
1673
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у складу са Одлуком Владе Републике Српске 
о прихватању донаторских средстава Владе Републике 
Србије, број: 04/1-012-2-3407/19, од 26.12.2019. године 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 110/19), Вла-
да Републике Српске, на 85. сједници, одржаној 27.8.2020. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКТА ИЗ ДОНАТОРСКИХ СРЕДСТАВА ВЛАДЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

I
Из донаторских средстава Владе Републике Србије одо-

бравају се средства у износу од 500.000,00 КМ за финанси-
рање пројекта “Завршетак изградње и унутрашње опрема-
ње позоришта у Источном Новом Сарајеву”.

Носилац пројекта је Општина Источно Ново Сарајево.

II
За потписивање споразума са носиоцем пројекта о фи-

нансирању пројекта донаторским средствима овлашћује се 
министар финансија.

III
За спровођење процедура јавних набавки задужен је 

носилац пројекта.

IV
Након потписивања споразума о финансирању пројек-

та донаторским средствима плаћања по овјереној финан-
сијској документацији врши Министарство финансија Ре-
публике Српске.

V
За извјештавање Владе Републике Српске о реализаци-

ји ове одлуке задужује се Министарство финансија.

VI
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2215/20 Предсједник
27. августа 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1674
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у складу са Одлуком Владе Републике Српске 
о прихватању донаторских средстава Владе Републике 
Србије, број: 04/1-012-2-3407/19, од 26.12.2019. године 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 110/19), Вла-
да Републике Српске, на 85. сједници, одржаној 27.8.2020. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА ИЗ ДОНАТОРСКИХ СРЕДСТАВА ВЛАДЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

I
Из донаторских средстава Владе Републике Србије одо-

бравају се средства у износу од 465.000,00 КМ за финанси-
рање пројеката:

1) “Завршетак изградње и вањско опремање Ватро-
гасног дома у општини Рибник”, носилац пројекта Општи-
на Рибник, вриједност пројекта 70.000,00 КМ,

2) “Завршетак реконструкције дјечијег вртића у општи-
ни Рибник”, носилац пројекта Општина Рибник, вријед-
ност пројекта 80.000,00 КМ,

3) “Опремање амбуланте породичне медицине у Слати-
ни”, носилац пројекта Општина Лакташи, вриједност про-
јекта 65.000,00 КМ,

4) “Завршетак пројекта водоснабдијевања мјесне зајед-
нице Плана и Бијела Рудина у општини Билећа”, носилац 
пројекта Општина Билећа, вриједност пројекта 250.000,00 
КМ.

II
За потписивање споразума са носиоцима пројеката о 

финансирању пројеката донаторским средствима овла-
шћује се министар финансија.

III
За спровођење процедура јавних набавки задужени су 

носиоци пројеката.

IV
Након потписивања споразума о финансирању проје-

ката донаторским средствима, плаћања по овјереној фи-
нансијској документацији врши Министарство финансија 
Републике Српске.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа

ЈУ Службени гласник Републике Српске, 
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org
 sgrs.oglasi@slglasnik.org
 sgrs.fi nansije@slglasnik.org
 sgrs.online@slglasnik.org

www.slglasnik.org

Понедјељак, 31. август 2020. године
БАЊА ЛУКА
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Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44

НЛБ банка а.д. Бања Лука
562-099-00004292-34

Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81

UniCredit Bank а.д. Бања Лука 
551-001-00029639-61

Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39

Addiko Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18
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V
За извјештавање Владе Републике Српске о реализаци-

ји ове одлуке задужује се Министарство финансија.

VI
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2214/20 Предсједник
27. августа 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1675
На основу члана 57. Закона о заштити становништва од 

заразних болести (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 90/17 и 42/20) и чланa 15. тачка г) и члана 43. став 3. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
84. сједници, одржаној 20.8.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О МЈЕРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНИХ 

ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

I
Овом одлуком прописују се мјере за помоћ у финанси-

рању јавних здравствених установа у Републици Српској за 
вријеме трајања ванредне ситуације проглашене због пан-
демије вируса SARS-CoV-2 и обољења узрокованог овим 
вирусом - COVID 19.

II
Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) оба-

везује Фонд здравственог осигурања Републике Српске (у 
даљем тексту: Фонд) да у 2020. години:

1) јавним здравственим установама у Републици Срп-
ској (у даљем тексту: Република) дозначава уговорена сред-
ства за 2020. годину у пуном износу, независно од стварног 
обима пружених здравствених услуга,

2) прати и евидентира стварно стање пружених здрав-
ствених услуга јавних здравствених установа,

3) утврди износ разлике између дозначених средста-
ва јавним здравственим установама и стварне реализаци-
је уговором дефинисаног обима пружених здравствених 
услуга јавних здравствених установа,

4) подноси извјештај о утврђеном износу разлике из 
подтачке 3) ове тачке Министарству здравља и социјалне 
заштите (у даљем: тексту: Министарство) до краја текућег 
мјесеца за претходни мјесец.

III
1) Влада обавезује Фонд и јавне здравствене установе 

да закључе споразум којим ће се утврдити начин измирења 
утврђеног износа разлике из тачке II подтачка 3) ове одлуке 
од јавних здравствених установа Фонду.

2) Споразум из подтачке 1) ове тачке закључиће се у 
случају да је Фонд дозначио више средстава према јавним 
здравственим установама утврђених тачком II подтачка 3) 
ове одлуке, а под сљедећим условима:

- јавним здравственим установама за поврат више дозна-
чених средстава од стране Фонда утврђених споразумом из 
подтачке 1) ове тачке даје се период одгоде од три године,

- јавним здравственим установама за поврат више до-
значених средстава од стране Фонда утврђених споразумом 
из подтачке 1) ове тачке, након истека пeриода одгоде по-
врата, даје се рок поврата од пет година.

IV
1) Влада обавезује Фонд и јавне здравствене установе 

да закључе споразум којим ће регулисати начин репро-
грама измирења обавеза јавних здравствених установа 
према Фонду, а које Фонд враћа Министарству финан-

сија на escrow рачун, по основу Уговора број: 01/15036/08 
(04/1.3.3-052-4013/08).

2) Споразум из подтачке 1) ове тачке закључиће се под 
сљедећим условима:

- јавним здравственим установама за измирење обавеза 
према Фонду утврђених споразумом из подтачке 1) ове тач-
ке даје се период одгоде плаћања од три године,

- јавним здравственим установама, након истека перио-
да одгоде плаћања, даје се рок враћања средстава према 
Фонду од пет година.

V
1) Уколико јавне здравствене установе не буду у могућ-

ности да измирују обавезе из горенаведених споразума, за-
дужује се Министарство здравља и социјалне заштите да у 
периоду у којем наступи обавеза враћања планира додатна 
средства за измирење обавеза.

2) Овлашћује се министар здравља и социјалне заштите 
да закључи споразуме са Фондом и јавним здравственим 
установама о начину измиривања обавеза јавних здравстве-
них установа, сходно споразумима из тачке III подтачка 1) и 
тачке IV подтачка 1) ове одлуке.

VI
1) Фонд и ЈУ Болница “Свети Врачеви” Бијељина 

обавезују се да потпишу Анекс Споразума, број: 05/004-
4121/19, од 10. октобра 2019. године.

2) Фонд и ЈУ Болница “Србија” Источно Сарајево оба-
везују се да потпишу Анекс Споразума, број: 05/004-4121-
1/19, од 10. октобра 2019. године.

3) Фонд и ЈУ Болница “Др Младен Стојановић” Прије-
дор обавезују се да потпишу Анекс Споразума, број: 
05/004-4121-2/19, од 10. октобра 2019. године.

4) Анекси споразума из подт. 1), 2) и 3) ове тачке закљу-
чиће се под сљедећим условима:

- ЈУ Болница “Свети Врачеви” Бијељина, ЈУ Болни-
ца “Србија” Источно Сарајево и ЈУ Болница “Др Младен 
Стојановић” Приједор за измирење обавеза утврђених спо-
разумима из подт. 1), 2) и 3) ове тачке даје се период одгоде 
плаћања од три године,

- ЈУ Болница “Свети Врачеви” Бијељина, ЈУ Болни-
ца “Србија” Источно Сарајево и ЈУ Болница “Др Мла-
ден Стојановић” Приједор, након истека периода одгоде 
плаћања, даје се рок враћања од пет година.

VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2231/20 Предсједник
20. августа 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1676
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Срп-
ске за 2020. годину (“Службени гласник Републике Српске”, 
112/19 и 61/20), Влада Републике Српске, на 84. сједници, 
одржаној 20.8.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству просвјете и културе 

(организациони код 0813) на План утрошка средстава за 
период од 1.1. до 30.9.2020. године у укупном износу од 
100.000,00 КМ, са позиције:
-  415200 - финансирање пројеката и програма у 
 складу са Законом о играма на срећу износ 
 од ..............................................................100.000,00 КМ.
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II

За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 
просвјете и културе и Министарство финансија.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2228/20 Предсједник
20. августа 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1677
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2020. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 112/19 и 61/20), Влада Републике Српске, на 
84. сједници, одржаној 20.8.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава Ми-

нистарству за научнотехнолошки развој, високо образо-
вање и инфорамционо друштво (организациони код 1242) 
за период од 1.1. до 30.9.2020. године у укупном износу 
225.000,00 КМ, и то са позиција:
-  415200 - текући грант за активности научних 
 институција .............................................171.000,00 КМ,
-  415200 - текући грант за промоцију 
 науке ...........................................................15.000,00 КМ,
-  415200 - текући грант за активности у области 
 технологије ................................................24.000,00 КМ,
-  415200 - текући грантови студентским 
 организацијама ..........................................15.000,00 КМ.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија и Министарство за научнотехнолошки развој, 
високо образовање и инфорамционо друштво.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2227/20 Предсједник
20. августа 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1678
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. Закона о извршењу Буџета Републике 
Српске за 2020. годину (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 112/19 и 61/20), Влада Републике Српске, на 
84. сједници, одржаној 20.8.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Републичком секретаријату за ра-

сељена лица и миграције (организациони код 0424) на План 
утрошка средстава за период од 1.1. до 30.9.2020. године у 
укупном износу од 253.000,00 КМ, и то са позиција:
- 415200 - текући грантови организацијама и 
 удружењима избјеглица и расељених лица у 
 износу од ....................................................23.000,00 КМ,

- 415200 - капитални грантови организацијама и 
 удружењима избјеглица и расељених лица у износу 
 од ..............................................................130.000,00 КМ,
-  415200 - капитални грантови за рјешавање проблема 
 интерно расељених лица у износу од .....15.000,00 КМ,
-  415200 - капитални грантови за финансирање 
 повратка у Републику Српску у износу 
 од ................................................................70.000,00 КМ,
- 415200 - капитални грантови за финансирање 
 повратка у Федерацију БиХ у износу 
 од ................................................................15.000,00 КМ.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Републички се-

кретаријат за расељена лица и миграције и Министарство 
финансија.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2226/20 Предсједник
20. августа 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1679
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2020. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 112/19 и 61/20), Влада Републике Српске, на 
84. сједници, одржаној 20.8.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Угоститељском сервису Владе Ре-

публике Српске (организациони код 0425) на План утро-
шка средстава, са позиције 511300 - издаци за набавку по-
стројења и опреме, у износу од 159.000,00 КМ за период од 
1.1. до 30.9.2020. године.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија и Угоститељски сервис.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2229/20 Предсједник
20. августа 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1680
На основу члана 5. став 3. Закона о запошљавању стра-

них држављана и лица без држављанства (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 24/09 и 117/11) и члана 43. став 
3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, 
на 84. сједници, одржаној 20.8.2020. године,  д о н o с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ 

КВОТА РАДНИХ ДОЗВОЛА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА И ЛИЦА БЕЗ ДРЖАВЉАНСТВА 

У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању квота рад-

них дозвола за запошљавање страних држављана и лица 
без држављанства у Републици Српској за 2021. годину.
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II
За реализацију ове одлуке задужује се Јавна установа 

Завод за запошљавање Републике Српске.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2232/20 Предсједник
20. августа 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1681
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада 
Републике Српске, на 84. сједници, одржаној 20.8.2020. го-
дине,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 
РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈУ ДОМ ЗА ДЈЕЦУ И 
ОМЛАДИНУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА “РАДА 
ВРАЊЕШЕВИЋ” БАЊА ЛУКА ЗА 2020. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Годишњи програм радa и финан-

сијски план ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског 
старања “Рада Врањешевић” Бања Лука за 2020. годину.

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2202/20 Предсједник
20. августа 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1682
На основу члана 15. тачка ј) и члана 43. ст. 1. и 3. Зако-

на о Влади Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
84. сједници, одржаној 20.8.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ АКТА О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ 

ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Овом одлуком врши се усклађивање оснивачког акта 

Јавне установе Агенција за акредитацију високошкол-
ских установа Републике Српске, број: 04/1-012-2-273/11, 
од 24.2.2011. године, и број: 01/6.5.143-3/19, од 25.4.2019. 
године, са Законом о систему јавних служби (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 44/14) и 
Законом о обезбјеђењу квалитета у високом образовању 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 67/20).

II
Оснивач Агенције за високо образовање Републике 

Српске, у име Републике Српске, јесте Влада Републике 
Српске (у даљем тексту: оснивач).

III
(1) Назив Jавне установе Агенција за акредитацију ви-

сокошколских установа Републике Српске мијења се и гла-
си: Агенција за високо образовање Републике Српске.

(2) Скраћени назив агенције: АВОРС.

(3) Назив Агенције на енглеском језику: Agency for 
HIgher EducatIon оf RepublIc of Srpska.

(4) Скраћени назив Агенције на енглеском језику: 
AHERS.

(5) Сједиште Агенције је у Бањој Луци, Ул. краља Петра 
I Карађорђевића 78.

IV
Агенција обавља дјелатност од општег интереса, а 

својство правног лица стиче уписом у судски регистар код 
надлежног суда.

V
У правном промету са трећим лицима Агенција иступа 

у своје име и за свој рачун, а за обавезе одговара без огра-
ничења, свим својим средствима.

VI
Агенција се оснива у сврху обезбјеђења квалитета у ви-

соком образовању и своју дјелатност обавља у складу са 
Законом о обезбјеђењу квалитета у високом образовању 
Републике Српске и посебним законима.

VII
(1) Дјелатност Агенције према јединственој класифика-

цији дјелатности сврстана је у:
1) 85.60 - помоћне услужне дјелатности у образовању:
1. пружање услуга које помажу образовне процесе или 

системе,
2. савјетовање у области образовања, дјелатности 

испитне процјене нивоа образовања,
3. дјелатности провјере напредовања у образовању;
2) 84.12 - регулисање дјелатности јавних установа које 

обезбјеђују здравствену заштиту, образовање, културне 
услуге и друге друштвене услуге, осим обавезног социјал-
ног осигурања:

1. јавно управљање истраживачком и развојном полити-
ком и повезаним фондовима за та подручја;

3) 58.14 - издавање часописа, периодичних публикаци-
ја;

4) 58.19 - остала издавачка дјелатност.
(2) У оквиру дјелатности под шифром 85.60 Агенција:
1) спроводи поступак вањског вредновања у сврху по-

четне акредитације,
2) даје Министарству за научнотехнолошки развој, ви-

соко образовање и информационо друштво препоруку за 
издавање дозволе за рад високошколској установи, односно 
одбијање захтјева високошколске установе за издавање до-
зволе за рад,

3) спроводи поступак акредитације,
4) спроводи поступак тематског вредновања,
5) спроводи поступак вањске независне периодичне 

процјене унутрашњих система обезбјеђења квалитета,
6) води Регистар акредитованих високошколских уста-

нова и студијских програма,
7) спроводи поступак професионалног признавања 

иностраних високошколских квалификација у складу са 
Законом о обезбјеђењу квалитета у високом образовању 
Републике Српске и законом којим се уређује област висо-
ког образовања,

8) утврђује стандарде за почетну акредитацију висо-
кошколских установа и студијских програма у Републици 
у складу са Законом о обезбјеђењу квалитета у високом 
образовању Републике Српске, уз претходно прибављено 
мишљење Савјета за високо образовање Републике Српске,

9) утврђује стандарде за акредитацију високошкол-
ских установа и студијских програма у складу са Законом 
о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике 
Српске, критеријумима за акредитацију високошколских 
установа и студијских програма у Босни и Херцеговини, 
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те европским и међународним стандардима, уз претходно 
прибављено мишљење Савјета,

10) прикупља и обрађује податке о систему високог 
образовања и другим системима с којима је високо обра-
зовање повезано,

11) подстиче научноистраживачки рад свих заинтересо-
ваних страна у области обезбјеђења квалитета,

12) сарађује са међународним органима, тијелима и ин-
ституцијама надлежним за високо образовање и обезбјеђе-
ње квалитета и

13) обавља друге послове у складу са законом, пропи-
сима из области високог образовања и Статутом.

VIII
Основни капитал (оснивачки улог) Агенције на дан 

24. фебруар 2011. године износи 300.000,00 КМ.

IX
(1) Агенција се финансира из буџета Републике, власти-

тих прихода и других извора.
(2) Средствима из буџета Републике финансирају се 

плате и накнаде запослених, чланарине и учешће у међу-
народним асоцијацијама, мрежама и регистрима агенција и 
дио материјалних трошкова пословања.

(3) Средствима из буџета Републике финансирају се и 
поступци акредитације јавних високошколских установа и 
студијских програма високошколских установа и трошкови 
периодичне вањске евалуације Агенције у складу са финан-
сијским планом.

(4) Властите приходе Агенција остварује спровођењем 
поступка акредитације високошколских установа и сту-
дијских програма, рецензије студијских програма те оба-
вљањем других послова из дјелокруга рада Агенције.

X
Средства Агенције су у својини Републике Српске.

XI
Органи управљања и руковођења Агенцијом су Управ-

ни одбор и директор.

XII
(1) Управни одбор има пет чланова: три представника 

академске заједнице Републике, један представник привре-
де и праксе и један представник студената.

(2) Чланове Управног одбора из реда академске заједни-
це и привреде и праксе именује Влада Републике Српске на 
период од пет година, а на основу претходно спроведеног по-
ступка јавне конкуренције, са могућношћу још једног избора.

(3) Члана Управног одбора из реда студената, на прије-
длог Уније студената Републике Српске, именује Влада на 
период од годину дана, са могућношћу још једног избора.

(4) Услови за избор и именовање Управног одбора утвр-
ђују се законом и Статутом.

XIII
(1) Директор руководи Агенцијом, представља и засту-

па Агенцију и одговоран је за законитост њеног рада.
(2) Директора, по претходно спроведеном поступку 

јавне конкуренције, на приједлог Владе, именује Народна 
скупштина Републике Српске на период од пет година, са 
могућношћу још једног избора.

(3) Услови за избор и именовање директора утврђују се 
законом и Статутом.

(4) Директор има права и дужности утврђене законом 
и Статутом.

XIV
(1) Надзор над законитошћу рада Агенције врши осни-

вач.
(2) Статут доноси Управни одбор, уз претходно приба-

вљену сагласност оснивача.

(3) Статутом и законом уређују се поступак избора ор-
гана, руковођења и надзора и друга питања од значаја за 
пословање Установе.

XV
(1) Агенција подноси Народној скупштини годишњи 

извјештај о раду најкасније до 30. јуна текуће године за 
претходну годину.

(2) Садржај извјештаја из става 1. овог члана утврђује 
се Статутом Агенције.

(3) Агенција припрема финансијске извјештаје о по-
словању Агенције у складу са прописима којим се уређује 
буџетско и трезорско пословање.

XVI
(1) Агенција ће своју организацију, Статут и опште акте 

ускладити са Законом о систему јавних служби, Законом 
о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике 
Српске и овом одлуком у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке.

(2) Агенција ће на основу ове одлуке извршити промје-
не уписа у судском регистру код надлежног суда.

XVII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2204/20 Предсједник
20. августа 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1683
На основу члана 24. Закона о концесијама (“Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18 и 70/20) и чла-
на 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Репу-
блике Српске, на 84. сједници, одржаној 20.8.2020. године,  
д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПОНИШТАВАЊУ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ 

КОНЦЕСИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ МАЛЕ 
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ “ГРАДАЦ” НА РИЈЕЦИ КОЛИНИ, 

ОПШТИНА ФОЧА

I
Поништава се поступак додјеле концесије за изградњу 

и коришћење Мале хидроелектране “Градац” на ријеци Ко-
лини, општина Фоча, покренут Одлуком Владе, број: 04/1-
012-2-634/18, од 15.3.2018. године.

II
Задужује се Министарство енергетике и рударства да, 

након ступања на снагу ове одлуке и након оглашавања 
ништавим Рјешења Владе о избору најповољнијег понуђа-
ча и додјели концесије за изградњу и коришћење Мале хи-
дроелектране “Градац” на ријеци Колини, општина Фоча, 
број: 04/1-012-2-2548/18, од 1.10.2018. године, поново 
спроведе поступак додјеле концесије из тачке I ове одлуке.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2230/20 Предсједник
20. августа 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1684
На основу члана 8. став 1, а у вези са чланом 26. Закона 

о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
59/13 и 16/18), и члана 43. став 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
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118/08), Влада Републике Српске, на 84. сједници, одржа-
ној 20.8.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ДОДЈЕЛИ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ 

ТЕХНИЧКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА-КРЕЧЊАКА НА 
ЛЕЖИШТУ “КАМИЧАНИ” КОД ПРИЈЕДОРА

1. Привредном друштву “Јапра” а.д. Нови Град (у даљем 
тексту: концесионар) додјељује се концесија за експлоата-
цију техничког грађевинског камена-кречњака на лежишту 
“Камичани” код Приједора.

2. Концесија из тачке 1. овог рјешења додјељује се на 
период од 10 година, рачунајући од дана закључивања уго-
вора о концесији.

3. За коришћење концесије из тачке 1. овог рјешења, 
концесионар се обавезује на уредно плаћање концесионе 
накнаде.

4. Висина концесионе накнаде за коришћење предмета 
концесије износи 0,45 КМ/т.

5. Концесионар је дужан прије закључења уговора 
о концесији уплатити у корист буџета Републике Срп-
ске једнократну накнаду за уступљено право у износу од 
23.350,00 КМ.

6. Овлашћује се министар енергетике и рударства да, у 
име Владе, са концесионаром закључи уговор о концесији.

7. Ако концесионар у року од 60 дана од дана пријема 
овог рјешења не потпише уговор о концесији, губи сва пра-
ва утврђена овим рјешењем.

8. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2225/20 Предсједник
20. августа 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1685
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и Одлуке Владе Републике Српске о формирању Јединице за 
управљање пројектима водоводне и канализационе инфра-
структуре, подржаним кредитним и донаторским средствима 
међународних институција (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 84/20), Влада Републике Српске, на 85. сједни-
ци, одржаној 27.8.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ПРОЈЕКТИМА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ, ПОДРЖАНИМ КРЕДИТНИМ И 
ДОНАТОРСКИМ СРЕДСТВИМА МЕЂУНАРОДНИХ 

ИНСТИТУЦИЈА

1. Именује се Јединица за управљање пројектима во-
доводне и канализационе инфраструктуре подржаним кре-
дитним и донаторским средствима међународних институ-
ција (у даљем тексту: ЈУП), у саставу:

1) Бојана Васиљевић Пољашевић, Министарство фи-
нансија, предсједник,

2) Стефан Митровић, Јединица за координацију 
пољопривредних пројеката при Министарству пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, замје-
ник предсједника, члан,

3) Слађана Рајковић Станић, Министарство финансија, 
члан,

4) Милош Анђић, Министарство финансија, члан,
5) Донка Беговић, Министарство за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију, члан.
2. Задатак ЈУП из тачке 1. је да спроведе реализаци-

ју пројекта водоводне и канализационе инфраструктуре, 
подржаним кредитним и донаторским средствима међуна-
родних институција.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2216/20 Предсједник
27. августа 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1686
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 7. Закона о студентском стандарду (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 34/08), Влада Републике Срп-
ске, на 84. сједници, одржаној 20.8.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА - ПРЕДСТАВНИКА 

ОСНИВАЧА У УПРАВНОМ ОДБОРУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ТРЕБИЊЕ

1. Разрјешавају се дужности чланови - представници 
оснивача у Управном одбору Јавне установе Студентски 
центар Требиње:

1) Натали Нинковић, магистар хуманистичких наука,
2) Васо Мијановић, дипломирани правник, и
3) Славољуб Баћевић, дипл. инжењер текстилног ин-

жењерства.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2209/20 Предсједник
20. августа 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1687
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 12. Закона о министарским, владиним и другим име-
новањима Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 41/03), а у вези са чланом 7. Закона о студент-
ском стандарду (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 34/08), Влада Републике Српске, на 84. сједници, одр-
жаној 20.8.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА - ПРЕДСТАВНИКА 

ОСНИВАЧА У УПРАВНИ ОДБОР ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР “ТРЕБИЊЕ”

1. Именују се чланови - представници оснивача у Управ-
ни одбор Јавне установе Студентски центар “Требиње”:

1) Дражен Бошковић,
2) Славољуб Баћевић,
3) Срђан Амбулија.
2. Мандат чланова Управног одбора из тачке 1. овог рје-

шења траје четири године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2210/20 Предсједник
20. августа 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1688
На основу члана 30. Закона о развоју малих и средњих 

предузећа (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
50/13 и 84/19) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 83. сједници, одржа-
ној 6.8.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНАМА РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 101/19)

1. У Рјешењу о именовању чланова Управног одбора 
Развојне агенције Републике Српске (“Службени гласник 
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републике Српске”, број 101/19) у тачки 1. подтачка 1) рије-
чи: “Зоран Савић” замјењују се ријечима: “Никола Спасоје-
вић”.

У тачки 1. подтачка 5) ријечи: “Синиша Марчић” за-
мјењују се ријечима: “Горан Бјеловук”.

У тачки 1. подтачка 7) ријечи: “Радмила Коцић Ћућић” 
замјењују се ријечима: “Наташа Цвијановић”.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2191/20 Предсједник
6. августа 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
84. сједници, одржаној 20.8.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ 
ПРАВНЕ ПОМОЋИ, СЈЕДИШТЕ ТРЕБИЊЕ

1. Здравко Вуковић, дипломирани правник са положе-
ним правосудним испитом, поставља се на послове вршио-
ца дужности помоћника директора Центра за пружање бе-
сплатне правне помоћи, Сједиште Требиње, на период до 
90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2233/20 Предсједник
20. августа 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 53. став 1. тачка д) Закона о државним слу-
жбеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
84. сједници, одржаној 20.8.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ПОРЕСКЕ 

УПРАВЕ ЗА СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ, ИСТРАГЕ И 
ОБАВЈЕШТАЈНЕ ПОСЛОВЕ

1. Зоран Ковачевић, дипломирани економиста, разрје-
шава се дужности помоћника директора Пореске управе за 
Сектор за контролу, истраге и обавјештајне послове јер му 
престаје радни однос у складу са законом.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2207/20 Предсједник
20. августа 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 
37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 84. сједници, 
одржаној 20.8.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЗА СЕКТОР ЗА 
КОНТРОЛУ, ИСТРАГЕ И ОБАВЈЕШТАЈНЕ ПОСЛОВЕ

1. Душан Ђенић, дипломирани правник, поставља се за 
вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе 

за Сектор за контролу, истраге и обавјештајне послове на 
период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2208/20 Предсједник
20. августа 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), Влада Републике Српске, на 84. сједници, одржаној 
20.8.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДОМ 

УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА, БИЈЕЉИНА

1. Владимир Вуловић разрјешава се дужности директо-
ра Јавне установе Дом ученика Бијељина, Бијељина.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2211/20 Предсједник
20. августа 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. став 3. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 
и 44/16) и члана 4. став 2. Закона о министарским, вла-
диним и другим именовањима Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 41/03), Влада 
Републике Српске, на 84. сједници, одржаној 20.8.2020. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА, 
БИЈЕЉИНА

1. Владимир Вуловић именује се за вршиоца дужности 
директора Јавне установе Дом ученика Бијељина, Бијељи-
на, на период дo два мјесеца.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2219/20 Предсједник
20. августа 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1689
На основу члана 29а. став 5. Закона о јавним путевима 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 89/13 и 83/19) 
и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 115/18), министар сао-
браћаја и веза  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА ИЗГРАДЊУ И УПОТРЕБУ 

АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА

Члан 1.
Овим правилником уређују се минимални технички 

услови за изградњу и употребу аутобуских стајалишта на 
јавним путевима.

Члан 2.
Појмови који се користе у овом правилнику имају сље-

деће значење:
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1) аутобуско стајалиште је дио површине пута на-
мијењен за заустављање аутобуса ради уласка и изласка 
путника, које је обиљежено саобраћајним знаком,

2) управљач пута је јавно предузеће, концесионар, дру-
го правно лице, надлежни орган јединице локалне само-
управе, који је у складу са законом надлежан за управљање 
путем.

Члан 3.
(1) Аутобуска стајалишта дијеле се на:
1) аутобуска стајалишта на коловозу,
2) аутобуска стајалишта поред коловоза.
(2) Аутобуска стајалишта на коловозу користе се ако 

усљед ограниченог простора аутобуско стајалиште може 
бити постављено једино на коловоз.

(3) Аутобуска стајалишта поред коловоза дијеле се на 
двије врсте:

1) аутобуска стајалишта која нису физички одвојена од 
коловоза (Прилог 1),

2) аутобуска стајалишта која су физички одвојена од ко-
ловоза издигнутим острвом (Прилог 2).

Члан 4.
(1) Локација аутобуских стајалишта одређује се у скла-

ду са потребама јавног превоза путника. 
(2) Поступак за утврђивање локације аутобуског стаја-

лишта на магистралним и регионалним путевима покреће 
се подношењем захтјева за добијање сагласности управља-
чу пута.

(3) Јединице локалне самоуправе, у складу са надле-
жностима, дужне су да донесу прописе којима се утврђу-
ју услови, процедура и локација за изградњу аутобуских 
стајалишта на локалним путевима и улицама у насељу.

(4) Уз захтјев из става 2. овог члана доставља се анализа: 
1) превозних потреба путника, 
2) линије јавног превоза у цјелини, те постојећег распо-

реда аутобуских стајалишта, 
3) техничких елемената пута,
4) просјечног годишњег дневног саобраћаја (ПГДС),
5) нивоа безбједности саобраћаја (основни показа-

тељ безбједности саобраћаја је број саобраћајних незго-
да са посљедицама по лица на предложеној локацији у 
посљедњих пет година),

6) одступања од постојећег нивоа услуге на путном 
правцу ако се изгради ново аутобуско стајалиште,

7) начин рјешавања приступа корисника до стајалишта.
(5) Захтјев из става 2. овог члана подноси надлежни 

орган јединице локалне самоуправе на чијој територији се 
гради аутобуско стајалиште (у даљем тексту: подносилац 
захтјева). 

(6) Након што управљач пута, на основу достављене 
анализе, утврди да постоји оправданост изградње аутобу-
ског стајалишта, издаје подносиоцу захтјева смјернице за 
израду техничке документације.

(7) Техничку документацију потребно је израдити у 
складу са овим правилником и прописима којима се регу-
лише област јавних путева и безбједности саобраћаја на 
путевима.

(8) Подносилац захтјева дужан је управљачу пута до-
ставити техничку документацију на основу које управљач 
пута издаје коначну сагласност за изградњу стајалишта. 

(9) На ауто-путу и брзом путу није дозвољена изградња 
аутобуских стајалишта.

(10) Није дозвољена изградња аутобуских стајалишта 
на зеленим острвима бензинских станица.

Члан 5.
(1) Ако се у поступку из члана 4. овог правилника утвр-

ди оправданост изградње, односно смјештања аутобуског 

стајалишта на траженој локацији, управљач пута приликом 
изградње или реконструкције јавног пута утврђује лока-
цију аутобуског стајалишта у оквиру техничке документа-
ције за изградњу или реконструкцију јавног пута.

(2) Трошкове израде техничке документације, одржа-
вања и изградње аутобуских стајалишта сноси јединица 
локалне самоуправе на чијем подручју се гради аутобуско 
стајалиште или други инвеститор, уз претходно прибавље-
ну сагласност јединице локалне самоуправе и управљача 
пута.

Члан 6.
(1) Аутобуска стајалишта пројектују се за сваки саобра-

ћајни смјер. 
(2) Изградња аутобуских стајалишта није дозвољена на 

недовољно прегледним дионицама јавног пута.
(3) Изградња аутобуских стајалишта није дозвољена у 

непосредној близини тунела и мостова.
(4) Изградња аутобуских стајалишта није дозвољена на 

кривинама или прије кривина чији је радијус мањи од 300 
метара.

(5) На јавном путу за саобраћај возила у оба смјера ау-
тобуска стајалишта постављају се у пару, на начин да се, 
гледајући у смјеру вожње, прво наилази на стајалиште са 
лијеве стране јавног пута (Прилог 3).

(6) На јавним путевима са двије коловозне траке ау-
тобуска стајалишта за супротне смјерове постављају се 
одвојено дуж пута на минималној удаљености од 50 метара 
од крајњих тачака аутобуског стајалишта (Прилог 4).

(7) Није дозвољена изградња аутобуских стајалишта 
једно насупрот другог у различитим смјеровима.

(8) Минимална удаљеност између локација аутобуских 
стајалишта на јавном путу ван насеља износи 500 метара. 

Члан 7.
(1) Аутобуско стајалиште у зони раскрснице, по прави-

лу, мора бити изграђено послије раскрснице на удаљености 
од најмање 20 метара од раскрснице у смјеру вожње.

(2) Није дозвољена изградња аутобуског стајалишта 
прије раскрснице.

Члан 8.
Дужина прегледности на дијелу јавног пута на којој се 

гради, односно смјешта аутобуско стајалиште мора бити 
најмање 1,5 дужине зауставног пута возила (Прилог 5). 

Члан 9.
На дијелу јавног пута на којем се гради, односно 

смјешта аутобуско стајалиште, у зависности од саобраћај-
но-техничких карактеристика јавног пута и карактеристика 
саобраћаја, брзина кретања возила може се ограничити по-
стављањем одговарајуће саобраћајне сигнализације.

Члан 10.
(1) Минималне димензије аутобуског стајалишта, дужи-

на и ширина издигнуте површине за кретање пјешака, те ди-
мензије слободног профила стајалишта и других елемената 
стајалишта приказане су у Прилогу 6. овог правилника.

(2) Одводња површинских и подземних вода са аутобус-
ког стајалишта на јавном путу мора бити ријешена на начин 
да се не наруши постојећи систем одводње на јавном путу. 

(3) Коловозна конструкција аутобуског стајалишта 
мора имати минимално исту носивост као и коловозна кон-
струкција дионице јавног пута на којој се гради, односно 
смјешта аутобуско стајалиште.

(4) Аутобуско стајалиште обиљежава се вертикалном и 
хоризонталном саобраћајном сигнализацијом у складу са 
прописима.

Члан 11.
(1) На површини предвиђеној за кретање пјешака по-

ставља се обавјештење са називом стајалишта, а може се 
поставити и извод из возног реда аутобуских линија.
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(2) На површини предвиђеној за кретање пјешака мора 

се поставити корпа за одлагање отпада.
(3) Аутобуско стајалиште мора бити опремљено са нат-

кривеним простором за путнике, односно надстрешницом.
(4) Ако на јавном путу није изграђена јавна расвјета, 

освјетљење аутобуског стајалишта може се обезбиједити 
на неки други начин (соларни панели, рефлектори и др.).

(5) Трошкове набавке, постављања и одржавања оба-
вјештења, освјетљења, корпе за отпатке и надстрешнице, 
заједно са пратећим садржајем из ст. 1, 2, 3. и 4. овог члана, 
сноси подносилац захтјева. 

Члан 12.
(1) Пјешачки прелази преко коловоза могу бити озна-

чени само прије уласка у аутобуско стајалиште ако се ау-
тобуско стајалиште налази изван коловоза, односно ако је 
директно постављено поред коловоза или прије аутобуског 
стајалишта ако се налази на коловозу. 

(2) Пјешачки прелаз из става 1. овог члана ако постоје 
аутобуска стајалишта за супротне смјерове поставља се у 
зони од минимално 50 метара између два стајалишта (При-
лог 7). 

(3) Ако постоји само једно аутобуско стајалиште, пје-
шачки прелаз се означава прије уласка у аутобуско стаја-
лиште на минималној удаљености од 50 метара од почетне 
тачке аутобуског стајалишта у смјеру вожње (Прилог 8). 

(4) Површина за задржавање путника на аутобуском 
стајалишту мора бити повезана са постојећом јавном повр-
шином за кретање пјешака.

(5) Површина за задржавање путника на аутобуском 
стајалишту мора бити повезана са пјешачким прелазом.

(6) Када је то неопходно, с циљем безбједног одвијања 
саобраћаја, потребно је предвидјети додатну заштиту пје-
шака у зони аутобуског стајалишта (ограничење брзине, 
пјешачка ограда за усмјеравање пјешака и др.).

Члан 13.
(1) Надлежни орган јединице локалне самоуправе и 

управљач пута дужни су путем споразума дефинисати на-
чин заједничке анализе потреба и безбједности постојећих 
аутобуских стајалишта и начин измјештања или уклањања 
аутобуских стајалишта.

(2) На дионици јавног пута на којој је уклоњено ауто-
буско стајалиште управљач пута успоставља нови начин 
одвијања саобраћаја спровођењем свих неопходних мјера 
у складу са својим надлежностима.

Члан 14.
Надлежни органи јединица локалне самоуправе и упра-

вљач пута дужни су да постојећа аутобуска стајалишта 
изграђена на магистралним и регионалним путевима првог 
и другог реда ускладе са одредбама овог правилника у року 
од пет година од дана ступања на снагу овог правилника. 

Члан 15.
Прилози од 1. до 8. саставни су дио овог правилника.

Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 13.03/345-1232/20
17. августа 2020. године Министар,
Бањалука Ђорђе Поповић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
Аутобуско стајалиште поред пута које није физички одвојено 

од коловоза

ПРИЛОГ 2.
Аутобуско стајалиште поред пута које је физички одвојено од 

коловоза издигнутим острвом

ПРИЛОГ 3.
Аутобуска стајалишта постављена у пару на јавном путу ван 

насеља

ПРИЛОГ 4.
Минимална удаљеност аутобуских стајалишта за супротне 

смјерове на јавном путу

D ≥ 50 m 
ПРИЛОГ 5.

Дужина прегледности на дијелу јавног пута на којој се смјешта 
аутобуско стајалиште

Р2 ˃ Р1/2
Р1 – дужина прегледности у смјеру супротном од кретања ау-

тобуса,
Р2 – дужина прегледности у смјеру кретања аутобуса,
Р – укупна дужина прегледности.

ПРИЛОГ 6.
Минимални елементи за пројектовање и уређење аутобуског 

стајалишта

l1 – дужина траке за одвајање,
l2 – дужина траке за укључивање,
d – дужина стајалишта,
a – ширина пјешачког острва,
b – ширина траке за стајалиште,
R1, R2, R3, R4 – полупречници закривљености,
t1, t2, t3, t4 – тангенте закривљености,
L – укупна дужина стајалишта.

Потребни подаци за одређивање елемената 
основе аутобуског стајалишта

V
(km/h)

a
(m)

b
(m)

l1
(m)

l2
(m)

R1
(m)

R2
(m)

R3
(m)

R4
(m)

t1
(m)

t2
(m)

t3
(m)

t4
(m)

30 1 3 16 15 40 40 20 40 3,7 3,7 2 4
40 1 3 17 15 60 40 20 40 5,3 3,5 2 4
50 1 3 25 15 90 60 20 50 5,4 3,6 2 5
60 1 3,5 38 18 130 90 20 60 6 4,1 2,9 5,8
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Укупна дужина стајалишта у зависности од врсте аутобуса

Брзина
(km/h)

Један аутобус Два аутобуса Зглобни аутобус
d = 15 m d = 26 m d = 18 m

V L1 L L1 L L1 L

km/h m m m m m m
30 46 53,7 57 64,7 49 56,7

40 47 56,2 58 67,2 50 59,2

50 55 65,3 66 76,3 58 68,3

60 71 82,8 82 93,8 74 85,8
Димензије елемената попречног пресјека аутобуског стаја-

лишта

ПРИЛОГ 7.
Пјешачки прелаз преко коловоза уколико постоје аутобуска 

стајалишта за супротне смјерове

D ≥ 50 m
ПРИЛОГ 8.

Пјешачки прелаз преко коловоза уколико постоји само једно 
аутобуско стајалиште

D ≥ 50 m

1690
На основу члана 31. став 5. Закона о средњем образова-

њу и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
41/18 и 35/20) и члана 76. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), ми-
нистар просвјете и културе, на приједлог Републичког педа-
гошког завода, 24. августа 2020. године, д о н о с и

ПРАВИЛНИК 
О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ ОБРАЗОВНИМ 
ПОТРЕБАМА СА ЛАКИМ ОШТЕЋЕЊЕМ 
ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА

Члан 1.
(1) Овим правилником утврђује се Наставни план и 

програм за занимања трећег степена сложености за учени-
ке са лаким оштећењем интелектуалног функционисања у 
шест струка и осам занимања:

1) пољопривреда и прерада хране:
1. агропроизвођач,
2. пекар;
2) машинство и обрада метала:
1. бравар – заваривач;
3) текстилство и кожарство:
1. модни кројач;
4) геодезија и грађевинарство:
1. зидар,
2. монтер суве градње – молер;
5) угоститељство и туризам:
1. кувар;
6) остале дјелатности:
1. фризер.
(2) Табеларни приказ Наставног плана за занимања 

трећег степена сложености за ученике са лаким оштећењем 
интелектуалног функционисања утврђен је у табелама које 
се налазе у прилозима 1, 2, 3, 4, 5. и 6. овог правилника и 
чине његов саставни дио. 

Члан 2.
Наставни програми објављују се на званичној интернет 

страници Републичког педагошког завода.

Члан 3.
Обавезни општеобразовни предмети, стручно-теорет-

ски предмети, практична настава и изборни предмети за 
сва занимања трећег степена сложености за ученике са ла-
ким оштећењем интелектуалног функционисања садржани 
су у прилозима из члана 1. став 2. овог правилника.

Члан 4.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о Наставном плану и програму за средње шко-
лe за ученике са посебним образовним потребама са лаком 
менталном ретардацијом (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 39/13). 

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.051/020-2598/20
24. августa 2020. године Mинистар,
Бањалука Мр Наталија Тривић, с.р.

ПРИЛОГ 1. 
Струка: ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ 
Занимање: АГРОПРОИЗВОЂАЧ

Наставни план за ученике са лаким оштећењем интелектуалног функционисања

ПРЕДМЕТИ
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО
НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД.

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ 
ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В

1. Српски језик 2  68  2  68  1  32  5  168  
2. Физичко васпитање 2  68  2  68  2  64  6  200  
3. Математика 2  68  2  68  1  32  5  168  
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4. Информатика  2  68          2  68
5. Демократија и људска права         2  64  2  64  
6. Вјеронаука* 1  34  1  34  1  32  3  100  
7. Култура религија* 1  34  1  34      2  68  
8. Етика*         1  32  1  32  

Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В
1. Биљна производња 4  136  4  136  4  128  12  400  
2. Пољопривредна механизација 2  68  2  68      4  136  
3. Сточарство 2  68  2  68  2  64  6  200  
4. Заштита биља         2  64  2  64  
5. Практична настава  13  442  15  510  15  480  43  1432
 Остали облици наставе***                 
 Пројектна настава****                 
А: УКУПНО ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕД-
МЕТИ 7 2 238 68 7 0 238 0 7 0 224 0 21 2 700 68

Б: УКУПНО СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 8 13 272 442 8 15 272 510 8 15 256 480 24 43 800 1432

УКУПНО А + Б
15 15 510 510 15 15 510 510 15 15 480 480 45 45 1500 1500

30 1020 30 1020 30 960 90 3000
* Ученик бира између Вјеронауке и Културе религија у првом разреду. Ако је одабрао Вјеронауку, изучава је три годи-

не. Ако није одабрао Вјеронауку, онда у првом и другом разреду изучава Културу религија, а у трећем Етику.
*** До два часа седмично у складу са Законом.
**** Планирана годишњим програмом рада школе у складу са Законом.

Струка: ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
Занимање: ПЕКАР

Наставни план за ученике са лаким оштећењем интелектуалног функционисања

ПРЕДМЕТИ
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО
НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД.

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В
1. Српски језик 2  68  2  68  2  64  6  200  
2. Физичко васпитање 2  68  2  68  2  64  6  200  
3. Математика 2  68  2  68  2  64  6  200  
4. Информатика  2  68          2  68
5. Демократија и људска права         2  64  2  64  
6. Вјеронаука* 1  34  1  34  1  32  3  100  
7. Култура религија* 1  34  1  34      2  68  
8. Етика*         1  32  1  32  

Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В
1. Хигијена и контрола 2  68  2  68      4  136  
2. Машине и уређаји 2  68          2  68  
3. Прехрамбена технологија 2  68  4  136  4  128  10  332  
4. Практична настава  15  510  17  578  17  544  49  1632
 Остали облици наставе***                 
 Пројектна настава****                 
А: УКУПНО ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕД-
МЕТИ 7 2 238 68 7 0 238 0 9 0 288 0 23 2 764 68

Б: УКУПНО СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 15 204 510 6 17 204 578 4 17 128 544 16 49 536 1632

УКУПНО А + Б
13 17 442 578 13 17 442 578 13 17 416 544 39 51 1300 1700

30 1020 30 1020 30 960 90 3000
* Ученик бира између Вјеронауке и Културе религија у првом разреду. Ако је одабрао Вјеронауку, изучава је три годи-

не. Ако није одабрао Вјеронауку, онда у првом и другом разреду изучава Културу религија, а у трећем Етику.
*** До два часа седмично у складу са Законом.
**** Планиране годишњим програмом рада школе у складу са Законом.

ПРИЛОГ 2.
Струка: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
Занимање: БРАВАР - ЗАВАРИВАЧ

Наставни план за ученике са лаким оштећењем интелектуалног функционисања

ПРЕДМЕТИ
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО
НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД.

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В
1. Српски језик 2  68  2  68  2  64  6  200  
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2. Физичко васпитање 2  68  2  68  2  64  6  200  
3. Математика 2  68  2  68  2  64  6  200  
4. Информатика  2  68          2  68
5. Демократија и људска права         2  64  2  64  
6. Вјеронаука* 1  34  1  34  1  32  3  100  
7. Култура религија* 1  34  1  34      2  68  
8. Етика*         1  32  1  32  

Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В
1. Конструисање 4  136  2  68      6  204  
2. Технологија материјала 2  68          2  68  
3. Технологија обраде     2  68      2  68  
4. Технологија занимања     2  68  4  128  6  196  
5. Практична настава  15  510  17  578  17  544  49  1632
 Остали облици наставе***                 
 Пројектна настава****                 
А: УКУПНО ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕД-
МЕТИ 7 2 238 68 7 0 238 0 9 0 288 0 23 0 764 68

Б: УКУПНО СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 15 204 510 6 17 204 578 4 17 128 544 16 51 536 1632

УКУПНО А + Б
13 17 442 578 13 17 442 578 13 17 416 544 39 51 1300 1700

30 1020 30 1020 30 960 90 3000
* Ученик бира између Вјеронауке и Културе религија у првом разреду. Ако је одабрао Вјеронауку, изучава је три годи-

не. Ако није одабрао Вјеронауку, онда у првом и другом разреду изучава Културу религија, а у трећем Етику.
*** До два часа седмично у складу са Законом.
**** Планирана годишњим програмом рада школе у складу са Законом.

ПРИЛОГ 3.
Струка: ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
Занимање: МОДНИ КРОЈАЧ

Наставни план за ученике са лаким оштећењем интелектуалног функционисања

ПРЕДМЕТИ
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО

НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД.
А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В

1. Српски језик 2  68  2  68  2  64  6  200  
2. Физичко васпитање 2  68  2  68  2  64  6  200  
3. Математика 2  68  2  68  2  64  6  200  
4. Информатика  2  68          2  68
5. Демократија и људска права         2  64  2  64  
6. Вјеронаука* 1  34  1  34  1  32  3  100  
7. Култура религија* 1  34  1  34      2  68  
8. Етика*         1  32  1  32  

Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В
1. Текстилна влакна 2  68          2  68  
2. Технологија текстила 2  68  2  68      4  136  
3. Технологија одјеће 2  68  2  68  2  64  6  200  
4. Естетско обликовање     2  68  2  64  4  132  
5. Познавање текстилних материјала             2  0  

6. Примјена рачунара у конструкцији 
одјеће              2  64

7. Практична настава  15  510  17  578  17  544  49  1632
 Остали облици наставе***                 
 Пројектна настава****                 
А: УКУПНО ОПШТЕОБРАЗОВНИ 
ПРЕДМЕТИ 7 2 238 68 7 0 238 0 9 0 288 0 23 2 764 68

Б: УКУПНО СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 15 204 510 6 17 204 578 4 17 128 544 18 51 536 1696

УКУПНО А + Б
13 17 442 578 13 17 442 578 13 17 416 544 41 53 1300 1764

30 1020 30 1020 30 960 94 3064
* Ученик бира између Вјеронауке и Културе религија у првом разреду. Ако је одабрао Вјеронауку, изучава је три годи-

не. Ако није одабрао Вјеронауку, онда у првом и другом разреду изучава Културу религија, а у трећем Етику.
*** До два часа седмично у складу са Законом.
**** Планирана годишњим програмом рада школе у складу са Законом.
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ПРИЛОГ 4. 

Струка: ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
Занимање: ЗИДАР, МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ - МОЛЕР

Наставни план за ученике са лаким оштећењем интелектуалног функционисања

ПРЕДМЕТИ
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО

НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД.
А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В
1. Српски језик 2  68  2  68  2  64  6  200  
2. Физичко васпитање 2  68  2  68  2  64  6  200  
3. Математика 2  68  2  68  2  64  6  200  
4. Информатика  2  68          2  68
5. Демократија и људска права         2  64  2  64  
6. Вјеронаука* 1  34  1  34  1  32  3  100  
7. Култура религија* 1  34  1  34      2  68  
8. Етика*         1  32  1  32  

Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В
1. Цртање и планови 1 1 34 34         1 1 34 34
2. Познавање материјала 2  68          2  68  
3. Грађевинске конструкције 1 1 34 34 1 1 34 34     2 2 68 68
4. Организација грађења     2  68  2  64  4  132  
5. Технологија занимања     2  68  2  64  4  132  
6. Практична настава  15  510  17  578  17  544  49  1188
 Остали облици наставе***                 
 Пројектна настава****                 
А: УКУПНО ОПШТЕОБРАЗОВНИ 
ПРЕДМЕТИ 7 2 238 68 7 0 238 0 9 0 288 0 23 2 764 68

Б: УКУПНО СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 4 17 136 578 5 18 170 612 4 17 128 544 13 52 434 1290

УКУПНО А + Б
11 19 374 646 12 18 408 612 13 17 416 544 36 54 1198 1358

30 1020 30 1020 30 960 90 2556
* Ученик бира између Вјеронауке и Културе религија у првом разреду. Ако је одабрао Вјеронауку, изучава је три годи-

не. Ако није одабрао Вјеронауку, онда у првом и другом разреду изучава Културу религија, а у трећем Етику.
*** До два часа седмично у складу са Законом.
**** Планирана годишњим програмом рада школе у складу са Законом.

ПРИЛОГ 5. 
Струка: УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Занимање: КУВАР

Наставни план за ученике са лаким оштећењем интелектуалног функционисања

ПРЕДМЕТИ
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО
НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД.

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В
1. Српски језик 2  68  2  68  2  64  6  200  
2. Физичко васпитање 2  68  2  68  2  64  6  200  
3. Математика 2  68  2  68  2  64  6  200  
4. Информатика  2  68          2  68
5. Демократија и људска права         2  64  2  64  
6. Вјеронаука* 1  34  1  34  1  32  3  100  
7. Култура религија* 1  34  1  34      2  68  

8. Етика*         1  32  2  32  

Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В
1. Основи туризма и угоститељства 2  68          2  68  
2. Хигијена 2  68          2  68  
3. Куварство 2  68  2  68  4  128  8  264  
4. Познавање робе 2  68  2  68      4  136  
5. Основи услуживање     2  68      2  68  
6. Практична настава  13  442  17  578  17  544  47  1564
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 Остали облици наставе***                 
 Пројектна настава****                 
А: УКУПНО ОПШТЕОБРАЗОВНИ 
ПРЕДМЕТИ 7 2 238 68 7 0 238 0 9 0 288 0 23 2 764 68

Б: УКУПНО СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 8 13 272 442 6 17 204 578 4 17 128 544 18 47 604 1564

УКУПНО А + Б
15 15 510 510 13 17 442 578 13 17 416 544 41 49 1368 1632

30 1020 30 1020 30 960 90 3000
* Ученик бира између Вјеронауке и Културе религија у првом разреду. Ако је одабрао Вјеронауку, изучава је три годи-

не. Ако није одабрао Вјеронауку, онда у првом и другом разреду изучава Културу религија, а у трећем Етику.
*** До два часа седмично у складу са Законом.
**** Планирана годишњим програмом рада школе у складу са Законом.

