власничке 
структуре у једној мањој банци и покрића губитка на терет акционарског капитала. 
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Графикон 7: Структура акционарског капитала према земљама поријекла 

 

 
 
Тржишно учешће банака у укупној активи, капиталу и депозитима, према власништву, дато је у 
сљедећој табели: 

Табела 6: Тржишно учешће банака у укупној активи, капиталу и депозитима 
 (у %) 

Структура капитала 

2018 06/2019 

Учешће 
у ук. 

активи 

Учешће 
у ук. 

капиталу 

Учешће 
у 

депоз. 

Број 
банакa 

Учешће 
у ук. 

активи 

Учешће 
у ук. 

капиталу 

Учешће 
у 

депоз. 

Број 
банака 

Већински домаћи капитал 30,5 21,8 30,3 2 31,7 22,7 31,4 2 

Већински страни капитал  69,5 78,2 69,7 6 68,3 77,3 68,6 6 

 
Тржишно учешће банака мјерено према власничкој структури показује и даље доминантно 
учешће банака са већинским страним капиталом (6 банака) са учешћем од 68,3% у укупној активи 
(смањење учешћа за 1,5 процентних поена у односу на крај 2018. године), са учешћем од 77,3% у 
укупном капиталу (повећање учешћа за 1,2 процентна поена у односу на крај 2018. године) и са 
учешћем од 68,6% у укупним депозитима (смањење учешћа за 1,1 процентни поен). 
  

 Кадровска структура 2.3

 Квалификациона структура запослених 2.3.1

Укупан број запослених у банкарском сектору, на извјештајни датум, је 2.990 и већи је за 25 
запослених у односу на крај 2018. године. Кад посматрамо квалификациону структуру највеће 
учешће имају запослени са ВСС, али позиција запослених са звањем МР брже расте од осталих 
позиција и повећала је своје учешће на 3% у укупној структури. 
 

 Актива по запосленом 2.3.2

Један од индикатора успјешности пословања банкарског сектора и сваке банке појединачно је 
ефикасност запослених исказана као однос броја запослених и укупне активе.  
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Табела 7: Актива по запосленом 

 

Датум Број запослених 
Актива 

 (000 KM) 
Актива по запосленом 

 (000 КM) 

31.12.2017. 2.917 7.497.807 2.570 

31.12.2018. 2.965 8.229.470 2.776 

30.06.2019. 2.990 8.394.574 2.808 

 
Четири банаке имају активу по запосленом изнад 3 милиона, три банке изнад 2 милиона и једна 
банка има 1,2 милионa.  

Банка која има 1,2 милионa активу по запосленом чини 2,6% укупне активе и 6,3% укупно 
запослених у банкарском сектору. 
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3 ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА БАНАКА 
 

Надзор и контролу финансијског стања и стабилности пословања банака Агенција обавља 
контролом на лицу мјеста у банкама (кроз непосредни надзор) и анализом извјештаја које банке 
достављају Агенцији (кроз посредни надзор) у складу са Законом о банкама Републике Српске и 
подзаконским актима Агенције. 

Извјештајну основу чине: 

1. Биланс стања који се доставља мјесечно и квартални додатни прилози који садрже детаљне 
податке о новчаним средствима, кредитима, депозитима и ванбилансу; 

2. Квартални извјештаји о капиталу и испуњавању капиталних захтјева, класификацији активе, 
концентрацијама, те позицији ликвидности; 

3. Квартални извјештаји о резултатима пословања (биланс успјеха и новчани токови); 

4. Остали извјештаји (дневни, декадни, мјесечни и квартални) о одређеним сегментима 
пословања банака (дневни извјештај о стању и валутној структури новчаних средстава, 
мјесечни извјештај о штедњи грађана, секторској и рочној структури кредита и депозита, 
рочној и девизној усклађености финансијске активе и пасиве, итд.).  

Поред наведених извјештаја, базу података чине и други извјештаји које банке доставаљају 
Агенцији сходно регулаторним захтјевима (укључујући и извјештаје о екстерној ревизији банака), 
затим подаци из контроле банака на лицу мјеста, као и подаци и информације добијене на основу 
додатних захтјева Агенције, те остали подаци из других извора, а све са циљем што квалитетнијег 
праћења и анализе пословања банака из Републике Српске. 
 

 Биланс стања 3.1

Структурa биланса стања банкарског сектора Републике Српске на дан 30.06.2019. и промјене у 
односу на 31.12.2018. године приказани су у следећој табели: 

Табела 8: Структура биланса стања 
                                                                                                                                                                       ( у 000 КМ) 

ОПИС 
2017 2018 06/2019 

Инд. 
Износ % Износ % Износ % 

1 2 3 4 5 6 7 8=6/4 

АКТИВА (ИМОВИНА):               
1.Новчана средства 1.567.782 20,9 2.023.829 24,6 1.856.270 22,1 92 
2.Хартије од вриједности за трговање 616.936 8,2 762.467 9,3 928.010 11,1 122 
3.Пласмани другим банкама 68.080 0,9 69.458 0,8 73.920 0,9 106 
4. Кредити (бруто) 4.869.919 65,0 5.005.850 60,8 5.141.793 61,3 103 
5. Хартије од вриједности којe се држе до доспијећа 129 0,0 693 0,0 7.210 0,1 1040 
6.Пословни простор и остала фиксна актива 181.093 2,4 183.253 2,2 211.298 2,5 115 
7.Остала актива 193.868 2,6 183.920 2,2 176.073 2,1 96 
8. УКУПНО (1 до 7): 7.497.807 100 8.229.470 100 8.394.574 100 102 
 9.Исправке вриједности 458.842   469.397 

 
455.599   97 

 9.а. Исправке вриједности за ставке кредита 409.754   412.173   398.106   97 
 9.б.Исправке вријед. за ставке активе осим кредита 49.088   57.224 

 
57.493   100 

10. УКУПНО АКТИВА (8-9): 7.038.965   7.760.073   7.938.975   102 
11.Укупно ванбиланс (12+13) 1.045.814   1.021.711 

 
1.072.699   105 

12. Активни ванбиланс 971.521   946.837   1.001.454   106 
13. Комисиони послови (агентски) 74.293   74.874 

 
71.245   95 

14.СВЕУКУПНО АКТИВА (10+11) 8.084.779   8.781.784   9.011.674   103 
ПАСИВА(ОБАВЕЗЕ):     

  
    

 
15.Депозити 5.381.297 76,5 6.050.049 78,0 6.120.438 77,1 101 
16.Узете позајмице 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 
17.Обавезе по узетим кредитима 514.211 7,3 548.707 7,1 565.984 7,1 103 
18.Субординирани дугови 44.542 0,6 52.268 0,7 52.268 0,7 100 
19.Остале обавезе 135.925 1,9 135.865 1,8 215.247 2,7 158 
20.Резерве за ставке ванбиланса 10.575 0,2 7.645 0,1 7.437 0,1 97 
21.Капитал 952.415 13,5 965.539 12,4 977.601 12,3 101 
22.УКУПНО ПАСИВА (ОБАВЕЗЕ И КАПИТАЛ) 7.038.965 100 7.760.073 100 7.938.975 100 102 
23.Укупно ванбиланс (24+25) 1.045.814   1.021.711   1.072.699   105 
24. Активни ванбиланс 971.521   946.837 

 
1.001.454   106 

25. Комисиони послови (агентски) 74.293   74.874   71.245   95 
26.СВЕУКУПНО ПАСИВА ( 22+23) 8.084.779   8.781.784   9.011.674   103 
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Укупна актива банкарског сектора са стањем на дан 30.06.2019. године биљежи раст од 3% у односу 
на 31.12.2018. године. 

Пет банака има раст до 5%, једна мања банка је порасла 14%, једна банка је задржала исти ниво 
укупне активе, а једна банка је имала пад укупне активе од 6% у односу на 31.12.2018. године. 

У структури укупне активе повећано је учешће ХоВ, кредита и пословног простора и остале фиксне 
активе, а смањена је позиција новчана средства. Новчана средства су мања због куповине хартија од 
вриједности и пласмана нових кредита, али и због стварног одлива због исплате депозита и 
смањења обавеза по узетим кредитима код једне веће банке. Позиција пословни простор и остала 
фиксна актива већим дијелом је порасла због примјене MSFI 16 и промјењеног начина 
књиговодственог евидентирања. 

У структури укупне пасиве депозити су расли спорије и смањили су своје учешће у укупној пасиви за 
0,9 процентних поена. Учешће у укупној пасиви повећале су остале обавезе због примјене MSFI 16 и 
промјене књиговодственог евидентирања пословног простора и остале фиксне активе и повећања 
позиције обавеза за исплату дивиденде код једне банке. Порасле су обавезе по узетим кредитима и 
капитал, а смањене су резерве за ставке ванбиланса. 

Активни ванбиланс је у извјештајном периоду порастао за 6%. 

Груписање банака према величини бруто активе са стањем на дан 30.06.2019. године је 
измијењено у односу на претходне периоде због тога што је дошло до раста активе и потребе 
другачијег груписања банака. 

 
Табела 9: Рангирање банака према нивоу бруто билансне активе 
                                                                                                                                                                            (у 000 КМ) 

ИЗНОС АКТИВЕ 

2017 2018 06/2019 

Износ % 
Број 

банака 
Износ % 

Број 
банака 

Износ % 
Број 

банака 

преко 1.000 4.921.404 65,6 3 5.287.747 64,3 3 5.350.286 63,7 3 

500 до 1.000 1.694.781 22,6 2 1.815.976 22,1 2 1.844.844 22,0 2 

испод 500 881.622 11,8 3 1.125.747 13,6 3 1.199.444 14,3 3 

УКУПНО 7.497.807 100 8 8.229.470 100 8 8.394.574 100 8 

  

Групи банака са бруто активом преко 1.000 милиона КМ припадају 3 банаке које чине 63,7% 
укупне активе и 54,3% укупно запослених у банкарском сектору. 

Групи банака са бруто активом од 500 до 1.000 милиона КМ припадају двије банке које по својој 
величини бруто активе чине 22% укупне активе и 27% укупно запослених у банкарском сектору. 

Са бруто активом испод 500 милиона КМ имамо 3 банке чије је учешће у укупној бруто активи 
банкарског сектора 14,3%, те чини 18,7 % укупног броја запослених. 
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Тржишна концентрација на банкарском тржишту Републике Српске мјерена Hirschmann-Herfindahl 
indeksom (HHI)15 види се из сљедећег приказа: 
 
Графикон 8: HHI (Hirschmann-Herfindahlov indeks) 

 

 
 

Вриједност HHI индекса зависи од учешћа сваке банке у конкретној билансној позицији 
банкарског сектора. За три основна сегмента пословања (кредити, депозити и актива) вриједност 
HHI индекса са 30.06.2019. године указује на постојање умјерене концентрације.  

Други показатељ тржишне концентрације у банкарском сектору Републике Српске је 
концентрацијска стопа (CR3)

16 за три највеће банке: 

Графикон 9: CR3 концентрацијска стопа 

 

 
 
Koнцентрацијска стопа (CR3) код три највеће банке у банкарском сектору Републике Српске у односу 
на крај 2018. године код сва три показатеља показује смањење концентрације. 
 

                                                           
15

Ако је вриједност HHI мања од 1.000, сматра се да на тржишту није присутна концентрација, за вриједност индекса између 1.000 и 
1800 јединица на тржишту је присутна умјерена концентрација, а ако је вриједност HHI изнад 1.800, то је показатељ постојања високе 
концентрације. 

16
 Енгл.: concentration ratio (CR) означава се према броју институција које се укључују у обрачун. 

Кредити Депозити Актива 

Кредити Депозити Актива 
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 Пасива 3.1.1

У сљедећој табели приказана је структура пасиве и индекс раста или пада позиција пасиве у 
односу на упоредни период 31.12.2018. године. 

Табела 10: Структура пасиве 
(у 000 КМ) 

ОПИС 
2017 2018 06/2019 

Инд. 
Износ % Износ % Износ % 

1 2 3 4 5 6 7 8=6/4 

1. Депозити 5.381.297 76,5 6.050.049 78,0 6.120.438 77,1 101 

2. Узете позајмице 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - 

3. Обавезе по узетим кредитима 514.211 7,3 548.707 7,1 565.984 7,1 103 

4. Субординисани дуг 44.542 0,6 52.268 0,7 52.268 0,7 100 

5. Остале обавезе 135.925 1,9 135.865 1,8 215.247 2,7 158 

6. ИВ. и рез. за пот. губ. по ванб. 10.575 0,2 7.645 0,1 7.437 0,1 97 

7. Капитал 952.415 13,5 965.539 12,4 977.601 12,3 101 

УКУПНО ПАСИВА 7.038.965 100 7.760.073 100 7.938.975 100 102 

 
Графикон 10: Структура пасиве 

 

 
 

Кретање ставки које чине пасиву банкарског сектора приказано је претходним графиконом кроз 
серију пет упоредних периода, почев од 2015. године. Прикупљени депозити су око шест пута 
већи од капитала који је друга ставка по величини у структури пасиве. Депозити биљеже стални 
раст, с тим да се највећи пораст десио у 2018. години. У овом извјештајном периоду депозити 
имају спорији раст од 1%, чији узрок може бити пад каматних стопа на депозите и још увијек 
велика количина неангажованог готовог новца код банака. Капитал константно биљежи пораст, 
али углавном из остварене добити, а једна мања банка имала је докапитализацију и покриће 
губитка тако да није било ефекта на повећање укупног капитала. Остале ставке пасиве имају 
знатно мање учешће у укупној пасиви и задржале су се на приближно истом нивоу са малим 
одступањем у појединачним периодима, а који су у највећој мјери резултат промјене у захтјевима 
регулативе којом се прописује рад банака.  
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Структура укупног билансног капитала приказана је у сљедећој табели: 

Табела 11: Структура укупног билансног капитала 
(у 000 КМ) 

ОПИС 2017 2018 06/2019 Инд. 

1 2 3 4 5=4/3 

1. Трајне приоритетне акције 6.000 6.000 6.000 100 

2. Обичне акције 627.209 635.573 626.661 99 

3. Емисиона ажиа 23.918 23.918 23.918 100 

4. Нераспоређена добит  143.590 163.604 159.380 97 

5. Резерве капитала 135.520 196.156 223.862 114 

6. Остали капитал -70.649 -76.394 -62.220 81 

7. Рез. за кред. губитке из добити по рег. захтјеву 86.827 16.682 0 0 

8. УКУПАН КАПИТАЛ 952.415 965.539 977.601 101 

 

Акционарски капитал банкарског сектора са 30.06.2019. године мањи је за 1% због извршеног 
покрића губитака из ранијег периода.  
 

3.1.1.1 Депозити 

Депозити банкарског сектора на дан 30.06.2019. године износе 6.120,4 милиона КМ и већи су за 1% у 
односу на крај 2018. године.  
 

 Секторска структура депозита 3.1.1.1.1

Табела 12: Секторска структура депозита 
(у 000 КМ) 

ОПИС 
2017 2018 06/2019 

Инд. 
Износ % Износ % Износ % 

1 2 3 4 5 6 7 8=6/4 

1. Владине институције 491.310 9,1 581.717 9,6 643.827 10,5 111 

2. Јавна и државна предузећа 208.272 3,9 235.826 3,9 248.015 4,1 105 

3. Приватна предузећа и друштва 732.559 13,6 933.509 15,4 813.413 13,3 87 

4. Непрофитне организације 83.086 1,5 95.265 1,6 99.717 1,6 105 

5. Банке и банкарске институције  367.558 6,8 395.730 6,5 333.818 5,5 84 

6. Небанкарске фин. институције 362.456 6,7 349.105 5,8 345.139 5,6 99 

7. Грађани 3.082.646 57,3 3.393.433 56,1 3.551.672 58,0 105 

8. Остало 53.410 1,0 65.464 1,1 84.837 1,4 130 

УКУПНО 5.381.297 100 6.050.049 100 6.120.438 100 101 

 

У секторској структури депозита, депозити грађана повећали су своје учешће на 58 % укупних депозита 
и имају стопу раста 5%, а значајан раст имали су депозити владиних институција и јавних и држаних 
предузећа. Депозити приватних предузећа и друштава као друга по величини ставка у структури 
укупних депозита имали су пад од 13%, а значајан утицај на успоравање раста депозита имало је 
смањење депозита банака и банкарских институција од 16% (углавном депозит једне стране банке). 
 

 Структура депозита по валути 3.1.1.1.2

Табела 13: Структура депозита по валути 
(у 000 КМ) 

ОПИС 
2017 2018 06/2019 

Инд. 
Износ % Износ % Износ % 

1 2 3 4 5 6 7 8=6/4 

 Депозити у КМ 3.088.689 57,4 3.615.847 59,8 3.736.583 61,1 103 

 Деп. у страној валути 2.292.608 42,6 2.434.202 40,2 2.383.855 38,9 98 

УКУПНО 5.381.297 100 6.050.049 100 6.120.438 100 101 
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Депозити у страној валути у последња два извјештајна периода биљеже пад и смањили су учешће 
на 38,9% у укупним депозитима. 
 

 Рочна структура депозита 3.1.1.1.3

Табела 14: Рочна структура депозита 
(у 000 КМ) 

ОПИС 
2017 2018 06/2019 

Инд. 
Износ % Износ % Износ % 

1 2 3 4 5 6 7 8=6/4 

 Штедња и деп. по виђењу 2.674.926 49,7 3.271.527 54,1 3.354.492 54,8 103 

 До 3 мјесеца 157.058 2,9 152.219 2,5 80.251 1,3 53 

 До 1 године 387.159 7,2 403.516 6,7 445.888 7,3 111 

1. Укупно кратк. депозити 3.219.143 59,8 3.827.262 63,3 3.880.631 63,4 101 

 До 3 године  1.889.650 35,1 1.931.755 31,9 1.929.728 31,5 100 

 Преко 3 године 272.504 5,1 291.032 4,8 310.078 5,1 107 

2. Укупно дугор. депозити 2.162.154 40,2 2.222.787 36,7 2.239.806 36,6 101 

Укупно депозити (1+2) 5.381.297 100 6.050.049 100 6.120.437 100 101 

 

Краткорочни депозити и дугорочни депозити имају једнак раст од 1% тако да је структура остала 
готово иста, али ако исте посматрамо кроз три извјештајна периода видимо да краткорочни 
депозити повећавају своје учешће у структури.  
 

 Кредити и штедња грађана 3.1.1.1.4

Кредити дати грађанима порасли су за 5% у односу на крај 2018. године, колико су порасли и 
укупни депозити. Међутим, брже су расли депозити на текућим рачунима грађана у односу на 
штедњу грађана. 

Табела 15: Кредити и штедња грађана 
(у 000 КМ) 

  ОПИС 2017 2018 06/2019 Инд. 

1 2 3 4 5 6=5/4 

1. Кредити грађана 2.182.616 2.301.996 2.406.373 105 

2. Штедња грађана 2.189.046 2.327.126 2.417.955 104 

2.1  орочена штедња 1.679.553 1.737.837 1.811.185 104 

2.2  штедња по виђењу 509.493 589.289 606.770 103 

3. Кредити/Штедња 100% 99% 100%   

4. Текући рачуни грађана 719.538 880.553 956.183 109 

5. Укупно депозити (2+4) 2.908.584 3.207.679 3.374.138 105 

6. Кредити/Укупни депозити 75% 72% 71%   

  

Кредити дати грађанима се 100% финансирају из штедње грађана. 
 
Графикон 11: Кредити и штедња грађана 
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Од 2016. године кретање штедње грађана (без укључених текућих рачуна) и кредита датих грађанима 
је једнако и кредити грађана се у потпуности финансирају из штедње грађана.  
 

 Рочна и секторска структура укупно прикупљених депозита 3.1.1.1.5

Рочна и секторска структура укупно прикупљених депозита банкарског сектора Републике Српске 
и пословних јединица банака из Федерације БиХ дата је у сљедећој табели: 
 

Табела 16: Рочна и секторска структура депозита 
(у 000 КМ) 

ОПИС 

2018. 06/2019. 

 
Инд. Банке 

РС 
% 

Јед. 
банака 

из ФБиХ 
% Укупно % 

Банке 
РС 

% 
Јед. 

банака 
из ФБиХ 

% Укупно % 

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

1. Краткорочни депозити             

а) Влада и влад. инст. 522.352 8,6 5.453 0,7 527.805 7,7 586.993 9,6 8.022 0,9 595.015 8,5 113 

б) Привреда 1.035.080 17,1 233.171 30,3 1.268.251 18,6 915.484 15,0 277.187 30,4 1.192.671 17,0 94 

в) Банке и др.фин.инст. 282.977 4,7 4.039 0,5 287.016 4,2 244.048 4,0 2.448 0,3 246.496 3,5 86 

г) Грађани 1.676.925 27,7 312.852 40,7 1.989.777 29,2 1.782.294 29,1 340.696 37,4 2.122.990 30,2 107 

е) Остало 309.928 5,1 11.732 1,5 321.660 4,7 351.812 5,7 10.781 1,2 362.593 5,2 113 

Укупно кратк. депозити 3.827.262 63,3 567.247 73,8 4.394.509 64,4 3.880.631 63,4 639.134 70,1 4.519.765 64,3 103 

2. Дугорочни депозити                         

а) Влада и влад. инст. 59.365 1,0 0 0,0 59.365 0,9 56.834 0,9 0 0,0 56.834 0,8 96 

б) Привреда 134.254 2,2 25.888 3,4 160.142 2,3 145.944 2,4 76.131 8,4 222.075 3,2 139 

в) Банке и др. фин. инст. 112.753 1,9 20.158 2,6 132.911 1,9 89.770 1,5 23.180 2,5 112.950 1,6 85 

г) Грађани 1.716.509 28,4 130.025 16,9 1.846.534 27,1 1.769.378 28,9 147.808 16,2 1.917.186 27,3 104 

е) Остало 199.906 3,3 25.437 3,3 225.343 3,3 177.881 2,9 25.191 2,8 203.072 2,9 90 

Укупно дуг. депозити 2.222.787 36,7 201.508 26,2 2.424.295 35,6 2.239.807 36,6 272.310 29,9 2.512.117 35,7 104 

УКУПНО (1.+2.) 6.050.049 100,0 768.755 100,0 6.818.804 100,0 6.120.438 100,0 911.444 100,0 7.031.882 100,0 103 

 
Укупнo прикупљeни дeпoзити изнoсe 7.031,9 милиoнa КM и већи су за 213 милиoнa КM или 3% у 
односу на крај 2018. године (укључени су и депозити које су прикупиле пословне јединице банака 
са сједиштем у Федерацији БиХ). 

