На основу члана. 267. став 9. Закона о банкама Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ број 04/17), 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 04/17), 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
ОДЛУКУ

О ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА ПОТРАЖИВАЊА
И РАСПОДЈЕЛЕ ИМОВИНЕ И УТВРЂИВАЊА И ИЗВРШАВАЊА
ОБАВЕЗА БАНКЕ У ПОСТУПКУ ЛИКВИДАЦИЈЕ

Опште одредбе
Члан 1.
(1) Овом одлуком прописује се поступак утврђивања потраживања и расподјеле
имовине, као и утврђивања и извршавања обавеза банке у поступку ликвидације.
(2) На банку над којом се спроводи поступак ликвидације примјењују се одредбе
прописа који уређују ликвидациони и стечајни поступак, ако Законом о банкама
Републике Српске (у даљем тексту: Закон) није другачије уређено.
Ликвидациона маса
Члан 2.
(1) Ликвидациону масу банке чини цјелокупна имовина која припада банци у вријеме
отварања поступка ликвидације, као и имовина коју банка стекне током поступка
ликвидације, ако другим прописима није предвиђено другачије.
(2) Из ликвидационе масе банке изузимају се средства рачуна јавних прихода на које
се врше уплате јавних прихода на име Републике Српске, Федерације Босне и
Херцеговине, Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, Босне и Херцеговине,
општина, градова и фондова и са којих се врши расподјела средстава на рачуне
корисника јавних прихода и која се по налогу Министарства финансија Републике
Српске преносе на другу банку.
(3) Ликвидациона маса служи намирењу трошкова поступка ликвидације, повјерилаца
који у вријеме отварања поступка ликвидације имају основан имовински захтјев
према банци, као и повјерилаца који у току поступка ликвидације стекну право
потраживања према ликвидационој маси.
(4) Права трећих лица на предметима и правима имовине морају се узети у обзир.
Почетни
ликвидациони биланс стања банке
Члан 3.
(1) Ликвидациони управник дужан је без одлагања узети у посјед имовину банке,
извршавати текуће послове у банци, наплаћивати потраживања, измиривати
обавезе и овлашћен је и обавезан за уновчавање имовине банке.
(2) Ликвидациони управник дужан је одмах након ступања на дужност извршити
попис имовине, сачинити почетни ликвидациони биланс стања и доставити их
Агенцији најкасније 60 дана од дана именовања.
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(3) Почетни ликвидациони биланс стања банке саставни је дио првог финансијског
извјештаја који ликвидациони управник сачињава и доставља Агенцији на
усвајање.
(4) Почетни ликвидациони биланс стања банке треба да садржи све елементе који су
утврђени на начин прописан у складу са Законом о рачуноводству и ревизији
Републике Српске и другим прописима који уређују област рачуноводства и
ревизије и прописима којима се уређују питања од значаја за спровођење поступка
ликвидације:
1) стање активе (потраживања) банке и пасиве (обавеза) банке и потенцијалне
ванбилансне обавезе банке, као што су: издате гаранције, издати акредитиви и
други слични инструменти,
2) сва имовина банке укључује се у биланс стања по њеној тржишној цијени или
процијењеној вриједности,
3) неопходне радње за спровођење ликвидације.
(5) Ликвидациони управник дужан је у року од 15 дана од дана истека рока из члана 4.
став 2. ове одлуке сачинити и доставити Агенцији на усвајање план ликвидације,
који обавезно мора да садржи рокове за његово спровођење.
(6) У поступку ликвидације утврђивање потраживања и обавеза банке процјењује се у
складу са стандардима и процедурама утврђеним Одлуком о условима када се банка
сматра несолвентном, при чему се у вриједност имовине и обавеза банке за будући
период укључује и реална процјена износа прихода и расхода банке за тај период.
Пријава потраживања
повјерилаца према банци
Члан 4.
(1) Ликвидациони управник дужан је, у једним или више дневних новина доступних
на територији БиХ, да изда обавјештења повјериоцима да пријаве сва своја
потраживања према банци, и то прво у року од седам дана од дана пријема
рјешења о именовању и друго у року од 30 дана од дана првог обавјештења.
(2) Сви повјериоци дужни су у складу са Законом да ликвидационом управнику банке
пријаве сва своја потраживања према банци у року од 60 дана од дана издавања
првог обавјештења ликвидационог управника банке.
(3) Ликвидациони управник банке утврђује листу признатих потраживања, податке о
повјериоцу, врсту и износ признатих потраживања, редослијед приоритета, те
врсту и висину оспореног потраживања и уноси их у табелу пријављених
