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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О СПОРТУ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ

Проглашавам Закон о спорту Републике Српске, који
је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Једанаестој редовној сједници, одржаној 22. јула 2020. године,
а Вијеће народа 30. јула 2020. године констатовало да се
Закон о спорту Републике Српске не односи на витални национални интерес ни једног од конститутивних народа у
Републици Српској.
Број: 01-020-2227/20
31. јула 2020. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О СПОРТУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет Закона
Члан 1.
Овим законом уређују се систем организације спорта
и друга питања од значаја за спорт у Републици Српској.
Општи интерес
Члан 2.
(1) Спорт је дјелатност од општег интереса за Републику Српску (у даљем тексту: Република).
(2) Општи интерес спорта за Републику утврђен је због
његовог непосредног и посредног утицаја на здравље и
здравствени систем, привредно-економски развој, културни и социјални амбијент и укупан развој друштва на темељима општеприхваћених цивилизацијских достигнућа
на добробит свих грађана.
Спортска дјелатност и активност
Члан 3.
(1) Спортску дјелатност представља сваки облик физичке и менталне активности који доприноси унапређењу
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и побољшању психофизичког развоја учесника у спорту
и постизању што бољих резултата на спортским такмичењима.
(2) Мишљење да ли нека дјелатност и активност спада у спортску у одређеној грани спорта даје Министарство
породице, омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство), у складу са овим законом, уважавајући правила
међународних спортских асоцијација.
Основна начела
Члан 4.
Основна начела на којима се заснива овај закон су:
1) доступност спорта,
2) слобода избора,
3) једнака права и обавезе,
4) посебна заштита дјеце у спорту,
5) достојанство и лични интегритет,
6) подстицање спортског и општег развоја Републике и
јединица локалне самоуправе,
7) аутономност спортских организација,
8) афирмација духа олимпизма,
9) супротстављање употреби недозвољених стимулативних средстава,
10) спречавање свих облика насиља,
11) поштовање међународних спортских правила,
12) стручност у раду,
13) остваривање права,
14) међународна заступљеност.
Доступност спорта
Члан 5.
Бављење спортом је доступно свим грађанима и под
једнаким условима без обзира на узраст, расу, националност, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол, род и било које друго лично својство, политичку и сваку другу припадност или опредјељење.
Слобода избора
Члан 6.
Наступ и рад у репрезентативним селекцијама је добровољан и загарантована је слобода избора репрезентације у
складу са Законом о ратификацији Споразума о успостављању специјалних паралелних односа између Републике
Српске и Републике Србије (“Службени гласник Републике Српске”, број 60/07), овим законом, законом којим се
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уређује област држављанства и правилима међународних
спортских асоцијација.
Једнака права и обавезе
Члан 7.
Сва лица у обављању спортске активности и дјелатности имају једнака права и обавезе, у складу са овим законом.
Посебна заштита дјеце у спорту
Члан 8.
Сви учесници спортског система Републике обавезни
су са посебном пажњом супротстављати се и пријавити
све врсте злоупотреба, злостављања, дискриминације и насиља над дјецом у спорту.
Достојанство и лични интегритет
Члан 9.
У бављењу спортом сви грађани имају право на заштиту достојанства и личног интегритета.
Подстицање спортског и општег развоја Републике и
јединица локалне самоуправе
Члан 10.
Спорт је дјелатност од општег интереса за чије се остварење старају Република и јединица локалне самоуправе.
Аутономност
Члан 11.
Спортске организације и други облици спортског организовања у Републици самостални су у уређивању својих
унутрашњих односа и самостално доносе спортска правила, у складу са овим законом и међународним спортским
правилима.
Афирмација духа олимпизма
Члан 12.
(1) Спортски систем Републике темељи се на цивилизацијским достигнућима и начелима олимпизма, а сви учесници у спорту обавезни су да својим примјером промовишу олимпизам.
(2) Спортска организација у обављању спортских активности и дјелатности, нарочито се ангажује на афирмацији духа олимпизма, подстицању фер-плеја, унапређењу
васпитно-образовног и стручног рада у спорту, подстицању
и афирмацији добровољног рада у спорту, борби против
лажирања резултата, сузбијању насиља и недоличног понашања и допинга у спорту, у складу са законом и међународним спортским правилима.
Супротстављање употреби недозвољених
стимулативних средстава
Члан 13.
У спортском систему Републике сви учесници су обавезни да се супротстављају употреби недозвољених стимулативних средстава, а поступак контроле спортиста врши се
у складу са надлежношћу Републике и може се привремено
препустити другом релевантном тијелу.
Спречавање свих облика насиља
Члан 14.
С циљем обезбјеђења и заштите живота, личног интегритета и достојанства спортиста, гледалаца и других
учесника спортских манифестација, те с циљем заштите
њихове имовине и имовине других лица, Република уређује
и обезбјеђује, а надлежни спортски савези спроводе мјере и
активности на спречавању свих облика насиља.