Код краткорочних депозита највећи проценат у структури истих имају депозити грађана и порасли 
су за 7%, док су депозити привреде смањили своје учешће у структури и имају пад од 6%, а 
депозити банака и банкарских институција који чине 3,5% укупних краткорочних депозита имали 
су пад од 14%. 

У структури дугорочних депозита, депозити грађана (који су највећи у структури (27,3%)) су 
порасли за 4%, а депозити привреде имали су значајан раст од 39% и повећали су своје учешће у 
структури дугорочних депозита за 0,9 процентних поена у односу на крај 2018. године.  

Из горе приказаних података видимо да су краткорочни депозити грађана брже расли у односу на 
дугорочне. 
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 Актива  3.1.2

У сљедећој табели приказана је структура активе и кретање позиција активе у односу на упоредни 
период 31.12.2018. године. 
 
Табела 17: Структура билансне активе (бруто) 

(у 000 КМ 

ОПИС 
2017 2018 06/2019 

Инд. 
Износ % Износ % Износ % 

1 2 3 4 5 6 7 8=6/4 

АКТИВА (ИМОВИНА):               

1.Новчана средства 1.567.782 20,9 2.023.829 24,6 1.856.270 22,1 92 

2. Хартије од вриједности за трговање 616.936 8,2 762.467 9,3 928.010 11,1 122 

3.Пласмани другим банкама 68.080 0,9 69.458 0,8 73.920 0,9 106 

4.Кредити (бруто) 4.869.919 65,0 5.005.850 60,8 5.141.793 61,3 103 

5. ХОВ које се држе до доспијећа 129 0,0 693 0,0 7.210 0,1 1.040 

6.Пословни простор и остала фиксна актива 181.093 2,4 183.253 2,2 211.298 2,5 115 

7.Остала актива 193.868 2,6 183.920 2,2 176.073 2,1 96 

9. УКУПНО АКТИВА (бруто) 7.497.807 100 8.229.470 100 8.394.574 100 102 

 
Графикон 12: Структура билансне активе 

 

 
 

Кретање ставки које чине активу банкарског сектора приказано је претходним графиконом кроз 
серију пет упоредних периода, почев од 2015. године. Структура билансне активе указује на 
чињеницу да се банкарски сектор Републике Српске по карактеру пословања може сврстати у 
традиционално, конзервативно банкарство са доминантним учешћем кредита (бруто кредити 
чине 61,3% укупне бруто билансне активе) као основног банкарског производа. Бруто кредити су 
имали пад у 2016. години (искњижавање кредита банака које су отишле у стечај) и од тад 
константно умјерено расту. Од 2015. до 2018. године новчана средства и хартије од вриједности 
имају константни рас, а у овом извјештајном периоду дошло је до значајнијег пада новчаних 
средстава и повећања ХоВ. Остале ставке активе немају значајније учешће у актви, уз раст 
позиције пословни простор и фиксна актива (примјена МСФИ 16), а остала актива биљежи 
смањење у односу на крај 2018. године.  
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Табела 18: Структура ванбилансне активе 
(у 000 КМ) 

ОПИС 
2017 2018 06/2019 

Инд. 
Износ % Износ % Износ % 

1 2 3 4 5 6 7 8=6/4 

1. Активни ванбиланс 971.521 100,0 946.837 100,0 1.001.454 100,0 106 

 - Неопозиве обавезе за давање кредита 469.267 48,3 463.922 49,0 508.696 50,8 110 

 - Купљена потраживања по датим кредитима 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - 

 - Неопозиви док. акредитиви 13.455 1,4 1.419 0,1 3.217 0,3 227 

 - Остали акредитиви за плаћ. у ино. 0 0,0 997 0,1 0 0,0 0 

 - Издате гаранције 476.544 49,1 464.679 49,1 482.209 48,2 104 

 - Издате мјенице и дати авали 64 0,0 64 0,0 64 0,0 100 

 - Ностро фин.активн.везано за процес наплате 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - 

 - Текући уговори за трансак. с девизама 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - 

 - Остале ставке ванбиланса 12.191 1,3 15.756 1,7 7.268 0,7 46 

2. Комисиони послови 74.293   74.874   71.245   95 

 УКУПНО 1.045.814   1.021.711   1.072.699   105 

 

Укупни ванбиланс са стањем на дан 30.06.2019. године износи 1.072,7 милиона КМ и биљежи раст 
од 5% у односу на крај 2018. године. 

Активни ванбиланс је већи за 6% у односу на крај 2018. године. У структури активног ванбиланса 
неопозиве обавезе за давање кредита повећале су учешће у структури ванбиланса за 1,8 
процентних поена, а издате гаранције смањиле су своје учешће за 0,9 процентних поена у односу 
на крај 2018. године. Комисиони послови смањени су за 5% у односу на крај 2018. године. 
 
3.1.2.1 Новчана средства 

Новчана средства укупно износе 1.856,3 милиона КМ и мања су за 8% у односу на крај 2018. 
године, а највећи утицај на смањење имао је пад депозита и пораст куповине ХоВ. 

Новчана средства у КМ мања су за 1%, a девизна средства за 32% у односу на крај 2018. године. У 
овом периоду дошло је до пораста новчаних средстава која се држе код депозитних институција у 
БиХ (у КМ и у девизама), али ове ставке имају мало учешће у структури укупних новчаних 
средстава. 

Средстава на рачунима депозита код депозитних институција у иностранству и у БиХ износе 284,7 
милиона КМ, а чине их средства на девизним трансакционим рачунима и трансакционим 
рачунима у домаћој валути 88,8% (са стопом пада од 22%) и средства орочених девизних 
средстава код страних банака са роком орочавања до 30 дана 11,2% (са стопом пада од 62%). 

Од укупних новчаних средстава (1.856,3 милиона КМ), износ од 938,3 милионa КМ или 50,5% су 
новчана средства каматоносних рачуна депозита (са крајем 2018. године чинили су 53% укупних 
новчаних средстава), а износ од 917,9 милиона КМ је позиција готовог новца и некаматоносних 
рачуна на које банке не остварују приходе, која чини 49,5% укупних новчаних средстава (са 
31.12.2018. године чинила је 47% укупних новчаних средстава). Оваква структура новчаних 
средстава није повољна за профитабилност банака, али је условљена ниским каматним стопама. 
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Табела 19: Структура новчаних средстава 
(у 000 КМ) 

ОПИС 
2017 2018 06/2019 

Инд. 
Износ % Износ % Износ % 

1 2 3 4 5 6 7 8=6/4 

KM               

Готов новац 88.905 5,7 108.823 5,4 128.644 6,9 118 

Рачун резерви код ЦБ БиХ 1.126.501 71,9 1.413.590 69,8 1.385.922 74,7 98 

Рачуни депозита код депоз. инст. у БиХ 851 0,1 2.023 0,1 1.755 0,1 87 

Рачуни депозита код депоз. инст. у иностр. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - 

Новчана средства у процесу наплате 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - 

Неисплаћени дугови 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - 

 УКУПНО: 1.216.257 77,7 1.524.436 75,3 1.516.321 81,7 99 

ДЕВИЗЕ               

Готов новац 81.840 5,2 92.125 4,6 55.218 3,0 60 

Рачун резерви код ЦБ БиХ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - 

Рачуни депозита код депоз. инст. у БиХ 7.123 0,5 9.746 0,5 10.465 0,6 107 

Рачуни депозита код депоз. инст. у иностр. 262.520 16,7 397.493 19,6 274.224 14,8 69 

Новчана средства у процесу наплате 42 0,0 29 0,0 42 0,0 145 

Неисплаћени дугови 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - 

 УКУПНО 351.525 22,4 499.393 24,7 339.949 18,3 68 

 СВЕУКУПНО 1.567.782 100,1 2.023.829 100,0 1.856.270 100,0 92 

 

Одржавање нивоа новчаних средстава у структури биланса стања банака од 22,1%, поред обавезе 
испуњавања прописаног износа обавезне резерве, произилази и из обављања функције платног 
промета, широке мреже пословних јединица банака, као и неразвијености тржишта новца у 
земљи који би банкама у кратком року, према потреби, требало да омогући бржи приступ 
ликвидним средствима. Исто тако, неразвијеност тржишта финансијских инструмената је условила 
одржавање релативно високог нивоа новчаних средстава. 
 
3.1.2.2 Кредити 

Кредитна функција је једна од основних функција пословања банака, те је сходно томе ниво 
укупних кредита најважнији показатељ обима пословања сваке банке и сектора у цјелини, али 
исто тако кредитна функција представља и највећи потенцијални генератор ризика у пословању 
банака. У овом извјештајном периоду бруто кредити са стањем на дан 30.06.2019. године износе 
5.141,80 милиона КМ или 61,3% бруто билансне активе и забиљежили су раст по стопи од 3%. 
Већи рас од кредита у овом извјештајном периоду имале су хартије од вриједности, што може 
значити промјену у пословној политици банака. 
 

 Секторска структура укупних кредита 3.1.2.2.1

У овом извјештајном периоду секторска структура кредита није се значајније мијењала. Највеће 
учешће и даље имају кредити дати грађанима и кредити дати приватним предузећима и 
друштвима, с тим што су кредити дати грађанима имали раст од 5% и повећали су своје учешће за 
0,8 процентних поена, а кредити приватним предузећима порасли су 3% и повећали су своје 
учешће у структури кредита за 0,2 процентна поена. Кредити дати влади и владиним 
институцијама чине 10,8% укупних кредита и порасли су за 3%. 
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Секторска структура укупних кредита банака Републике Српске види се из сљедећег приказа: 
 
Табела 20: Секторска структура укупних кредита 

(у 000 КМ) 

ОПИС 
2017 2018 06/2019 

Инд. 
Износ % Износ % Износ % 

1 2 3 4 5 6 7 8=6/4 

1. Владине институције 575.337 11,8 540.460 10,8 555.216 10,8 103 

2. Јавна и државна предузећа 240.465 4,9 268.525 5,4 221.613 4,3 83 

3. Приватна предузећа и друштва 1.830.004 37,6 1.831.345 36,6 1.890.843 36,8 103 

4. Непрофитне организације 7.811 0,2 6.914 0,1 8.480 0,2 123 

5. Банке и банкарске институције  0 0,0 0 0,0 0 0,0 - 

6. Небанкарске фин. институције 28.240 0,6 44.468 0,9 47.665 0,9 107 

7. Грађани 2.182.616 44,8 2.301.996 46,0 2.406.373 46,8 105 

8. Остало 5.446 0,1 12.142 0,2 11.603 0,2 96 

УКУПНО 4.869.919 100 5.005.850 100 5.141.793 100 103 

 

Остале категогије кредита немају значајно учешће у структури кредита. Кредити дати јавним и 
државним предузећима и остали кредити имали су смањење, а кредити дати небанкарским 
финансијским институцијама и кредити непрофитним организацијама имали су повећање у 
односу на крај 2018. године.  
 

 Гранска структура укупних кредита 3.1.2.2.2

Гранска структура укупних кредита банака Републике Српске види се из сљедећег приказа: 
 
Табела 21: Гранска структура укупних кредита 

(у 000 КМ) 

ОПИС 
2017 2018 06/2019 

Инд. 
Износ % Износ % Износ % 

1 2 3 4 5 6 7 8=6/4 

1. Гранска концетрација кредита               

1.1. Кредити правним лицима за:               

 пољопривреду 119.365 2,5 114.077 2,3 114.470 2,2 100 

 производњу  743.302 15,3 652.257 13,0 655.616 12,8 101 

 грађевинарство 221.238 4,5 254.651 5,1 222.704 4,3 87 

 трговину  626.423 12,9 643.106 12,8 651.644 12,7 101 

 угоститељство  55.307 1,1 49.990 1,0 49.804 1,0 100 

 саобраћај, складиштење и везе 65.650 1,3 134.282 2,7 151.505 2,9 113 

 финансијско посредовање  47.858 1,0 93.964 1,9 75.526 1,5 80 

 пословање некретнинама, изнајмљивање и 
пословне услуге  

108.375 2,2 124.991 2,5 156.648 3,0 125 

 влада-јавна управа и одбрана, обавезно 
социјално осигурање 

575.337 11,8 540.460 10,8 555.216 10,8 103 

 Остало 124.448 2,6 96.076 1,9 102.287 2,0 106 

 Укупно 1.1. 2.687.303 55,2 2.703.854 54,0 2.735.420 53,2 101 

1.2. Кредити становништву (HH) за:               

 општу потрошњу 1.498.717 30,8 1.583.568 31,6 1.647.670 32,0 104 

 стамбену изградњу 535.559 11,0 573.849 11,5 607.776 11,8 106 

 обављање дјелатности 148.340 3,0 144.579 2,9 150.927 2,9 104 

 Укупно 1.2. 2.182.616 44,8 2.301.996 46,0 2.406.373 46,7 105 

 Укупно (1.1.+1.2.) 4.869.919 100 5.005.850 100 5.141.793 100 103 
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Према гранској структури укупних кредита, кредити правним лицима са 30.06.2019. године износе 
2.735,4 милиона КМ и већи су 1%, а кредити дати становништву износе 2.406,4 милиона КМ и већи 
су 5%. Такође, гранска концентрација кредита правним лицима показује у континуитету 
концентрацију кредита пласираних за производњу, трговину и владу – јавна управа и одбрана и 
обавезно социјално осигурање који имају раст. Кредити дати грађевинарству су пали 13%, а кредити 

за пословање некретнинама, изнајмљивање и пословне услуге имали су највећи раст од 25%.  

Код кредита физичким лицима и даље је изражена концентрација кредита за општу потрошњу, 
али највећи расу у односу на крај 2018. године имали су кредити за стамбену изградњу (6%). 
 

 Нето кредити 3.1.2.2.3

Нето кредити представљају бруто кредите умањене за исправке вриједности по МРС/МСФИ. 
Стање и кретање нето кредита банака Републике Српске види се из сљедећег приказа: 
 
Табела 22: Нето кредити 

(у 000 КМ) 

ОПИС 2017 2018 06/2019 Инд. 

1 2 3 4 5=4/3 

1. Кредити, потр. по посл. лиз. и доспјела. потр. 4.869.919 5.005.850 5.141.793 103 

2. Исправке вриједности 409.754 412.173 398.106 97 

3. Нето кредити (1.-2.) 4.460.165 4.593.677 4.743.687 103 

 
Нето кредити банкарског сектора су порасли 3% у односу на крај 2018. године. Кредити, 
потраживања по пословима лизинга и доспјела потраживања су забиљежила раст по стопи од 3%, 
док су исправке вриједности за кредитне губитке имале пад од 3%. 

Исправке вриједности у просјеку покривају 7,74% укупних кредита (са крајем 2018. године 8,23% 
укупних кредита). 
 

 Рочна структура кредита 3.1.2.2.4

Рочна структура кредита банака из Републике Српске приказана по секторима даје се у сљедећој 
табели: 
 
Табела 23: Рочна структура кредита 

(у 000 КМ) 

ОПИС 

Кратк. кредити 
 < 1 год. 

Дугор. кредити  
>1 год. 

Доспјела потраживања 

2018 06/2019 Инд. 2018 06/2019 Инд. 2018 06/2019 Инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Владине институције 2.886 2.873 100 536.381 550.192 103 1.193 2.151 180 

2. Јавна и државна предузећа 52.689 13.754 26 214.406 203.997 95 1.430 3.862 270 

3. Приватна предузећа и  
     друштва 

491.660 508.793 103 1.142.418 1.152.171 101 197.267 229.879 117 

4. Непрофитне организације 1.101 2.636 239 2.737 2.772 101 3.076 3.072 100 

5. Банке и банкарске 
институције  

0 0 - 0 0 - 0 0 - 

6. Небанкарске фин. 
институције 

6.633 6.124 92 37.370 41.029 110 465 512 110 

7. Грађани 164.855 169.194 103 2.010.744 2.113.466 105 126.397 123.713 98 

8. Остало 397 217 55 11.646 11.280 97 99 106 107 

УКУПНО 720.221 703.591 98 3.955.702 4.074.907 103 329.927 363.295 110 

 

Краткорочни кредити мањи су за 2%, дугорочни кредити већи су за 3%, а доспјела потраживања 
порасла су за 10% у односу на крај 2018. године. У структури обе категорије кредита доминантно 
учешће имају кредити дати приватним предузећима и грађанима који су имали раст, али највећи 
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раст су имали дугорочни кредити дати грађанима. У извјештајном периоду доспјела потраживања 
су мања за 2% на кредитима датим грађанима, код кредита датих непрофитним организацијама 
доспјела потраживања су остала на истом нивоу, а све остале категорије кредита имају пораст 
доспјелих потраживања.  
 
Графикон 13: Рочна структура кредита 
 

 
 

Промјене рочне структуре кредита приказане су претходним графиконом кроз серију од пет 
упоредних периода, почев од 2015. године. 
 
 

 Доспјела потраживања по кредитима 3.1.2.2.5

Доспјела потраживања су већа за 10% у односу на крај 2018. године. Доспјела потраживања код 
кредита приватних предузећа и друштава и доспјела потраживања кредита грађана заједно чине 
97.3% укупних доспјелих потраживања.  
 
Табела 24: Однос доспјелих кредитних потраживања и укупних кредита 

(у %) 

ОПИС 
П Е Р И О Д 

2015 2016 2017 2018 06/2019 

- доспјели кредити / укупни кредити 10,79 8,39 7,26 6,59 7,07 

- доспјели кред. прив.пред. /укуп. кред. прив.пред. 17,47 13,10 11,40 10,77 12,16 

- доспјели кредити грађана /укупни кредити грађана 8,73 7,04 6,08 5,49 5,14 

 

Према данима кашњења, доспјела потраживања са кашњењем дужим од 30 дана износе 91,26% 
укупних доспјелих потраживања по кредитима (са 31.12.2018: 93,99%), тако да учешће истих у 
укупним доспјелим потраживањима биљежи смањење за 2,73 процентна поена у односу на 
31.12.2018. године. Иако учешће доспјелих кредита грађана у односу на укупне кредите грађана 
биљежи тренд смањења у континуитету од 2015. године, ниво доспјелих потраживања овог 
сектора треба пратити са повећаном пажњом, поготово због чињенице да се углавном ради о 
дугорочним кредитима, те да се доспјела потраживања по основу кредита пласираних грађанима 
према данима кашњења углавном односе на кашњење преко 30 дана.  
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 Рочна и секторска структура кредита банака Републике Српске и пословних 3.1.2.2.6
јединица банака из Федерације БиХ 

Упоредни преглед рочне и секторске структуре кредита банака из Републике Српске и пословних 
јединица банака из Федерације БиХ које послују на подручју Републике Српске даје се у сљедећој 
табели: 

Табела 25: Рочна и секторска структура кредита банака РС и посл. јединица банака из ФБиХ 
(у 000 КМ) 

ОПИС 

2018 06/2019 

Инд. 
Банке РС % 

Јед. бан. 
ФБиХ 

% Укупно % Банке РС % 
Јед. бан. 

ФБиХ 
% Укупно % 

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

1. Краткорочни кредити                           

а) Влада и владине инст. 4.079 0,1 150 0,0 4.229 0,1 5.024 0,1 110 0,0 5.134 0,1 121 

б) Привреда 743.046 14,8 233.733 17,0 976.779 15,3 756.288 14,7 247.569 16,8 1.003.857 15,2 103 

в) Банке и др.фин.инст. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - 

г) Грађани 291.252 5,8 37.201 2,7 328.453 5,1 292.907 5,7 38.421 2,6 331.328 5,0 101 

е) Остало 11.771 0,2 5.170 0,4 16.941 0,3 12.667 0,2 5.179 0,4 17.846 0,3 105 

Укупно кратк. кредити 1.050.148 21,0 276.254 20,1 1.326.402 20,8 1.066.886 20,7 291.279 19,8 1.358.165 20,5 102 

2. Дугорочни кредити                         - 

а) Влада и владине инст. 536.381 10,7 29.088 2,1 565.469 8,9 550.192 10,7 38.472 2,6 588.664 8,9 104 

б) Привреда 1.356.824 27,1 427.112 31,1 1.783.936 28,0 1.356.168 26,4 463.425 31,5 1.819.593 27,5 102 

в) Банке и др.фин.инст. 0 0,0 3.776 0,3 3.776 0,1 0 0,0 4.568 0,3 4.568 0,1 121 

г) Грађани 2.010.744 40,2 633.851 46,2 2.644.595 41,5 2.113.466 41,1 669.832 45,6 2.783.298 42,1 105 

е) Остало 51.753 1,0 2.542 0,2 54.295 0,9 55.081 1,1 2.183 0,1 57.264 0,9 105 

Укупно дуг. кредити 3.955.702 79,0 1.096.369 79,9 5.052.071 79,2 4.074.907 79,3 1.178.480 80,2 5.253.387 79,5 104 

УКУПНО (1.+2.) 5.005.850 100,0 1.372.623 100,0 6.378.473 100,0 5.141.793 100,0 1.469.759 100,0 6.611.552 100,0 104 

 
Из приказа се види да су рочна и секторска структура пласираних кредита банака из Републике 
Српске и филијала и пословних јединица банака из Федерације БиХ врло сличне, односно да су 
најзаступљенији кредити пласирани привреди и грађанима, те да су оријентисани на дугорочно 
кредитирање. 

Укупно пласирани кредити у Републици Српској са 30.06.2019. године износе 6.611,6 милиона KM 
и већи су за 4% у односу на стање са 31.12.2018. године (6.378,5 милиона КМ), од чега кредити 
организационих дијелова банака чије је сједиште у Федерацији БиХ износе 1.469,8 милиона КМ 
или 22,2% укупних кредита пласираних у Републици Српској и већи су за 7% у односу на крај 2018. 
године. Организациони дијелови банака из Републике Српске (три банке) који послују на подручју 
Федерације БиХ пласирали су укупно 244,7 милиона КМ са растом по стопи од 8% (31.12.2018: 
233,4 милиона КМ). 
 

 Кредити грађанима 3.1.2.2.7

Преглед рочне и намјенске структуре кредита грађанима банака из Републике Српске и пословних 
јединица банака чије је сједиште у Федерацији БиХ (а које послују у Републици Српској) види се у 
сљедећој табели: 
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Табела 26: Структура кредита грађанима банака РС и посл. јединица банака из ФБиХ 
(у 000 КМ) 

ОПИС 

2018 06/2019 

Инд. 
Банке РС % 

Јед. бан. 
ФБиХ 

% Укупно % Банке РС % 
Јед. бан. 

