
На основу члана 27. и 291. Закона о банкама Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 4/17), 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. Статута Агенције за банкарство 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 63/17), Управни одбор 
Агенције за банкарство Републике Српске, на сједници одржаној дана 25.07.2017. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
О ЕВИДЕНЦИЈИ БАНАКА  

 
 

Члан 1.  
Овом одлуком прописује се евиденција банака, организационих дијелова банака са 
сједиштем у Федерацији Босне и Херцеговине или Брчко Дистрикту Босне и 
Херцеговине и представништава отворених у Републици Српској. 
 

Члан 2. 
(1) Евиденција банака садржи податке о пословном имену, предсједнику и члановима 

управе банке, предсједнику и члановима надзорног одбора, сједишту банке, посебном 
управнику, привременом управнику, покретању поступка ликвидације банке и 
именовању, разрјешењу или продужењу мандата ликвидационог управника банке. 

(2) Евиденција организационих дијелова банака из Федерације Босне и Херцеговине и 
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине садржи податке о пословном имену, 
сједишту и лицима овлаштеним за заступање. 

 
Члан 3. 

(1) Подаци о пословном имену, предсједнику и члановима управе банке, лицима 
овлаштеним за заступање и сједишту банке уписују се у евиденцију банака на 
основу рјешења о упису у судски регистар банке.  

(2) Подаци о надзорном одбору банке, односно о именима предсједника и чланова 
надзорног одбора банке уписују се у евиденцију банака на основу одлуке 
скупштине банке о именовању чланова надзорног одбора банке. 

(3) Подаци о посебном управнику, привременом управнику, покретању поступка 
ликвидације банке и именовању, разрјешењу или продужењу мандата 
ликвидационог управника банке уписују се у евиденцију банака на основу рјешења 
о именовању посебног управника или привременог управника, односно на основу 
рјешења о покретању ликвидационог поступка. 

 
Члан 4. 

(1) Банка је дужна у року од пет дана од извршених уписа или доношења одлука, 
односно рјешења исте доставити Агенцији за банкарство Републике Српске (у 
даљем тексту: Агенција).  

(2) Документација која се доставља у складу са овом одлуком доставља се у 
оригиналу или овјереној копији.  

(3) Документација која се доставља Агенцији мора бити у складу са законима који 
уређују ту област, те мора бити на једном од службених језика који су у употреби у 
Босни и Херцеговини. Уз оригинал или овјерену копију документације која је на 
страном језику мора се доставити и њен превод на један од службених језика у 
Босни и Херцеговини који је овјерио судски тумач.  
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Члан 5. 

Евиденцију банака Агенција за банкарство Републике Српске води у материјалном и у 
електронском облику.  

 
Члан 6.  

Подаци из евиденције банака објављују се на интернет страници Агенције за 
банкарство Републике Српске.  

 
Члан 7.  

Евиденције о банкама којима је одузета дозвола за рад воде се у архиви евиденције. 
 

Члан 8.  
Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Српске“.  
 
 
 
Број: УО-289/17 
 
Датум: 25.07.2017. год. 

 ПРЕДСЈЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА 

Мира Бјелац 
 