Поштовање међународних спортских правила
Члан 15.
Републички спортски савези и сви њихови чланови у
одређеној грани спорта обавезни су у обављању својих
спортских активности и дјелатности придржавати се међународних спортских правила утврђених за одређену грану
спорта.
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Стручност у раду
Члан 16.
Спортски систем Републике заснива се на начелу стручности у раду којом се обезбјеђује ефикасан спортски резултат уз максималну заштиту спортиста и посебно прилагођен приступ дјеци и малољетним спортистима.
Остваривање права
Члан 17.
Спортска организација и спортиста остварују своја
спортска права и обавезе преко републичког спортског савеза, а у складу са својим статутом, одредбама овог закона
и међународним спортским правилима.
Међународна заступљеност
Члан 18.
Републички спортски савези остварују своја права и
обавезе у међународним спортским савезима самостално
или преко спортских савеза на нивоу Босне и Херцеговине
и Олимпијског комитета Босне и Херцеговине, а у складу
са Заједничком изјавом из Лозане о организовању спорта у
Босни и Херцеговини.
Област односа који се уређују Законом
Члан 19.
Права и обавезе утврђене овим законом примјењују се
на све организације у области спорта које имају своје сједиште на територији Републике и на свако обављање дјелатности и активности на територији Републике.
Сходна примјена закона
Члан 20.
На питања која нису уређена овом законом сходно се
примјењују прописи којима је уређена област облигационих односа, област рада, привредних друштава, јавних предузећа, удружења и фондација и посебног регистра лица
правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.
Изрази и појмови који се користе у овом закону
Члан 21.
Поједини појмови који се користе у овом закону имају
сљедеће значење:
1) спортска активност је сваки облик физичке активности која обухвата физичко вјежбање, спортски тренинг,
остваривање резултата на такмичењу, спортско-рекреативна активност, спортска манифестација или стручно
усавршавање и оспособљавање грађана, која се обавља самостално или у спортској и другој организацији у области
спорта,
2) спорт за све је област спорта која промовише бављење спортском активношћу ради одмора и рекреације,
унапређења здравља или унапређења сопствених резултата
дјеце, омладине и одраслих,
3) врхунски спорт је област спорта која обухвата спортску активност и дјелатност која остварује врхунски спортски резултат и квалитет, у складу са републичком категоризацијом и међународним стандардима,
4) спортска организација је организација основана
ради обављања спортских активности и са њима повезаних
спортских дјелатности, а у свом саставу има спортисте,
5) спортиста је лице које се бави спортским активностима,
6) спортиста-аматер је спортиста који се не бави спортским активностима у виду занимања и коме основни циљ
бављења спортским активностима није зарада,
7) професионални спортиста је спортиста који се бави
спортском активношћу као јединим или основним занимањем,
8) спортиста такмичар је спортиста који учествује на
спортском такмичењу као члан спортске организације или
самостално, у складу са спортским правилима,
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9) врхунски спортиста је спортиста који је, на основу
остварених врхунских спортских резултата на спортским
такмичењима, рангиран у складу са републичком категоризацијом спортиста и међународним стандардима у категорији врхунских спортиста,
10) категорисани спортиста је спортиста који је на
основу остварених спортских резултата рангиран у складу
са републичком категоризацијом спортиста,
11) спортски стручњак је лице које има завршен први
циклус студија или еквивалент у области спорта и физичког васпитања и оспособљено је за обављање стручних послова у одређеној грани спорта и за то посједује лиценцу
републичког спортског савеза или лице које је оспособљено за обављање одређених стручних послова у одређеној
грани спорта и има одговарајућу лиценцу републичког
спортског савеза,
12) стручњак у спорту је лице других занимања и оспособљено је за обављање одређених стручних послова у спорту и
доприноси остваривању спортских активности и дјелатности,
13) лиценца је дозвола за рад у одређеној спортској грани
или грани спорта, коју издаје републички спортски савез,
14) републички спортски савез је спортски савез који
дјелује на територији Републике у који су непосредно или
посредно учлањена правна лица обухваћена спортским
правилима тог савеза,
15) спортски савез на нивоу Босне и Херцеговине
(у даљем тексту: БиХ) је спортски савез који се оснива у
складу са законом којим се уређује област спорта у БиХ, на
основу одлука ентитетских спортских савеза о добровољном удруживању,
16) спортска манифестација је одређени, плански припремљен и спроведен, временски ограничен, спортски догађај, за који постоји јавни интерес и на којем учествује
више спортиста,
17) међународна спортска манифестација је званична,
пријатељска или ревијална спортска манифестација, свјетског,
европског и регионалног значаја, коју организује и у њима
учествују спортске организације и спортисти из Републике,
18) спортско такмичење се одвија према унапријед
утврђеним и познатим спортским правилима, која могу
бити општеважећа за конкретну спортску грану или само
конкретну спортску манифестацију у којој сваки учесник
тежи постизању што бољег спортског резултата,
19) спортско правило је општи акт надлежног републичког спортског савеза, којим се уређује обављање спортских
активности и дјелатности и остваривање утврђених спортских циљева,
20) школски спорт је спортска активност и дјелатност
која се одвија у оквиру васпитно-образовног процеса Републике,
21) универзитетски спорт је спортска активност и дјелатност која се одвија у оквиру високошколског система
Републике,
22) рекреативни спорт је спортска активност и дјелатност која се одвија с циљем задовољења потреба за очувањем, одржавањем и унапређењем психофизичких способности и здравља и обогаћивања слободног времена, а
може имати и такмичарски карактер,
23) спортска грана је категорија спортске активности са
јасно дефинисаним правилима и системом такмичења,
24) грана спорта је поткатегорија спортске гране са
мањим или већим одступањима од правила и система
такмичења,
25) дијете је, у складу са овим законом, свако лице које
није навршило 18 година живота.