ФБиХ 
% Укупно % 

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

1. Краткорочни кредити  
     грађана 

                          

а. - за општу потрошњу 240.817 10,5 36.970 5,5 277.787 9,3 240.494 10,0 38.164 5,4 278.658 8,9 100 

б. - за стамбене потребе 21.020 0,9 11 0,0 21.031 0,7 20.453 0,8 13 0,0 20.466 0,7 97 

в. - за обављ.дјелатности 29.415 1,3 220 0,0 29.635 1,0 31.960 1,3 244 0,0 32.204 1,0 109 

Укупно (1) 291.252 12,7 37.201 5,5 328.453 11,0 292.907 12,2 38.421 5,4 331.328 10,6 101 

2. Дугорочни кредити  
    грађана 

                          

а. - за општу потрошњу 1.342.751 58,3 549.276 81,9 1.892.027 63,6 1.407.177 58,5 576.941 81,5 1.984.118 63,7 105 

б. - за стамбене потребе 552.829 24,0 79.187 11,8 632.016 21,3 587.322 24,4 88.153 12,4 675.475 21,7 107 

в. - за обављ.дјелатности 115.164 5,0 5.388 0,8 120.552 4,1 118.967 4,9 4.738 0,7 123.705 4,0 103 

Укупно (2) 2.010.744 87,3 633.851 94,5 2.644.595 89,0 2.113.466 87,8 669.832 94,6 2.783.298 89,4 105 

СВЕУКУПНО (1.+2.) 2.301.996 100,0 671.052 100,0 2.973.048 100,0 2.406.373 100,0 708.253 100,0 3.114.626 100,0 105 

 
Укупни кредити грађанима са стањем на дан 30.06.2019. године износе 3.114,6 милиона КМ и 
већи су за 5% у односу на крај 2018. године. Од укупних кредита грађанима, банке из Републике 
Српске пласирале су 2.406,4 милиона КМ или 77,3% укупних кредита грађанима, док су пословне 
јединице банака чије је сједиште у Федерацији БиХ пласирале грађанима 708,3 милиона КМ или 
22,7% укупних кредита грађана. 

Намјенска структура кредита датих грађанима незнатно се мјењала и дошло је до раста учешћа 
кредита за стамбену изградњу. 

Намјенска структура кредита грађанима за општу потрошњу види се из сљедећег приказа: 
 
Табела 27: Намјенска структура кредита грађанима за општу потрошњу 

(у 000 КМ) 

ОПИС 

2018 06/2019 

Инд. 
Банке РС % 

Јед. бан. 
ФБиХ 

% Укупно % Банке РС % 
Јед. бан. 

ФБиХ 
% Укупно % 

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

Намјена кред.за опш.потрош.                           

1. куповина робе шир. потрош. 41.104 2,6 9.741 1,7 50.845 2,3 38.232 2,3 9.581 1,6 47.813 2,1 94 

2. куповина аутомобила 2.337 0,1 1.061 0,2 3.398 0,2 3.188 0,2 885 0,1 4.073 0,2 120 

3. по картицама 38.140 2,4 17.933 3,1 56.073 2,6 37.367 2,3 18.050 2,9 55.417 2,4 99 

4. прекорачења по рачунима 80.130 5,1 22.180 3,8 102.310 4,7 80.096 4,9 23.641 3,8 103.737 4,6 101 

5. куповина хартија од вријед. 55 0,0 0 0,0 55 0,0 55 0,0 0 0,0 55 0,0 100 

6. ненамјен.готовински кред. 1.391.996 87,9 524.727 89,5 1.916.723 88,3 1.457.499 88,5 551.236 89,6 2.008.735 88,8 105 

7. ломбардни кредити 1.406 0,1 0 0,0 1.406 0,1 2.408 0,1 0 0,0 2.408 0,1 171 

8. ост. кред.за опш. потрош. 28.400 1,8 10.605 1,8 39.005 1,8 28.826 1,7 11.710 1,9 40.536 1,8 104 

УКУПНО  1.583.568 100,0 586.247 100,0 2.169.815 100,0 1.647.671 100,0 615.103 100,0 2.262.774 100,0 104 

 

Према намјенској структури кредита пласираних грађанима за општу потрошњу, највеће учешће 
имају ненамјенски готовински кредити који су порасли за 5% и повећали су своје учешће за 0,5 
процентних поена у односу на крај 2018. године и чине 88,8% укупних кредита за општу 
потрошњу.  
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 Задуженост становништва по кредитима банкарског сектора 3.1.2.2.8

Укупна задуженост становништва по кредитима банака које послују у Републици Српској износи 
2.998 милиона КМ. Према резултатима пописа становништва у Републици Српској и БиХ за 2013. 
годину, за територију Републике Српске укупан број пописаних лица је 1.170.342, што даје кредитну 
задуженост по становнику у износу од 2.561,6 КМ (са 31.12.2018. године износила је 2.445 КМ). 

Задуженост становништва по кредитима банкарског сектора са 30.06.2019. године види се из 
сљедећег приказа: 

Табела 28: Задуженост становништва по кредитима 
(у 000 КМ) 

ОПИС 
Период 

Инд. 
2017 2018 06/2019 

 
1 2 3 4 5=4/3 

1. Банке РС 2.182.616 2.301.996 2.406.373 105 

  минус: пословне јединице банака РС у ФБиХ 107.839 111.840 116.669 104 

  Укупно 1: 2.074.777 2.190.156 2.289.704 105 

2. Пословне јединице банака ФБиХ у РС 613.033 671.052 708.253 106 

  УКУПНО (1+2) 2.687.810 2.861.208 2.997.957 105 

 
Према саопштењу Републичког завода за статистику Републике Српске (Саопштење број 163/19) 
процјењени број становника у Репулици Српској за 2018. годину је 1.147.902, тако да је укупна 
задуженост по становнику 2.612 КМ према процијењеном броју становника. 
 

 Рочна и гранска структура укупних пласмана банака Републике Српске 3.1.2.2.9

Категорија укупних пласмана је шири појам и обухвата поред укупних кредита и све остале 
пласмане (без девизних текућих рачуна код ино-банака), као што су орочена средства код ино-
банака, пласмани другим банкама, хартије од вриједности, инвестиције у неконсолидована 
предузећа, камате и накнаде, авансе и одгођено плаћање, те гаранције и друга јемства.  
 
Табела 29: Рочна и гранска структура укупних пласмана 

(у 000 КМ) 

АКТИВА ГРАНА 
Краткорочни пласмани Дугорочни пласмани Гаранције и друга јемства УКУПНО 

2018 06/2019 Инд. 2018 06/2019 Инд. 2018 06/2019 Инд. 2018 06/2019 Инд. 

1. Пољопривреда, лов,  
     риболов,.. 

33.405 34.473 103 79.887 73.646 92 7.250 11.222 155 120.542 119.341 99 

2. Рударство и индустрија 183.610 216.238 118 325.065 313.566 96 148.370 136.030 92 657.045 665.834 101 

3. Енергетика 22.712 20.035 88 128.042 118.131 92 10.280 22.701 221 161.034 160.867 100 

4. Грађевинарство 84.012 74.751 89 158.510 138.660 87 157.976 177.110 112 400.498 390.521 98 

5. Трговина 310.654 317.086 102 332.690 346.571 104 250.416 259.554 104 893.760 923.211 103 

6. Услуге, туризам,  
     угоститељство 

41.359 39.763 96 124.440 145.372 117 49.087 60.312 123 214.886 245.447 114 

7. Транспорт, складишт.,  
     ПTT, комуникације 

24.307 27.122 112 89.233 119.885 134 104.374 105.231 101 217.914 252.238 116 

8. Финансије 265.035 265.424 100 520.716 534.473 103 31.339 21.858 70 817.090 821.755 101 

9. Трговина некретнин. 16.019 16.968 106 26.601 27.778 104 9.983 11.107 111 52.603 55.853 106 

10. Админ.,државне,  
       јавне услуге 

255.548 304.386 119 534.269 561.396 105 16.871 17.953 106 806.688 883.735 110 

11.Грађани 291.252 292.907 101 2.010.744 2.113.466 105 0 0 - 2.301.996 2.406.373 105 

12.Остало 40.274 52.123 129 76.565 58.060 76 160.891 178.376 111 277.730 288.559 104 

УКУПНО 1.568.187 1.661.276 106 4.406.762 4.551.004 103 946.837 1.001.454 106 6.921.786 7.213.734 104 

 

Укупни пласмани банака већи су за 4% у односу на крај 2018. године. Дугорочни пласмани 
смањили су своје учешће у структури за 1,1 процентни поен (износе 63,1% укупних пласмана) и 



Агенција за банкарство Републике Српске     www.abrs.ba 

 

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 01.01.2019 – 30.06.2019. 34 

расли су 3%, краткорочни пласмани су порасли за 6% са учешћем о 23,03%, док гаранције и друга 
јемства имају повећање учешћа у структури укупних пласмана за 0,88 процентних поена (износе 
13,88% укупних пласмана) и биљеже раст по стопи од 6% у односу на крај 2018. године.  

У гранској структури пласмана највише се краткорочно задужују трговина, администрација и 
држава-јавне установе, затим грађани, финансије, те рударство и индустрија. 

Дугорочни пласмани су највећи код грађана, затим администрације и државе-јавних установа, 
финансија, трговине и рударства. 
 
Графикон 14: Рочна и гранска структура укупних пласмана 

 

 
 
Кретање рочне и гранске структуре укупних пласмана банкарског сектора приказано је 
претходним графиконом кроз серију пет упоредних периода, почев од 2015. године. 
 

 Укупно прикупљени депозити и пласирани кредити у Републици Српској 3.1.2.2.10

Укупно прикупљени депозити и пласирани кредити у Републици Српској виде се из сљедећег приказа: 
 
Табела 30: Прикупљени депозити и пласирани кредити 

(у 000 КМ) 

ОПИС 
2018 06/2019 

Инд. Износ 
депозита 

Износ 
кредита 

Износ 
депозита 

Износ 
кредита 

1 2 3 4 5 6=4/2 7=5/3 

 1. Банке РС 6.050.049 5.005.850 6.120.438 5.141.793 101 103 

 2. Пословне јединице банака ФБиХ 768.755 1.372.623 911.444 1.469.759 119 107 

 3. УКУПНО: 6.818.804 6.378.473 7.031.882 6.611.552 103 104 

 4. Минус: Пословне јед. банака РС у ФБиХ 306.087 233.393 329.762 244.679 108 105 

5. УКУПНО 6.512.717 6.145.080 6.702.120 6.366.873 103 104 

 
Пословне јединице банака које имају сједиште у Федерацији БиХ, а послују у Републици Српској 
имају раст депозита од 19% и раст кредита од 7% у односу на крај 2018. године. Пословне 
јединице банака које имају сједиште у Републици Српској, а послују на подручју Федерације БиХ 
имају раст депозита од 8% и раст кредита од 4%. На укупном нивоу депозити су порасли за 3%, а 
кредити за 4% у односу на крај 2018. године.  
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 Профитабилност 3.2

На основу извјештаја банака банкарског сектора Републике Српске за други квартал 2019. године, 
осам банака исказало је нето добит (бруто добит умањена за обрачунати порез) у укупном износу 
од 50,9 милиона КМ са стопом пада од 5% у односу на први квартал 2018. године. 

 
 Биланс успјеха 3.2.1

Структура биланса успјеха банкарског сектора Републике Српске са 30.06.2018. и 30.06.2019. 
године види се из сљедећег приказа: 

Табела 31: Биланс успјеха банкарског сектора РС 
                                                                                                                                                                                                                  (у 000 КМ) 

ОПИС 
06/2018 06/2019 

Инд. 
Износ % Износ % 

1. ПРИХОДИ ПО КАМАТАМА И СЛ.ПРИХОДИ         
а) Приходи од камата и слични приходи 147.533 66,0 146.721 65,8 99 
б) Оперативни приходи 75.961 34,0 76.178 34,2 100 
2. УКУПНИ ПРИХОДИ (1.а+1.б) 223.494 100 222.899 100 100 
3. РАСХОДИ           
а) Расходи по каматама и слични расходи 34.341 20,5 31.270 18,7 91 
б) Пословни и директни расходи 26.340 15,7 27.650 16,5 105 
в) Оперативни расходи 106.832 63,8 108.252 64,8 101 
4. УКУПНИ РАСХОДИ (3.а+3.б+3.в) 167.513 100 167.172 100 100 
УКУПНИ ПРИХОДИ - РАСХОДИ (2.- 4.) 55.981   55.727   100 
ДОБИТ ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА 58.682   55.727   95 
ГУБИТАК 2701   0   0 
ПОРЕЗИ 5.063   4.850   96 
Добит по основу повећ.одл.пор.средст. и 
смањ.одл.пор.обав. 

102   127   125 

Губит. по основу смањ.одл.пор.средст. и 
повећ.одл.пор.обав. 

71   66   93 

НЕТО-ДОБИТ 53.690   50.938   95 
НЕТО - ГУБИТАК 2.741   0   0 

 

Укупни приходи банака банкарског сектора Републике Српске у другом кварталу 2019. године износе 
222,9 милионa КМ и остали су на приближно истом нивоу у односу на други квартал 2018. године. 

Приходи од камата и слични приходи чине 65,8% укупних прихода и имали су пад од 1% у односу 
на 30.06.2018. године. 

У структури прихода од камата и сличних прихода и даље су најзначајнији приходи по каматама на 
кредите који износе 126,4 милиона КМ или 86,18% укупних прихода од камата са стопом пада од 3% 
у односу на исти период 2018. године. Поред наведеног, евидентан је и приход из пословања са 
хартијама од вриједности у износу од 10 милиона КМ или 6,92% укупних прихода од камата и 
сличних прихода са стопом раста од 18% у односу на исти период 2018. године, док остали приходи 
од камата и слични приходи износе 10,1 милион КМ са учешћем од 6,89% (приходи по пласманима 
другим банкама и каматоносним рачунима депозита код депозитних институција и слично). 

Продуктивност банака мјерена на бази просјечног стања као однос укупних прихода и нето 
просјечне активе је 5,02% (са 30.06.2018. године 5,41%). 

Оперативни приходи чине 34,2% укупних прихода и износе 76,2 милиона КМ са растом од 2%. 
Структуру оперативних прихода чине: приходи по основу извршених услуга платног промета у 
износу од 50,4 милиона КМ или 66,10% укупних оперативних прихода са растом по стопи од 4% у 
односу на исти период  2018. године, затим приходи по основу пословања са девизама у износу 
од 7,2 милиона КМ или 9,48% укупних оперативних прихода са растом од 2%, приходи по 
ванбилансним пословима у износу од 4,4 милиона КМ, приходи од накнада по кредитима у 
износу од 3,3 милиона, те остали оперативни приходи у укупном износу од 10,8 милиона КМ као 
што су приходи од послова трговања, нето позитивне курсне разлике, приходи по основу 
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наплаћених отписаних потраживања, закупнина, продаје основних средстава и нематеријалних 
улагања, приходи по учешћу у капиталу других правних лица и други приходи.  

Укупни расходи банкарског сектора износе 167,2 милиона КМ и на приближно истом су нивоу у 
односу на исти упоредни период 2018. године (167,5 милиона КМ). 

Према структури укупних расхода банкарског сектора, расходи по каматама и слични расходи 
износе 31,3 милиона КМ или 18,7% укупних расхода и биљеже значајнији пад по стопи од 9% у 
односу на исти период 2018. године, на штa је најзначајније утицало смањење расхода по 
каматама на депозите. 

Пословни и директни расходи износе 27,7 милиона КМ или 16,5% укупних расхода и расли су по 
стопи од 5%, а састоје се од: трошкова исправки вриједности по билансу и резервисања по 
ванбилансу (формираних примјеном МРС/МСФИ) у износу од 11,1 милион КМ или 40,1% укупних 
пословних и директних расхода, са падом по стопи од 8% у односу на исти период 2018. године и 
осталих пословних и директних трошкова (расходи по основу накнада и провизија и слично) у 
износу од 16,6 милиона КМ или 59,9% укупних пословних и директних трошкова са растом по 
стопи од 16%. 

Оперативни расходи износе 108,3 милиона КМ или 64,8% укупних расхода и већи су за 1% односу 
на исти период 2018. године. Ови расходи односе се на трошкове плата и доприноса у износу од 
47,5 милиона КМ који су остали на истом нивоу у односу на упоредни период 2018. године, затим 
на трошкове пословног простора, остале фиксне активе и режија у износу од 34,6 милиона КМ 
који су већи за 4%, те на остале оперативне трошкове у износу од 26,2% милиона КМ (већим 
дијелом се односе на нематеријалне трошкове, негативне курсне разлике, расходовање и отпис 
основних средстава и нематеријалних улагања, трошкови пореза и доприноса, трошкове 
резервисања за обавезе, губици по основу продаје основних средстава и остали трошкови) који су 
остали на истом нивоу у односу на исти период 2018. године. 

На основу извјештаја банака банкарског сектора Републике Српске за други квартал 2019. године, 
осам банака исказало је нето добит (бруто добит умањена за обрачунати порез) у укупном износу 
од 50,9 милиона КМ са стопом пада од 5% у односу на први квартал 2018.  

Коефицијенти профитабилности банкарског сектора мјерени на бази годишњег нивоа нето добити 
и просјечног стања активе и капитала (13-мјесечни просјек) за пет извјештајних периода су 
приказани у сљедећој табели: 
 
Табела 32: ROAA и ROAE показатељи 

(у 000 КМ или у %) 

ОПИС 06/2015 06/2016 06/2017 06/2018 06/2019 

1. Нето добит 36.308 31.556 63.545 50.949 50.938 

2. Просјечна нето актива 6.371.203 6.275.564 6.453.791 6.994.007 7.641.234 

3. Просјечни укупни капитал 815.586 861.932 891.789 948.309 970.095 

5. ROAA (1/3) 1,14% 1,01% 1,97% 1,46% 1,33% 

6. ROAE (2/4) 8,90% 7,32% 14,25% 10,75% 10,50% 

7. Нето каматни приход 104.092 106.461 111.279 113.192 115.451 

8.Оперативни приходи 76.829 71.289 93.772 75.961 76.178 

9. Укупни оперативни расходи 108.599 114.267 104.818 106.832 108.252 

10. Укупни приходи умањени за остале пословне и  
       директне трошкове* 

169.937 166.570 192.785 174.890 175.069 

11. Нето каматни приход/просјечна нето актива 3,27% 3,39% 3,45% 3,24% 3,02% 

12. Оперативни приходи/просјечна нето актива 2,41% 2,27% 2,91% 2,17% 1,99% 

13. Укупни оперативни расходи/ 
Укупни приходи умањени за остале пословне и 
директне трошкове (CIR) 

63,91% 68,60% 54,37% 61,09% 61,83% 

* Укупне приходе чине нето каматни приход и оперативни приход 
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 Ризици пословања банака 3.3

У складу са прописима Агенције, банке су дужне донијети и проводити адекватне политике и 
поступке управљања ризицима, те успоставити адекватан ниво, обим и начин контроле и 
извјештавања о ризицима. 
 

 Кредитни ризик 3.3.1

Кредитни и други пласмани имају највеће учешће у укупној структури активе и њен су 
најризичнији дио. Кредитни портфолио чини 61,3% бруто билансне активе. Oд квалитета кредита, 
односно степена наплативости кредита у највећој мјери зависи стабилност и успјешност 
пословања сваке банке и банкарског сектора у цјелини. 

Поред обавезе банака да финансијске извјештаје и вредновање активе раде сходно МРС и МСФИ, 
Агенција је задржала постојећи регулаторни захтјев за класификацију активе (билансне и 
ванбилансне) и утврђивање потенцијалне изложености кредитном ризику, те обрачун резерви за 
покриће кредитних и других губитака. 
 

  Класификација активе 3.3.2

У наредној табели приказана је класификација укупне активе кроз три извјештајна периода и 
индекс раста или пада у односу на крај 2018. године. 

Табела 33: Класификација укупне активе 
(у 000 КМ) 

ОПИС 
2017 2018 06/2019 

Инд. 
Износ % Износ % Износ % 

1 2 3 4 5 6 7 8=6/4 

A 4.653.326 79,6 4.958.000 82,5 5.207.786 84,0 105 

Б 574.164 9,8 487.913 8,1 471.763 7,6 97 

Ц 169.759 2,9 119.529 2,0 84.122 1,4 70 

Д 149.177 2,6 150.455 2,5 164.094 2,6 109 

Е 302.563 5,2 292.439 4,9 271.988 4,4 93 

УКУПНО АКТИВА на коју се обр. 
резерве 

5.848.989 100 6.008.336 100 6.199.753 100 103 

Актива на коју се не обрач. резерве 2.609.360   3.167.972   3.196.275   101 

Обрачунате регулаторне резерве 548.429   539.805   523.188   97 

И.В. бил. активе и рез. по проц. 
губицима 

469.417   477.042   463.036     

Потребне регулат. резерве 79.012   62.763   60.152   96 

Формиране регулаторне резерве 86.827   16.682   0   0 

Недостајући износ регул. резерви* 40.995   46.121   60.152   130 

*Недостајући износ регулаторних резерви представља укупно обрачунате регулаторне резерве умањене за: износ исправке 
вриједности билансне активе и резервисања по ванбилансу сходно MRS/MSFI и износ регулаторних резерви формираних из добити. 

 

Укупно класификована актива (билансна и ванбилансна) на коју се обрачунавају резерве са 
30.06.2019. године износи 6.199,8 милиона КМ и порасла је 3% у односу на крај 2018. године. 

Укупна билансна и ванбилансна актива на коју банке не обрачунавају резерве по регулаторном 
захтјеву износи 3.196,3 милиона КМ и већа је за 1% у односу на крај 2018. године.  

Актива класификована у категорију ризика ''А'' има тренд раста и у овом извјештајном периоду 
већа је за 5% у односу на крај 2018. године, а повећала је своје учешће у укупној структури 
ризичне активе за 1,5 процентних поена. 

Категорија ризика ''Б'' има тренд смањења и у извјештајном периоду биљежи пад од 3% у односу на 
крај 2018. године. 
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Приликом оцјене квалитета активе посебна пажња посвећује се структури и учешћу неквалитетне 
активе у укупно класификованој активи коју чине потраживања класификована у више категорије 
ризика (''Ц'', ''Д'' и ''Е''). 

