
На основу члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. Закона о 
Агенцији за банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 
број 59/13 и 4/17), те члана 6. став 1. тачка б. и члана 19. став 1. тачка б. Статута 
Агенције за банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 
број 63/17), Управни одбор Агенције за банкарство Републике Српске, на 44. сједници, 
одржаној дана 11.12.2017. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
О МИНИМАЛНИМ СТАНДАРДИМА ЗА ДОКУМЕНТОВАЊЕ 

КРЕДИТНИХ АКТИВНОСТИ БАНАКА 
 

 
Предмет одлуке 

Члан 1. 
(1) Овом одлуком прописују се минимални стандарди документовања којих се банка 

треба придржавати приликом одобравања кредита, измјена услова одобреног 
кредита, других пласмана, купопродаје пласмана, улагања и преузетих 
потенцијалних обавеза (у даљем тексту: „кредит“). 

(2) Банка може одобрити кредит само на основу одговарајућег уговора у писаној форми, 
те све измјене иницијално закључених уговора о кредиту банка може вршити само у 
писаној форми, путем одговарајућих измјена и допуна (анекса) уговора. 

 
Формирање и вођење кредитног досјеа 

Члан 2. 
(1) Банка је дужна да за сваки одобрени кредит отвори кредитни досје на дан одобрења 

кредита, који ће бити адекватно и тачно документован, те који ће хронолошки 
пратити одобравање и квалитет одобреног кредита, све до његове коначне наплате 
или регулисања дуга (ликвидације) на други начин. 

(2) Банка је дужна својим интерним актима успоставити процедуру за формирање и 
континуирано ажурирање кредитних досјеа за сваки кредит, укључујући 
одређивање одговорних радника чија је обавеза да обезбиједе потпуност и 
поузданост докумената у кредитном досјеу. 

  
 

Садржај кредитног досјеа 
Члан 3. 

(1) Кредитни досје мора да садржи сва документа везана за одобрени кредит, а 
најмање сљедеће: 
1) захтјев за кредит потписан од подносиоца захтјева, у коме је наведена сврха у 

коју ће кредит бити кориштен, 
2) копију оснивачких докумената подносиоца захтјева (уколико је ријеч о правном 

лицу), копију рјешења надлежног органа управе (уколико је ријеч о лицу које 
обавља самосталну предузетничку дјелатност), те копију идентификационог 
документа са сликом и потврде о мјесту боравка (уколико је ријеч о физичком 
лицу), са забиљешком одговорног радника да је извршио увид у оригинални 
документ,  

3) документацију којом се потврђује овлаштење заступника, уколико је уговор о 
кредиту потписао заступник у име подносиоца, 
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4) изјаву подносиоца захтјева о повезаности са другим лицима уколико 
подносилац захтјева припада групи повезаних лица, 

5) процјену кредитне способности подносиоца захтјева, јемца или другог лица 
које лично обезбјеђује испуњење обавезе подносиоца захтјева, потписану од 
стране одговорних лица у банци, 

6) документацију на основу које је извршена процјена кредитне способности 
подносиоца захтјева, јемца или другог лица које обезбјеђује испуњење обавезе 
подносиоца захтјева, а којом је потврђено да су новчани токови одговарајући за 
отплату кредита (извод из централног регистра кредита, финансијске 
извјештаје правних лица за најмање посљедње двије пословне године прије 
одобравања кредита, укључујући и извјештај спољног ревизора за она правна 
лица чија је то законска обавеза, доказ о примањима, тј. изворима отплате 
физичких лица и др.). 

7) документацију која се односи на инструменте обезбјеђења кредита,  
8) одлуку одговарајућег органа банке о одобравању кредита, која садржи све 

услове под којима је кредит одобрен (рок, каматна стопа, инструменти 
обезбјеђења, укупна изложеност клијента/групе повезаних лица и др.), 

9) оригинални примјерак уговора о кредиту (укључујући и евентуалне измјене и 
допуне уговора) са пратећим плановима отплате (укључујући доказе да су 
планови отплате уручени кориснику кредита), 

10) документацију која потврђује намјену кредита и доказ о намјенском трошењу 
кредита, 

11) примјерак писма гаранције, укључујући и планове плаћања периодичних 
накнада по гаранцији, 

12) документацију која се односи на континуирану контролу и оцјену финансијског 
стања корисника кредита, јемаца или другог лица које обезбјеђује испуњење 
обавезе и оцјену њихове способности да врше отплату кредита по уговореним 
условима (финансијски извјештаји наведени у тачки 6. овог става за сваку 
пословну годину до измирења кредита и др.) 