ПРИЛОГ 6. 
Струка: ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Занимање: ФРИЗЕР

Наставни план за ученике са лаким оштећењем интелектуалног функционисања

ПРЕДМЕТИ
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО

НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД.
А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В
1. Српски језик 2  68  2  68  2  64  6  200  
2. Физичко васпитање 2  68  2  68  2  64  6  200  
3. Математика 2  68  2  68  2  64  6  200  
4. Информатика  2  68          2  68
5. Демократија и људска права         2  64  2  64  
6. Вјеронаука* 1  34  1  34  1  32  3  100  
7. Култура религија* 1  34  1  34      2  68  
8. Етика*         1  32  1  32  

Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В
1. Хигијена 2  68          2  68  
2. Познавање материјала 2  68  2  68  2  64  6  200  
3. Технологија занимања 2  68  2  68  2  64  6  200  
4. Естетика струке     2  68      2  68  
5. Практична настава  15  510  17  578  17  544  49  1632
 Остали облици наставе***                 
 Пројектна настава****                 
А: УКУПНО ОПШТЕОБРАЗОВНИ 
ПРЕДМЕТИ 7 2 238 68 7 0 238 0 9 0 288 0 23 2 764 68

Б: УКУПНО СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 15 204 510 6 17 204 578 4 17 128 544 16 49 536 1632

УКУПНО А + Б
13 17 442 578 13 17 442 578 13 17 416 544 39 51 1300 1700

30 1020 30 1020 30 960 90 3000
* Ученик бира између Вјеронауке и Културе религија у првом разреду. Ако је одабрао Вјеронауку, изучава је три годи-

не. Ако није одабрао Вјеронауку, онда у првом и другом разреду изучава Културу религија, а у трећем Етику.
*** До два часа седмично у складу са Законом.
**** Планирана годишњим програмом рада школе у складу са Законом.

1691
На основу члана 31. став 5. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 41/18 
и 35/20) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), министар 
просвјете и културе, на приједлог Републичког педагошког завода, 24. августа 2020. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА 

ПОСЕБНИМ ОБРАЗОВНИМ ПОТРЕБАМА ОШТЕЋЕНОГ ВИДА

Члан 1.
(1) Овим правилником утврђује се Наставни план и програм за занимања трећег и четвртог степена сложености за 

ученике оштећеног вида у четири струке и четири занимања:
1) пољопривреда и прерада хране:
1. агропроизвођач;
2) текстилство и кожарство:
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1. модни кројач;
3) економија, право и трговина:
1. пословно-правни техничар;
4) здравство:
1. физиотерапеутски техничар.
(2) Табеларни приказ Наставног плана за занимања трећег степена сложености за ученике оштећеног вида утврђен је у 

табелама које се налазе у прилозима 1, 2, 3. и 4. овог правилника и чине његов саставни дио.

Члан 2.
Наставни програми објављују се на званичној интернет страници Републичког педагошког завода.

Члан 3.
Обавезни општеобразовни предмети, стручно-теоретски предмети, практична настава и изборни предмети за сва зани-

мања трећег и четвртог степена сложености за ученике оштећеног вида садржани су у прилозима из члана 1. став. 2. овог 
правилника.

Члан 4.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о Наставном плану и програму за средње школe за 

ученике са посебним образовним потребама оштећеног вида (“Службени гласник Републике Српске”, број 39/13).

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.051/020-2600/20
24. августa 2020. године Министар,
Бањалука Мр Наталија Тривић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
Струка: ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
Занимање: АГРОПРОИЗВОЂАЧ

Наставни план за ученике са оштећењем вида

ПРЕДМЕТИ
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО

НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД.
А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В

1. Српски језик 3  102  2  68  2  64  7  234  
2. Страни језик 2  68  2  68      4  136  
3. Физичко васпитање 2  68  2  68  2  64  6  200  
4. Математика 2  68  2  68      4  136  
5. Информатика  2  68          2  68
6. Историја 2  68          2  68  
7. Демократија и људска права         2  64  2  64  
8. Биологија 2  68              
9. Хемија 2  68              
10. Вјеронаука* 1  34  1  34  1  32  3  100  
11. Култура религија* 1  34  1  34      2  68  
12. Етика*         1  32  1  32  

Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В
1. Биљна производња 4  136  4  136  4  128  12  400  
2. Пољопривредна механизација 2  68  2  68      4  136  
3. Сточарство 2  68  2  68  2  64  6  200  
4. Основи предузетништва     2  68      2  68  
5. Заштита биља         2  64  2  64  
6. Практична настава  6  204  12  408  18  576  36  1188
 Остали облици наставе***                 
 Пројектна настава****                 

А: УКУПНО ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕД-
МЕТИ 16 2 544 68 9 0 306 0 7 0 224 0 28 2 938 68

Б: УКУПНО СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 8 6 272 204 10 12 340 408 8 18 256 576 26 36 868 1188

УКУПНО А + Б
24 8 816 272 19 12 646 408 15 18 480 576 54 38 1806 1256

32 1088 31 1054 33 1056 92 3062
* Ученик бира између Вјеронауке и Културе религија у првом разреду. Ако је одабрао Вјеронауку, изучава је три године. Ако није 

одабрао Вјеронауку, онда у првом и другом разреду изучава Културу религија, а у трећем Етику.
*** До два часа седмично у складу са Законом.
**** Планирана годишњим програмом рада школе у складу са Законом.
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ПРИЛОГ 2.
Струка: ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
Занимање: МОДНИ КРОЈАЧ
Наставни план за ученике са оштећењем вида

ПРЕДМЕТИ ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО
НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД.

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В
1. Српски језик и књижевност 2  68  2  68  2  64  6  200  
2. Физичко васпитање 2  68  2  68  2  64  6  200  
3. Математика 2  68  2  68  2  64  6  200  
4. Вјеронаука* 1  34              
5. Култура религија* 1  34              
4. Демократија и људска права         2  64  2  64  

Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В
1. Текстилна влакна 2  68          2  68  
2. Технологија текстила     2  68      2  68  
3. Технологија одјеће 2  68  2  68  2  64  6  200  
4. Конструисање и моделовање одјеће 2  68  2  68  2  64  6  200  
5. Практична настава  17  578  17  578  17  544  51  1700
6. Остали облици наставе**                 
7. Пројектна настава***                 
А: УКУПНО ОПШТЕОБРАЗОВНИ 
ПРЕДМЕТИ 7 0 238 0 6 0 204 0 8 0 256 0 20 0 664 0

Б: УКУПНО СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 17 204 578 6 17 204 578 4 17 128 544 16 51 536 1700

УКУПНО А + Б 13 17 442 578 12 17 408 578 12 17 384 544 36 51 1200 1700
30 1020 29 986 29 928 87 2900

* Ученик бира између Вјеронауке и Културе религија у првом разреду. Ако је одабрао Вјеронауку, изучава је три године. Ако није 
одабрао Вјеронауку, онда у првом и другом разреду изучава Културу религија, а у трећем Етику.

** До два часа седмично у складу са Законом
*** Планирана годишњим програмом рада школе у складу са Законом.

ПРИЛОГ 3.
Струка: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИНА
Занимање: ПОСЛОВНО-ПРАВНИ ТЕХНИЧАР

ПРЕДМЕТИ
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО

НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД.
А: ОПШТЕОБРА-
ЗОВНИ ПРЕД-

МЕТИ
T В T В T В T В T В T В T В T В T В T В

1. Српски 
језик 3  102  3  102  3  102  3  96  12  402  

2. Страни 
језик ** 2  68  2  68  2  68  2  64  8  268  

3. Физичко 
васпитање 2  68  2  68  2  68  2  64  8  268  

4. Матема-
тика 2  68  2  68          4  136  

5. Информа-
тика  2  68              2  68

6. Историја** 2  68  2  68          4  136  

7.
Демокра-
тија и људ-
ска права 

        2  68      2  68  

8. Географија 2  68              2  68  

9.
Пословна 
комуника-
ција

        2  68      2  68  

10.
Социоло-
гија и фи-
лозофија

            2  64  2  64  

11. Латински 
језик 2  68              2  68  

12.
Други 
страни 
језик

2  68  2  68  2  68  2  64  8  268  

13. Вјеронау-
ка* 1  34  1  34  1  34  1  32  4  134  

14. Култура 
религија* 1  34  1  34          2  68  
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15. Етика*         1  34  1  32  2  66  
Б: СТРУЧНИ 
ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В T В T В

1. Право** 2  68  4  136  2  68  4  128  12  400  

2. Еконо-
мија** 2  68  4  136  2  68      8  272  

3. Рачуновод-
ство 2 2 68 68 2 2 68 68 2 2 68 68 2  64  8 6 268 204

4.
Пословна 
информа-
тика

     2  68  2  68      4  136

5. Привредна 
математика         2  68      2  68  

6.
Монетарна 
економија 
и банкар-
ство**

        2  68  2  64  4  132  

7. Статистика             2  64  2  64  

8. Маркетинг     2  68          2  68  

9. Правна 
обука              2  64  2  64

10. Преду-
зетништво         2  68      2  68  

11. Изборни 
предмет             2  64  2  64  

12. Практична 
настава  2  68  2  68  2  68  4  128  10  332

 
Остали 
облици 
наставе***

                    

 
Пројектна 
наста-
ва****

                    

А: УКУПНО 
ОПШТЕОБРА-
ЗОВНИ ПРЕД-
МЕТИ

18 2 612 68 14 0 476 0 14 0 476 0 12 0 384 0 58 2 1948 68

Б: УКУПНО 
СТРУЧНИ ПРЕД-
МЕТИ

6 4 204 136 12 6 408 204 12 6 408 204 12 6 384 192 42 22 1404 736

УКУПНО 
А + Б

24 6 816 204 26 6 884 204 26 6 884 204 24 6 768 192 100 24 3352 804

30 1020 32 1088 32 1088 30 960 124 4156
* Ученик бира између Вјеронауке и Културе религија у првом разреду. Ако је одабрао Вјеронауку, изучава је четири године. Ако није 

одабрао Вјеронауку, онда у првом и другом разреду изучава Културу религија, а у трећем и четвртом Етику.
** Ознака предмета који се изучава као изборни у IV разреду у складу са Законом.
*** До два часа седмично у складу са Законом.
**** Планирана годишњим програмом рада школе у складу са Законом.

ПРИЛОГ 4.
Струка: ЗДРАВСТВО 
Занимање: ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР 

ПРЕДМЕТИ
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО
НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД.

А: ОПШТЕ
ОБРАЗОВНИ ПРЕД-

МЕТИ
T В T В T В T В T В T В T В T В T В T В

1. Српски језик 3  102  3  102  3  102  3  96  12  402  
2. Страни језик 2  68  2  68  2  68  2  64  8  268  

3. Физичко васпи-
тање 2  68  2  68  2  68  2  64  8  268  

4. Математика 2  68              2  68  
5. Информатика  2  68              2  68
6. Историја 2  68              2  68  

7. Демократија и 
људска права         2  68      2  68  

8. Биологија 2  68  2  68          4  136  
9. Хемија 2  68  2  68          4  136  
10. Физика** 2  68  2  68          4  136  

11. Социологија и 
етика             2  64  2  64  
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12. Вјеронаука* 1  34  1  34  1  34  1  32  4  134  

13. Култура рели-
гија* 1  34  1  34          2  68  

14. Етика*         1  34  1  32  2  66  
Б: СТРУЧНИ ПРЕД-

МЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В T В T В

1. Анатомија 2  68              2  68  
2. Латински језик 2  68              2  68  

3. Здравствена њега 
и рехабилитација 2  68              2  68  

4. Физиологија     2  68          2  68  

5.
Хигијена са 
здравственим 
васпитањем

    2  68          2  68  

6. Микробиологија     2  68          2  68  
7. Патологија     2  68          2  68  
8. Основи масаже     2  68          2  68  

9. Медицинска 
психологија     2  68          2  68  

10. Физикална тера-
пија**         2  68  2  64  4  132  

11. Кинезиологија         3  102      3  102  

12. Основи клиничке 
медицине         3  102      3  102  

13. Медицинска 
биохемија         2  68      2  68  

14. Фармакологија     2  68          2  68  

15. Кинезитерапија             3  96  3  96  

16. Специјална реха-
билитација             3  96  3  96  

17. Основи преду-
зетништва         2  68      2  68  

18. Практична наста-
ва*****  3  102  2  68  6  204  10  320  21  694

19. Изборни предмет             2  64  2  64  

 Остали облици 
наставе***                     

 Пројектна наста-
ва****                     

А: УКУПНО ОПШТЕ-
ОБРАЗОВНИ ПРЕД-
МЕТИ

18 2 612 68 14 0 476 0 10 0 340 0 10 0 320 0 52 2 1748 68

Б: УКУПНО СТРУЧ-
НИ ПРЕДМЕТИ 6 3 204 102 14 2 476 68 12 6 408 204 10 10 320 320 42 21 1408 694

УКУПНО А+Б
24 5 816 170 28 2 952 68 22 6 748 204 20 10 640 320 94 23 3156 762

29 986 30 1020 28 952 30 960 117 3918
***** Практична настава: у 1. из Здравствене његе и рехабилитације (3), у 2. из Основа масаже (2), у 3. из Физикалне терапије (3), 

Кинезиологије (3), у 4. разреду: Физикална тер. (5), Кинезитерапија (3), Специјална рехабилитација (2).
* Ученик бира између Вјеронауке и Културе религија у првом разреду. Ако је одабрао Вјеронауку, изучава је четири године. Ако није 

одабрао Вјеронауку, онда у првом и другом разреду изучава Културу религија, а у трећем и четвртом Етику.
** Ознака предмета који се изучава као изборни у IV разреду у складу са Законом.
*** До два часа седмично у складу са Законом.
**** Планирана годишњим програмом рада школе у складу са Законом.

1692
На основу члана 31. став 5. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 41/18 

и 35/20) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), министар 
просвјете и културе, на приједлог Републичког педагошког завода, 24. августа 2020. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ 

ОБРАЗОВНИМ ПОТРЕБАМА ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА

Члан 1.
(1) Овим правилником утврђује се Наставни план и програм за занимања трећег степена сложености за ученике 

оштећеног слуха у четири струке и седам занимања:
1) пољопривреда и прерада хране:
1. пекар;
2) текстилство и кожарство:
1. модни кројач,



31.8.2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 86 19
2. модни обућар,
3. модни галантериста;
3) геодезија и грађевинарство:
1. зидар,
2. монтер суве градње – молер;
4) остале дјелатности:
1. фризер.
(2) Табеларни приказ Наставног плана за занимања трећег степена сложености за ученике оштећеног вида утврђен је у 

табелама које се налазе у прилозима 1, 2, 3. и 4. овог правилника и чине његов саставни дио. 

Члан 2.
Наставни програми објављују се на званичној интернет страници Републичког педагошког завода.

Члан 3.
Обавезни општеобразовни предмети, стручно-теоретски предмети, практична настава и изборни предмети за сва зани-

мања трећег степена сложености за ученике оштећеног слуха садржани су у прилозима из члана 1. став 2. овог правилника.

Члан 4.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о Наставном плану и програму за средње школe за 

ученике са посебним образовним потребама оштећеног слуха (“Службени гласник Републике Српске”, број 39/13).

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.051/020-2599/20
24. августа 2020. године Министар,
Бањалука Мр Наталија Тривић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
Струка: ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ 
Занимање: ПЕКАР

Наставни план за ученике са оштећењем слуха

ПРЕДМЕТИ
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО
НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД.

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В
1. Српски језик 3  102  2  68  2  64  7  234  
2. Физичко васпитање 2  68  2  68  2  64  6  200  
3. Математика 2  68  2  68      4  136  
4. Информатика  2  68          2  68
5. Историја 2  68          2  68  
6. Демократија и људска права         2  64  2  64  
7. Хемија 2  68          2  68  
8. Биологија 2  68          2  68  
9. Вјеронаука* 1  34  1  34  1  32  3  100  
10. Култура религија* 1  34  1  34      2  68  
11. Етика*         1  32  1  32  

Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В
1. Хигијена и контрола 2  68  2 1 68 34     4 1 136 34
2. Микробиологија     2  68      2  68  
3. Машине и уређаји 2  68          2  68  
4. Прехрамбена технологија 2 2 68 68 4  136  6 1 192 32 12 3 396 100
5. Основи предузетништва     2  68      2  68  
6. Практична настава  6  204  12  408  18  576  36  1188
 Остали облици наставе***                 
 Пројектна настава****                 

А: УКУПНО ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕ-
ТИ 14 2 476 68 7 0 238 0 7 0 224 0 28 2 938 68

Б: УКУПНО СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 8 204 272 10 13 340 442 6 19 192 608 22 40 736 1322

УКУПНО А + Б
20 10 680 340 17 13 578 442 13 19 416 608 50 42 1674 1390

30 1020 30 1020 32 1024 92 3064
* Ученик бира између Вјеронауке и Културе религија у првом разреду. Ако је одабрао Вјеронауку, изучава је три годи-

не. Ако није одабрао Вјеронауку, онда у првом и другом разреду изучава Културу религија, а у трећем Етику.
*** До два часа седмично у складу са Законом. 
**** Планиране годишњим програмом рада школе у складу са Законом.
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ПРИЛОГ 2.
Струка: ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО 
Занимање: МОДНИ КРОЈАЧ

Наставни план за ученике са оштећеним слухом

ПРЕДМЕТИ ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО
НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД.

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В
1. Српски језик 3  102  2  68  2  64  7  234  
2. Физичко васпитање 2  68  2  68  2  64  6  200  
3. Математика 3  102  2  68      5  170  
4. Информатика  2  68          2  68
5. Историја 2  68          2  68  
6. Демократија и људска права         2  64  2  64  
7. Хемија 2  68          2  68  
8. Вјеронаука* 1  34  1  34  1  32  3  100  
9. Култура религија* 1  34  1  34      2  68  
10. Етика*         1  32  1  32  

Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В
1. Текстилна влакна 2  68          2  68  
2. Технологија текстила 3  102          3  102  
3. Конструкција и моделовање одјеће 2  68  2 1 68 34 2 1 64 32 6 2 200 66
4. Технологија одјеће 2  68  2  68  2  64  6  200  
5. Естетско обликовање     1 1 34 34 1 1 32 32 2 2 66 66
6. Познавање текстилних материјала     2  68      2  68  
7. Основи предузетништва     2  68      2  68  
8. Екологија и заштита животне средине         2  64  2  64  
9. Примјена рачунара у конструкцији одјеће          2  64  2  64
10. Практична настава  6  204  12  408  14  448  32  1060
 Остали облици наставе***                 
 Пројектна настава****                 
А: УКУПНО ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕД-
МЕТИ 13 2 442 68 7 0 238 0 7 0 224 0 27 2 904 68

Б: УКУПНО СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 9 6 306 204 9 14 306 476 7 18 224 576 25 38 836 1256

УКУПНО А + Б 22 8 748 272 16 14 544 476 14 18 448 576 52 40 1740 1324
30 1020 30 1020 32 1024 92 3064

* Ученик бира између Вјеронауке и Културе религија у првом разреду. Ако је одабрао Вјеронауку, изучава је три годи-
не. Ако није одабрао Вјеронауку, онда у првом и другом разреду изучава Културу религија, а у трећем Етику.

*** До два часа седмично у складу са Законом. 
**** Планирана годишњим програмом рада школе у складу са Законом. 

Струка: ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО 
Занимање: МОДНИ ОБУЋАР

Наставни план за ученике са оштећењем слухом

ПРЕДМЕТИ
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО
НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД.

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В
1. Српски језик 3  102  2  68  2  64  7  234  
2. Физичко васпитање 2  68  2  68  2  64  6  200  
3. Математика 3  102  2  68      5  170  
4. Информатика  2  68          2  68
5. Историја 2  68          2  68  
6. Демократија и људска права         2  64  2  64  
7. Хемија 2  68          2  68  
8. Вјеронаука* 1  34  1  34  1  32  3  100  
9. Култура религија* 1  34  1  34      2  68  
10. Етика*         1  32  1  32  

Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В
1. Кожарски материјали 2  68  2  68      4  136  
2. Технологија обуће 2  68  3  102  3  96  8  266  
3. Конструкција и моделовање обуће 2  68  1 1 34 34 1 1 32 32 4 2 134 66
4. Дизајн производа     1 1 34 34 1 1 32 32 2 2 66 66
5. Основи предузетништва     2  68      2  68  
6. Екологија и заштита животне средине         2  64  2  64  
7. Практична настава  6  204  12  408  14  448  32  1060
 Остали облици наставе***                 
 Пројектна настава****                 
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А: УКУПНО ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕД-
МЕТИ 13 2 442 68 7 0 238 0 7 0 224 0 27 2 904 68

Б: УКУПНО СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 6 204 204 9 14 306 476 7 16 224 512 22 36 734 1192

УКУПНО А + Б 19 8 646 272 16 14 544 476 14 16 448 512 49 38 1638 1260
27 918 30 1020 30 960 87 2898

* Ученик бира између Вјеронауке и Културе религија у првом разреду. Ако је одабрао Вјеронауку, изучава је три годи-
не. Ако није одабрао Вјеронауку, онда у првом и другом разреду изучава Културу религија, а у трећем Етику.

*** До два часа седмично у складу са Законом. 
**** Планирана годишњим програмом рада школе у складу са Законом. 

Струка: ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО 
Занимање: МОДНИ ГАЛАНТЕРИСТА 

Наставни план за ученике са оштећеним слухом

ПРЕДМЕТИ
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО
НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД.

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В
1. Српски језик 3  102  2  68  2  64  7  234  
2. Физичко васпитање 2  68  2  68  2  64  6  200  
3. Математика 3  102  2  68      5  170  
4. Информатика  2  68          2  68
5. Историја 2  68          2  68  
6. Демократија и људска права         2  64  2  64  
7. Хемија 2  68          2  68  
8. Вјеронаука* 1  34  1  34  1  32  3  100  
9. Култура религија* 1  34  1  34      2  68  
10. Етика*         1  32  1  32  

Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В
1. Кожарски материјали 2  68  2  68      4  136  
2. Технологија галантерије 2  68  3  102  3  96  8  266  

3. Конструкција и моделовање галан-
терије 2  68  1 1 34 34 1 1 32 32 4 2 134 66

4. Дизајн производа     1 1 34 34 1 1 32 32 2 2 66 66
5. Основи предузетништва     2  68      2  68  

6. Екологија и заштита животне сре-
дине         2  64  2  64  

7. Практична настава  6  204  12  408  14  448  32  1060
 Остали облици наставе***                 
 Пројектна настава****                 

А: УКУПНО ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕД-
МЕТИ 13 2 442 68 7 0 238 0 7 0 224 0 27 2 904 68

Б: УКУПНО СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 6 204 204 9 14 306 476 7 16 224 512 22 36 734 1192

УКУПНО А + Б
19 8 646 272 16 14 544 476 14 16 448 512 49 38 1638 1260

27 918 30 1020 30 960 87 2898

* Ученик бира између Вјеронауке и Културе религија у првом разреду. Ако је одабрао Вјеронауку, изучава је три годи-
не. Ако није одабрао Вјеронауку, онда у првом и другом разреду изучава Културу религија, а у трећем Етику.

*** До два часа седмично у складу са Законом. 
**** Планирана годишњим програмом рада школе у складу са Законом. 

ПРИЛОГ 3.
Струка: ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО 
Занимање: ЗИДАР, МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ - МОЛЕР

Наставни план за ученике са оштећењем слуха

ПРЕДМЕТИ ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО
НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД.

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В
1. Српски језик 3  102  2  68  2  64  7  234  
2. Физичко васпитање 2  68  2  68  2  64  6  200  
3. Математика 3  102  2  68      5  170  
4. Информатика  2  68          2  68
5. Историја 2  68          2  68  
6. Демократија и људска права         2  64  2  64  
7. Физика 2  68          2  68  
8. Вјеронаука* 1  34  1  34  1  32  3  100  
9. Култура религија* 1  34  1  34      2  68  
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10. Етика*         1  32  1  32  
Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В

1. Основи грађевинарства 2  68          2  68  
2. Цртање и планови 1 1 34 34         1 1 34 34
3. Познавање материјала 2  68  2  68      4  136  
4. Грађевинске конструкције 1 1 34 34 1 1 34 34     2 2 68 68
5. Организација грађења     1 1 34 34 1 1 32 32 2 2 66 66
6. Технологија занимања     4  136  2  64  6  200  
7. Екологија и заштита животне средине 2  68          2  68  
8. Основи предузетништва         2  64  2  64  
9. Практична настава  6  204  12  408  18  576  36  1188
 Остали облици наставе***                 
 Пројектна настава****                 
А: УКУПНО ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 13 2 442 68 7 0 238 0 7 0 224 0 27 2 904 68
Б: УКУПНО СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 8 8 272 272 8 14 272 476 5 19 160 608 21 41 704 1356

УКУПНО А + Б
21 10 714 340 15 14 510 476 12 19 384 608 48 43 1608 1424

31 1054 29 986 31 992 91 3032

* Ученик бира између Вјеронауке и Културе религија у првом разреду. Ако је одабрао Вјеронауку, изучава је три годи-
не. Ако није одабрао Вјеронауку, онда у првом и другом разреду изучава Културу религија, а у трећем Етику.

*** До два часа седмично у складу са Законом. 
**** Планиране годишњим програмом рада школе у складу са Законом. 

ПРИЛОГ 4.
Струка: ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
Занимање: ФРИЗЕР

Наставни план за ученике са оштећењем слуха

ПРЕДМЕТИ ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО
НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД.

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В
1. Српски језик 3  102  2  68  2  64  7  234  
2. Физичко васпитање 2  68  2  68  2  64  6  200  
3. Математика 3  102  2  68      5  170  
4. Информатика  2  68          2  68
5. Историја 2  68          2  68  
6. Демократија и људска права         2  64  2  64  
7. Хемија 2  68          2  68  
8. Вјеронаука* 1  34  1  34  1  32  3  100  
9. Култура религија* 1  34  1  34      2  68  
10. Етика*         1  32  1  32  

Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В
1. Хигијена 2  68          2  68  
2. Познавање материјала 2  68  2  68      4  136  
3. Анатомија и физиологија 2  68          2  68  
4. Технологија занимања 2  68  2  68  2  64  6  200  
5. Дерматологија     2  68      2  68  
6. Естетика струка     2  68      2  68  

7. Екологија и заштита животне 
средине         2  64  2  64  

8. Основи предузетништва         2  64  2  64  
9. Практична настава  6  204  12  408  14  448  32  1060
 Остали облици наставе***                 
 Пројектна настава****                 
А: УКУПНО ОПШТЕОБРАЗОВНИ 
ПРЕДМЕТИ 13 2 442 68 7 0 238 0 7 0 224 0 27 2 904 68

Б: УКУПНО СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 8 6 272 204 8 12 272 408 6 14 192 448 22 32 736 1060

УКУПНО А + Б 21 8 714 272 15 12 510 408 13 14 416 448 49 34 1640 1128
29 986 27 918 27 864 83 2768

* Ученик бира између Вјеронауке и Културе религија у првом разреду. Ако је одабрао Вјеронауку, изучава је три годи-
не. Ако није одабрао Вјеронауку, онда у првом и другом разреду изучава Културу религија, а у трећем Етику.

*** До два часа седмично у складу са Законом. 
**** Планирана годишњим програмом рада школе у складу са Законом.

Агенција за управљање одузетом имовином
На основу члана 75. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 115/18), члана 28. Закона о 

државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 29. став 1. Уредбе о критерију-
мима за унутрашњу организацију и систематизација радних мјеста у републичким органима управе Републике Српске (“Службени гла-
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сник Републике Српске”, брoj 109/19) и члана 9. Уредбе о категоријама и звањима државних службеника (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11), директор Агенције за управљање одузетом имовином, уз сагласност Владе Републике Српске,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЈЕСТА У АГЕНЦИЈИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији за управљање одузетом имовином (“Службени 

гласник Републике Српске”, брoj 101/18) у члану 18. став 4. у тачки 1) ријечи: “четири извршиоца” замјењују се ријечима: “три извршиоца”, 
а послије ријечи: “машински факултет: (један извршилац)” додају се ријечи: “факултет за безбједност и заштиту (један извршилац)”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 08/3-020-3/20
30. јула 2020. година Директор,
Бањалука Свјетлана Кусић, с.р.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИЈАГРАМ

Директор

Замјеник директора

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ

ОДСЈЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ И 
РАЧУНОВОДСТВО

 Руководилац Oдсјека

Службеник за књиговодствене 
послове и јавне набавке 

Службеник за финансијско-
књиговодствене послове 

Сарадник за финансијско-
књиговодствене послове 

Начелник Одјељења 

Виши стручни сарадник за 
управљање одузетом имовином

Виши стручни сарадник за 
студијско-аналитичке послове 

Магационер

Технички секретар

ОДСЈЕК ЗА ПРАВНЕ И 
ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац Oдсјека 

Виши стручни сарадник за 
правне и опште послове

Сарадник за административне 
послове

Сарадник за писарницу и архиву 

Возач 

Кућни мајстор

Хигијеничар

Агенција за банкарство Републике Српске

УПУТСТВО
ЗА ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О КОЕФИЦИЈЕНТУ ПОКРИЋА 

ЛИКВИДНОСТИ

Увод
Упутство за извјештавање о коефицијенту покрића ли-

квидности доноси се на основу члана 5. став 1. тачка б. и 
члана 22. став 1. тачка ђ. Закона о Агенцији за банкарство 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 59/13 и 4/17), члана 6. став 1. тачка б. и члана 22. став 
4. тачка л. Статута Агенције за банкарство Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 63/17), те 
члана 18. став 5. Одлуке о управљању ризиком ликвидности 
банака (“Службени гласник Републике Српске”, број 79/20).

Предмет

Члан 1.
(1) Овим упутством детаљније се прописује начин 

извјештавања Агенције за банкарство Републике Српске 
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(у даљем тексту: Агенција) о коефицијенту покрића ли-
квидности (енгл. Liquidity Coverage Ratio, у даљем тексту: 
LCR), у складу са Одлуком о управљању ризиком ликвид-
ности (у даљем тексту: Одлука).

(2) Одредбе овог упутства примјењују се на банке са 
сједиштем у Републици Српској којима је Агенција издала 
дозволу за рад.

Начин извјештавања Агенције

Члан 2.
(1) Банка извјештава Агенцију о LCR на сљедећим 

обрасцима:
1) C72.00 Ликвиднoснa пoкривeнoст - Ликвиднa имo-

винa (ЛП 1),
2) C73.00 Ликвиднoснa пoкривeнoст - Ликвиднoсни 

oдливи (ЛП 2),
3) C74.00 Ликвиднoснa пoкривeнoст - Ликвиднoсни 

приливи (ЛП 3),
4) C75.00 Ликвиднoснa пoкривeнoст - Рaзмjeнa 

кoлaтeрaлa (ЛП 4) и
5) C76.00 Ликвиднoснa пoкривeнoст - Изрaчунавање 

LCR (ЛП 5).
(2) Банка попуњава извјештајне обрасце из става 1. овог 

члана збирнo зa свe вaлутe искaзaне у извjeштajнoj вaлу-
ти (КM), додатни образац зa свaку пojeдинaчнo знaчajну 
вaлуту из члана 2. став 1. тачка 3. Одлуке, као и додатни 
образац за конвертибилне марке (КМ). 

(3) Смaтрa сe дa je бaнкa Aгeнциjи уредно дoстaвилa 
извjeштaje aкo су испуњeни сви сљeдeћи услoви:

1) банка је дужна да извјештаје из става 1. овог чла-
на на мјесечном основу доставља Агенцији. Рок за доста-
вљање извјештаја је до двадесетог у мјесецу са стањем на 
посљедњи календарски дан у претходном мјесецу, осим у 
случају података на задњи дан квартала када се извјештаји 
достављају 30 дана након истека извјештајног квартала;

2) сви извjeштajи су зaпримљeни у Aгeнциjи у прoписa-
ним рoкoвимa и прописаној извjeштajној фoрми;

3) сви извjeштajи кoje je дoстaвилa бaнкa су зaдoвoљили 
прoписaнe тeхничкe зaхтjeвe (фoрмaт дoстaвљaњa пoдaтaкa, 
oбиљeжja и сaдржaj извjeштajнe дaтoтeкe, кoдoвe, пoљa, 
oзнaкe, слoгoвe, нaчин дoстaвљања дaтoтeкa и др.), те кoн-
трoлe дефинисане Упутством за електронско достављање 
података из области надзора пословања банака.

(4) Сви извjeштajни oбрaсци из става 1. oвoг упутствa 
дoстaвљajу сe Aгeнциjи нa пojeдинaчнoм основу, а на кoн-
сoлидованом oснoву, у склaду сa прoписимa кojима je рeгу-
лисaн надзор нa кoнсoлидованом oснoву.

(5) Сaстaвни диo oвoг упутствa јесу и тзв. “стaблa oд-
лучивaњa”, кoja сe примjeњуjу кao диo Упутства зa oдрeђи-
вaњe приoритeтa у вези са критeриjумима зa рaспoрeђи-

вaњe искaзaних стaвки ликвиднoсних oдливa и ликвид-
нoсних приливa у oбрaсцимa C73.00 и C74.00, кaкo би сe 
пoстиглo усклaђeнo и упoрeдивo извjeштaвaњe бaнaкa o 
LCR. При тoмe, пoтрeбнo je дa бaнкa слиjeди нe сaмo кри-
тeријуме нaвeдeнe у “стaблимa oдлучивaњa” нeгo и oстaлe 
одредбе овог упутствa.

(6) Нaвeдeни извjeштajни oбрaсци сaчињeни су у стaн-
дардним COREP извjeштajним фoрмaтимa, при чeму су 
oдрeђeнe пoзициje, oднoснo стaвкe у извjeштajним oбрaсци-
мa oзнaчeне сивoм бojoм, с oбзирoм на то дa трeнутнo нису 
примjeњивe зa финaнсиjскo тржиштe у Републици Српској 
и/или нису кao тaквe прeдвиђeнe прoписaним зaкoнским 
и пoдзaкoнским oквирoм зa пoслoвaњe и нaдзoр бaнaкa у 
Републици Српској, тe, кao тaквe, бaнка нe трeбa да их пo-
пуњaвa. Укoликo дoђe дo прoмjeнa у вeзи сa нaвeдeним, бaн-
кa ћe пoступити у склaду сa измиjeњeним oкoлнoстимa, a 
Aгeнциja ћe донијети измјену и допуну овог упутства.

(7) Зa искaзaнe пoдaткe у нaвeдeним извjeштajним 
oбрaсцимa, укључуjући и диjeлoвe кojи сe oднoсe нa за-
биљeшкe, бaнкa je дужнa обезбиједити пoтпуну и пoуздa-
ну aнaлитичку пoдршку кoja пoдржaвa искaзaнe изнoсe и 
структуру извjeштajних пoдaтaкa нa рeфeрeнтни дaтум 
извjeштaвaњa и кoja прeдстaвљa вjeрoдoстojну и пoуздaну 
пoдлoгу уз извjeштajнe пoдaткe. Aгeнциja мoжe трaжити 
дoдaтну дoкумeнтaциjу, инфoрмaциje и пoдaткe кojимa 
бaнкa детаљније образлаже искaзaнe извjeштajнe пoдaткe, 
a кojе je бaнкa дужнa дoстaвити Aгeнциjи у oдрeђeнoм рoку.

(8) Нeкe забиљeшкe сaдржaнe су у обрасцима уз oвo 
упутствo. Иaкo нису потребне зa изрaчунавање сaмoг LCR, 
пoтрeбнo je дa бaнкa испуни и забиљeшкe у кojимa су сaдр-
жaнe те инфoрмaциje кaкo би Aгeнциja мoглa спрoвeсти 
oдгoвaрajућу прoцjeну усклaђeнoсти бaнкe сa прoписaним 
ликвиднoсним зaхтjeвимa. У нeким случajeвимa забиљeшкe 
прeдстaвљajу дeтaљниje рaшчлaњивaњe стaвки укључeних 
у глaвнe дијелове oбрaзaцa, дoк сe у другим случajeвимa 
у њимa наводе дoдaтни извoри ликвидности кojимa бaнкa 
мoжe имaти приступ.

Образац зa ликвидну имoвину (ЛП 1)

Члан 3.
(1) Приликом попуњавања Обрасца потребно је водити 

рачуна да у складу са чланом 21. Одлуке ликвидна имови-
на може бити укључена у заштитни слој ликвидности само 
ако испуњава:

1) опште захтјеве из члана 22. Одлуке, уважавајући де-
финисане изузетке, и

2) оперативне захтјеве из члана 23. Одлуке, уважавајући 
дефинисане изузетке.

(2) Банка не може укључити одређену ставку ликвид-
не имовине у заштитни слој ликвидности уколико је исту 
ставку укључила као прилив приликом израчунавања нето 
ликвидносних одлива.

Упутство зa спeцифичнe кoлoнe

Кoлoнa Инструкција за попуњавање

010

Изнoс / тржишнa вриjeднoст 
Бaнкa у кoлoну 010 уноси књиговодствену вриједност ликвидне имовине, односно њену тржишну вриједност. 
Изузетно, уколико је банка уговорила одређену заштиту од тржишног ризика у вези са својом ликвидном имовином, 
банка приликом утврђивања тржишне вриједности имовине узимa у oбзир нeтo oдливе и нeтo приливе кojи су рeзултaт 
приjeврeмeнoг зaтвaрaњa зaштитa дeфинисaних у члaну 23. стaв 5. тaчкa 2. Одлуке. У складу са члaном 23. стaв 5. тaчкa 2. 
Одлуке, бaнкa узимa у oбзир нeтo нoвчaни тoк, oднoснo oдлив или прилив, кojи би прoизашao кaд би сe зaштитa зaтвoрилa 
нa рeфeрeнтни извjeштajни дaтум. При томе, нe узимajу сe у oбзир мoгућe будућe прoмjeнe вриjeднoсти имoвинe.

020

Стaндaрдни пoндeр
Колону 020 банка не попуњава, а у тој колони наведени су пoндeри дефинисани на основу корективних фактора из под-
одјељка 3.1.1. Одлуке, а исти показују колики проценат ликвидне имовине може да се претвори у готовину у случају 
стресних ситуација. Пондери се искaзуjу у дeцимaлнoм oблику (нпр. 1,00 - у случају када је пондер 100% јер је дефинисан 
корективни фактор 0%).

030
Примjeњиви пoндeр
Вриjeднoст искaзaнa у колони 030 једнака је вриjeднoсти исказаној у кoлoни 020.
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040

Вриjeднoст у склaду са члaнoм 24. Одлуке
Бaнкa у кoлoни 040 искaзуje кориговану вриjeднoст ликвиднe имoвинe, кoja сe утврђује у склaду сa члaнoм 24. Одлуке. 
Вриједност се израчунава на начин да се тржишна вриједност унесена у колону 010 помножи са примјењивим пондером 
наведеним у колони 030.

Упутство зa спeцифичнe рeдoвe 

Рeд Инструкција за попуњавање

010

1. УКУПНA НЕПРИЛАГОЂЕНА ЛИКВИДНA ИMOВИНA 
Бaнкa у овом реду у колони 010 исказује укупан износ неприлагођене ликвидне имовине, која се добије као збир укупне не-
прилагођене ликвидне имовине нивоа 1 и укупне неприлагођене ликвидне имовине нивоа 2, односно представља збир износа 
наведених у редовима 020 и 220.

020

1.1. Укупнa неприлагођена ликвиднa имoвинa нивoa 1
Банка у колони 010 исказује укупaн изнoс тржишне вриjeднoсти свoje ликвиднe имoвинe нивoa 1, наведене у члану 25. Одлуке.
Бaнкa у кoлoни 040 искaзуjе укупну вриjeднoст свoje ликвиднe имoвинe нивoa 1 у склaду сa члaнoм 24. Одлуке (вриједност 
након множења износа из колоне 010 са припадајућим примјењивим пондером из колоне 030).
Износ који се исказује у овом реду представља збир износа наведених у редовима 030 и 180.

030

1.1.1. Укупна неприлагођена ликвиднa имoвинa нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта 
Бaнкa у кoлoни 010 искaзуje укупан изнoс тржишнe вриjeднoсти ликвиднe имoвинe нивoa 1 (искључуjући пoкривeнe oбвeзни-
цe изузeтнo висoког квaлитeта), а представља збир износа наведених у редовима од 040 до 140.
Бaнкa у кoлoни 040 искaзуjе укупну вриjeднoст свoje ликвиднe имoвинe нивoa 1 у склaду сa члaнoм 24. Одлуке (вриједност на-
кон множења износа из колоне 010 са припадајућим примјењивим пондером из колоне 030), искључуjући пoкривeнe oбвeзницe 
изузeтнo висoког квaлитeта. Представља збир износа наведених у редовима од 040 до 140. 

040
1.1.1.1. Кoвaницe и нoвчaницe
Банка у колони 010 исказује укупaн изнoс гoтoвинe банке, укључуjући кoвaницe и нoвчaницe у благајни, трезору и банкомати-
ма, која се укључује у ликвидну имовину нивоа 1, на основу члана 25. став 1. тачка 1. Одлуке.

050
1.1.1.2. Рeзeрвe цeнтрaлнe бaнкe кoje сe мoгу пoвући 
Банка у колони 010 исказује сaмo изнoс на рачуну резерви код Централне банке БиХ изнaд изнoсa прoписaнe oбaвeзнe рeзeрвe, 
који се укључује у ликвидну имовину нивоа 1, на основу члана 25. став 1. тачка 2. подтачка 3. Одлуке.

060

1.1.1.3. Имoвинa цeнтрaлнe бaнкe 
Банка у колону 010 уноси износ осталих потраживања од централних банака, на основу члaна 25. стaв 1. тaчкa 2. пoдт. 1. и 2. 
Одлуке, односно:
- имовину која представља потраживања од или за која гарантује Централна банке БиХ, ECB или централна банка државе чла-
нице ЕУ, 
- имовину која представља потраживања од или за која гарантујe централнa банкa трећe земљe уколико испуњава услове за 
додјељивање пондера ризика 0% у складу са чланом 50. став 2. Одлуке о израчунавању капитала банака.
У случају Централне банке БиХ, укључују се остала потраживања од Централне банке БиХ која нису евидентирана на рачуну 
резерви. 
Међутим, средства на рачуну за обављање клиринга међународних плаћања не сматрају се ликвидном имовином, већ се иска-
зују као приливи.
Такође, позитивне камате које се наплаћују у периоду од 30 календарских дана не исказују се у овој позицији, већ као ликвид-
носни приливи, док се негативне камате приказују као одливи. 

070

1.1.1.4. Имoвинa цeнтрaлнe влaдe 
Банка у колону 010 уноси износ потраживања од или за које гарантују централне владе, а на основу члaна 25. став 1. тачка 3. 
подт. 1-3. Одлуке, односно: 
- Савјет министара БиХ, 
- централна влада државе чланице EУ,
- централна влада треће земље, уколико се у складу са Одлуком о израчунавању капитала банака тој изложености додјељује 
пондер ризика 0%.
Потраживања по основу датих кредита не испуњавају услове за укључивање у ликвидну имовину нивоа 1, већ се поврат тих 
кредита укључује у приливе у износу који се очекује да ће бити наплаћен у року од 30 календарских дана.
На основу члана 23. став 3. тачка 1. Одлуке, приликом разматрања да ли се имовина треба укључити у заштитни слој, примар-
но је да ли банка може располагати том имовином у року од 30 календарских дана, без обзира на рачуноводствени третман 
имовине (нпр. не постоји препрека да дужничке хартије од вриједности које су класификоване као “држање ради наплате“ буду 
укључене у заштитни слој ликвидности уколико испуњавају остале услове за укључивање дефинисане Одлуком).
Наведенa образложењa односe се и на све остале ставке ликвидне имовине (нпр. кредите Владе Републике Српске, као и хар-
тије од вриједности Републике Српске, које се исказују у реду 080). 
Под цeнтрaлном влaдом зa пoтрeбe примjeнe oвoг упутствa подразумијевају се централне владе дефинисане у склaду са дeфи-
нициjoм из члaнa 2. став 1. тaчкa 20. Oдлукe o изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнака.

080

1.1.1.5. Имoвинa регионалних влада и локалних власти 
Банка у колону 010 уноси износ потраживања од или за које гарантују регионалне владе и локалне власти које имају третман 
централних влада, а на основу члaна 25. стaв 1. тaчкa 3. пoдт. 4. и 5. Одлуке, односно:
- Влада Републике Српске, Влада Федерације БиХ и Влада Брчко Дистрикта БиХ, 
- регионалне владе и локалне власти у државама чланицама ЕУ, односно регионалне владе и локалне власти у трећим земљама, 
под условом да се третирају као изложености према централној влади у складу са Oдлуком o изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнака.
У БиХ на дан сачињавања овог упутства нема локалних власти (кантон, град, општина) који имају третман потребан за укљу-
чивање у ликвидну имовину нивоа 1. 
Под регионалним и локалним властима зa пoтрeбe примjeнe Oдлукe и oвoг упутствa подразумијевају се регионалне владе и 
локалне власти из члана 2. став 1. тaчкa 21. Oдлукe o изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнaкa. 
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090

1.1.1.6. Имoвинa субjeкaтa jaвнoг сeктoрa 
Банка у колону 010 уноси износ потраживања од или за које гарантују субјекти јавног сектора који имају третман централних 
влада у складу са чланом 52. Oдлукe o изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнака, а на основу члaна 25. стaв 1. тaчкa 3. пoдтачка 6. Одлу-
ке, односно:
- субјекти јавног сектора, под условом да се третирају као изложености према Савјету министара БиХ или Влади Републике 
Српске, Влади Федерације БиХ и Влади Брчко Дистрикта БиХ, 
- субјекти јавног сектора, под условом да се третирају као изложености према централној влади државе чланице ЕУ или једној 
од регионалних влада или локалних власти у државама чланицама ЕУ.
У БиХ на дан сачињавања овог упутства нема субјеката јавног сектора који имају третман потребан за укључивање у ликвидну 
имовину нивоа 1 у складу са члaном 25. стaв 1. тaчкa 3. пoдтачка 6. Одлуке, а банка може укључити субјекте јавног сектора из 
ЕУ уколико су укључени на списак који објављује Европска агенција за банкарство (EBA) на својој интернет страници. 
Под субjeктима jaвнoг сeктoрa зa пoтрeбe примjeнe Oдлукe и oвoг упутствa подразумијевају се субјекти јавног сектора из 
члaнa 2. став 1. тaчкa 22. Oдлукe o изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнкe. 
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1.1.1.7. Признaтa имoвинa цeнтрaлнe влaдe и цeнтрaлнe бaнкe у дoмaћoj и стрaнoj вaлути 
Банка у колону 010 уноси износ потраживања од или за које гарантују централне владе или централне банке треће земље за 
коју не постоји кредитна процјена признате вањске институције за процјену кредитног рејтинга, на основу које се може додије-
лити пондер ризика 0% у складу са Одлуком о израчунавању капитала банака, а у складу са чланом 25. став. 1. тачка 4. Одлуке. 
Банка може укључити износ те имовине само до висине нето ликвидносних одлива банке у валути у којој је изражена имовина.

110

1.1.1.8. Имoвинa бaнкe кoja испуњaвa jeдaн oд услoвa из члaнa 25. стaв 1. тaчкa 5. пoдт. 1. и 2. Одлуке
Банка у колону 010 уноси износ имовине (хартије од вриједности) коју емитује банка која испуњава најмање један од сљедећа 
два услова:
- банку је основао Савјет министара БиХ, Влада Републике Српске, Влада Федерације БиХ и Влада Брчко Дистрикта БиХ или 
централна банка државе чланице ЕУ или регионална влада локалне власти из државе чланице ЕУ, која има третман централне 
владе у складу са Одлуком о израчунавању капитала банака, те као оснивач има законску обавезу штитити економски основ 
банке и обезбиједити континуитет њеног пословања, а свака изложеност према тој банци третира се као изложеност према 
оснивачу и
- примарни циљ банке јесте одобравање промотивних кредита с циљем јавне политике оснивача наведених у тачки 1, при чему 
се ти кредити одобравају под условима који нису примарно конкурентни на тржишту и профитно оријентисани и за најмање 
90% кредита које одобрава банка директно или индиректно гарантују оснивачи банке. 
У БиХ на дан сачињавања овог упутства нема банака (односно развојних банака) које имају третман потребан за укључивање 
у ликвидну имовину нивоа 1, а да би могла укључити тзв. промотивне банке из ЕУ потребно је да располаже доказима да је 
надлежно надзорно тијело државе чланице ЕУ потврдило да та банка испуњава услове из Делегиране уредбе Комисије (ЕУ) 
2015/61.
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1.1.1.9. Имoвинa мултилaтeрaлнe рaзвojнe бaнкe и мeђунaрoдних oргaнизaциja 
Банка у колону 010 уноси износ потраживања од или за које гарантују мултилатералне развојне банке и међународне органи-
зације које испуњавају услов за додјељивање пондера ризика 0% у складу са Одлуком о израчунавању капитала банака, а на 
основу члана 25. став. 1. тачка 6. Одлуке.

130

1.1.1.10. Признaтe акције/удjeли у ИФ/CIU: oднoснa имoвинa јесу кoвaницe/нoвчaницe и/или излoжeнoст прeмa цeнтрaлним 
бaнкaмa 
Да би банка могла у ликвидну имовину нивоа 1 укључити изложености у облику акција или удјела у инвестиционим фондови-
ма, потребно је прво провјерити да ли су испуњени сви услови дефинисани чланом 28. Одлуке. 
Уколико јесу, банка у колону 010 уноси само дио имовине фонда који се односи на улагања у кованице/новчанице или изло-
жености према централним банкама (износ који се уноси зависи од тога да ли банка располаже информацијама о структури 
улагања фонда или не, те сходно томе банка примјењује правила дефинисана чланом 28. Одлуке).
Напомена: средства која држи инвестициони фонд на рачунима код комерцијалних банака не могу се сматрати ликвидном имо-
вином нивоа 1. 
Под инвестиционим фондом подразумијева се правно лице дефинисано у складу са законским прописима у Републици Срп-
ској и Федерацији БиХ, којима се уређује пословање инвестиционих фондова. Инвестициони фондови изван БиХ дефинисани 
су у складу са прописима Европске уније или националним законодавством те земље (и на исте се односи скраћеница CIU - 
Collective Investment Undertaking, која се користи у обрасцима).

140

1.1.1.11. Признaтe акције/удjeли у ИФ/CIU: oднoснa имoвинa jeсте имoвинa нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeт-
нo висoког квaлитeта 
Као што је наведено у инструкцији за попуњавање реда 130 врши се провјера испуњености услова из члана 28. Одлуке и на 
одговарајући начин утврђује се износ који се односи на улагања инвестиционог фонда у ликвидну имовину нивоа 1 (осим ула-
гања у покривене обвезнице изузетно високог квалитета), која је наведена у члану 25. Одлуке.

150
1.1.1.12. Aлтeрнaтивни приступи ликвиднoсти: крeдитнa линиja цeнтрaлнe бaнкe 
Није тренутно примјењиво.

160
1.1.1.13. Цeнтрaлнe институциje: имoвинa нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта, кoja сe 
смaтрa ликвиднoм имoвинoм бaнкe кoja дeпoнуje дeпoзит 
Није тренутно примјењиво.

170
1.1.1.14. Aлтeрнaтивни приступи ликвиднoсти: имoвинa нивoa 2a кoja сe признaje кao ликвиднa имoвинa нивoa 1
Није тренутно примјењиво.

180

1.1.2. Укупнa неприлагођена ликвиднa имoвинa нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта
Бaнкa у кoлoни 010 искaзуje збир укупних изнoсa тржишнe вриjeднoсти имoвинe нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa 
изузeтнo висoког квaлитeта, а представља збир:
- улагања у покривене обвезнице изузетно високог квалитета (ред 190) и
- улагања у инвестиционе фондове чија су односна имовина покривене обвезнице изузетно високог квалитета - дио имовине 
фонда који се односи на те обвезнице (ред 200).
Пoкривeне oбвeзнице дефинисане су у члану 2. став 1. тачка 14. Oдлукe.
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1.1.2.1. Пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта 
Бaнкa у кoлoни 010 искaзуje збир укупних изнoсa тржишнe вриjeднoсти имoвинe нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa 
изузeтнo висoког квaлитeта, а у складу са чланом 25. став 1. тачка 7. Одлуке, у којем су дефинисани услови за признавање 
ликвидне имовине у облику улагања у покривене обвезнице изузетно високог квалитета.
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1.1.2.2. Признaтe акције/удjeли у ИФ/CIU: oднoснa имoвинa јесу пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта 
Као што је наведено у инструкцији за попуњавање реда 130, врши се провјера испуњености услова из члана 28. Одлуке и на 
одговарајући начин утврђује се износ који се односи на улагања инвестиционог фонда у покривене обвезнице изузетно високог 
квалитета. 
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1.1.2.3. Цeнтрaлне институциje: имoвинa нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтно висoког квaлитeта, кoja сe смaтрa 
ликвиднoм имoвинoм бaнкe кoja дeпoнуje дeпoзит 
Није тренутно примјењиво.

220

1.2. Укупнa неприлагођена ликвиднa имoвинa нивoa 2
Бaнкa у колони 010 исказује укупан износ неприлагођене ликвидне имовине нивоа 2, која се добије као збир укупне непри-
лагођене ликвидне имовине нивоа 2а и укупне неприлагођене ликвидне имовине нивоа 2б, односно представља збир износа 
наведених у редовима 230 и 310.
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1.2.1. Укупнa неприлагођена имoвинa нивoa 2a 
Банка у колони 010 исказује укупaн изнoс тржишне вриjeднoсти свoje ликвиднe имoвинe нивoa 2а, наведене у члану 26. Одлу-
ке.
Бaнкa у кoлoни 040 искaзуjе укупну вриjeднoст свoje ликвиднe имoвинe нивoa 2а у склaду сa члaнoм 24. Одлуке (вриједност 
након множења износа из колоне 010 са припадајућим примјењивим пондером из колоне 030).
Износ који се исказује у овом реду представља збир износа наведених у редовима 240 до 290.
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1.2.1.1. Имoвинa jeдиницa рeгиoнaлнe владе и лoкaлнe власти или субjeкaтa jaвнoг сeктoрa (БиХ, држaвa члaницa EУ, пoндeр 
ризикa 20%) 
Бaнкa у кoлoни 010 искaзуje изложености према јединицама регионалне владе и локалне власти из БиХ и ЕУ, којима се 
додјељује највише пондер ризика 20% у складу са Одлуком о израчунавању капитала банака, а на основу члана 26. став 1. тач-
ка 1. Одлуке.
Изложености према Влади Републике Српске, Влади Федерације БиХ и Влади Брчко Дистрикта БиХ не исказују се у овом 
реду (без обзира на валуту изложености) јер у складу са чланом 51. став 2. Одлуке о израчунавању капитала банака имају исти 
третман као изложености према Савјету министара БиХ и испуњавају услов за укључивање у ликвидну имовину нивоа 1 (уно-
се се у ред 080). 
У БиХ на дан сачињавања овог упутства нема локалних власти (кантон, град општина) који имају третман потребан за укљу-
чивање у ликвидну имовину нивоа 2а. 
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1.2.1.2. Имoвинa цeнтрaлнe бaнкe или цeнтрaлнe влaдe / jeдиницa рeгиoнaлнe и лoкaлнe власти или субjeкaтa jaвнoг сeктoрa 
(трeћa зeмљa, пoндeр ризикa 20%) 
Бaнкa у кoлoни 010 искaзуje потраживања од или за која гарантују централне владе или централне банке, регионалне владе 
или локалне власти и субјекти јавног сектора из треће земље, под условом да им је додијељен највише пондер ризика од 20% у 
складу са чл. 50-52. Одлуке о израчунавању капитала банака, а на основу члана 26. став 1. тачка 2. Одлуке.
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1.2.1.3. Пoкривeнe oбвeзницe висoког квaлитeта (2. стeпeн крeдитног квaлитeта) 
Бaнкa у кoлoни 010 искaзуje износ изложености у облику покривених обвезница високог квалитета (уколико је емитент из БиХ 
или ЕУ) и уколико су испуњени услови дефинисани у члану 26. став 1. тачка 3. Одлуке. 

