
Закон о банкама Републике Српске“ 
 

(Службени гласник Републике Српске број /17, 19/18 и 54/19) 
 - одговори на питања – 

 
Напомена: Агенција није овлаштена да даје тумачења у вези са примјеном Закона о банкама 
Републике Српске, те банке упите за званично мишљење у форми образложења требају упутити 
Министарству финансија Републике Српске, које је обрађивач тог закона. Одговори у наставку не 
сматрају се званичним тумачењем Закона о банкама Републике Српске. Исто се примјењује и на 
све друге законе. 

 
Подручје Конторлне функције банке 

Тема Извјештавање о спровођењу контролних функција 
Члан 98. 
Бр. питања 1. 
Датум објаве одговора 30.04.2020. 
Питање Да ли се одредба члана 98. став 5. Закона о банкама Републике Српске 

(у даљем тексту: Закон), односи и упућујe на посебан извјештај 
руководилаца организационих јединица контролних функција, у 
односу на извјештаје описане у ставу 2. истог члана Закона и у чл. 10. 
и 12. Одлуке о систему унутрашњих конторла банке (у даљем тексту: 
Одлука)? 

Члан 98. Закона, који уређује извјештавање о спровођењу контролних 
функција банке, у ставу 2. прописује: 

„Руководиоци организационих јединица контролних функција 
састављају тромјесечне, полугодишње и годишње извјештаје о 
управљању ризицима, праћењу усклађености пословања и интерној 
ревизији, које достављају управи, надзорном одбору и одбору за 
ревизију.“ 

У ставу 5. истог члана Закона прописано је да: 

„Руководиоци организационих јединица контролних функција 
годишње извјештаје о свом раду подносе надзорном одбору и одбору 
за ревизију“.  

Став 6. истог члана прописјује: 

„Банка је дужна да Агенцији достави извјештаје контролних функција 
из става 2. овог члана које усваја надзорни одбор“. 

Сходно цитираним одредбама члана 98. Закона, остаје нејасно да ли 
извјештај из става 5. овог члана представља посебан годишњи 
извјештај о раду руководиоца контролне функције или се ради о 
годишњем извјештају из члана 98 став 2. односно годишњем 
извјештају из чл. 10. и 12. Одлуке. 

С обзиром на то да Одлуком, која разрађује одредбе члана 98. Закона у 
одговарајућем дијелу, није наведен ниједан други извјештај изузев 
извјештаја прописаних у чл. 10. 11. и 12. Одлуке, поставља се питање 
да ли је намјера законодавца била да уведе посебан извјештај о раду 
руководилаца контролних функција поред редовних (тромјесечних, 
полугодишњих и годишњих) извјештаја о раду самих контролних 
функција и да ли такав извјештај може да буде садржан у годишњем 



извјештају о раду контролних функција у смислу члана 98 став 2 
Закона и чл. 10. и 12. Одлуке. Напомињемо да се рад руководилаца 
контролних функција не може одвојити од рада и перформанси 
цјелокупне контролне функције а чији се резултати презентују у 
годишњим извјештајима о раду контролних функција. 

Разумијемо да Агенција није надлежна за аутентично тумачење 
Закона, али имајући у виду њену функцију и улогу утврђену Законом 
као и повезаност овог питања са Одлуком, потребан нам је одговор на 
претходно питање. 

Одговор Мишљења смо да се годишњи извјештаји које сачињавају 
руководиоци конролних функција из члана 98. став 2. и 5. Закона могу 
сматрати истим извјештајем, те да није потребно сачињавати посебни 
годишњи извјештај. 

 