Граматички изрази употријебљени у овом закону
Члан 22.
Граматички изрази употријебљени у овом закону за
означавање мушког и женског рода, подразумијевају оба
рода.
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ГЛАВА II
СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СПОРТА
Учесници у систему спорта
Члан 23.
(1) Учесници у систему спорта су физичка и правна
лица.
(2) Физичка лица у систему спорта су: спортисти,
спортски стручњаци, стручњаци у спорту и лица која учествују у организацији или вођењу спортског такмичења.
(3) Правна лица у систему спорта су удружења грађана
и привредна друштва.
Спортиста
Члан 24.
(1) Спортиста је лице које се бави спортом, припрема за
спортска такмичења и учествује у њима.
(2) Спортиста може да се бави спортским активностима
самостално или у оквиру организације у области спорта.
(3) Спортиста може да се бави спортским активностима
аматерски или професионално.
Акти којим се уређују права и обавезе спортиста
Члан 25.
(1) Права и обавезе спортисте-аматера уређују се овим
законом, спортским правилима надлежног републичког
спортског савеза и општим актима спортске организације.
(2) Права и обавезе спортисте-аматера којем се обезбјеђују новчана средства или друга материјална давања за бављење спортом и учествује у такмичењима уређују се овим
законом, спортским правилима надлежног републичког
спортског савеза, општим актима спортске организације и
уговором између спортисте такмичара-аматера и спортске
организације.
(3) Права и обавезе професионалног спортисте уређују
се овим законом, спортским правилима надлежног републичког спортског савеза, колективним уговором, правилником о раду и уговором о раду или спортском ангажману
између спортисте и спортске организације.
(4) Уговор о спортском ангажману са спортистом који
није пунољетан може да се закључи само уз сагласност родитеља, усвојитеља или старатеља, у писаној форми.
(5) Спортски савези утврђују садржај и начин давања
писмене сагласности из става 4. овог члана.
Спортиста без уговора
Члан 26.
(1) Спортиста који нема закључен уговор са спортском
организацијом или је рок његовог важења истекао, не може
бити ускраћено право закључења уговора о раду или спортском ангажману са другом спортском организацијом, односно прелазак у другу спортску организацију и наступање
на спортским такмичењима.
(2) На спортске активности спортисте није дозвољено
да утиче спор између спортске организације из које спортиста одлази и спортске организације у коју прелази о износу
и плаћању уговорене накнаде за трансфер.
(3) Спор из става 2. овог члана води се пред надлежном
спортском арбитражом републичког спортског савеза по
начелу ефикасности због заштите права спортисте на правовремени ангажман.
Уговор између спортисте и спортске организације
Члан 27.
(1) Уговор између спортисте и спортске организације
закључује се у писаној форми и региструје се у складу са
правилима надлежног републичког спортског савеза.
(2) Начин и неопходне елементе регистрације уговора из става 1. овог члана утврђује надлежни републички
спортски савез.
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(3) Све статусне уговорне промјене које се односе на
раскид, рок важења, дисциплинске мјере којима се суспендује право наступа и уступања спортисте другој спортској
организацији, евидентирају се код надлежног републичког
спортског савеза.
(4) Спортска организација дужна је о промјенама из
става 3. овог члана обавијестити републички спортски савез у року од три дана од дана настале промјене или наредног дана ако је промјена настала у периоду прелазног
и регистрационог рока утврђеног календаром републичког
спортског савеза.
(5) Спор по уговору између спортисте и спортске организације због неиспуњења уговорних обавеза рјешава се
одлуком спортске арбитраже, по питању статуса спортисте.
(6) Због неиспуњавања уговорних обавеза може се
покренути судски поступак пред надлежним судом.
Радни однос професионалног спортисте
Члан 28.