Неквалитетна актива са 30.06.2019. године износи 520,2 милиона КМ или 8,4% укупне активе на 
коју се обрачунавају резерве и мања је за 42,2 милион КМ или за 7% у односу на крај 2018. године. 

У неквалитетној активи категорија ''Д'' је имала раст од 9%, категорија ''Ц'' мања је за 30% и 
категорија ''Е'' је имала смањење од 7% у односу на крај 2018. године. 

Кретање класификације билансне и ванбилансне активе банкарског сектора приказано је у 
наредном графиконоу кроз серију пет упоредних периода, почев од 2015. године. 
 
Графикон 15: Класификација билансне и ванбилансне активе 

 

 
 

Квалитет укупне активе углавном зависи од квалитета кредитног портфолиа, јер су кредити по 
обиму и структури највећа и најризичнија ставка класификоване активе. 

Учешће неквалитетних кредита у укупним кредитима види се из сљедећег приказа: 

Табела 34: Учешће НПЛ у кредитима 
(у %) 

ОПИС 2015 2016 2017 2018 06/2019 

Неквалитетни кредити / укупни кредити 15,56 11,98 11,07 9,54 8,70 

Неквалитетни кредити ПЛ / кредити ПЛ* 18,32 13,8 13,35 11,39 10,28 

Неквалитетни кредити ФЛ / кредити ФЛ* 11,71 9,71 8,27 7,36 6,91 

* ПЛ (правна лица), ФЛ (физичка лица) 
      

Учешће укупних неквалитетних кредита у укупним кредитима са 30.06.2019. године је смањено за 
0,84 процентна поена у односу на крај 2018. године (9,54%). Наведени показатељ указује на тренд 
пада учешћа неквалитетних кредита у укупним кредитима, уз напомену да је и даље присутан 
знатно већи кредитни ризик, те потенцијални кредитни губици код кредита правних лица у односу 
на кредитни портфолио физичких лица. 

Обрачунате резерве по регулаторном захтјеву за неквалитетнe кредите износе 315,8 милиона КМ 
и мање су за 13,7 милиона КМ или за 4,2% у односу на стање са 31.12.2018. године (329,5 милиона 
КМ). Стопа покривености неквалитетних кредита резервама (70,59%) већа је за 1,59 процентних 
поена у односу на крај 2018. године. 
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Исправка вриједности по МРС-у за неквалитетне кредите са 30.06.2019. године износи 311,2 
милиона КМ и смањена је за 6% у односу на крај претходне године (331,4 милиона КМ). Стопа 
покривености неквалитетних кредита исправкама вриједности по МРС/МСФИ са стањем на дан 
30.06.2019. године износи 69,56% и већа је за 0,17 процентних поена у односу на крај 2018. године 
(69,39%). 

Укупни кредити класификовани по категоријама ризика са припадајућим резервама по 
регулаторном захтјеву дати су у сљедећој табели: 

Табела 35: Кредити и резерве класификоване по категоријама ризика 
(у 000 КМ) 

Категорија класификације 

2018 06/2019 

Индекс Износ 
кредита 

Износ 
резерви 

Износ 
кредита 

Износ 
резерви 

1 2 3 4 5 6=4/2 7=5/3 

А 4.112.880 75.456 4.281.089 79.002 104 105 
Б 415.403 32.632 413.352 34.002 100 104 
Ц 110.528 29.464 77.831 19.250 70 65 
Д 141.268 74.299 160.864 87.895 114 118 
Е 225.771 225.770 208.657 208.656 92 92 

УКУПНО 5.005.850 437.621 5.141.793 428.805 103 98 

 

Резерве на укупне кредите по регулаторном захтјеву са стањем на дан 30.06.2019. године износе 
428,8 милиона КМ и мање су за 8,8 милиона КМ у односу на стање истих на дан 31.12.2018. 
године (437,6 милиона КМ), од чега се на резерве по регулаторном захтјеву за укупне кредите 
физичких лица односи 181,2 милиона КМ и мање су за 1%, а на резерве по регулаторном захтјеву 
за укупне кредите правних лица односи се 247,6 милиона КМ и пале су за 3% у односу на крај 
2018. године.  

Стопа покривености кредита резервама по регулаторном захтјеву је сљедећа: 

Табела 36: Стопа покривености кредита резервама (по регулаторном захтјеву) 
(у %) 

ОПИС 2015 2016 2017 2018 06/2019 
Ук. резерве по кредитима / ук. кредити 12,48 10,41 9,41 8,74 8,34 
Рез. за NPL/укупни NPL 65,66 66,27 65,73 69,00 70,59 
Рез. за NPL прав. лица/укупни NPL прав. лица 61,71 58,61 58,75 62,65 65,31 
Рез. за NPL физ. лица/укупни NPL физ. лица 74,30 79,84 79,61 80,59 79,54 

 

Стопа покривености укупних кредита резервама по регулаторном захтјеву износи 8,34% и биљежи 
пад за 0,40 процентних поена у односу на крај 2018. године. 

Стопа покривености укупних кредита исправкама вриједности сходно МРС/МСФИ износи 7,74% и 
мања је за 0,49 процентна поена у односу на крај 2018. године. 
 

 Резерве за потенцијалне кредитне губитке 3.3.3

Преглед ризичне активе и издвојених резерви по регулаторном захтјеву дат је у сљедећој табели: 

Табела 37: Ризична актива и издвојене резерве 
(у 000 КМ) 

ОПИС 2017 2018 06/2019 Инд. 

1 2 3 4 5=4/3 

1. Укупна ризична актива (на коју се издвајају резерве) 5.848.989 6.008.336 6.199.753 103 

 актива класификована у А 4.653.326 4.958.000 5.207.786 105 

 актива класификована у Б, Ц, Д и Е 1.195.663 1.050.336 991.967 94 

2. Обрачунате резерве 548.429 539.805 523.188 97 

 актива класификована у А 91.303 96.991 102.073 105 

 актива класификована у Б, Ц, Д и Е 457.126 442.814 421.115 95 

3. Однос укупних резерви/ Укупно ризична актива 9,4% 9,0% 8,4%   

4. Однос општих резерви/ Актива класификована у А 2,0% 2,0% 2,0%   

5. Однос посебних резерви/ Актива класификована у Б-Е 38,2% 42,2% 42,5%   



Агенција за банкарство Републике Српске     www.abrs.ba 

 

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 01.01.2019 – 30.06.2019. 40 

Укупно обрачунате резерве за покриће кредитних и других губитака сходно подзаконским актима 
Агенције на дан 30.06.2019. године износе 523,2 милиона КМ и биљеже пад од 5% у односу на 
крај 2018. године. 

Стопа посебних резерви на активу класификовану у категорије ризика ''Б'' – ''Е'' је 42,5% и већа је 
за 0,3 процентних поенa у односу на крај 2018. године. 

Истовремено укупна исправка вриједности билансне активе и резервисања по ванбилансу сходно 
МРС/МСФИ износи 463 милиона КМ и мања је за 3% у односу на крај 2018. године. Стопа 
покривености класификоване активе исправкама вриједности и резервама сходно МРС/МСФИ је 
7,5% (са 31.12.2018. године иста је износила 7,94%). 

Процјена кредитних и других губитака и ниво обрачунатих резерви по регулаторном захтјеву 
одражавају квалитет активе сваке банке и банкарског сектора у цјелини и због тога се морају 
континуирано држати под надзором. 
 

 Девизна усклађеност финансијске активе и пасиве 3.3.4

Девизни ризик представља изложеност банке могућем утицају промјена девизних курсева у 
зависности од висине и дужине трајања изложености и степена девизне усклађености финансијске 
активе, пасиве и ванбиланса, односно од степена усклађености девизних новчаних токова. 

Због могућности негативног утицаја промјена девизних курсева на финансијску позицију банке, 
прописани су минимални стандарди којих се банке морају придржавати у обављању девизних 
активности, доношењу и спровођењу програма, политика и процедура за праћење, контролу и 
управљање девизним ризиком. 

Разлика између ставки активе и пасиве по појединим валутама је отворена индивидуална девизна 
позиција која може бити дуга или кратка позиција, као и укупна позиција банке. 

Девизна усклађеност нето финансијске активе, нето пасиве и ванбиланса се прати дневно на 
основу извјештаја банака. 

Стање и кретање девизне усклађености се види из сљедеће табеле: 

Табела 38: Девизна усклађеност нето финансијске активе, нето пасиве и ванбиланса 
(у 000 КМ) 

ОПИС 
2018 06/2019 

Индекс 
EUR Укупно EUR Укупно 

1 2 3 4 5 6=4/2 7=5/3 

1. ФИНАНСИЈСКА АКТИВА              

1.1. Новчана средства 386.446 500.281 225.825 338.794 58 68 

1.2. Кредити 101.253 101.253 92.636 92.636 91 91 

1.3. Кредити са дев.клауз. 3.095.452 3.099.486 3.093.477 3.096.416 100 100 

1.4. Остало 613.265 631.654 774.025 790.127 126 125 

1.5. УКУПНО 4.196.416 4.332.674 4.185.963 4.317.973 100 100 

2. ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ             

2.1. Депозити 2.310.415 2.434.122 2.257.120 2.382.038 98 98 

2.2. Узети кредити 85.262 85.262 73.415 73.415 86 86 

2.3. Депозити са дев.клауз. 1.580.262 1.580.283 1.624.838 1.624.858 103 103 

2.4. Остало 82.129 82.411 87.922 88.803 107 108 

2.5. УКУПНО 4.058.068 4.182.078 4.043.295 4.169.114 100 100 

3. ВАНБИЛАНСНА ПОЗИЦИЈА             

3.1. Актива 53.293 67.430 71.893 82.380 135 122 

3.2. Пасива 185.873 191.437 186.032 192.309 100 100 

4. ПОЗИЦИЈА             

4.1. Дуга позиција - износ 5.768 26.589 28.529 38.930 495 146 

4.2. Дуга позиција - у % 0,7 3 3 4     

4.3. Кратка позиција - износ             

4.4. Кратка позиција - у %             

5. Већа од дозвољене - у %             

6. Мања од дозвољене - у % 29 27 27 26     

 



Агенција за банкарство Републике Српске     www.abrs.ba 

 

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 01.01.2019 – 30.06.2019. 41 

Укупна девизна финансијска актива банака из Републике Српске са 30.06.2019. године износи 
4.318 милиона КМ и на истом је нивоу у односу на 31.12.2018. године. У структури девизне активе 
најзначајнија ставка су пласирани кредити са уговореном девизном клаузулом који износе 3.096,4 
милиона КМ који су на истом нивоу односу на 31.12.2018. године.  

Девизна пасива укупно износи 4.169,1 милиона КМ и приближно је иста у односу на крај 2018. 
године. У структури ових обавеза најзначајнија ставка су укупни девизни депозити који износе 
2.382 милиона КМ и биљеже стопу пада од 2% у односу на 31.12.2018. године и депозити са 
девизном клаузулом који су порасли 3% у односу на 31.12.2018. године.  

Обавезе по узетим кредитима износе 73,4 милиона КМ и мање су за 14% у односу на 31.12.2018. 
године.  

Остале девизне финансијске обавезе укупно износе 88,8 милиона КМ (субординисани дуг и остале 
финансијске обавезе)и имају стопу раста од 8% у односу на 31.12.2018. године.  

На нивоу банкарског сектора укупна девизна позиција са 30.06.2019. године је дуга и износи 38,9 
милиона КМ. 
 

 Управљање каматним ризиком  3.3.5

Одлуком Агенције о управљању каматним ризиком у банкарској књизи се, између осталог, 
регулише процес обрачуна процјене промјене економске вриједности банкарске књиге за сваку 
значајну валуту појединачно и за остале валуте укупно, нетирајући позиције имовине и обавеза са 
фиксном каматном стопом, промјењивом каматном стопом и каматном стопом која се мијења на 
основу одлуке органа управљања банке, како би се добила укупна нето пондерисана позиција 
банкарске књиге која у апсолутном износу представља промјену економске вриједности 
банкарске књиге. Однос промјене економске вриједности банкарске књиге и регулаторног 
капитала не би требао да буде већи од 20%. 

На нивоу банкарског сектора Републике Српске са стањем на дан 30.06.2019. године однос 
промјене економске вриједности банкарске књиге и регулаторног капитала износио је 8,22%, а 
како је приказано у сљедећој табели: 

Табела 39: Нето пондерисана позиција банкарске књиге по валути 
                                               (у 000 КМ) 

ОПИС 2018 06/2019 Инд. 

1 2 3 4=3/2 

1. Нето понд. поз. банк. књиге (ФКС+ПКС+КСОУ)*       

 1.1 По валути BAM (дуга позиција): -3.200 3.360 - 

 1.2 По валути EUR (дуга позиција): 82.854 74.882 90 

 1.3 По осталим валутама (кратка позиција): -1.330 -1.532 - 

2. Промјена ек. вриједности (1.1 + 1.2 – 1.3) 78.324 76.710 98 

3. Регулаторни капитал 879.372 933.535 106 

ПРОМЈЕНА ЕКОН. ВР./РЕГ. КАПИТАЛ * 100 8,91% 8,22%   

 *ФКС-фиксна каматна стопа / ПКС-промјењива каматна стопа / КСОУ - каматна стопа која се мијења 

на основу одлуке органа управљања банке 

 
Однос промјене економске вриједности позиција банкарске књиге и регулаторног капитала са 
30.06.2019. године већи за 0,69 процентних поена у односу на крај 2018. године. Посматрајући 
појединачне банке коефицијент се кретао од 3,27% до 15,55%. 
 

 Пондерисане номиналне и ефективне каматне стопе 3.3.6

Пондерисане номиналне и ефективне каматне стопе рачунају се на новоодобрене кредите, 
односно примљене депозите у извјештајном мјесецу. Ефективна каматна стопа је тржишна цијена 
банкарских производа, односно услуга. 
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Просјечна укупна пондерисана номинална каматна стопа на кредите банака из Републике Српске 
за период јануар-јуни 2019. године износи 4,57% и мања је за 0,17 процентних поена у односу на 
2018. године, а укупна просјечна ефективна каматна стопа износи 5,46%, такође је мања за 0,20 
процентних поена у односу на 2018. годину. 

Просјечна укупна пондерисана ефективна каматна стопа на кредите у посматраном периоду код 
јединица банака из Федерације БиХ које послују у Републици Српској (5,72%) биљежи пад за 0,15 
процентна поена у односу 2018. годину. Јединице банака из Федерације БиХ које послују у 
Републици Српској имају просјечну пондерисану ефективну каматну стопу за 0,26 процентни поен 
већу у односу на просјечну пондерисану ефективну каматну стопу банака из Републике Српске. 

Просјечне пондерисане номиналне и ефективне каматне стопе по кредитима за 2018. годину и за 
други квартал 2019. године израчунате су на основу мјесечних извјештаја за банкарски сектор 
Републике Српске и за пословне јединице банака из Федерације БиХ, а које послују у Републици 
Српској, а виде се из сљедећег приказа: 

Табела 40: Просјечне пондерисане каматне стопе на кредите 
(у %) 

О П И С 

I-XII/2018 I-VI/2019 

Банке РС 
Јед. банака 

ФБиХ 
Банке РС 

Јед. банака 
ФБиХ 

НКС ЕКС НКС ЕКС НКС ЕКС НКС ЕКС 

1. Пондерисане каматне стопе на краткорочне кредите 3,75 4,43 3,29 3,86 3,76 4,50 3,02 3,51 

    1.1. Кредити влади и валадиним институцијама 2,54 2,59             

    1.2. Привреди 3,59 4,05 3,13 3,42 3,49 4,04 2,89 3,18 

    1.3. Кредити банкама и друг.фин. институцијама 4,76 5,24     3,52 4,25     

    1.4. Становништву 8,59 14,96 8,68 19,27 7,93 12,13 8,94 18,86 

    1.5. Остали кредити 3,74 4,11 7,75 9,05 5,33 5,80     

2. Пондерисане каматне стопе на дугорочне кредите 5,42 6,49 5,18 6,47 4,96 5,93 5,22 6,47 

     2.1. Кредити влади и владиним институцијама 4,55 4,65 2,68 2,74 3,18 3,26     

     2.2. Привреди 4,77 5,23 3,56 3,83 4,21 4,59 3,39 3,65 

     2.3. Кредити банкама и друг.фин. институцијама 4,32 4,62 3,95 4,14 3,87 4,13     

     2.4. Становништву 6,01 7,65 5,87 7,59 5,68 7,18 5,68 7,19 

            2.4.1. Стамбени кредити 4,10 4,65 3,74 4,45 3,80 4,27 3,50 4,20 

      2.5. Остали кредити 4,85 5,49 4,25 4,41 4,00 4,25   
 

3. Укупно пондерисане каматне стопе на укупне кредите 4,74 5,66 4,75 5,87 4,57 5,46 4,65 5,72 

НКС = номиналне каматне стопе; ЕКС = ефективне каматне стопе 

 

Просјечне пондерисане номиналне и ефективне каматне стопе по ороченим депозитима за 2018. 
годину и за период јануар – јуни 2019. године израчунате на основу мјесечних извјештаја за 
банкарски сектор Републике Српске и за пословне јединице банака из Федерације БиХ које 
послују у Републици Српској, виде се из сљедећег приказа: 
 
Табела 41: Просјечне пондерисане каматне стопе на депозите 

 (у %) 

О П И С 

I-XII/2018 I-VI/2019 

Банке РС 
Јед. банака 

ФБиХ 
Банке РС 

Јед. банака 
ФБиХ 

НКС ЕКС НКС ЕКС НКС ЕКС НКС ЕКС 

1. Пондерисане каматне стопе на кратк. депозите -0,04 -0,04 0,25 0,25 -0,08 -0,08 0,40 0,41 
2. Пондерисане каматне стопе на дугор. депозите 1,60 1,60 1,16 1,16 1,41 1,41 1,58 1,59 
3. Пондерисане каматне стопе на укупне депозите 0,63 0,63 0,94 0,95 0,45 0,46 1,48 1,49 

НКС = номиналне каматне стопе; ЕКС = ефективне каматне стопе 
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Просјечна пондерисана ефективна каматна стопа на укупне депозите банака Републике Српске је 
0,46% и мања је за 0,17 процентних поена у односу на 2018. годину.  

Код организационих јединица банака из Федерације БиХ, просјечна пондерисана ефективна 
каматна стопа на укупне депозите је 1,49% и већа је од исте код банака Републике Српске за 1,03 
процентних поена. 

Разлику између просјечне пондерисане ефективне каматне стопе на укупне кредите (5,46%) и 
просјечне пондерисане ефективне каматне стопе на укупнe депозите (0,46%) износи 5 процентних 
поена и мања је за 0,05 процентних поена у односу на крај 2018. године. Разлику између 
просјечне пондерисане ефективне каматне стопе на укупне кредите и просјечне пондерисане 
ефективне каматне стопе на укупнe депозите код јединица банака из Федерације БиХ са 
31.03.2019. године је 4,23 процентна поена и нижа је за 0,59 процентних поена у односу на крај 
2018. године.  

Просјечне каматне стопе на уговоре на прекорачења по рачунима и депозите по виђењу за 2018. 
годину и за период јануар – јуни 2019. године виде се из сљедећег приказа: 
 
Табела 42: Просјечне пондерисане каматне стопе на уговоре на прекорачења и депозите по виђењу 

(у %) 

О П И С 

I-XII/2018 I-VI/2019 

Банке РС 
Јед. банака 

ФБиХ 
Банке РС 

Јед. банака 
ФБиХ 

НКС ЕКС НКС ЕКС НКС ЕКС НКС ЕКС 

1.   Пондерисане каматне стопе на кредите  
       (прекорачења по рачунима) 

  
 

    
  

  
 

     -  укупно правна лица и становништво 8,91 10,46 6,24 7,28 8,29 9,60 6,56 6,84 

     -  прекорачења по рачунима становништва 13,16 15,78 13,64 17,44 13,22 15,65 13,61 14,21 

2.  Пондерисане каматне стопе на депозите по виђењу                  

     -  укупно правна лица и становништво 0,05 0,05 0,02 0,02 0,04 0,05 0,03 0,03 

     -  прекорачења по рачунима становништва 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 

НКС = номиналне каматне стопе; ЕКС = ефективне каматне стопе 

 

Просјечна пондерисана ефективна каматна стопа на укупне кредите - прекорачења по рачунима у 
периоду јануар – јуни 2019. године код банака Републике Српске износила је 9,60% и мања је за 
0,86 процентних поена, а ефективна каматна стопа на прекорачења по рачунима становништва 
већа је за 2,76 процентних поена у односу на исте код јединица банака из Федерације БиХ. 
Просјечне пондерисане ефективне каматне стопе на депозите по виђењу су на вишем нивоу за 
0,02 процентна поена код банака Републике Српске у односу на јединице банака из Федерације 
БиХ, док су исте на депозите по виђењу становништва ниже на нивоу банкарског сектора 
Републике Српске за 0,01 процентни поен. 
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4 ЛИКВИДНОСТ 
 
Одржавање ликвидности и управљање ризиком ликвидности је веома сложен и важан сегмент 
пословања сваке банке и банкарског сектора у цјелини. Од квалитета управљања ризиком 
ликвидности и способности одржавања ликвидне позиције, те нивоа кредитног ризика, зависи 
стабилност пословања сваке банке, изградња повјерења и тржишна позиција.  

Одговорност за провођење политике ликвидности и обезбјеђивање способности банке да без одлагања 
извршава обавезе на дан доспијећа је на менаџменту банке и органима који управљају банком. 

У процесу управљања ризиком ликвидности банке су дужне да примјеном усвојених програма, 
политика и процедура осигурају рочну структуру и усклађеност активе, пасиве и ванбиланса, 
планирају будуће потребе и изворе ликвидности водећи рачуна о неопходној диверзификацији 
извора, заштите банку од неочекиваних новчаних одлива, те предвиде ликвидне потребе за 
ванредне ситуације. Све наведено банке морају обезбиједити имајући у виду поред утицаја 
интерних фактора на ликвидност банке и утицај екстерних фактора (регулаторни, монетарни, 
економски и законодавни систем, тржишни услови, развијеност тржишта новца и могућност 
приступа тржишту новца и др.) на укупно пословање банке. 

Фокус банака је усмјерен на строго држање под контролом текуће ликвидности, те повећање сте-
пена опрезности код планирања будуће позиције ликвидности. Са аспекта позиције ликвидности 
банкарски сектор Републике Српске је у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године одржавао ликви-
дност на задовољавајућем нивоу и био способан да све обавезе извршава у року доспијећа. На 
ликвидност банака значајан утицај има и строго постављен регулаторни оквир за одржавање и 
планирање ликвидности, чија је примјена под сталним надзором Агенције. 

