
На основу члана 5. став 1. тачка б, члана 22. став 1. тачка ђ. и члана 37. Закона о Агенцији за 

банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 59/13 и 4/17), те 

члана 6. став 1. тачка б. и члана 22. став 4. тачка л. Статута Агенције за банкарство Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 63/17) и члана 1. став 2. Одлуке о 

привременим мјерама у погледу достављања извјештаја Агенцији за банкарство Републике 

Српске, директор Агенције за банкарство Републике Српске, доноси 

 

 

О Д Л У К У  

 O ПРИВРЕМЕНОМ НАЧИНУ ИЗВЈЕШТАВАЊА  

АГЕНЦИЈЕ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

Члан 1. 

(1) Овом одлуком дефинишу се привремени рокови за достављање извјештаја Агенцији за 

банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) који су дефинисани другим 

подзаконским прописима Агенције, а усљед настанка стања ванредне ситуације изазване 

појавом вирусног обољења „COVID-19“. 

(2) Рокови из ове одлуке су привременог карактера и утврђују се у циљу одређивања 

приоритета код ефикасног управљања процесима у банкама и Агенцији у периоду трајања 

стања ванредне ситуације, односно ванредног стања у Републици Српској. 

(3) Извјештаје који нису дефинисани овом одлуком, банка је дужна достављати у роковима 

дефинисаним у другим подзаконским прописима. 

 

Члан 2. 

(1) Према Одлуци о облику и садржају извјештаја које банке достављају Агенцији за 

банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 116/17 и 

109/19), продужава се рок за достављање сљедећих образаца до престанка стања ванредне 

ситуације, односно ванредног стања: 

1) Подаци о некретнинама које служе као обезбјеђење потраживања – образац ФИ–ОН, 

2) Извјештај о стању укупних кредита и депозита – образац УДК, укључујући 

спецификацију кредита становништву за општу потрошњу – образац УДК-ОП, 

3) Извјештај о стању кредита и депозита осигураних девизном клаузулом и у страној 

валути – обрасци ДВК 1 и ДВК 2, 

4) Извјештај о примљеним и одобреним захтјевима за одобравање кредита, као и о 

продуженим и пријевремено отплаћеним кредитима – образац РЕП,  

5) Извјештај о писменим приговорима клијената – образац ППК,  

6) Отплата кредита на терет јемаца/судужника/хипотеке – образац ОКЈ. 

(2) Банка извјештај о девизној усклађености финансијске активе и финансијских обавеза – 

образац ДУ привремено доставља мјесечно до двадесетог у мјесецу са стањем на посљедњи 

календарски дан у претходном мјесецу. 

(3) Рок за достављање образаца БС, укључујући пратеће обрасце који се достављају на 

мјесечној основи, продужава се на 20 дана након истека извјештајног мјесеца. 

(4) Рок за достављање кварталног извјештаја о подацима о стеченој материјалној имовини на 

обрасцима СМИ са 31.03.2020. године продужава се до 31.05.2020. године. 
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(5) Рок за достављање првих извјештаја о прегледу кредитног портфолија на новим обрасцима 

ФИ-ПКП продужава се до 30.09.2020. године, а са финансијским подацима на 01.01.2020. 

године, 31.03.2020. године и 30.06.2020. године.  

 

Члан 3. 

Према Одлуци о извјештавању о адекватности капитала банке („Службени гласник Републике 

Српске”, број 116/17 и 48/19), продужава се рок за достављање сљедећих образаца до престанка 

стања ванредне ситуације, односно ванредног стања:  

1) Извјештај о књизи трговања – дневна стања – образац ДСКТ и  

2) Детаљни извјештај о пословима књиге трговања – образац ДИПКТ.  

 

Члан 4. 

Према Упутству за извјештавање о управљању информационим системима у банкама 

донесеном у складу са чланом 32. став 3. Одлуке о управљању информационим системима у 

банкама („Службени гласник Републике Српске”, број 116/17), продужава се рок за достављање 

сљедећих образаца до престанка стања ванредне ситуације, односно ванредног стања: 

1) Безбједност информационог система – образац СИС, 

2) Преглед и статус препорука интерне и спољне ревизије – образац ИСР и 

3) Електронско банкарство – образац ЕБН. 

 

Члан 5. 

Према Упутству зa пoпуњaвaњe извjeштajних oбрaзaцa зa ликвиднoсну пoкривeнoст донесеном 

у складу са чланом 41. став 2. Одлуке о управљању ризиком ликвидности банака („Службени 

гласник Републике Српске”, број 04/18), продужава се рок за достављање посебних извјештаја 

за ликвиднoсну пoкривeнoст за сваку појединачну значајну валуту, конвертибилну марку (КМ), 

те за изложености са валутним клаузулама до престанка стања ванредне ситуације, односно 

ванредног стања.  

 

Члан 6. 

Према Одлуци о поступку интерне процјене адекватности ликвидности у банци („Службени 

гласник Републике Српске”, број 48/19) продужава се рок за достављање Извјештаја о ILAAP-у 

за 2019. годину до 31.05.2020. године. 

 

Члан 7. 

Према Одлуци о поступку интерне процјене адекватности капитала у банци („Службени 

гласник Републике Српске”, број 75/17) продужава се рок за достављање Извјештаја о ICAAP-у 

за 2019. годину до 31.05.2020. године. 

 

Члан 8. 

Према Одлуци о управљању ризицима у банкама („Службени гласник Републике Српске”, број 

75/17) продужава се рок за достављање Извјештајa о резултатима проведених тестирања 

отпорности на стрес на финансијски датум 31.12.2019. године до 31.05.2020. године.  
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Члан 9. 

Према Одлуци о објављивању података и информација банке („Службени гласник Републике 

Српске”, број 89/17) продужава се рок за објављивање података и информација банке до 

30.06.2020. године. 

 

Члан 10. 

Према Одлуци о израчунавању капитала банака („Службени гласник Републике Српске”, број 

74/17, 114/17 и 48/19) престаје обавеза достављања плана за очување капитала у складу са 

чланом 42. исте одлуке за вријеме важења Одлуке о привременим мјерама банкама за 

ублажавање негативних економских посљедица узрокованих вирусним обољењем „COVID-19“. 

 

Члан 11. 

Према Одлуци о захтјевима на консолидованој основи за банкарску групу („Службени гласник 

Републике Српске”, број 89/17) привремено престаје обавеза достављања свих извјештаја на 

консолидованој основи. 

 

Члан 12. 

Према Одлуци о систему унутрашњих контрола у банци („Службени гласник Републике 

Српске”, број 51/19) продужава се рок за достављање годишњих извјештаја о раду контролних 

функција до 30.04.2020. године, а извјештаја за први квартал 2020. године до престанка стања 

ванредне ситуације, односно ванредног стања. 

 

Члан 13. 

Према Одлуци о подацима и информацијама које се достављају Агенцији за банкарство 

Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске 

групе („Службени гласник Републике Српске”, број 51/19) продужава се рок за достављање 

података и информација са 31.12.2019. године на прописаним обрасцима до 30.06.2020. године. 

 

Члан 14. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Српске“. 

 

 

 

Број: Д-5/20 

Датум, 27.03.2020. год. 

 ДИРЕКТОР 

 

________________ 

Раде Растока 

 