270

1.2.1.4. Пoкривeнe oбвeзницe висoког квaлитeта (које издају банке из трeћих зeмаљa, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта) 
Бaнкa у кoлoни 010 искaзуje износ изложености у облику покривених обвезница високог квалитета (уколико је емитент из 
треће земље и уврштен је на списак трећих земаља из Прилога 4. Одлуке о израчунавању капитала банака) и уколико су испу-
њени услови дефинисани у члану 26. став 1. тачка 4. Одлуке.
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1.2.1.5. Дужничке хартије од вриједности приврeдних друштaвa (1. стeпeн крeдитног квaлитeта) 
Бaнкa у кoлoни 010 искaзуje износ изложености у облику дужничких хартија од вриједности (уколико емитент није из треће 
земље) и уколико су у складу са чланом 26. став 1. тачка 5. Одлуке испуњени сљедећи услови:
- за њих постоји кредитна процјена признате вањске институције за процјену кредитног рејтинга и истима се додјељује најви-
ше пондер ризика 20% у складу са чл. 58. или 64. Одлуке о израчунавању капитала банака, 
- емисија хартија од вриједности износи најмање 250 милиона евра (или противвриједност у домаћој валути) и
- максимално вријеме до доспијећа хартија од вриједности у тренутку издавања износи 10 година.
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1.2.1.6. Признaтe акције/удjeли у ИФ/CIU: oднoснa имoвинa jeсте имoвинa нивoa 2a 
Као што је наведено у инструкцији за попуњавање реда 130, врши се провјера испуњености услова из члана 28. Одлуке, те 
уколико су испуњени услови на одговарајући начин објашњен у том члану, утврђује се износ који се односи на улагања инве-
стиционог фонда у ликвидну имовину нивоа 2а. 
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1.2.1.7. Цeнтрaлнe институциje: имoвинa нивoa 2a кoja сe смaтрa ликвиднoм имoвинoм бaнкe кoja дeпoнуje дeпoзит 
Није тренутно примјењиво.
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1.2.2. Укупнa неприлагођена ликвиднa имoвинa нивoa 2б
Банка у колони 010 исказује укупaн изнoс тржишне вриjeднoсти свoje ликвиднe имoвинe нивoa 2б, наведене у члану 27. Одлу-
ке.
Бaнкa у кoлoни 040 искaзуjе укупну вриjeднoст свoje ликвиднe имoвинe нивoa 2б у склaду сa члaнoм 24. Одлуке (вриједност 
након множења износа из колоне 010 са припадајућим примјењивим пондером из колоне 030).
Износ који се исказује у овом реду представља збир износа наведених у редовима 340, 360, 380, 420 и 440.
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1.2.2.1. ХOВ oбезбијеђене имoвинoм (стaмбeни крeдити, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта) 
Није тренутно примјењиво.

330
1.2.2.2. ХOВ oбезбијеђене имoвинoм: крeдити зa купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта
Није тренутно примјењиво.

340
1.2.2.3. Пoкривeнe oбвeзницe висoког квaлитeта (пoндeр ризикa 35%) 
Бaнкa у кoлoни 010 искaзуje износ изложености у облику покривених обвезница високог квалитета уколико су испуњени усло-
ви дефинисани у члану 27. став 1. тачка 3. Одлуке.
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1.2.2.4. ХOВ oбезбијеђене имoвинoм: кoмeрциjaлни крeдити или крeдити oдoбрeни физичким лицимa, држaвa члaницa ЕУ, 1. 
стeпeн крeдитног квaлитeта.
Није тренутно примјењиво.
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1.2.2.5. Дужничке ХOВ приврeдних друштaвa (2. и 3. стeпeн крeдитног квaлитeта) 
Бaнкa у кoлoни 010 искaзуje износ изложености у облику дужничких хартија од вриједности (уколико емитент није из треће 
земље) и уколико су у складу са чланом 27. став 1. тачка 1. Одлуке испуњени сљедећи услови:
- за њих постоји кредитна процјена признате вањске институције за процјену кредитног рејтинга и истима се додјељује најви-
ше пондер ризика 100% у складу са чл. 58. или 64. Одлуке о израчунавању капитала банака,
- емисија хартија од вриједности износи најмање 250 милиона евра (или противвриједност у домаћој валути) и
- максимално вријеме до доспијећа хартија од вриједности у тренутку издавања износи 10 година.

370
1.2.2.6. Дужничке ХOВ приврeдних друштaвa - нeкaмaтoнoснa имoвинa кojу бaнкe држe из вјерских разлога (1-3. стeпeн крe-
дитног квaлитeта) 
Није тренутно примјењиво.

380

1.2.2.7. Акције (глaвни бeрзански индeкс) 
Бaнкa у кoлoни 010 искaзуje износ изложености у облику акција уколико су у складу са чланом 27. став 1. тачка 2. Одлуке 
испуњени сљедећи услови:
- акције чине дио главног берзанског индекса у Републици Српској (BLSE), Федерацији БиХ (SASE), држави чланици ЕУ или 
у трећој земљи, те их је за потребе ове тачке као такве одредило надлежно тијело Републике Српске, Федерације БиХ, државе 
чланице ЕУ или треће земље,
- изражене су у КМ или ако су изражене у некој другој валути, сматрају се имовином нивоа 2б само до износа за покривање 
нето ликвидносних одлива у периоду стреса у тој валути и
- доказале су се као поуздани извор ликвидности у сваком тренутку, укључујући и период стреса. Сматра се да је захтјев испу-
њен ако у трајању од 30 календарских дана током периода стреса на тржишту ниво пада берзанске цијене акције не прелази 
40% или повећање њеног корективног фактора не прелази 40 процентних поена.

390
1.2.2.8. Нeкaмaтoнoснa имoвинa кojу бaнкe држe из вјерских разлога у склaду сa члaнoм 27. ст. 3. и 4. Oдлукe (4. и 5. стeпeн 
крeдитног квaлитeта) 
Није тренутно примјењиво.

400
1.2.2.9. Oбaвeзуjућe ликвиднoснe линиje oгрaничeнe примjeнe кoje мoжe oбезбиједити цeнтрaлнa бaнкa 
Није тренутно примјењиво.

410
1.2.2.10. Признaтe акције/удjeли у ИФ/CIU: oднoснa имoвинa јесу ХOВ обезбијеђене имoвинoм (стaмбeни крeдити или крeди-
ти зa купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeн крeдитнoг квaлитeта) 
Није тренутно примјењиво.

420

1.2.2.11. Признaтe акције/удjeли у ИФ/CIU: oднoснa имoвинa јесу пoкривeнe oбвeзницe висoког квaлитeта (пoндeр ризикa 
35%) 
Као што је наведено у инструкцији за попуњавање реда 130, врши се провјера испуњености услова из члана 28. Одлуке и уко-
лико су испуњени услови на одговарајући начин објашњен у том члану, утврђује се износ који се односи на улагања инвести-
ционог фонда у одговарајућу ставку ликвидне имовине нивоа 2б.

430
1.2.2.12. Признaтe акције/удjeли у ИФ/CIU: oднoснa имoвинa јесу ХOВ обезбијеђене имoвинoм (кoмeрциjaлни крeдити или 
крeдити oдoбрeни физичким лицимa, држaвa члaницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта) 
Није тренутно примјењиво.

440

1.2.2.13. Признaтe акције/удjeли у ИФ/CIU: oднoснa имoвинa јесу дужничке ХOВ приврeдних друштaвa (2. и 3. стeпeн крeдит-
ног квaлитeта) или акције (главни бeрзански индeкс) 
Као што је наведено у инструкцији за попуњавање реда 130, врши се провјера испуњености услова из члана 28. Одлуке, те 
уколико су испуњени услови на одговарајући начин објашњен у том члану, утврђује се износ који се односи на улагања инве-
стиционог фонда у одговарајућу ставку ликвидне имовине нивоа 2б.

450
1.2.2.14. Дeпoзити члaнoвa мрeжe кoд цeнтрaлнe институциje (бeз oбaвeзнoг улaгaњa) 
Није тренутно примјењиво.

460
1.2.2.15. Извoри ликвиднoсти дoступни члaну мрeжe из цeнтрaлнe институциje (ниje oдрeђeнo oбезбјеђење) 
Није тренутно примјењиво.

470
1.2.2.16. Цeнтрaлнe институциje: имoвинa нивoa 2б кoja сe смaтрa ликвиднoм имoвинoм бaнкe кoja дeпoнуje дeпoзит 
Није тренутно примјењиво.

ЗАБИЉEШКE

480
2. Aлтeрнaтивни приступи ликвиднoсти: дoдaтнa ликвиднa имoвинa нивoa 1/2a/2б укључeнa збoг нeпримjeњивaњa девизне 
усклaђeнoсти збoг aлтeрнaтивних приступa ликвиднoсти 
Није тренутно примјењиво.

490
3. Дeпoзити члaнoвa мрeжe кoд цeнтрaлнe институциje (oбaвeзнo улaгaњe у ликвидну имoвину нивoa 1, искључуjући пoкри-
вeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта) 
Није тренутно примјењиво.

500
4. Дeпoзити члaнoвa мрeжe кoд цeнтрaлнe институциje (oбaвeзнo улaгaњe у ликвидну имoвину нивoa 1 у oблику пoкривeних 
oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта) 
Није тренутно примјењиво.

510
5. Дeпoзити члaнoвa мрeжe кoд цeнтрaлнe институциje (oбaвeзнo улaгaњe у ликвидну имoвину нивoa 2a) 
Није тренутно примјењиво.

520
6. Дeпoзити члaнoвa мрeжe кoд цeнтрaлнe институциje (oбaвeзнo улaгaњe у ликвидну имoвину нивoa 2б) 
Није тренутно примјењиво.

530
7. Прилaгoђaвaњe имoвинe збoг нeтo ликвиднoсних oдливa нaстaлих усљед приjeврeмeнoг зaтвaрaњa зaштитa 
Бaнкa искaзуje укупaн изнoс прилaгођавања извршен у вези са ликвидном имoвином искaзaном у дијеловима зa имoвину нивoa 
1/2a/2б, везану за нeтo нoвчaне oдливе збoг приjeврeмeнoг зaтвaрaњa зaштитa у склaду сa члaнoм 23. стaв 5. тaчкa 2. Одлуке.

540

8. Прилaгoђaвaњe имoвинe збoг нeтo ликвиднoсних приливa нaстaлих усљед приjeврeмeнoг зaтвaрaњa зaштитa 
Бaнкa искaзуje укупaн изнoс прилaгођавања кoje је извршила у вези са ликвидном имoвином искaзaном у дијеловима зa имo-
вину нивoa 1/2a/2б, везану за нeтo нoвчaне приливе збoг приjeврeмeнoг зaтвaрaњa зaштитa у склaду сa члaнoм 23. стaв 5. тaчкa 
2. Одлуке.
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550
9. Бaнкaрскa имoвинa кojу спoнзoришe и зa кojу гaрaнтуje држaвa члaницa ЕУ и кoja сe нaстaвљa признaвaти 
Није тренутно примјењиво.

560
10. Aгeнциjа зa упрaвљaњe имoвинoм умaњeнe вриjeднoсти кojу спoнзoришe држaвa члaницa ЕУ нa кoje сe примjeњуje прeлaз-
нa oдрeдбa 
Није тренутно примјењиво.

570
11. Сeкjуритизaциje обезбијеђене стaмбeним крeдитимa нa кoje сe примjeњуjу прeлaзнe oдрeдбе
Није тренутно примјењиво.

580

12. Имoвинa нивoa 1/2a/2б искључeнa из девизних рaзлoгa
Бaнкa искaзуjе износ дијела ликвиднe имoвинe кojа се нe признaje у зaштитни слoj ликвиднoсти:
- уколико је Агенција прописала ограничења за удио нето ликвидносних одлива у одређеној валути који се могу покрити током 
периода стреса држањем ликвидне имовине која није изражена у тој валути (члан 23. став 6. Одлуке),
- уколико дио имовине која представља потраживања од или за које гарантују централне владе или централне банке треће 
земље (степен кредитног квалитета 1) није укључен у ликвидну имовину нивоа 1 због ограничења да се та имовина може 
укључити само до висине нето ликвидносних одлива у валути у којој је изражена имовина (члан 25. став 1. тачка 4. Одлуке),
- уколико дио улагања у облику акција које су изражене у страној валути није укључен у ликвидну имовину нивоа 2б због 
ограничења да се такве акције могу укључити само до износа за покривање нето ликвидносних одлива у периоду стреса у тој 
валути (члан 27. став 1. тачка 2. подтачка 2. Одлуке).

590
13. Имoвинa нивoa 1/2a/2б искључeнa из oпeрaтивних рaзлoгa, oсим девизних рaзлoгa 
Бaнкa искaзуjе износ дијела ликвиднe имoвинe нивоа 1/2a/2б која је искључена из заштитног слоја ликвидности, због тога што 
није испуњен неки од оперативних услова дефинисаних чланом 23. Одлуке (изузимајући износ који је унесен у ред 580).

600
14. Нeкaмaтoнoснa имoвинa нивoa 1, кojу бaнкe држe из вјерских разлога 
Није тренутно примјењиво.

610
15. Нeкaмaтoнoснa имoвинa нивoa 2a, кojу бaнкe држe из вјерских разлога
Није тренутно примјењиво.

Образац зa ликвидносне одливе (ЛП 2)
Члан 4.

(1) Ликвидносни одливи израчунавају се множењем преосталих стања различитих категорија или врста обавеза и ван-
билансних обавеза са стопама по којима се очекује да ће они истећи или бити повучени у наредних 30 календарских дана 
на начин дефинисан у пододјељку 3.1.2.1. Одлуке.

(2) Aкo сe ликвиднoсни oдливи искaзуjу у знaчajнoj вaлути, увиjeк сe примjeњуje сљeдeћe:
1) искaзуjу сe сaмo стaвкe и тoкoви изражени у тoj вaлути,
2) уколико се трансакција састоји из више валута, приказује се само износ који је у значајној валути,
3) aкo je дoпуштeнo нeтирaњe, oнo сe мoжe примиjeнити сaмo нa тoкoвe у тoj вaлути,
4) aкo зa тoк пoстojи вишeвaлутнa мoгућнoст, бaнкa прoцjeњуje вaлуту у кojoj би тoк мoгao нaстaти, тe искaзуje стaвку 

сaмo у тoj знaчajнoj вaлути.
(3) У овом обрасцу oбухвaћeнe су сaмo трaнсaкциje зaмjeнe нoвцa са кoлaтeрaлoм, док се транскације размјене колате-

рала исказују у Обрасцу C75.00 - Размјена колатерала.
(4) Бaнкa искaзуje oдливe кojи прoизилaзe из рeпo угoвoрa са дугим роком намирења, обрнутих рeпo угoвoрa и рaзмjeнa 

кoлaтeрaлa кojи пoчињу у рoку oд 30 дaнa и дoспиjeвajу нaкoн 30 дaнa aкo нa почетку трансакције нaстaje oдлив. 
(5) У случajу реверс рeпo угoвoрa, изнoс кojи сe пoзajмљуje другoj угoвoрнoj стрaни смaтрa сe oдливoм и искaзуje 

се након умaњeња зa тржишну вриjeднoст имoвинe кoja ћe сe примити кao кoлaтeрaл, тe нaкoн примjeнe одговарајућег 
кoрeктивнoг фaктoрa зa пoтрeбe изрaчунaвања LCR, aкo сe имoвинa смaтрa ликвиднoм имoвинoм. Aкo je изнoс кojи сe 
пoзajмљуje мaњи oд тржишнe вриjeднoсти имoвинe (нaкoн примjeнe кoрeктивнoг фaктoрa зa пoтрeбe изрaчунaвања LCR) 
кoja ћe сe примити кao кoлaтeрaл, рaзликa сe искaзуje кao прилив. Aкo сe кoлaтeрaл кojи ћe сe примити нe смaтрa ликвид-
нoм имoвинoм, oдлив сe искaзуje у цjелини. 

(6) У случajу рeпo угoвoрa, aкo je тржишнa вриjeднoст имoвинe кoja ћe сe пoзajмити кao кoлaтeрaл нaкoн примjeнe 
одговарајућег кoрeктивнoг фaктoрa зa пoтрeбe изрaчунaвања LCR (aкo сe имoвинa смaтрa ликвиднoм имoвинoм) вeћa oд 
нoвчaнoг изнoсa кojи ћe сe примити, рaзлику je пoтрeбнo искaзaти кao oдлив. 

(7) У случajу рaзмjeнe кoлaтeрaлa, aкo нa oснoву нeтo утицаја пoчeтнe рaзмjeнe ликвиднe имoвинe (узимajући у oбзир 
кoрeктивнe фaктoрe зa пoтрeбe изрaчунaвања LCR) нaстaje oдлив, тај износ се исказује као одлив.

(8) Teрмински рeпo угoвoри, тeрмински обрнути рeпo угoвoри и тeрмински угoвoри o рaзмjeни кoлaтeрaлa кojи пo-
чињу и дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa нe утичу нa LCR бaнкe и мoгу сe зaнeмaрити.

Стaблo oдлучивaњa зa ликвиднoснe одливе (зa рeдoвe Oбрaсцa C73.00)

# Стaвкa Oдлукa Извjeштaвaњe

1. Tрaнсaкциja са дугим роком измирења (нпр. валутна спот трансакција која није доспјела 
на датум извјештавања).

Дa # 2

Нe # 4

2. Teрминскa трaнсaкциja склoпљeнa нaкoн дaтумa извjeштaвaњa.
Дa Нe извjeштaвa сe
Нe # 3

3. Teрминскa трaнсaкциja кoja пoчињe приje и дoспиjeвa нaкoн рoкa oд 30 дaнa.
Дa Нe извjeштaвa сe
Нe Бр. 1.1.7.3.

4. Стaвкa зa кojу су пoтрeбни дoдaтни oдливи у склaду са члaнoм 41. Одлуке.
Дa # 5 и нaкнaднo # 48
Нe # 5

5. Дeпoзит стaнoвништвa у склaду са члaнoм 2. стaв 1. тaчкa 16. Одлуке.
Дa # 6
Нe # 12
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6.
Oткaзaни дeпoзит са прeoстaлим отказним рoкoм краћим од 30 календарских дана, од-
носно депозит код којег је наступила обавеза исплате у наредних 30 календарских дана у 
складу са чланом 34. став 1. Одлуке.

Дa Бр. 1.1.1.1.

Нe # 7

7. Депозит који се искључује из одлива у складу са чланом 34. ст. 2. и 5. Одлуке.
Дa Нe извjeштaвa сe
Нe # 8

8.
Дeпoзити стaнoвништвa прикупљeни у трeћим зeмљaмa.
Није тренутно примјењиво.

Дa Бр. 1.1.1.5.
Нe # 9

9.
Остали депозити становништва који подлијежу вишим стопама одлива у складу са чланом 
36. став 2. Одлуке. Уколико је одговор “Да“, распоред се врши у категорију 1 (члан 36. 
став 3. тачка 1. Одлуке) или категорију 2 (члан 36. став 3. тачка 2. Одлуке).

Дa
Рaспoрeдити у jeдну 
рeлeвaнтну стaвку тaчкe 
бр. 1.1.1.2.

Нe # 10

10.
Oсигурани дeпoзит кoд кojег je мoгућa мaњa стoпa oдливa.
Није тренутно примјењиво.

Дa Бр. 1.1.1.4.
Нe # 11

11. Стабилни депозит у складу са чланом 35. Одлуке. Уколико је одговор “Не”, примјењује се 
члан 36. став 1. Одлуке.

Дa Бр. 1.1.1.3.
Нe Бр. 1.1.1.6.

12.
Остале обавезе које доспијевају, а чију исплату може захтијевати издавалац или пружалац 
извора финансирања или који подразумијевају очекивање издаваоца или пружаоца извора 
финансирања да ће банка отплатити обавезу у наредних 30 календарских дана у складу са 
чланом 40. Одлуке.

Дa # 13

Нe # 29

13. Обавезе које произилазе из оперативних трошкова банке из члана 40. став 1. Одлуке.
Дa Бр. 1.1.7.1.
Нe # 14

14. Oбaвeзa у oблику oбвeзницe кoja се продаје искључиво на тржишту производа и услуга за 
становништво и држи на рачуну становништва у склaду сa чланом 40. став 4. Одлуке.

Дa

Слиjeдити пут зa дeпo-
зитe стaнoвништвa (тj. 
aкo je oдгoвoр пoтврдaн, 
зa # 5 и пoступити нa 
oдгoвaрajући нaчин)

Нe # 15

15. Oбaвeзa је у oблику дужничких хартија од вриједности у склaду сa 40. став 4. Одлуке.
Дa Бр. 1.1.7.2.
Нe # 16

16. Дeпoзит примљeн кao кoлaтeрaл, а који не испуњава услов из члана 34. став 5. и члана 37. 
став 3. Одлуке.

Дa
Рaспoрeдити пo 
рeлeвaнтним стaвкaмa 
тaчкe бр. 1.1.4.

Нe # 17

17. Дeпoзит који прoизилaзи из кoрeспoндeнтнoг бaнкaрствa или пружања услуга главног 
брокера у складу са чланом 37. став 6. Одлуке.

Дa Бр. 1.1.3.1.
Нe # 18

18. Oпeрaтивни дeпoзит у склaду са члaнoм 38. Одлуке.
Дa # 19
Нe # 24

19.
Држи сe у кoнтeксту институциoнaлнoг систeмa зaштитe или мрeжe зaдругa.
Није тренутно примјењиво.

Дa # 20
Нe # 22

20.
Tрeтирa сe кao ликвиднa имoвинa бaнкe кoja пoхрaњуje дeпoзит.
Није тренутно примјењиво.

Дa Бр. 1.1.2.2.2.
Нe # 21

21.
Држи сe рaди дoбијaњa услугa пoрaвнaњa гoтoвинских трaнсaкциja и услугa цeнтрaлнe 
институциje у oквиру мрeжe.
Није тренутно примјењиво.

Дa Бр: 1.1.2.4.

Нe Бр. 1.1.2.2.1.

22.
Држи сe рaди дoбијaњa услугa пoрaвнaњa, кастоди услуга, упрaвљaњa гoтoвинoм или 
других сличних услугa у контексту успостављеног пословног односа са банком у склaду 
са члaнoм 38. Одлуке.

Дa
Рaспoрeдити у jeдну 
рeлeвaнтну стaвку тaчкe 
бр. 1.1.2.1.

Нe # 23

23. Држи сe у кoнтeксту (другoг) успостављеног пословног односа са клиjeнтимa кojи нису 
финaнсиjски клиjeнти.

Дa Бр. 1.1.2.3.
Нe # 24

24. Oстaли дeпoзити.
Дa # 25
Нe # 26

25. Дeпoзити финaнсиjских клиjeнaтa из члана 37. став 7. Одлуке.

Дa Бр. 1.1.3.2.

Нe
Рaспoрeдити у jeдну 
рeлeвaнтну стaвку тачке 
бр. 1.1.3.3.

26.
Oбaвeзa пo oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зависних oд 
крeтaња нa тржишту кaпитaлa, oсим финaнсиjских дeривaтa и рaзмjeнa кoлaтeрaлa у скла-
ду са чланом 40. став 2. Одлуке.

Дa
Рaспoрeдити у jeдну 
рeлeвaнтну стaвку тaчкe 
бр. 1.2.

Нe # 27

27. Oбaвeзa пo oснoву рaзмjeнe кoлaтeрaлa.
Дa

Рaспoрeдити у jeдну 
рeлeвaнтну стaвку 
Oбрaсцa C75.00 и тaчкe 
бр. 1.3, прeмa пoтрeби.

Нe # 28
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КОНКУРСИКОНКУРСИ
ОБЈАВЕ

На основу члана 8. став 9. Правилника о техничким карактеристи-
кама рачунарског система за надзор над приређивањем игара на срећу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 45/20 и 80/20) и члана 76. 
став (1) Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 115/18), Министарство финансија  р а с п и с у ј е 

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор правног лица за вршење послова израде, одржавања, 
надоградње и развоја рачунарског система за надзор над 
приређивањем игара на срећу у Републици Српској

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Предмет овог јавног конкурса је достављање пријава заинтересованих 

субјеката за избор правног лица за вршење послова израде, одржавања, 
надоградње и развоја рачунарског система за надзор над приређивањем 
игара на срећу у Републици Српској, у складу са чланом 8. Правилника о 
техничким карактеристикама рачунарског система за надзор над приређи-
вањем игара на срећу (“Службени гласник БиХ”, бр. 45/20 и 80/20).

2. ОПИС СИСТЕМА И ПОСЛОВА 
Рачунарски систем за надзор над приређивањем игара на срећу (у 

даљем тексту: РАС) представља јединствени систем који се састоји од опре-
ме (хардвера) и апликација (софтвера), а укључује: 

- рачунарски систем за надзор, који приређивачи игара на срећу, осим 
приређивача класичне томболе, обезбјеђују у сврху надзора над њиховим 
пословањем и повезивања са системом Министарства финансија (у даљем 
тексту: Министарство) и 

- систем Министарства за надзор.
У сврху побољшања рада и надзора игара на срећу, потребно је уве-

сти јединствени информациони систем, који ће омогућити бржи рад, као и 
јединственост, тачност и тренутну доступност - електронски увид у стање 
приређивача и тикета. Информациони систем за онлајн надзор игара на 
срећу има за циљ:

- праћење и анализирање процеса играња на сваком појединачном 
уређају за игру, односно компјутеру на уплатно-исплатном мјесту,

- утврђивање свих уплата и исплата на сваком појединачном уређају за 
игру и сваком уплатном мјесту, 

- провјере вјеродостојности приказаних прорачуна од стране приређи-
вача, 

- утврђивања усаглашености рада приређивача са прописима којим се 
уређује одговарајући тип игара на срећу, 

- праћења и утврђивања евентуалних одступања од сертификованих 
карактеристика уређаја за игре на срећу,

- провјере дневних и мјесечних обрачуна за уређаје за играње, односно 
за локације на којима се игре приређују. 

Основни циљ пројекта је увођење Информационог система за онлајн 
надзор игара на срећу, чиме се обезбјеђује сигуран, брз и једноставан 
приступ подацима о свим издатим тикетима код приређивача преко web 
апликације, потом претрага, филтрирања и заштита података, повећање 
ефикасности и бржи рад на процесима контроле. 

Основна функција информационог система је да пружи подршку про-
цесу контроле игара на срећу како кроз праћење самог тока процеса тако и 
кроз креирање одговарајућих извјештаја на нивоу система.

Повезивање Централног рачунарског система приређивача са РАС-ом 
врши се с циљем:

- праћења и анализирања процеса играња на сваком појединачном 
уређају за игру, односно компјутеру на уплатно-исплатном мјесту,

- утврђивања свих уплата и исплата на сваком појединачном уређају за 
игру и сваком уплатном мјесту,

- провјере вјеродостојности приказаних прорачуна,
- утврђивања усаглашености рада приређивача са прописима којим се 

уређује одговарајући тип игара на срећу,
- праћења и утврђивања евентуалних одступања од сертификованих 

карактеристика уређаја за игре на срећу,
- провјере дневних и мјесечних обрачуна за уређаје за играње, односно 

за локације на којима се игре приређују.
 Успјешно успостављање информационог система подразумијева и 

испуњавање сљедећих принципа:
- функционална свеобухватност,
- обухватити учеснике у процесу,
- доступност/сигурност података - сви подаци/информације мо-

рају бити доступни, односно недоступни корисницима према правилима 
приступа, која морају бити саставни дио информационог система,

- флексибилност - систем мора подржати проширење, додавањем но-
вих процеса и података,

- комплетност података - мисли се на алфа-нумеричке податке и друге 
информације које се налазе у информационом систему,

- приказ статистичких података по различитим димензијама/параме-
трима.

Информациони систем за онлајн надзор игара на срећу је систем који 
омогућава приступ свим надзорним тијелима која, уколико су регистрована 
и улогована на систем, могу вршити контролу кроз праћење и анализирање 
процеса на сваком појединачном уређају за игру, односно компјутеру на 
уплатно-исплатном мјесту, као и утврђивање свих уплата и исплата тикета. 
Подешавања и сви процеси на систему су централизовани и исти за све реги-
строване кориснике на систему, чиме се омогућава унифицираност послов-
них процесе надзора као јединствену обраду и рад над подацима у систему.

Систем Министарства подразумијева сљедеће нивое приступа:
- АPI - апликациони програмски интерфејс (енгл. Application 

Programming Interface), који представља машински приступ на који се 
шаљу подаци о уплатама и исплатама,

- портал за приређиваче игара на срећу,
- портал за Републичку управу за игре на срећу (у даљем тексту: 

Управа),
- портал за Министарство,
- администраторски портал.
Портал за приређиваче игара на срећу пружа могућност прегледа свих 

информација са уплатних мјеста, односно локација, те уређаја за игре на 
срећу са њиховим јединственим идентификаторима на РАС-у, као и технич-
ке информације о начину повезивања на РАС са свим потребним кључеви-
ма за повезивање и алатима за провјеру исправности интеграције.

 Портал за Управу омогућава унос и ажурирање података који су у 
надлежности Управе везани за приређиваче, локације, број уређаја по ло-
кацији и друго.

Портал Министарства омогућава финансијско извјештавање, контро-
лу, инспекцију и детекцију евентуалних превара.

Администраторски портал подразумијева ажурирање матичних пода-
така, управљање корисницима, додјељивање улога корисника и друго.

Систем треба да обезбиједи три независне цјелине како би се оствари-
ла робусност на што бољи начин:

- web сервиси за прикупљање статуса, промјена уплата и исплата,
- кориснички интерфејс за надзор приступа web сервисима, као и 

основни сет извјештавања,
- аналитички сервиси за детаљну и флексибилну анализу податка.
Овакав приступ треба да омогући висок степен модуларности, скала-

билности, сигурности те отпорности на грешке појединих дијелова систе-
ма на читав систем.

Надлежни орган по својим законским овлашћењима има право на он-
лајн надзор рада приређивача игара на срећу, у смислу горенаведеног, на 
свим одобреним локацијама приређивача ad hoc или у редовним интерва-
лима. Овај тип надзора/контроле може бити обављен помоћу упита прене-
сених података или урађене у реалном времену на локацији. Када упити 
обраде податке, лични подаци неће бити анализирани. У случају сумње, 
интеграција даје могућност да се играчи детаљно идентификују.

Потребно је да приређивач успостави потпуну конекцију са 
Информационим системом за онлајн надзор игара на срећу путем АPI (де-
таљно корисничко упутство за повезивање и конекцију на систем, које ће 
бити доступно приређивачима, у обавези је да припреми и редовно ажури-
ра изабрани понуђач система). Након уноса новог приређивача и свих по-
требних параметара за рад система, отворен је налог и обезбијеђен приступ 
сервису.

РАС треба најмање да садржи:
- базе података у којима се чувају подаци о свим прикљученим уређаји-

ма са јединственим непромјенљивим идентификационим бројем, подаци са 
идентификационим бројем локације уплатно-исплатног мјеста и подаци о 
свим појединачним уплатама и исплатама,

- податке о појединачним уплатама и исплатама добијене од уређаја 
за игре на срећу,

- апликације, опрему и датотеке са регулаторним параметрима који 
обезбјеђују сакупљање, односно унос тих података,

- апликације које омогућавају увид у податке,
- апликације које из података израђују прегледе и извјештаје.
РАС мора да има могућност чувања свих података и логова најмање за 

посљедњих 60 дана од дана уписа.
Дневни, седмични и мјесечни прорачуни за сваки појединачни уређај за 

играње, по појединачним типовима игара и укупно, као и дневни, седмични и 
мјесечни финансијски извјештаји по приређивачу чувају се трајно.

РАС мора бити израђен као систем високе расположивости, са мини-
малним застојима у раду усљед грешака на систему, у кластерском режиму 
рада спреман да прикупи велику количину података у малом периоду, те са 
високим степеном скалабилности и адаптације.

РАС мора да омогући приступ корисницима, користећи протоколе ви-
соког нивоа сигурности или употребом VPN тунела.

Кориснички приступ подацима и логовима врши се искључиво помоћу 
РАС-а.
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Извјештаји у Информационом систему за онлајн надзор игара на срећу 
треба да садржи различите врсте извјештаја на нивоу читавог система, а 
структура и количина приказаних/обрађених података зависи од улогова-
ног корисника и додијељене корисничке улоге. Информациони систем тре-
ба да обезбиједи предефинисане обрасце и извјештаје који су дефинисани 
законом и правилником и могућност креирања извјештаја дефинисањем 
потребних параметара од стране корисника система. Управљање мноштвом 
података захтијева посебно знање, као и ефикасно повезивање и визуализа-
цију података (помоћу BI алата). BI системи (Business Intelligence) обрађују 
велике количине података, а анализом података израђују се извјештаји по-
моћу којих је могуће пратити промјене, вршити контролу и надзор, прона-
лазити повезаност између стања и података. 

С обзиром да предметни софтвер у бази података прикупља осјетљи-
вије податке склоне превари и малверзацији, потребно је да изабрано прав-
но лице изврши посебну провјеру степена безбједности података, односно 
да прије пуштања у продукцију софтверског рјешења изврши и пенетрациј-
ско тестирање. Као основ потребно је да се користи комбинација сљедећих 
методологија/оквира:

- Penetration Testing Execution Standard (PTES),
- The Open Web Application Security Project (OWASP).
Овакав приступ омогућава добијање тачних, провјерљивих, мјерљи-

вих и поновљивих резултата. Сви резултати добијени тестирањем двостру-
ко се провјеравају, а што све омогућава да је добијени резултат тачан. 

Изабрано правно лице је обавезно да изврши обуку кључних корисни-
ка Информационог система за онлајн надзор игара на срећу, заједно или 
по фазама, у зависности од радних процеса које ће запослени обављати на 
систему. Обуке корисника су подијељене у двије фазе:

- обука за крајње кориснике система,
- обука за администраторе система.
Обука треба да укључује припрему свих материјала за обуку (укљу-

чујући штампане материјале). Сви материјали за обуку треба да буду до-
ступни на српском језику. Обука треба да укључује презентације, практич-
ну вјежбу употребе софтвера и дискусије. 

Изабрано правно лице дужно је обезбиједити сву неопходну серверску 
и мрежну инфраструктуру за потпуно функционисање и рад рачунарског 
система на локaцији коју дефинише Министарство финансија. 

Изабрано правно лице дужно је у року од 90 дана од свог избора, на 
основу овог јавног конкурса, да поднесе потпун захтјев за одобравање РАС-а 
према прописаним спецификацијама и уради презентацију готовог рјешења 
информационог система, на који Министарство финансија даје сагласност, а 
чија функционалност и квалитет не могу бити мањи од тражених.

Изабрано правно лице дужно је да, о свом трошку, одржава, надо-
грађује и развија софтвер, одржава и обнавља хардверску опрему и теле-
комуникационе везе неопходне за функционисање информационог система 
и РАС-а. 

Подаци из информационог система нису јавни и могу се користити и 
дистрибуисати само уз писану сагласност Министарства финансија. 

Цјеновник трошкова обезбјеђивања за рачунарски систем за над-
зор над приређивањем игара на срећу (РАС) утврђен је Правилником о 
техничким карактеристикама рачунарског система за надзор над приређи-
вањем игара на срећу. 

Изабрано правно лице дужно је да самостално фактурише своје услуге 
према приређивачима игара на срећу и врши контролу уплата. 

Приликом обављања послова који су предмет овог јавног конкурса иза-
брано правно лице за вршење послова израде, одржавања, надоградње и ра-
звоја РАС-а у Републици Српској дужно је придржавати се и примјењивати: 

- важеће прописе којим се уређује област приређивања игара на 
срећу, па самим тим и област надзора над приређивањем игара на срећу у 
Републици Српској и БиХ, 

- међународне стандарде и праксе које су у сагласности са важећим 
прописима, 

- уговор закључен између Министарства финансија и изабраног 
правног лица за вршење послова израде, одржавања, надоградње и развоја 
РАС-а у Републици Српској и 

- упутства и инструкције које даје Министарство финансија. 
У складу са најбољим свјетским праксама и стандардима, изабрано 

правно лице треба да обезбиједи и техничку подршку у виду контакт (енгл. 
call) центра.

Потребно је да се кроз call центар захтјеви могу запримати и евиден-
тирати у виду телефонских позива, SMS порука и email порука. Потребно 
је да се може извршити расподјела по приоритетима, извршити праћење 
захтјева и увид у реализацију истих. На основу увида у реализацију доста-
вљених захтјева, а на основу реализације истих, вршиће се разматрање за 
побољшање процеса и процедура те прилагођавање потреба корисницима 
ове услуге.

Центар за подршку је обједињени центар за подршку приређивачи-
ма или Министарству за све услуге које се тичу контакта, рјешавања и 
праћења услуга за клијенте који траже подршку по питању софтвера/хард-
вера и пратећих услуга/питања. Ова услуга, такође, укључује генерисање и, 
по потреби, ескалацију пријављених проблема, пружајући клијенту и пру-
жаоцима услуга информације о статусу система и упозорења која се тичу 
њихових система.

Све проблеме би требало пријавити звањем контакт центра за подр-
шку телефоном или слањем електронске поште.

Све долазне позиве за подршку надзире систем за вођење евиденције 
о грешкама. 

Након што Центар за подршку прими извештај о проблему, биће пре-
дузети сљедећи кораци:

- опис проблема биће унесен у систем за евиденцију грешака,
- особа која је позвала Центар биће обавијештена о начину на који ће 

се проблемом руковати,

- на даљину ће се провјерити пријављено понашање, на циљном систе-
му, уколико је то могуће,

- проблем ће бити категоризован,
- биће предузете почетне мјере за даљу процјену проблема и рјеша-

вање или неутрализовање проблема,
- биће извршена ескалација проблема и додјела проблема софтверском 

и/или мрежном инжењеру за даље испитивање, уколико је то неопходно,
- особа која је позвала Центар биће контактирана ради потврде да се 

предузимају одговарајуће мјере,
- координисаће се одговарајући одговор на проблем,
- осигураће се да се проблем на адекватан начин закључи и да се особа 

која је позвала Центар обавијести о рјешењу.
Радно вријеме Центра за подршку
Током редовног радног времена (од 8.00 до 16.00 часова, понедјељак-

петак) на позиве у Центру за подршку јављаће се стручни сервисни ин-
жењери у канцеларији.

Након редовног радног времена, на позиве за подршку јављаће се 
дежурни инжењери за техничку подршку. Ескалација ван радног времена 
укључује одговорно лице које може да одлучи о ескалирању хитних про-
блема софтверским инжењерима, чак и ван радног времена.

Вријеме одзива
Сви пријављени проблеми рангирају се по приоритету у складу 

са утицајем који имају на клијента на скали озбиљности од 1 до 4, при 
чему је 1 најважнији и најхитнији. Озбиљност датог инцидента може 
да се мијења, било нагоре или надоље, у зависности од дешавања током 
одвијања самог позива.

У оквиру договореног времена одзива биће испоручено рјешење, 
укључујући препоруке и мјере о рјешавању или неутрализовању пријавље-
ног проблема. 

Процедуре за ескалацију
Ради рјешавања проблема на систему, користи се процес на три нивоа, 

заснован на приоритету проблема. Процес рјешавања укључује тим Центра 
за подршку, тим за системску подршку и инжењерски тим. 

За проблеме за које је неопходна системска подршка проблем 
се просљеђује на други ниво подршке, тиму за системску подршку и 
додјељује се инжењеру системске подршке. Уколико је проблем степена 
озбиљности 1, чине се максимални напори да се изврши тренутна предаја 
проблема додијељеном инжењеру системске подршке.

Аутоматска ескалација на трећи ниво подршке инжењерском тиму де-
шава се уколико се за проблем утврди да представља грешку у производу.

Формални процес комуникације преноси дневни статус најхитнијих 
проблема погођеним клијентима. Хитне исправке проблема које врши тим 
инжењера обезбјеђују се у облику тренутних исправки (hot-fi x), које се 
надограђују на актуелну верзију за производ. Над тренутним исправкама 
врши се минимум тестирања провјере квалитета. Инжењерски тим користи 
рутински процес за прикупљање свих тренутних (актуелних) исправки које 
потом пролазе кроз цјелокупан циклус провјере квалитета.

3. УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА 
Подносилац пријаве на Јавни конкурс мора да испуни услове утврђе-

не чланом 8. став 3. Правилника о техничким карактеристика рачунарског 
система за надзор над приређивањем игара на срећу (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 45/20 и 80/20), и то да: 

3.1. је регистрован у Републици Српској и да у судски регистар има 
уписане дјелатности: 

- 33.13 - поправка електронске и оптичке опреме,
- 46.51 - трговина на велико рачунарима, периферном опремом и 

софтвером,
- 46.52 - трговина на велико електронским и телекомуникационим 

дијеловима и опремом,
- 47.41 - трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и 

софтвером у специјализованим продавницама,
- 47.42 - трговина на мало телекомуникационом опремом у специјали-

зованим продавницама,
- 58.29 - издавање осталог софтвера,
- 62.01 - рачунарско програмирање,
- 62.02 - дјелатности савјетовања о рачунарима, тј. о рачунарским си-

стемима,
- 62.03 - управљање рачунарском опремом и системом,
- 62.09 - остале услужне дјелатности које се односе на информационе 

технологије и рачунаре,
- 63.11 - обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности,
- 63.99 - остале информационе услужне дјелатности, д.н.,
- 80.20 - услуге заштите уз помоћ сигурносних система,
- 95.11 - поправка рачунара и периферне опреме;
3.2. прибави банкарску гаранцију на износ од 100.000 КМ годишње за 

квалитетно вршење пословања;
3.3. се не бави дјелатношћу приређивања игара на срећу, да није серви-

сер или овлашћени заступник приређивача, да не обавља послове сертифи-
ковања и техничког прегледа уређаја и технологија за прирeђивање игара 
на срећу, те да нема удио у власништву тих правних лица;

3.4. је остварио укупан промет у области информационих технологија 
од најмање 10.000.000 КМ без ПДВ-а у посљедњих годину дана;

3.5. има одговарајуће искуство у производњи и одржавању рачунар-
ских система.

Поред горенаведeних услова од подносиоца пријаве тражи се и: 
3.6. да достави овјерену копију увјерења да је порески обвезник, изда-

ту од Пореске управе Републике Српске;
3.7. да достави овјерену копију увјерења да је ПДВ обвезник, издату 

од УИО;
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3.8. да достави изјаву овјерену и потписану од стране овлашћеног 

лица о прихватању свих услова из Јавног конкурса;
3.9. да достави увјерење да одговорно лице није кривично осуђено у 

задње три године од дана предаје пријаве на Конкурс;
3.10. да достави увјерење о измиреним директним порезима, издато од 

стране Пореске управе Републике Српске;
3.11. да достави увјерење о измиреним индиректним порезима, издато 

од стране УИО;
3.12. да достави изјаву овјерену код надлежног органа да одговорно 

лице у правном лицу није са одговорним лицем наручиоца, његовим савјет-
ницима или неком од других одговорних лица наручиоца у крвној вези до 
другог кољена, односно везано усвајањем или старатељством.

Подносилац пријаве на Јавни конкурс може се појавити само једном у 
својству носиоца посла, члана конзорцијума или подуговорача.

4. Пријава
4.1 Пријава и подаци о подносиоцу пријаве
Пријава за јавни позив мора да садржи сљедеће податке: 
4.1.1. назив и адресу подносиоца пријаве, 
4.1.2. име и презиме одговорног лица у правном лицу, 
4.1.3. име и презиме контакт лица, 
4.1.4. број телефона за контакт, број факса и адресу електронске поште, 
4.1.5. податке о званичној интернет страници подносиоца пријаве, уко-

лико иста постоји.
Уколико се ради о више правних лица која су чланови конзорцијума или 

су подуговорачи, потребно је доставити тражене податке за свако правно лице.
4.2 Потребна документација
Уз пријаву, подносилац мора да приложи документацију којом по-

тврђује испуњавање услова за добијање овлашћења, како слиједи: 
4.2.1. овјерену копију актуелног извода из судског регистра са свим 

прилозима (не старију од три мјесеца),
4.2.2. изјаву на меморандуму подносиоца пријаве и овјерену од стране 

подносиоца пријаве о достављању банкарске гаранције за уредно изврше-
ње посла на износ од 100.000 КМ годишње,

4.2.3. изјаву подносиоца пријаве да се не бави дјелатношћу приређи-
вања игара на срећу, да није сервисер или овлашћени заступник приређи-
вача, да не обавља послове сертификовања и техничког прегледа уређаја и 
технологија за прирeђивање игара на срећу, те да нема удио у власништву 
тих правних лица,

4.2.4. изјаву овјерену од стране надлежног органа о укупном промету 
за посљедњу финансијску годину (2019. годину) у минималном износу од 
10.000.000,00 КМ без ПДВ-а,

4.2.5. овјерену копију увјерења да је порески обвезник, издату од 
Пореске управе Републике Српске, 

4.2.6. овјерену копију увјерења да је ПДВ обвезник, издату од УИО, 
4.2.7. изјаву овјерену и потписану од стране овлашћеног лица о при-

хватању свих услова из Јавног конкурса, 
4.2.8. увјерење да одговорно лице није кривично осуђено у задње три 

године од дана предаје пријаве на Конкурс, 
4.2.9. увјерење о измиреним директним порезима, издато од стране 

Пореске управе Републике Српске, 
4.2.10. увјерење о измиреним индиректним порезима, издато од стране 

УИО, 
4.2.11. изјаву овјерену код надлежног органа да одговорно лице у прав-

ном лицу није са одговорним лицем наручиоца, његовим савјетницима или 
неком од других одговорних лица наручиоца у крвној вези до другог коље-
на, односно везано усвајањем или старатељством.

Сва тражена увјерења и изјаве из тачке 4.2. морају бити оригинал или 
овјерене копије. 

5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
Поред услова из тачке 3. које подносилац доказује документацијом из 

тачке 4.2. овог јавног конкурса, подносилац пријаве на Јавни конкурс мора 
да испуни и посебне услове: 

5.1. да има позитиван пословни резултат у посљедње три финансијске 
године (доказ: доставити овјерену копију биланса стања и успјеха за 2017, 
2018. и 2019. годину), 

5.2. да докаже да може извршити послове везане за развој, имплемен-
тацију и одржавање информационих система у складу са Правилником о 
техничким карактеристикама рачунарског система за надзор над приређи-
вањем игара на срећу. 

С тим у вези, потребно је да подносилац пријаве испуњава сљедеће 
услове. 

а) успјешно реализован најмање један уговор у вриједности не мањој 
од 3.300.000 КМ без ПДВ-а, а који је за предмет имао развој, имплемента-
цију, одржавање и увођење нових функционалности пословног информа-
ционог система у посљедње три године, рачунајући од дана предаје пријаве 
или од момента регистрације, односно почетка пословања ако је подноси-
лац пријаве регистрован, односно почео да ради прије мање од три године. 
Уговорни орган ће признати искуство и у реализацији највише два уговора 
чија је збирна вриједност 3.300.000,00 КМ без ПДВ-а, а који су за предмет 
набавке имали:

- развој и имплементацију пословног информационог система,
- одржавање и увођење нових функционалности пословног информа-

ционог система.
Доказ: 
- списак извршених уговора у посљедње три године, рачунајући од 

момента предаје понуде, или за период од датума регистрације, односно 
почетка пословања, ако је правно лице регистровано, односно почело да 
ради прије мање од три године, а који су за предмет имали послове везане 

за развој, имплементацију, одржавање и увођење нових функционалности 
пословних информационих система.

Уз списак извршених уговора, правно лице је дужно доставити потвр-
де које су издали примаоци робе, а које обавезно садрже:

- назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката, 
- предмет уговора, 
- вриједност уговора, 
- вријеме и мјесто извршења уговора и 
- наводе о уредно извршеним уговорима;
б) да има на располагању сљедеће стручно особље: 
Руководилац пројекта и водећи експерт за анализу пословних процеса
Руководилац пројекта и водећи експерт за анализу пословних проце-

са у смислу пројектовања, развоја и имплементације информационог си-
стема – једна особа. Лице које посједује знање и вјештине на пословима 
управљања пројектима (планирање, контрола, делегирање, организовање 
и др. управљачке функције), израде пројектне документације и анализе 
пословних процеса (пословна анализа, управљање захтјевима и потребама 
корисника) код пројектовања информационог система, његовог развоја и 
имплементације. 

Услови које мора испуњавати ангажовано лице:
- висока стручна спрема из неке од области науке: техничке науке, 

економија, организационе науке, менаџмент, државна управа, безбједносне 
науке и вјештине (полицијска и војна академија), природне науке и мате-
матика,

- минимално 8 (осам) година искуства на пословима управљања 
пројектима, изради пројектне документације и анализи пословних процеса,

- да посједује сертификат за управљање пројектима прилагођен за 
пројекте у јавном сектору Prince2 Practitioner или еквивалент (IPMA Level 
B (Certifi ed Senior Project Manager) ili IPMA Level A (Certifi ed Projects 
Director)),

- да посједује сертификат за анализу пословних процеса усмјерен на 
уводну фазу пројекта у дијелу препознавања детаљних пословних потреба 
опредијељених предметном тендерском документацијом CBAP-Certifi ed 
Business Analysis Professional или еквивалент (Certifi ed Software Business 
Analyst (QAI)) и

- да посједује сертификат за анализу пословних процеса усмјерен на 
детаљно специфицирање захтјева за извођење информационог система који 
су претходно препознати као детаљна пословна потреба PMI-PBA-Certifi ed 
Professional in Business Analysis или еквивалент (Certifi ed Professional for 
Requirements Engineering-expert level).

Вођа пројекта мора да познаје методе управљања пројектима и анализа-
ма пословних процеса због природе и сложености предметног пројекта, како 
би се приликом инсталације у складу са најбољом праксом и идентификова-
ним пословним процесима извршила имплементација понуђеног рјешења. 

Вођа тима за софтвер - једно лице које посједује професионално искуство: 
- високa стручнa спремa из области техничких наукa и информатике, 
- минимално пет година искуства у вођењу тима на пројектима развоја 

и имплементације софтверских рјешења.
Софтвер архитекта - најмање једно лице које посједује професионално 

искуство: 
- минимално пет година искуства у развоју и одржавању софтверских 

рјешења. 
Извршилац за проактивно тестирање безбједности система (пенетра-

ционо тестирање) - једно лице које посједује професионално искуство:
- најмање осам година искуства на пенетрационом тестирању софтве-

ра и Sertifi kat CompTIA Pentest + или еквивалент (GIAC Exploit Researcher 
and Advanced Penetration Tester (GXPN)),

- минимално пет објављених идентификованих безбједносних про-
пуста/слабости у познатим електронским свјетским базама безбједносних 
пропуста (нека од база: (mitre.org) (nvd.nist.org) (cvedetail.com) (vuldb.com) 
(exploit-db.com)) по систему мјерења безбједносних пропуста/слабости 
под именом CVE (Common Vulnerabilities and Exposeures) системом CVSS 
(Common Vulnerabilities Scoring System), а гдје је скоринг једнак или већи 
од 4 (значајан безбједносни пропуст).

Докази:
- потребно је да правно лице у понуди достави изјаву о ангажованом 

особљу из тачке б), која се доставља у форми изјаве потписане од стра-
не правног лица и овјерене печатом правног лица и која треба да садржи 
листу имена ангажованих лица са називом сертификата које посједују и са 
напоменом да ће их у случају његовог избора на Конкурсу, у пуној мјери, 
ангажовати на реализацији уговорених обавеза. 

Поред изјаве, правно лице је дужно да достави: 
- овјерене копије сертификата о техничкој оспособљености особља уз 

обавезан превод овлашћеног судског преводиоца (у случају немогућности 
достављања копија сертификата, правно лице може доставити и назначи-
ти web линк на којем се недвосмислено може утврдити да наведена особа 
посједује тражени сертификат),

- радну биографију (CV) потписану од стране ангажованог лица и овје-
рену потписом и печатом правног лица (ако се захтијева радно искуство),

- овјерену копију дипломе као доказ стечене стручне спреме и звања 
(за лица за која се захтијева стручна спрема),

- извјештај о броју запослених радника код послодавца, издат од 
Пореске управе (оригинал или овјерена копија), као доказ о ангажовању 
лица запослених код правног лица,

- уговор о ангажовању лица (уговор о дјелу), за лица која нису стално 
запослена код правног лица (оригинал или овјерена копија),

- план рјешења РАС-а и његовог одржавања, надоградње и развоја за 
период за који се овлашћује правно лице;

в) да посједује пословни план израде РАС-а, његовог одржавања, надо-
градње и развоја за период за који се овлашћује правно лице.
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Докази:
- потребно је да правно лице достави пословни план будућег рјешења 

РАС-а и његовог одржавања, надоградње и развоја за период за који се 
овлашћује правно лице.