потраживања.
Ликвидациони управник обавјештава сваког повјериоца о својој одлуци по
пријави.
(4) Уколико је ликвидациони управник оспорио одређено потраживање, упућује
повјериоца да покрене парницу у року од 15 дана ради доказивања основаности
оспореног потраживања. Повјерилац који покрене парницу дужан је да по истеку
рока за подношење тужбе у наредних 15 дана обавијести ликвидационог управника
о покретању парнице.
(5) Ако повјерилац у остављеном року покрене парницу, ликвидациони управник
обезбјеђује средства ради евентуалне исплате те обавезе, у зависности од
редослиједа приоритета, а у случају да повјерилац не покрене парницу, његово
потраживање приликом диобе не узима се у обзир.
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Приоритети исплата обавеза банке
у поступку ликвидације
Члан 5.
(1) Исплата обавеза у поступку ликвидације банке проводи се по приоритетима у
складу с одредбама члана 269. Закона.
(2) Исплата обавеза банке у поступку ликвидације врши се у складу са планом
ликвидације. Ликвидациони управник најмање једном у три мјесеца подноси
Агенцији извјештај о реализацији плана ликвидације.
(3) Ликвидациони управник банке има овлашћење да изврши исплату обавеза у оквиру
средстава која су на располагању и на про рата основи, ако је примјењиво.
(4) Ликвидациони управник банке суспендује исплату било каквих обавеза банке
према члановима органа управљања банке, одбора за ревизију, акционарима банке
који учествују са најмање 5% у гласачким правима, односно власништву над
капиталом, повезаним лицима и повезаним банкама, све док у потпуности не буду
исплаћене обавезе према другим повјериоцима банке.
(5) Трећа лица која поступају у име физичких и правних лица из става 4. овог члана,
као и чланови уже породице, сродници лица из тог става по крви и по тазбини до
трећег степена такође немају право на исплату док се сви остали повјериоци банке
у потпуности не исплате.
Пребијање потраживања и дуговања
Члан 6.
Пребијања потраживања са дуговањима банке могу се вршити само уз придржавање
редослиједа приоритета исплата у процесу ликвидације утврђеним Законом.
Продаја имовине и обавеза банке
у поступку ликвидације
Члан 7.
(1) У току спровођења поступка ликвидације ликвидациони управник има овлашћења,
у складу са Законом, уз претходно прибављену сагласност Агенције, да:
1) прода дио или цјелокупну имовину банке,
2) прода дио или цјелокупну имовину и обавезе банке другој банци или лицу
овлашћеном за обављање тих послова,
3) прода или споји банку и
4) ликвидира банку, при чему одлучује о основаности и исплати по захтјевима
повјерилаца према банци.
(2) Продаја и преузимање дијела или цјелокупне имовине и обавеза банке врши се без
сагласности депонената, других повјерилаца и дужника банке.
(3) Ликвидациони управник дужан је да врши продају имовине и откуп обавеза банке с
циљем очувања одговарајуће вриједности банке или заштите интереса депонената и
других кредитора банке, односно да прода или споји банку у складу са Законом,
тако да:
1) постигне максималну цијену таквом продајом или расподјелом ради заштите
депонената и осталих повјерилаца банке,
2) обезбиједи равноправност могућих купаца или партнера за спајање и
3) онемогући било коју врсту дискриминације приликом надметања и разматрања
понуда.
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(4) У току спровођења плана продаје или спајања банке Агенција може обуставити тај
поступак и донијети рјешење о наставку поступка ликвидације и другим
примјереним поступцима у складу са Законом.
Завршни извјештај
о поступку ликвидације
Члан 8.
(1) Ликвидациони управник дужан је да по завршетку мандата сачини и достави
Агенцији завршни извјештај о поступку ликвидације и његовом окончању, с
образложењем о реализованим мјерама, као и завршни ликвидациони биланс стања
банке.
(2) Завршни ликвидациони биланс стања банке треба да садржи:
1) приказ прилива средстава и њихову употребу,
2) списак имовине која је продата и приливе који су тако остварени и
3) износ трошкова ликвидације.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 9.
(1) Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о поступку за
утврђивање потраживања и расподјеле активе и пасиве приликом ликвидације
банака („Службени гласник Републике Српске“ број 12/03).
(2) Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Српске“.

Број: УО-335/17
Датум: 11.12.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Мира Бјелац
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