Укупна новчана средства и хартије од вриједности за трговање (2.784,3 милиона КМ) имају 
значајно учешће од 33,2% у укупној бруто активи.  

У периоду од 01.01. до 30.06.2019. године све банке су континуирано испуњавале задане услове 
одржавања позиције ликвидности, односно одржавања новчаних средстава изнад прописаног 
минималног дневног износа новчаних средстава од 5% и одржавања декадног износа новчаних 
средстава изнад 10%, а све у односу на краткорочне изворе. 

Новчана средства на рачуну резерви код Централне банке БиХ са стањем на дан 30.06.2019. 
године износила су 1.385,9 милиона КМ или 74,7% укупних новчаних средстава, са падом по стопи 
од 2% или у износу од 27,7 милиона КМ у односу на крај 2018. године (1.413,6 милиона КМ). 
Сходно Одлуци o утврђивању и одржавању обавезних резерви и утврђивању накнаде на износ 
резерве, која се примјењује од 01.07.2016. године, банкарски сектор Републике Српске је 
испуњавао обавезу одржавања прописаног нивоа обавезне резерве у оквиру рачуна резерви код 
Централне банке БиХ (по стопи од 10% на стање средстава депозита и позајмљених средстава као 
основице за обрачун обавезне резерве). Банкарски сектор је са 30.06.2019. године располагао 
новчаним средствима рачуна резерви код Централне банке БиХ изнад средстава обавезне 
резерве у износу од 734,9 милиона КМ или 53% укупних новчаних средстава рачуна резерви, док 
су средства обавезне резерве износила 651,1 милиона КМ или 47% укупних новчаних средстава 
рачуна резерве код Централне банке БиХ (са 31.12.2018. године новчана средства рачуна резерви 
код Централне банке БиХ изнад средстава обавезне резерве износила су 770,8 милиона КМ или 
55% укупних новчаних средстава рачуна резерви, а средства обавезне резерве износила су 642,8 
милиона КМ или 45% укупних новчаних средстава). 

Рочна усклађеност финансијске активе и пасиве мјерена по преосталом року доспијећа за 
временски период 1-30 дана, 1-90 дана и 1-180 дана показује да банкарски сектор у континуитету 
испуњава рочну усклађеност активе и пасиве.  

С циљем обезбјеђења краткорочне отпорности банке на ризик ликвидности, банке су дужне 
обезбиједити одговарајући ниво заштитног слоја ликвидности, како би задовољиле потребе за 
ликвидношћу за сценариј стреса ликвидности од 30 календарских дана. Mинимални коефицијент 
покрића ликвидности (енгл. Liquidity Coverage Ratio, у даљем тексту: LCR), који представља однос 
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између нивоа заштитног слоја ликвидности и укупних нето ликвидносних одлива током периода 
стреса у трајању од 30 календарских дана, прописан је у износу ≥ 100%. 

Све банке у Републици Српској имају LCR изнад прописаног износа, а појединачно по банкама 
збирни LCR изражен у КМ креће се од 115,3% до 742%. Елементи за израчун коефицијента 
покрића ликвидности и износ LCR на нивоу банкарског сектора приказан је у следећој табели: 

Табела 43: LCR 
 (у 000 КМ) 

ОПИС 06/2019 

1. Заштитни слој ликвидности 1.885.430 

2. Нето ликвидносни одливи 912.027 

3. Коефицијент покрића ликвидности - LCR (1/2) 207% 

 

Рочна структура извора је база за рочну структуру пласмана, те се планирање извора и укупне 
ликвидне позиције сваке банке мора ускладити са планираном кредитном политиком. 

Свако озбиљније нарушавање рочне усклађености може довести до проблема одржавања 
ликвидности и може погоршати укупно финансијско стање банке. 
 
Табела 44: Коефицијенти ликвидности 

(у 000 КМ) 

ОПИС 06/2017 06/2018 06/2019 Инд. 
1 2 3 4 5=4/3 

1. Просјечна краткорочна актива/ 2.725.574 3.280.062 3.473.689 106 

Просјечна краткорочна пасива 2.956.615 3.637.118 3.850.132 106 

% 92,2 90,2 90,2 100 

2. Просјечна краткорочна актива/ 2.725.574 3.280.062 3.473.689 106 

Просјечна укупна нето актива (мј. просјек у тек. год.) 6.637.516 7.250.195 7.808.446 108 

% 41,1 45,2 44,5 98 

3. Просјечна краткорочна пасива/ 2.956.615 3.637.118 3.850.132 106 

Просјечна укупна нето актива (мј. просјек у тек. год.) 6.637.516 7.250.195 7.808.446 108 

% 44,5 50,2 49,3 98 

4. Просјечна кратк. актива – просјечна кратк. пасива/ 231.041 357.056 376.443 105 

Просјечна укупна нето актива (мј. просјек у тек. год.) 6.637.516 7.250.195 7.808.446 108 

% 3,5 4,9 4,8 98 

5. Просјечни нето кредити/ 4.175.057 4.432.454 4.599.055 104 

Просјечни депозити 4.991.237 5.567.191 6.004.672 108 

% 83,6 79,6 76,6 96 

6. Просј. нето кредити и преузете фин. обавезе акредитиви/ 4.181.178 4.441.491 4.601.925 104 

Просјечна укупна нето актива (мј. просјек у тек. год.) 6.637.516 7.250.195 7.808.446 108 

% 63,0 61,3 58,9 96 

7. Новчана средства и хартије од вриједности за трговање/ 2.047.551 2.746.667 2.784.280 101 

Укупна нето актива 6.760.363 7.700.197 7.938.975 103 

% 30,3 35,7 35,1 98 

8. Новчана средства/ 1.421.595 1.875.098 1.856.270 99 

Укупна нето актива 6.760.363 7.700.197 7.938.975 103 

% 21,0 24,4 23,4 96 

Напомена: Коефицијенти од тачке 1. до тачке 6. су рађени на бази просјечног стања 
Коефицијенти за тачке 7. и 8. су рађени на бази стања на посљедни дан обрачунског периода 

 
Укупна оцјена ликвидности банкарског сектора Републике Српске је задовољавајућа. Сходно 
подзаконском акту Агенције, банке су дужне да поред обезбјеђења стабилних, диверзификованих 
извора средстава, адекватне организације управљања ликвидношћу, јасних пословних политика, 
имају и планове за ванредне, односно неочекиване ситуације са тестирањем могућих стресних 
ситуација. 
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5 КАПИТАЛ И АДЕКВАТНОСТ КАПИТАЛА 
 

Јачина и стабилност банкарског сектора у великој мјери зависи од висине и способности капитала 
да апсорбује и oсигурa отпорност банкарског сектора на потенцијалне ризике у циљу одржавања 
сигурног и стабилног пословања банкарског сектора и испуњења обавеза према повјериоцима.  

Почевши од 31.12.2017. године, банке су у обавези да извјештавају Агенцију о стопама и нивоима 
регулаторног капитала, основног и редовног основног капитала, капиталним захтјевима и 
финансијској полузи сходно Одлуци о израчунавању капитала банака и Одлуци о извјештавању о 
адекватности капитала банке. 

Структуру капитала банкарског сектора са стањем на дан 31.12.2018. године и 30.06.2019. године 
дајемо у сљедећој табели: 

Табела 45: Структура капитала 
                                                                                                                                                                                          (у 000 КМ)              

ОПИС 2018 06/2019 

1. РEГУЛATOРНИ KAПИTAЛ 879.373 933.534 

1.1. OСНOВНИ KAПИTAЛ 807.087 870.057 

1.1.1. РEДOВНИ OСНOВНИ KAПИTAЛ (CET 1) 804.660 866.835 

1.1.1.1. Уплaћeни инструмeнти кaпитaлa 635.573 626.661 

1.1.1.2. Емисиона премија на акције 23.917 23.918 

1.1.1.3. Задржана добит протеклих година 69.450 104.416 

1.1.1.4. Призната добит или губитак  -76.394 -62.220 

1.1.1.5. Остали укупни резултат 6.143 9.223 

1.1.1.6. Остале резерве 181.628 206.422 

1.1.1.7. (–) Остала нематеријална имовина -23.222 -22.561 

1.1.1.8. 
(–) Одложена пореска имовина - средства која зависи од будуће 
профитабилности  

-1.083 -972 

1.1.1.9. 
(–) Одбици од ставки додатног основног капитала који премашују додатни 
основни капитал 

-11.352 -18.052 

1.1.2. ДОДАТНИ ОСНОВНИ КАПИТАЛ (AT 1) 2.427 3.222 

1.1.2.1. Плаћени инструменти капитала који се признају као додатни основни капитал 6.000 6.000 

1.1.2.2. (–) Одбици од ставки допунског капитала који премашују допунски капитал -14.925 -20.830 

1.1.2.3. 
Одбитак од ставки додатног основног капитала који премашује додатни основни 
капитал (одбија се од редовног основног капитала) 

11.352 18.052 

1.2. ДОПУНСКИ КАПИТАЛ (Т2) 72.286 63.477 

1.2.1. 
Плаћени инструменти капитала и субординисани кредити који се признају као 
допунски капитал 

50.634 49.955 

1.2.2. 
Опште исправке вриједности за кредитни ризик у складу са стандардизованим 
приступом 

52.846 52.844 

1.2.3. 
Одбитак од ставки допунског капитала који премашује допунски капитал (одбијен 
у додатном основном капиталу) 

14.925 20.830 

1.2.4. 
Елементи или одбици од допунског капитала – остало (недостајући износ 
регулаторних резерви) 

-46.119 -60.152 

 

Регулаторни капитал представља извор средстава као збир основног и допунског капитала након 
регулаторних усклађивања, којег је банка дужна одржавати ради сигурног и стабилног испуњења 
обавеза банке према повјериоцима. Регулаторни капитал банкарског сектора Републике Српске са 
стањем на дан 30.06.2019. године износио је 933,5 милиона КМ (већи је за 6% у односу на крај 
2018.године) од чега се на основни капитал односи износ од 870 милион КМ (чине га редовни 
основни капитал у износу од 866,8 милиона КМ (већи је за 8% у односу на крај 2018.године) и 
додатни основни капитал у износу од 3 милиона КМ (већи је за 32% у односу на крај 2018. године) 
и допунски капитал у износу од 64 милиона КМ (мањи је за 2% у односу на крај 2018.године). 
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У структури капитала, недостајуће регулаторне резерве које су веће за 30% у односу на крај 2018. 
године имале су утицај на смањење капитала ( на наведену промјену дијелом је утицала примјена 
Одлуке о условима за укључење формираних резерви за кредитне губитке у редовни основни 
капитал (Службени гласник Републике Српске број: 117/18). На повећање капитала утицало је 
повећање ставки задржане добити за 50% и ставке осталих резерви 14% у односу на крај 2018. 
године (које у себи садрже повећање од прекњижених недостајућих регулаторних резерви 
покривених из добити у складу са горе поменутом Одлуком), тако да наведене промјене нису 
имале утицај на износ и стопу регулаторног капитала само је промјењена структура капитала. 
 

 Адекватност капитала 5.1

Врло важни показатељи снаге капитала су показатељи адекватности капитала на основу којих се у 
континуитету врши оцјена квалитета регулаторног, основног и редовног основног капитала сходно 
Закону о банкама Републике Српске и подзаконским актима, а који представљају појединачан однос 
редовног основног капитала, основног капитала, регулаторног капитала и укупног износа 
изложености ризику.  

Укупан износ изложености ризику представља збир изложености пондерисане ризиком за 
кредитни ризик, тржишни ризик (ризик позиције, девизни и робни ризик), оперативни ризик, 
ризик намирења/слободне испорукe и ризик повезан с великим изложеностима које произилазе 
из ставки у књизи трговања.  

Билансна изложеност пондерисана ризиком подразумијева књиговодствену вриједност билансне 
имовине умањену за резервисања/исправку вриједности, а која је везана за иницијалну 
изложеност и распоређена према одговарајућим пондерима ризика. 

Ванбилансна изложеност пондерисана ризиком подразумијева књиговодствену вриједност 
ванбилансне имовине умањене за резервисања, која је везана за иницијалну изложеност и 
распоређена према одговарајућим факторима конверзије зависно да ли се исте класификују као 
ставке са високим ризиком, ставке са средњим ризиком или ставке са ниским ризиком.  

Укупна изложеност ризику банкарског сектора Републике Српске са стањем на дан 30.06.2019. 
године износила је 5.093,9 милиона КМ, чија је структура дата у сљедећем прегледу: 

Табела 46: Укупна изложеност банкарског сектора ризику  
 (у 000 КМ) 

ОПИС 2018 06/2019 Инд. 
1 2 3 4=3/2 

1.1. Укупан износ изложености ризику 4.979.892 5.093.901 102 

 Кредитни ризик 4.275.258 4.324.337 101 

 Тржишни ризик (девизни ризик) 80.964 145.351 180 

 Оперативни ризик 623.670 624.213 100 

 
Показатељи адекватности капитала са стањем на дан 30.06.2019. године показују да је банкарски  сектор 
Републике Српске задовољавајуће капитализован, узимајући у обзир структуру капитала и показатеље 
адекватности капитала који су изнад прописаних минимума, како је дато у сљедећем прегледу: 

Табела 47: Показатељи адекватности капитала 
(у 000 KM или %) 

ОПИС    2018    06/2019           Инд. 
1. Укупан износ изложености ризику 4.979.892 5.093.901 102 
2. Регулаторни капитал 879.373 933.534 106 
  Вишак (+) / мањак (–) регулаторног капитала 281.758 322.267 114 
  Стопа регулаторног капитала (мин. 12%) 17,66% 18,33% 104 
3. Основни капитал 807.087 870.057 108 
  Вишак (+) / мањак (–) основног капитала 358.895 411.606 115 
  Стопа основног капитала (мин. 9%) 16,21% 17,08% 105 
4. Редовни основни капитал 804.660 866.835 108 
  Вишак (+) / мањак (–) редовног основног капитала 468.516 522.997 112 
  Стопа редовног основног капитала (мин. 6,75%)  16,16% 17,02% 105 
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Стопa регулаторног капитала (минимално прописана стопа 12%), стопa основног капитала (мини-
мално прописана стопа 9%) и стопa редовног основног капитала (минимално прописана стопа је 
6,75%) су знатно изнад законом прописаног минимума , а стопа регулаторног капитала је 18,33% и 
порасла за 4% у односу на крај 2018. године.  
 

 Финансијска полуга 5.2

Одлуком о израчунавању капитала банака успостављена је нова методологија израчунавања 
финансијске полуге и тиме регулаторни оквир за праћење висине стопе финансијске полуге у 
банкама као однос основног капитала и мјере укупне изложености банке на задњи дан 
извјештајног периода, која мора износити најмање 6%. 

Мјера укупне изложености представља збир билансних изложености умањених за исправку 
вриједности и ванбилансних изложености умањених за резерве израчунате по међународним 
рачуноводственим стандардима уз примјену одговарајућих фактора конверзије, а све умањено за 
износ одбитних ставки активе (имовина приказана у израчуну основног капитала, а односи се на 
ставку остала нематеријална имовина и одложена пореска средства). 

Стопа финансијске полуге банкарског сектора са стањем на дан 30.06.2019. године износе 10,6% 
како је дато у сљедећем прегледу: 
 
Табела 48: Стопа финансијске полуге 

(у 000 КМ) 

ОПИС 2017 2018 06/2019 Инд. 

1 2 3 4 5=4/3 

1. Ставке ванбиланса са фактором конверзије 424.400 307.716 328.710 107 

 10% 7.517 9.687 8.368 86 

 20% 219.579 115.219 117.749 102 

 50% 194.884 180.283 196.340 109 

 100% 2.420 2.527 6.253 247 

2. Остала имовина 7.038.964 7.760.076 7.938.975 102 

3. (-) Износ одбитних ставки активе – основни капитал -21.502 -24.381 -23.532 97 

4.Изложености стопе финансијске полуге (1+2+3) 7.441.862 8.043.411 8.244.153 102 

5. Основни капитал 710.797 807.087 870.057 108 

6. Стопа финансијске полуге (5/4) 9,6% 10,0% 10,6%   

 

Стопа финансијске полуге на нивоу банкарског сектора Републике Српске је за 4,6 процентнтних поена 
већа од минималне прописане стопе. У односу на стање са 31.12.2018. године стопа финансијске 
полуге је већа за 0,6 процентних поена. 
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6 ПЛАТНИ ПРОМЕТ 
 

У платни промет Републике Српске са 30.06.2019. године укључене су све банке Републике Српске 
и банке из Федерације БиХ, путем организационих дијелова које послују у Републици Српској, а 
имале су укупно 124.687 трансакционих рачуна, што је за 3.034 трансакциона рачуна (3%) више у 
односу на стање са 31.12.2018. године (121.653 трансакциона рачуна). 

Извршени број и вриједност трансакција са стањем на дан 30.06.2019. године дат је у сљедећој 
табели: 
 
Табела 49: Унутарбанкарске и међубанкарске платне трансакције 

 

Датум 

Унутарбанкарске платне трансакције Међубанкарске платне трансакције 

(задужење рачуна) (задужење рачуна) 

Број трансакција 
Износ трансакција 

(000 KM)  
Број трансакција 

Износ трансакција 
(000 KM)  

31.01.2019 2.093.407 2.885.306 964.731 1.857.331 

28.02.2019 2.245.939 3.098.287 1.022.870 1.895.389 

31.03.2019 2.450.898 3.488.186 1.144.307 2.172.531 

30.04.2019 2.455.958 3.528.250 1.151.217 2.263.782 

31.05.2019 2.490.303 3.379.359 1.174.983 2.360.122 

30.06.2019 2.406.621 3.521.524 1.080.729 2.274.293 

УКУПНО: 14.143.126 19.900.912 6.538.837 12.823.448 

 

Укупан број обављених унутарбанкарских трансакција у периоду јануар – јун 2019. године износио 
је 14,1 милиона трансакција, укупне вриједности 19,9 милијарди КМ. У односу на период јануар – 
јун 2018. године број извршених унутарбанкарских платних трансакција већи је за 8%, док је 
вриједност ових трансакција већа за 4%. 

У међубанкарском платном промету извршено је укупно 6,5 милиона платних трансакција, чија је 
укупна вриједност износила 12,8 милијарди КМ. У односу на период јануар – јун 2018. године број 
извршених међубанкарских платних трансакција мањи је за 3%, док је вриједност ових 
трансакција већа за 1%. 

Агенција врши контролу рада и законитости пословања банака у oблaсти унутрaшњeг и девизног 
плaтнoг прoмeтa. Законом о унутрашњем платном промету ("Службени гласник Републике 
Српске" број 52/12, 92/12 и 58/19) и Законом о девизном пословању ("Службени гласник 
Републике Српске" број 96/03, 23/06, 92/09, 20/14, 20/18) прописано је да надзор над 
провођењем наведених закона у банкама, поред осталих котролних органа, у оквиру своје 
надлежности врши Агенција.  

Током првог полугодишта 2019. године вршене су редовне контроле усклађености пословања 
банака у дијелу обављања унутрaшњeг плaтнoг прoмeтa и девизног пословања. Контроле су 
обављене уз досљедну примјену Приручника за контролу усклађености пословања банака у 
платном промету. 

На основу извршених контрола и извјештаја које банке достављају Агенцији, те стања банака у 
овом извјештајном периоду, може се закључити да је функционисање платног промета у 
банкарском сектору Рeпублике Српске успјешно настављено. Непосредним контролама у банкама 
нису утврђене неправилности у пословању везано за обављање платног промета. 
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1 СТРУКТУРА МКО 
 

Микрокредитни сектор Републике Српске са 30.06.2019. године чинило је 14 МКО, које су 
пословале преко 130 организационих дијелова (33 филијале и 97 осталих организационих 
дијелова), а односи се на 11 микрокредитних друштава (у тексту: МКД) и 3 микрокредитне 
фондације (у тексту: МКФ). 

У Републици Српској са 30.06.2019. године пословало је и 126 организациона диjела МКО (5 
филијала и 121 осталих организационих дијелова) у оквиру 8 МКО (7 МКФ и 1 МКД) чије је 
сједиште у Федерацији БиХ. Пословање ових организационих дијелова евидентира се у 
билансима стања матичних МКО. 
 

 Кадрови 1.1

МКО са сједиштем у Републици Српској са 30.06.2018. године укупно су запошљавале 490 радника 
и у односу на крај 2018. године евидентно је повећање броја запослених за 51 радника или за 12% 
(1 МКД основано крајем децембра 2018. године запослило је 31 радника). У структури запослених 
највеће је учешће високе стручне спреме (51%), затим средње стручне спреме (35%), те више 
стручне спреме (10%) у укупном броју запослених. Запослени са звањем магистра (20) и звањем 
доктора наука (1) чине 4% укупно запослених микрокредитног сектора. 
 
Графикон 16: Квалификациона структура запослених у МКО Републике Српске (2015. - 06/2019.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квалификациона структура и укупан број запослених у МКО из Републике Српске у великој мјери 
зависи од структуре и броја запослених у највећем МКД које запошљава 296 радника, што чини 
60% од укупно запослених у МКО из Републике Српске (са крајем 2018. године запошљавало је 
291 радника или 66% укупно запослених).  

Организациони дијелови МКО који послују у Републици Српској, а чије је сједиште у Федерацији 
БиХ, са 30.06.2019. године су укупно запошљавали 316 радника или 39% од укупно 806 запослених 
у микрокредитном сектору Републике Српске и евидентно је повећање запослених за 3% у односу 
на крај 2018. године, када су запошљавали 307 радника или 41% од укупно 746 радника 
запослених у микрокредитном сектору Републике Српске. Квалификациону структуру запослених у 
овим организационим дијеловима чини висока стручна спрема (46%), средња стручна спрема 
(41%), виша стручна спрема (11%) и звање магистра (2%). 

Актива по запосленом на нивоу МКО са сједиштем у Републици Српској износи 673 хиљаде КМ (са 
31.12.2018. године износила је 707 хиљада КМ). 
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2 ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА МКО 
 

Функцију надзора МКО Агенција обавља контролом на лицу мјеста у МКО (непосредни надзор) и 
анализом извјештаја које МКО достављају Агенцији (посредни надзор), сходно законским 
прописима и подзаконским актима Агенције. 