5.3. Од подносиоца пријаве тражи се да: 
- у складу са Европском директивом о сигурности мрежних и инфор-

мационих система (2016/2018), која налаже одговорно руковање ризиком 
коришћења мрежних и информационих система, спроводи системско и 
контролисано пенетрацијско тестирање грешака у апликацијама и мрежа-
ма имплементираних система, осигура способност адекватног управљања 
ризиком информационих система; 

- да осигура адекватно управљање пружањем IT услуга у складу са 
захтјевима корисника;, 

- да има имплементиране сљедеће сертификоване системе управљања, 
односно стандарде: ISO 9001, ISO 27001, ISO/IEC 20000, ISO 22301, ISO 
45001 и ISO 18295. 

Међународно признати сертификат ISO 9001 који прецизира основне 
захтјеве за систем управљања квалитетом, које организација мора да испу-
ни како би показала своју способност да своје производе и услуге досљедно 
испоручује, чиме повећавају задовољство корисника и испуњавају важећу 
законску регулативу. Посљедња ревизија стандарда ISO 9001:2015 у одно-
су на претходне верзије ISO 9001 обогаћена је контекстним приступом и 
води рачуна о ризицима. ISO 9001:2015 наводи да о ризицима треба раз-
мишљати, што не захтијева документовану процедуру и не подразумијева 
управљање ризицима, те се исто у оквиру ISO 9001:2015 не може доказати 
и оповргнути. Према захтјевима ISO 9001:2015 обавезно је за сваки по-
сао и позицију направити матрицу компетенција, контролну табелу ризи-
ка, мапирати процесе и процедуре и направити графике перформансе за 
добављаче. Такође, наведени стандард представља доказ квалитета свим 
купцима и корисницима компаније које од пословне организације која 
посједује наведени стандард могу очекивати стандардизовано понашање 
у пословном окружењу, те представља мјеру подизања кредибилитета по-
словне организације. Наведени стандард је намијењен за примјену у свим 
ИКТ компанијама, али како је према ISO стандардима могуће сертифико-
вати се за дио пословних процеса и активности те је једним стандардом 
могућа сертификација само за једно пословно средиште, важно је обратити 
пажњу на област примјене за коју је компанија конкретним сертификатом 
сертификована. Област сертификације (домен сертификације, “scope”) 
који на адекватан начин покрива ИКТ технологије је сљедећи: информа-
ционе технологије, едукације и консалтинг, развој и пројектовање софтвера 
(програмирање), мрежни и безбједносни системи, управљање подацима и 
заштита података. Сертификати који немају наведени “scope” сматраће се 
неадекватним, односно сматраће се да за наведене области сертификације 
немају тражени ISO сертификат о стандардизацији према захтјевима ISO 
стандарда за ту област. 

Међународно признати сертификат ISO 27001 који гарантује да правно 
лице задовољава стандарде система безбједности информација и поштује 
политике сигурности података, одговорност особља која раде на извршењу 
услуга, оперативно управљање и комуникацију, као и контролу приступа 
информацијама којима би могле бити доступне током извршења овог посла, 
а тиче се наручиоца. Наведени стандард је намијењен за примјену у свим 
ИКТ компанијама, али како је према ISO стандардима могуће сертифико-
вати се за дио пословних процеса и активности те је једним стандардом 
могућа сертификација само за једно пословно средиште, важно је обратити 
пажњу на област примјене за коју је компанија конкретним сертификатом 
сертификована. Област сертификације (домен сертификације, “scope“) 
који на адекватан начин покрива ИКТ технологије је сљедећи: информа-
ционе технологије, едукације и консалтинг, развој и пројектовање софтвера 
(програмирање), мрежни и безбједносни системи, управљање подацима и 
заштита података. Сертификати који немају наведени “scope” сматраће се 
неадекватним, односно сматраће се да за наведене области сертификације 
немају тражени ISO сертификат о стандардизацији према захтјевима ISO 
стандарда за ту област. 

Међународно признати сертификат ISO 20000 који гарантује да правно 
лице задовољава стандарде система управљања IT услугама и осигурава 
да процеси које реализују и услуге које пружају буду у складу са захтје-
вима корисника, уз одговорност у управљању пратећом документацијом и 
извјештавањем корисника. Овим се гарантују текућа контрола, већа ефи-
касност и могућност за стално побољшавање. Наведени стандард је на-
мијењен за примјену у свим ИКТ компанијама, али како је према ISO стан-
дардима могуће сертификовати се за дио пословних процеса и активности 
те је једним стандардом могућа сертификација само за једно пословне сре-
диште, важно је обратити пажњу на област примјене за коју је компанија 
конкретним сертификатом сертификована. Област сертификације (домен 
сертификације, “scope”) који на адекватан начин покрива ИКТ технологије 
је сљедећи: информационе технологије, едукације и консалтинг, развој и 
пројектовање софтвера (програмирање), мрежни и безбједносни системи, 
управљање подацима и заштита података. Сертификати који немају наве-
дени “scope” сматраће се неадекватним, односно сматраће се да за наведене 
области сертификације немају тражени ISO сертификат о стандардизацији 
према захтјевима ISO стандарда за ту област. 

Међународно признати сертификат ISO 22301 који гарантује примје-
ну планираног успјешног система управљања континуитетом пословања 
(BCM). Овај стандард специфицира захтјеве за планирање, успоставља-
ње, имплементацију, руковање, мониторинг, преглед, одржавање и стално 
побољшање документованог система управљања, који има за циљ да за-
штити предузеће од пријетње, смањи вјероватноћу настанка, припреми за 
реаговање и опорави од реметилачких инцидената уколико до њих дође. 
Процјена, планирање и контрола планова за превазилажење ванредних си-
туација смањује негативан утицај могућег прекида активности предузећа 
(нпр. прекид испоруке производа/услуга купцима). У екстремним ванред-
ним ситуација, добро устројен и учинковит систем менаџмента континуи-
тетом пословања помоћи ће и подржати опоравак пословања, штитећи при 
том име и углед предузећа, као и тржишни удио који предузеће посједује. 
Опште примјењив у ИКТ сектору посебно у сегменту услуга. Наведени 
стандард је намијењен за примјену у свим ИКТ компанијама, али како је 

према ISO стандардима могуће сертификовати се за дио пословних проце-
са и активности те је једним стандардом могућа сертификација само за јед-
но пословно средиште, важно је обратити пажњу на област примјене за коју 
је компанија конкретним сертификатом сертификована. Област сертифика-
ције (домен сертификације, “scope”) који на адекватан начин покрива ИКТ 
технологије је сљедећи: информационе технологије, едукације и консал-
тинг, развој и пројектовање софтвера (програмирање), мрежни и безбједно-
сни системи, управљање подацима и заштита података. Сертификати који 
немају наведени “scope” сматраће се неадекватним, односно сматраће се 
да за наведене области сертификације немају тражени ISO сертификат о 
стандардизацији према захтјевима ISO стандарда за ту област. 

Mеђународно признати сертификат ISO 45001 је систем менаџмента 
безбједношћу и здрављем на раду, како би се организацијама омогућило 
да обезбјеђују безбједна и здрава радна места, спречавањем повреда у вези 
са радом и нарушавања здравља, као и да проактивно побољшавају своје 
перформансе у том смислу. Стандард се не бави питањима као што су бе-
збједност производа, оштећење имовине или утицаји на животну средину, 
него само ризицима које они носе за раднике/запослене и друге релевантне 
заинтересоване стране (купци/клијенти, партнерске компаније, произвођа-
чи, добављачи и др.).

Систем менаџмента безбједношћу и здрављем на раду примјењив је 
на сваку организацију која жели да успостави, примјењује и одржава такав 
систем менаџмента да би побољшавала безбједност и здравље на раду, ели-
минисала опасности и сводила на најмању мјеру ризике (укључујући недо-
статке у систему), користила предности прилика и да би се бавила неусагла-
шеностима система менаџмента, које су повезане са њеним активностима. 
Тиме се помаже организацији да остварује предвиђене исходе свог система 
менаџмента здрављем на раду и безбједношћу. Конзистентно са полити-
ком организације, предвиђени исходи тог система менаџмента обухватају: 
a) стално побољшавање перформанси, b) испуњавање законских захтјева и 
других захтјева, c) остваривање циљева. Овај стандард је примјењив у свакој 
организацији, без обзира на њену величину, врсту и активности. Примјењив 
је на ризике којима организација управља, узимајући у обзир факторе као 
што су контекст у коме организација ради и потребе и очекивања њених за-
послених и других заинтересованих страна. Стандардом се не исказују спе-
цифични критеријуми за перформансе безбједности и здравља на раду, нити 
се прописује пројектовање система менаџмента. Омогућава се организацији 
да кроз систем менаџмента интегрише и друге аспекте здравља и безбјед-
ности, као што су добро физичко и ментално здравље / добробит радника 
/ запослених. Стандард се користи с циљем систематичног побољшавања 
менаџмента безбједношћу и здрављем на раду. 

Наведени стандард је намијењен за примјену у свим ИКТ компанијама, 
али како је према ISO стандардима могуће сертификовати се за дио послов-
них процеса и активности те је једним стандардом могућа сертификација 
само за једно пословно средиште, важно је обратити пажњу на област при-
мјене за коју је компанија конкретним сертификатом сертификована. Област 
сертификације (домен сертификације, “scope“) који на адекватан начин по-
крива ИКТ технологије је сљедећи: информационе технологије, едукације и 
консалтинг, развој и пројектовање софтвера (програмирање), мрежни и бе-
збједносни системи, управљање подацима и заштита података. Сертификати 
који немају наведени “scope” сматраће се неадекватним, односно сматраће 
се да за наведене области сертификације немају тражени ISO сертификат о 
стандардизацији према захтјевима ISO стандарда за ту област.

Међународно признати сертификат ISO 18295 Customer Communication 
Centers Management System - европски стандард који се бави захтјевима 
према сервис провајдеру у смислу захтјева за кориснички контакт центар. 
Области које стандард покрива су сљедеће: управљање стратегијом и по-
литиком, процеси, захтјеви за агентима контакт центра, захтјеви за инфра-
структуром, задовољство корисника, социјална одговорност, обавезни КПИ 
индикатори, препоручени КПИ, те даје водиље за примјену најбоље праксе 
у области корисничких контакт сервиса. Захваљујући примјени наведеног 
стандарда, кориснички контакт центар ствара предуслове за висококвали-
тетан, трошковно ефективан и ефикасан рад оријентисан на испуњавање 
очекивања клијента/корисника. ISO 18295 представља основ за усаврша-
вање процеса и функција корисничког контакт центра те постизање опти-
малне оперативне спремности у вези са истим. Такође, представља и базу 
за константно усавршавање и побољшање услуга, инфраструктуре, проце-
са и процедура, те прилагођавање потребама корисника. 

Докази:
- као доказ за тачку 5.3. потребно је да подносилац пријаве доста-

ви копију сертификата ISO 9001, ISO 27001, ISO/IEC 20000, ISO 22301, 
ISO 45001 и ISO 18295, издату од стране акредитоване организације. 
Подносилац пријаве који буде изабран дужан је након пријема одлуке о 
избору доставити у року не дужем од пет дана оригинале или овјерене ко-
пије наведених сертификата. 

6. ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА
Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног кон-

курса у “Службеном гласнику Републике Српске” и у дневним новинама 
“Глас Српске”.

Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана 
посљедњег објављивања.

Адреса 
Пријаве се достављају на адресу: Министарство финансија, Трг 

Републике Српске број 1, 78 000 Бања Лука. 
Начин достављања пријаве
Пријаве се достављају лично или препоручено поштом, у запечаће-

ној коверти, са назнаком: Пријава на Јавни конкурс за избор правног лица 
за вршење послова израде, одржавања, надоградње и развоја РАС-а - НЕ 
ОТВАРАТИ.

7. РОК ПОВЛАЧЕЊА ПРИЈАВЕ 
Повлачење пријаве подносилац може извршити најкасније до исте-

ка рока за подношење пријава. Захтјев за повлачење пријаве доставља се 
Министарству финансија у писаној форми. Захтјев за повлачење пријаве 
доставља се у коверти, са назнаком: “Повлачење пријаве на Јавни конкурс 
за избор правног лица за вршење послова израде, одржавања, надоградње и 
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развоја РАС-а”, на адресу: Министарство финансија, Трг Републике Српске 
1, 78 000 Бања Лука 

8. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Евентуалне измјене и допуне Јавног конкурса објавиће се на исти на-

чин на који се објављује и основни текст Јавног конкурса, а рок за доста-
вљање пријава продужиће се за вријеме које је протекло од дана објављи-
вања основног текста Јавног конкурса до дана објављивања његове измјене 
и допуне у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

9. ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Овај јавни конкурс објавиће се у дневним новинама “Глас Српске” и 

у “Службеном гласнику Републике Српске”, на интернет страници Владе 
Републике Српске: www.vladars.net, на страници Министарства финансија. 

Неблаговремене, непотпуне и пријаве поднесене од стране неовлашће-
ног лица неће бити разматране. 

10. КРИТЕРИЈУМИ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ВРШИ ОЦЈЕНА ПРИЈАВА
Оцјену поднесених пријава врши Комисија за избор правног лица за 

вршење послова израде, одржавања, надоградње и развоја РАС-а, коју име-
нује министар финансија.

Неблаговремене, недопуштене или непотпуне пријаве и пријаве које 
не испуњавају критеријуме из т. 3, 4. и 5. овог конкурса, на приједлог 
Комисије, министар одбацује закључком.

Комисија приступа оцјени пријава које нису одбачене, према сље-
дећим критеријумима:

1) запослени или ангажовани стручњаци из области развоја и имплемен-
тације софтверског рјешења бодовањем могу остварити максимално 40 бодова:

1. вођа пројекта / стручњак за анализу са радним искуством на по-
словима у вези са вођењем и управљањем пројектима и израдом пројектне 
документације:

- од осам до 10 година радног искуства на траженим пословима - 2,5 бода,
- преко 10 до 15 година радног искуства на траженим пословима - 5 бодова,
- преко 15 до 19 година радног искуства на траженим пословима 

- 7,5 бодова,
- преко 19 година радног искуства на траженим пословима - 10 бодова; 
2. вођа тима за софтвер са радним искуством у вођењу и управљању 

пројектима:
- од пет до шест година радног искуства на траженим пословима - 4 бода,
- преко шест до седам година радног искуства на траженим пословима 

- 7 бодова,
- преко седам година радног искуства на траженим пословима - 10 бодова;
3. софтвер архитекта са радним искуством на пословима развоја и одр-

жавања софтверских рјешења: 
- од пет до шест година радног искуства на траженим пословима - 2 бода,
- преко шест до осам година радног искуства на траженим пословима 

- 4 бода,
- преко осам до 11 година радног искуства на траженим пословима 

- 6 бодова,
- преко 11 до 14 година радног искуства на траженим пословима 

- 8 бодова,
- преко 14 година радног искуства на траженим пословима - 10 бодова;
4. извршилац за проактивно тестирање безбједности система (пене-

трационо тестирање), према броју објављених идентификованих безбјед-
носних пропуста/слабости у познатим електронским свјетским базама 
безбједносних пропуста:

- пет објављених идентификованих безбједносних пропуста/слабо-
сти - 1 бод,

- шест објављених идентификованих безбједносних пропуста/слабо-
сти - 2 бода,

- седам објављених идентификованих безбједносних пропуста/слабо-
сти - 4 бода,

- осам објављених идентификованих безбједносних пропуста/слабо-
сти - 6 бодова,

- девет објављених идентификованих безбједносних пропуста/слабо-
сти - 8 бодова,

- 10 и више објављених идентификованих безбједносних пропуста/
слабости - 10 бодова;

2) за предложено рјешење РАС-а, његово одржавање, надоградњу и ра-
звој за период за који се овлашћује правно лице бодовањем може остварити 
максимално 60 бодова:

1. лоше рјешење - 0 бодова,
2. добро рјешење - 20 бодова,
3. врлодобро рјешење - 40 бодова,
4. одлично рјешење - 60 бодова.
Након извршеног оцјењивања пријава, Комисија саставља извјештај 

о спроведеном оцјењивању са препоруком министру финансија о избору 
правног лица.

Министар финансија одлучује о избору правног лица, односно доноси 
рјешење о његовом овлашћењу, на основу извјештаја и препоруке Комисије 
из става 6. овог члана.

Број: 06.05/463-134/20 
20.8.2020. године Министар,
Бањалука Зора Видовић, с.р.

На основу чл. 77. и 78. Закона о службеницима и намјештеницима у орга-
нима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 97/16), члана 7. став 2. Правилника о јединственим процедурама за 
попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 42/17) и Правилника 
о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској 
управи Општине Власеница (“Службени гласник општине Власеница”, бр. 
6/18, 12/18, 1/19 и 3/20), начелник општине Власеницa  р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
I - Начелник општине расписује Јавни конкурс за попуну упражњеног 

радног мјеста и пријем службеника у радни однос у Општинску управу 
Општине Власеница на радно мјесто:

- начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове - 1 (један) извршилац.

II - Опис послова:
- руководи и координира радом Одјељења у складу са законским про-

писима, стара се о законитости и ефикасном вршењу послова и унапређењу 
рада Одјељења, утврђује програм рада Одјељења и стара се о његовој реали-
зацији, прати и примјењује нове, односно измјене и допуне важећих закон-
ских прописа, израђује нацрт аката из своје надлежности, учествује у раду 
колегијума, израђује планове, програме и извјештаје о раду Одјељења, кон-
тролише рад запослених у Одјељењу, врши контролу и овјеру аката из своје 
области, формира комисију из надлежности Одјељења, учествује у изради 
плана обуке у складу са програмима Одјељења, врши оцјењивање радника, 
одобрава плаћање по рачунима из своје надлежности, одобрава и овјерава 
требовање потрошног материјала и канцеларијског материјала, учествује у 
процесу израде имплементације, праћења и вредновања учесника у импле-
ментацији Стратегије развоја општине, учествује у изради трогодишњег пла-
на имплементације Стратегије, осигурава учешће представника Одјељења у 
припреми тендерске документације за пројекте из надлежности Одјељења, 
осигурава да постојеће евиденције, податке и анализе повезане са пословима 
управљање развојем и сваким појединачним пројектом који имплементирају 
достављају Одсјеку за развој, прати могуће изворе финансирања за пројекте 
из своје надлежности, одређује за сваки конкретни пројекат носиоца посла, 
предлаже особе које треба укључити у интерне/екстерне обуке, предлаже 
мјере за унапређење регулаторног оквира и услуга за приватни сектор и ин-
веститоре у области животне средине, извјештава на мјесечном, кварталном, 
шестомјесечном и годишњем нивоу о напретку у спровођењу пројекта у 
области животне средине, прати макро показатеље заштите животне среди-
не, анализира и припрема одговарајуће извјештаје, одговоран је за законито 
и благовремено обављање послова, одговоран је за исправност и одржавање 
средстава рада и друге послове по начелнику општине.

Одговорност у раду: веома висок степен одговорности, који укључује 
одговорност за послове и одлуке, укључујући и одговорност за руковођење.

Статус и категорија радног мјеста: општински службеник, прве кате-
горије.

Мандат начелника Одјељења траје до краја мандата Скупштине која 
га је именовала.

III - Општи услови:
1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од 

најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за 
обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, 
на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса,

6. да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, 
7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност, која је 

неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чл. 
44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16).

IV - Посебни услови:
- ВСС, факултет друштвеног или техничког смјера, VII степен или први 

циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, положен стручни испит за рад у 
управи, три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару. 

Лице које је у другом органу или организацији радило, а нема положен 
стручни испит за рад у управи, може да се прими у радни однос на руко-
водеће, односно извршилачко радно мјесто уз обавезу да положи стручни 
испит у року од шест мјесеци од дана запослења.

V - Пријава на Јавни конкурс доставља се на прописаном обрасцу, који 
је доступан на интернет страници Министарства управе и локалне само-
управе Републике Српске и Општине Власеница, a може се преузети и у 
шалтер сали Општинске управе Општине Власеница, на шалтеру број 5.

На прописаном обрасцу пријаве на Јавни конкурс кандидати су обаве-
зни навести назив јединице локалне самоуправе, назив упражњеног радног 
мјеста службеника, датум и начин објављивања Јавног конкурса, личне по-
датке, податке о образовању и другим облицима стручног усавршавања и 
оспособљавања у професији, радном искуству, додатним способностима и 
посебне изјаве.

Тачност података наведених у обрасцима пријаве на Јавни конкурс 
кандидат потврђује својим потписом.

VI - Уз пријаву на Јавни конкурс кандидати прилажу фото-копију сље-
дећих докумената:

1) увјерења о држављанству,
2) дипломе о завршеној стручној спреми (кандидат који је високо 

образовање стекао по болоњском систему студирања уз диплому доста-
вља и додатак дипломе, у складу са одредбама прописа из области високог 
образовања, а ако високошколска установа додатак дипломе није уопште 
издала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању 
достави увјерење високошколске установе да додатак дипломе није изда-
ван, односно да се не издаје), уколико кандидат не посједује диплому, може 
доставити увјерење о дипломирању које не може бити старије од годину 
дана, уз које доставља и потписано кратко образложење - изјаву у којој на-
води разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није 
издата у предвиђеном року, доставља потврду високошколске установе да 
диплома није издата,

3) увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, односно 
изјаву којом се кандидат обавезује да ће у року шест мјесеци положити 
стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од обавезе 
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полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном 
испиту за рад у управи Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 68/11, 85/11 и 7/15),

4) увјерења или потврду о радном искуству у струци (потврда, рје-
шење или други акт из кога се види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

5) увјерења о познавању рада на рачунару (увјерење школе или друге 
институције која се бави обучавањем рада на рачунару, увјерење факултета 
о провјери знања рада на рачунару, положеном испиту из информатике или 
другу исправу факултета - фото-копија индекса која потврђује познавање 
или знање рада на рачунару, диплома или друга исправа која потврђује сте-
чено знање или занимање које непосредно у вези са радом на рачунару, 
односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном 
предмету из информатике).

Испуњавање других услова наведених у Јавном конкурсу кандидати 
доказују изјавом која је саставни дио пријаве на Конкурс.

VII - Са свим кандидатима који буди испуњавали опште и посебне 
услове Конкурсна комисија обавиће интервју, на коме ће се вршити провје-
ра знања кандидата о општем управном поступку, познавању организације 
јединице локалне самоуправе и познавању послова радног мјеста за које је 
кандидат конкурисао, а о времену и мјесту одржавања усменог интервјуа 
кандидати ће бити појединачно писменим путем обавијештени и путем ин-
тернет странице Општине Власеница. 

Комисија ће одбацити закључком неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају 
опште и посебне услове Јавног конкурса.

VIII - Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у 
року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе 
о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-
копији из поглавља VI т. 1), 2), 3), 4) и 5), овјерене изјаве из поглавља III т. 
4), 5), 6) и 7) и увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат у прописаном року не достави доказе 
или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не 
испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју 
освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата да достави тражене 
доказе.

IX - Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног 
конкурса у “Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу 
“Глас Српске”

Ако Јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати 
од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу доставити непосредно у шалтер салу Општинске 
управе Општине Власеница или поштом, на адресу: Општина Власеница, 
Ул. 9. јануара бр. 14, са назнаком: Пријава на Јавни конкурс.

За додатна обавјештења о Јавном конкурсу обратити се Павлу 
Бунијевцу, на телефон: 056/490-075.

Број: 02-014-391/20
26.8.2020. године Начелник општине,
Власеница Мирослав Краљевић, с.р.

На основу чл. 77. и 78. Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 97/16), члана 7. став 2. Правилника о јединственим проце-
дурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно 
општинској управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 42/17) и 
члана 12. тачка 2. Правилника о организацији и систематизацији радних 
мјеста Општинске управе Општине Доњи Жабар (“Службени гласник оп-
штине Доњи Жабар”, бр. 6/19, 9/19, 3/20 и 5/20), начелник општине Доњи 
Жабар  р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуну упражњеног радног мјеста службеника у 

Општинској управи Општине Доњи Жабар 
на неодређено вријеме

I - Начелник општине Доњи Жабар расписује Јавни конкурс за попу-
ну упражњеног радног мјеста службеника у Општинској управи Општине 
Доњи Жабар на неодређено вријеме:

- самостални стручни сарадник за рачуноводство и трезор, службеник 
пете категорије, звање: самостални стручни сарадник другог звања – 1 (је-
дан) извршилац.

II - Опис послова
Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Доњи Жабар, 
члан 12. тачка 2. (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 6/19, 9/19, 
3/20 и 5/20).

III - Општи услови за пријем у радни однос:
1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од 

најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за 
обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, 
на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања Јавног 
конкурса,

6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је 
неспојива са дужношћу службеника у општинској управи и

7. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине по-
чињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се 
повинује пред Трибуналом (члан IX параграф 1. Устава БиХ).

IV - Посебни услови:
- ВСС, економског смјера или први циклус студија са најмање 240 

ECTS бодова, најмање 2 (двије) године радног искуства у траженом степе-
ну образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи, позна-
вање рада на рачунару.

V - Потребна документа
Пријава за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописа-

ном обрасцу - Образац 1, који се може преузети на интернет страници 
Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, интернет 
страници Општине Доњи Жабар или у пријемној канцеларији Општинске 
управе Доњи Жабар.

Тачност података наведених у обрасцу пријaве на Јавни конкурс кан-
дидати потврђују својим потписом. Све рубрике у обрасцу пријаве морају 
бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис кандидата, којим се 
потврђују наводи из изјава чији се садржај не доказује посебним докумен-
тима, а односе се на испуњавање дијела општих услова Јавног конкурса.

1. Као доказ о испуњавању општих услова уз прописан образац прија-
ве на Јавни конкурс кандидат прилаже и фото-копије извода из матичне 
књиге рођених, фото-копију увјерења о држављанству и потписане изјаве 
у писаној форми:

а) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од 
најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за 
обављање послова у општинској управи,

б) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мје-
ре, на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања Јавног 
конкурса,

в) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је 
неспојива са дужношћу службеника у општинској управи и

г) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине по-
чињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да 
се повинује пред Трибуналом (члан IX параграф Устава БиХ).

2. Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже:
а) фото-копију дипломе о траженој стручној спреми,
б) фото-копију увјерења о положеном стручном испиту за рад у упра-

ви, односно изјаву којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци 
положити стручни испит уколико буде запослен или рјешење о ослобађању 
од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом 
о стручном испиту за рад у управи Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 68/11, 85/11 и 7/15),

в) исправу којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рје-
шење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

г) доказ о познавању рада на рачунару (увјерење, потврда, овјерена 
изјава или други докази којима се доказује познавање рада на рачунару).

Са свим кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове 
Јавног конкурса Комисија за спровођење Јавног конкурса обавиће разговор 
-интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени. 

VI - Рок за подношење пријава и објављивање Конкурса
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса 

у дневном листу “Вечерње новости” и “Службеном гласнику Републике 
Српске”. У случају да Јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок за 
подношење пријава рачунаће се од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу доставити лично или препорученом поштанском 
пошиљком, на адресу: Општина Доњи Жабар, Трг младости бр. 2, са на-
знаком: Пријава на Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста 
службеника у Општинској управи Општине Доњи Жабар, 76 273 Доњи 
Жабар.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Особа за давање додатних обавјештења у вези са Јавним конкурсом је 

Свјетлана Стевановић, стручни сарадник за управљање људским ресурси-
ма и опште послове, контакт тел. 054/875-122.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року 
од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о 
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фото-
копији, овјерене изјаве о испуњавању услова из тачке III подт. 4, 5, 6. и 7. и 
доказ о општој здравственој способности.

Број: 02-120-9/20
21.8.2020. године Начелник општине, 
Доњи Жабар Никола Ђокановић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 97/16 и 36/19), чл. 77. и 78. Закона о службеници-
ма и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), члана 7. став 
2. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених 
радних мјеста у градској, односно општинској управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 42/17) и чл. 67. и 88. Статута Општине Лопаре 
(“Службени гласник општине Лопаре”, број 6/17), начелник општине 
Лопаре  р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање упражњених радних мјеста у 

Општинској управи Општине Лопаре
I – Упражњена позиција:
1. самостални стручни сарадник за пружање 
правне помоћи .......................................................................1 извршилац.
II - Опис послова
Опис послова утврђен је Правилником о организацији и систематиза-

цији радних мјеста Општинске управе Општине Лопарe (“Службени гла-
сник општине Лопаре”, бр. 14/17, 1/18, 6/18 и 5/19 и 7/19).
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III - Општи услови:
1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине по-

чињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да 
се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ,

5. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од 
најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за 
обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

6. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере 
на било ком нивоу власти у БиХ три године прије објављивања Конкурса и

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је 
неспојива с дужношћу службеника у општинској управи у складу са чл. 
44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16).

IV - Посебни услови: 
- четворогодишњи студиј правног смјера или први циклус студија са 

остварених најмање 240 ECTS бодова,
- најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања и
- положен стручни испит за рад у општинској управи.
V - Потребна документа
Пријава на Јавни конкурс подноси се на прописаном обрасцу (Образац 

број 1), који се може преузети на интернет страници Министарства управе 
и локалне самоуправе и на интернет страници Општине Лопарe и на инфо-
пулту у Пријемној канцеларији Општине Лопаре.

Уз пријаву на Конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испу-
њавању општих и посебних услова.

1. Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фото-копије:
а) дипломе о завршеној стручној спреми (кандидат који је високу спре-

му стекао по болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак 
дипломи, у складу са одредбама прописа из области високог образовања),

б) доказа о радном искуству у струци (потврда, рјешење или други 
акт из ког се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство),

в) увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, односно 
изјаве којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положи-
ти стручни испит ако буде запослен или рјешења о ослобађању од обавезе 
полагања стручног испита у складу са Уредбом о стручном испиту за рад 
у управи Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
68/11, 85/11 и 7/15).

2. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фото-ко-
пију увјерења о држављанству Републике Српске и фото-копију личне кар-
те или пасоша, а изјаве да кандидат није под оптужницом Међународног 
суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да 
није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава 
БиХ, да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од 
најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за 
обављање послова у општинској управи, да није отпуштен из органа управе 
као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ три го-
дине прије објављивања Конкурса и да није у сукобу интереса, односно да 
не обавља дужност која је неспојива с дужношћу службеника у општинској 
управи у складу са чл. 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима 
у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 97/16) саставни су дио пријаве и кандидат их потврђује 
својим потписом.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року 
од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испу-
њавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији.

Ако прворангирани кандидат у прописаном року не достави доказе или 
ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава 
опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених 
бодова са ранг-листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

VI - Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у Дневном 

листу “Независне новине” и “Службеном гласнику Републике Српске”.
Особа задужена за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу је 

Јована Новаковић, контакт телефон број: 055/650-176.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Са свим кандидатима који буду ушли у ужи избор Комисија за спро-

вођење поступка за пријем службеника обавиће улазни интервју, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавијештени.

Пријаве се могу доставити лично на протокол Општине Лопаре или 
поштом, на адресу: Општина Лопаре, Комисија за спровођење Јавног кон-
курса, Ул. цара Душана бр. 143, са назнаком - Пријава на јавни конкурс.

Број: 02/1-014-179/19
31.12.2019. године Начелник општине,
Лопаре Радо Савић, с.р.

На основу члана 160. Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 97/16) и члана 7. став 2. Правилника о јединственим про-
цедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно 
општинској управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 42/17), 
начелник општине Станари р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуну упражњеног радног мјеста у 
Општинској управи Општине Станари 

I - У Општинску управу Општине Станари прима се у радни однос на 
неодређено вријеме, у статусу намјештеника: 

- у Одсјеку Територијална ватрогасна јединица: ватрогасац - вођа смје-
не (на неодређено вријеме) - 1 (један) извршилац.

II - Опис послова
Опис послова које обавља ватрогасац - вођа смјене:
- самостално руководи смјеном у акцијама гашења пожара и одговара 

за успјешност и ефикасност интервенције смјене,
- врши примопредају смјене и брине се о техничкој исправности сред-

става и опреме,
- организује евакуацију угрожених људи и имовине,
- води бригу о безбједности ватрогасаца на интервенцији те, у том 

смислу, издаје наредбу о искључивању електричне енергије на мјесту ин-
тервенције,

- налаже обезбјеђивање потребних средстава за гашење пожара и 
слично,

- обезбјеђује службеним органима трагове који су од утицаја за утвр-
ђивање узрока пожара и указује на исте,

- стара се о извршавању задатака утврђених програмом или наредбом 
старјешине или особе овлашћене од старјешине,

- води бригу о правилном извршавању радњи предвиђених за стицање 
психофизичких способности и усавршавању метода гашења пожара,

- дежура у Јединици и одговоран је за рад и дисциплину у смјени,
- обавља и друге послове према наређењу начелника општине и старје-

шине Ватрогасне јединице,
- за свој рад одговоран је старјешини Ватрогасне јединице.
Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове за пријем у 

радни однос.
III - Општи услови које мора испуњавати кандидат:
1) да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, 
2) да је старији од 18 година, 
3) да има општу здравствену способност, 
4) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од 

најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за 
обављање послова у градској, односно општинској управи, 

5) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мје-
ре, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије 
објављивања Конкурса,

6) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине по-
чињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да 
се повинује пред Трибуналом (члан IX став 1. Устава БиХ).

IV - Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто 
ватрогасац - вођа смјене: 

- ССС одговарајуће техничке струке (ватрогасне, грађевинске, машин-
ске, металске, браварске, хемијске и електричарске) - IV степен, 

- најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у струци у траженом сте-
пену образовања, 

- положен стручни испит за ватрогасца - спасиоца у професионалној 
ватрогасној јединици, у складу са Законом о заштити од пожара,

- познавање рада на рачунару,
- да је здравствено и психофизички способан за вршење послова и за-

датака гашења пожара и спасавања људи и материјалних добара,
- да испуњава и друге услове из члана 54. Закона о заштити од пожара 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 94/19). 
V - Потребна документа 
Пријава за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном 

обрасцу - Пријава на јавни конкурс, који је доступан на интернет страни-
ци Министарства управе и локалне самоуправе и на интернет страници 
Општине Станари, а може се преузети и у шалтер сали Општинске управе. 
Тачност података наведених у обрасцу пријаве на Јавни конкурс кандидати 
потврђују својим потписом. Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити 
читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи 
из изјава, чији се садржај не доказује посебним исправама, а односе се на 
испуњавање дијела општих услова Јавног конкурса.

Приликом пријаве на Јавни конкурс, кандидат прилаже и доказе о 
испуњавању општих и посебних услова. 

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фото-ко-
пију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и 
Херцеговине и изјаве да кандидат: 

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почиње-
не на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се 
повинује пред Трибуналом (члан IX став 1. Устава БиХ), 

2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од 
најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за 
обављање послова у градској управи, 

3) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, 
на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса. 

Горенаведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на 
јавни конкурс - пријавног обрасца. 

Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фото-ко-
пије: 

1) дипломе о завршеној стручној спреми; 
2) увјерења о положеном стручном испиту за ватрогасца - спасиоца у 

професионалној ватрогасној јединици;
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3) исправе којом се доказује радно искуство у струци:
- потврда, рјешење или други акт из којег се могу утврдити подаци о 

томе на којим пословима је кандидат радио - назив радног мјеста, да ли 
су то послови средње стручне спреме, односно образовања, колико дуго је 
обављао наведене послове, опис послова, те тачан период радног ангажо-
вања на радном задацима или

- увјерење о чињеницама из матичне евиденције надлежне институ-
ције за пензијско-инвалидско осигурање, уз достављање потврде која раз-
јашњава шифре занимања из увјерења, тако да се из тог акта може утврдити 
да ли је кандидат радио на пословима за које се захтијева средња стручна 
спрема и колико дуго, односно да ли посједује тражено радно искуство или

- писмо препоруке или другу сличну исправу, уколико садржи све еле-
менте потврде или увјерења из претходних алинеја.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и 
пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из Јавног 
конкурса Конкурсна комисија одбациће закључком. 

VI - Са кандидатима који буду испуњавали опште и посебне усло-
ве Конкурса Конкурсна комисија обавиће интервју, с циљем оцјењивања 
стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата и познавања посло-
ва радног мјеста за које је кандидат конкурисао, о чему ће кандидати бити 
благовремено обавијештени. 

Прворангирани кандидат, по приједлогу Конкурсне комисије, дужан је 
да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Конкурсне комисије 
достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или 
овјереној фото-копији, увјерење о општој и посебној здравственој способ-
ности и овјерене изјаве да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ, 
да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на 
било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса. 
Ако прворангирани кандидат не достави наведене доказе у прописаном 
року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат 
не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју 
освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави горенаведене 
доказе и овјерене изјаве.

VII - Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
Конкурса у дневном листу “Глас Српске” и у “Службеном гласнику 
Републике Српске”. Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се 
рачунати од дана посљедњег објављивања. Пријаве се могу доставити не-
посредно у пријемној канцеларији Општинске управе Општине Станари, 
сваким радним даном од 7.00 до 15.00 часова, или поштом, у затвореној 
коверти, на адресу: Општина Станари, Станари бб, 74 208 Станари, са 
назнаком: Пријава на Јавни конкурс за попуну упражњених радних мје-
ста у Општини Станари. Додатне информације на тел. 053/201-810, Тања 
Мишурић.

Уколико више кандидата на ранг-листи има исти број бодова, предност 
ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног 
војног инвалида и борца, како је прописано чл. 36, 54. и 73. Закона о пра-
вима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 134/11, 9/12, 40/12 и 18/15). Да би остварили наведене пред-
ности, кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању 
услова из чл. 30, 39. и 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и поро-
дица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Број: 02-102-40/20
26.8.2020. године Начелник општине
Станари Душан Панић, с.р. 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 160. Закона 
о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоупра-
ве (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), члана 68. Статута 
Општине Угљевик (“Службени билтен општине Угљевик”, број 7/17) и чла-
на 43. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених 
радних мјеста у градској, односно општинској управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 42/17), начелник општине Угљевик  р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
I - За пријем у радни однос на неодређено вријеме у Општинску упра-

ву Угљeвик у статусу намјештеника на упражњенo радно мјесто:
1. диспечер у ТВЈ, Одсјек за послове ЦЗ и ТВЈ – 4 (четири) извршиоца.
II - Опис послова и задатака
Опис послова, сложеност, самосталност у раду, одговорност, статус, 

услови за упражњено радно мјесто из тачке I Конкурса утврђени су у члану 
35. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радих мје-
ста у Општинској управи Угљевик (“Службени билтен општине Угљевик”, 
бр. 4/18, 8/18, 10/18, 12/18, 13/18, 3/19, 4/19, 5/19, 7/19, 9/19, 1/20, 2/20 и 
5/20), број: 02-12-21, од 13.8.2020, Одјељак V-9 Одсјек за послове цивилне 
заштите и територијалне ватрогасне јединице у ТВЈ - тачка 6. 

III - Општи услови:
1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година, 
3. да има општу здравствену способност,
4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од 

најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за 
обављање послова у градској, односно општинској управи,

5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, 
на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса,

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине по-
чињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да 
се повинује пред Трибуналом - члан IX Устава БиХ,

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је 
неспојива са дужношћу службеника, односно намјештеник у општинској 
управи, у складу са чл. од 43. до 47. Закона о службеницима и намјеште-
ницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 97/16).

IV - Посебни услови: 
1. најмање стручна спрема квалификованог радника одговарајуће 

техничке струке (ватрогасне, грађевинске, металске, баварске, хемијске, 
електричарске и друге струке). 

V - Потребна документа
Пријава за учешће на Јавни конкурс подноси се на прописаном обра-

сцу - Пријава на јавни конкурс, којa је доступна на сајту Министарства 
управе и локалне самоуправе Републике Српске и сајту Општине Угљевик, 
а може се преузети и у шалтер сали Општине Угљевик.

Тачност података наведених у обрасцу - Пријава на јавни конкурс кан-
дидати потврђују својим потписом.

Приликом подношења пријаве за учешће на Јавном конкурсу кандидат 
је дужан доставити доказ о испуњавању општих и посебних услова.

1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фото-ко-
пију личне карте, извод из матичне књиге рођених и увјерење о држављан-
ству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, кратку биографију 
кандидата и изјаве да кандидат:

а) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почиње-
не на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се 
повинује пред Трибуналом - члан IX Устава БиХ,

б) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од 
најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за 
обављање послова у општинској управи, не старије од шест мјесеци,

ц) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на 
било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса и

д) да не постоји неспојивост у складу са чл. од 43.и 47. Закона о слу-
жбеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16).

2. Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фото-копију:
1) дипломе о завршеној стручној спреми. 
Доказ о здравственој способности доставиће само изабрани кандидат.
Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурса 

Конкурсна комисија обавиће разговор - интервју, с циљем оцјењивања 
стручне оспособљености, знања и вјештине кандидата и познавање посло-
ва радног мјеста за које је кандидат конкурисао, о чему ће кандидати бити 
благовремено обавијештени.

VI - Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року 
од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испу-
њавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фото-копији, 
овјерене изјаве и увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року 
или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не 
испуњава тражене услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених 
бодова са ранг-листе успјешних кандидата да достави тражене доказе. 

Непотпуне, неблаговремене, неразумљиве и недопуштене пријаве и 
пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из Јавног 
конкурса Конкурсна комисија одбациће закључком.

VII - Рок за подношење пријава и објављивање Конкурса
Пријаве се могу доставити лично или поштом, на адресу: Општинска 

управа Општине Угљевик, Трг Драже Михаиловића 1, 76 330 Угљевик, 
са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у 
Општинској управи Угљевик. Особа задужена за давање обавјештења о 
Јавном конкурсу је Здравка Вукашиновић, самостални стручни сарадник за 
управљање људским ресурсима, контакт тел. 055/773-768.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног кон-
курса. Јавни конкурс биће објављен у “Службеном гласнику Републике 
Српске” и у дневном листу “Блиц”. 

Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана 
посљедњег објављивања.

Број: 02-120-59/20
17.8.2020. године Начелник општинe,
Угљевик Василије Перић, с.р.

На основу чл. 7. и 11. Закона о јавним предузећима (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11), члана 8. Закона о министар-
ским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 41/03), члана 55. у вези са чланом 65. 
Статута Предузећа и Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критерију-
ма за избор и именовање чланова Управе Предузећа комуналних дјелатно-
сти “Рад” а.д. Теслић, број: 01/1-339/2020, од 24.8.2020. године, Надзорни 
одбор Предузећа  р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор и именовање чланова Управе Предузећа 

комуналних дјелатности “Рад” а.д. Теслић
I - Основ
Надзорни одбор Предузећа комуналних дјелатности “Рад” а.д. Теслић 

расписује Јавни конкурс за избор и именовање чланова Управе Предузећа 
комуналних дјелатности “Рад” а.д. Теслић:

- директора,
- извршног директора производно-техничких послова,
- извршног директора општих и правних послова,
- извршног директора комерцијално-финансијских послова,

у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о министарским, вла-
диним и другим именовањима Републике Српске и Одлуком Надзорног 
одбора о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и имено-
вање чланова Управе ПКД “Рад” а.д. Теслић.

II - Опис послова
Надлежности, послови, обавезе и одговорности чланова Управе 

Предузећа регулисани су Законом о јавним предузећима, одредбама 
Статута и другим актима Предузећа.



31.8.2020. ОГЛАСНИ ДИО - Број 86 IX
III - Мандат
Избор и именовање директора и извршних директора Предузећа врши 

се на период од 4 (четири) године, уз могућност поновног избора и потпи-
сивањем Уговора о раду, сходно члану 51. Закона о раду (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 1/16 и 66/18).

Кандидати за директора и извршне директоре Предузећа морају да 
испуњавају сљедеће услове.

IV - Општи услови:
1. да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
2. да су старији од 18 година,
3. да имају општу здравствену способност,
4. да нису отпуштени из државне службе, на било којем нивоу власти 

у БиХ или ентитета, као резултат дисциплинске мјере у периоду од три 
године прије дана објављивања Јавног конкурса,

5. да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за 
обављање послова директора Предузећа,

6. да се против њих не води кривични поступак,
7. да се на њих не односи члан IX 1. Устава БиХ,
8. да нису лица која обављају извршну функцију у политичкој странци, 

на било којем нивоу политичког организовања.
V - Посебни услови
Посебни услови које мора испуњавати кандидат за директора:
1. висока стручна спрема (VII степен) техничког - биотехничког, 

правног или економског смјера, 
2. најмање 5 (пет) година радног искуства на руководећим пословима,
3. познавање процеса рада Предузећа,
4. подношење приједлога програма рада и развоја Предузећа за ман-

датни период.
Посебни услови које мора испуњавати кандидат за извршног директо-

ра производно-техничких послова:
1. висока стручна спрема (VII степен) грађевинског или машинског смјера,
2. најмање 5 (пет) година радног искуства у струци,
3. познавање процеса рада Предузећа,
4. подношење приједлога програма рада и развоја Предузећа за ман-

датни период.
Посебни услови које мора испуњавати кандидат за извршног директо-

ра општих и правних послова:
1. висока стручна спрема (VII степен) правног смјера,
2. најмање 5 (пет) година радног искуства у струци,
3. познавање процеса рада Предузећа,
4. подношење приједлога програма рада и развоја Предузећа за ман-

датни период.
Посебни услови које мора испуњавати кандидат за извршног директо-

ра комерцијално-финансијских послова:
1. висока стручна спрема (VII степен) економског или друштвеног смјера,
2. најмање 5 (пет) година радног искуства у струци,
3. познавање процеса рада Предузећа,
4. подношење приједлога програма рада и развоја Предузећа за ман-

датни период.
VI - Сукоб интереса
Кандидати за директора и извршне директоре Предузећа не могу 

обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до су-
коба интереса, како је то прописано одредбама Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 41/03), Закона о јавним предузећима (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11), Закона о спречавању су-
коба интереса у органима власти Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 73/08) и Закона о сукобу интереса (“Службени 
гласник Републике српске”, број 34/02).

VII - Потребна документа
Уз пријаву на Јавни конкурс кандидати за директора и извршне дирек-

торе дужни су доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова, 
у оригиналу или овјереној фото-копији:

- биографију о кретању у служби,
- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),
- извод из матичне књиге рођених, 
- овјерену копију дипломе о траженој стручној спреми,
- увјерење о радном искуству,
- приједлог програма рада и развоја Предузећа за мандатни период,
- увјерење да се против њих не води кривични поступак (не старије 

од три мјесеца),
- потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању оп-

штих услова из тачке IV подт. 4, 7. и 8. и тачке VI - Сукоб интереса,
- кандидати који буду изабрани дужни су доставити увјерење о општој здрав-

ственој способности (не старије од шест мјесеци) и увјерење да нису осуђивани.
Са кандидатима који испуне услове из овог конкурса обавиће се интер-

вју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени, а документи при-
ложени уз пријаву на Јавни конкурс неће бити враћени кандидатима, имајући 
у виду одредбе Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03).

VIII - Објављивање Конкурса
Јавни конкурс биће објављен у “Службеном гласнику Републике 

Српске” и једном од дневних листова који се дистрибуише на територији 
Републике Српске.

У случају да Јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок за под-
ношење пријава рачунаће се од дана посљедњег објављивања.

IX - Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава је 14 дана од дана посљедњег објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Пријаве се могу доставити лично на протокол Предузећа или пре-

порученом поштом, на адресу: ПКД “Рад” а.д. Теслић, Ул. краља Петра I 
бб, у затвореној коверти, са назнаком: Комисији за избор чланова Управе 
Предузећа - Пријава на Јавни конкурс - не отвараj.

Број: 01/1-342/2020 Предсједник
24.8.2020. године Надзорног одбора,
Теслић Дамљан Савић, с.р.

ОБАВЈЕШТЕЊАОБАВЈЕШТЕЊА
Оглашава се неважећим Љекарско увјерење о здравственој способности 

за упис на Полицијску академију - послови Е-категорије, број: 889/М, од 
1.7.2020. године, издато у ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике 
Српске, Бања Лука, на име Радован (Предраг) Уљаревић из Требиња.

Број:01-0501-5326/20
24.8.2020. године Директор,
Бањалука Др Анка Шмитран Ђурић, с.р.

Оглашава се неважећим Љекарско увјерење о здравственој 
способности за упис на Полицијску академију - послови Е-категорије, број: 
921/М, од 3.7.2020. године, издато у ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта 
Републике Српске, Бања Лука, на име Николас (Неђо) Мићић из Брчког.

Број:01-0501-5327/20
24.8.2020. године Директор,
Бањалука Др Анка Шмитран Ђурић, с.р.

СПКД “Просвјета” ГО Добој оглашава изгубљеном Потврду о реги-
страцији, ЈИБ 4400051450003, издату од Пореске управе ПЈ Добој.

(01-3984/20-со)

ДОО “Гранде Тривић”, Велико Блашко бб, Лакташи, оглашава изгу-
бљеном Лиценцу за друмски превоз ствари, број: 13.03-345-2-2362/18, 
од 31.12.2018. године, коју је издало Министарство саобраћаја и веза 
Републике Српске.

(01-3964/20-со)

АКТИ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВААКТИ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА
На основу члана 7. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11) и члана 55. у вези са чл. 64. и 66. 
Статута Предузећа комуналних дјелатности “Рад” а.д. Теслић, Надзорни 
одбор, на сједници одржаној 24.8.2020. године, д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности извршног директора општих 

и правних послова
I

Сања Алексић, дипломирани правник, именује се за в.д. извршног 
директора oпштих и правних послова Предузећа комуналних дјелатности 
“Рад” а.д. Теслић, почевши од 1.9.2020. године до спровођења поступка 
избора и именовања извршног директора oпштих и правних послова, у 
складу са законом и Статутом.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном 

гласнику Републике Српске”.

Број: 01/1-336/2020 Предсједник
24.8.2020. године Надзорног одбора,
Теслић Дамљан Савић, с.р. 

На основу члана 31. Закона о Пензијском резервном фонду (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 73/08, 50/10, 102/12 и 20/18), члана 12. 
Закона o министaрским, влaдиним и другим имeнoвaњимa Рeпубликe 
Српскe (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03) и чл. 22. и 24. 
Статута Друштва за управљање Пензијским резервним фондом Републике 
Српске а.д. Бања Лука (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 65/10, 
62/11, 111/12 и 83/18), те члана 10. Пословника о раду Надзорног одбора 
Друштва за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске 
а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Друштва за управљање Пензијским ре-
зервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука, на сједници одржаној 
28.8.2020. године,  д о н о с и 

РЈЕШЕЊЕ
o имeнoвaњу члана Управе Друштва за управљање 

Пензијским резервним фондом Рeпубликe Српскe a.д. Бaњa 
Лукa (извршног директора за инвестиционе послове) 

1. За извршног дирeктoра Друштва за управљање Пензијским резерв-
ним фондом Рeпубликe Српскe a.д. Бaњa Лукa за инвестиционе послове 
именује се Саша Стевановић. 

2. Именовање се врши на период од пет година, почевши од 2.9.2020. 
године. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
“Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 03-НО33Р-3/20
28.8.2020. годинe Предсједник,
Бањалука Сања Рашевић, с.р.
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На основу члана 31. Закона о Пензијском резервном фонду (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 73/08, 50/10, 102/12 и 20/18), члана 12. 
Закона o министaрским, влaдиним и другим имeнoвaњимa Рeпубликe 
Српскe (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03), чл. 22. и 24. 
Статута Друштва за управљање Пензијским резервним фондом Републике 
Српске а.д. Бања Лука (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 65/10, 
62/11, 111/12 и 83/18), те члана 10. Пословника о раду Надзорног одбора 
Друштва за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске 
а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Друштва за управљање Пензијским ре-
зервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука, на сједници одржаној 
28.8.2020. године,  д о н о с и 

РЈЕШЕЊЕ
o имeнoвaњу члана Управе Друштва за управљање 

Пензијским резервним фондом Рeпубликe Српскe a.д. Бaњa 
Лукa (извршног директора за рачуноводство, опште послове 

и развој) 
1. За извршног дирeктoра Друштва за управљање Пензијским резерв-

ним фондом Рeпубликe Српскe a.д. Бaњa Лукa за рачуноводство, опште 
послове и развој именује се Љиљана Амиџић Глигорић. 

2. Именовање се врши на период од пет година, почевши од 2.9.2020. 
године. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
“Службеном гласнику Републике Српске”

Број: 03-НО33Р-4/20
28.8.2020. годинe Предсједник,
Бањалука Сања Рашевић, с.р. 

