
На основу члана. 151. и члана 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 УСЛОВИМА ПРИЈЕВРЕМЕНЕ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА  

КОЈИ НИСУ НАМИЈЕЊЕНИ ЊИХОВОЈ ПОСЛОВНОЈ  
ИЛИ ДРУГОЈ КОМЕРЦИЈАЛНОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 
 

Члан 1. 
Овом одлуком прописују се услови којих је банка дужна да се придржава приликом 
пријевремене отплате кредита физичких лица који нису намијењени њиховој пословној 
или другој комерцијалној дјелатности (у даљем тексту: кредит). 
 

Члан 2.  
Корисник може вратити кредит, у потпуности или дјелимично, прије истека рока 
одређеног за враћање, при чему има право на умањење укупних трошкова кредита за 
износ камате и трошкова за преостали период трајања уговора (пријевремена отплата), 
али је дужан да о намјери пријевремене отплате кредита писменим путем унапријед 
обавијести банку у уговореном року. 

 
Члан 3. 

Банка има право на објективно оправдану и уговорену накнаду трошкова који су 
директно у вези са пријевременом отплатом кредита, под условом да се пријевремена 
отплата врши у периоду током којег се примјењује фиксна каматна стопа и ако је износ 
пријевремене отплате кредита у периоду од године дана већи од 10.000 КМ. 
 

Члан 4. 
Накнада из члана 3. може се уговорити до висине трошкова насталих због 
пријевремене отплате, а највише до 1% износа кредита који се пријевремено отплаћује, 
и то ако је период између пријевремене отплате и рока испуњења обавеза из уговора о 
кредиту једнак једној години или дужи од ње, а ако је овај период краћи, накнада не 
може бити већа од 0,5% износа кредита који се пријевремено отплаћује. 

 
Члан 5. 

Банка не може захтијевати накнаду за пријевремену отплату: 
1) ако је отплата била учињена на основу закљученог уговора о осигурању чија је 

намјена обезбјеђење отплате, 
2) ако се отплата врши у току периода за који је уговорена промјенљива 

номинална каматна стопа и 
3) у случају дозвољеног прекорачења рачуна. 
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Члан 6. 
Накнада за пријевремену отплату кредита ни у једном случају не може бити већа од 
износа камате коју би корисник платио за вријеме од дана враћања кредита до дана 
када је кредит по уговору требало да буде враћен. 

 
Члан 7. 

Ова одлука примјењује се и на организационе дијелове банака са сједиштем у 
Федерацији Босне и Херцеговине или Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине који 
послују у Републици Српској. 
 

Члан 8. 
Дaнoм ступaњa нa снaгу oвe oдлукe прeстaje дa вaжи Одлука о условима пријевремене 
отплате кредита физичких лица који нису намијењени њиховој пословној или другој 
комерцијалној дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ брoj 15/12). 
 

Члан 9. 
(1) Ова одлука ступа на снагу осмог дана након објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Српске“. 

(2) Банка је дужна ускладити своје пословање са одредбама ове одлуке у року од девет 
мјесеци од дана ступања на снагу Закона о банкама Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ број 4/17). 

 
 
 
 
Број: УО-288/17 
 
Датум: 25.07.2017. год. 

 ПРЕДСЈЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА 
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