(1) Професионални спортиста заснива радни однос са
спортском организацијом закључивањем уговора о раду у
складу са законом којим се уређује област рада и уговором
о спортском ангажману, у складу са овим законом.
(2) Периодична давања из уговора о раду или спортском
ангажману представљају плату професионалног спортисте.
(3) Радно вријеме, одмори и одсуства професионалног
спортисте прилагођавају се режиму припрема, односно
такмичења.
(4) Професионални спортиста може бити привремено
упућен у другу спортску организацију ако да сагласност,
у писаној форми, и ако се о томе споразумију спортска организација са којом је у радном односу или је у спортском
ангажману и спортска организација у коју се упућује.
Једнократне накнаде
Члан 29.
(1) Професионални спортиста и спортска организација, приликом закључивања уговора о раду или уговора
о спортском ангажману, могу посебно уговорити давање
једнократних накнада спортисти, и то:
1) накнада на име закључивања уговора,
2) накнада за коришћење лика спортисте,
3) новчане и друге награде за посебан допринос оствареном резултату.
(2) Висина укупних једнократних накнада из става 1.
овог члана може износити највише једну половину укупног
износа уговора.
Уговор о осигурању спортисте
Члан 30.
(1) Спортска организација дужна је да закључи уговор
о осигурању свог спортисте и лица које обавља стручне послове у спорту од посљедица несрећног случаја за вријеме
обављања спортске активности.
(2) Осигурана сума на коју мора бити уговорено обавезно осигурање по једном спортисти из става 1. овог члана
не може бити нижа од 3.000 КМ за случај смрти спортисте
и 6.000 КМ за случај трајног губитка опште радне способности спортисте, или способности да се бави спортским
активностима.
(3) У случају да спортска организација није закључила
уговор из става 1. овог члана, дужна је да надокнади штету
коју претрпи спортиста који није осигуран и лице које није
осигурано, а које обавља стручне послове у спорту.
Уговор о спортском ангажману спортисте-аматера
Члан 31.
(1) Спортиста-аматер који се бави спортским активностима као члан спортског удружења, без накнаде и уговора,
има права утврђена спортским правилима и општим актом
спортске организације.
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(2) Спортиста-аматер може закључити уговор о спортском ангажману са спортском организацијом при чему тај
ангажман нема карактер радног односа.
(3) Уговором о спортском ангажману који нема карактер радног односа, спортиста-аматер и спортска организација утврђују се:
1) спортски развој,
2) услови за тренинг и такмичење,
3) здравствена заштита и здравствено осигурање у
складу са прописима којима је уређена област здравственог
осигурања,
4) редовно извршавање обавеза учешћа на тренингу, у
такмичењу, поштовање спортских правила и кодекса понашања.
(4) Уговор може да садржи и клаузулу која се односи на:
1) новчану накнаду за бављење спортским активностима,
2) новчану накнаду и друге накнаде за постигнуте
спортске резултате,
3) накнаду трошкова смјештаја и исхране за вријеме
спортских припрема и спортског такмичења.
(5) Уговором може бити утврђена и накнада за закључивање уговора.
Уговор о стипендирању спортисте до 24. године
Члан 32.
(1) Уговором о стипендирању спортисте до 24. године
закљученом са спортском организацијом ради спортског усавршавања, у складу са спортским правилима, утврђују се:
1) новчана стипендија,
2) накнада трошкова смјештаја и исхране за вријеме
спортских припрема и спортског такмичења.
(2) Новчана накнада по уговору о стипендирању спортисте до 24. године сматра се стипендијом и ослобођена је
пореских давања до износа од 75% просјечне плате након
опорезивања у Републици за претходни мјесец, у складу са
законом којим се уређује област пореза на доходак.
Здравствено осигурање спортисте-аматера
Члан 33.
(1) Спортиста-аматер може остварити права из здравственог осигурања, у складу са прописима којима се уређује обавезно здравствено осигурање.
(2) Обавезе по основу осигурања из става 1. овог члана
могу преузети спортске организације или друга правна лица,
у складу са прописима којима је уређена област доприноса.
Одговорност за штету
Члан 34.
(1) На одговорност за штету коју претрпи спортиста
приликом обављања спортских активности или је проузрокује другом лицу примјењују се општа правила о одговорности за штету, ако овим законом није другачије одређено.
(2) Право на накнаду штете из става 1. овог члана не
обухвата штету која је резултат уобичајених опасности и
ризика обављања одређене спортске активности.
Излагање недозвољеним активностима и средствима
Члан 35.
(1) Правном и физичком лицу забрањено је спортисту
изложити спортским активностима које могу да угрозе или
погоршају његово здравствено стање.
(2) Спортисти је забрањена употреба недозвољених
стимулативних средстава, у складу са међународним
спортским правилима.
(3) Физичком лицу у области спорта је забрањено навођење на употребу и давање недозвољених стимулативних
средстава спортисти.