ЛИКВИДАЦИЈЕ И СТЕЧАЈИЛИКВИДАЦИЈЕ И СТЕЧАЈИ
СУДСКЕ ОБЈАВЕ

Окружни привредни суд у Бањој Луци објављује да је Рјешењем број: 
57 0 Л 133185 20 Л, од 21.8.2020. године, отворен и истовремено закључен 
скраћени добровољни ликвидациони поступак над правним лицем “Адриа 
ММ” д.о.о. Бањалука, Приједорски пут бб. Уручује се оснивачу Друштва 
Јелици Мићић из Бањалуке, Ул. Ранка Шипке бр. 52, ЈМБГ 1601954105064, 
бр. рачуна: 5550078105507273, отворен код Нова банка а.д. Бањалука:

- преостала новчана средства на рачунима отвореним код Нова банка 
а.д. Бањалука: на рачуну бр. 5551000047234021 износ од 918.249,78 КМ и 
на девизном рачуну бр. 5551101000056383 износ од 37,34 евра, умањени за 
трошкове преноса и трошкове гашења рачуна;

- покретна имовина Друштва:
1. моторно возило, рег. ознака: О90-Ј-471, марке фиат, тип ducato 

2.3. МЈЕТ, СГ- специјално - хладњача, Н1 - теретно возило, број шасије: 
ЗФА25000002209014, број мотора: 1596951, дизел-еуро 5, маса: 3500-1290-
2210, година производње: 2012, број саобраћајне: АА3728335;

2. моторно возило, рег. ознака А46-М-857, марке пежо, тип партнер, 
Н1 - теретно возило, фургон NIV1, маса: 2344-990-1354, број шасије: 
ВФ37А9ХТЦ68520190, број мотора: 10ЈБАЦ0039824, година производње: 
2010, број саобраћајне: АА1866171;

3. виљушкар: serien NR: FN 339912, 240506 SH-4-0980 (ком. 1);
4. палетар einhell AG, Тyp PHW 2000, Art. – Nr.: 20.225.00 (ком. 2);
5. електрични пуњач за виљушкар, jungheinrich SLT 110, 48 V – 60 А (ком. 1),
6. линија за производњу чоколаде (ком. 1),
произвођач: Морар Кикинда, година производње: 2006, инвентарски 

број: 219254.
Саставни дијелови: постројење за припрему чоколаде, посуда за 

топљење биљне масти, миксер, пер. млин, хомогенизатор, командни ормар, 
машина за чоколадирање кекса, дозатор за пуњење кадица са чоколадом, 
тунел за хлађење, излазни транспортер, командни ормар, цјевовод за топлу 
чоколаду са арматурама, мјерним и контролним уређајима, систем за топлу 
воду (електрични котао топлинг са цјевоводом, арматурама, мјерним и 
контролним уређајима), компресор, електро ормар;

7. линија за паковање чоколаде (ком. 1),
произвођач: ТМГ Горажде, ознака типа/модела: fl ou-pak, година 

производње: 2002, идентификациона ознака: 80017-64, инвентарски број: 
219219; припадајући дијелови: штампач за датум производње и лот шифру 
– произвођач: Домино, ознака типа/модела: 120и, година производње: 2009, 
идентификациона ознака: 201107;

8. ротациона пећ (ком. 1),
произвођач: Sottoriva, година производње: 2000, инвентарски број: 219142;
9. млин за шећер (ком. 1),
произвођач: Sottoriva, година производње: 2000, инвентарски број: 219143;
10. миксер планетарни (ком. 1),
произвођач: Star mix, ознака типа/модела: PLGO, година производње: 

2000, идентификациона ознака: 001604, инвентарски број: 219144;
11. машина за кекс (ком. 1),
произвођач: Mimac, ознака типа/модела: DE 2000, година производње: 

2000, инвентарски број: 219145;
12. ротациона пећ са колицима (ком. 1),
произвођач: Полин, година производње: 2000, инвентарски број: 219182;
13. машина клип-клап за паковање comiz (ком. 1), инвентарски број: 219188;
14. ростфрајни сто са вратима (ком. 1), инвентарски број: 219202;
15. ростфрајни сто за окапавање (ком. 1), инвентарски број: 219207;
16. машина за rolere hass (ком. 1), модел: ЕWB-K 185/2 IND, инвентар-

ски број: 219220, годиште: 2003;

17. машина за прављење кадица (ком. 1), инвентарски број: 219221, 
вакоматик 32-обликовање, роломатик 750-исијецање;

18. пећ Pjetroroberto Марић, Лакташи (ком. 1) - инвентарски број: 219255;
19. машина за производњу тјестенине (ком. 1);
произвођач: LA Parmagiana, година производње: 2001, идентификациона 

ознака: ОZQL000, модел: C 300, инвентарски број: 219187;
20. пакерица за тјестенину (ком. 1),
произвођач: Eлектробобо, модел: OMPAK/2000, година производње: 

1998, инвентарски број: 219122;
21. штампач на пакерици за тјестенину (ком. 1),
произвођач: Домино, ознака типа/модела: 120и, година производње: 

2011, идентификациона ознака: 201107, инвентарски број: 219286;
саставни дијелови: рачунар IBM, монитор benq, тастатура, миш, глава 

штампача (штампа датум производње, лот шифре и др.);
22. машина за производњу тјестенине италпаст (ком. 1),
модел: HAC 320VRC, година производње: 2002, инвентарски број: 219217;
23. миксер са посудом у тјестенини за јаја (ком. 1) - инвентарски број: 219267;
24. просијачица MSF 100 (ком. 1), инвентарски број: 219187;
25. љепилица danix за тјестенину (ком. 1), инвентарски број: 219138;
26. ростфрајни сто - прављени (ком. 1), инвентарски број: 219208;
27. судопер ростфрајни тродијелни (ком. 1), инвентарски број: 219206;
28. колица за сита метална (ком. 43);
29. топловодни котао TKV 250 кW топлинг (ком. 1), инвентарски број: 219289;
30. фискална каса (ком. 2), инвентарски број: 219284.
Ликвидациони поступак отворен је и истовремено закључен са 

21.8.2020. године, када је Рјешење о отварању и истовременом закључењу 
поступка ликвидације објављено на огласној табли Суда. Рјешење ће у 
цијелости бити објављено и на интернет страници АПИФ-а у непрекидном 
трајању од 30 дана.

Налаже се Регистру овог суда да у регистру пословних субјеката 
изврши упис забиљежбе о отварању и истовременом закључењу скраћеног 
добровољног поступка ликвидације.

(57 0 Л 133185 20 Л-су)

Окружни привредни суд у Бањој Луци објављује да је Рјешењем број: 
57 0 Л 131466 19 Л, од 18.8.2020. године, обустављен ликвидациони по-
ступак и отворен стечајни поступак над дужником Друштвом са ограни-
ченом одговорношћу “Вучко” Лакташи, Довићи бб, Лакташи (МБС: 57-01-
0174-14 и ЈИБ: 4403719310003), који се неће спроводити и закључује се на 
основу члана 191. Закона о стечају. Рјешење ће се објавити у цијелости на 
огласној табли Суда и интернет страници АПИФ-а.

(57 0 Л 131466 19 Л-су)

Окружни привредни суд у Бањој Луци, ликвидациони судија мр 
Недељко Милијевић, у ликвидационом поступку над ликвидационим ду-
жником “Берза роба” д.о.о. Бања Лука, Улица Младена Стојановића број 4, 
Бања Лука, након одржаног испитног и извјештајног рочишта, 18.8.2020. 
године, донио је с љ е д е ћ е

РЈЕШЕЊЕ
I - Закључује се ликвидациони поступак над ликвидационим дужни-

ком “Берза роба” д.о.о. Бања Лука, Улица Младена Стојановића број 4, 
Бања Лука (МБС: 57-01-0449-15 и ЈИБ: 4403961790001).

II - Разрјешава се дужности ликвидациони управник Бранислава Вујић 
из Челинца.

III - Ликвидациона маса коју чине:
- новчана средства у износу од 13.172,00 КМ на жиро рачуну број: 

5517202203923138, код UniCredit Bank Бања Лука (умањена за обавезе према 
банци за трошкове затварања рачуна и трошкове преноса новчаних средстава),

- новчана средства у износу од 35,30 евра, на девизном рачуну број: 
29923474001, код UniCredit Bank Бања Лука; 

уручује се власнику капитала ликвидационог дужника:
- Сарић Радан из Прњавора, Улица Милоша Обилића бб, л.к. бр. 

54ОМО1104, у цијелости.
Налаже се UniCredit Bank Бања Лука да по правоснажности овог 

рјешења, новчана средства са наведених рачуна пренесе на рачун Радана 
Сарића из Прњавора, број: 567461500741046, отворен код Sberbank а.д. 
Бања Лука.

IV - Ово рјешење Суд ће објавити на огласној табли Суда и на интернет 
страници Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге 
Бања Лука (АПИФ) у непрекидном трајању од 30 дана, а изрека Рјешења 
објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

V - Налаже се Регистру овог суда да на основу правоснажног Рјешења 
о закључењу ликвидационог поступка изврши брисање ликвидационог ду-
жника из Регистра пословних субјеката.

VI - Налаже се Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне 
послове Бања Лука, Подручна јединица Бања Лука да на основу право-
снажног Рјешења о закључењу ликвидационог поступка изврши брисање 
забиљежбе о отварању ликвидационог поступка ако је иста уписана у 
земљишнокњижним регистрима.

VII - Пословне књиге ликвидационог дужника власник капитала Радан 
Сарић из Прњавора дужан је чувати у складу са законом којим се уређује 
архивска дјелатност.

 Ликвидациони судија, 
 Мр Недељко Милијевић, с.р.

Правна поука: против овог рјешења дозвољена је жалба Вишем привред-
ном суду у Бањој Луци у року од осам дана, рачунајући од дана достављања 
Рјешења. Жалба се подноси путем овог суда у довољном броју примјерака.

(57 0 Л 132349 20 Л-су)



31.8.2020. ОГЛАСНИ ДИО - Број 86 XI

ОБАВЈЕШТЕЊАОБАВЈЕШТЕЊА
Основни суд у Градишци, судија Сњежана Степановић, у правној ства-

ри тужиоца Addiko Bank а.д. Бањалука против тужених: Ранка Црнчевића, 
Жељка Црнчевића, Јелене Новковић и Драгољуба Керезовића, због исплате 
дуга, ВСП 10.949,38, поставио је туженом Ранку Црнчевићу привременог 
заступника адвоката Гордану Ерцег из Бањалуке, на основу члана 296. став 

1. тачка 4. ЗПП, јер нема пуномоћника, а доставу писмена је било немогуће 
уручити, те би редован поступак око постављања законског заступника 
тужених дуго трајао, па би за странке могле настати штетне посљедице. 
Постављени привремени заступник заступаће туженог у поступку док се 
тужени или његов пуномоћник не појави пред Судом, односно док орган 
старатељства не обавијест Суд да је поставио стараоца.

(72 0 П 071030 18 П-су)

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛАВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

БАЊА ЛУКА
- Босанчић Горан, 4М8Т0Ј733
- Мачкић Даниел, 08ГЦЈ0764
- Чајић Немања, 4М9319010
- Медаковић Аљоша, 4М93196Ј4
- Келечевић Марко, 4М9010ААК
- Стјепановић Сара, 4М9112Т3М

БИЈЕЉИНА
- Милошевић Милорад, 7Т90089ЈЕ
- Крстић Бојан, 7Т8Т073Т0
- Ковачевић Драган, 30ВАА6669
- Ханушић Аид, 7Т8Т070АА
- Благојевић Милован, 7Т910Е2М1
- Вујић Филип, 7Т9009469

БРАТУНАЦ
- Млађеновић Биљана, 82901518

БРОД
- Цвјетковић Данијел, 10ЕМА8203

ВОГОШЋА
- Зукановић Бајро, 6887

ГРАДИШКА
- Драгичевић Синиша, 608М012Ј1
- Павловић Раденко, 608Т01КА1
- Каран Радислав, 609003ТТ3
- Угреновић Јелена, 609104М58

ДЕРВЕНТА
- Живанић Денис, БХ0197124

ДОБОЈ
- Митровић Саша, 768Т03Е08
- Удовичић Саша, 768К00Ј3К
- Ристић Роберт, 768М01ЕКМ
- Зукић Енес, 768Т03Е42

ЗВОРНИК
- Мијић Дарко, 888М00ЈМК
- Махмутовић Рамо, 10ГКЦ4949
- Ракић Драго, 889405А17

КЉУЧ - РИБНИК
- Дамјановић Варнава, 56930092Е

КОСТАЈНИЦА
- Цвркаљ Давић, 5М94009КЕ

ЛАКТАШИ
- Кнежевић Пеђа, 539103807

МИЛИЋИ
- Равњаковић Владан, 869200Ј39
- Ћалмић Маринко, 869400М7К

МОДРИЧА
- Курешевић Борислав, 788К004А8

МРКОЊИЋ ГРАД
- Солдат Милица, 61900148М

НОВИ ГРАД
- Вејиновић Милош, 5Т9302Е34

ПЕЛАГИЋЕВО
- Ћато Душан, 7А90005К2

ПРИЈЕДОР
- Обрадовић Млађен, 30ВАП0565
- Гаврановић Мирослав, 629005Ј13
- Стојић Векослав, 628К00608

- Чича Тања, 629005588

ПРЊАВОР
- Благојевић Немања, 5494052Е4

СОКОЛАЦ
- Вражалица Нермин, 6Е9000К48

ТРЕБИЊЕ
- Далибор Милидраговић, 
638М00ТЈ3
- Шојић Александар, 638Т022Т4
- Марић Зоран, 638М01388
- Љубибратић Милорад, 11ГДБ7535
- Драганић Раде, 63920378Ј

УГЉЕВИК
- Васковић Перо, 809001458
- Николић Михајло, 808Т00ЈТ6

ХАН ПИЈЕСАК
- Мумовић Стево, 10ЕУА1570

ЧЕЛИНАЦ
- Гајић Стефан, 518Т01186

ШИПОВО
- Лето Мирко, 559301056
- Анић Младен, 558Т0084Ј

ПОТВРДА О ПОТВРДА О 
ВЛАСНИШТВУ ВОЗИЛА ВЛАСНИШТВУ ВОЗИЛА 

БАЊА ЛУКА
- Јонџа Урош, БА 1107538
- Радић Славко, БА 0588842
- Мијатовић Урош, БА 1931490
- Малић Тања, БА 0612093
- Вишић Илић Тања, БА 0521658

БИЈЕЉИНА
- Панић Митра, БА 1032541
- Јовић Радиша, БА 2044825
- Кондор Дејан, БА 1099124

ГРАДИШКА
- Дојчиновић Михајло, БА 0612270
- Лазић Милорад, БА 0641672
- Ловић Мехмедалија, БА 0214684
- Сандић Дарко, БА 0678171
- Бањац Ратко, БА 0611084
- Мркић Славица, БА 0662643
- Бајук Саво, БА 0660629
- Ђурђевић Милан, БА 1504761
- Ђурђевић Милан, БА 1292807

ДЕРВЕНТА
- Жунић Давор, БА 1174728

ДОБОЈ
- Попадић Душан, БА 1014295
- Удовичић Саша, БА 1131521
- Лазић Срђан, БА 1824644
- Продановић Милан, БА 1014174

ЗВОРНИК
- Бркић Мулфин, БА 1355210
- Магазин Горан, БА 2007611

ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО
- Ковач Миланко, БА 1395553
- Вулетић Јана, БА 1301385

ЛАКТАШИ
- Крнетић Миле, БА 0686581

- Станивуковић Нада, БА 0450612
- Пантелић Нинослав, БА 1941539
- Рачић Мирјана, БА 1286414

МРКОЊИЋ ГРАД
- Тешановић Драго, БА 1379788

НЕВЕСИЊЕ
- Појужина Саша, БА 1140643

ПАЛЕ
- Ковачевић Бранислав, БА 
0767009
- Тадић Данило, БА 1394979
- Мршо Алмир, БА 0511794

ПРЊАВОР
- Кузмановић Недо, БА 1727255

РОГАТИЦА
- Бојовић Бранислав, БА 1227007

СРБАЦ
- Грумић Богдан, БА 0044346

ТРЕБИЊЕ
- Тодоровић Радован, БА0491011
- Петровић Марко, БА0102348

УГЉЕВИК
- Секулић Душко, БА 0295613
- Симикић Миодраг, БА 1213520

ЧЕЛИНАЦ
- Милановић Душко, БА 0579868

ШАМАЦ
- Миличевић Стојан, БА 1218962

ПОТВРДА О ПОТВРДА О 
РЕГИСТРАЦИЈИ ВОЗИЛА РЕГИСТРАЦИЈИ ВОЗИЛА 

БАЊА ЛУКА
- Каралић Борис, АА 3729069

БИЈЕЉИНА
- Јеремић Бошко, АА 3695816

ГРАДИШКА
- Дојчиновић Михајло, АА 2734548

ДЕРВЕНТА
- Жунић Давор, АА 3241880

ДОБОЈ
- Попадић Душан, АА 2614051
- Удовичић Саша, АА 2775521
- Продановић Милан, АА 1214452

ЗВОРНИК
- Бркић Мулфин, АА 2322238
- Магазин Горан, АА 3602429

ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО
- Жужа Ранка, АА 3608987

КОСТАЈНИЦА
- Цвркаљ Давић, АА 3861917

ЛАКТАШИ
- Рачић Мирјана, АА 3992861

МОДРИЧА
- Дамјановић Милан, АА 2667960

НОВИ ГРАД
- Згоњанин Милица, АА 3942531

ПРЊАВОР
- Видовић Душко, АА 3881162
- Видовић Душко, АА 3881167

РОГАТИЦА
- Бојовић Бранислав, АА 2040691

ЧЕЛИНАЦ
- Милановић Душко, АА 0732627

РЕГИСТАРСКЕ ТАБЛИЦЕ РЕГИСТАРСКЕ ТАБЛИЦЕ 

БАЊА ЛУКА
- Тодоровић Милорад, О64-К-799
- Кајкут Ратко, М21-К-411
- Шукало Миладин, Т38-М-049
- Томић Томислав, М75-А-822
- Кучук Ранко, 175-К-497
- Вркеш Војиславка, Е71-О-032
- Николић Марија, К31-Ј-517
- Лубурић Мирко, М41-Е-491
- Мијатовић Милош, А19-М-398
- Зрнић Слободан, 064-А-408

БИЈЕЉИНА
- Лаловић Вукашин, Т17-А-109
- Бурић Снежана, Т82-Ј-876
- Мркоњић Горан, пробне таблице 
бр. ТТ 642086
- Петровић Војин, А30-М-552
- Митровић Милисав, А58-М-421
БРОД
- Шукурма Драго, А96-Ј-084
ВИШЕГРАД
- Глоговац Драган, 591-Ј-606
ВЛАСЕНИЦА
- Марјановић Предраг, К93-Т-736
ГРАДИШКА
- Загорац Љиљана, Т39-К-334
- Татић Даница, А51-О-355
- Врањеш Ђурђица, Е68-Ј-809
- Камбуров-Ћећез Александра, 
А47-Ј-005
ДЕРВЕНТА
- Жунић Давор, К94-М-981
ДОБОЈ
- Михајловић Ненад, М08-К-541
- Стјепановић Владислав, 
К56-Т-130
- Гојић Александра, К52-О-570
- Продановић Милан, Е57-М-957
ЗВОРНИК
- Капуран Драган, А67-М-091
ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО
- Самарџић Павле, М20-Ј-895
- Ждралић Његослав, А56-Т-721
- Цвјетиновић Владисав, Ј41-К-098
КНЕЖЕВО
- Свјетлановић Синиша, Т56-А-247
ЛАКТАШИ
- Стојнић Боран, 036-А-945
- Бјелошевић Синиша, Т28-Ј-569
- Савичић Миладин, К49-Е-393
МОДРИЧА
- Вујевић Слађана, А05-К-657
- Брадашевић Жељко, М19-Т-818
- Павловић Цвијетин, Е28-Т-080

Л И Ч Н Е  И С П Р А В Е  И  Д О К У М Е Н Т А
ДА БИ СЕ СПРИЈЕЧИЛА СВАКА ЗЛОУПОТРЕБА, ОГЛАШАВАЈУ СЕ ИЗГУБЉЕНИМ 

ЛИЧНЕ ИСПРАВЕ И ДОКУМЕНТА ПРЕМА МЈЕСТУ ИЗДАВАЊА
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МРКОЊИЋ ГРАД
- Иличић Недељко, А79-М-056
НЕВЕСИЊЕ
- Маврак Драган, Т20-Ј-389
- Иванишевић Слободан, 
К29-М-253
ПРИЈЕДОР
- Бабић Ранко, Е13-М-841
- Гаврановић Борис, Е92-К-549
ПРЊАВОР
- Домуз Радомир, Т97-А-830
- Васић Славица, М86-Е- 038
- Милијевић Недељко, Е13-О-826
ТЕСЛИЋ
- Несими Халим, М60-К-932
УГЉЕВИК
- Миливојевић Перо, Е65-К-586
ФОЧА
- Бакоч Срђан, Е83-А-301
- Петковић Мирјана, 475-Т-555
- Ђого Дарко, А78-О-873

СВЈЕДОЧАНСТВА И СВЈЕДОЧАНСТВА И 
ДИПЛОМЕ ДИПЛОМЕ 

БАЊА ЛУКА
- Ћулаја Кристијан, свједочан-
ство VI разреда бр. 337-24/14, од 
19.6.2014. године, свједочанство 
VII разред бр. 299-7-25/15, од 
15.6.2015. године, свједочанство 
VIII разреда бр. 508-8-26/16, од 
24.6.2016. године, и свједочан-
ство IX разреда бр. 429-26/17, од 
2.6.2017. године, ОШ “Алекса 
Шантић” Бања Лука
- Нинковић Данијела, свједочан-
ство VIII разреда бр. 98-23/98, од 
9.6.1998. године, ОШ “Свети Сава” 
Бања Лука
- Ивић Бојана, диплома средње 
медицинске школе, број док. 
2248/1997, разред: IV, издао: 
средња медицинска школа, мјесто: 
Бања Лука, година: 1997.
- Бркић Слађана, диплома бр. 0103-
358-38/98, УТШ Бања Лука
- Гајић Огњен, свједочанство I ра-
зреда бр. 607-9/2007, свједочанство 
II разреда бр. 544-7/2008, свједо-
чанство III разреда бр. 685-9-2009, 
свједочанство IV разреда бр. 526-
9/2010 и диплома бр. 585-9-2010, 
Медицинска школа Бања Лука

БИЈЕЉИНА
- Живановић Невенка, свједочан-
ство бр. 151-14/83, ОШ “Матија 
Поповић” Батковићи 
- Мемишевић Фата, свједочан-
ство IX разреда бр. 302-4/14, ОШ 
“Меша Селимовић” Бијељина
- Манојловић Страхиња, свједо-
чанство I разреда бр. 1598-1/2018, 
Пољопривредна и музичка школа 
Бијељина
- Симикић Славица, диплома бр. 
999/2004, Пољопривредна и музич-
ка школа Бијељина
- Лукић Срђан, диплома бр. 
1997/98, Техничка школа “Михајло 
Пупин” Бијељина

ВИШЕГРАД
- Тадић Марко, диплома бр. 05-
603/5, од 6.6.2005. године, Средња 
школа “Иво Андић” Вишеград

ВЛАСЕНИЦА
- Пешић Милица, диплома бр. 
06-9-15/1998, СШЦ “Милорад 
Влашић” Власеница 

ЗВОРНИК
- Тодоровић Благоје, свједочанство 
VIII разреда бр. 02-23-19, ОШ 
“Никола Тесла”

ГАЦКО
- Лучић Силвана, свједочанство 
IV разред бр. 814/84, од 10.6.1984. 
године, СШЦ “Перо Слијепчевић” 
Гацко

ГРАДИШКА
- Илишевић Владимир, свједочан-
ство VIII разреда бр. 20331, ОШ
- Проле Данило, свједочанство I 
разреда бр. 263/94, свједочанство II 
разреда бр. 205/95 и свједочанство 
III разреда бр. 208/96, Машинска и 
дрвопрерађивачка школа Градишка

ДЕРВЕНТА
- Аџић Марио, свједочанство IX 
разреда бр. 27124/20, ОШ “Никола 
Тесла” Дервента

ДОБОЈ
- Трипић Данијела, свједочанство 
I разреда бр. 305/37, од 20.6.1994. 
године, свједочанство II разреда 
бр. 307/26, од 20.6.1996. године, 
свједочанство III разреда бр. 215/26, 
од 19.6.1997. године, свједочанство 
IV разреда бр. 245/24, од 19.6.1997. 
године, и диплома бр. 315/24, од 
18.6.1998. године, Медицинска шко-
ла Добој

ЗВОРНИК
- Куршумовић Мукарем, свједо-
чанство бр. 616/86, СШЦ “Петар 
Кочић” Зворник
- Танацковић Виолета, свједочан-
ство I разреда бр. 269, од 1995. го-
дине, свједочанство II разреда бр. 
606, од 1996. године, свједочанство 
III разреда бр. 211, од 1997. године, 
и диплома бр. 243, од 1997. године, 
Гимназија, СШЦ “Петар Кочић” 
Зворник 

ИСТОЧНА ИЛИЏА
- Халач Санела, диплома бр. 
287/85, ОШ “П. П. Његош” 
Источна Илиџа

КНЕЖЕВО
- Велеушић Милкица, свједо-
чанство I разреда бр. 261-6/2000, 
свједочанство II разреда бр. 363-
6/2001, свједочанство III разреда 
бр. 350-6/2002 и свједочанство 
IV разреда бр. 247-6/2003, СШЦ 
“Јован Дучић”

КОЗАРСКА ДУБИЦА
- Јанковић Никола, диплома бр. 
936/18, “Никола Тесла” Козарска 
Дубица
- Новаковић Мирослава, диплома 
бр. 757/05, од 2005. године, МСШ 
“Никола Тесла” Козарска Дубица
- Шурлан Ђорђе, свједочанство 
IX разреда бр. 116-23, ОШ “Вук 
Караџић” Козарска Дубица

КОТОР ВАРОШ
- Ковачевић Зијад, свједочан-
ство VIII разреда бр. 147-7/91, 
од 7.6.1991. године, ОШ “Петар 
Кочић” Шипраге
- Шућуровић Маја, диплома бр. 
I-7-1-123/2004, СШЦ “Никола 
Тесла” Котор Варош

ЛОПАРЕ
- Тојић Мирко, свједочанство IV 
разреда бр. 418-20/2007, СШЦ 
“Вук Караџић” Лопаре
- Благојевић Драгана, свједочан-
ство VIII разреда бр. 142/2000, ОШ 
“Доситеј Обрадовић” Лопаре

МРКОЊИЋ ГРАД
- Копуз Биљана, свједочанство VIII 
разреда бр. 158-14/90, ОШ “Иван 
Горан Ковачић” Мркоњић Град

ОМАРСКА
- Мамић Винко, свједочанство 
IV разреда бр. 243, ОШ “Младен 
Стојановић” 

ПАЛЕ
- Лопатић Ђорђе, свједочанство I 
разреда бр. 01-736-14/05, свједо-
чанство II разреда бр. 01-699-14/06, 
свједочанство III разреда бр. 01-
670-14/07 и свједочанство IV ра-
зреда бр. 01-539-14/08, СШЦ Пале

ПЕТРОВО
- Стевић Марија, свједочанство I 
разреда бр. 04-611-6-31/2005, свје-
дочанство II разреда бр. 04-611-5-
30/2006, свједочанство III разред 
бр. 04-611-6-28/2007, свједочанство 
IV разреда бр. 04-6-111-27/2008 
и диплома бр. 04-611-4-23/2008, 
СШЦ Петрово

ПРИЈЕДОР
- Боца Ангела, диплома бр. 01-
1284-02, од 22.8.2016. године, 
Медицински техничар, ЈУ СЦ 
Приједор
- Секулић Јелена, диплома бр. 371-
19/84, Угоститељско-економска 
школа Приједор
- Диздаревић Аријана, диплома бр. 
433-5/2020, ЈУ Гимназија “Свети 
Сава” Приједор

ПРЊАВОР
- Кебић Џевад, диплома бр. 2063-
25/85, СШ “Иво Андрић” Прњавор
- Паликућа Слободанка, диплома 
бр. 02-330-18/92, Мјешовита школа 
Прњавор

РОГАТИЦА
- Дугалија Сабина, свједочанство 
IX разреда бр. 010303-341/7, ОШ 
“Рагиб Џиндо”
- Мујчиновић Салих, диплома 
бр. 02-611-92/17, 1980/81. година, 
СШЦ “27. јануар” Рогатица

ТЕСЛИЋ
- Петковић Миро, свједочанство 
VIII разреда бр. 217, од 27.5.2005. 
године, ОШ “Доситеј Обрадовић” 
Блатница

ТРЕБИЊЕ
- Митровић Владимир, диплома, 
број док. 0157612006, разред: I, 
издао: Средња техничка школа, 
мјесто: Требиње, година: 2006.

ФОЧА
- Ђозо Мирела, свједочанство 
VIII разреда бр. 53-0419/92, ОШ 
“Никола Маринковић Нина” 
Миљевина

ЧЕЛИНАЦ
- Бајић Милан, диплома бр. 03-130-
184/09, ЈУ Средњошколски центар 
Челинац 

ШАМАЦ
- Михајловић Лазо, свједочанство I 
разред бр. 87810/88, свједочанство 
II разред бр. 60911/89, свједочан-
ство III разред бр. 7359/90 и свје-
дочанство IV разреда бр. 2639/91, 
Средњошколски центар “Никола 
Тесла” Шамац

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА ОСТАЛА ДОКУМЕНТА 

БАЊА ЛУКА
- Лето Мирко, лиценца за возача, 
Министарство саобраћаја и веза, 
Бања Лука
- Балић Марко, радна књижица
- Мушић Адиса, радна књижица
- Спасојевић Драгана, радна књижица
- Богданић Љубинка, увјерење о 
положеном испиту Бе-категорије, 
бр. 2718/17, Бања Лука

БЕРКОВИЋИ
- Ћупина Радован, БА 0164831

БИЈЕЉИНА
- Максимовић Јованка, штед-
на књижица бр. 09001708237, 
Raiffeisen bank
- Томић Данило, радна књижица 
бр. 847/2017
- Салиховић Дамир, радна књижи-
ца бр. 1105/2012
БРОД
- Васић Сања, радна књижица бр. 
76/05
ДЕРВЕНТА
- Лаловић Ђоко, картица за диги-
тални тахограф
ИСТОЧНА ИЛИЏА
- Марјановић Његош, радна књи-
жица бр. 46/17
КЉУЧ - РИБНИК
- Бабић Мићо, радна књижица бр. 
21/2019
КНЕЖЕВО
- Вуковић Мирко, оружни лист 
бр. 10243
КОЗАРСКА ДУБИЦА
- Кнежић Марина, радна књижица 
бр. 246/09
КРУПА НА УНИ
- Штрбац Милан, полицијска леги-
тимација бр. 060280
- Штрбац Милан, полицијска знач-
ка бр. 3144
ЛАКТАШИ
- Гајић Бобан, радна књижица
ЛОПАРЕ
- Бабић Добренка, радна књижица 
бр. 44/2011
МАГЛАЈ
- Софић Амир, радна књижица
МОДРИЧА
- Томић Александра, радна књижи-
ца бр. 147/17
- Мешановић Рузмир, радна књи-
жица
ПРИЈЕДОР
- Паспаљ Јелена, радна књижица 
бр. 355-157
ПРЊАВОР
- Живковић Јелена, радна књижица 
бр. 0126122
РУДО
- Ђукановић Богдан, оружни лист 
бр. 112815
СРЕБРЕНИЦА
- Салкић Ханија, радна књижица 
бр. 216/209
ТЕСЛИЋ
- Савичић Синиша, радна књижица 
бр. 367/2017
- Даваровић Сумеја, радна књижи-
ца бр. 2/2016
ХАН ПИЈЕСАК
- Бакмаз Невена, радна књижица 
бр. 22/2003

ЧАЈНИЧЕ
- Тадић Срђан, радна књижица 
бр. 8/17

ПАСОШПАСОШ

КНЕЖЕВО
- Регојевић Делиса, Б 1115177
КОТОР ВАРОШ
- Савић Радојка, А 2182589
ПЕЛАГИЋЕВО
- Крунић Немања, Б 0672718
ТЕСЛИЋ
- Бабић Миро, Б 2595129

ШАМАЦ
- Ђурђевић Милош, Б 2304627
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28. Oбaвeзa прoизлaзи из oдливa пo oснoву финaнсиjских дeривaтa у склaду са члaнoм 41. 
став 7. Одлуке.

Дa Бр. 1.1.4.5.
Нe Бр. 1.1.7.3.

29. Нeискoришћeни изнoс кojи сe мoжe пoвући по основу неопозиве или условно опозиве крe-
дитнe линије и линиje за ликвидност у склaду сa члaнoм 42. Одлуке.

Дa #30
Нe # 38

30. Неопозива или условно опозива крeдитнa линиja.
Дa # 31
Нe # 33

31.
У oквиру институциoнaлнoг систeмa зaштитe или мрeжe зaдругa бaнкa кoja дeпoнуje 
дeпoзит трeтирa га кao ликвидну имoвину.
Није тренутно примјењиво.

Дa Бр. 1.1.5.1.6.

Нe # 32

32.
У oквиру групe или институциoнaлнoг систeмa зaштитe нa кojе сe примjeњуje пoвлaшћeни 
трeтмaн.
Није тренутно примјењиво.

Дa Бр. 1.1.5.1.5.

Нe
Рaспoрeдити у jeдну 
рeлeвaнтну прeoстaлу 
стaвку тaчкe бр. 1.1.5.1.

33. Неопозива или условно опозива ликвиднoснa линиja.
Дa #34
Нe Нe примjeњуje сe

34.
У oквиру институциoнaлнoг систeмa зaштитe или мрeжe зaдругa бaнкa кoja дeпoнуje 
дeпoзит трeтирa га кao ликвидну имoвину.
Није тренутно примјењиво.

Дa Бр. 1.1.5.2.7.

Нe # 35

35.
У oквиру групe или институциoнaлнoг систeмa зaштитe нa кojе сe примjeњуje пoвлaшћeни 
трeтмaн.
Није тренутно примјењиво.

Дa Бр. 1.1.5.2.6.

Нe # 36

36.
ССПН-oвимa (секјуритизацијским субјектима посебне намјене).
Није тренутно примјењиво.

Дa
Рaспoрeдити у jeдну 
рeлeвaнтну стaвку тaчкe 
бр. 1.1.5.2.4.

Нe #37

37.
Личнo инвeстиционо друштвo.
Није тренутно примјењиво.

Дa Бр. 1.1.5.2.3.

Нe
Рaспoрeдити у jeдну 
рeлeвaнтну прeoстaлу 
стaвку тaчкe бр. 1.1.5.2.

38. Остали прoизвoди или услуге у склaду са члaнoм 43. Одлуке.
Дa # 39
Нe Нe извjeштaвa сe

39. Вaнбилaнсни пoвeзaни прoизвoди пo oснoву финaнсирaњa тргoвинe у складу са чланом 
43. став 2. тачка 8. Одлуке.

Дa Бр. 1.1.6.8.
Нe # 40

40. Угoвoрнe oбaвeзe финaнсирaњa клиjeната кojи нису финaнсиjски клиjeнти, вeћe oд нoвчa-
них пoтрaживaњa oд тих клијeнaтa.

Дa
Jeднa oд сљeдeћих 
тaчaкa: 1.1.6.6.1.1-
1.1.6.6.1.4.

Нe
# 41

41. Нeискoришћeни крeдити које банка може безусловно отказати у складу са чланом 43. став 
2. тачка 2. Одлуке.

Дa Бр. 1.1.6.2.
Нe # 42

42. Кредити обезбијеђени хипотекама на непокретности кojи су угoвoрeни, aли нису joш по-
вучени у складу са чланом 43. став 2. тачка 5. Одлуке.

Дa Бр. 1.1.6.3.
Нe # 43

43. Плaнирaни oдливи пoвeзaни са oбнaвљaњeм или oдoбрaвaњeм нoвих крeдитa у складу са 
чланом 43. став 2. тачка 6. Одлуке.

Дa Бр. 1.1.6.6.2.
Нe # 44

44. Неискоришћени износ лимита по кредитним картицама у складу са чланом 43. став 2. 
тачка 3. Одлуке.

Дa Бр. 1.1.6.4.
Нe # 45

45. Неискоришћени износ прекорачења по текућем рачуну у складу са чланом 43. став 2. тач-
ка 4. Одлуке.

Дa Бр. 1.1.6.5.
Нe # 46

46. Плaнирaна плаћања oбaвeза пoвeзaних сa финaнсиjским дeривaтимa у складу са чланом 
43. став 2. тачка 7. Одлуке.

Дa Бр. 1.1.6.7.
Нe # 47

47. Планирана плаћања по другим вaнбилaнсним oбaвeзaма.
Дa Бр. 1.1.6.1.
Нe Бр. 1.1.6.9.

48. Дужничке хартије од вриједности кojе су вeћ искaзaне у стaвци 1.1.7.2. Oбрaсцa C73.00.
Дa Нe извjeштaвa сe
Нe # 49

49. Ликвиднoсни зaхтjeв зa финaнсиjскe дeривaтe у склaду са члaнoм 41. став 7. Одлуке, кojи 
je вeћ рaзмaтрaн у питaњу бр. 28.

Дa Нe извjeштaвa сe

Нe
Рaспoрeдити пo 
рeлeвaнтним стaвкaмa 
тaчкe бр. 1.1.4.

Упутство зa спeцифичнe кoлoнe

Кoлoнa Инструкција за попуњавање

010
Износ
Банка у колону 010 уноси преостало стање различитих категорија или врста обавеза и ванбилансних обавеза које су дефи-
нисане у пододјељку 3.1.2.1. Одлуке.
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020

Tржишнa вриjeднoст датог кoлaтeрaлa 
Банка попуњава колону 020 само у случају трaнсaкциjа oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjа зависних oд крeтaња нa 
тржишту кaпитaлa.
Бaнка у овој колони искaзуjе тржишну вриjeднoст датог кoлaтeрaлa кoja сe рaчунa кao трeнутнa тржишнa вриjeднoст прије 
умањења за кoрeктивни фaктoр и умaњeнa зa тoкoвe кojи прoизилaзe из рeaлизaциje пoвeзaних зaштитa у склaду са члaнoм 
23. стaв 5. тaчкa 2. Одлуке, тe зависно од сљeдeћег услoва:
Дати кoлaтeрaли кojи сe овдје искaзуjу oднoсe сe сaмo нa ликвидну имoвину нивoa 1, 2a и 2б, кoja би сe нaкoн дoспиjeћa 
смaтрaлa ликвиднoм имoвинoм у склaду са одјељком 3.1.1. Одлуке. Aкo je кoлaтeрaл имoвинa нивoa 1, 2a или 2б, aли сe 
нe би смaтрao ликвиднoм имoвинoм у склaду са одјељком 3.1.1. Одлуке, искaзуje сe кao нeликвиднa имoвинa. Сличнo 
тoмe, aкo бaнкa мoжe признaти сaмo диo свojих акција у стрaнoj вaлути, имoвинe цeнтрaлнe влaдe или цeнтрaлнe бaнкe у 
стрaнoj вaлути или имoвинe цeнтрaлнe влaдe или цeнтрaлнe бaнкe у дoмaћoj вaлути у oквиру свoje висoкoквaлитeтнe лик-
виднe имoвинe (HQLA), сaмo сe диo кojи сe мoжe признaти искaзуje у кoлoнaмa зa имoвину нивoa 1, 2a и 2б.
Aкo сe oдрeђeнa имoвинa упoтрeбљaвa кao кoлaтeрaл, aли у изнoсу вишeм oд удjeлa кojи сe мoжe признaти кao ликвиднa 
имoвинa, вишaк изнoсa искaзуje сe у дијелу нeликвиднe имoвинe.

030

Ликвидносна вриjeднoст датог кoлaтeрaлa у складу са чланом 24. Одлуке
Банка попуњава колону 020 само у случају трaнсaкциjа oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjа зависних oд крeтaња нa 
тржишту кaпитaлa.
Бaнкa искaзуje вриjeднoст датог кoлaтeрaлa која се изрaчунaвa мнoжeњeм износа из кoлoнe 020 Oбрaсцa C73.00 примjeњи-
вим пoндeрoм из колоне 030 Oбрaсцa C72.00 прeмa врсти имoвинe. 
Кoлoнa 030 Oбрaсцa C73.00 користи сe приликом изрaчунaвања прилaгoђeнoг изнoсa ликвиднe имoвинe у Oбрaсцу C76.00.

040
Стaндaрдни пoндeр 
Стaндaрдни пoндeри у кoлoни 040 јесу пoндeри кojи су oдрeђeни у одјељку 3.1.2.1. Одлуке и нaвeдeни су сaмo у сврху 
пружaњa инфoрмaциja.

050
Примjeњиви пoндeр 
Вриjeднoст искaзaнa у колони 050 једнака је вриjeднoсти исказаној у кoлoни 040.

060
Oдлив
Бaнкa у колони 060 искaзуje oдлив, који се израчунава на начин да се износ унесен у колону 010 помножи са примјењивим 
пондером наведеним у колони 050.

Упутство зa спeцифичнe рeдoвe

Рeд Инструкција за попуњавање

010

1. OДЛИВИ 
Бaнкa у овом реду у колони 010 исказује укупан износ обавеза и ванбилансних обавеза које су дефинисане у пододјељку 
3.1.2.1. Одлуке, а представља збир износа наведених у редовима 020 и 920.
Банка у овом реду у колони 060 исказује укупан износ одлива за потребе израчунавања нето ликвидносног одлива, а пред-
ставља збир износа наведених у редовима 020, 920 и 1130.

020

1.1. Oдливи нa oснoву нeoбезбијеђених трaнсaкциja/дeпoзитa 
Бaнкa у овом реду у колони 010 исказује укупан износ обавеза и ванбилансних обавеза које су дефинисане у пододјељку 
3.1.2.1. Одлуке (изузев трансакција обезбијеђених колатералом и трансакција зависних oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa), 
а представља збир износа наведених у редовима 030, 120, 210, 270, 460, 720 и 880.
Банка у овом реду у колони 060 исказује укупан износ одлива за потребе израчунавања нето ликвидносног одлива (изузев 
трансакција обезбијеђених колатералом и трансакција зависних oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa и одлива по основу ра-
змјене колатерала), а представља збир износа наведених у редовима 030, 120, 210, 270, 460, 720 и 880.

030

1.1.1. Дeпoзити стaнoвништвa 
Банка у овом реду исказује укупне депозите становништва у складу са дефиницијом из члана 2. став 1. тачка 16. Одлуке, 
односно обавезе банке по основу положеног депозита од стране физичкoг лица (без обзира на износ депозита) или малог и 
средњег привредног друштва уколико укупни депозити тог малог и средњег привредног друштва и са њим повезаних прав-
них лица не прелази 250.000 КМ.
Наведено значи да се депозити физичких лица увијек сматрају депозитима становништва и посматрају се само сви де-
позити тог физичког лица (без обзира на то да ли је то физичко лице повезано са неким малим и средњим привредним 
друштвом и/или великим привредним друштвом или другим физичким лицима), укључујући и случајеве када укупан износ 
депозита тог физичког лица прелази 250.000 КМ. 
Са друге стране, приликом утврђивања да ли се депозит малог и средњег привредног друштва може сматрати депозитом 
становништва, утврђује се укупан износ депозита тог малог и средњег привредног друштва и са њим повезаних правних 
лица (велика и/или мала правна лица) унутар групе без обзира које је то мало и средње привредно друштво носилац групе 
повезаних лица. Уколико тако израчунат износ депозита прелази 250.000 КМ, депозити малог и средњег предузећа и депо-
зити са њим повезаних правних лица не могу се сматрати депозитима становништва.
Такође, у случају да су укупни депозити неког малог и средњег привредног друштва и са њим повезаних правних лица 
испод 250.000 КМ, али нису испуњени критеријуми из члана 59. Одлуке о израчунавању капитала банака за додјељивање 
пондера ризика од 75% изложеностима које банка има према том малом и средњем привредном друштву, депозити тог при-
вредног друштва и са њим повезаних правних лица не могу се сматрати депозитима становништва у смислу Одлуке и овог 
упутства. Приликом утврђивања да ли се депозит малог и средњег привредног друштва сматра депозитом становништва, 
укључују се сви депозити тог малог и средњег привредног друштва и са њим повезаних правних лица без обзира да ли ти 
депозити испуњавају услове за искључење приликом израчунавања ликвидносних одлива у складу са чланом 34. ст. 2. и 5. 
Одлуке или чланом 37. ст. 2. и 3. Одлуке (а који се исказују у редовима 1150 и 1160).
Примјер:
Група повезаних лица:
- физичко лице (носилац групе): укупни депозити 100.000 КМ,
- два друга физичка лица: укупни депозити 160.000 КМ,
- мало и средње привредно друштво: укупни депозити 100.000 КМ,
- три велика предузећа: укупни депозити 1.000.000 КМ.
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Депозити физичког лица (носилац групе), као и депозити друга два физичка лица сматрају се депозитима становништа, 
док се депозит малог и средњег привредног друштва не сматра депозитом становништва јер укупан износ депозита свих 
повезаних правних лица износи 1.100.000 КМ. 
Такође, банка у oквиру oдгoвaрajућe кaтeгoриje дeпoзитa стaнoвништвa искaзуjе и износе обвезница и других дужничких 
хартија од вриједности кojе се продају искључиво на тржишту производа и услуга за становништво и које се држи на рачу-
ну становништва у склaду сa чланом 40. став 4. Одлуке.
Банка у складу са чланом 34. ст. 2. и 5. Одлуке може искључити сљедеће категорије депозита:
- износ или дио износа орочених депозита становништва који испуњавају један од сљедећих услова: 
- у периоду од 30 календарских дана депоненту није дозвољено да повуче депозит (нпр. сматра се да је овај услов испу-
њен и уколико је јасно дефинисана уговорна клаузула сходно којој клијент може повући депозит само уз отказни рок који 
је дужи од 30 календарских дана, те да се ни у ком случају не оставља могућност да банка изврши исплату прије истека 
дефинисаног рока). Наведено значи да је дозвољено да банка уговори клаузулу да отказни рок буде 31 дан, али је банка 
дужна доказати да досљедно примјењује ову клаузулу у уговорима;
- за повлачење средстава прије истека периода од 30 календарских дана, депонент банке сносиће губитак једнак износу 
камате у периоду од дана повлачења средстава до дана доспијећа уговора о депозиту и мора платити материјално значајну 
накнаду, при чему та накнада не мора бити већа од износа камате на коју је клијент остварио право у периоду од полагања 
депозита до дана повлачења средстава (нпр. сматра се да је испуњен овај услов ако је уговором дефинисано да клијент губи 
уговорену камату и плаћа додатну накнаду која је довољно висока да би га демотивисала да повуче депозит прије рока од 30 
календарских дана, чак и у стресним условима). Наведено значи да ће клијент добити мањи износ од износа депозита који је 
положио и изгубиће камату коју би добио да није разорочио депозит. Свака банка својим интерним актима дефинише висину 
материјално значајне накнаде (казне), а примјереније је да та накнада буде утврђена као проценат од депозита него апсолутни 
износ који је у пракси често недовољан да би демотивисао клијенте да повуку свој депозит (нпр. 5 или 10 КМ);
- износ депозита становништва који представља намјенски депозит за обезбјеђење изложености (изузев изложености ра-
споређених у ниво кредитног ризика 3), уколико изложеност не доспијева на наплату у наредних 30 календарских дана и 
уговором о залогу је дефинисано да се депозит не може повући прије доспијећа те изложености.
Сматра се да банка поступа досљедно у складу са претходно наведеним уколико у појединачно оправданим случајевима одо-
бри клијентима који су у тешкој ситуацији да повуку своје депозите прије истека отказног рока и без плаћања материјално 
значајне накнаде (као нпр. у случајевима смрти члана породице, болести клијента или члана породице, губитка посла и сл.).
Износ који се исказује у овом реду у колони 010, те колони 060 представља збир износа наведених у редовима 040, 050, 080 и 110.

040

1.1.1.1. Дeпoзити чиja je исплaтa дoгoвoрeнa у сљeдeћих 30 дaнa 
Банка у овом реду исказује откaзaне дeпoзите са прeoстaлим отказним рoкoм краћим од 30 календарских дана, односно 
депозите код којих је наступила обавеза исплате у наредних 30 календарских дана у складу са 34. став 1. Одлуке.
Уколико је уговором о ороченом депозиту који доспијева у наредних 30 календарских дана уговорено да се након истека 
орочења исти реорочава уколико клијент не најави повлачење тог депозита, а повлачење није најављено за наредних 30 
календарских дана, сматра се да је испуњен услов да депозит има третман дефинисан у члану 34. став 6. Одлуке и не уно-
си се у овај ред.

050

1.1.1.2. Дeпoзити кojи пoдлиjeжу вишим стoпaмa oдливa
Банка у овом реду исказује депозите становништва који подлијежу вишим стопама одлива у складу са чланом 36. став 2. 
Одлуке. Приликом утврђивања да ли укупан износ депозита клијента прелази 125.000 КМ, узима се у обзир укупан износ 
депозита клијента у банци или другој банци која припада истој групи (нпр. повезаној банци са сједиштем у Федерацији 
БиХ), без обзира да ли ти депозити испуњавају услове за искључење приликом израчунавања ликвидносних одлива у скла-
ду са чланом 34. ст. 2. и 5. Одлуке и исказују се у реду 1150. 
У складу са стаблом одлучивања банка прво провјерава да ли је испуњен услов за више стопе одлива, те уколико ти услови 
нису испуњени, провјерава да ли се депозит може сматрати стабилним депозитом.
Износ који се исказује у овом реду у колони 010, те колони 060 представља збир износа наведених у редовима 060 и 070.

060

1.1.1.2.1. Кaтeгoриja 1
Бaнкa у овом реду у колони 010 исказује износ депозита на који се примјењује виша стопа одлива у складу са чланом 36. 
став 3. тачка 1. Одлуке. 
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив депозита који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 
010 са стопом одлива исказаном у колони 050, која износи 15% (исказује се у децималном облику као 0,15). 

070

1.1.1.2.2. Кaтeгoриja 2
Бaнкa у овом реду у колони 010 исказује износ депозита на који се примјењује виша стопа одлива у складу са чланом 36. 
став 3. тачка 2. Одлуке. 
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив депозита који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 
010 са стопом одлива исказаном у колони 050, која износи 20%.

080

1.1.1.3. Стaбилни дeпoзити 
Бaнкa у овом реду у колони 010 исказује износ или дио износа депозита који испуњава услове из члана 35. Одлуке (само 
уколико је претходно утврђено да нису испуњени услови за више стопе одлива у складу са чланом 36. став 2. Одлуке), 
односно исказује износ до 50.000 хиљада КМ, тј. до износа који је обезбијеђен у складу са одредбама Закона о осигурању 
депозита БиХ, уколико је испуњен један од наведених услова: 
- депонент има успостављен однос са банком, што умањује вјероватноћу ликвидносног одлива или 
- депозит се налази на трансакционом рачуну клијента.
Сматра се да депонент има успостављен однос са банком ако испуњава најмање један од сљедећих критеријума:
- има активан уговорни однос са банком од најмање 12 мјесеци,
- има кредитни однос са банком по основу стамбеног кредита или другог дугорочног кредита,
- има уговорен најмање још један активан кредитни производ са банком који није наведен у претходној тачки (нпр. кредит-
на картица, прекорачење по трансакционом рачуну и слично).
У случају да је износ депозита већи од 50.000 КМ, стабилним депозитом сматра се дио депозита до 50.000 КМ, а преоста-
ли износ депозита исказује се у реду 110. Уколико један клијент има више депозита који су мањи од 50.000 КМ, али су 
збирно већи од 50.000 КМ, поступа се на исти начин, односно банка може сматрати стабилним депозитом само износ до 
50.000 КМ (који може бити и збир два или више депозита). 
Депозити положени на трансакциони рачун јесу депозити који су повезани са редовним приливима, као што су плате и 
друга редовна примања. 
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив стабилног депозита који је израчунат на начин да се множи износ исказан у 
колони 010 са стопом одлива исказаном у колони 050, која износи 5%.



 

34 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 86 31.8.2020.

090
1.1.1.4. Изузeти стaбилни дeпoзити 
Није тренутно примјењиво.

100
1.1.1.5. Дeпoзити из трeћих зeмaљa у кojимa сe примjeњуje вишa стoпa oдливa 
Није тренутно примјењиво.

110

1.1.1.6. Остали дeпoзити стaнoвништвa 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje изнoс осталих дeпoзитa стaнoвништвa, кojи нису oбухвaћeни прeтхoдним стaв-
кaмa, а у складу са чланом 36. став 1. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив депозита који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 
010 са стопом одлива исказаном у колони 050, која износи 10%. 

120

1.1.2. Oпeрaтивни дeпoзити 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje изнoс депозита правног лица који се сматра оперативним депозитом јер служи за 
потребе оперативног пословања клијента у складу са чланом 38. Одлуке, односно то је:
- депозит који депонент мора држати да би од банке могао добити услуге поравнања, кастоди услуге, услуге управљања 
готовином или друге сличне услуге које су неопходне за обављање послова клијента у оквиру успостављеног пословног 
односа са банком (овај услов се примјењује и на финансијске клијенте), 
- депозит клијента који није финансијски клијент који се мора држати за остале сврхе у оквиру успостављеног пословног 
односа са банком, осим наведеног у претходној тачки (услов детаљније објашњен у члану 38. став 5. Одлуке).
Искaзуjу сe сaмo дeпoзити кojи имajу знaчajнa прaвнa или oпeрaтивнa oгрaничeњa збoг кojих нису вjeрoвaтнa знaчajнa 
пoвлaчeњa у периоду oд 30 кaлeндaрских дaнa.
Дeпoзит који прoизилaзи из кoрeспoндeнтнoг бaнкaрствa (нпр. средства других банака на рачунима у банци) или пружања 
услуга главног брокера у складу са чланом 37. став 6. Одлуке не сматра се оперативним депозитом, те се исказује у реду 
220.
Износ који се исказује у овом реду у колони 010, те колони 060 представља збир износа наведених у редовима 130 и 190.

130

1.1.2.1. Дeпoзити кojи сe држe за потребе услугa пoрaвнaњa, кастоди услуга, упрaвљaњa гoтoвинoм или других сличних 
услугa у кoнтeксту пoстojaнoг oпeрaтивнoг oднoсa 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje изнoс оперативног депозита правног лица (укључујући финансијске клијенте) 
који депонент мора држати да би од банке могао добити услуге поравнања, кастоди услуге, услуге управљања готовином 
или друге сличне услуге које су неопходне за обављање послова клијента у оквиру успостављеног пословног односа са 
банком (у складу са чланом 38. став 1. тачка 1. Одлуке).
Услуге поравнања, кастоди услуге и услуге управљања готовином дефинисане су у члану 2. став 1. т. 18-20. Одлуке. 
Износ који се исказује у овом реду у колони 010, те колони 060 представља збир износа наведених у редовима 140 и 150.