Извјештајну основу чине квартални извјештаји о билансу стања, капиталу, кредитима, резервама 
за кредитне губитке, резултатима пословања и други извјештаји и информације о појединим 
сегментима пословања, те извјештаји о просјечним пондерисаним каматним стопама. 
 

 Биланс стања МКО 2.1

У сљедећој табели је приказан биланс стања МКО са 31.12.2018. и 30.06.2019. године. 
 
Табела 50: Биланс стања МКО 

(у 000 КМ) 

О П И С 
2018 06/2019 

Инд. 
МКД % МКФ % Укупно МКД % МКФ % Укупно 

1 2 3 4 5 6=(2+4) 7 8 9 10 11=(7+9) 12=11/6 

АКТИВА (ИМОВИНА)                       

1. Новчана средства 16.973 5,5 110 4,0 17.083 13.367 4,1 169 5,5 13.536 79 

2. Пласмани банкама - - - - - - - - - - - 

3. Кредити (бруто) 250.860 81,5 2.350 85,5 253.210 270.147 82,7 2.613 85,3 272.760 108 

4. Пословни простор и остала  
    фиксна актива 

 
3.311 

 
1,2 

 
100 

 
3,6 

 
3.411 

 
4.107 

 
1,2 

 
76 

 
2,5 

 
4.183 

 
123 

5. Дугорочне инвестиције 31.227 10,1 - - 31.227 31.227 9,6 - - 31.227 100 

6. Остала актива 5.339 1,7 190 6,9 5.529 7.969 2,4 205 6,7 8.174 148 

7. Укупно актива (бруто) 
     (1+2+3+4+5+6)  

 
307.710 

 
100 

 
2.750 

 
100 

 
310.460 

 
326.817 

 
100 

 
3.063 

 
100 

 
329.880 

 
106 

8. Резерве (8а. + 8б.) 3.316   18   3.334 4.455   60   4.515 135 

   8а.Резерве на ставку  кредита 2.177 
 

17 
 

2.194 2.731 
 

60 
 

2.791 127 

   8б.Резерве на остале ставке 
         активе осим кредита 

 
1.139 

  
 

1 
  

 
1.140 

 
1.724 

  
 

- 
  1.724 151 

9. Укупно актива (нето: 7. - 8.)  304.394 
 

2.732 
 

307.126 322.362 
 

3.003 
 

325.365 106 

ПАСИВА (ОБАВЕЗЕ)                       

10. Обавезе по узетим  
       кредитима/зајмовима 

 
180.754 

 
59,4 

 
1.836 

 
67,2 

 
182.590 

 
189.514 

 
58,8 

 
1.953 

 
65,0 

 
191.467 

 
105 

11. Остала пасива 13.987 4,6 119 4,4 14.106 15.169 4,7 123 4,1 15.292 108 

12. Укупно капитал/улог 109.653 36,0 777 28,4 110.430 117.679 36,5 927 30,9 118.606 107 

13. Укупно пасива (обавезе и 
       капитал/улог: (10+11+12) 

 
304.394 

 
100 

 
2.732 

 
100 

 
307.126 

 
322.362 

 
100 

 
3.003 

 
100 

 
325.365 

 
106 

14. Ванбилансна евиденција 41.832   22   41.854 54.714   39   54.753 131 

 
У наставку је детаљно описана актива и пасива билнаска стања. 
 

 Актива МКО 2.1.1

Раст укупне aктиве (бруто) МКО са сједиштем у Републици Српској по стопи од 6% или у износу од 
19.420 хиљада КМ резултат је зачајнијег раста кредита (82,7% укупне активе) у износу од 19.550 
хиљада КМ, затим повећања остале активе за 2.645 хиљада КМ, те раста улагања у пословни 
простор и осталу фиксну активу у износу од 772 хиљаде КМ (76% раста у ова улагања односи се на 
МКД основано у децембру 2018. године), док су истовремено новчана средства (4,1% укупне 
активе) смањена за 3.547 хиљада КМ, а све у односу на стање са 31.12.2018. године.  

Раст кредитне активности евидентан је код девет МКД, и то код четири МКД са растом по стопи од 
4% до 18%, затим код четири МКД са стопом раста која се кретала у распону од 24% до 54%, те код 
једног МКД са растом по стопи од 143% (започело кредитну активност у октобру 2018. године). Kод 
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једног МКД евидентно је смањење кредита по стопи од 1%, док је једно МКД (новоосновано крајем 
децембра 2018. године) започело са кредитним активностима тек у другом кварталу 2019. године. 
Раст кредита код два МКД чине 66% укупног раста кредита МКО.  

Кредитни портфолио МКФ са 30.06.2019. године је повећан за 11% усљед раста кредита код једне 
МКФ по стопи од 15% и истовременог пада кредита код двије МКФ по стопи од 3% и 37%, а све у 
односу на стање са крајем 2018. године. 

Вриједност дугорочних инвестиција са стањем на дан 30.06.2019. године износи 31.227 хиљада 
КМ или 9,6% активе, те је на истом је нивоу као и са стањем на дан 31.12.2018. године (учешће 
једног МКД у акционарском капиталу банке). 
 
Графикон 17: Позиције биланса стања МКО Републике Српске (2015. – 06/2019.) 

 
 
Према структури остале активе (2,4% укупне активе) најзначајније је учешће осталих потраживања 
у износу од 3.294 хиљада КМ или 40% остале активе (доприноси, аконтација пореза на добит, 
одложена пореска средства, потраживања од банака, радника и здравственог осигурања, закупа 
пословног простора и друго), затим потраживања по каматама (1.467 хиљада КМ или 18% остале 
активе), активна временска разграничења (1.623 хиљада КМ или 20% остале активе), средства 
стечена наплатом потраживања (627 хиљада КМ или 8% остале активе), те потраживања по 
накнадама (707 хиљада КМ или 9% остале активе) и дати аванси (437 хиљада КМ или 5% остале 
активе).  
 

 Пасива МКО 2.1.2

У структури пасиве, обавезе по узетим кредитима/зајмовима, као основни извор финансирања 
МКО, износе 191.467 хиљадa КМ (58,8% укупне пасиве) и веће су за 8.870 хиљада КМ или за 5% у 
односу на стање са крајем 2018. године (182.590 хиљада КМ или 59,5% укупне пасиве) усљед 
значајнијег повећања обавеза по дугорочним кредитима/зајмовима за 5% у односу на раст 
краткорочних кредита/зајмова по стопи од 1%. 
 
Табела 51: Рочна структура узетих кредита / зајмова МКО 

 (у 000 КМ) 

О П И С 
2017 2018 06/2019 

Инд. 
МКД МКФ Укупно % МКД МКФ Укупно % МКД МКФ Укупно % 

1 2 3 4=(2+3) 5 6 7 8=(6+7) 9 10 11 12=(10+11) 13 14=12/8 

1. Обавезе по узетим 
 кратк. кред./zaјмов. 

 
7.428 

 
444 

 
7.872 

 
5,2 

 
10.606 

 
987 

 
11.593 

 
6,3 

 
10.745 

 
963 

 
11.708 

 
6,1 

 
101 

2. Обавезе по узетим  
 дугор. кред./зајмов. 

 
143.379 

 
507 

 
143.886 

 
94,8 

 
170.148 

 
849 

 
170.997 

 
93,7 

 
178.769 

 
990 

 
179.759 

 
93,9 

 
105 

УКУПНО: 150.807 951 151.758 100 180.754 1.836 182.590 100 189.514 1.953 191.467 100 105 
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Обавезе по узетим кредитима/зајмовима МКО са стањем на дан 30.06.2019. године углавном 
чине дугорочни кредити/зајмови, који износе 179.759 хиљада КМ или 93,9% укупних обавеза по 
узетим кредитима/зајмовима и веће су за 8.762 хиљаде КМ у односу на стање са 31.12.2018. 
године. Обавезе по узетим краткорочним кредитима/зајмовима са 30.06.2019. године износе 
11.708 хиљада КМ и веће су за 115 хиљада КМ у односу на крај 2018. године. Учешће МКФ у 
укупним обавезама по узетим кредитима/зајмовима је 1%. 

У укупним обавезама по узетим кредитима/зајмовима најзначајнији кредитори микрокредитног 
сектора Републике Српске су стране међународне финансијске организације са учешћем од 60% 
(дугорочни кредити – 98% ових обавеза односи се на највеће МКД), затим домаће банке са 
учешћем од 29%, фондови ИРБРС са учешћем од 4%, те остали страни инвеститори са учешћем од 
3% и остали извори финансирања (зајмови од правних и физичких лица) са учешћем од 4% у 
укупним обавезама по узетим кредитима/зајмовима. 

Остала пасива износи 15.292 хиљадe КМ или 4,7% укупне пасиве са стопом раста од 8% или у износу 
од 1.186 хиљада КМ у односу на крај 2018. године, а чине је: пасивна временска разграничења (37% 
остале пасиве), обавезе по основу емисије хартија од вриједности (21% остале пасиве), обавезе по 
каматама и накнадама (6% остале пасиве), обавезе према запосленима и порези и доприноси на 
зараде у износу (7% остале пасиве) и остале обавезе (29% остале пасиве: обавезе према 
добављачима, по основу закупнине, по основу маркетиншких услуга и др.). 

Ванбилансна евиденција МКО (девет МКД и двије МКФ) са стањем на дан 30.06.2019. године 
износи 54.810 хиљаде КМ и већа је за 31% или за 12.956 хиљада КМ у односу на стање на дан 
31.12.2018. године. На овој позицији углавном су извјештајно исказани кредити МКО са 
кашњењем у отплати преко 180 дана у укупном износу од 21.465 хиљада КМ или 39% укупне 
ванбилансне евиденције, затим потраживања за камату преко 90 дана, потраживања за затезну 
камату и остале трошкове по кредитима у укупном износу од 17.833 хиљаде КМ или 33% укупне 
ванбилансне евиденције, те потенцијалне обавезе по основу неискориштених средстава по 
закљученим уговорима о оквирном или револвинг кредиту у укупном износу од 14.362 или 26% 
укупне ванбилансне евиденције (четири МКД) и друго.  
 

 Капитал МКО (капитал МКД и улози МКФ) 2.2

Укупни капитал/улог МКО износи 118.606 хиљада КМ или 36,4% укупне пасиве и већи је за 8.176 
хиљада КМ или за 7% у односу на 31.12.2018. године, углавном по основу утицаја исказане нето 
добити МКД у овом извјештајном периоду у износу од 8.030 хиљада КМ.  

Улози МКФ који чине 0,78% укупног капитала МКО већи су за 19% у односу на стање са крајем 
2018. године (по основу исказаног вишка прихода над расходима у овом извјештајном периоду 
код једне МКФ). 
 
Табела 52: Структура капитала / улога МКО 

(у 000 КМ) 

О П И С 
2018 06/2019 

Инд. 
МКД % МКФ % Укупно МКД % МКФ % Укупно 

1 2 3 4 5 6=(2+4) 7 8 9 10 11=(7+9) 12=11/6 

1. Оснивачки капитал/ улог 51.880 47,3 592 76,2 52.472 53.315 45,4 592 63,9 53.907 103 

2. Емисиона ажиа - - - - - - - - - - - 

3. Нераспоређена добит 53.562 48,9     53.562 60.049 51,0     60.049 112 

4. Вишак/мањак прихода 
     над  расходима 

    176 22,7 176     316 34,1 316 180 

5. Законске резерве 4.191 3,8 9 1,1 4.200 4.286 3,6 19 2,0 4.305 103 

6. Остале резерве 20 - - - 20 29 - - - 29 145 

Капитал МКД / Улог МКФ 109.653 100 777 100 110.430 117.679 100 927 100 118.606 107 

 
Оснивачки капитал/улог МКО је (53.907 хиљада КМ или 45,4% укупног капитала/улога МКО) је 
већи за 3% или за 1.435 хиљада КМ, по основу уплате оснивачког капитала једног МКД и 
докапитализације два МКД. Оснивачки улози три МКФ укупно су износили 592 хиљада КМ, као и 
са стањем на дан 31.12.2018. године, те чине свега 0,5% укупног капитала/улога МКО. 
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Поред оснивачког капитала/улога, значајно учешће у структури капитала МКО чини нераспоређена 
добит МКД која је већа за 6.487 хиљада КМ или за 12% у односу на стање са 31.12.2018. године. 
Нераспоређену добит МКД са 30.06.2019. године чини нето нераспоређена добит претходних 
година у укупном износу од 52.019 хиљада КМ (код осам МКД иста је износила 53.851 хиљада КМ, а 
код два МКД нето губитак је укупно износио 1.832 хиљаде КМ) и исказана нето добити са стањем на 
дан 30.06.2019. године у укупном износу од 8.030 хиљада КМ (десет МКД је исказало нето добит у 
износу од 8.510 хиљада КМ, док је једно МКД исказало губитак текућег периода 2019. године у 
износу од 480 хиљада КМ - основано крајем децембра 2018. године). 

На нивоу МКФ евидентан је нето вишак прихода над расходима у укупном износу од 316 
хиљада КМ.  
Законске резерве (4.305 хиљада КМ или 3,6% капитала МКО) су веће за 3% у поређењу са крајем 
2018. године (повећање код једног МКД и једне МКФ), а највећим дијелом (93%) се односе на 
највећу МКД. 

Улагања МКО у пословни простор и осталу фиксну активу и дугорочне инвестиције укупно износе 
35.410 хиљада КМ и чине у просјеку 29,9% укупног капитала/улога МКО. Прописано ограничење 
максимално до 50% капитала МКО са 30.06.2019. године испуњавају све МКО, осим новоосноване 
МКО којој је Агенција упутила упозорење сходно Закону о микрокредитним организацијама.  
 
Графикон 18: Укупни капитал / улог МКО Републике Српске (2015. – 06/2019.)  
 

 
 

 

 Квалитет кредитног портфолиа 2.3

Основна дјелатност МКО је пласирање микрокредита, углавном грађанима и самосталним 
предузетницима, као циљаној групи корисника микрокредита (98,36% кредитног портфолија МКО). 

Укупни бруто кредити МКО са сједиштем у Републици Српској са стањем на дан 30.06.2019. 
године износе 272.760 хиљада КМ или 82,7% укупне бруто активе МКО са растом по стопи од 8% у 
или у износу од 19.550 хиљада КМ у односу на стање са крајем претходне године. Укупни кредити 
МКД чине 99,04% бруто кредита МКО.  

Резерве МКО за кредитне губитке по регулаторном захтјеву чине 1% бруто кредита, односно 
износе 2.791 хиљаду КМ и упоређујући стање истих са крајем 2018. године евидентно је повећање 
за 27% или за 597 хиљада КМ усљед повећања кредита са кашњењем у отплати од 1 дана до 180 
дана за 2,9 милиона КМ (три МКД чине 76% поменутог повећања резерви). 

Нето кредити, које чине укупни бруто кредити МКО умањени за износ обрачунатих и формираних 

резерви за кредитне губитке по регулаторном захтјеву, приказани су у сљедећој табели: 
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Табела 53: Нето кредити МКО Републике Српске  
 (у 000 КМ) 

ОПИС/ПЕРИОД 
2018 06/2019 

Инд. 
МКД МКФ Укупно МКД МКФ Укупно 

2 3 4 5=(3+4) 6 7 8=(6+7) 9=8/4 

1. Кредити (бруто) 250.860 2.350 253.210 270.147 2.613 272.760 108 

2.Резерве за потенцијалне кредитне губитке 2.177 17 2.194 2.731 60 2.791 127 

Нето кредити (1. - 2.) 248.683 2.333 251.016 267.416 2.553 269.969 108 

 
Секторска и рочна структура кредита МКО са сједиштем у Републици Српској дата је у сљедећем 
прегледу: 

Табела 54: Секторска и рочна структура кредита МКО 
(у 000 КМ) 

Ред. 
бр. 

Микрокредити 

2018 06/2019 

Инд.  Кратк.  
кредити 

 Дуг.  
кредити 

Доспјела 
потр. 

Укупно 
Кратк. 

кредити 
Дуг. 

кредити 
Доспјела 

потр. 
Укупно 

1 2    3    4     5 6=(3+4+5) 7 8 9 10=(7+8+9) 11=10/6 

1. Правним лицима                   

а)  услужне дјелат. 342 1.506 13 1.861 254 1.660 8 1.922 103 

б)  трговину  260 962 3 1.225 242 949 6 1.197 98 

в)  пољопривреду 5 133 - 138 73 137 2 212 154 

г)  производњу 113 785 5 903 188 778 3 969 107 

д)  остало 7 9 2 18 120 29 27 176 978 

  Укупно 1: 727 3.395 23 4.145 877 3.553 46 4.476 108 

2. Физичким лиц.. 
   

  
     

а)  услужне дјелат. 2.636 26.851 59 29.546 2.728 30.209 73 33.010 112 

б)  трговину  1.078 6.294 14 7.386 1.165 6.700 22 7.887 107 

в)  пољопривреду 6.887 75.669 133 82.689 7.785 77.900 158 85.843 104 

г)  производњу 391 3.488 22 3.901 361 3.603 17 3.981 102 

д)  стамбене потр. 323 10.000 21 10.344 355 13.188 26 13.569 131 

ђ)  остало 23.987 90.217 995 115.199 24.928 97.507 1.559 123.994 108 

  Укупно 2: 35.302 212.519 1.244 249.065 37.322 229.107 1.855 268.284 108 

  Укупно (1.+2.): 36.029 215.914 1.267 253.210 38.199 232.660 1.901 272.760 108 

 
Према рочној структури кредита доминантно је учешће дугорочних кредита који чине 85,3% 
укупних кредита и износе 232.660 хиљадa КМ, те су већи за 8% или за 16.746 хиљада КМ, док 
краткорочни кредити (са доспјелим потраживањима) чине 14,7% укупних кредита, односно износе 
40.100 хиљада КМ са растом по стопи од 7% или у износу од 2.804 хиљаде КМ, а све у односу на 
стање са крајем 2018. године. 

Према секторској структури, кредити правних лица чине 1,64% укупних кредита са растом по стопи 
од 8% или у износу од 331 хиљаду КМ, док су кредити пласирани физичким лицима (укључени и 
мали предузетници) већи за 8% или за 19.219 хиљада КМ са учешћем у укупним кредитима од 
98,36%, а све у односу на стање са крајем 2018. године. 

У укупним кредитима МКО према структури гранске концентрације и даље су највише заступљени 
кредити пласирани за остале намјене (кредити за пензионере, финансирање опште потрошње 
физичких лица, готовински ненамјенски кредити, робни кредити и слично) са учешћем у укупним 
кредитима од 45% са растом по стопи од 8%, затим кредити за финансирање пољопривреде 
(углавном кредити физичким лицима) који чине 31% укупних кредита са растом по стопи од 4%, 
услужне дјелатности са учешћем у укупним кредитима од 13% и са растом по стопи од 11%. 
Микрокредитирање стамбених потреба физичких лица (5% укупних кредита) биљежи значајнији 
раст по стопи од 31%. Такође, раст кредита је евидентан код кредита за финасирање трговине (4% 
укупних кредита) по стопи од 5%, као и код кредита за финансирање производње (2% укупних 
кредита) за 3%, а све у односу на стање истих са 31.12.2018. године.  

Доспјела потраживања МКО укупно износе 1.901 хиљаду КМ или 0,7% укупних кредита са растом 
учешћа истих у укупним кредитима МКО за 0,2 процентна поена у односу на крај 2018. године (са 
31.12.2018. године износила су 1.267 хиљада КМ или 0,5% укупних кредита МКО).  
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Доспјела потраживања по кредитима физичких лица чине 97,58% укупних доспјелих 
потраживања, односно 0,69% укупних кредита физичких лица, са растом истих по стопи од 49% у 
односу на стање са 31.12.2018. године. Раст доспјелих потраживања код кредита пласираних 
физичким лицима за остале намјене углавном је резултат повећања доспјелих потраживања 
краткорочних кредита код једног МКД (пласирани кредити појединачног износа до 400 КМ са 
роком отплате до 30 дана са растом кредитног портфолија за 54%). 

Доспјела потраживања два МКД са 30.06.2019. године чине 80% укупних доспјелих потраживања 
МКО, односно 0,56% укупних кредита МКО. 

Кредити МКО из Републике Српске пласирани повезаним лицима (власницима МКД и вишем 
руководству) укупно износе 55 хиљада КМ са стопом раста од 27% и односе се на три МКД.  

Организациони дијелови МКО са сједиштем у Републици Српској који послују у Федерацији БиХ 
(четири МКД са 48 организационих дијелова) са стањем на дан 30.06.2019. године пласирали су 
укупно 90.605 хиљада КМили 33,22% укупних кредита МКО са сједиштем у Републици Српској са 
стопом раста од 7% (31.12.2018. године пласирали су укупно 84.440 хиљада КМ или 33,35% 
укупних кредита МКО –два МКД) и укључени су у билансе МКО са сједиштем у Републици Српској. 

Кредити организационих дијелова МКО који послују у Републици Српској, а чије је сједиште у 
Федерацији БиХ са стањем на дан 30.06.2019. године укупно износе 153.246 хиљада КМ или 36% 
укупних кредита микрокредитног сектора Републике Српске (426.006 хиљада КМ) са растом по 
стопи од 8% у односу на стање са крајем 2018. године (141.281 хиљада КМ или 36% укупних 
кредита микрокредитног сектора Републике Српске). 

Секторска структура кредита организационих дијелова МКО који послују у Републици Српској је 
слична секторској структури кредита МКО са сједиштем у Републици Српској, односно кредити 
пласирани физичким лицима чине 98,2%, док кредити правних лица чине 1,8% укупних кредита 
ових организационих дијелова.  

Са становишта гранске концентрације, код кредитног портфолија ових организационих дијелова 
евидентан је раст кредита за финансирање пољопривреде (40% укупних кредита) по стопи од 8%, 
затим за финансирање стамбених потреба физичких лица (20% укупних кредита) по стопи од 11%, 
услужне дијелатности (17% укупних кредита) по стопи од 2%, те раст кредита за финансирање 
осталих намјена (18% укупних кредита) за 11% и производње (2% укупних кредита) по стопи од 
1%, док је пад кредита по стопи од 1% евидентан код кредита пласираних за финансирање 
трговине (3% укупних кредита), а све у односу на стање са крајем 2018. године. 
 
Табела 55: Секторска и рочна структура укупних кредита за организационе дијелове МКО које послују у РС, са 

сједиштем у ФБиХ 
(у 000 КМ) 

Ред. 
бр. 