(4) Спортиста је дужан да сарађује са надлежним органом који провјерава евентуалну употребу недозвољених
средстава.
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Сагласност за учешће у репрезентацији
Члан 36.
(1) Спортиста држављанин Републике и БиХ има право
да, на основу слободно изражене воље, наступа по позиву
у репрезентативним селекцијама Републике, Републике Србије и БиХ, у складу са Законом о ратификацији Споразума
о успостављању специјалних паралелних односа између
Републике Српске и Републике Србије, овим законом, законом којим се уређује област држављанства и правилима
међународних спортских асоцијација.
(2) Право из става 1. овог члана не искључује право
на промјену држављанства у складу са законом којим се
уређује област држављанства и спортског држављанства и
правилима међународних спортских асоцијација.
Спортски стручњаци и стручњаци у спорту
Члан 37.
(1) Стручни рад у спортским организацијама и другим
организацијама у области спорта могу обављати искључиво спортски стручњаци и стручњаци у спорту.
(2) Спортски стручњаци су лица која имају завршен
први циклус студија или еквивалент у области спорта и физичког васпитања и оспособљена су за обављање стручних
послова у одређеној грани спорта и за то посједују лиценцу
републичког спортског савеза или лица која су оспособљена за обављање одређених стручних послова у одређеној
грани спорта и имају одговарајућу лиценцу републичког
спортског савеза.
(3) Стручњаци у спорту су лица других занимања и
оспособљена су за обављање одређених стручних послова
у спорту и доприносе остваривању спортских активности
и дјелатности.
(4) Министар породице, омладине и спорта (у даљем
тексту: министар) доноси правилник којим се утврђује номенклатура спортских занимања и звања у области спорта.
Стручни рад у спорту
Члан 38.
Стручни рад у спорту у смислу овог закона обухвата:
1) планирање, програмирање и спровођење спортских
активности дјеце и омладине, тренинг и такмичење спортиста, спортског васпитања, рекреације грађана, обучавања и спортског усавршавања, кинезитерапијског вјежбања,
2) контролу психофизичких и функционалних способности учесника у спортским активностима,
3) истраживачко-развојни и научноистраживачки рад
у спорту, стручно-савјетодавни и стручно-информативни
рад,
4) планирање спортских програма и пројеката, документовање спортске стручне литературе, припремање и
уређивање секундарних информационих извора у спорту,
5) креирање, планирање и организовање пропагандних
кампања и акција, односа с јавношћу и контаката са средствима јавног информисања у спорту,
6) извјештавање са спортских такмичења и манифестација, писање информативних и аналитичких новинских
чланака у области спорта,
7) планирање и спровођење спортских такмичења и манифестација,
8) посредовање у спортским трансферима,
9) спортски менаџмент и организовање спортског пословања,
10) спортско суђење,
11) брига о безбједности, реду и сигурности на спортским манифестацијама и у спортским објектима,
12) спречавање допинга у спорту,
13) старање о здравственом стању спортиста,
14) друге активности у функцији спорта.
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Стручни рад са дјецом
Члан 39.
(1) Стручно-васпитни рад са дјецом до 14 година могу
обављати спортски стручњаци који имају завршен одговарајући први циклус студија или еквивалент у области физичког васпитања и спорта и оспособљени су за обављање
стручних послова у одређеној грани спорта, за шта посједују лиценцу републичког спортског савеза.
(2) Лица која су оспособљена за обављање одређених
стручних послова у одређеној грани спорта и имају одговарајућу лиценцу републичког спортског савеза, а немају
одговарајући ниво високог образовања из става 1. овог члана у области физичког васпитања и спорта могу обављати
стручно-васпитни рад са дјецом уколико успјешно заврше
програм обуке за рад са дјецом до 14 година у року од 18
мјесеци од дана доношења програма обуке.
(3) Републички спортски савези у сарадњи са високошколским установама из области спорта и физичког васпитања утврђују програм обуке из става 2. овог члана.
(4) Лица правоснажно осуђена за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и радње насиља у породици и породичној заједници на штету дјетета
не могу обављати стручно-васпитни рад са дјецом.
(5) Спортска организација обавезна је да приликом
пријема у радни однос или ангажовања одређеног лица за
обављање послова у спорту који доводе до контакта са дјецом затражи податке из става 4. овог члана од надлежног
органа који ту евиденцију води.
Стручно оспособљавање и усавршавање и лиценца за
рад спортских стручњака и стручњака у спорту
Члан 40.
(1) Спортски стручњаци и стручњаци у спорту дужни
су да планирају и евидентирају стручни рад који обављају у
спортским организацијама у складу са њиховим правилима
којима се обавезно уређује садржина стручних планова и
евиденција реализације стручног рада.