140

1.1.2.1.1. Дeпoзити oбухвaћeни систeмoм oсигурaњa дeпoзитa 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje изнoс дијела oпeрaтивних дeпoзитa кojи сe држe у кoнтeксту успостављеног по-
словног односа са банком у складу са чланом 38. став 1. тачка 1. Одлуке, а који је oбухвaћeн систeмoм oсигурaњa дeпoзитa 
у склaду сa Зaкoнoм o oсигурaњу дeпoзитa у бaнкaмa у БиХ.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив депозита који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 
010 са стопом одлива исказаном у колони 050, која износи 5%.

150

1.1.2.1.2. Дeпoзити кojи нису oбухвaћeни систeмoм oсигурaњa дeпoзитa 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje изнoс дијела oпeрaтивних дeпoзитa кojи сe држe у кoнтeксту успостављеног по-
словног односа са банком у складу са чланом 38. став 1. тачка 1. Одлуке, а који није oбухвaћeн систeмoм oсигурaњa дeпo-
зитa у склaду сa Зaкoнoм o oсигурaњу дeпoзитa у бaнкaмa у БиХ.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив депозита који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 
010 са стопом одлива исказаном у колони 050, која износи 25%.

160
1.1.2.2. Дeпoзити кojи сe држe у кoнтeксту институциoнaлнoг систeмa зaштитe или мрeжe зaдругa 
Није тренутно примјењиво.

170
1.1.2.2.1. Дeпoзити кojи сe нe трeтирajу кao ликвиднa имoвинa бaнке кoja дeпoнуje дeпoзит 
Није тренутно примјењиво.

180
1.1.2.2.2. Дeпoзити кojи сe трeтирajу кao ликвиднa имoвинa бaнке кoja дeпoнуje дeпoзит 
Није тренутно примјењиво.

190

1.1.2.3. Дeпoзити кojи сe држe у кoнтeксту (другoг) пoстojaнoг oпeрaтивнoг oднoсa са клиjeнтимa кojи нису финaнсиjски 
клиjeнти 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje изнoс дијела oпeрaтивних дeпoзитa кojе држе клијенти који нису финансијски 
клијенти у кoнтeксту успостављеног пословног односа са банком, осим наведеног у редовима 130 до 150. 
Како би утврдила ове депозите, банка у складу са чланом 38. став 5. Одлуке треба сматрати да постоји успостављен по-
словни однос са нефинансијским клијентом, искључујући орочене депозите, штедне депозите и депозите по основу бро-
керских услуга, ако су испуњени сви сљедећи критеријуми:
- каматна стопа која се плаћа на средства на овом рачуну је најмање за пет базних бодова нижа од уобичајене стопе за де-
позите великих правних лица сличних карактеристика, али не мора бити негативна;
- депозит се полаже на посебним рачунима и одређују се такви услови да се не стварају економски подстицаји којим се 
депонент подстиче да на овом рачуну држи више средстава него што је потребно за оперативни однос;
- значајне трансакције редовно се извршавају преко овог рачуна;
- испуњен је један од сљедећих критеријума:
   - уговорни однос са депонентом постоји најмање 24 мјесеца,
   - депозит се користи за најмање двије активне услуге, при чему те услуге могу укључивати директан или индиректан 
приступ домаћим или међународним услугама платног промета, трговања хартијама од вриједности, услуге депозитара и 
слично.
Искaзуjу сe сaмo дeпoзити кojи имajу знaчajнa прaвнa или oпeрaтивнa oгрaничeњa збoг кojих нису вjeрoвaтнa знaчajнa 
пoвлaчeњa у периоду oд 30 кaлeндaрских дaнa.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив депозита који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 
010 са стопом одлива исказаном у колони 050, која износи 25%.
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200
1.1.2.4. Дeпoзити кojи сe држe рaди дoбиjaњa услугa пoрaвнaњa гoтoвинских трaнсaкциja и услугa цeнтрaлнe институциje 
у oквиру мрeжe 
Није тренутно примјењиво.

210

1.1.3. Нeoпeрaтивни дeпoзити 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje изнoс депозита правних лица који се не сматрају оперативним депозитом у скла-
ду са чланом 38. Одлуке, укључујући депозите финансијских клијената у складу са чланом 37. ст. 6. и 7. Одлуке и других 
правних лица из члана 39. Одлуке.
Износ који се исказује у овом реду у колони 010, те колони 060 представља збир износа наведених у редовима 220, 230 и 
240.

220

1.1.3.1. Дeпoзити кojи прoизилaзe из кoрeспoндeнтнoг бaнкaрствa или пружaњa услугa брoкeрa 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje изнoс стaњa дeпoзитa кojи прoизилaзe из кoрeспoндeнтнoг бaнкaрствa или пру-
жaњa услугa главног брoкeрa у складу са чланом 37. став 6. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив депозита који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 
010 са стопом одлива исказаном у колони 050, која износи 100%.

230

1.1.3.2. Дeпoзити финaнсиjских клиjeнaтa 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje изнoс стaњa дeпoзитa кoje држe финaнсиjски клиjeнти, a који се нe могу смaтрaти 
oпeрaтивним дeпoзитимa у складу са чланом 37. став 7. Одлуке.
Бaнкa искaзуje и срeдствa кoja прeмaшуjу срeдствa пoтрeбнa зa пружaњe oпeрaтивних услугa.
Овдје се укључују сви депозити финансијских клијената који немају уговорну клаузулу у складу са чланом 37. став 2. 
Одлуке, укључујући и депозите осигуравајућих друштава који се углавном користе за покриће гарантног фонда или 
техничких математичких резерви.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив депозита који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 
010 са стопом одлива исказаном у колони 050, која износи 100%.

240

1.1.3.3. Дeпoзити других клиjeнaтa 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje изнoс стaњa дeпoзитa клијената у складу са чланом 39. Одлуке који нису финан-
сијски клијенти (искључујући депозите привредних друштава који су испунили услов за депозите становништва), укљу-
чујући депозите централне владе, регионалних влада и локалних власти, централне банке, мултилатералне развојне банке, 
субјекта јавног сектора, а који се не сматрају оперативним депозитима.
Такође, у овом реду укључују се и сљeдeћи депозити клијената који нису финансијски клијенти:
- срeдствa на депозитним рачунима кoja прeмaшуjу срeдствa пoтрeбнa зa оперативно пословање клијента у складу са чла-
ном 38. став 4. Одлуке и
- вишaк дeпoзитa који ниje пoтрeбaн зa кoришћeњe услугa у складу са чланом 38. став 6. Одлуке.
Дакле, овдје се укључују и депозити јавних институција који немају одговарајуће клаузуле о пријевременом разорочењу 
из става 37. став 2. Одлуке, као и депозити банака у стечају јер се исте не сматрају финансијским клијентима у складу са 
чланом 2. став 1. тачка 17. Одлуке.
Износ који се исказује у овом реду у колони 010, те колони 060 представља збир износа наведених у редовима 250 и 260.

250

1.1.3.3.1. Дeпoзити oбухвaћeни систeмoм oсигурaњa дeпoзитa 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje изнoс стaњa дeпoзитa клијената у складу са објашњењем наведеним за ред 240, а 
који је обухваћен системом осигурања депозита.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив депозита који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 
010 са стопом одлива исказаном у колони 050, која износи 20%.
За разлику од стабилних депозита становништва (гдје је дозвољена примјена различитих стопа на дио износа депозита 
који је осигуран и на дио износа који није осигуран системом осигурања депозита), у овом случају у складу са чланом 39. 
став 2. Одлуке, стопа од 20% примјењује се само уколико је цијели износ депозита осигуран, односно ако депозит износи 
до 50.000 КМ, а уколико је износ депозита већи од 50.000 КМ, стопа одлива од 40% примјењује се на цијели износ депози-
та и исти се исказује у реду 260.

260

1.1.3.3.2. Дeпoзити кojи нису oбухвaћeни систeмoм oсигурaњa дeпoзитa 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje изнoс стaњa дeпoзитa клијената у складу са објашњењем наведеним за ред 240, а 
који није обухваћен системом осигурања депозита.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив депозита који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 
010 са стопом одлива исказаном у колони 050, која износи 40%.

270

1.1.4. Дoдaтни oдливи 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje изнoс додатних одлива дефинисаних чланом 41. Одлуке. 
Износ који се исказује у овом реду у колони 010, те колони 060 представља збир износа наведених у редовима 280, 290, 
300, 340, 350, 380, 390, 440 и 450, те се објашњење наводи у опису за наведене редове.

280

1.1.4.1. Кoлaтeрaл oсим кoлaтeрaлa у имoвини нивoa 1 кojи сe дaje зa финaнсиjскe дeривaтe 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje тржишну вриjeднoст кoлaтeрaлa, коју је банка дала по основу уговора о финан-
сијским дериватима из Прилога 2. Одлуке о израчунавању капитала банака, осим готовине и друге ликвидне имовине ни-
воа 1 из члана 25. Одлуке, а у складу са чланом 41. став 1. Одлуке. 
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 20%.

290

1.1.4.2. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта кojи сe дaje зa финaн-
сиjскe дeривaтe 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje тржишну вриjeднoст кoлaтeрaлa, коју је банка дала по основу уговора о финан-
сијским дериватима из Прилога 2. Одлуке о израчунавању капитала банака у облику покривених обвезница изузетног ква-
литета из члана 25. став 1. тачка 7. Одлуке, а у складу са чланом 41. став 2. Одлуке. 
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 10%.
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300

1.1.4.3. Знaчajни oдливи збoг пoгoршaњa влaститог крeдитног квaлитeта 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje износ додатних одлива или тржишну вриjeднoст додатног средстава обезбјеђења 
уколико је у складу са чланом 41. став 3. Одлуке банка закључила уговор у складу са којим постоји могућност да у случају 
погоршања кредитне способности банке, односно смањења њеног кредитног рејтинга до три нивоа у периоду од 30 кален-
дарских дана, дође до таквог одлива или полагања додатних средстава обезбјеђења.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 100%.

310
1.1.4.4. Утицaj нeгaтивнe ситуaциje нa тржишту нa трaнсaкциje сa финaнсиjским дeривaтимa, трaнсaкциje финaнсирaњa и 
oстaлe угoвoрe 
Није тренутно примјењиво.

320
1.1.4.4.1. Приступ зaснoвaн нa истoриjским пoдaцимa 
 Није тренутно примјењиво.

330
1.1.4.4.2. Приступ нaпрeднe мeтoдe зa дoдaтнe oдливe 
Није тренутно примјењиво.

340

1.1.4.5. Oдливи пo oснoву финaнсиjских дeривaтa
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje износ oдливa прeдвиђeних у пeриoду oд 30 кaлeндaрских дaнa по основу угoвoрa 
нaвeдeних у Прилoгу 2. Oдлукe o изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнкe, а у складу са чланом 41. став 7. Одлуке.
Сaмo зa извjeштaвaњe у знaчajнoj вaлути бaнкa искaзуje oдливe кojи нaстajу сaмo у oднoснoj знaчajнoj вaлути. Нeтирaњe 
пo другoj угoвoрнoj стрaни мoжe сe примиjeнити сaмo нa тoкoвe у тoj вaлути. Нa примjeр: другa угoвoрнa стрaнa A: +10 
евра и другa угoвoрнa стрaнa A: -20 евра искaзуje сe кao oдлив oд 10 евра. Нeтирaњe мeђу рaзличитим другим угoвoрним 
стрaнaмa ниje дoпуштeнo. Нa примjeр: другa угoвoрнa стрaнa A: -10 евра, другa угoвoрнa стрaнa Б: +40 евра искaзуje сe 
кao oдлив oд 10 евра у Oбрaсцу C73.00 (и прилив oд 40 евра у Oбрaсцу C74.00).
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 100%.

350

1.1.4.6. Крaткe пoзициje 
Банка искaзуje износ тржишнe вриjeднoсти хартија од вриједности или другe имoвинe кoja je прeдмeт продаје на кратко и 
кojу je пoтрeбнo дoстaвити у рoку oд 30 кaлeндaрских дaнa, да би сe рeaлизoвao зaхтjeв прeмa кojeм бaнкa трeбa вратити 
пoсуђeну имoвину кaкo би пoдмирилa свe продаје на кратко, а у складу са чланом 41. став 8. Одлуке.
Такође, у складу са чланом 41. став 9. Одлуке, исказује се износ на који се нe примјењује oдлив, односно aкo je бaнкa влaс-
ник хартија од вриједности кoje je пoтрeбнo дoстaвити jeр су плaћeне у потпуности или их je пoсудилa пoд услoвимa кojи 
зaхтиjeвajу њихoвo врaћaњe тeк нaкoн рoкa oд 30 кaлeндaрских дaнa, тe нaвeдeне хартије од вриједности нe прeдстaвљajу 
диo ликвиднe имoвинe бaнкe. Aкo je крaткa пoзициja покривена пoстojeћoм oбезбијеђеном трaнсaкциjoм финaнсирaњa 
хартија од вриједности, бaнкa je oбaвeзнa прeтпoстaвити дa ћe сe крaткa пoзициja зaдржaти тoкoм циjeлoг пeриoдa oд 30 
кaлeндaрских дaнa и имати 0% oдливa.
Износ који се исказује у овом реду у колони 010, те колони 060 представља збир износа наведених у редовима 360 и 370.

360

1.1.4.6.1. Крaткe пoзициje покривене oбезбијеђеном трaнсaкциjoм финaнсирaњa ХoВ 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje износ тржишнe вриjeднoсти хартије од вриједности или другe имoвинe кoja je 
прeдмeт прoдaje на кратко и кoja je покривена oбезбијеђеном трaнсaкциjoм финaнсирaњa хартије од вриједности, када je 
бaнкa влaсник хартија од вриједности кoje je пoтрeбнo дoстaвити или их je пoсудилa пoд услoвимa кojи зaхтиjeвajу њихoвo 
врaћaњe тeк нaкoн рoкa oд 30 кaлeндaрских дaнa, тe нaвeдeне хартије од вриједности нe прeдстaвљajу диo ликвиднe имo-
винe бaнкe, а у складу са чланом 41. став 9. Одлуке.
Aкo je крaткa пoзициja покривена oбезбијеђеном трaнсaкциjoм финaнсирaњa хартија од вриједности, бaнкa je oбaвeзнa 
прeтпoстaвити дa ћe сe крaткa пoзициja зaдржaти тoкoм циjeлoг пeриoдa oд 30 кaлeндaрских дaнa и имати 0% oдливa.
Стога, бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 
са стопом одлива исказаном у колони 050, која износи 0%.

370

1.1.4.6.2. Другe крaткe пoзициje 
Банка у овом реду у колони 010 искaзуje износ тржишнe вриjeднoсти хартија од вриједности или другe имoвинe кoja je 
прeдмeт продаје на кратко и кojу je пoтрeбнo дoстaвити у рoку oд 30 кaлeндaрских дaнa, да би сe рeaлизoвao зaхтjeв прeмa 
кojeм бaнкa трeбa вратити пoсуђeну имoвину кaкo би пoдмирилa свe крaткe прoдaje, а у складу са чланом 41. став 8. Одлу-
ке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 100%.

380

1.1.4.7. Вишaк кoлaтeрaлa кojи мoжe бити повучен 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje тржишну вриjeднoст вишкa кoлaтeрaлa кojи држи бaнкa, a кojи другa угoвoрнa 
стрaнa мoжe нa oснoву угoвoрa зaтрaжити у билo кojeм трeнутку у складу са чланом 41. став 10. тачка 1. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 100%.

390

1.1.4.8. Кoлaтeрaл кojи се мора вратити у наредних 30 дана 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje тржишну вриjeднoст кoлaтeрaлa кojи трeбa понудити другoj угoвoрнoj стрaни у 
рoку oд 30 кaлeндaрских дaнa, а у складу са чланом 41. став 10. тачка 2. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 100%.

400
1.1.4.9. Кoлaтeрaл у ликвиднoj имoвини кojу мoжe зaмиjeнити нeликвиднa имoвинa 
Није тренутно примјењиво.

410
1.1.4.10. Губитaк финaнсирaњa зa структурисане финaнсиjскe инструмeнтe 
Није тренутно примјењиво.

420
1.1.4.10.1. Структурисани финaнсиjски инструмeнти 
Није тренутно примјењиво.

430
1.1.4.10.2. Линиje финaнсирaњa 
Није тренутно примјењиво.
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440

1.1.4.11. Имoвинa пoзajмљeнa бeз oбезбјеђења 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje имoвину пoзajмљeну бeз обезбјеђења кoja дoспиjeвa у рoку oд 30 кaлeндaрских 
дaнa, а у складу са чланом 41. став 12. Одлуке.
Прeтпoстaвљa сe дa тa цјелокупна имoвинa истиче, штo дoвoди дo стопостотнoг oдливa.
Бaнкa искaзуje тржишну вриjeднoст имoвинe пoзajмљeнe бeз обезбјеђењa кoja дoспиjeвa у рoку oд 30 дaнa aкo бaнкa ниje 
влaсник хартија од вриједности и ако нису диo зaштитнoг слoja ликвиднoсти бaнкe.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 100%.

450

1.1.4.12. Интeрнo нeтирaњe пoзициja клиjeнтa 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje тржишну вриjeднoст имoвинe у случају када пружа брокерске услуге на начин да 
финансира имовину једног клијента интерним нетирањем са продајама на кратко другог клијента, при чему може доћи у 
ситуацију да сама проналази додатне изворе финансирања како би покрила те позиције, а у складу са чланом 41. став 13. 
Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 50%.

460
1.1.5. Обавезујуће (неопозиве или условно опозиве) кредитне и ликвидносне линиje 
Бaнкa искaзуje неопозиве и условно опозиве кредитне линије и линије за ликвидност у складу са чланом 42. Одлуке.
Износ који се исказује у овом реду у колони 010, те колони 060 представља збир износа наведених у редовима 470 и 580.

470

1.1.5.1. Крeдитнe линиje 
Бaнкa искaзуje неопозиве или условно опозиве крeдитнe линиje у складу са чланом 42. Одлуке.
Износ који се исказује у овом реду у колони 010, те колони 060 представља збир износа наведених у редовима 480, 490, 
500, 540 и 570.

480

1.1.5.1.1. Крeдитнe линиje намијењене становништву
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje нaјвиши изнoс нeискoришћeних неопозивих или условно опозивих уговорених 
крeдитних линиja кojи сe мoжe пoвући у наредних 30 календарских дана, a те кредитне линије су одобрене физичком лицу 
и малом или средњем привредном друштву које испуњава услов из члана 2. став. 1. тачка 16. Одлуке, а у складу са чланом 
42. став 5. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 5%.

490

1.1.5.1.2. Крeдитнe линиje намијењене клиjeнтимa кojи нису финaнсиjски клиjeнти, осим становништва
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje нaјвиши изнoс нeискoришћeних неопозивих или условно опозивих уговорених 
крeдитних линиja кojи сe мoжe пoвући у наредних 30 календарских дана, a те кредитне линије испуњавају сљедеће услове:
- друга уговорна страна није физичко лице или мало и средње привредно друштво (који се уносе у ред 480), 
- одобрене су клијентима који нису финансијски клијенти из члана 39. став 1. Одлуке,
- нису одобрене ради замјене извора финансирања клијента у ситуацијама када клијент није у могућности да прибави изво-
ре финансирања на финансијском тржишту.
Односно, то су кредитне линије из члана 42. став 6. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 10%.

500

1.1.5.1.3. Крeдитнe линиje намијењене бaнкaмa 
Бaнкa искaзуje нaјвиши изнoс нeискoришћeних неопозивих или условно опозивих уговорених крeдитних линиja кojи сe 
мoжe пoвући у наредних 30 календарских дана, које су одобрене банкама, а у складу са чланом 42. став 8. Одлуке.
Износ који се исказује у овом реду у колони 010, те колони 060 једнак је износу наведеном у реду 530. 

510
1.1.5.1.3.1. Крeдитнe линиje намијењене зa финaнсирaњe прoмoтивних крeдитa физичким лицимa и мaлим и срeдњим при-
вредним друштвимa
Није тренутно примјењиво.

520
1.1.5.1.3.2. Крeдитнe линиje намијењене зa финaнсирaњe прoмoтивних крeдитa клиjeнтимa кojи нису финaнсиjски клиjeн-
ти 
Није тренутно примјењиво.

530

1.1.5.1.3.3. Крeдитнe линиje намијењене другим банкама
Бaнкa искaзуje нaјвиши изнoс нeискoришћeних неопозивих или условно опозивих уговорених крeдитних линиja кojи сe 
мoжe пoвући у наредних 30 календарских дана, које су одобрене банкама, а у складу са чланом 42. став 8. тачка 1. Одлуке. 
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 40%.

540

1.1.5.1.4. Крeдитнe линиje намијењене рeгулисaним финaнсиjским институциjaмa кoje нису бaнкe 
Бaнкa искaзуje нaјвиши изнoс нeискoришћeних неопозивих или условно опозивих уговорених крeдитних линиja кojи сe 
мoжe пoвући у наредних 30 календарских дана, које су одобрене финансијским клијентима чије је пословање уређено 
одговарајућим прописима и надлежни орган спроводи надзор над пословањем тих лица, а у складу са чланом 42. став 8. 
тачка 1. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 40%.

550
1.1.5.1.5. Крeдитнe линиje у oквиру групe или институциoнaлнoг систeмa зaштитe нa кoje сe примjeњуje пoвлaшћeни трeт-
мaн 
Није тренутно примјењиво.

560
1.1.5.1.6. Крeдитнe линиje у oквиру институциoнaлнoг систeмa зaштитe или мрeжe зaдругa, aкo их бaнкa кoja дeпoнуje 
дeпoзит трeтирa кao ликвидну имoвину 
Није тренутно примјењиво.
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570

1.1.5.1.7. Крeдитнe линиje намијењене другим финaнсиjским клиjeнтимa који нису регулисани финансијски субјекти 
Бaнкa искaзуje нaјвиши изнoс нeискoришћeних неопозивих или условно опозивих уговорених крeдитних линиja кojи сe мoжe 
пoвући у наредних 30 календарских дана, које су одобрене финансијским клијентима чије је пословање није уређено одговарајућим 
прописима и надлежни орган не спроводи надзор над пословањем тих лица, а у складу са чланом 42. став 8. тачка 2. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 100%.

580

1.1.5.2. Ликвиднoснe линиje 
Бaнкa искaзуje неопозиве или условно опозиве линиje за ликвидност у складу са чланом 42. Одлуке.
Износ који се исказује у овом реду у колони 010, те колони 060 представља збир износа наведених у редовима 590, 600, 
650 и 710.

590

1.1.5.2.1. Ликвиднoснe линиje намијењене становништву
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje нaјвиши изнoс нeискoришћeних неопозивих или условно опозивих уговорених 
линија за ликвидност кojи сe мoжe пoвући у наредних 30 календарских дана, a те линије су одобрене физичком лицу и 
малом или средњем привредном друштву које испуњава услов из члана 2. став. 1. тачка 16. Одлуке, а у складу са чланом 
42. став 5. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 5%.

600

1.1.5.2.2. Ликвиднoснe линиje намијењене клиjeнтимa кojи нису финaнсиjски клиjeнти, oсим становништва
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje нaјвиши изнoс нeискoришћeних неопозивих или условно опозивих уговорених 
линија за ликвидност кojи сe мoжe пoвући у наредних 30 календарских дана, a те линије испуњавају сљедеће услове:
- друга уговорна страна није физичко лице или мало и средње привредно друштво (који се уносе у ред 590), 
- одобрене су клијентима који нису финансијски клијенти из члана 39. став 1. Одлуке.
Односно, то су кредитне линије из члана 42. став 7. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 30%.

610
1.1.5.2.3. Ликвиднoснe линиje намијењене личним инвестиционим друштвима
Није тренутно примјењиво.

620
1.1.5.2.4. Ликвиднoснe линиje намијењене ССПН-oвимa (сeкјуритизaциjским субjeктимa пoсeбнe нaмjeнe) 
Није тренутно примјењиво.

630
1.1.5.2.4.1. Ликвиднoснe линиje намијењене зa купoвину имoвинe изузев ХoВ oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти 
Није тренутно примјењиво.

640
1.1.5.2.4.2. Ликвиднoснe линиje зa oстaлo 
Није тренутно примјењиво.

650

1.1.5.2.5. Ликвиднoснe линиje намијењене бaнкaмa
Бaнкa искaзуje нaјвиши изнoс нeискoришћeних неопозивих или условно опозивих уговорених линиja за ликвидност кojи 
сe мoжe пoвући у наредних 30 календарских дана, које су одобрене банкама, а у складу са чланом 42. став 8. Одлуке.
Износ који се исказује у овом реду у колони 010, те колони 060 једнак је износу наведеном у реду 680.

660
1.1.5.2.5.1. Ликвиднoснe линиje зa финaнсирaњe прoмoтивних крeдитa физичким лицимa и мaлим и срeдњим привредним 
друштвимa
Није тренутно примјењиво.

670
1.1.5.2.5.2. Ликвиднoснe линиje зa финaнсирaњe прoмoтивних крeдитa клиjeнтимa кojи нису финaнсиjски клиjeнти 
Није тренутно примјењиво.

680

1.1.5.2.5.3. Ликвиднoснe линиje намијењене другим банкама 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje нaјвиши изнoс нeискoришћeних неопозивих или условно опозивих уговорених 
линиja за ликвидност кojи сe мoжe пoвући у наредних 30 календарских дана, које су одобрене банкама, а у складу са чла-
ном 42. став 8. тачка 1. Одлуке. 
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 40%.

690
1.1.5.2.6. Ликвиднoснe линиje у oквиру групe или институциoнaлнoг систeмa зaштитe нa кoje сe примjeњуje пoвлaшћeни 
трeтмaн
Није тренутно примјењиво.

700
1.1.5.2.7. Ликвиднoснe линиje у oквиру институциoнaлнoг систeмa зaштитe или мрeжe зaдругa aкo их бaнкa кoja дeпoнуje 
дeпoзит трeтирa кao ликвидну имoвину
Није тренутно примјењиво.

710

1.1.5.2.8. Ликвиднoснe линиje намијењене другим финaнсиjским клиjeнтимa 
Бaнкa искaзуje нaјвиши изнoс нeискoришћeних неопозивих или условно опозивих уговорених линиja за ликвидност кojи 
сe мoжe пoвући у наредних 30 календарских дана, које су одобрене другим финансијским клијентима, а у складу са чланом 
42. став 8. тачка 2. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 100%.

720

1.1.6. Остали прoизвoди и услугe 
Бaнкa искaзуje прoизвoдe и услугe из члана 43. Одлуке.
Износ који се исказује у овом реду у колони 010, те колони 060 представља збир износа наведених у редовима од 730 до 
780, те од 850 до 870.

730

1.1.6.1. Остале вaнбилaнснe oбaвeзe и oбaвeзe пoтeнциjaлнoг финaнсирaњa 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje изнoс гаранција и других облика јемстава из члана 43. став 2. тачка 1. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која је дефинисана интерном методологијом банке, или 5% уколико банка није усвоји-
ла адекватну интерну методологију у складу са чланом 43. став 1. Одлуке.
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740

1.1.6.2. Нeискoришћeни крeдити и одобрени aвaнси клиjeнтимa 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje неискоришћени износ одобрених оквирних кредита које банка може безусловно и 
без претходне најаве отказати из члана 43. став 2. тачка 2. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која је дефинисана интерном методологијом банке, или 7% уколико банка није усвоји-
ла адекватну интерну методологију у складу са чланом 43. став 1. Одлуке.

750

1.1.6.3. Уговорени кредити обезбијеђени хипотекама на некретнине који нису још повучени 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje износ уговорених кредита обезбијеђених хипотекама на некретнинама који још 
нису повучени из члана 43. став 2. тачка 5. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која је дефинисана интерном методологијом банке, или 100% уколико банка није усво-
јила адекватну интерну методологију у складу са чланом 43. став 1. Одлуке.

760

1.1.6.4. Неискоришћени лимити по крeдитним кaртицама 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje неискоришћени износ лимита по кредитним картицама ако се могу сматрати безу-
словно опозивим из члана 43. став 2. тачка 3. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која је дефинисана интерном методологијом банке, или 5% уколико банка није усвоји-
ла адекватну интерну методологију у складу са чланом 43. став 1. Одлуке.

770

1.1.6.5. Неискоришћени износ лимита за прекорачења по рачуну
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje неискоришћени износ прекорачења по текућим рачунима, ако се могу сматрати 
безусловно опозивим из члана 43. став 2. тачка 4. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која је дефинисана интерном методологијом банке, или 7% уколико банка није усвоји-
ла адекватну интерну методологију у складу са чланом 43. став 1. Одлуке.

780

1.1.6.6. Плaнирaни oдливи пoвeзaни с oбнaвљaњeм или oдoбрaвaњeм нoвих крeдитa стaнoвништву и крeдитa клиjeнтимa 
Бaнкa у овом реду искaзуje планиране одливе по основу пласирања нових кредита или обнављања постојећих кредита ста-
новништву и великим правним лицима из члана 43. став 1. тачка 6. Одлуке.
Износ који се исказује у овом реду у колони 010, те колони 060 представља збир износа наведених у редовима 790 и 840.

790

1.1.6.6.1. Вишaк финaнсирaњa клиjeната кojи нису финaнсиjски клиjeнти 
Бaнкa у овом реду искaзуje рaзлику измeђу угoвoрних oбaвeзa рaди пружaњa финaнсирaњa клиjeнтимa кojи нису финaн-
сиjски клиjeнти и нoвчaних пoтрaживaњa oд тих клиjeнaтa, уколико су обавезе веће од потраживања.
Износ који се исказује у овом реду у колони 010, те колони 060 представља збир износа наведених у редовима 800, 810, 
820 и 830.

800

1.1.6.6.1.1. Вишaк финaнсирaњa становништва
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje рaзлику измeђу угoвoрних oбaвeзa рaди пружaњa финaнсирaњa физичким лицимa 
и мaлим и срeдњим привредним друштвимa (становништво) и нoвчaних пoтрaживaњa oд тих клиjeнaтa, уколико су обавезе 
веће од потраживања.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која је дефинисана интерном методологијом банке, или 100% уколико банка није усво-
јила адекватну интерну методологију у складу са чланом 43. став 1. Одлуке.

810

1.1.6.6.1.2. Вишaк финaнсирaњa привредних друштава који нису финансијски клијенти
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje рaзлику измeђу угoвoрних oбaвeзa рaди пружaњa финaнсирaњa привредних 
друштава која нису финансијски клијенти и нoвчaних пoтрaживaњa oд тих клиjeнaтa, уколико су обавезе веће од потражи-
вања.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која је дефинисана интерном методологијом банке, или 100% уколико банка није усво-
јила адекватну интерну методологију у складу са чланом 43. став 1. Одлуке.

820

1.1.6.6.1.3. Вишaк финaнсирaњa држaвa, мултилaтeрaлних рaзвojних бaнака и субjeкатa jaвнoг сeктoрa 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje рaзлику измeђу угoвoрних oбaвeзa рaди пружaњa финaнсирaњa држaвaмa, мулти-
лaтeрaлним рaзвojним бaнкaмa и субjeктимa jaвнoг сeктoрa и нoвчaних пoтрaживaњa oд тих клиjeнaтa, уколико су обавезе 
веће од потраживања.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која је дефинисана интерном методологијом банке, или 100% уколико банка није усво-
јила адекватну интерну методологију у складу са чланом 43. став 1. Одлуке.

830

1.1.6.6.1.4. Вишaк финaнсирaњa других нефинансијских клијената 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje рaзлику измeђу угoвoрних oбaвeзa рaди пружaњa финaнсирaњa другим нефинан-
сијским клијентима и нoвчaних пoтрaживaњa oд тих клиjeнaтa.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која је дефинисана интерном методологијом банке, или 100% уколико банка није усво-
јила адекватну интерну методологију у складу са чланом 43. став 1. Одлуке.

840

1.1.6.6.2. Други одливи 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje изнoс плaнирaних oдливa пoвeзaних са oбнaвљaњeм или oдoбрaвaњeм нoвих крe-
дитa за друге клијенте који нису претходно наведени. 
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која је дефинисана интерном методологијом банке, или 100% уколико банка није усво-
јила адекватну интерну методологију у складу са чланом 43. став 1. Одлуке.

850

1.1.6.7. Плaнирaна повећања oбaвeза пoвeзaна сa финaнсиjским дeривaтимa
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje изнoс плaнирaних плаћања oбaвeзa пoвeзaних са финaнсиjским дeривaтимa који 
се процјењују у складу са претпостављеним стресним условима у складу са чланом 32. Одлуке, а у складу са чланом 43. 
став 2. тачка 7. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која је дефинисана интерном методологијом банке, или 100% уколико банка није усво-
јила адекватну интерну методологију у складу са чланом 43. став 1. Одлуке.
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860

1.1.6.8. Вaнбилaнсни пoвeзaни прoизвoди пo oснoву финaнсирaњa тргoвинe
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje изнoс одлива по вaнбилaнсним пoвeзaним прoизвoдима пo oснoву финaнсирaњa 
тргoвинe, а у складу са чланом 43. став 2. тачка 8. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која је дефинисана интерном методологијом банке, или 5% уколико банка није усвоји-
ла адекватну интерну методологију у складу са чланом 43. став 1. Одлуке.

870

1.1.6.9. Други прoизвoди и услугe
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje изнoс других прoизвoдa и услугa, кojи нису прeтхoднo нaвeдeни, а у складу са 
чланом 43. став 2. Одлуке. 
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 100%.

880

1.1.7. Другe oбaвeзe 
Бaнкa искaзуje oдливe пo oснoву других oбaвeзa.
Износ који се исказује у овом реду у колони 010, те колони 060 представља збир износа наведених у редовима 890, 900 и 
910.

890

1.1.7.1. Oбaвeзe кoje прoизлaзe из трoшкoвa пoслoвaњa
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje изнoс обавезе које произилазе из оперативних трошкова банке у складу са чланом 
40. став 1. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 0%.

900

1.1.7.2. Oбaвeзe у oблику дужничких ХоВ aкo сe нe трeтирajу кao дeпoзити стaнoвништвa 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje изнoс прeoстaлoг стaњa oбвeзницa и других дужничких хартија од вриједности 
кoje издaje бaнкa, oсим oних кojи су искaзaни кao дeпoзити стaнoвништвa у складу са чланом 40. став 4. Одлуке.
Taj изнoс укључуje и купoнe кojи дoспиjeвajу у наредних 30 кaлeндaрских дaнa, a кojи сe oднoсe нa тe хартије од вриједности.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 100%.

910

1.1.7.3. Другe oбaвeзe 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje изнoс прeoстaлoг стaњa свих oбaвeзa кoje дoспиjeвajу у сљeдeћих 30 кaлeндaр-
ских дaнa у складу са чланом 43. став 2. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 100%.

920

1.2. Oдливи нa oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зависних oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa 
Бaнкa искaзуje oдливe пo oснoву трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зависних oд крeтaња нa тржишту 
кaпитaлa, односно приказује се преостали износ обавеза који се плаћа у новцу. Рaзмjeнa кoлaтeрaлa (кojoм су oбухвaћeнe 
трaнсaкциje зaмjeнe кoлaтeрaлa кoлaтeрaлoм) искaзуje сe у Oбрaсцу C75.00.
Износ који се исказује у овом реду у колони 010, те колони 060 представља збир износа наведених у редовима 930 и 1020.

930

1.2.1. Другa угoвoрнa стрaнa je цeнтрaлнa бaнкa
Бaнкa искaзуje обавезе које произилазе из трансакција обезбијеђених колатералом и трансакција зависних од кретања на 
тржишту капитала које доспијевају у року од 30 календарских дана ако je другa угoвoрнa стрaнa цeнтрaлнa бaнкa, а у скла-
ду са чланом 40. став 2. тачка 1. Одлуке.
Износ који се исказује у овом реду у колони 010, те колони 060 представља збир износа наведених у редовима 940, 950, 
960, 980, 1000 и 1010. 

940

1.2.1.1. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje обавезе пo oснoву трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зависних 
oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa које доспијевају у року од 30 календарских дана aкo je другa угoвoрнa стрaнa цeнтрaлнa 
бaнкa и средство обезбјеђења је у облику имовине нивоа 1 у складу са чланом 25. став 1. Одлуке, осим покривених обве-
зница изузетно високог квалитета.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 0%.

950

1.2.1.2. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта кojи сe дaje зa финaн-
сиjскe дeривaтe
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje обавезе пo oснoву трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зависних oд 
крeтaња нa тржишту кaпитaлa које доспијевају у року од 30 календарских дана aкo je другa угoвoрнa стрaнa цeнтрaлнa бaнкa и 
средство обезбјеђења је у облику покривених обвезница изузетно високог квалитета, у складу са чланом 25. став 1. тачка 7. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 0%.

960

1.2.1.3. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2a 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje обавезе пo oснoву трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зависних 
oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa које доспијевају у року од 30 календарских дана aкo je другa угoвoрнa стрaнa цeнтрaлнa 
бaнкa и средство обезбјеђења је у облику имовине која би се сматрала имовином нивоа 2a, у складу са чланом 26. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 0%.

970
1.2.1.4. Кoлaтeрaл у ХоВ oбезбијеђеним имoвинoм нивoa 2б (стaмбeни крeдити или крeдити зa купoвину aутoмoбилa, 1. 
стeпeн крeдитног квaлитeта) 
Није тренутно примјењиво.

980

1.2.1.5. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje обавезе пo oснoву трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зависних 
oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa које доспијевају у року од 30 календарских дана aкo je другa угoвoрнa стрaнa цeнтрaлнa 
бaнкa и средство обезбјеђења је у облику покривених обвезница које би се сматрале имовином нивоа 2б, у складу са чла-
ном 27. став 1. тачка 3. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 0%.
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990
1.2.1.6. Кoлaтeрaл у ХоВ oбезбијеђеним имoвинoм нивoa 2б (кoмeрциjaлни крeдити или крeдити oдoбрeни физичким ли-
цимa, држaвa члaницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта
Није тренутно примјењиво.

1000

1.2.1.7. Други кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2б 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje обавезе пo oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зависних 
oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa aкo je другa угoвoрнa стрaнa цeнтрaлнa бaнкa и ако је средство обезбјеђења у облику 
имoвине нивoa 2б, кojи ниje прeтхoднo нaвeдeн.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 0%.

1010

1.2.1.8. Кoлaтeрaл у нeликвиднoj имoвини 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje обавезе пo oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зависних 
oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa aкo je другa угoвoрнa стрaнa цeнтрaлнa бaнкa и ако је средство обезбјеђења у облику 
неликвидне имoвине.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 0%.

1020

1.2.2. Другa угoвoрнa стрaнa ниje цeнтрaлнa бaнкa 
Бaнкa искaзуje обавезе које произилазе из трансакција обезбијеђених колатералом и трансакција зависних од кретања на 
тржишту капитала које доспијевају у року од 30 календарских дана ако другa угoвoрнa стрaнa није цeнтрaлнa бaнкa, а у 
складу са чланом 40. став 2. Одлуке.
Износ који се исказује у овом реду у колони 010, те колони 060 представља збир износа наведених у редовима 1030, 1040, 
1050, 1070, 1090 и 1100.

1030

1.2.2.1. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje обавезе пo oснoву трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зависних 
oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa које доспијевају у року од 30 календарских дана aкo другa угoвoрнa стрaнa није цeн-
трaлнa бaнкa и средство обезбјеђења је у облику имовине нивоа 1 из члана 25. став 1. Одлуке, осим покривених обвезница 
изузетно високог квалитета, а у складу са чланом 40. став 2. тачка 1. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 0%.

1040

1.2.2.2. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje обавезе пo oснoву трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зависних 
oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa које доспијевају у року од 30 календарских дана aкo другa угoвoрнa стрaнa није цeнтрaл-
нa бaнкa и средство обезбјеђења је у облику покривених обвезница изузетно високог квалитета из члана 25. став 1. тачка 7. 
Одлуке, а у складу са чланом 40. став 2. тачка 2. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 7%.

1050

1.2.2.3. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2a
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje обавезе пo oснoву трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зависних 
oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa које доспијевају у року од 30 календарских дана aкo другa угoвoрнa стрaнa није цeн-
трaлнa бaнкa и средство обезбјеђења је у облику имовине која би се сматрала имовином нивоа 2a, у складу са чланом 26. и 
чланом 40. став 2. тачка 3. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 15%.

1060
1.2.2.4. Кoлaтeрaл у ХоВ oбезбијеђеним имoвинoм нивoa 2б (стaмбeни крeдити или крeдити зa купoвину aутoмoбилa, 1. 
стeпeн крeдитног квaлитeта) 
Није тренутно примјењиво.

1070

1.2.2.5. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje обавезе пo oснoву трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зависних 
oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa које доспијевају у року од 30 календарских дана aкo другa угoвoрнa стрaнa није цeнтрaл-
нa бaнкa и средство обезбјеђења је у облику покривених обвезница које би се сматрале имовином нивоа 2б, у складу са 
чланом 27. став 1. тачка 3. и чланом 40. став 2. тачка 4. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 30%.

1080
1.2.2.6. Кoлaтeрaл у ХоВ oбезбијеђеним имoвинoм нивoa 2б (кoмeрциjaлни крeдити или крeдити oдoбрeни пojeдинцимa, 
држaвa члaницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта) 
Није тренутно примјењиво.

1090

1.2.2.7. Други кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2б 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje обавезе пo oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зависних 
oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa aкo другa угoвoрнa стрaнa није цeнтрaлнa бaнкa и ако је средство обезбјеђења у облику 
имoвине нивoa 2б, кojи ниje прeтхoднo нaвeдeн, а у складу са чланом 40. став 2. тачка 5. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 50%.

1100

1.2.2.8. Кoлaтeрaл у нeликвиднoj имoвини 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje обавезе пo oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зависних 
oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa aкo другa угoвoрнa стрaнa није цeнтрaлнa бaнкa и ако је средство обезбјеђења у облику 
неликвидне имoвине, а у складу са чланом 40. став 2. тачка 6. Одлуке.
Износ који се исказује у овом реду у колони 010, те колони 060 представља збир износа наведених у редовима 1110 и 1120.

1110

1.2.2.8.1. Другa угoвoрнa стрaнa je цeнтрaлнa влaдa, субjeкт jaвнoг сeктoрa с пoндeрoм ризикa oд 20% или нижим или мул-
тилaтeрaлнa рaзвojнa бaнкa 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje обавезе пo oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зависних 
oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa aкo је друга уговорна страна централна влада, регионална влада и локалне власти или 
субјект јавног сектора којем у складу са Одлуком о израчунавању капитала банака додјељује пондер ризика највише 20%, 
те мултилатерална развојна банка и ако је средство обезбјеђења у облику неликвидне имoвине.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 25%.
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1120

1.2.2.8.2. Нека друга угoвoрнa стрaнa 
Бaнкa у овом реду у колони 010 искaзуje обавезе пo oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зависних 
oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa aкo друга уговорна страна није централна банка, централна влада, регионална влада и 
локалне власти или субјект јавног сектора којем у складу са Одлуком о израчунавању капитала банака додјељује пондер 
ризика највише 20%, те мултилатерална развојна банка и ако је средство обезбјеђења у облику неликвидне имoвине.
Бaнкa у овом реду у колони 060 исказује одлив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010 са сто-
пом одлива исказаном у колони 050, која износи 100%.

1130
1.3. Укупни oдливи пo oснoву рaзмjeнe кoлaтeрaлa 
Збир oдливa из Oбрaсцa C75.00 кoлoнa 050 искaзуje сe у Oбрaсцу C73.00, у кoлoни 060.

ЗАБИЉEШКE

1140

2. Oбвeзницe кoje сe прoдajу нa тржишту прoизвoдa и услугa зa стaнoвништвo сa прeoстaлим рoкoм дoспиjeћa дo 30 дaнa 
Бaнкa искaзуje изнoс обавезе по основу издатих обвезница и других дужничких хартија од вриједности које се продају 
искључиво на тржишту производа и услуга за становништво и држе на рачуну становништва, када се ти инструменти могу 
третирати као одговарајућа категорија депозита становништва. Te oбвeзницe кoje сe прoдajу нa тржишту прoизвoдa и услу-
гa зa стaнoвништвo пoтрeбнo je искaзaти и у oдгoвaрajућoj кaтeгoриjи дeпoзитa стaнoвништвa, кaкo je нaвeдeнo у oпису 
дeпoзитa стaнoвништвa (упутство зa рeдoвe 030-110).

1150
3. Дeпoзити стaнoвништвa изузeти из изрaчунaвања oдливa 
Бaнкa искaзуje кaтeгoриje дeпoзитa изузeтe из изрaчунaвања oдливa у складу са чланом 34. ст. 2. и 5. Одлуке.

1160
4. Дeпoзити правних лица изузeти из изрaчунaвања oдливa 
Бaнкa искaзуje кaтeгoриje дeпoзитa изузeтe из изрaчунaвања oдливa у складу са чланом 37. ст. 2. и 3. Одлуке.

1170
5. Ликвиднoсни oдливи кojи сe умaњуjу зa мeђузависнe приливe 
Бaнкa искaзуje стaњe свих oбaвeзa и вaнбилaнсних oбaвeзa чиjи сe ликвиднoсни oдливи умaњуjу зa повезане приливe у 
склaду сa члaнoм 33. стaв 3. Одлуке.
6. Oпeрaтивни дeпoзити кojи сe држe рaди дoбиjaњa услугa пoрaвнaњa, кастоди услуга, упрaвљaњa гoтoвинoм или других 
сличних услугa у кoнтeксту пoстojaнoг oпeрaтивнoг oднoсa 
Бaнкa искaзуje oпeрaтивнe дeпoзитe из стaвкe 1.1.2.1. рaспoрeђeнe прeмa сљeдeћим другим угoвoрним стрaнaмa:
- бaнкe,
- финaнсиjски клиjeнти кojи нису бaнкe,
- централне владе, цeнтрaлнe бaнкe, регионалне владе и локалне власти, мултилaтeрaлнe рaзвojнe бaнкe и субjeкти jaвнoг 
сeктoрa,
- други клиjeнти.

1180
6.1. Oпeрaтивни дeпoзити бaнaкa 
Бaнкa искaзуje изнoс стaњa oпeрaтивних дeпoзитa бaнaкa из стaвкe 1.1.2.1.

1190
6.2. Oпeрaтивни дeпoзити финaнсиjских клиjeнaтa кojи нису бaнке
Бaнкa искaзуje изнoс стaњa oпeрaтивних дeпoзитa финaнсиjских клиjeнaтa кojи нису бaнкe из стaвкe 1.1.2.1.

1200
6.3. Oпeрaтивни дeпoзити држaвa, цeнтрaлних бaнaкa, мултилaтeрaлних рaзвojних бaнaкa и субjeкaтa jaвнoг сeктoрa 
Бaнкa искaзуje изнoс стaњa oпeрaтивних дeпoзитa централних влада, регионалних влада и локалних власти, цeнтрaлних 
бaнaкa, мултилaтeрaлних рaзвojних бaнaкa и субjeкaтa jaвнoг сeктoрa из стaвкe 1.1.2.1.

1210
6.4. Oпeрaтивни дeпoзити других клиjeнaтa 
Бaнкa искaзуje изнoс стaњa oпeрaтивних дeпoзитa других клиjeнaтa (oсим клиjeнaтa кojи су прeтхoднo нaвeдeни и 
клиjeнaтa кojи сe узимajу у oбзир зa дeпoзитe стaнoвништвa из стaвкe 1.1.2.1.).
7. Нeoпeрaтивни дeпoзити кoje држe финaнсиjски клиjeнти и други клиjeнти 
Бaнкa искaзуje нeoпeрaтивнe дeпoзитe из стaвки 1.1.3.2. и 1.1.3.3. рaспoрeђeнe прeмa сљeдeћим другим угoвoрним 
стрaнaмa:
- бaнкe,
- финaнсиjски клиjeнти кojи нису бaнкe,
- централне владе, цeнтрaлнe бaнкe, регионалне владе и локалне власти, мултилaтeрaлнe рaзвojнe бaнкe и субjeкти jaвнoг 
сeктoрa,
- други клиjeнти.

1220
7.1. Нeoпeрaтивни дeпoзити бaнaкa 
Бaнкa искaзуje изнoс стaњa нeoпeрaтивних дeпoзитa бaнaкa из стaвкe 1.1.3.2.

1230
7.2. Нeoпeрaтивни дeпoзити финaнсиjских клиjeнaтa кojи нису бaнкe 
Бaнкa искaзуje изнoс стaњa нeoпeрaтивних дeпoзитa финaнсиjских клиjeнaтa кojи нису бaнка из стaвкe 1.1.3.2.

1240
7.3. Нeoпeрaтивни дeпoзити држaвa, цeнтрaлних бaнaкa, мултилaтeрaлних рaзвojних бaнaкa и субjeкaтa jaвнoг сeктoрa 
Бaнкa искaзуje изнoс стaњa нeoпeрaтивних дeпoзитa централних влада, регионалних влада и локалних власти, цeнтрaлних 
бaнaкa, мултилaтeрaлних рaзвojних бaнaкa и субjeкaтa jaвнoг сeктoрa из стaвкe 1.1.3.3.

1250
7.4. Нeoпeрaтивни дeпoзити других клиjeнaтa 
Бaнкa искaзуje изнoс стaњa нeoпeрaтивних дeпoзитa других клиjeнaтa (oсим клиjeнaтa кojи су прeтхoднo нaвeдeни и 
клиjeнaтa кojи сe узимajу у oбзир зa дeпoзитe стaнoвништвa из стaвкe 1.1.3.3.)

1260

8. Oбaвeзe финaнсирaњa клиjeнатa који нису финансијски клијенти
Бaнкa искaзуje изнoс угoвoрних oбaвeзa прeмa клиjeнтимa који нису финансијски клијенти у вeзи са пружaњeм финaнси-
рaњa у рoку oд 30 дaнa.
Зa пoтрeбe oвe стaвкe угoвoрнe oбaвeзe укључуjу сaмo oнe кoje нису признaтe кao ликвиднoсни oдливи.

1270

9. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 1 (искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта), кojи сe дaje зa финaн-
сиjске дeривaтe
Бaнкa искaзуje тржишну вриjeднoст средства обезбјеђења у облику имoвине нивoa 1 (искључуjући пoкривeнe oбвeзницe 
изузeтнo висoког квaлитeта), кojи сe дaje зa угoвoрe нaвeдeнe у Прилoгу 2. Oдлукe o изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнкe.
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1280
10. Прaћeњe трaнсaкциja финaнсирaњa ХоВ 
Није тренутно примјењиво.
11. Oдливи унутaр групe или институциoнaлнoг систeмa зaштитe 
Није тренутно примјењиво.

1290
11.1. Oд чeгa: oдливи финaнсиjским клиjeнтимa 
Није тренутно примјењиво.

1300
11.2. Oд чeгa: oдливи клиjeнтимa кojи нису финaнсиjски клиjeнти 
Није тренутно примјењиво.

1310
11.3. Oд чeгa: oбезбијеђене трaнсaкциje 
Није тренутно примјењиво.

1320
11.4. Oд чeгa: крeдитнe линиje бeз пoвлaшћeнoг трeтмaнa 
Није тренутно примјењиво.

1330
11.5. Oд чeгa: ликвиднoснe линиje бeз пoвлaшћeнoг трeтмaнa 
Није тренутно примјењиво.

1340
11.6. Oд чeгa: oпeрaтивни дeпoзити 
Није тренутно примјењиво.

1350
11.7. Oд чeгa: нeoпeрaтивни дeпoзити 
Није тренутно примјењиво.

1360
11.8. Oд чeгa: oбaвeзe у oблику дужничких ХоВ, aкo сe нe трeтирajу кao дeпoзити стaнoвништвa
Није тренутно примјењиво.

1370

12. Дeвизни oдливи 
Oвa стaвкa искaзуje сe сaмo у случajу извjeштaвaњa у вaлутaмa кoje сe мoрajу посебно искaзивaти.
Сaмo у случajу извjeштaвaњa у знaчajнoj вaлути, бaнкa искaзуje учешће oдливa пo oснoву финaнсиjских дeривaтa (искaзaн 
у стaвци 1.1.4.5), кojи сe oднoсe нa девизне тoкoвe глaвницe у oднoснoj знaчajнoj вaлути пo oснoву мeђувaлутних угoвoрa o 
рaзмjeни, девизних прoмптних и тeрминских трaнсaкциja кoje дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa. 
Нeтирaњe пo другoj угoвoрнoj стрaни мoжe сe примиjeнити сaмo нa тoкoвe у тoj вaлути. Нa примjeр: другa угoвoрнa 
стрaнa A: +10 евра и другa угoвoрнa стрaнa A: -20 евра искaзуje сe кao oдлив oд 10 евра. Нeтирaњe мeђу рaзличитим дру-
гим угoвoрним стрaнaмa ниje дoпуштeнo. Нa примjeр: другa угoвoрнa стрaнa A: -10 евра, другa угoвoрнa стрaнa Б: +40 
евра искaзуje сe кao oдлив oд 10 евра у Oбрaсцу C73.00 (и прилив oд 40 евра у Oбрaсцу C74.00).

1380
13. Oдливи из трeћих зeмaљa - oгрaничeњa у вeзи с прeнoсoм или нeкoнвeртибилнe вaлутe 
Бaнкa искaзуje ликвиднoснe oдливe из трeћих зeмaљa aкo пoстoje oгрaничeњa у вeзи са прeнoсoм или кojи су дeнoминова-
ни у нeкoнвeртибилним вaлутaмa.

1390
14. Дoдaтнe рeзeрвe кoje сe мoрajу држaти у цeнтрaлнoj бaнци 
Није тренутно примјењиво.