Микрокредити 

2018 06/2019 

Инд.     Кратк. 
кредити 

    Дуг. 
кредити 

Доспјела  
потр. 

Укупно 
   Кратк. 
кредити 

   Дуг.  
кредити 

  Доспјела 
потр. 

Укупно 

1 2       3 4 5 6=(3+4+5)       7         8           9 10=(7+8+9) 11=10/6 

1. Правним лицима                   

а)  услужне дјелат. 88 1.427 - 1.515 62 1.499 1 1.562 103 

б)  трговину  18 465 - 483 7 548 1 556 115 

в)  пољопривреду 0 200 - 200 - 202 - 202 101 

г)  производњу 64 391 1 456 52 381 1 434 95 

д)  остало 10 20 - 30 10 14 - 24 80 

  Укупно 1: 180 2.503 1 2.684 131 2.644 3 2.778 104 

2. Физичким лицима 
   

  
     

а)  услужне дјелат. 1.576 22.525 68 24.169 1.451 23.127 78 24.656 102 

б)  трговину  197 2.844 9 3.050 232 2.712 12 2.956 97 

в)  пољопривреду 2.602 53.603 88 56.293 2.775 57.926 100 60.801 108 

г)  производњу 200 3.119 10 3.329 214 3.159 7 3.380 102 

д)  стамбене потребе 993 26.784 48 27.825 916 29.963 55 30.934 111 

 ђ)  остало 3.723 21.129 79 24.931 4.309 23.336 96 27.741 111 

  Укупно 2: 9.291 130.004 302 139.597 9.897 140.223 348 150.468 108 

  Укупно (1.+2.): 9.471 132.507 303 142.281 10.028 142.867 351 153.246 108 



Агенција за банкарство Републике Српске     www.abrs.ba 

 

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 01.01.2019 – 30.06.2019. 58 

Рочна структура кредита организационих јединица МКО са сједиштем у Федерацији БиХ, такође, је 
слична рочној структури МКО са сједиштем у Републици Српској, односно дугорочни кредити чине 
93,23% укупних кредита са растом по стопи од 8%, а краткорочни кредити, у које се укључују и 
доспјела потраживања (10.379 хиљада КМ), чине 6,77% укупних кредита са растом по стопи од 6% 
или у износу од 605 хиљада КМ. 

Доспјела потраживања пословних јединица МКО са сједиштем у Федерацији БиХ износе 319 
хиљаде КМ или 0,23% укупних кредита са растом по стопи од 16% у односу на стање са крајем 
2018. године (303 хиљаде КМ или 0,22% укупних кредита), а углавном се односе на кредите 
пласиране физичким лицима (99%). 

Укупан износ микрокредита пласираних физичким лицима за све МКО које послују у Републици 
Српској са 30.06.2019. године дат је у сљедећој табели: 
 
Табела 56: Укупан износ микрокредита пласираних физичким лицима 

 (у 000 КМ) 

О П И С 
06/2019 

Износ 

1 2 

1. МКО Републике Српске 268.284 

    минус: пословне јединице МКО Републике Српске у Федерацији БиХ 87.956 

УКУПНО 1: 180.328 

2. Пословне јединице МКО Федерације БиХ у Републици Српској 150.468 

УКУПНО (1.+2.): 330.796 

 
МКО које послују у Републици Српској пласирале су укупно 330.796 хиљада КМ кредита физичким 
лицима. Према резултатима пописа становништва у Републици Српској и БиХ за 2013. годину, за 
територију Републике Српске укупан број пописаних лица је 1.170.342, што даје кредитну 
задуженост по становнику од 283 КМ (са крајем 2018. године 262 КМ). 

МКО су дужне да сва кредитна и друга потраживања распореде у одређене групе примјеном 
критеријума броја дана кашњења у отплати и да за сваку групу издвоје резерве за кредитне и 
друге губитке на терет трошкова пословања. 

Износ потраживања разврстаних у задане групе по данима кашњења у отплати и обрачунате 
резерве по тим групама са стањем на дан 30.06.2018. године види се из сљедећег приказа: 
 
Табела 57: Потраживања МКО и одговарајућа резервисања према данима кашњења у отплати 

(у 000 КМ) 

Ред. 
број 

Дани 
кашњења 

Стопе 
резервисања 

Износ 
кредита 

Камата Износ 
осталих 
ставки 
активе 

Резервисања 06/2019 

Kаматна стопа 
резервисања 

Износ 
камате 

По 
кредитима 

По 
доспјелим 
каматама 

По ост. 
ставкама 

активе 

Укупна 
резервисања 

1 2 3 4 5 6 7 8=(4х3)/100 9=(6х5)/100 10=(7х3)/100 11=(8+9+10) 

1. 0 0% 263.091 0% 312 54 - - - - 

2. 1-15 2% 3.123 2% 69 33.755 62 1 675 738 

3. 16-30 15% 3.718 100% 140 - 558 140 - 698 

4. 31-60 50% 1.076 100% 141 - 538 141 - 679 

5. 61-90 80% 592 100% 123 - 474 123 0 597 

6. 91-180 100% 1.160 100% 297 347 1.159 297 347 1.803 

  УКУПНО:   272.760   1.082 34.156 2.791 702 1.022 4.515 

 
Кредити без кашњења износе 263.091 хиљада КМ или 96,46% укупних кредита, те су већи за 7% у 
односу на стање са 31.12.2018. године (246.486 хиљада КМ или 97,34% укупних кредита). Кредити 
са кашњењем од 1 до 15 дана у износу од 3.123 хиљаде КМ чине 1,14% укупних кредита, те су 
већи за 59% или за 1.160 хиљада КМ у односу на стање са 31.12.2018. године и за исте су обра-
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чунате укупне регулаторне опште резерве по стопи од 2%. Ове двије групе кредита се сматрају 
добрим кредитима. 

Од укупног износа кредита МКО, кредити са кашњењем у отплати од 1 дана до 180 дана укупно 
износе 9.669 хиљада КМ или 3,54% укупних кредита (са 31.12.2018. године исти су износили 6.724 
хиљаде КМ или 2,66% укупних кредита). 

За кредитни портфолио у кашњењу са отплатом обрачунате су резерве за покриће кредитних 
губитака у укупном износу од 2.791 хиљада КМ и веће су за 27% или за 597 хиљада КМ у односу на 
резерве са стањем на дан 31.12.2018. године КМ. 
Резерве за потенцијалне губитке по основу потраживања за камате са 30.06.2018. године 
обрачунате су у износу од 702 хиљаде КМ. 

Укупан износ обрачунтих резерви по свим основама је 4.515 хиљада КМ са растом по стопи од 
35% (са 31.12.2018. године су износиле 3.334 хиљаде КМ). 

Код МКО са сједиштем у Федерацији БиХ које послују у Републици Српској, од укупних кредита у 
износу од 153.245 хиљада КМ, кредити без кашњења износе 150.610 хиљада КМ или 98,28% 
укупних кредита. Кредити код којих је евидентно кашњење у отплати од 1 дана до 180 дана 
укупно износе 2.635 хиљада КМ или 1,72% укупних кредита (са 31.12.2018. године износила су 
1.917 хиљада КМ или 1,35% укупних кредита).  

Укупан износ резерви за кредитне губитке организационих дијелова МКО из Федерације БиХ по 
свим основама (кредитима и доспјелим каматама) је извјештајно исказан у износу од 1.027 
хиљада КМ или 0,67% укупних кредита, те су веће за 17% у односу исказане резерве са крајем 
2018. године (879 хиљада КМ или 0,62% укупних кредита) и највећим дијелом се односи на 
резервисања по кредитима у износу од 966 хиљада КМ или 0,63% укупних кредита. 
 
 

* * * * 

Према извјештајима МКО са сједиштем у Републици Српској у периоду 01.01.-30.06.2019. године 
188 јемаца/судужника је отплатило 103,3 хиљаде КМ17 за 176 партија кредита физичких лица или 
0,17% од укупно 105.174 партије кредита физичких лица. На највећу МКД односи се 174 
јемца/судужника који су отплатили 94 хиљаде КМ за 162 партијe кредита, што чини 0,25% укупног 
броја партија кредита исте МКД. 

На нивоу МКО Републике Српске у периоду од 01.01.-30.06.2018. године 227 јемаца/судужника 
укупно су отплатили 144,3 хиљаде КМ18 за 213 партија кредита физичких лица или 0,22% од укупно 
94.343 партије кредита физичких лица. 

Према извјештајима МКО са сједиштем у Републици Српској, сходно Одлуци о ближим условима и 
начину поступања МКО по приговору клијената, клијенти МКО поднијели су свега 5 приговора 
(једно МКД) по разним основама и сви су ријешени у корист клијената.  
 

 Пондерисане номиналне и ефективне каматне стопе 2.4

Просјечне пондерисане номиналне и ефективне каматне стопе рачунају се на нове пласиране 
кредите у току календарског мјесеца, а односе се на овај извјештајни период. 

Просјечне пондерисане номиналне и ефективне каматне стопе МКО са сједиштем у Републици 
Српској и пословних јединица МКО са сједиштем у Федерацији БиХ за 2018. године и за период 
јануар – јун 2019. године дате су у сљедећој табели: 

 

                                                           
17

У износ отплате на терет јемаца/судужника су укључене све отплате јемаца умјесто дужника у извјештајном периоду, било да се ради 
о отплати једне или неколико рата или преузимању континуиране отплате кредита. 

18
У износ отплате на терет јемаца/судужника су укључене све отплате јемаца умјесто дужника у извјештајном периоду, било да се ради 

о отплати једне или неколико рата или преузимању континуиране отплате кредита. 
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Табела 58: Просјечне пондерисане каматне стопе МКО 
(у %) 

Рeд. 
бр. 

О П И С 

01.01.2018-31.12.2018 01.01.2019-30.06.2019 

МКО РС 
Јединице МКО 

ФБиХ у РС 
МКО РС 

Јединице МКО 
ФБиХ у РС 

НКС ЕКС НКС ЕКС НКС ЕКС НКС ЕКС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Краткорочни кредити за:                 

1.1. услужне дјелатности 16,61 21,06 20,13 26,03 14,91 19,42 20,61 26,76 

1.2. трговину 15,89 19,56 20,86 27,98 13,50 15,76 20,97 28,21 

1.3. пољопривреду 17,01 20,16 19,74 25,86 16,29 19,43 20,10 26,20 

1.4. производњу 15,94 18,86 18,02 22,69 16,57 19,49 19,17 25,22 

1.5. стамбене потребе 19,95 28,72 21,14 28,69 19,44 28,67 19,07 23,52 

1.6. остало 16,66 36,38 23,18 30,99 16,72 25,67 23,82 32,33 

 Понд. каматне стопе на краткорочне кредите 16,72 31,16 21,36 28,28 16,35 23,33 21,40 28,17 

2. Дугорочни кредити за:                 

2.1. услужне дјелатности 17,06 19,79 19,54 22,91 17,07 19,60 19,32 22,93 

2.2. трговину 17,20 19,77 19,67 23,29 16,58 18,59 18,02 21,55 

2.3. пољопривреду 15,93 18,26 18,56 21,73 16,32 18,59 18,35 21,62 

2.4. производњу 16,68 18,81 19,30 22,49 15,89 17,87 18,72 22,24 

2.5. стамбене потребе 18,72 23,39 18,99 21,86 18,54 23,14 18,26 21,11 

2.6. остало 19,40 25,24 22,51 26,99 19,57 25,08 21,72 25,90 

 Понд. каматне стопе на дуорочне кредите 17,88 22,01 19,59 22,99 18,26 22,41 19,14 22,58 

  Пондерисане каматне стопе на укупне кредите 17,55 24,62 19,85 23,75 17,72 22,67 19,47 23,37 

НКС = номиналне каматне стопе ЕКС = ефективне каматне стопе 

 
Графикон 19: Кретање просјечне пондерисане ЕКС МКО Републике Српске (2010. – 06/2019.) 
 

 
 
МКО из Републике Српске у периоду јануар – јун 2019. године повећале су укупну просјечну 
пондерисану ЕКС на дугорочне кредите за 0,4 процентних поена у односу на пондерисани просјек 
2018. године, док је просјечна пондерисана ЕКС на краткорочне кредите значајно смањена и то за 
7,83 процентних поена у односу на пондерисани просјек 2018. године (утицај значајнијег 
смањења просјечне пондерисане ЕКС на краткорочне кредите пласиране за остале намјене), што 
је резултирало падом просјечне пондерисане ЕКС на укупне кредите за 1,95 процентних поена. 

Организациони дијелови МКО из Федерације БиХ, такође, су смањили укупну просјечну 
пондерисану ЕКС на кредите за 0,38 процентних поена у односу пондерисани просјек за 2018. 
годину. У овом извјештајном периоду иста је већа од просјечне пондерисане ЕКС на кредите МКО 
Републике Српске за 0,7 процентних поена. 
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Просјечна пондерисана ЕКС код МКО из Републике Српске, у периоду од 01.01. до 30.06.2019. 
године код двије МКО износила је 13,47% и 15,16%, код седам МКО иста се кретала у распону од 
20,97% до 25,12%, код двије МКО износила је 34,38% и 36%, док је код двије МКО исказана по 
стопи од 44,64% и од 49,55%. Једна МКО која је почела са кредитним активностима у другом 
кварталу 2019. године није у обавези исказивати ЕКС (пласирала је краткорочне кредите у 
појединачном износу до 400 КМ и са роком отплате до 30). 

Код пословних јединица МКО из Федерације БиХ просјечна пондерисана ефективна каматна стопа 
у посматраном периоду кретала се у распону од 20,63% до 25,65% код пет МКО, а код три МКО 
иста се кретала у распону од 29,44% до 35,37%. 
 

 Биланс успјеха 2.5

Према структури прихода од камата и сличних прихода МКО са 30.06.2019. године приходи од 
камата (22.118 хиљада КМ 80,7% укупних прихода) су већи за 18% или за 3.483 хиљаде КМ у 
односу на приходе од камата са 30.06.2018. године (раст кредитног портфолија). Остали слични 
приходи (накнаде за обраду кредитних захтјева) са 30.06.2019. године износили су 4.699 хиљада 
КМ или 17,2% укупних прихода и већи су за 93% или за 2.272 хиљаде КМ у односу на исте приходе 
са 30.06.2018. године. 

Оперативни приходи МКО (углавном провизије за извршене услуге посредовања у пословима 
осигурања и сл.) са 30.06.2019. године биљеже пад по стопи од 27% (евидентан је значајнији пад 
поменутих прихода код једног МКД за 86%), а све у односу на исти период претходне године.  
 
Табела 59: Биланс успјеха МКО сектора Републике Српске 

(у 000 КМ) 

О П И С 

06/2018 06/2019 

Инд. 
МКД MKФ Укупно % МКД MKФ Укупно % 

1 2 3 4=(2+3) 5 6 7 8=(6+7) 9 10=8/4 

ПРИХОДИ                   

а) Приходи од камата и слични приходи 21.038 185 21.223 96,7 26.450 367 26.817 97,9 126 

б) Оперативни приходи 528 28 556 2,5 381 27 408 1,5 73 

в) Ванредни приходи 178 5 183 0,8 155 10 165 0,6 90 

1. УКУПНИ ПРИХОДИ (а+б+в) 21.744 218 21.962 100 26.986 404 27.390 100 125 

РАСХОДИ 
   

  
   

  
 

а) Расходи по каматама и слични расходи 4.740 12 4.752 29,7 4.786 45 4.831 25,2 102 

б) Оперативни расходи 10.591 127 10.718 66,8 13.177 159 13.336 69,5 124 
в) Трошак резервисања за кред. и друге 
губитке 

496 15 511 3,2 949 50 999 5,2 195 

г) Ванредни расходи 53 - 53 0,3 19 - 19 0,1 36 

2. УКУПНИ РАСХОДИ (а+б+в+г) 15.880 154 16.034 100 18.931 254 19.185 100 120 

3. ДОБИТ /ВИШАК ПРИХОДА НАД  
 РАСХОДАИМА ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1.-2.) 

 
5.864 

 
64 

 
5.928 

 
-  

 
8.055 

 
150 

 
8.205 

 
-  

 
138 

4. ПОРЕЗ - 7 7 -  25 - 25 -  357 

5. НЕТО ДОБИТ МКД/ ВИШАК ПРИХОДА НАД  
 РАСХОДИМА МКФ (3. -4.) 

 
5.864 

 
57 

 
5.921 

 
-  

 
8.030 

 
150 

 
8.180 

 
-  

 
138 

 

Према структури расхода од камата и сличних расхода са стањем на дан 30.06.2019. године 
расходи од камата износили су 4.090 хиљада КМ или 21,3% укупних расхода са растом по стопи од 
3% у односу на стање са 30.06.2018. године (раст обавеза за узете кредите/зајмове по стопи од 
5%). Остали слични расходи (углавном по основу банкарских накнада) са 30.06.2019. године 
износили су 741 хиљаду КМ или 3,9% укупних расхода и мањи су за 5% у односу на исти период 
2018. године. 

Упоређујући структуру укупних оперативних расхода са стањем на дан 30.06.2018. године 
евидентно је да је најзначајније учешће трошкова по основу плата и доприноса (7.278 хиљада КМ 
или 37,9% укупних расхода) са растом по стопи од 17% или у износу од 1.079 хиљада КМ 
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(повећање броја запослених). Трошкови пословног простора, остале фиксне активе и режија 
(1.467 хиљада КМ или 7,6% укупних расхода) су мањи за 11% или за 102 хиљаде КМ. Остали 
оперативни трошкови (трошкови маркетинга, закупа, амортизације, судски трошкови по основу 
рјешавања спорова и сл.) са стањем на дан 30.06.2019. године износили су 4.591 хиљаду КМ или 
24% укупних расхода и већи су за 1.731 хиљаду КМ или за 60% у односу на исти период 2018. 
године (значајнији раст ових трoшкова код два МКД). 
 
Графикон 20: Позиције биланса успјеха МКО сектора Републике Српске (2015.-06/2019.)  
 

 
Трошкови резервисања за кредитне и друге губитке (999 хиљада КМ или 5,2% укупних расхода) 
већи су за 95% или за 488 хиљада КМ (повећање трошкова резервисања код два МКД у укупном 
износу од 425 хиљада КМ), а све у односу на стање са 30.06.2018. године. 

Нето добит МКД исказана са стањем на дан 30.06.2019. године износи 8.030 хиљада КМ са растом 
по стопи од 37% или у износу од 2.166 хиљада КМ у односу на исти период претходне године, као 
резултат исказане нето добити код десет МКД у укупном износу од 8.510 хиљада КМ и исказаног 
губитка код једног МКД (основано крајем децембра 2018. године) у износу од 480 хиљада КМ.  

Нето вишак прихода над расходима МКФ са стањем на дан 30.06.2019. године исказан је у 
укупном износу од 150 хиљада КМ, као резултат исказаног нето вишак прихода над расходима код 
једне МКФ у укупном износу од 153 хиљаде КМ и исказаног мањка прихода над расходима код 
двије МКФ у укупном износу од 3 хиљаде КМ.  

На нивоу микрокредитног сектора из Републике Српске са 30.06.2019. године остварена је нето 
добит/вишак прихода над расходима у износу од 8.180 хиљада КМ са растом по стопи од 38% или 
у износу од 2.259 хиљада КМ у односу на исти период претходне године. 
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III СЕКТОР ДАВАЛАЦА ЛИЗИНГА 



Агенција за банкарство Републике Српске     www.abrs.ba 

 

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 01.01.2019 – 30.06.2019. 64 

1 УВОД 
 
Агенција врши надзор над пословањем давалаца лизинга (ДЛ) непосредном контролом 
пословања на лицу мјеста и на основу извјештаја које ДЛ достављају Агенцији у складу са 
законским и подзаконским актима Агенције (посредна контрола). 

У периоду јануар – јун 2019. године није било регистрованих ДЛ са сједиштем у Републици Српској. 

Са 30.06.2019. године дати су подаци о пословању ДЛ са сједиштем у Федерацији БиХ који имају 
дозволу Агенције за рад у Републици Српској и то за 3 пословне јединице ДЛ које су у саставу 3 
друштва за послове лизинга са сједиштем у Федерацији БиХ. Такође, подаци о финансијском 
лизингу укључују и податке организационог дијела једне банке са сједиштем у Федерацији БиХ, 
који обавља послове финансијског лизинга (ДЛБ). Подаци о пословању ових организационих 
дијелова укључени су у билансе стања поменутих матичних друштава за послове лизинга (ДЛ) и 
банке (ДЛБ). 
 

 Финансијски показатељи пословања ДЛ 1.1

Извјештајна основа за праћење и надзор пословања пословних јединица ДЛ са сједиштем у 
Федерацији БиХ (три пословне јединице ДЛ) и организационог дијела банке који обавља послове 
финансијског лизинга (ДЛБ) састоји се од: 

- кварталних извјештаја о структури потраживања финансијског и оперативног лизинга, највећим 
дужницима, обрачунатим резервама за покриће губитака, те о броју и квалификационој 
структури запослених и 

- мјесечних извјештаја о номиналним и пондерисаним каматним стопама (ЕЛИН). 
 
У пословним јединицама ДЛ које послују у Републици Српској, а чије је сједиште у Федерацији БиХ, 
запослено је 7 радника, као и са крајем 2018. године. Од укупног броја запослених, са високом 
стручном спремом запослено је 5 радника, а по 1 радник са вишом и средњом стручном спремом.  
Структура потраживања по основу финансијског и оперативног лизинга пословних јединица ДЛ и по 
основу финансијског лизинга ДЛБ који послују у Републици Српској се види из сљедећег приказа: 

Табела 60: Структура потраживања по основу лизинга 
 (у 000 КМ) 

О П И С 

2018. 06/2019. 

Инд. 
Лизинг РС 

Јединице ДЛ 
ФБиХ 

Укупно 

Лизинг РС 
Јединице ДЛ 

ФБиХ 
Укупно 

Фин. 
лиз. 

Опер. 
лиз. 

Фин. 
лиз. 

Опер. 
лиз. 

Фин. 
лиз. 

Опер. 
лиз. 

Фин. 
лиз. 

Опер. 
лиз. 