(2) Спортске организације утврђују потребу стручног
оспособљавања и усавршавања спортских стручњака и
стручњака у спорту и обезбјеђују услове за остваривање
тих потреба у складу са спортским правилима надлежног
републичког спортског савеза.
(3) Под стручним усавршавањем и оспособљавањем,
у смислу овог закона, подразумијева се стицање знања и
вјештина спортских стручњака и стручњака у спорту, које
обухвата континуирану едукацију у спорту.
(4) Надлежни републички спортски савез издаје, обнавља и одузима лиценцу за рад спортским стручњацима и
стручњацима у спорту у складу са овим законом, правилима тог савеза и правилима надлежног међународног спортског савеза и води евиденцију издатих, обновљених и одузетих лиценци за рад.
(5) Надлежни републички спортски савез утврђује трошкове издавања и обнављања лиценце и дозволе за рад.
(6) Пословима стручног оспособљавања за обављање
одређених стручних послова у спорту могу се бавити високошколске установе из области спорта и физичког васпитања, у складу са прописима којим се уређује дјелатност
високог образовања и овим законом.
(7) Министар доноси правилник којим се прописује начин и поступак обављања стручног усавршавања и оспособљавања у оквиру континуиране едукације у спорту и начин издавања, обнављања и одузимања лиценце и дозволе
за рад.
Уговор о радном и стручном ангажовању спортског
стручњака и стручњака у спорту
Члан 41.
(1) Спортски стручњак и стручњак у спорту може засновати радни однос са спортском организацијом, закључивањем уговора о раду, у складу са овом законом и прописима којима се уређује област рада.
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(2) Спортска организација може закључити са спортским стручњаком и стручњаком у спорту и уговор о стручном ангажману који нема карактер радног односа.
(3) Спортски стручњак и стручњак у спорту приликом
закључења уговора о раду са спортском организацијом, или
уговора о стручном ангажману, могу посебно уговорити
накнаду која немају карактер плате као што је: накнада за
закључење уговора, накнада за коришћење лика спортског
стручњака или стручњака у спорту, новчане награде и друге
награде за постигнуте спортске резултате.
Лице које учествује у организацији или
вођењу такмичења
Члан 42.
(1) Лице које учествује у организацији и вођењу спортског такмичења или спортске манифестације, као што је
спортски судија, спортски делегат и комесар, мора испуњавати услове прописане правилима одговарајућег републичког спортског савеза и међународног спортског савеза.
(2) У организацији и вођењу спортског такмичења или
спортске манифестације не може учествовати лице које
на било који начин учествује у приређивању дјелатности
спортске кладионице.
(3) Власник, запослени или члан органа једне спортске
организације не може у исто вријеме бити и власник или
члан органа друге спортске организације која се такмичи у
истој спортској грани, у истом рангу такмичења, или бити
у њој запослен.
(4) Члан органа спортске организације не може бити,
поред лица из става 2. овог члана, ни лице које пословима
и активностима може непосредно да утиче на такмичења
у истом рангу такмичења, нити да буде власник спортских
кладионица.
Спортска организација
Члан 43.
Ради обављања спортских активности и спортских
дјелатности, спортска организација се може основати као
удружење или као привредно друштво.
Друге спортске организације
Члан 44.
(1) Ради обављања спортске активности и спортске дјелатности, могу се основати и друге спортске организације
које су основане као удружења или као привредна друштва
и врше обуку својих чланова.
(2) Уколико се обука чланова врши у оквиру једне
спортске гране, спортске организације су обавезне испунити све услове у складу са овим законом и правилима надлежног републичког спортског савеза.
(3) Уколико спортска организација врши обуку својих
чланова у више различитих спортских грана, обавезна је
испунити посебне услове који се односе на:
1) стручни кадар,
2) здравствену заштиту својих чланова,
3) објекте и простор,
4) спортску опрему,
5) посебну заштиту својих чланова.
(4) Министар доноси правилник којим се прописује поступак утврђивања услова из става 3. овог члана.
Услови за обављање спортске активности и
спортске дјелатности
Члан 45.
(1) Спортска организација може обављати спортске активности и спортске дјелатности ако, поред услова прописаних спортским правилима, има и:
1) учлањене или уговором ангажоване спортисте,
2) ангажоване спортске стручњаке у зависности од
врсте дјелатности,
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3) обезбијеђен одговарајући простор, односно спортске
објекте и спортску опрему и
4) одговарајућу унутрашњу организацију.
(2) Ријеч “клуб” може бити коришћена само у називу
спортске организације која учествује у такмичењима у
оквиру надлежног спортског савеза.
(3) Уколико спортска организација није учлањена у
републички спортски савез, услови из става 1. овог члана одређују се према спортским правилима републичког
спортског савеза.
(4) Министар доноси правилник о поступку утврђивања испуњености услова из става 1. овог члана.
Спортска организација као удружење
Члан 46.