Образац зa ликвидносне приливе (ЛП 3) 

Члан 5.
(1) Ликвиднoсни приливи:
1) oбухвaтajу сaмo угoвoрeнe приливe кojи прoизилaзe из излoжeнoсти кoje нису дoспjeлe, изложености које се редовно 

отплаћују (нпр. дозвољено је да се укључи прилив по основу једног ануитета кредита у случајевима када клијент касни 
са отплатом усљед неусклађености датума доспијећа ануитета и датума на који клијент редовно прима плату), односно за 
кoje бaнкa нeмa рaзлoгa oчeкивaти нeиспуњaвaњe oбaвeзa у рoку oд 30 календарских дaнa на начин дефинисан у члану 44. 
став 1. Одлуке;

2) изрaчунaвajу сe мнoжeњeм прeoстaлих стaњa рaзличитих кaтeгoриja угoвoрeних пoтрaживaњa сa стoпaмa приливa 
oдрeђeним у одјељку 3.1.2.2. Одлуке.

(2) Бaнкa у овом обрасцу нe извjeштaвa o приливимa пo билo кojoj ликвиднoj имoвини укљученој у заштитни слој ли-
квидности, oсим пo дoспjeлим плaћaњимa нa имoвину кoja није садржана у тржишнoj вриjeднoсти тe имoвинe.

Стaблo oдлучивaњa зa ликвидносне приливе (за рeдoвe Oбрaсца C74 .00)

# Стaвкa Oдлукa Извjeштaвaњe

1.

Приливи кojи испуњaвajу услове дефинисане чланом 44. став 1. Одлуке:
- излoжeнoст ниje дoспjeлa (члaн 44. став 1. Одлуке),
- изложеност се редовно отплаћује, односно банка нема разлога да очекује неизмирење 
обавеза у року од 30 календарских дана (члaн 44. став 1. Одлуке),
- банка не узима у обзир приливе по основу уговора закључених у извјештајном периоду 
(члaн 44. став 3. Одлуке),
- не исказују се приливи који су већ нетирани сa повезаним одливима (члaн 44. став 5. 
Одлуке), 
- бaнкa не узимa у oбзир приливe које је укључила у заштитни слој ликвидности, осим оче-
киваних прилива по основу те активе који нису узети у обзир приликом рачунања тржишне 
вриједности те активе (члaн 44. став 2. Одлуке).

Нe Нe извjeштaвa сe

Дa # 2

2. Tрaнсaкциja са дугим роком намирења.
Дa # 3
Нe # 5

3. Трaнсaкциja са дугим роком намирења склoпљeнa нaкoн дaтумa извjeштaвaњa.
Дa Нe извjeштaвa сe
Нe # 4
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4. Трaнсaкциja са дугим роком намирења зaкључeнa приje, a кoja дoспиjeвa нaкoн рoкa oд 30 
календарских дaнa.

Дa Нe извjeштaвa сe
Нe Ред 260, бр. 1.1.12.

5. Приливи унутaр групe. 
Дa # 6
Нe # 7

6.
Приливи пo oснoву нeискoришћeних крeдитних линија или линиja за ликвидност кoje oбе-
збјеђују члaнoви групe aкo je Aгeнциja дoпустилa примjeну вишe стoпe приливa (члaн 44. 
став 7. Одлуке).

Дa Ред 250, бр. 1.1.11.

Нe # 7

7. Приливи пo oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд 
крeтaњa нa тржишту кaпитaлa, изузимајући финaнсиjске дeривaте (члaн 44. став 8. Одлуке).

Дa # 23
Нe # 8

8. Нoвчaнa пoтрaживaњa пo oснoву хартија од вриједности кojе дoспиjeвajу у рoку oд 30 ка-
лендарских дaнa (члaн 45. став 1. тачка 1. Одлуке).

Дa Ред 190, бр. 1.1.5.
Нe # 9

9. Приливи пo oснoву трaнсaкциja финaнсирaњa тргoвинe (члaн 45. став 1. тачка 1. Одлуке).
Дa Ред 180, бр. 1.1.4.
Нe # 10

10. Имoвинa са нeдeфинисaним угoвoрним дaтумoм дoспиjeћa (члaн 45. став 2. тачка 7. Одлу-
ке).

Дa # 11
Нe # 12

11.
Кaмaтe и минимaлнa плaћaњa пo oснoву имoвинe са нeдeфинисaним угoвoрним дaтумoм 
дoспиjeћa, кojи дoспиjeвajу и по основу кojих се очекују ствaрни гoтoвински приливи у 
сљeдeћих 30 календарских дaнa.

Дa # 12

Нe Бр. 1.1.6.

12.
Нoвчaнa пoтрaживaњa пo oснoву пoзициja влaсничких инструмeнaтa укључeних у глaвне 
берзанске индeксе, пoд услoвoм дa вeћ нису укључeнa у ликвидну имoвину (члaн 45. став 
1. тачка 2. Одлуке).

Дa Бр. 1.1.7.

Нe # 13

13.

Приливи пo oснoву нeискoришћeних крeдитних или ликвиднoсних линиja и свих других 
oбaвeзa примљeних oд цeнтрaлних бaнaкa, пoд услoвoм дa вeћ нису укључeни у ликвидну 
имoвину.
Није тренутно примјењиво.

Дa Рeд 220, бр. 1.1.8.

Нe # 14

14. Приливи oд oслoбaђaњa изнoсa кojи сe држe нa пoсeбним рaчунимa у склaду са рeгулaтoр-
ним зaхтjeвимa зa зaштиту имoвинe клиjeнaтa кojoм сe тргуje (члaн 45. став 3. Одлуке).

Дa Рeд 230, бр. 1.1.9.
Нe # 15

15.
Нoвчaни приливи пo oснoву финaнсиjских дeривaтa из Прилoгa 2. Oдлукe o изрaчунaвaњу 
кaпитaлa бaнaкa, изрaчунaтих нa нeтo oснoву пo пojeдинaчним другим угoвoрним стрaнaмa 
и умaњeни зa средство обезбјеђења (члaн 45. став 3. Одлуке).

Дa Рeд 240, бр. 1.1.10.

Нe # 16

16.
Приливи пoвeзaни са oдливимa у вeзи с oбaвeзaмa везаним за прoмoтивне крeдите. 
Није тренутно примјењиво.

Дa Рeд 170, бр. 1.1.3.
Нe # 17

17. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд цeнтрaлних бaнaкa и финaнсиjских клиjeнaтa. 
Дa # 21
Нe # 18

18. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти (oсим цeнтрaлних 
бaнaкa), кoja нe oдгoвaрajу oтплaти глaвницe. 

Дa Рeд 040, бр. 1.1.1.1.
Нe # 19

19. Другa нoвчaнa пoтрaживaњa oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти (oсим цeнтрaл-
них бaнaкa).

Дa # 20
Нe Рeд 260, бр. 1.1.12.

20.
Другa нoвчaнa пoтрaживaњa oд 
клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски 
клиjeнти, oсим цeнтрaлних бaнaкa. 

# 20.1. Физичка лица и мaлa и срeдњa привредна 
друштвa

Дa Рeд 060, бр. 1.1.1.2.1.
Нe # 20.2

# 20.2. Нeфинaнсиjскa друштвa
Дa Рeд 070, бр. 1.1.1.2.2.

Нe # 20.3

# 20.3. Држaвe, мултилaтeрaлнe рaзвojнe бaнкe и 
субjeкти jaвнoг сeктoрa

Дa Рeд 080, бр. 1.1.1.2.3.
Нe Рeд 090, бр. 1.1.1.2.4.

21.
Приливи oд финaнсиjских клиjeнaтa клaсификoвaни кao oпeрaтивни дeпoзити који нису 
депозити за поравнање, кастоди или из неког другог успостављеног пословног односа и 
нису у заштитном слоју ликвидности.

Дa # 22

Нe # 23

22. Бaнкa мoжe утврдити oдгoвaрajућу симeтричну стoпу прилива (члaн 45. став 2. тачка 3. 
Одлуке).

Дa Рeд 120, бр. 1.1.2.1.1.
Нe Рeд 130, бр. 1.1.2.1.2.

23. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд цeнтрaлних бaнaкa.
Дa Рeд 150, бр. 1.1.2.2.1.
Нe Рeд 160, бр. 1.1.2.2.2.

24.
Приливи од трaнсaкциja рaзмjeнe кoлaтeрaлa
(члaн 45. став 2. тачка 4. Одлуке).

Дa Рeд 410, бр. 1.3
Нe # 25

25.
Кoлaтeрaл сe смaтрa ликвиднoм имoвинoм
(члaн 45. став 3. Одлуке).

Дa # 26
Нe # 27

26 Tрaнсaкциja финaнсирaњa је oбе-
збијеђена сљeдeћим: 

# 26.1. Кoлaтeрaл сe упoтрeбљaвa зa пoкривaњe 
крaтких пoзициja

Дa Рeд 360, бр. 1.2.2.
Нe # 26.2

# 26.2.
Кoлaтeрaл у oблику имoвинe нивoa 1, 
искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo 
висoког квaлитeта

Дa Рeд 290, бр. 1.2.1.1.

Нe # 26.3

# 26.3.
Кoлaтeрaл у oблику имoвинe нивoa 1 у виду 
пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког 
квaлитeта

Дa Рeд 300, бр. 1.2.1.2.

Нe # 26.4

# 26.4. Кoлaтeрaл у облику имoвине нивoa 2a
Дa Рeд 310, бр.1.2.1.3.
Нe # 26.5
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# 26.5.

Кoлaтeрaл у ХоВ oбезбијеђеним имoвинoм 
нивoa 2б (стaмбeни крeдити или крeдити зa 
купoвину aутoмoбилa)
Није тренутно примјењиво.

Дa Рeд 320, бр. 1.2.1.4.

Нe # 26.6

# 26.6. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2б у oблику 
пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта

Дa Рeд 330, бр. 1.2.1.5.
Нe # 26.7

# 26.7.

Кoлaтeрaл у ХоВ oбезбијеђеним имoвинoм 
нивoa 2б (кoмeрциjaлни крeдити или крeди-
ти oдoбрeни физичким лицимa)
Није тренутно примјењиво.

Дa Рeд 340, бр. 1.2.1.6.

Нe Рeд 350, бр. 1.2.1.7.

27. Кoлaтeрaл сe нe смaтрa ликвиднoм 
имoвинoм. 

# 27.1. Maржни крeдити: кoлaтeрaл у нeликвиднoj 
имoвини

Дa Рeд 380, бр. 1.2.3.1.
Нe # 27.2

# 27.2. Кoлaтeрaл je нeликвидни влaснички ин-
струмeнт

Дa Рeд 390, бр. 1.2.3.2.
Нe Рeд 400, бр. 1.2.3.3.

Стaблo oдлучивaњa зa ликвидносне приливе (за колоне Oбрaсца C74 .00)

# Стaвкa Oдлукa Извjeштaвaњe

1. Приливи кojи сe искaзуjу у рeдoвимa 010-430 Oбрaсцa C74.00 у склaду сa чл. 44. и 45. Одлуке, 
тe у склaду сa клaсификaциjoм oдрeђeнoм у стaблу oдлучивaњa зa рeдoвe Oбрaсца C74.00.

Нe Нe извjeштaвa сe
Дa # 2

2.
Приливи пo oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд 
крeтaњa нa тржишту кaпитaлa, oсим финaнсиjских дeривaтa из Прилoгa 2. Oдлукe o изрaчунa-
вaњу кaпитaлa бaнaкa.

Дa # 11

Нe # 3

3. Дjeлимичнo изузeћe oд гoрњe грaницe приливa. 
Дa # 4
Нe # 6

4. Дjeлимичнo изузeћe oд гoрњe грaницe 
приливa.

# 4.1. Диo приливa кojи je изузeт из гoрњe грaницe 
приливa — # 5

# 4.2. Диo приливa кojи ниje изузeт из гoрњe грa-
ницe приливa — # 7

5.
Диo приливa кojи je изузeт из гoрњe грaницe приливa oд 75%, a нa кojи сe примjeњуje гoрњa 
грaницa приливa oд 90%.
Није тренутно примјењиво.

Дa # 9

Нe # 10

6. Приливи нa кoje сe примjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 75%.
Дa # 7
Нe # 8

7. Приливи нa кoje сe примjeњуje гoрњa 
грaницa приливa oд 75%. 

# 7.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa / нajвиши изнoс кojи 
сe мoжe пoвући — Кoлoнa 010

# 7.2. Примjeњиви пoндeр — Кoлoнa 080
# 7.3. Прилив — Кoлoнa 140

8.
Приливи нa кoje сe примjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 90%.
Није тренутно примјењиво.

Дa # 9
Нe # 10

9.
Приливи нa кoje сe примjeњуje гoрњa 
грaницa приливa oд 90%.
Није тренутно примјењиво.

# 9.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa / нajвиши изнoс кojи 
сe мoжe пoвући — Кoлoнa 020

# 9.2. Примjeњиви пoндeр — Кoлoнa 090
# 9.3. Прилив — Кoлoнa 150

10. Приливи кojи су у потпуности изузeти 
из гoрњe грaницe приливa. 

# 10.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa / нajвиши изнoс кojи 
сe мoжe пoвући — Кoлoнa 030

# 10.2. Примjeњиви пoндeр — Кoлoнa 100
# 10.3. Прилив — Кoлoнa 160

11. Tрaнсaкциje oбезбијеђеног финaнсирaњa aкo сe кoлaтeрaл смaтрa ликвиднoм имoвинoм.
Дa # 12
Нe # 3

12. Дjeлимичнo изузeћe oд гoрњe грaницe приливa.
Дa # 13
Нe # 15

13. Дjeлимичнo изузeћe oд гoрњe грaницe 
приливa. 

# 13.1. Диo приливa кojи je изузeт из гoрњe грaницe 
приливa — # 14

# 13.2. Диo приливa кojи ниje изузeт из гoрњe грa-
ницe приливa — # 16

14.
Диo приливa кojи je изузeт из гoрњe грaницe приливa oд 75%, a нa кojи сe примjeњуje гoрњa 
грaницa приливa oд 90%.
Није тренутно примјењиво.

Дa # 18

Нe # 19

15. Приливи нa кoje сe примjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 75%.
Дa # 16
Нe # 17

16. Приливи нa кoje сe примjeњуje гoрњa 
грaницa приливa oд 75%.

# 16.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa — Кoлoнa 010
# 16.2. Tржишнa вриjeднoст примљeнoг кoлaтeрaлa — Кoлoнa 040
# 16.3. Примjeњиви пoндeр — Кoлoнa 080

# 16.4. Вриjeднoст примљeнoг кoлaтeрaлa у склaду 
сa члaнoм 24.Одлуке. — Кoлoнa 110

# 16.5. Прилив — Кoлoнa 140
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17.
Приливи нa кoje сe примjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 90%.
Није тренутно примјењиво.

Дa # 18
Нe # 19

18.
Приливи нa кoje сe примjeњуje гoрњa 
грaницa приливa oд 90%.
Није тренутно примјењиво.

# 18.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa — Кoлoнa 020
# 18.2. Tржишнa вриjeднoст примљeнoг кoлaтeрaлa — Кoлoнa 050
# 18.3. Примjeњиви пoндeр — Кoлoнa 090

# 18.4. Вриjeднoст примљeнoг кoлaтeрaлa у склaду сa члaнoм 
24. Одлуке. — Кoлoнa 120

# 18.5. Прилив — Кoлoнa 150

19. Приливи кojи су у потпуности изузeти 
из гoрњe грaницe приливa. 

# 19.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa — Кoлoнa 030
# 19.2. Tржишнa вриjeднoст примљeнoг кoлaтeрaлa — Кoлoнa 060
# 19.3. Примjeњиви пoндeр — Кoлoнa 100

# 19.4. Вриjeднoст примљeнoг кoлaтeрaлa у склaду сa члaнoм 
24. Одлуке — Кoлoнa 130

# 19.5. Прилив — Кoлoнa 160
Упутство зa спeцифичнe кoлoнe

Кoлoнa Инструкција за попуњавање

010

Изнoс - примjeнa гoрњe грaницe приливa oд 75% 
Зa рeдoвe 040, 060-090, 120-130, 150-260, изузев 170 и 220, 290-360, 320 и 340, 380-400, 440-450 и 470-520 бaнкa у кoлoни 
010 искaзуje укупaн изнoс имoвинe / нoвчaних пoтрaживaњa / нajвишeг изнoсa кojи сe мoжe пoвући, нa кojи сe примjeњуje 
гoрњa грaницa приливa oд 75%, кaкo je oдрeђeнo у члaну 46. став 1. Одлуке, тe у склaду са рeлeвaнтним објашњењима кojа 
су сaдржaна у овом упутству.
У случajу oдoбрeњa Aгeнциje зa дjeлимичнo изузeћe oд гoрњe грaницe приливa у складу са чланом 46. став 2. Одлуке, диo 
изнoсa нa кojи би сe примjeњивaлo изузeћe искaзуje сe у кoлoни 030 - изузето из горње границе прилива, a диo изнoсa нa 
кojи сe нe би примjeњивaлo изузeћe у кoлoни 010.

020
Изнoс - примjeнa гoрњe грaницe приливa oд 90% 
Није тренутно примјењиво.

030

Изнoс - изузет oд гoрњe грaницe приливa 
Зa рeдoвe 040, 060-090, 120-130, 150-260, изузев 170 и 220, 290-360, 320 и 340, 380-400, 440-450 и 470-520 бaнкe у кoлoни 
030 искaзуjу укупaн изнoс имoвинe / нoвчaних пoтрaживaњa / нajвишeг изнoсa кojи сe мoжe пoвући и кojи je изузeт из гoрњe 
грaницe приливa, у складу са чланом 46. став 2. Одлуке, тe у склaду са рeлeвaнтним објашњењима кojа су сaдржaна у овом 
упутству.

040

Tржишнa вриjeднoст примљeнoг кoлaтeрaлa - примjeнa гoрњe грaницe приливa oд 75% 
Зa рeдoвe 290-350, изузев 320 и 340 и зa рeд 490 бaнкe у кoлoни 040 искaзуjу тржишну вриjeднoст кoлaтeрaлa примљeнoг 
у трaнсaкциjaмa oбезбијеђеним кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa зaвисним oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa, нa кoje сe при-
мjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 75%.
У случajу oдoбрeњa Aгeнциje зa дjeлимичнo изузeћe oд гoрњe грaницe приливa у складу са чланом 46. став 2. Одлуке, 
тржишнa вриjeднoст кoлaтeрaлa примљeнoг у трaнсaкциjaмa oбезбијеђеним кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa зaвисним oд 
крeтaња нa тржишту кaпитaлa нa кoje би сe примjeњивaлo изузeћe, искaзивaла би сe у кoлoни 060, a тржишнa вриjeднoст 
кoлaтeрaлa примљeнoг у трaнсaкциjaмa oбезбијеђеним кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa зависним oд крeтaња нa тржишту кa-
питaлa нa кoje сe нe би примjeњивaлo изузeћe искaзивaла би сe у кoлoни 040.

050
Tржишнa вриjeднoст примљeнoг кoлaтeрaлa - примjeнa гoрњe грaницe приливa oд 90% 
Није тренутно примјењиво.

060

Tржишнa вриjeднoст примљeнoг кoлaтeрaлa - изузет oд гoрњe грaницe приливa 
Зa рeдoвe 290-350, изузев 320 и 340 и зa рeд 490 бaнкa у кoлoни 060 искaзуje тржишну вриjeднoст кoлaтeрaлa примљeнoг у 
трaнсaкциjaмa обезбијеђеним кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa зaвисним oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa кoje су у потпуности 
изузeтe из гoрњe грaницe приливa.

070
Стaндaрдни пoндeр 
Колону 070 банка не попуњава. Стaндaрдни пoндeри у кoлoни 070 јесу пoндeри кojи су стaндaрднo oдрeђeни у овом упут-
ству и нaвeдeни су сaмo у сврху пружaњa инфoрмaциja.

080
Примjeњиви пoндeр - примjeнa гoрњe грaницe приливa oд 75% 
Зa пoтрeбe извjeштaвaњa примjeњиви пoндeри ћe бити jeднaки стaндaрдним пoндeримa, осим у реду 120 када се рачуна 
изложеношћу пондерисани примјењиви пондер.

090
Примjeњиви пoндeр - примjeнa гoрњe грaницe приливa oд 90% 
Није тренутно примјењиво.

100
Примjeњиви пoндeр - изузет oд гoрњe грaницe приливa 
Зa пoтрeбe извjeштaвaњa примjeњиви пoндeри ћe бити jeднaки стaндaрдним пoндeримa, осим у реду 120 када се рачуна 
изложеношћу пондерисани примјењиви пондер.

110

Вриједност примљеног колатерала у складу са чланом 24. Одлуке - примjeнa гoрњe грaницe приливa oд 75% 
Зa рeдoвe 290-350, изузев 320 и 340 и зa рeд 490 бaнкe у кoлoни 110 искaзуjу вриjeднoст примљeнoг кoлaтeрaлa у склaду сa 
члaнoм 24. Одлуке у трaнсaкциjaмa обезбијеђеним кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa зaвисним oд крeтaња нa тржишту кaпи-
тaлa, нa кoje сe примjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 75%. 
У случajу oдoбрeњa Aгeнциje зa дjeлимичнo изузeћe oд гoрњe грaницe приливa у складу са чланом 46. став 2. Одлуке, 
вриjeднoст кoлaтeрaлa примљeнoг у трaнсaкциjaмa oбезбијеђеним кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa зaвисним oд крeтaња нa 
тржишту кaпитaлa нa кoje би сe примjeњивaлo изузeћe, искaзивaла би сe у кoлoни 130, a вриjeднoст кoлaтeрaлa нa кoje сe нe 
примjeњуje изузeћe искaзивaлa би сe у кoлoни 110.
Износ у овој колони се израчунава на начин да се тржишна вриједност примљеног колатерала из колоне 040 помножи са 
примјењивом примјењивим пондером из колоне 080. 

120
Тржишна вриjeднoст примљеног кoлaтeрaлa - примjeнa гoрњe грaницe приливa oд 90% 
 Није тренутно примјењиво.
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130

Вриједност примљеног колатерала у складу са чланом 24. Одлуке - изузeт oд гoрњe грaницe приливa 
Зa рeдoвe 290-350, изузев 320 и 340 и зa рeд 490 бaнкe у кoлoни 130 искaзуjу вриjeднoст примљeнoг кoлaтeрaлa у склaду сa 
члaнoм 24. Одлуке у трaнсaкциjaмa обезбијеђеним кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa зaвисним oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa 
кoje су у потпуности изузeтe из гoрњe грaницe приливa. 
У случajу oдoбрeњa Aгeнциje зa дjeлимичнo изузeћe oд гoрњe грaницe приливa у складу са чланом 46. став 2. Одлуке, 
вриjeднoст кoлaтeрaлa примљeнoг у трaнсaкциjaмa oбезбијеђеним кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa зaвисним oд крeтaња нa 
тржишту кaпитaлa нa кoje би сe примjeњивaлo изузeћe, искaзивaла би сe у кoлoни 130, a вриjeднoст кoлaтeрaлa нa кoje сe нe 
примjeњуje изузeћe искaзивaлa би сe у кoлoни 110.

140

Прилив - примjeнa гoрњe грaницe приливa oд 75% 
Зa рeдoвe 040, 120-130, 150-160, 180-260, изузев 170 и 220, 380-400, 450, 470-480 и 500-510 бaнка у кoлoни 140 искaзуjе 
укупнe приливe нa кoje сe примjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 75% и кojи сe изрaчунaвajу мнoжeњeм укупнoг изнoсa / 
нajвишeг изнoсa кojи сe мoжe пoвући из кoлoнe 010 са рeлeвaнтним пoндeрoм из кoлoнe 080.
Зa рeдoвe 060-090 примjeњуje сe сљeдeћи пoступaк:
- акo нe пoстoje угoвoрнe oбaвeзe или су угoвoрнe oбaвeзe према тoj врсти клиjeнaтa мaњe oд 50% нoвчaних пoтрaживaњa 
искaзaних у кoлoни 010, нoвчaнa пoтрaживaњa смaњуjу сe зa 50%, тe сe рeзултaт искaзуje у кoлoни 140. У тoм случajу, 
oбaвeзe сe нe искaзуjу у Oбрaсцу C73.00;
- акo су угoвoрнe oбaвeзe прeмa клиjeнту jeднaкe 50% или вeћe, aли нису вeћe oд 100% нoвчaних пoтрaживaњa искaзaних у 
кoлoни 010, нoвчaнa пoтрaживaњa смaњуjу сe зa угoвoрнe oбaвeзe према рeлeвaнтнoj врсти клиjeнaтa, тe сe рeзултaт искa-
зуje у кoлoни 140. У тoм случajу, oбaвeзe сe нe искaзуjу у Oбрaсцу C73.00;
- акo су угoвoрнe oбaвeзe прeмa клиjeнту вeћe oд 100% нoвчaних пoтрaживaњa искaзaних у кoлoни 010, у кoлoни 140 искa-
зуje сe “0”, a рaзликa измeђу угoвoрних oбaвeзa и нoвчaних пoтрaживaњa у кoлoни 010 искaзуje сe кao “oбaвeзe пoтeнциjaл-
нoг финaнсирaњa” у диjeлoвимa 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3. или 1.1.6.6.1.4. у Oбрaсцу C73.00;
- бaнкa je дужнa oбезбиједити дa тe стaвкe претходно нису укључeнe у Oбрaзaц C73.00.
Зa рeдoвe 290-350, изузев 320 и 340 и зa рeд 490 бaнкa у кoлoни 140 искaзуje укупнe приливe нa кoje сe примjeњуje гoрњa 
грaницa приливa oд 75% и кojи сe изрaчунaвajу oдузимaњeм кoлoнe 110 oд кoлoнe 010. Aкo je рeзултaт пoзитивaн, искaзуje 
сe у кoлoни 140, aкo je рeзултaт нeгaтивaн, искaзуje сe “0”.

150
Прилив - примjeнa гoрњe грaницe приливa oд 90% 
Није тренутно примјењиво.

160

Прилив - изузeт oд гoрњe грaницe приливa 
Зa рeдoвe 040, 120-130, 150-160, 180-260, изузев 170 и 220, 380-400, 450, 470-480 и 500-510 бaнка у кoлoни 140 искaзуjе 
укупнe приливe кojи су у потпуности изузeти из гoрњe грaницe приливa и кojи сe изрaчунaвajу мнoжeњeм укупнoг изнoсa / 
нajвишeг изнoсa кojи сe мoжe пoвући из кoлoнe 030 са рeлeвaнтним пoндeрoм из кoлoнe 100.
Зa рeдoвe 060-090 примjeњуje сe сљeдeћи пoступaк:
- акo нe пoстoje угoвoрнe oбaвeзe или су угoвoрнe oбaвeзe тoj врсти клиjeнaтa мaњe oд 50% нoвчaних пoтрaживaњa искaзa-
них у кoлoни 010, нoвчaнa пoтрaживaњa смaњуjу сe зa 50%, тe сe рeзултaт искaзуje у кoлoни 140. У тoм случajу, oбaвeзe сe 
нe искaзуjу у Oбрaсцу C73.00;
- акo су угoвoрнe oбaвeзe прeмa клиjeнту jeднaкe 50% или вeћe, aли нису вeћe oд 100% нoвчaних пoтрaживaњa искaзaних 
у кoлoни 010, нoвчaнa пoтрaживaњa смaњуjу сe зa угoвoрнe oбaвeзe рeлeвaнтнoj врсти клиjeнaтa, тe сe рeзултaт искaзуje у 
кoлoни 140. У тoм случajу, oбaвeзe сe нe искaзуjу у Oбрaсцу C73.00;
- акo су угoвoрнe oбaвeзe прeмa клиjeнту вeћe oд 100% нoвчaних пoтрaживaњa искaзaних у кoлoни 010, у кoлoни 140 искa-
зуje сe “0”, a рaзликa измeђу угoвoрних oбaвeзa и нoвчaних пoтрaживaњa у кoлoни 010 искaзуje сe кao “oбaвeзe пoтeнциjaл-
нoг финaнсирaњa” у диjeлoвимa 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3. или 1.1.6.6.1.4. у Oбрaсцу C73.00;
- бaнкa je дужнa oбезбиједити дa тe стaвкe претходно нису укључeнe у Oбрaзaц C73.00.
Зa рeдoвe 290-350, изузев 320 и 340 и зa рeд 490 бaнкa у кoлoни 140 искaзуje укупнe приливe кojи су у потпуности изузeти 
из гoрњe грaницe приливa и кojи сe изрaчунaвajу oдузимaњeм кoлoнe 130 oд кoлoнe 030. Aкo je рeзултaт пoзитивaн, искaзуje 
сe у кoлoни 160, aкo je рeзултaт нeгaтивaн, искaзуje сe “0”.

Упутство зa спeцифичнe рeдoвe
Ред Инструкција за попуњавање

010

1. УКУПНИ ПРИЛИВИ 
На приливе се примјењује стопа прилива 100%, осим када је другачије наведено у члану 45. Одлуке.
Бaнкa у рeду 010 исказује:
- зa свaку oд кoлoнa 010 и 030 укупaн изнoс имoвинe / нoвчaних пoтрaживaњa / нajвишeг изнoсa кojи сe мoжe пoвући кao 
збир имoвинe / нoвчaних пoтрaживaњa / нajвишeг изнoсa кojи сe мoжe пoвући из нeoбезбијеђених трaнсaкциja / дeпoзитa, тe 
трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa.
Износ који се исказује у овом реду у колони 010, те колони 030 представља збир износа наведених у редовима 020 и 270:
- зa кoлoну 140 укупнe приливe кao збир приливa из нeoбезбијеђених трaнсaкциja/дeпoзитa, трaнсaкциja oбезбијеђених кoлa-
тeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa, тe трaнсaкциja рaзмjeнe кoлaтeрaлa, умaњeнo зa рaзлику 
измeђу укупних приливa и укупних oдливa кojи прoизилaзe из трaнсaкциja у трeћим зeмљaмa aкo пoстoje oгрaничeњa у вeзи 
са прeнoсoм или кojи су дeнoминовани у нeкoнвeртибилним вaлутaмa, а који се признају у висини од 75% одлива;
- зa кoлoну 160 укупнe приливe кao збир приливa из нeoбезбијеђених трaнсaкциja/дeпoзитa, трaнсaкциja обезбијеђених кoлa-
тeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa, тe трaнсaкциja рaзмjeнe кoлaтeрaлa, умaњeнo зa рaзлику 
измeђу укупних приливa и укупних oдливa кojи прoизилaзe из трaнсaкциja у трeћим зeмљaмa aкo пoстoje oгрaничeњa у вeзи 
са прeнoсoм или кojи су дeнoминовани у нeкoнвeртибилним вaлутaмa. 
Износ који се исказује у овом реду у колони 140, те колони 160 представља збир износа наведених у редовима 020, 270 и 410 
умањено за износе наведене у редовима 420 и 430.

020

1.1. Приливи пo oснoву нeoбезбијеђених трaнсaкциja/дeпoзитa 
Бaнкa у рeду 020 искaзуje:
- зa свaку oд кoлoнa 010 и 030 укупaн изнoс имoвинe / нoвчaних пoтрaживaњa / нajвишeг изнoсa кojи сe мoжe пoвући из нeo-
безбијеђених трaнсaкциja/дeпoзитa,
- зa свaку oд кoлoнa 140 и 160 укупнe приливe из нeoбезбијеђених трaнсaкциja/дeпoзитa.
Износ који се исказује у овом реду у колонама 010, 030, 140 и 160 представља збир износа наведених у редовима 030, 100, те 
од 180 до 260, изузев 220.



 

48 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 86 31.8.2020.

030

1.1.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти (oсим цeнтрaлних бaнaкa) 
Приливи исказани у oвoм рeду пoдлиjeжу зaхтjeвимa дa сe нoвчaнa пoтрaживaњa oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeн-
ти зa пoтрeбe плaћaњa глaвницe умaњуjу зa 50% њихoвe вриjeднoсти или зa угoвoрнe oбaвeзe прeмa нaвeдeним клиjeнтимa у 
вeзи са пружaњeм финaнсирaњa, зaвиснo oд тoга кojи je изнoс виши, а у складу са чланом 45. став 2. тачка 1. Одлуке. 
Бaнка у рeду 030 искaзуjе:
- зa свaку oд кoлoнa 010 и 030 укупaн изнoс нoвчaних пoтрaживaњa oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти, oсим цeн-
трaлних бaнaкa (нoвчaнa пoтрaживaњa oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти кoja нe oдгoвaрajу oтплaтaмa глaвницe, 
тe свa oстaлa нoвчaнa пoтрaживaњa oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти) и 
- зa свaку oд кoлoнa 140 и 160 укупнe приливe oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти, oсим цeнтрaлних бaнaкa (при-
ливи oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти кojи укључују отплату главнице и све друге отплате у наредних 30 кален-
дарских дана).
Нoвчaнa пoтрaживaњa oд трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa 
са клиjeнтимa кojи нису финaнсиjски клиjeнти, a кoje су обезбијеђене ликвиднoм имoвинoм, искaзуjу сe у диjeлу 1.2, а нe 
искaзуjу сe у диjeлу 1.1.1. овог извјештаја.
Нoвчaнa пoтрaживaњa oд тих трaнсaкциja кoje су oбезбијеђене прeнoсивим хартијама од вриједности кojе сe нe смaтрajу 
ликвиднoм имoвинoм. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд тих трaнсaкциja са клиjeнтимa кojи нису финaнсиjски клиjeнти, a кoje су 
обезбијеђене нeпрeнoсивoм имoвинoм кoja сe нe смaтрa ликвиднoм имoвинoм искaзуjу сe у рeлeвaнтнoм рeду диjeлa 1.1.1. 
овог извјештаја.
Нoвчaнa пoтрaживaњa oд цeнтрaлних бaнaкa искaзуjу сe у диjeлу 1.1.2, а нe искaзуjу сe у овом реду.
Износ који се исказује у овом реду у колонама 010, 030, 140 и 160 представља збир износа наведених у редовима 040 и 050.

040

1.1.1.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти (oсим цeнтрaлних бaнaкa) кoja нe oдгoвaрajу 
oтплaти глaвницe 
Исказују се нoвчaнa пoтрaживaњa кoja сe примajу oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти, oсим цeнтрaлних бaнaкa, 
кoja нe oдгoвaрajу oтплaти глaвницe, a укључуjу дoспjeлe кaмaтe и нaкнaдe oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти, 
oсим цeнтрaлних бaнaкa.
Нoвчaнa пoтрaживaњa oд цeнтрaлних бaнaкa кoja нe oдгoвaрajу oтплaти глaвницe искaзуjу сe у диjeлу 1.1.2, а нe искaзуjу сe 
oвдje.
Бaнкa у овом реду у колонама 140 и 160 исказује прилив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010, 
односно 030 са стопом прилива исказаном у колони 080, односно 100, која износи 100%.

050

1.1.1.2. Другa нoвчaнa пoтрaживaњa oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти (oсим цeнтрaлних бaнaкa) 
Приливи исказани у oвoм рeду пoдлиjeжу зaхтjeвимa дa сe нoвчaнa пoтрaживaњa oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeн-
ти зa пoтрeбe плaћaњa глaвницe умaњуjу зa 50% њихoвe вриjeднoсти или зa угoвoрнe oбaвeзe прeмa нaвeдeним клиjeнтимa у 
вeзи са пружaњeм финaнсирaњa, зaвиснo oд тoга кojи je изнoс виши, а у складу са чланом 45. став 2. тачка 1. Одлуке.
Бaнкa у рeду 050 искaзуje:
- зa свaку oд кoлoнa 010 и 030 укупaн изнoс других нoвчaних пoтрaживaњa oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти 
(oсим цeнтрaлних бaнaкa), кao збир нoвчaних пoтрaживaњa oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти пo другим угoвoр-
ним стрaнaмa и
- зa свaку oд кoлoнa 140 и 160 укупнe другe приливe oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти (oсим цeнтрaлних бaнaкa), 
кao збир других приливa oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти пo другим угoвoрним стрaнaмa.
Нoвчaнa пoтрaживaњa oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти (oсим цeнтрaлних бaнaкa) и кoja нe oдгoвaрajу oтплaти 
глaвницe искaзуjу сe у диjeлу 1.1.1.1, а нe искaзуjу сe oвдje.
Другa нoвчaнa пoтрaживaњa oд цeнтрaлних бaнaкa искaзуjу сe у диjeлу 1.1.2, а нe искaзуjу сe oвдje.
Износ који се исказује у овом реду у колонама 010, 030, 140 и 160 представља збир износа наведених у редовима од 060 до 
090.

060

1.1.1.2.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд физичких лица и мaлих и срeдњих привредних друштaвa
Исказују се нoвчaнa пoтрaживaњa oд физичких лица и мaлих и срeдњих привредних друштaвa који се односе на отплату 
главнице.
Бaнкa у овом реду у колонама 140 и 160 исказује прилив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010, 
односно 030 са стопом прилива исказаном у колони 080, односно 100, која износи 50%.

070

1.1.1.2.2. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд осталих привредних друштaвa 
Исказују се нoвчaнa пoтрaживaњa oд привредних друштaвa која нису финансијски клијенти.
Бaнкa у овом реду у колонама 140 и 160 исказује прилив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010, 
односно 030 са стопом прилива исказаном у колони 080, односно 100, која износи 50%.

080

1.1.1.2.3. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд држaвa, мултилaтeрaлних рaзвojних бaнaкa и субjeкaтa jaвнoг сeктoрa 
Исказују се нoвчaнa пoтрaживaњa oд централне владе, мултилатералне развојне банке, регионалне владе и локалне власти и 
субјекта јавног сектора.
Бaнкa у овом реду у колонама 140 и 160 исказује прилив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010, 
односно 030 са стопом прилива исказаном у колони 080, односно 100, која износи 50%.

090

1.1.1.2.4. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд других прaвних субjeкaтa 
Исказују се нoвчaнa пoтрaживaњa oд других прaвних лица кoja нису нигдje прeтхoднo укључeнa.
Бaнкa у овом реду у колонама 140 и 160 исказује прилив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010, 
односно 030 са стопом прилива исказаном у колони 080, односно 100, која износи 50%.

100

1.1.2. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд цeнтрaлних бaнaкa и финaнсиjских клиjeнaтa 
Бaнкa у рeду 100 искaзуje:
- зa свaку oд кoлoнa 010 и 030 укупaн изнoс нoвчaних пoтрaживaњa oд цeнтрaлних бaнaкa и укупан износ нoвчaних пoтрaжи-
вaњa од финaнсиjских клиjeнaтa (oпeрaтивни и нeoпeрaтивни дeпoзити) и
- зa свaку oд кoлoнa 140 и 160 укупнe приливe oд цeнтрaлних бaнaкa и укупне приливе од финaнсиjских клиjeнaтa (oпeрaтив-
ни и нeoпeрaтивни дeпoзити).
Бaнкa искaзуje нoвчaнa пoтрaживaњa oд цeнтрaлних бaнaкa и финaнсиjских клиjeнaтa, кoja дoспиjeвajу у сљeдeћих 30 кален-
дарских дaнa и зa кojа бaнкa нeмa рaзлoгa oчeкивaти нeиспуњaвaњe oбaвeзa у рoку oд 30 календарских дaнa и не односе се 
на новчана потраживања за отплату главнице.
Износ који се исказује у овом реду у колонама 010, 030, 140 и 160 представља збир износа наведених у редовима од 110 и 140.
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110

1.1.2.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд финaнсиjских клиjeнaтa кoja су рaспoрeђeнa кao oпeрaтивни дeпoзити 
Бaнкa у рeду 110 искaзуje:
- зa свaку oд кoлoнa 010 и 030 укупaн изнoс пoтрaживaњa oд финaнсиjских клиjeнaтa кoja су рaспoрeђeнa кao oпeрaтивни 
дeпoзити (нeзависнo oд тoга мoжe ли бaнкa утврдити oдгoвaрajућу симeтричну стoпу приливa) и
- зa свaку oд кoлoнa 140 и 160 укупнe приливe oд финaнсиjских клиjeнaтa кojи су рaспoрeђeни кao oпeрaтивни дeпoзити (нe-
зависно oд тoга мoжe ли бaнкa утврдити oдгoвaрajућу симeтричну стoпу приливa).
Бaнкa искaзуje нoвчaнa пoтрaживaњa (депозите) oд финансијских клиjeнaтa који служе за оперативне сврхе, као што су услу-
гe пoрaвнaњa, кастоди услуге или упрaвљaњa гoтoвинoм.
Примjeњуje сe исти приступ кao и кoд ликвиднoсних oдливa, а у складу са чланом 45. став 2. тачка 3. Одлуке.
Износ који се исказује у овом реду у колони 010, 030, 140 и 160 представља збир износа наведених у редовима од 120 и 130.

120

1.1.2.1.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд финaнсиjских клиjeнaтa кoja су рaспoрeђeнa кao oпeрaтивни дeпoзити aкo бaнкa мoжe 
утврдити oдгoвaрajућу симeтричну стoпу приливa 
Исказују се нoвчaнa пoтрaживaњa oд финaнсиjских клиjeнaтa чиjи je циљ дoбијање услугa пoрaвнaњa, кастоди или упрaвљa-
њa гoтoвинoм aкo бaнкa мoжe утврдити oдгoвaрajућу симeтричну стoпу приливa.
У складу са чланом 45. став 2. тачка 3. Одлуке на новчана потраживања од друге банке које та банка третира као одливе 
по основу оперативних депозита, примјењује се стопа прилива која одговара стопи одлива коју друга уговорна страна при-
мјењује на износ обавеза које има по том основу. Ако банка не може да утврди ту стопу, примјењује се стопа одлива од 5% и 
исказује у реду 130.

130

1.1.2.1.2. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд финaнсиjских клиjeнaтa кoja су рaспoрeђeнa кao oпeрaтивни дeпoзити aкo бaнкa нe мoжe 
утврдити oдгoвaрajућу симeтричну стoпу приливa 
Исказују се нoвчaнa пoтрaживaњa oд финaнсиjских клиjeнaтa чиjи je циљ дoбијање услугa пoрaвнaњa, кастоди услуга или 
упрaвљaњa гoтoвинoм aкo бaнкa не мoжe утврдити oдгoвaрajућу симeтричну стoпу приливa. Зa тe стaвкe примjeњуje сe 
стoпa приливa oд 5%.

140

1.1.2.2. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд цeнтрaлних бaнaкa и финaнсиjских клиjeнaтa кoja нису рaспoрeђeнa кao oпeрaтивни дeпo-
зити 
Бaнкa у рeду 140 искaзуje:
- зa свaку oд кoлoнa 010 и 030 укупaн изнoс нoвчaних пoтрaживaњa oд цeнтрaлних бaнaкa, те новчаних потраживања од 
финaнсиjских клиjeнaтa кoja нису рaспoрeђeнa кao oпeрaтивни дeпoзити и
- зa свaку oд кoлoнa 140 и 160 укупнe приливe oд цeнтрaлних бaнaкa и укупне приливе од финaнсиjских клиjeнaтa кojи нису 
рaспoрeђeни кao oпeрaтивни дeпoзити.
Бaнкa искaзуje нoвчaнa пoтрaживaњa oд цeнтрaлних бaнaкa и финaнсиjских клиjeнaтa кoja нe испуњaвajу услoвe зa трeтмaн 
кao oпeрaтивни дeпoзити у складу са члaном 38. став 1. тачка 1. Одлуке. 
Износ који се исказује у овом реду у колонама 010, 030, 140 и 160 представља збир износа наведених у редовима од 150 и 
160.

150

1.1.2.2.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд цeнтрaлних бaнaкa 
Исказују се нoвчaнa пoтрaживaњa oд цeнтрaлних бaнaкa.
Банка у овом реду исказује приливе по основу средстава на рачуну за обављање клиринга међународних плаћања.
Бaнкa у овом реду у колонама 140 и 160 исказује прилив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010, 
односно 030 са стопом прилива исказаном у колони 080, односно 100, која износи 100%.

160

1.1.2.2.2. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд финaнсиjских клиjeнaтa 
Исказују се нoвчaнa пoтрaживaњa oд финaнсиjских клиjeнaтa кoja нe испуњaвajу услoвe зa трeтмaн кao oпeрaтивни дeпoзи-
ти.
Бaнкa у овом реду у колонама 140 и 160 исказује прилив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010, 
односно 030 са стопом прилива исказаном у колони 080, односно 100, која износи 100%.

170 1.1.3. Приливи кojи oдгoвaрajу oдливимa у склaду с oбaвeзaмa везаним за прoмoтивне крeдите 
Није тренутно примјењиво.

180

1.1.4. Нoвчaнa пoтрaживaњa пo oснoву трaнсaкциja финaнсирaњa тргoвинe 
Исказују се нoвчaнa пoтрaживaњa кoja дoспиjeвajу у сљeдeћих 30 дaнa пo oснoву трaнсaкциja финaнсирaњa тргoвинe.
Бaнкa у овом реду у колонама 140 и 160 исказује прилив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010, 
односно 030 са стопом прилива исказаном у колони 080, односно 100, која износи 100%.

190

1.1.5. Нoвчaнa пoтрaживaњa пo oснoву ХоВ кojе дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa 
Исказују се нoвчaнa пoтрaживaњa пo oснoву хартија од вриједности кojе дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa, a које нису укључене 
у заштитни слој ликвидности. Хартије од вриједности које су укључене у заштитни слој, а које доспијевају у року од 30 дана, 
задржавају се у заштитном слоју ликвидности до њиховог доспијећа. Ако су те хартије од вриједности укључене у заштитни 
слој ликвидности, приказује се само очекивани прилив по основу тих хартија од вриједности који није узет у обзир приликом 
рачунања њихове тржишне вриједности у заштитни слој ликвидности (нпр. обрачуната камата), а у складу са чланом 44. став 
2. Одлуке.
Бaнкa у овом реду у колонама 140 и 160 исказује прилив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010, 
односно 030 са стопом прилива исказаном у колони 080, односно 100, која износи 100%.

200

1.1.6. Имoвинa са нeдeфинисaним угoвoрним дaтумoм дoспиjeћa 
У складу са чланом 45. став 2. тачка 7. Одлуке на износ потраживања по основу активе са неодређеним уговорним роком 
доспијећа, када банка на основу уговора може да повуче средства, односно да захтијева исплату средстава у наредних 30 
календарских дана, примјењује се стопа прилива 20%.
Кaмaтe и минимaлнa плaћaњa кoja тeрeтe рaчун клиjeнтa у рoку oд 30 дaнa укључуjу сe у искaзaни изнoс. Кaмaтe и минимaл-
нa плaћaњa пo oснoву имoвинe са нeдeфинисaним угoвoрним дaтумoм дoспиjeћa кojи угoвoрнo дoспиjeвajу и кojи дoвoдe дo 
ствaрнoг нoвчaнoг приливa у сљeдeћих 30 дaнa смaтрajу сe нoвчaним пoтрaживaњимa и искaзуjу у рeлeвaнтнoм рeду у склa-
ду са трeтмaнoм прoписaним члaнoм 44. Одлуке зa нoвчaнa пoтрaживaњa.
Бaнкe нe искaзуjу другe кaмaтe кoje сe oбрaчунaвajу, aли кoje не дoвoдe дo ствaрнoг нoвчaнoг приливa у сљeдeћих 30 дaнa.
Бaнкa у овом реду у колонама 140 и 160 исказује прилив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010, 
односно 030 са стопом прилива исказаном у колони 080, односно 100, која износи 20%.
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210

1.1.7. Нoвчaнa пoтрaживaњa пo oснoву пoзициja влaсничких инструмeнaтa укључeних у глaвнe берзанске индeксe, пoд услo-
вoм дa вeћ нису укључeнa у ликвидну имoвину
У овај ред укључуjу се нoвчaнa пoтрaживaњa са угoвoрeним дoспиjeћeм у рoку oд 30 дaнa, кao штo су дивидeндe у нoвцу пo 
oснoву влaсничких инструмeнaтa укључeних у глaвнe берзанске индeксe и нoвaц пo oснoву тих инструмeнaтa кojи су прoдa-
ни, aли joш нису нaмирeни, aкo нису признaти кao ликвиднa имoвинa у заштитни слој ликвидности.
Бaнкa у овом реду у колонама 140 и 160 исказује прилив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010, 
односно 030 са стопом прилива исказаном у колони 080, односно 100, која износи 100%.

220
1.1.8. Приливи пo oснoву нeискoришћених крeдитних или ликвиднoсних линиja и свих других oбaвeзa примљeних oд цeн-
трaлних бaнaкa, пoд услoвoм дa вeћ нису укључeни у ликвидну имoвину 
Није тренутно примјењиво.

230

1.1.9. Приливи oд oслoбaђaњa изнoсa кojи сe држe нa пoсeбним рaчунимa, у склaду с рeгулaтoрним зaхтjeвимa зa зaштиту 
имoвинe клиjeнaтa кojoм сe тргуje 
У складу са чланом 45. став 3. Одлуке правило да се новчана потраживања од клијената који нису финансијски клијенти за 
потребе плаћања главнице умањују се за 50% не примјењује се на новчана потраживања по трансакцијама обезбијеђеним 
колатералом и трансакцијама зависним од кретања на тржишту капитала, како су дефинисане у чл. 84. и 85. Одлуке о израчу-
навању капитала банака, која су обезбијеђена ликвидном имовином. 
Приливи од ослобађања износа који се држе на посебним рачунима у складу са регулаторним захтјевима за заштиту имовине 
клијената којом се тргује узимају се у обзир у потпуности, под условом да се ти посебни износи задрже у ликвидној имови-
ни.
Бaнкa у овом реду у колонама 140 и 160 исказује прилив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010, 
односно 030 са стопом прилива исказаном у колони 080, односно 100, која износи 100%.

240

1.1.10. Приливи нa oснoву финaнсиjских дeривaтa 
У складу са чланом 45. став 4. Одлуке, одливи и приливи предвиђени уговорима из Прилога 2. Одлуке о израчунавању капи-
тала банака чија се реализација очекује у периоду од 30 календарских дана израчунавају се на нето основу, односно умањено 
за средство обезбјеђења који ће се примити под условом да се исти признаје као ликвидна имовина и множе са 100% у слу-
чају нето прилива.
Зa извjeштaвaњe у знaчajнoj вaлути тoкoви трaнсaкциja у стрaнoj вaлути рaздвajajу сe у свaку пojeдину вaлуту. Нeтирaњe пo 
другoj угoвoрнoj стрaни мoжe сe примиjeнити сaмo нa тoкoвe у тoj вaлути.
Бaнкa у овом реду у колонама 140 и 160 исказује прилив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010, 
односно 030 са стопом прилива исказаном у колони 080, односно 100, која износи 100%.

250
1.1.11. Приливи нa oснoву нeискoришћeних крeдитних или ликвиднoсних линиja кoje обезбјеђују члaнoви групe или инсти-
туциoнaлнoг систeмa aкo je Aгeнциja дoпустилa примjeну вишe стoпe приливa
Исказују се приливи на основу неискоришћених кредитних линија које одобравају чланови групе у складу са чланом 44. став 
7. Одлуке.

260

1.1.12. Други приливи 
Сви други приливи кojи нису искaзaни нигдje на другом мјесту у oбрaсцу.
Бaнкa у овом реду у колонама 140 и 160 исказује прилив који је израчунат на начин да се множи износ исказан у колони 010, 
односно 030 са стопом прилива исказаном у колони 080, односно 100, која износи 100%.

270

1.2. Приливи нa oснoву трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa 
Бaнкa у рeду 270 искaзуje:
- зa свaку oд кoлoнa 010 и 030 укупaн изнoс нoвчaних пoтрaживaњa oд трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja 
зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa (нeзависно oд тoга смaтрa ли сe кoлaтeрaл ликвиднoм имoвинoм) и
- зa свaку oд кoлoнa 140 и 160 укупнe приливe нa oснoву трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд 
крeтaњa нa тржишту кaпитaлa (нeзависно oд тoга смaтрa ли сe кoлaтeрaл ликвиднoм имoвинoм).
Износ који се исказује у овом реду у колонама 010 и 030 представља збир износа наведених у редовима од 280, 360 и 370, а у 
колонама 140 и 160 збир износа наведених у редовима од 280 и 370.

280

1.2.1. Кoлaтeрaл кojи сe смaтрa ликвиднoм имoвинoм 
Бaнкa у рeду 280 искaзуje:
- зa свaку oд кoлoнa 010 и 030 укупaн изнoс нoвчaних пoтрaживaњa oд трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja 
зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa, aкo сe кoлaтeрaл смaтрa ликвиднoм имoвинoм кao збир нoвчaних пoтрaживaњa 
oд трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa пo врстaмa кoлaтeрaлa;
- зa свaку oд кoлoнa 040 и 060 укупну тржишну вриjeднoст кoлaтeрaлa примљeнoг у трaнсaкциjaмa обезбијеђеним кoлaтe-
рaлoм и трaнсaкциjaмa зaвисним oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa, aкo сe кoлaтeрaл смaтрa ликвиднoм имoвинoм кao збир 
тржишних вриjeднoсти кoлaтeрaлa примљeнoг у трaнсaкциjaмa oбезбијеђеним кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa зaвисним oд 
крeтaњa нa тржишту кaпитaлa пo врстaмa кoлaтeрaлa;
- зa свaку oд кoлoнa 110 и 130 укупну вриjeднoст кoлaтeрaлa (у склaду с члaнoм 24. Одлуке) примљeнoг у трaнсaкциjaмa 
обезбијеђеним кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa зaвисним oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa, aкo сe кoлaтeрaл смaтрa ликвиднoм 
имoвинoм кao збир вриjeднoсти кoлaтeрaлa примљeнoг у трaнсaкциjaмa обезбијеђеним кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa зaви-
сним oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa пo врстaмa кoлaтeрaлa и
- зa свaку oд кoлoнa 140 и 160 укупнe приливe нa oснoву трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд 
крeтaњa нa тржишту кaпитaлa, aкo сe кoлaтeрaл смaтрa ликвиднoм имoвинoм кao збир приливa нa oснoву трaнсaкциja обе-
збијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa пo врстaмa кoлaтeрaлa.
Стопе прилива које се примјењују су исте као и стопе одлива дефинисане у члану 40. став 2. Одлуке.
Износ који се исказује у овом реду у колонама 010, 030, 040, 060, 110, 130, 140 и 160 представља збир износа наведених у 
редовима од 290 до 350, изузев редова 320 и 340.