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

ПРЕМА ПРЕДМЕТУ 
ЛИЗИНГА            
Путничка возила - - 21.892 2.274 24.166 - - 28.119 2.702 30.821 128 

Возила за обављ. дјелат. 
(теренска и путничка) 

- - 
 

39.501 
 

6.839 
 

46.340   
 

38.506 
 

6.004 
 

44.510 
 

96 
Машине и опрема - - 26.683 - 26.683 - - 26.087 - 26.087 98 

Некретнине - - 52 - 52 - - 47 - 47 90 

Шинска возила, пловни 
и ваздухопловни објекти 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Апарати за домаћинство - - - - - - - - - - - 

Остало - - - - - - - - - - - 

Укупно: - - 88.128 9.113 97.241 - - 92.759 8.706 101.465 104 

ПРЕМА ПРИМАОЦУ 
ЛИЗИНГА           

- 

 Правна лица - - 83.821 8.858 92.679 - - 87.952 8.531 96.483 104 

 Предузетници - - 1.471 37 1.508 - - 1.818 28 1.846 122 

 Физичка лица - - 2.498 - 2.498 - - 2.495 - 2.495 100 

 Остало - - 338 218 556 - - 494 147 641 115 

Укупно: - - 88.128 9.113 97.241 - - 92.759 8.706 101.465 104 
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Потраживања по основу финансијског и оперативног лизинга пословних јединица ДЛ и 
финансијског лизинга ДЛБ са 30.06.2018. године укупно износе 101.465 хиљадa КМ са стопом 
раста од 4% или у износу од 4.224 хиљаде КМ у односу на крај 2018. године. 

Потраживања по основу финансијског лизинга (ДЛ и ДЛБ) износе 92.759 хиљада КМ или 91% 
укупног лизинга са растом по стопи од 5% или у износу од 4.631 хиљадa КМ, док је оперативни 
лизинг ДЛ (8.706 хиљада КМ или 9% укупног лизинга) смањен за 4% или за 407 хиљада КМ, а све у 
односу на стање са 31.12.2018. године. 

Према предмету финансијског лизинга највећи износ потраживања се односи на финансирање возила 
за обављање дјелатности у износу од 38.506 хиљада КМ или 41% укупног финансијског лизинга и 
мањи је за 2%, затим слиједи финансирање путничких возила у износу од 28.119 хиљада КМ или 31% 
укупног финансијског лизинга са стопом раста од 28% или у износу од 6.227 хиљада КМ у односу на 
крај 2018. године, те финансирање машина и опреме у износу од 26.087 хиљадa КМ или 28% 
финансијског лизинга са падом по стопи од 2%, а све у односу на стање са 31.12.2018. године.  

Према предмету оперативног лизинга потраживања по основу возила за обављање дјелатности 
најзначајније су заступљена и чине 69% оперативног лизинга са падом по стопи од 12% или у 
износу од 835 хиљада КМ, док су потраживања по основу путничких возила (31% оперативног 
лизинга) већа за 19%, а све у односу на стање са 31.12.2018. године. Оперативни лизинг према 
примаоцу лизинга углавном је евидентан код правних лица (8.531 хиљада КМ или 97% 
оперативног лизинга) са падом по стопи од 4%. 

Потраживања финансијског лизинга према примаоцу лизинга, такође, су углавном евидентна код 
правних лица (87.952 хиљада КМ или 95% финансијског лизинга) и биљеже раст по стопи од 5% 
или у износу од 4.130 хиљада КМ у односу на крај претходне године, док је код физичких лица 
(2.495 хиљада КМ или 3% финансијског лизинга) на приближно истом као са стањем на крају 
претходне године.  

Просјечне пондерисане номиналне каматне стопе и ефективне каматне стопе лизинг накнаде по 
основу финансијског лизинга за 2018. годину и за период јануар - јун 2019. године за орга-
низационе дијелове ДЛ и ДЛБ које послују у Републици Српској, а чије је сједиште у Федерацији 
БиХ дате су у сљедећој табели: 
 
Табела 61.: Просјечне пондерисане каматне стопе лизинг накнаде  

(у %) 

Рeд. 
бр. 

О П И С 
I - XII 2018.  I - VI 2019. 

НКС ЕЛИН НКС ЕЛИН 

1. Према предмету лизинга: 
 

  
  

1.1. Путничка возила 4,36 8,14 4,43 9,54 
1.2. Возила за обављање дјелатности  3,89 8,55 4,07 8,53 

1.3. Машине и опрема 3,67 8,25 4,03 6,96 

1.4. Некретнине - - - - 

1.5. Шинска возила, пловни и ваздухпл.објекти - - - - 

1.6. Апарати за домаћинство - - - - 

1.7. Остало - - - - 

2. Према примаоцу лизинга: 
 

  
  

2.1. Правна лица 3,92 8,23 4,08 8,04 

2.2. Предузетници 4,98 6,96 5,38 7,49 

2.3. Физичка лица 5,85 19,99 5,57 20,97 

2.4. Остало 4,68 5,87 4,27 5,43 

  Укупно пондерисане каматне стопе 3,96 8,37 4,16 8,37 

НКС = номинална каматна стопа; ЕЛИН = ефективна стопа лизинг накнаде 

 
Просјечна пондерисана ефективна каматна стопа лизинг накнаде (ЕЛИН) пословних јединица ДЛ и 
ДЛБ у овом извјештајном периоду је на истом нивоу као и 2018. године. 
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1 СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА 
 

У складу са Законом о Агенцији за банкарство Републике Српске, Агенција надзире и контролише 
усклађеност пословања банака и микрокредитних организација са минималним стандардима 
спречавања прања новца и финансирања терористичких активности. Такође, Законом о спре-
чавању прања новца и финансирања терористичких активности ("Службени гласник БиХ", број 
47/14 и 46/16), прописано је да надзор над провођењем наведеног Закона у банкама и 
микрокредитним организацијама врши Агенција.  

У првом полугодишту 2019. године вршене су контроле усклађености пословања банака и 
микрокредитних организација са стандардима спречавања прања новца и финансирања 
терористичких активности. Контроле су обављене уз досљедну примјену приручника за контролу 
усклађености банака и микрокредитних организација са минималним стандардима спречавања 
прања новца и финансирања терористичких активности. 

На основу извршених контрола и извјештаја који банке и МКО достављају Агенцији, може се 
закључити да су исте у великој мјери усклађене са стандардима спречавања прања новца и 
финансирања терористичких активности. Управљање ризицима, који се у пословању могу 
појавити као посљедица прања новца и финансирања терористичких активности (оперативни 
ризик, ризик репутације, ризик концентрације, правни ризик) је на задовољавајућем нивоу.  

У контролама извршеним у банкама утврђено је да су банке усвојиле политике о прихватљивости 
клијента и дефинисале који клијенти су прихватљиви за банку, да исте примјењују приступ 
клијенту који се заснива на анализи ризика који клијент може имати за банку, те да су успоставиле 
посебне регистре профила клијента за правна и физичка лица. Банке су усвојиле и политикe о 
идентификацији клијента, као основни елемент стандарда „Упознај свог клијента“ и исте их 
примјењују код успостављања пословних односа са клијентима, као и током трајања пословног 
односа. Банке у свом пословању примјењују и политике о сталном праћењу рачуна и трансакција 
клијената банке, на основу којих су успоставиле лимите трансакција по одређеним врстама рачуна 
и трансакција, а уз примјену информационих система, омогућена је и адекватна примјена 
успостављених лимита у праћењу рачуна и трансакција.  
У контролама извршеним у МКО утврђено је да су исте предузеле значајне активности у 
провођењу прописа из области спречавања прања новца и финансирања терористичких 
активности. Међутим, код двије новоосноване МКО још увијек у потпуности и на адекватан начин 
се не примјењују минимални стандарди спречавања прања новца и финансирања терористичких 
активности.  

Банкама и МКО су за утврђене неправилности у примјени закона, прописа и одржавања 
прописаних стандарда, дати налози са роковима за отклањање утврђених неправилности и 
недостатака у пословању. 

Банке и МКО су политиком о управљању ризиком од прања новца и финансирања терористичких 
активности дефинисале линије извјештавања, како екстерне, тако и интерне. 
На основу мјесечних извјештаја које банке достављају Агенцији о готовинским, повезаним 
готовинским и сумњивим трансакцијама, а које су пријавиле Државној агенцији за истраге и 
заштиту БиХ-Финансијско обавјештајном одјељењу, као и на основу извршених провјера у 
контролама на лицу мјеста, банке су у првом полугодишту 2019. године пријавиле укупно 63.802 
готовинске трансакције у вриједности од 1.941 милион КМ, што представља 0,32% укупно обавље-
них трансакција у банкарском сектору Републике Српске, односно 6,65% укупне вриједности 
обављених трансакција у банкарском сектору Републике Српске. Банке у извјештајном периоду 
нису имале пријављених трансакција послије рока од 3 дана (у истом периоду 2018. године било 
је пријављено 8 трансакција), тако да је евидентно да су у поступку праћења готовинских 
трансакција, у извјештајном периоду исте поступале сходно прописаном. 
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Упоредни прeглeд пријављених трaнсaкциja од стране банака у првом полугодишту 2018. и 2019. 
године, дат је у следећој табели: 
 
Табела 62.: Пријављене трансакције  

Врста трaнсaкциja 

06/2018 06/2019 

Број 
Вриједност 
(у 000 КМ) 

Број 
Вриједност 
(у 000 КМ) 

1 2 3 4 5 

1. Трансакције пријављене прије извршења 2 167 1 1.826 

2. Трансакције пријављене у року од 3 дана 85.202 1.809.861 63.801 1.939.570 

3. Трансакције пријављене послије рока од 3 дана 8 288 - - 

УКУПНО: 85.212 1.810.316 63.802 1.941.396 

 
У структури трaнсaкциja пријављених у року од 3 дана примjeтaн je пад броја пријављених 
трансакција (25%) у односу на исти период 2018. године, док се вриједност пријављених 
трансакција повећала за 7%.  

У првом полугодишту 2019. године банке су пријавиле Државној агенцији за истраге и заштиту - 
Финансијско обавјештајном одјељењу укупно 6 сумњивих трансакција на прање новца (није било 
сумњивих трансакција на финансирање терористичких активности) у укупном износу од 2.372 
хиљаду КМ. Такође, банке су у првом полугодишту 2019. године пријавиле и 2 сумњива клијента-
правна лица на прање новца (сумња да се ради о фиктивном предузећу – нерезиденту и плаћање 
према OFF shore дестинацији).  

Упоредни прeглeд пријављених сумњивих трaнсaкциja од стране банака у првом полугодишту 
2018. и 2019. године, дат је у следећој табели: 
 
Табела 63.: Пријављене сумњиве трансакције  

Врста трaнсaкциja 

06/2018 06/2019 

Број 
Вриједност 
(у 000 КМ) 

Број 
Вриједност 
(у 000 КМ) 

1 2 3 4 5 

1. Трансакције пријављене прије извршења 2 167 1 1.826 

2. Трансакције пријављене у року од 3 дана 18 106.088 5 545 

3. Трансакције пријављене послије рока од 3 дана - - - - 

УКУПНО: 20 106.255 6 2.371 

 

У овом извјештајном периоду евидентан је значајан пад пријављених сумњивих трансакција у 
односу на исти период 2018. године (пад за 67%), што упућује на то да би банке у наредном 
периоду требале додатно унаприједити индикaтoре и мeтoде зa прeпoзнaвaњe сумњивих 
трaнсaкциja и сумњивих aктивнoсти клиjeнaтa. 
У првом полугодишту 2019. године MKO нису имале пријављених готовинских трансакција, 
сумњивих трансакција, нити пријављених сумњивих клиjeнaтa. 

Извјештавање Агенције о трансакцијама за које је прописано извјештавање било је на задо-
вољавајућем нивоу, а банке и микрокредитне организације су извјештавање обављале сходно 
законској регулативи. 
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ЗАКЉУЧАК 
 
Узимајући у обзир пословање банака и других финансијских организација у периоду јануар – јун 
2019. године, може се констатовати да је банкарски систем Републике Српске задржао стабилност, 
адекватну капитализованост, задовољавајућу ликвидност и профитабилност.  

Кредитне активности банкарског сектора у овом извјештајном периоду задржале су тренд раста. 
Неквалитетни кредити наставили су тренд смањења, али и даље се мора посветити посебна 
пажња смањењу истих. Новчана средства су се смањила, али и даље чине значајну ставку у 
укупној активи. До смањења новчаних средстава је дошло усљед повећања куповине хартија од 
вриједности и раста бруто кредита. Укупни депозити банкарског сектора су имали блажи раст, али 
депозити грађана и даље имају тренд значајног повећања (5%). 

Микрокредитни сектор биљежи раст кредитне активности, као и раст броја запослених. У периоду 
јануар – јун 2019. године, није било регистрованих давалаца лизинга са сједиштем у Републици 
Српској.  

У циљу унапређења квалитета пословања и одржавања стабилности банкарског система 
Републике Српске, потребно је да банке и друге финансијске организације у наредном периоду 
своје активности додатно усмјере на: 

- капитално јачање; 

- контролу нивоа доспјелих потраживања, а посебно неквалитетних кредита, те додатне 
активности за ефикаснију наплату и унапређење система раног препознавања погоршања 
квалитета кредитног портфолиа; 

- унапређење властитих система управљања ризицима, прије свега кредитним ризиком; 

- издвајање адекватних резерви за потенцијалне кредитне губитке; 

- побољшање управљања активом; 

- обезбјеђење раста и већег учешћа дугорочних извора; 

- јачање система унутрашњих контрола и успостављање ефикасних контролних функција; 

- успостављање и унапређење стрес тестова и њихову примјену у креирању пословне политике; 

- развој политика и процедура за адекватно управљање ризицима којима су банке изложене у 
свом пословању; 

- даље унапређење обављања платног промета и досљедну примјену политика и процедура за 
спречавање прања новца и финансирања тероризма; 

- припрему и ажурирање властитих планова за ванредне ситуације и планова опоравка; 

- свеобухватније информисање и адекватну едукацију с циљем боље заштите корисника 
финансијских услуга; 

- кадровско јачање и стручно оспособљавање радника с циљем квалитетнијег и свеобухватнијег 
задовољавања потреба клијената банке;  

- јачање информационих система и подршке при изради извјештаја те сигурности информа-
ционих система. 

 
Полазећи од основног задатка Агенције на одржавању и јачању стабилности банкарског система 
Републике Српске, те започетог обимног и захтјевног процеса реформе регулаторног оквира за 
пословање и надзор банака, задаци Агенције у наредном периоду ће бити усмјерени на сљедеће: 

- континуирани надзор банака и других финансијских организација путем прописаних извјештаја 
и контролом на лицу мјеста; 

- континуирани надзор, прије свега банака од системског значаја, јер је у истим концентрисан 
најзначајнији дио штедње и других депозита, а све у циљу што ефикасније заштите депонената; 

- инсистирање на капиталном јачању у смислу постизања што адекватнијих капиталних захтјева, те 
адекватно покриће кредитног, оперативног, тржишног ризика и каматног ризика у банкарској 
књизи. 
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- појачан надзор кредитног ризика, прије свега у смислу адекватности резерви за потенцијалне 
кредитне губитке, односно исправке вриједности и адекватности управљања кредитним 
ризицима; 

- активности на увођења SREP-а (процес супервизорског прегледа и процјене), којим се 
замјењује досадашњи CAMELS систем оцјењивања пословања банке ( подршка Свјетске банке 
кроз Пројекат јачања банкарског сектора Републике Српске) ; 

- наставак активности на увођењу новог оквира за надзорно извјештавање банака; 

- активна улога у надзору и на заштити права корисника финансијских услуга; 

- стручно усавршавање властитих кадрова и јачање капацитета за вршење ефикасног надзора 
над банкама и другим финансијским организацијама, те даље континуирано унапређење 
информационог система; 

- континуирано праћење промјена у законској регулативи европске уније ( базелски принципи, 
европске директиве, међународни рачуноводствени стандарди и сл.) и преузимање у наше 
законодавство с циљем постизања што веће еквивалентности са европском регулативом.  

- наставак имплементације препорука FSAP мисије (програм процјене финансијског сектора) за 
банкарску супервизију и наставак сарадње са релевантним међународним финансијским 
институцијама; 

- праћење платног промета и активности на спречавању прања новца и финансирања 
тероризма, те у том смислу унапређивати сарадњу са другим надлежним институцијама; 

- даље унапређивање и успостављање сарадње са надзорним тијелима других земаља, 
нарочито из земаља чије банке имају акционарска учешћа у банкама из Републике Српске; 

- наставак и унапређење сарадње са спољним ревизорима; 

- активно учествовање у раду Комитета за координацију финансијског сектора Републике Српске; 

- заједно са другим надлежним институцијама чланицама Сталног одбора за финансијску 
стабилностБиХ - СОФС, наставити са радом на унапређењу оквира за управљање кризом и 
ажурирању плана за ванредне ситуације; 

- наставак и унапређење сарадње са Удружењем банака БиХ, Удружењем микрокредитних 
организација у БиХ и Удружењем друштава за лизинг. 

 
За одржавање позитивних кретања у банкарском систему, поред банака и других финансијских 
организација, значајну улогу има окружење и то прије свега привредни амбијент, судство, 
законодавство и стога би требало да се: 

- убрза рјешавање судских поступака и поступака принудне наплате, доношење пресуда, 
реализација хипотека, чиме би се директно утицало на смањење нивоа неквалитетне активе; 

- побољша рад и законодавни оквир за рад процјенитеља; 

- континуирано унапређује законски и институционални оквир за већу финансијску дисциплину, 
те ефикаснију заштиту корисника финансијских услуга; 

- унаприједи и допуни законски оквир којим се регулише електронско пословање и електронски 
потпис; 

- унаприједи регулатива којом се регулише рад МКО. 
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Основни подаци о банкама 
 
 

БАНКА СЈЕДИШТЕ  АДРЕСА 
ПРЕДСЈЕДНИК 

УПРАВЕ 

30.6.2019 

Нето актива  
(у 000 КМ) 

Укупни 
капитал  

(у 000 КМ) 

Укупни 
кредити  

(у 000 КМ) 

Депозити  
(у 000 КМ) 

Број 
запослених 

1. "Нова банка" а.д. Бања Лука Бања Лука Краља Алфонса XIII 37A Срђан Кондић 2.033.082 161.770 1.344.468 1.564.656 704 

2. "UniCredit Bank" а.д. Бања Лука Бања Лука Марије Бурсаћ 7 Гордан Пехар 1.571.050 226.094 1.028.753 1.231.572 443 

3. "НЛБ банка" а.д. Бања Лука Бања Лука Милана Тепића 4 Радован Бајић 1.495.158 155.538 812.130 1.180.805 478 

4. "Sberbank" а.д. Бања Лука Бања Лука Јеврејска 71 Александар Кесић 922.757 130.423 625.180 708.043 422 

5. "Addiko Bank" а.д. Бања Лука Бања Лука Алеја Светог Саве 13 Марио Иванковић 799.605 158.786 610.686 567.974 384 

6. "МФ банка" а.д. Бања Лука Бања Лука Васе Пелагића 22 Бојан Лубурић 458.851 60.180 328.119 354.968 212 

7. "Комерцијална банка" а.д. Бања Лука Бања Лука Веселина Маслеше 6 Бошко Мекињић 473.085 66.259 289.762 365.184 159 

8. 
"Pavlović International Bank" а.д.   
 Слобомир, Бијељина 

Бијељина Карађорђева 1 Ружица Јанковић 185.387 18.551 102.695 147.236 188 

                        УКУПНО: 7.938.975 977.601 5.141.793 6.120.438 2.990 
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Основни подаци о МКО 
 

Р. 
бр. 

МИКРОКРЕДИТНА ОРГАНИЗАЦИЈА СЈЕДИШТЕ  АДРЕСА ДИРЕКТОР 

06/2019 

Укупни 
капитал МКД/ 

Улог МКФ 

Нето добит/губитак 
МКД и Нето 

вишак/мањак 
прихода над 

расходима МКФ 

Бруто 
кредити 

Бруто 
актива 

Број 
запослених 

(у 000 КМ) (у 000 КМ) (у 000 КМ) (у 000 КМ)   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. МКД "Микрофин" д.о.о. Бања Лука Бања Лука Васе Пелагића 22 Младен Боснић 100.451 5.658 202.074 249.441 296 

2. МКД "FinCredit" д.о.о. Бања Лука Бања Лука Николе Пашића 1 Слађан Будиша 3.686 1.142 33.655 36.778 49 

3. 
"Прво Пензионерско микрокредитно   
  друштво" д.о.о. Бања Лука 

Бања Лука 
Краља Петра I 
Карађорђевића 66 

Весна Тодоровић 
 

1.600 
 

585 
 

9.690 
 

10.977 
 

14 

4. 
"Брчко гас пензионерско микро-
кредитно друштво" д.о.о. Бања Лука 

Бања Лука 
Краља Петра I 
Карађорђевића 66 

Бојана Теодоровић 
Кукрика 

 
3.587 

 
225 

 
5.894 

 
6.313 

 
15 

5. МКД "Здраво" д.о.о. Бања Лука Бања Лука 
Булевар војводе Степе 
Степановића 175 Б 

Јелица Галић 2.488 64 5.251 5.875 14 

6. МКД "Credis " а.д. Бања Лука Бања Лука Књаза Милоша 3а Драган Катана 1.489 105 5.027 5.666 18 

7. 
МКД "Digital Finance International" 
д.о.о. Бања Лука 

Бања Лука Васе Пелагића 2 Драган Данојевић 1.373 536 3.049 4.187 28 

8. МКФ "Про фин" Источно Сарајево 
Источно 
Сарајево 

Спасовданска бб Јелена Лучић 778 153 2.326 2.574 5 

9. МКД "Taurus" д.о.о. Бања Лука Бања Лука Радослава Лакића 40 
Милорад 
Деспотовић 

 
601 

 
12 

 
2.260 

 
2.476 

 
6 

10. МКД "Auris" а.д. Бања Лука Бања Лука Вељка Млађеновића 7д Драган Остојић 630 121 1.202 2.001 8 

11. МКД "Привредник" д.о.о. Бијељина Бијељина Стефана Дечанског 125 Давор Пејић 1.069 62 1.760 1.950 4 

12. МКД "Moneda" а.д. 
Источна 
Илиџа 

Трг илиџанске бригаде 2А Кенан Хукић 
 

705 
 

- 480 
 

285 
 

1.153 
 

31 

13. МКФ "Prodest" Бања Лука Бања Лука Доситеја Обрадовића 1 Драган Радумило 74 -2 238 357 2 

14. МКФ "Делта-Плус" Бања Лука Бања Лука Владике Платона 3 
Марко 
Карапетровић 

75 -1 49 132 - 

  УКУПНО MKO:       118.606 8.180 272.760 329.880 490 
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