(1) Спортска организација као удружење (у даљем тексту: спортско удружење), у смислу овог закона, јесте добровољно удружење организовано на основу оснивачког акта и
статута, засновано на слободи удруживања више физичких
или правних лица.
(2) На спонтана и привремена повезивања више лица
ради остваривања одређених спортских циљева, без изричито утврђене организације и чланства, сходно се примјењују прописи, односно правна правила о ортаклуку, ако
овим законом није другачије одређено.
Организациони дијелови спортског удружења
Члан 47.
(1) Спортско удружење може формирати један или
више организационих дијелова, секција, подружница и
сличан облик организовања.
(2) Организациони дио спортског удружења нема
својство правног лица.
(3) Организациони дио има мјесто обављања активности и дјелатности и заступника, а послове са трећим лицима обавља у име и за рачун спортског удружења.
Оснивачи спортског удружења
Члан 48.
Спортско удружење могу основати најмање три физичка, односно правна лица ако овим законом није другачије
одређено.
Оснивање спортског удружења
Члан 49.
(1) Спортско удружење се оснива на оснивачкој скупштини, усвајањем и потписивањем оснивачког акта и статута.
(2) Оснивачки акт спортског удружења сачињава се у
писаној форми и обавезно садржи:
1) лична имена, односно називе оснивача и њихове
адресе, односно сједишта,
2) основне циљеве спортског удружења,
3) назив и сједиште спортског удружења,
4) лично име и адресу лица овлашћеног за заступање и
представљање спортског удружења,
5) потписе оснивача и
6) датум усвајања.
Период на који се оснива спортско удружење
Члан 50.
(1) Спортско удружење оснива се на неодређено или
одређено вријеме.
(2) Ако у акту оснивања није другачије одређено, сматра се да је спортско удружење основано на неодређено
вријеме.
Општи акти спортског удружења
Члан 51.
(1) Општи акти спортског удружења су: статут, правилници и одлуке којима се на општи начин уређују одређена
питања.
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(2) Статут је основни општи акт спортског удружења
којим се прописује:
1) назив и сједиште спортског удружења,
2) циљеви и дјелатности спортског удружења,
3) органи, њихова овлашћења, начин избора и опозива,
трајање мандата и начин одлучивања,
4) облик и садржај печата,
5) поступак за измјене и допуне статута,
6) поступак за доношење и измјену и допуну других општих аката спортског удружења,
7) заступање и представљање спортског удружења,
8) остваривање јавности рада,
9) услови и начин учлањивања и престанка чланства,
утврђивање висине чланарине, права, обавезе и одговорност чланова, посебно дјеце,
10) начин стицања средстава за остваривање циљева и
располагање средствима и орган овлашћен за надзор над
коришћењем средстава,
11) начин одлучивања о статусним промјенама и
промјенама правног облика,
12) поступање са имовином спортског удружења у случају престанка рада удружења,
13) друга питања утврђена законом.
(3) Статут спортског удружења доступан је сваком члану спортског удружења.
(4) Општи акти спортског удружења морају бити усаглашени са спортским правилима.
(5) Други општи акти спортског удружења морају бити
усаглашени са статутом.
(6) Појединачни акти које доносе органи и овлашћена
лица у спортском удружењу морају бити у складу са општим актима спортског удружења.
(7) Висина мјесечне чланарине из става 2. тачка 9) овог
члана не може бити већа од једне десетине просјечне мјесечне плате након опорезивања на нивоу Републике утврђене од републичког органа надлежног за послове статистике
за претходну буџетску годину.
Чланство у спортском удружењу
Члан 52.
(1) Чланови спортског удружења су оснивачи и лица
која накнадно приступе спортском удружењу у складу са
статутом.
(2) Свако лице може под једнаким условима утврђеним
статутом да постане члан спортског удружења.
(3) Статутом спортског удружења могу се утврдити
критеријуми, услови и поступак стицања и губитка посебних права појединих чланова у управљању удружењем,
сразмјерно доприносу у раду удружења, за вријеме док тај
посебан допринос траје.
(4) Спортско удружење може имати различите категорије чланова, са различитим правима и обавезама, с тим да
чланови исте категорије морају имати иста права и обавезе,
у складу са статутом.
(5) Изјаву о приступању, односно учлањењу у спортско
удружење дијете даје уз сагласност родитеља, усвојитеља
или старатеља, у писаној форми.
(6) Спортски савез утврђује форму и начине давања
писмене сагласности из става 5. овог члана.
(7) Спортско удружење води књигу чланова, укључујући и податке о њиховом праву управљања удружењем.
Иступање из спортског удружења
Члан 53.
(1) Чланови спортског удружења имају право да у свако
доба иступе из удружења.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, спортским правилима надлежног републичког спортског савеза може се
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прописати да је иступање спортисте такмичара дозвољено
само по истеку одређеног отказног рока, с тим да отказни
рок у спортским гранама или гранама спорта у којима правила предвиђају прелазни рок може да траје до почетка првог наредног прелазног рока, а у осталим спортским гранама или гранама спорта највише шест мјесеци.