13) документацију којом се потврђује континуирани мониторинг инструмената 
обезбјеђења кредита, 

14) документацију којом се потврђује праћење отплатe кредита, укључујући и 
мјере које је банка предузела према неуредном дужнику и 

15) сву преписку и документацију о контактима између банке и корисника кредита 
након закључења уговора о кредиту.  

(2) Кредитни досје мора садржати сву релевантну документацију наведену у ставу 1. 
овог члана и за судужника, јемца или друго лице које лично обезбјеђује испуњење 
обавеза подносиоца захтјева уколико се појављују у кредитном односу.  

(3) Уколико се ради о корисницима банкарских услуга из члана 133. Закона о банкама 
Републике Српске, кредитни досје, поред документације прописане у ст. 1. и 2. 
овог члана, треба да садржи и сљедеће: 
1) доказ да је информациони лист уручен кориснику кредита,  
2) писану сагласност корисника кредита, јемца или другог лица које лично 

обезбјеђује испуњење обавеза корисника, за кориштење података из кредитних 
регистара, 

3) документацију која потврђује да су корисник, јемац или друго лице које лично 
обезбјеђује испуњење обавезе корисника, уз њихову претходну сагласност, 
међусобно упознати и информисани са документацијом и подацима 
прибављеним у поступку процјене кредитне способности, 
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4) изјаву о јемчењу, као и писану сагласност јемца у случају повећања обима 
јемчеве одговорности, 

5) уговор о давању јемства, закључен у писаној форми између корисника и јемца, а 
за чији садржај банка није одговорна и 

6) захтјев за исплату кредитних средстава прије истека рока од 14 дана од дана 
закључења уговора, када је то примјењиво. 

(4) Одредбе става 3. тачка 3. ове одлуке не примјењују се у случајевима када је такво 
саопштавање података изричито забрањено посебним принудним прописима. 

(5) Банка је дужна обезбиједити да њен информациони систем садржи податке о 
класификацији кредита по регулаторном захтјеву и обрачуну исправке вриједности 
кредита, укључујући образложења и историју промјена, те да се за потребе 
интерних и екстерних контрола могу генерисати адекватни извјештаји. 
 

Документација у случају куповине кредита 
Члан 4. 

(1) У случају када је банка стекла право потраживања по основу куповине кредита, 
дужна је да отвори кредитни досје за тај кредит на дан потписивања уговора о 
купопродаји кредита. 

(2) У кредитни досје из става 1. овог члана банка улаже комплетну документацију или 
њене овјерене копије од стране продавца, тј. претходног власника потраживања, 
која су се раније налазила у кредитном досјеу продавца, сходно одредбама ове 
одлуке. 

(3) Документација из претходног става укључује и: 
1) информацију – изјаву продавца кредита о степену уредности корисника кредита 

у регулисању његових обавеза, 
2) уговор о купопродаји кредита између продавца и банке (купца), који укључује и 

одредбе о начину сервисирања кредита и размјени података и докумената 
везаних за отплату кредита,  

3) документацију у којој су утврђени услови одобреног кредита од стране 
продавца и 

4) документацију о инструментима обезбјеђења. 
 

Прелазне и завршне одредбе 
Члан 5. 

(1) Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Српске“. 

(2) Банкa je дужнa ускладити садржај кредитних досјеа с одредбама ове одлуке у року 
од 90 дана од дана ступања њеног на снагу.  

(3) Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о минималним 
стандардима за документовање кредитних активности банака („Службени гласник 
Републике Српске“ број 12/03). 

 
 

Број: УО-331/17 
 
Датум: 11.12.2017. год. 

 ПРЕДСЈЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА 

Мира Бјелац 
 