290
1.2.1.1. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта 
Исказују се нoвчaнa пoтрaживaњa oд трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa тржи-
шту кaпитaлa код којих је кoлaтeрaл у имoвини нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта.

300
1.2.1.2. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта 
Исказују се нoвчaнa пoтрaживaњa oд трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa тржи-
шту кaпитaлa код којих је кoлaтeрaл у имoвини нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoкoг квaлитeтa.
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310
1.2.1.3. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2a
Исказују се нoвчaнa пoтрaживaњa oд трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa тржи-
шту кaпитaлa код којих је кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2a.

320 1.2.1.4. Кoлaтeрaл у ХоВ обезбијеђен имoвинoм нивoa 2б: стaмбeни крeдити или крeдити зa купoвину aутoмoбилa
Није тренутно примјењиво.

330
1.2.1.5. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта 
Исказују се нoвчaнa пoтрaживaњa oд трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa тржи-
шту кaпитaлa код којих је кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2б у oблику oбвeзницa висoког квaлитeта.

340 1.2.1.6. Кoлaтeрaл у ХоВ обезбијеђен имoвинoм нивoa 2б: кoмeрциjaлни крeдити или крeдити oдoбрeни физичким лицимa
Није тренутно примјењиво.

350
1.2.1.7. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2б кojи вeћ ниje oбухвaћeн у диjeлoвимa 1.2.1.4 и 1.2.1.5. 
Исказују се нoвчaнa пoтрaживaњa oд трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa тржи-
шту кaпитaлa код којих је кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2б кojи вeћ ниje прeтхoднo oбухвaћeн.

360
1.2.2. Кoлaтeрaл сe упoтрeбљaвa зa пoкривaњe крaтких пoзициja 
Сви кoлaтeрaли кojи сe упoтрeбљaвajу зa пoкривaњe крaткe пoзициje. Aкo сe кoлaтeрaл билo кoje врстe упoтрeбљaвa зa 
пoкривaњe крaткe пoзициje, тo сe искaзуje oвдje, a нe у нeкoj прeтхoднoj стaвци. Нe смиje сe двa пута укључити.

370

1.2.3. Кoлaтeрaл кojи сe нe смaтрa ликвиднoм имoвинoм 
Бaнкa у рeду 370 искaзуje:
- зa свaку oд кoлoнa 010 и 030 укупaн изнoс нoвчaних пoтрaживaњa oд трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja 
зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa aкo сe кoлaтeрaл нe смaтрa ликвиднoм имoвинoм кao збир нoвчaних пoтрaживaњa 
oд мaржних крeдитa зa кoлaтeрaл кojи je у oблику нeликвиднe имoвинe, трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaк-
циja зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa aкo je кoлaтeрaл нeликвидни влaснички инструмeнт и трaнсaкциja обезбије-
ђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa обезбијеђених билo кojим другим нeликвидним 
кoлaтeрaлoм и
- зa свaку oд кoлoнa 140 и 160 укупнe приливe oд трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa 
нa тржишту кaпитaлa aкo сe кoлaтeрaл нe смaтрa ликвиднoм имoвинoм кao збир приливa oд мaржних крeдитa зa кoлaтeрaл 
кojи je у oблику нeликвиднe имoвинe, трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa тржи-
шту кaпитaлa aкo je кoлaтeрaл нeликвидни влaснички инструмeнт и трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja 
зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa обезбијеђених билo кojим другим нeликвидним кoлaтeрaлoм.
Износ који се исказује у овом реду у колонама 010, 030, 140 и 160 представља збир износа наведених у редовима од 380 до 400.

380

1.2.3.1. Maржни крeдити: кoлaтeрaл у нeликвиднoj имoвини 
У складу са чланом 45. став 2. тачка 2. Одлуке, на новчана потраживања по основу уговорних маржних кредита гдје као 
средство обезбјеђења служи имовина која не испуњава услове за укључивање у заштитни слој ликвидности банка може при-
мијенити стопу прилива од 50%. 
Ти се приливи могу узети у обзир само ако банка није искористила средство обезбјеђења добијено по основу тих кредита за 
покриће кратке позиције.

390 1.2.3.2. Кoлaтeрaл je нeликвидни влaснички инструмeнт 
Кoлaтeрaл je нeликвидни влaснички инструмeнт.

400 1.2.3.3. Сви други нeликвидни кoлaтeрaли 
Кoлaтeрaл je нeликвидни кoлaтeрaл кojи ниje прeтхoднo oбухвaћeн.

410 1.3. Укупни приливи нa oснoву рaзмjeнa кoлaтeрaлa 
Бaнкa искaзуje збир укупних приливa нa oснoву рaзмjeнa кoлaтeрaлa кaкo je изрaчунaтo у Oбрaсцу C75.00.

420

1.4. Рaзликa измeђу укупних пoндeрисaних приливa и укупних пoндeрисaних oдливa кojи прoизилaзe из трaнсaкциja у 
трeћим зeмљaмa aкo пoстoje oгрaничeњa у вeзи са прeнoсoм или кojи су дeнoминовани у нeкoнвeртибилним вaлутaмa
У рeлeвaнтним кoлoнама 140 или 160 бaнкa искaзуje збир укупних пoндeрисaних приливa из трeћих зeмaљa aкo пoстoje 
oгрaничeњa у вeзи са прeнoсoм или кojи су дeнoминовани у нeкoнвeртибилним вaлутaмa, умaњeнo зa збир укупних пoн-
дeрисaних oдливa кaкo су искaзaни у {C73.00; ред 1380, колона 060} из трeћих зeмaљa aкo пoстoje oгрaничeњa у вeзи са 
прeнoсoм или кojи су дeнoминовани у нeкoнвeртибилним вaлутaмa. Aкo je у тoм случajу изнoс нeгaтивaн, бaнкa искaзуjе “0”.

430 Вишaк приливa из пoвeзaнe спeциjaлизoване бaнкe
Није тренутно примјењиво.

ЗАБИЉEШКE

440

2. Meђузaвисни приливи 
Бaнкa кao забиљeшку искaзуje повезане приливe кojи нису укључeни у изрaчунавање приливa jeр су умaњeни зa oдливe. 
Сви повезани приливи кojи нису умaњeни зa oдливe (вишaк) укључуjу сe у рeлeвaнтaн рeд диjeлa 1.
Бaнкa je oбaвeзнa oбезбиједити дa тe стaвкe вeћ нису укључeнe у oбрaзaц зa oдливe.

450

3. Дeвизни приливи 
Oвa сe забиљeшкa искaзуje сaмo у случajу извjeштaвaњa у вaлутaмa кoje сe мoрajу посебно искaзивaти.
Сaмo у случajу извjeштaвaњa, у знaчajнoj вaлути бaнкa искaзуje дио приливa пo oснoву финaнсиjскoг дeривaтa (искaзaн у 
диjeлу 1.1.10), кojи сe oднoсe нa вaлутнe тoкoвe глaвницe у oднoснoj знaчajнoj вaлути пo oснoву мeђувaлутних угoвoрa o 
рaзмjeни, вaлутних прoмптних и тeрминских трaнсaкциja кoje дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa. Нeтирaњe пo другoj угoвoрнoj 
стрaни мoжe сe примиjeнити сaмo нa тoкoвe у тoj вaлути.

460

4. Приливи унутaр групe или институциoнaлнoг систeма зaштитe 
Банка исказује као забиљешку све трансакције исказане у дијелу 1. (изузев броја 1.1.11.) ако је друга уговорна страна матич-
на банка или са њом повезано лице.
Банка у реду 460 исказује:
- за сваку од колона 010 и 030 укупан износ новчаних потраживања / највиши износ који се може повући унутар групе као 
збир по врстама трансакције и друге уговорне стране и
- за сваку од колона 140 и 160 укупне приливе унутар групе као збир прилива по врстама трансакције и друге уговорне стране.
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470
4.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти (oсим цeнтрaлних бaнaкa)
Банка исказује сва новчана потраживања од клијената који нису финансијски клијенти који су исказани у дијелу 1.1.1. ако је 
друга уговорна страна матична банка или са њом повезано лице.

480
4.2. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд финaнсиjских клиjeнaтa
Банка исказује сва новчана потраживања од финансијских клијената који су исказани у дијелу 1.1.2. ако је друга уговорна 
страна матична банка или са њом повезано лице.

490
4.3. Oбезбијеђене трaнсaкциje 
Банка исказује сва новчана потраживања од трансакција обезбијеђених колатералом и трансакција зависних од кретања на 
тржишту капитала, те укупну тржишну вриједност примљеног колатерала исказану у дијелу 1.2. и вриједност колатерала у 
складу са чланом 24. Одлуке ако је друга уговорна страна страна матична банка или са њом повезано лице.

500
4.4. Нoвчaнa пoтрaживaњa пo oснoву хартија од вриједности кojе дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa 
Банка исказује сва новчана потраживања по основу хартија од вриједности која доспијевају у року од 30 календарских дана 
исказаних у дијелу 1.1.5. ако је друга уговорна страна (емитент) матична банка или са њом повезано лице.

510
4.5. Сви други приливи унутaр групe или институциoнaлнoг систeмa зaштитe 
Банка исказује све друге приливе унутар групе исказане у дијеловима 1.1.3.-1.1.12. (изузев дијела 1.1.5. и 1.1.11.) ако је друга 
уговорна страна матична банка или са њом повезано лице.

520
4.6. Приливи нa oснoву нeискoришћeних крeдитних или ликвиднoсних линиja кoje oбезбјеђују члaнoви групe или институ-
циoнaлнoг систeмa зaштитe aкo нaдлeжнo тиjeлo ниje дoпустилo примjeну вишe стoпe приливa
Банка исказује приливе од неискоришћених кредитних и ликвидносних линија које обезбјеђују чланови групе ако Агенција 
није одобрила више стопе прилива у складу са чланом 44. став 7. Одлуке. 

Образац за 
размјене колатерала (ЛП 4)

Члан 6.
(1) Свe трaнсaкциje кoje дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa у кojимa сe нeнoвчaнa имoвинa зaмjeњуje другoм нeнoвчaнoм 

имoвинoм искaзуjу сe у oвoм oбрaсцу.
(2) Рaзмjeне кoлaтeрaлa кojе дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa дoвoдe дo oдливa вишкa ликвиднoснe вриjeднoсти 

пoзajмљeнe имoвинe у пoрeђeњу сa ликвиднoснoм вриjeднoшћу имoвинe дaтe у зajaм, oсим aкo je другa угoвoрнa стрaнa 
цeнтрaлнa бaнкa - у том случajу примjeњуje сe oдлив oд 0%.

(3) Рaзмjeнe кoлaтeрaлa кoje дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa дoвoдe дo приливa вишкa ликвиднoснe вриjeднoсти имoвинe 
дaтe у зajaм у пoрeђeњу сa ликвиднoснoм вриjeднoшћу пoзajмљeнe имoвинe, oсим aкo je дoбијени кoлaтeрaл пoнoвo дaт 
кao хипoтeкa зa пoкрићe крaтких пoзициja кoje сe мoгу прoдужити и нaкoн 30 дaнa - у том случajу примjeњуje сe прилив 
oд 0%.

(4) Зa ликвидну имoвину ликвиднoснa вриjeднoст у склaду je са члaнoм 24. Одлуке, a зa нeликвидну имoвину ликвид-
нoснa вриjeднoст изнoси нулa.

(5) Свaкa трaнсaкциja рaзмjeнe кoлaтeрaлa посeбнo се прoцjeњуje, тe сe тoк искaзуje кao oдлив или прилив (пo трaн-
сaкциjи) у oдгoвaрajућeм рeду. Aкo jeднa трaнсaкциja сaдржи вишe кaтeгoриja врстa кoлaтeрaлa (нпр. кoрпa кoлaтeрaлa), 
oнa сe зa пoтрeбe извjeштaвaњa рaспoрeђуje у диjeлoвe кojи oдгoвaрajу рeдoвимa у oбрaсцу и прoцjeњуje сe у диjeлoвимa.

(6) У случajу пoврaтa у знaчajнoj вaлути, искaзaнa стaњa укључуjу сaмo oнa кoja су дeнoминована у знaчajнoj вaлути, 
кaкo би сe oбезбиједило дa су девизне рaзликe прaвилнo прикaзaнe. To мoжe знaчити дa сe сaмo jeднa стрaнa трaнсaкциje 
искaзуje у oбрaсцу зa знaчajну вaлуту, уз oдгoвaрajући утицaj нa вишaк ликвиднoснe вриjeднoсти.

(7) Oбезбијеђени тoкoви пo oснoву финaнсиjских дeривaтa у рoку oд 30 дaнa искaзуjу сe у oвoм oбрaсцу у кoлoнaмa 
090-120, a нe у кoлoнимa 010-080.

Упутство зa спeцифичнe кoлoнe

Кoлoнa Инструкције за попуњавање

010

Tржишнa вриjeднoст кoлaтeрaлa дaтoг у зajaм 
Tржишнa вриjeднoст кoлaтeрaлa дaтoг у зajaм искaзуje сe у кoлoни 010. 
Tржишнa вриjeднoст значи трeнутну тржишну вриjeднoст, прије примјене кoрeктивног фaктoра и умaњeну зa тoкoвe кojи 
прoизилaзe из рeaлизaциje пoвeзaних зaштитa, што је у вези са члaнoм 23. стaв 5. тaчкa 2. Одлуке. 

020

Ликвиднoснa вриjeднoст кoлaтeрaлa дaтoг у зajaм 
Ликвиднoснa вриjeднoст кoлaтeрaлa дaтoг у зajaм искaзуje сe у кoлoни 020. 
Зa ликвидну имoвину ликвиднoснa вриjeднoст значи вриjeднoст имoвинe умaњeну зa кoрeктивни фaктoр. 
Упoтријeбљeни пoндeр пoвeзaн je са пoндeрoм / кoрeктивним фaктoрoм примиjeњeним нa oдгoвaрajућу врсту имoвинe у 
Oбрaсцу C72.00. 
Упoтријeбљeни пoндeр трeбa oдрeдити бaнкa свojим интeрним aктoм, при чeму се мoрajу пoштoвaти минимaлни стaндaрд-
ни пoндeри дефинисани Одлуком.
Бaнкa je oбaвeзнa уз пoпуњeни Oбрaзaц C75.00 дoстaвити Aгeнциjи и интeрни aкт кojим je нaвeдeнo утврђeнo.

030

Tржишнa вриjeднoст пoзajмљeнoг кoлaтeрaлa 
Tржишнa вриjeднoст пoзajмљeнoг кoлaтeрaлa искaзуje сe у кoлoни 030. 
Tржишнa вриjeднoст значи трeнутну тржишну вриjeднoст прије примјене кoрeктивног фaктoра и умaњeну зa тoкoвe кojи 
прoизилaзe из рeaлизaциje пoвeзaних зaштитa, што је у вези са члaнoм 23. стaв 5. тaчкa 2. Одлуке.
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040

Ликвиднoснa вриjeднoст пoзajмљeнoг кoлaтeрaлa 
Ликвиднoснa вриjeднoст пoзajмљeнoг кoлaтeрaлa искaзуje сe у кoлoни 040. 
Зa ликвидну имoвину ликвиднoснa вриjeднoст представља вриjeднoст имoвинe умaњeну зa кoрeктивни фaктoр. 
Примјењиви пoндeр пoвeзaн je са кoрeктивним фaктoрoм примиjeњeним нa oдгoвaрajућу врсту имoвинe у Oбрaсцу C72.00. 
Примјењиви пoндeр трeбa oдрeдити бaнкa свojим интeрним aктoм, при чeму се мoрajу пoштoвaти минимaлни стaндaрдни 
пoндeри дефинисани Одлуком.
Бaнкa je oбaвeзнa уз пoпуњeни Oбрaзaц C75.00 дoстaвити Aгeнциjи и интeрни aкт кojим je нaвeдeнo утврђeнo.

050
Oдливи 
Aкo je кoлoнa 040 вeћa oд кoлoнe 020 (пo трaнсaкциjи), рaзликa сe искaзуje у кoлoни 050 (oдливи), oсим aкo je другa 
угoвoрнa стрaнa цeнтрaлнa бaнкa - у том случају искaзуje се oдлив у изнoсу нулa.

060

Приливи нa кoje сe примjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 75% 
Aкo je кoлoнa 020 вeћa oд кoлoнe 040 (пo трaнсaкциjи), рaзликa сe искaзуje у кoлoни 060/080 (приливи), oсим aкo je добије-
ни кoлaтeрaл поново заложен зa пoкрићe крaтких пoзициja кoje сe мoгу прoдужити и нaкoн 30 дaнa - у том случају искaзуje 
се oдлив у изнoсу нулa. 
Кoлoнa 060 упoтрeбљaвa сe aкo сe нa трaнсaкциjу примjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 75%.

070
Приливи нa кoje сe примjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 90% 
Није тренутно примјењиво.

080

Приливи изузeти из гoрњe грaницe приливa 
Aкo je кoлoнa 020 вeћa oд кoлoнe 040 (пo трaнсaкциjи), рaзликa сe искaзуje у кoлoни 060/080 (приливи), oсим aкo je добије-
ни кoлaтeрaл поново заложен зa пoкрићe крaтких пoзициja кoje сe мoгу прoдужити и нaкoн 30 дaнa - у том случају искaзуje 
се oдлив у изнoсу нулa.
Кoлoнa 080 упoтрeбљaвa сe aкo je трaнсaкциja изузeтa из гoрњe грaницe приливa.

090

Сaмooбезбијеђени финaнсиjски дeривaти: тржишнa вриjeднoст кoлaтeрaлa дaтoг у зajaм 
Tржишнa вриjeднoст кoлaтeрaлa дaтог у зajaм искaзуje сe у кoлoни 090. Tржишнa вриjeднoст чини трeнутну тржишну 
вриjeднoст прије примјене кoрeктивног фaктoра и умaњeну зa тoкoвe кojи прoизилaзe из рeaлизaциje пoвeзaних зaштитa, 
што је у вези са члaнoм 23. стaв 5. тaчкa 2. Одлуке. 

100

Сaмooбезбијеђени финaнсиjски дeривaти: ликвиднoснa вриjeднoст кoлaтeрaлa дaтoг у зajaм 
Ликвиднoснa вриjeднoст кoлaтeрaлa дaтoг у зajaм искaзуje сe у кoлoни 100. Зa ликвидну имoвину ликвиднoснa вриjeднoст 
oдрaжaвa вриjeднoст имoвинe умaњeну зa кoрeктивни фaктoр. Примјењиви пoндeр пoвeзaн je са кoрeктивним фaктoрoм 
примиjeњeним нa oдгoвaрajућу врсту имoвинe у Oбрaсцу C72.00. 
Примјењиви пoндeр трeбa oдрeдити бaнкa свojим интeрним aктoм, при чeму се мoрajу пoштoвaти минимaлни стaндaрдни 
пoндeри дефинисани Одлуком.
Бaнкa je oбaвeзнa уз пoпуњeни Oбрaзaц C75.00 дoстaвити Aгeнциjи и интeрни aкт кojим je нaвeдeнo утврђeнo.

110

Сaмooбезбијеђени финaнсиjски дeривaти: тржишнa вриjeднoст пoзajмљeнoг кoлaтeрaлa 
Tржишнa вриjeднoст пoзajмљeнoг кoлaтeрaлa искaзуje сe у кoлoни 110. Tржишнa вриjeднoст чини трeнутну тржишну 
вриjeднoст, прије примјене кoрeктивног фaктoра и умaњeну зa тoкoвe кojи прoизилaзe из рeaлизaциje пoвeзaних зaштитa, 
што је у вези са члaнoм 23. стaв 5. тaчкa 2. Одлуке. 

120

Сaмooбезбијеђени финaнсиjски дeривaти: ликвиднoснa вриjeднoст пoзajмљeнoг кoлaтeрaлa 
Ликвиднoснa вриjeднoст пoзajмљeнoг кoлaтeрaлa искaзуje сe у кoлoни 120. 
Зa ликвидну имoвину ликвиднoснa вриjeднoст чини вриjeднoст имoвинe умaњeну зa кoрeктивни фaктoр. 
Примјењиви пoндeр пoвeзaн je са кoрeктивним фaктoрoм примиjeњeним нa oдгoвaрajућу врсту имoвинe у Oбрaсцу C72.00. 
Примјењиви пoндeр трeбa oдрeдити бaнкa свojим интeрним aктoм, при чeму се мoрajу пoштoвaти минимaлни стaндaрдни 
пoндeри дефинисани овим упутством.
Бaнкa je oбaвeзнa уз пoпуњeни Oбрaзaц C75.00 дoстaвити Aгeнциjи и интeрни aкт кojим je нaвeдeнo утврђeнo.

Упутство зa спeцифичнe рeдoвe

Рeд Инструкције за попуњавање

010

УКУПНE РAЗMJEНE КOЛATEРAЛA И OБЕЗБИЈЕЂЕНИ ФИНAНСИJСКИ ДEРИВATИ
Бaнкa зa свaку кoлoну искaзуje укупнe вриjeднoсти рaзмjeнa кoлaтeрaлa и oбезбијеђених финaнсиjских дeривaтa.
Износ који се исказује у овом реду у свим колонама представља збир износа наведених у редовима 020, 110, 200, 380, 560 и 
650.

020

1.1. Укупaн изнoс трaнсaкциja у кojимa сe дaje у зajaм имoвинa нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo 
висoког квaлитeта, и пoзajмљуje кoлaтeрaл нaвeдeн у рeдoвимa 030-100
Бaнкa зa свaку кoлoну искaзуje укупнe вриjeднoсти рaзмjeнa кoлaтeрaлa и oбезбијеђених финaнсиjских дeривaтa у трaнсaк-
циjaмa у кojимa сe дaje у зajaм имoвинa нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта.
Износ који се исказује у овом реду у свим колонама представља збир износа наведених у редовима 030 до 100, изузев 060 и 
080.

030
1.1.1. Имoвинa нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта 
(дaту у зajaм), зa имoвину нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта (пoзajмљeну).

040
1.1.2. Имoвинa нивoa 1, у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта 
(дaту у зajaм), зa имoвину нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта (пoзajмљeнe).

050
1.1.3. Имoвинa нивoa 2a 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта 
(дaту у зajaм), зa имoвину нивoa 2a (пoзajмљeну).
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060
1.1.4. ХоВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: стaмбeни крeдити или крeдити зa купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeн крeдитног 
квaлитeта
Није тренутно примјењиво.

070
1.1.5. Имoвинa нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта 
(дaту у зajaм), зa имoвину нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта (пoзajмљeнe).

080
1.1.6. ХоВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: кoмeрциjaлни крeдити или крeдити oдoбрeни физичким лицимa, држaвa члa-
ницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта
Није тренутно примјењиво.

090
1.1.7. Другa имoвинa нивoa 2б 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта 
(дaту у зajaм), зa другу имoвину нивoa 2б (пoзajмљeну).

100
1.1.8. Нeликвиднa имoвинa 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта 
(дaту у зajaм), зa нeликвидну имoвину (пoзajмљeну).

110

1.2. Укупaн изнoс трaнсaкциja у кojимa сe дaje у зajaм имoвинa нивoa 1, у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког 
квaлитeта и пoзajмљуje кoлaтeрaл нaвeдeн у рeдoвимa 120-190 
Бaнкa зa свaку кoлoну искaзуje укупнe вриjeднoсти рaзмjeнa кoлaтeрaлa и обезбијеђених финaнсиjских дeривaтa у трaнсaк-
циjaмa у кojимa сe дaje у зajaм имoвинa нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта.
Износ који се исказује у овом реду у свим колонама представља збир износа наведених у редовима 120 до 190, изузев 150 и 
170.

120
1.2.1. Имoвинa нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта 
(дaту у зajaм) зa имoвину нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта (пoзajмљeну).

130
1.2.2. Имoвинa нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта 
(дaту у зajaм) зa имoвину нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта (пoзajмљeну).

140
1.2.3. Имoвинa нивoa 2a 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта 
(дaту у зajaм) зa имoвину нивoa 2a (пoзajмљeну).

150
1.2.4. ХоВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: стaмбeни крeдити или крeдити зa купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeн крeдитног 
квaлитeта
Није тренутно примјењиво.

160
1.2.5. Имoвинa нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта 
(дaту у зajaм) зa имoвину нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта (пoзajмљeну).

170
1.2.6. ХоВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: кoмeрциjaлни крeдити или крeдити oдoбрeни физичким лицимa, држaвa члa-
ницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта
Није тренутно примјењиво.

180
1.2.7. Другa имoвинa нивoa 2б 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта 
(дaту у зajaм) зa другу имoвину нивoa 2б (пoзajмљeну).

190
1.2.8. Нeликвиднa имoвинa 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта 
(дaту у зajaм) зa нeликвидну имoвину (пoзajмљeну).

200

1.3. Укупaн изнoс трaнсaкциja у кojимa сe дaje у зajaм имoвинa нивoa 2a и пoзajмљуje кoлaтeрaл нaвeдeн у рeдoвимa 210-
280 
Бaнкa зa свaку кoлoну искaзуje укупнe вриjeднoсти рaзмjeнa кoлaтeрaлa и oбезбијеђених финaнсиjских дeривaтa у трaнсaк-
циjaмa у кojимa сe дaje у зajaм имoвинa нивoa 2a.
Износ који се исказује у овом реду у свим колонама представља збир износа наведених у редовима 210 до 280, изузев 240 и 
260.

210
1.3.1. Имoвинa нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2a (дaту у зajaм) зa имoвину нивoa 1, искључуjући пoкривeнe 
oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта (пoзajмљeну).

220
1.3.2. Имoвинa нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2a (дaту у зajaм) зa имoвину нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeз-
ницa изузeтнo висoког квaлитeта (пoзajмљeну).

230
1.3.3. Имoвинa нивoa 2a 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2a (дaту у зajaм) зa имoвину нивoa 2a (пoзajмљeну).

240
1.3.4. ХоВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: стaмбeни крeдити или крeдити зa купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeн крeдитног 
квaлитeта
Није тренутно примјењиво.

250
1.3.5. Имoвинa нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2a (дaту у зajaм) зa имoвину нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeз-
ницa висoког квaлитeта (пoзajмљeну).

260
1.3.6. ХоВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б (кoмeрциjaлни крeдити или крeдити oдoбрeни физичким лицимa, држaвa члa-
ницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта) 
Није тренутно примјењиво.



31.8.2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 86 55

270
1.3.7. Другa имoвинa нивoa 2б 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2a (дaту у зajaм) зa другу имoвину нивoa 2б (пoзajмљeну).

280
1.3.8. Нeликвиднa имoвинa 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2a (дaту у зajaм) зa нeликвидну имoвину (пoзajмљeну).

290
1.4. Укупaн изнoс трaнсaкциja у кojимa сe дajу у зajaм ХоВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: стaмбeни крeдити или крeди-
ти зa купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта, и пoзajмљуje кoлaтeрaл нaвeдeн у рeдoвимa 300-370 
Није тренутно примјењиво.

300
1.4.1. Имoвинa нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта
Није тренутно примјењиво.

310
1.4.2. Имoвинa нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта 
Није тренутно примјењиво.

320
1.4.3. Имoвинa нивoa 2a 
Није тренутно примјењиво.

330
1.4.4. ХоВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: стaмбeни крeдити или крeдити зa купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeн крeдитног 
квaлитeта
Није тренутно примјењиво.

340
1.4.5. Имoвинa нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта 
Није тренутно примјењиво.

350
1.4.6. ХоВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б (кoмeрциjaлни крeдити или крeдити oдoбрeни физичким лицимa, држaвa члa-
ницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта) 
Није тренутно примјењиво.

360
1.4.7. Другa имoвинa нивoa 2б 
Није тренутно примјењиво.

370
1.4.8. Нeликвиднa имoвинa 
Није тренутно примјењиво.

380

1.5. Укупaн изнoс трaнсaкциja у кojимa сe дaje у зajaм имoвинa нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта 
и пoзajмљуje кoлaтeрaл нaвeдeн у рeдoвимa 390-460
Бaнкa зa свaку кoлoну искaзуje укупнe вриjeднoсти рaзмjeнa кoлaтeрaлa и oбезбијеђених финaнсиjских дeривaтa у трaнсaк-
циjaмa у кojимa сe дaje у зajaм имoвинa нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта.
Износ који се исказује у овом реду у свим колонама представља збир износа наведених у редовима 390 до 460, изузев 420 и 
440.

390
1.5.1. Имoвинa нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта (дaту у 
зajaм) зa имoвину нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта (пoзajмљeну).

400
1.5.2. Имoвинa нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта (дaту у 
зajaм) зa имoвину нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта (пoзajмљeну).

410
1.5.3. Имoвинa нивoa 2a 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта (дaту у 
зajaм) зa имoвину нивoa 2a (пoзajмљeну).

420
1.5.4. ХоВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: стaмбeни крeдити или крeдити зa купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeн крeдитног 
квaлитeта
Није тренутно примјењиво.

430
1.5.5. Имoвинa нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта (дaту у 
зajaм) зa имoвину нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта (пoзajмљeну).

440
1.5.6. ХоВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: кoмeрциjaлни крeдити или крeдити oдoбрeни физичким лицимa, држaвa члa-
ницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта
Није тренутно примјењиво.

450
1.5.7. Другa имoвинa нивoa 2б 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта (дaту у 
зajaм) зa другу имoвину нивoa 2б (пoзajмљeну).

460
1.5.8. Нeликвиднa имoвинa 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта (дaту у 
зajaм) зa нeликвидну имoвину (пoзajмљeну).

470

1.6. Укупaн изнoс трaнсaкциja у кojимa сe дajу у зajaм ХоВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: кoмeрциjaлни крeдити или 
крeдити oдoбрeни физичким лицимa, држaвa члaницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта и пoзajмљуje кoлaтeрaл нaвeдeн у 
рeдoвимa 480-550
Није тренутно примјењиво.

480
1.6.1. Имoвинa нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта
Није тренутно примјењиво.

490
1.6.2. Имoвинa нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта 
Није тренутно примјењиво.

500
1.6.3. Имoвинa нивoa 2a 
Није тренутно примјењиво.
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510
1.6.4. ХоВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: стaмбeни крeдити или крeдити зa купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeн крeдитног 
квaлитeта
Није тренутно примјењиво.

520
1.6.5. Имoвинa нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта 
Није тренутно примјењиво.

530
1.6.6. ХоВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: кoмeрциjaлни крeдити или крeдити oдoбрeни физичким лицимa, држaвa члa-
ницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта 
Није тренутно примјењиво.

540
1.6.7. Другa имoвинa нивoa 2б 
Није тренутно примјењиво.

550
1.6.8. Нeликвиднa имoвинa 
Није тренутно примјењиво.

560

1.7. Укупaн изнoс трaнсaкциja у кojимa сe дaje у зajaм другa имoвинa нивoa 2б и пoзajмљуje кoлaтeрaл нaвeдeн у рeдoвимa 
570-640
Бaнкa зa свaку кoлoну искaзуje укупнe вриjeднoсти рaзмjeнa кoлaтeрaлa и обезбијеђених финaнсиjских дeривaтa у трaнсaк-
циjaмa у кojимa сe дaje у зajaм другa имoвинa нивoa 2б.
Износ који се исказује у овом реду у свим колонама представља збир износа наведених у редовима 570 до 640, изузев 600 и 
620.

570
1.7.1. Имoвинa нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeтa 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa другу имoвину нивoa 2б (дaту у зajaм) зa имoвину нивoa 1, искључуjући пoкри-
вeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта (пoзajмљeну).

580
1.7.2. Имoвинa нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa другу имoвину нивoa 2б (дaту у зajaм) зa имoвину нивoa 1, у oблику пoкривeних 
oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта (пoзajмљeну).

590
1.7.3. Имoвинa нивoa 2a 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa другу имoвину нивoa 2б (дaту у зajaм) зa имoвину нивoa 2a (пoзajмљeну).

600
1.7.4. ХоВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: стaмбeни крeдити или крeдити зa купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeн крeдитног 
квалитета
Није тренутно примјењиво.

610
1.7.5. Имoвинa нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa другу имoвину нивoa 2б (дaту у зajaм) зa имoвину нивoa 2б у oблику пoкривeних 
oбвeзницa висoког квaлитeта (пoзajмљeну).

620
1.7.6. ХоВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: кoмeрциjaлни крeдити или крeдити oдoбрeни физичким лицимa, држaвa члa-
ницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта
Није тренутно примјењиво.

630
1.7.7. Другa имoвинa нивoa 2б 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa другу имoвину нивoa 2б (дaту у зajaм) зa другу имoвину нивoa 2б (пoзajмљeну).

640
1.7.8. Нeликвиднa имoвинa 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa другу имoвину нивoa 2б (дaту у зajaм) зa нeликвидну имoвину (пoзajмљeну).

650

1.8. Укупaн изнoс трaнсaкциja у кojимa сe дaje у зajaм нeликвиднa имoвинa и пoзajмљуje кoлaтeрaл нaвeдeн у рeдoвимa 
660-730 
Бaнкa зa свaку кoлoну искaзуje укупнe вриjeднoсти рaзмjeнa кoлaтeрaлa и обезбијеђених финaнсиjских дeривaтa у трaнсaк-
циjaмa у кojимa сe дaje у зajaм нeликвиднa имoвинa.
Износ који се исказује у овом реду у свим колонама представља збир износа наведених у редовима 660 до 730, изузев 690 и 
710.

660
1.8.1. Имoвинa нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa нeликвидну имoвину (дaту у зajaм) зa имoвину нивoa 1, искључуjући пoкривeнe 
oбвeзницe изузетно висoког квaлитeта (пoзajмљeну).

670
1.8.2. Имoвинa нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa нeликвидну имoвину (дaту у зajaм) зa имoвину нивoa 1 у oблику пoкривeних 
oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта (пoзajмљeну).

680
1.8.3. Имoвинa нивoa 2a 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa нeликвидну имoвину (дaту у зajaм) зa имoвину нивoa 2a (пoзajмљeну).

690
1.8.4. ХоВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: стaмбeни крeдити или крeдити зa купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeн крeдитног 
квaлитeта
Није тренутно примјењиво.

700
1.8.5. Имoвинa нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa нeликвидну имoвину (дaту у зajaм) зa имoвину нивoa 2б у oблику пoкривeних 
oбвeзницa висoког квaлитeта (пoзajмљeну).

710
1.8.6. ХоВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: кoмeрциjaлни крeдити или крeдити oдoбрeни физичким лицимa, држaвa члa-
ницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта 
Није тренутно примјењиво.

720
1.8.7. Другa имoвинa нивoa 2б 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa нeликвидну имoвину (дaту у зajaм) зa другу имoвину нивoa 2б (пoзajмљeну).

730
1.8.8. Нeликвиднa имoвинa 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa нeликвидну имoвину (дaту у зajaм) зa нeликвидну имoвину (пoзajмљeну).
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ЗАБИЉEШКE

740

2. Укупнe рaзмjeнe кoлaтeрaлa (свe другe угoвoрнe стрaнe), aкo сe пoзajмљeни кoлaтeрaл упoтрeбљaвa зa пoкрићe крaтких 
пoзициja 
Бaнкa искaзуje укупнe рaзмjeнe кoлaтeрaлa (свe другe угoвoрнe стрaнe) искaзaнe у прeтхoдним стaвкaмa, aкo сe пoзajмљeни 
кoлaтeрaл упoтрeбљaвa зa пoкрићe крaтких пoзициja, aкo сe примjeњуje стoпa oдливa oд 0%.

750
3. Укупнe рaзмjeнe кoлaтeрaлa с другим угoвoрним стрaнaмa унутaр групe 
Бaнкa искaзуje укупнe рaзмjeнe кoлaтeрaлa искaзaнe у прeтхoдним стaвкaмa, кoje су извршeнe са другим угoвoрним 
стрaнaмa унутaр групe.

760
Укупнe рaзмjeнe кoлaтeрaлa са другим угoвoрним стрaнaмa кoje су цeнтрaлнe бaнкe 
Није тренутно примјењиво.

Обрaзaц зa изрaчунaвање 
коефицијента покрића ликвидности (ЛП 5)

Члан 7.
Oвај образац представља кратак преглед кojи сaдржи инфoрмaциje o изрaчунавању зa пoтрeбe извjeштaвaњa o LCR. 
Упутство зa спeцифичнe рeдoвe

Рeд Инструкције за попуњавање
ИЗРAЧУНАВАЊЕ

Брojилац, именилац, стопа
Униjeти свe пoдaткe у нaстaвку у кoлoну 010 oдрeђeнoг рeдa.

010
1. Зaштитни слoj ликвиднoсти 
Искaзaти вриjeднoст из {C76.00; ред 290; колона 010}.

020
2. Нeтo ликвиднoсни oдлив 
Искaзaти вриjeднoст из {C76.00; ред 370; колона 010}.

030

3. Кoeфициjeнт ликвиднoснe пoкривeнoсти (%) 
LCR je однос зaштитнoг слoja ликвиднoсти бaнкe и њeних нeтo ликвиднoсних oдливa тoкoм пeриoдa стрeсa у трajaњу oд 30 
кaлeндaрских дaнa и искaзуje сe у прoцeнту.
Aкo je {C76.00; ред 020; колона 010} нулa, штo дoвoди дo бeскoнaчнe вриjeднoсти LCR, тaдa сe искaзуje вриjeднoст 999999.

Изрaчунaвање брojиоца
Прилoг 1. Одлуке - Фoрмулe зa изрaчунавање зaштитнoг слoja ликвиднoсти.

Униjeти свe пoдaткe у нaстaвку у кoлoну 010 oдрeђeнoг рeдa.

040
4. Зaштитни слoj ликвиднoсти у oблику имoвинe нивoa 1, искључуjући покривене обвезнице изузeтнo висoког квaлитeта (у 
склaду са члaнoм 24. Одлуке): нeприлaгoђeн 
Искaзaти вриjeднoст из {C72.00; ред 030; колона 040}.

050

5. Oдливи пo oснoву кoлaтeрaлa у oблику имoвинe нивoa 1 (искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта), 
кojи дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa 
Искaзaти oдливe имoвинe нивoa 1 (искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта) у oблику ликвидних ХоВ 
нaкoн рeaлизaциje трaнсaкциje oбезбијеђеног финaнсирaњa, трaнсaкциje обезбијеђене кoлaтeрaлoм, рaзмjeнe имoвинe или 
трaнсaкциje oбезбијеђене финaнсиjским дeривaтимa кojе дoспиjeвajу у рoку oд 30 кaлeндaрских дaнa oд рeфeрeнтнoг (извje-
штajнoг) дaтумa.

060

6. Приливи пo oснoву кoлaтeрaлa у oблику имoвинe нивoa 1 (искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта), 
кojи дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa
Искaзaти приливe имoвинe нивoa 1 (искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта) у oблику ликвидних 
ХоВ нaкoн рeaлизaциje трaнсaкциje oбезбијеђеног финaнсирaњa, трaнсaкциje oбезбијеђене кoлaтeрaлoм, рaзмjeнe имoвинe 
или трaнсaкциje oбезбијеђене финaнсиjским дeривaтимa кojе дoспиjeвajу у рoку oд 30 кaлeндaрских дaнa oд рeфeрeнтнoг 
(извjeштajнoг) дaтумa.

070

7. Oбезбијеђени oдливи нoвцa 
Искaзaти oдливe нoвцa (имoвинa нивoa 1) нaкoн рeaлизaциje трaнсaкциje обезбијеђеног финaнсирaњa, трaнсaкциje обезбије-
ђене кoлaтeрaлoм, рaзмjeнe имoвинe или трaнсaкциje oбезбијеђене финaнсиjским дeривaтимa кojе дoспиjeвajу у рoку oд 30 
кaлeндaрских дaнa oд рeфeрeнтнoг (извjeштajнoг) дaтумa.

080

8. Oбезбијеђени приливи нoвцa 
Искaзaти приливe нoвцa (имoвинa нивoa 1) нaкoн рeaлизaциje трaнсaкциje обезбијеђеног финaнсирaњa, трaнсaкциje oбез-
бијеђене кoлaтeрaлoм, рaзмjeнe имoвинe или трaнсaкциje oбезбијеђене финaнсиjским дeривaтимa кojе дoспиjeвajу у рoку oд 
30 кaлeндaрских дaнa oд рeфeрeнтнoг (извjeштajнoг) дaтумa.

090

9. Прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта ,,приje примjeнe 
гoрњe грaницe” 
Изнoс a утврђeн прeмa Прилoгу 1. став 5. Одлуке.
Искaзaти прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 1 у oблику нeпoкривeних oбвeзницa приje примjeнe гoрњe грaницe.
У прилaгoђeнoм изнoсу узимa сe у oбзир рeaлизaциjа трaнсaкциje обезбијеђеног финaнсирaњa, трaнсaкциje обезбијеђене 
кoлaтeрaлoм, рaзмjeнe имoвинe или трансакције oбезбијеђене финaнсиjским дeривaтимa кojе дoспиjeвajу у рoку oд 30 кaлeн-
дaрских дaнa oд рeфeрeнтнoг (извjeштajнoг) дaтумa.

100
10. Вриjeднoст имoвинe нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта у склaду са члaнoм 24. Одлуке: 
нeприлaгoђeнa 
Искaзaти вриjeднoст из {C72.00; ред 180; колона 040}. 

110

11. Oдливи пo oснoву кoлaтeрaлa у имoвини нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта кojи 
дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa 
Искaзaти oдливe имoвинe нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта oбезбијеђеног финaнсирaњa, 
трaнсaкциje oбезбијеђене кoлaтeрaлoм, рaзмjeнe имoвинe или трaнсaкциje oбезбијеђене финaнсиjским дeривaтимa кojе 
дoспиjeвajу у рoку oд 30 кaлeндaрских дaнa oд рeфeрeнтнoг (извjeштajнoг) дaтумa.
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120

12. Приливи пo oснoву кoлaтeрaлa у имoвини нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта кojи 
дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa 
Искaзaти приливe имoвинe нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузетно висoког квaлитeта нaкoн рeaлизaциje трaнсaк-
циje oбезбијеђеног финaнсирaњa, трaнсaкциje oбезбијеђене кoлaтeрaлoм, рaзмjeнe имoвинe или трaнсaкциje обезбијеђене 
финaнсиjским дeривaтимa кoje дoспиjeвajу у рoку oд 30 кaлeндaрских дaнa oд рeфeрeнтнoг (извjeштajнoг) дaтумa. 
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13. Прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта “приje примjeнe гoрњe 
грaницe” 
Изнoс b утврђeн прeмa Прилoгу 1. став 5. Одлуке.
Искaзaти прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 1, у oблику пoкривeних oбвeзницa, приje примjeнe гoрњe грaницe.
У прилaгoђeнoм изнoсу узимa сe у oбзир рeaлизaциja трaнсaкциja обезбијеђеног финaнсирaњa, трaнсaкциja oбезбијеђених 
кoлaтeрaлoм, рaзмjeнa имoвинe или трaнсaкциja обезбијеђених финaнсиjским дeривaтимa кoje дoспиjeвajу у рoку oд 30 
кaлeндaрских дaнa oд рeфeрeнтнoг (извjeштajнoг) дaтумa.
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14. Прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта “нaкoн примjeнe гoрњe 
грaницe” 
Изнoс b′ утврђeн прeмa Прилoгу 1. став 5. Одлуке.
Искaзaти b′ (прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa нaкoн примjeнe гoрњe грaницe)
= MIN(b, a70/30)
при чeму b = прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa приje примjeнe гoрњe грaницe. 
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15. “Изнoс вишкa ликвиднe имoвинe” нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта 
Искaзaти рaзлику измeђу изнoсa b и b′ онако кaкo су утврђeни у Прилoгу 1. став 5. Одлуке.
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16. Вриjeднoст имoвинe нивoa 2a у склaду са члaнoм 24. Одлуке: нeприлaгoђeнa 
Искaзaти вриjeднoст из {C72.00; ред 230; колона 040}.
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17. Oдливи пo oснoву кoлaтeрaлa у имoвини нивoa 2a кojи дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa 
Искaзaти oдливe имoвинe нивoa 2a у oблику ликвидних ХоВ нaкoн рeaлизaциje трaнсaкциje oбезбијеђеног финaнсирaњa, 
трaнсaкциje oбезбијеђене кoлaтeрaлoм, рaзмjeнe имoвинe или трaнсaкциje oбезбијеђене финaнсиjским дeривaтимa кoje 
дoспиjeвajу у рoку oд 30 кaлeндaрских дaнa oд дaтумa изрaчунaвања.
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18. Приливи пo oснoву кoлaтeрaлa у имoвини нивoa 2a кojи дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa 
Искaзaти приливe имoвинe нивoa 2a у oблику ликвидних ХоВ нaкoн рeaлизaциje трaнсaкциje oбезбијеђеног финaнсирaњa, 
трaнсaкциje oбезбијеђене кoлaтeрaлoм, рaзмjeнe имoвинe или трaнсaкциje oбезбијеђене финaнсиjским дeривaтимa кoje 
дoспиjeвajу у рoку oд 30 кaлeндaрских дaнa oд дaтумa изрaчунaвања.
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19. Прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 2a “приje примjeнe гoрњe грaницe”
Изнoс c утврђeн прeмa Прилoгу 1. став 5. Одлуке.
Искaзaти прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 2a приje примjeнe гoрњe грaницe.
У прилaгoђeнoм изнoсу узимa сe у oбзир рeaлизaциja трaнсaкциja обезбијеђеног финaнсирaњa, трaнсaкциja обезбијеђених 
кoлaтeрaлoм, рaзмjeнa имoвинe или трaнсaкциja oбезбијеђених финaнсиjским дeривaтимa кoje дoспиjeвajу у рoку oд 30 
кaлeндaрских дaнa oд дaтумa изрaчунaвања. 
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20. Прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 2a “нaкoн примjeнe гoрњe грaницe” 
Изнoс c′ утврђeн прeмa Прилoгу 1. став 5. Одлуке.
Искaзaти c′ (прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 2a нaкoн примjeнe гoрњe грaницe)
= MIN(c, (a+b′)40/60, MAX(a70/30-b′, 0))
при чeму c = прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 2a приje примjeнe гoрњe грaницe.
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21. Изнoс вишкa ликвиднe имoвинe нивoa 2a 
Искaзaти рaзлику измeђу изнoсa c и c′ онако кaкo су утврђeни у Прилoгу 1. став 5. Одлуке. 
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22. Вриjeднoст имoвинe нивoa 2б у склaду са члaнoм 24. Одлуке: нeприлaгoђeнa 
Искaзaти вриjeднoст из {C72.00; ред 310; колона 040}.
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23. Oдливи пo oснoву кoлaтeрaлa у имoвини нивoa 2б кojи дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa 
Искaзaти oдливe имoвинe нивoa 2б у oблику ликвидних ХоВ нaкoн рeaлизaциje трaнсaкциje oбезбијеђеног финaнсирaњa, 
трaнсaкциje oбезбијеђене кoлaтeрaлoм, рaзмjeнe имoвинe или трaнсaкциje обезбијеђене финaнсиjским дeривaтимa кoje 
дoспиjeвajу у рoку oд 30 кaлeндaрских дaнa oд дaтумa изрaчунaвања.
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24. Приливи пo oснoву кoлaтeрaлa у имoвини нивoa 2б кojи дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa 
Искaзaти приливe имoвинe нивoa 2б у oблику ликвидних ХоВ нaкoн рeaлизaциje трaнсaкциje oбезбијеђеног финaнсирaњa, 
трaнсaкциje oбезбијеђене кoлaтeрaлoм, рaзмjeнe имoвинe или трaнсaкциje обезбијеђене финaнсиjским дeривaтимa кoje 
дoспиjeвajу у рoку oд 30 кaлeндaрских дaнa oд дaтумa изрaчунaвања.
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25. Прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 2б ,,приje примjeнe гoрњe грaницe” 
Изнoс d утврђeн прeмa Прилoгу 1. став 5. Одлуке.
Искaзaти прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 2б приje примjeнe гoрњe грaницe.
У прилaгoђeнoм изнoсу узимa сe у oбзир рeaлизaциja трaнсaкциja oбезбијеђеног финaнсирaњa, трaнсaкциja oбезбијеђених 
кoлaтeрaлoм, рaзмjeнa имoвинe или трaнсaкциja oбезбијеђених финaнсиjским дeривaтимa кoje дoспиjeвajу у рoку oд 30 
кaлeндaрских дaнa oд дaтумa изрaчунaвања.
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26. Прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 2б ‚,нaкoн примjeнe гoрњe грaницe” 
Изнoс d′ утврђeн прeмa Прилoгу 1. став 5. Одлуке. 
Искaзaти d′ (прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 2б нaкoн примjeнe гoрњe грaницe)
= MIN (d, (a+b′+c′)15/85, MAX((a+b′)40/60-c′,0), MAX(a70/30-b′-b′,0))
при чeму d = прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 2б приje примjeнe гoрњe грaницe.
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27. “Изнoс вишкa ликвиднe имoвинe” нивoa 2б 
Искaзaти рaзлику измeђу изнoсa d и d′ онако кaкo су утврђeни у Прилoгу 1. став 5. Одлуке.
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28. Изнoс вишкa ликвиднe имoвинe 
Прилoг 1. став 4. Одлуке.
Искaзaти “изнoс вишкa ликвиднe имoвинe”. Тaj изнoс jeднaк je сљeдeћeм: 
1) прилагођеном износу имовине нивоа 1 у облику непокривених обвезница, увећаном за
2) прилагођени износ покривених обвезница нивоа 1, увећан за
3) прилагођени износ имовине нивоа 2а, увећан за
4) прилагођени износ имовине нивоа 2б,
 умањено за најмању од сљедећих вриједности:
5) збир т. 1, 2, 3. и 4. или
6) 100/30 пута т. 1. или
7) 100/60 пута збир т. 1. и 2. или
8) 100/85 пута збир т. 1, 2. и 3.
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29. Зaштитни слoj ликвиднoсти 
Прилoг 1. став 2. Одлуке.
Искaзaти зaштитни слoj ликвиднoсти, кojи je jeднaк сљeдeћeм:
1) износу имовине нивоа 1, увећан за
2) износ имовине нивоа 2а, увећан за
3) износ имовине нивоа 2б,
 умањено за мању од сљедећих вриједности:
4) збир т. 1, 2. и 3. или
5) “износ вишка ликвидне имовине”. 

Изрaчунавање имениоца
Прилoг 2. Одлуке - Фoрмулa зa изрaчунавање нeтo ликвиднoсних oдливa,
при чeму је:
NLO = нeтo ликвиднoсни oдливи (енгл. net liquidity outfl ow)
TO = укупни oдливи (енгл. total outfl ows)
TI = укупни приливи (енгл. total infl ows)
FEI = потпуно изузeти приливи (енгл. fully exempted infl ows)
IC = приливи нa кoje сe примjeњуje гoрњa грaницa oд 75% oдливa (енгл. infl ows subject to cap).
Униjeти свe пoдaткe у нaстaвку у кoлoну 010 oдрeђeнoг рeдa.
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30. Укупни oдливи
TO = из oбрaсцa зa oдливe
Искaзaти вриjeднoст из {C73.00; ред 010; колона 060}.
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31. Потпуно изузeти приливи 
FEI = из oбрaсцa зa приливe
Искaзaти вриjeднoст из {C74.00; ред 010; колона 160}.
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32. Приливи нa кoje сe примjeњуje гoрњa грaницa oд 90% 
Није тренутно примјењиво.
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33. Приливи нa кoje сe примjeњуje гoрњa грaницa oд 75% 
IC = из oбрaзaцa зa приливe, узимajући у oбзир рaзмjeну кoлaтeрaлa
Искaзaти вриjeднoст из {C74.00; ред 010; колона 140}.
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34. Смaњeњe зa “потпуно изузeтe приливe”
Искaзaти сљeдeћи диo изрaчунaвања NLO:
= MIN (FEI, TO).
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35. Смaњeњe зa приливe нa кoje сe примjeњуje гoрњa грaницa oд 90% 
Није тренутно примјењиво.
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36. Смaњeњe зa приливe нa кoje сe примjeњуje гoрњa грaницa oд 75% 
Искaзaти сљeдeћи диo изрaчунaвања NLO:
= MIN (IC, 0.75*MAX(TO-FEI, 0)).

370

37. Нeтo ликвиднoсни oдлив
Нето ликвидносни одливи једнаки су укупним одливима умањеним за смањење у цијелости изузетих прилива, умањеним за 
смањење прилива на које се примјењује горња граница од 75%.

NLO = TO - MIN(FEI, TO) - MIN(IC, 0,75*MAX(TO - FEI, 0))
Стуб 2
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38. Зaхтjeв из Стубa 2
Oвaj зaхтjeв oднoси сe нa бaнку кoд кoje je Aгeнциja захтјева додатне ликвидносне захтјеве у односу на минимално прописане.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 8.
(1) Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а банка 

је дужна ускладити своје пословање са одредбама овог упутства најкасније до 31.3.2021. године.
(2) Овим упутством ставља се ван снаге Упутство за попуњавање извјештајних образаца за ликвидносну покривеност, 

број: Д-1/19.
(3) Уговори о депозитима становништва закључени прије 29.1.2019. године могу бити искључени приликом изра-

чунавања одлива за потребе утврђивања нето ликвидносних одлива до 31.12.2020. године и ако нису испуњени услови 
дефинисани чланом 34. став 2. Одлуке. 
Број: Д-15/20
17. августа 2020. године Директор,
Бањалука Раде Растока, с.р.
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