(3) Спортиста не може да иступи из спортског удружења у случају када се уговором обавезао да остаје члан до
одређеног рока, осим ако је споразумно, одлуком надлежног суда или спортске арбитраже одлучено другачије.
(4) Чланство у спортском удружењу не може се преносити, нити наслиједити.
Искључивање из спортског удружења и
дисциплински поступак
Члан 54.
(1) Члан спортског удружења може бити искључен из
спортског удружења из оправданих разлога и по поступку
утврђеним статутом.
(2) Општим актима спортског удружења мора бити
обезбијеђено право на жалбу на одлуку органа управљања
удружења којом је одлучивано о правима и обавезама чланова удружења, осим ако је за доношење одлуке надлежна
спортска арбитража у складу са овим законом.
(3) Члану спортске организације могу се изрећи дисциплинске мјере и санкције у складу са законом, спортским
правилима и општим актима спортске организације, с тим
да му не може бити изречена санкција за дисциплински
прекршај који, прије него што је учињен, није био општим
актом спортске организације, односно дисциплинским правилником утврђен као дисциплински прекршај и за који
није била прописана казна, ако законом није другачије прописано.
(4) Члан спортског удружења има у дисциплинском поступку право на:
1) вођење поступка без одуговлачења и са што мање
трошкова,
2) независност,
3) стручност и непристрасност органа који одлучује о
одговорности,
4) браниоца о личном трошку,
5) изјашњење и извођење доказа,
6) образложену одлуку, у писаној форми,
7) жалбу.
Управљање спортским удружењем
Члан 55.
Чланови управљају спортским удружењем непосредно
или преко својих изабраних представника у органима удружења, на начин утврђен статутом удружења.
Органи управљања спортским удружењем
Члан 56.
(1) Спортско удружење са више од 20 чланова у сениорској конкуренцији има органе управљања, изабране од
скупштине удружења, на начин одређен статутом.
(2) Органи управљања спортског удружења су управни
одбор и надзорни одбор који чине најмање три члана.
(3) Лице овлашћено за заступање и представљање
спортског удружења је члан органа управљања спортског
удружења.
(4) Одлуке органа управљања спортског удружења доносе
се већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а може се прописати и квалификована већина за одређене
одлуке од посебног интереса за спортско удружење.
Скупштина спортског удружења
Члан 57.
(1) Скупштина је највиши орган спортског удружења и
чине је, ако статутом није другачије одређено, сви чланови
спортског удружења, са једнаким правом гласа.
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(2) Скупштина спортског удружења се сазива најмање
једном годишње.
(3) Мандат чланова скупштине траје до пет година.
(4) Скупштина спортског удружења одлучује о:
1) доношењу статута спортског удружења, његове
измјене и допуне и друге акте одређене статутом спортског
удружења,
2) усвајању финансијског извјештаја,
3) статусним промјенама и промјенама правног облика
спортског удружења,
4) престанку рада спортског удружења,
5) давању сагласности на правне радње предузете у име
спортског удружења прије његовог уписа у регистар регистарског суда,
6) бирању и разрјешавању дужности чланове органа
управљања и лица овлашћена за заступање и представљање,
7) утврђивању годишњег плана и програма рада са финансијским планом,
8) потврђивању годишњих финансијских извјештаја и
извјештаја о раду који сачињавају органи управљања или
овлашћено лице,
9) другим питањима утврђеним законом и статутом
спортског удружења.
(5) Спортско удружење мора достављати статусне
измјене надлежним органима у којим се воде судски и
спортски регистри.
(6) Одлука скупштине о промјени статута, статусним
промјенама и престанку рада спортског удружења доноси
се већином гласова од укупног броја чланова скупштине,
ако статутом није утврђено да је за доношење одлуке потребан већи број гласова.
Ванредна сједница скупштине спортског удружења
Члан 58.
(1) Сазивање ванредне сједнице скупштине спортског
удружења може тражити најмање једна половина чланова
скупштине.
(2) Захтјев за сазивање ванредне сједнице скупштине
доставља се предсједнику скупштине, у писаној форми, са
потписима чланова који чине најмање половину броја чланова скупштине.
(3) Уз захтјев за сазивање ванредне сједнице, доставља
се приједлог дневног реда.
(4) Ванредна сједница се сазива најкасније у року од 30
дана од дана подношења захтјева.
(5) Уколико предсједник скупштине не сазове ванредну
сједницу скупштине, то могу учинити подносиоци захтјева.
(6) О статусним промјенама усвојеним на ванредној
сједници подаци се достављају судском и спортском регистру, хитно и без одлагања, а најкасније у року од 15 дана
од дана усвојених промјена.
Заступање и представљање спортског удружења
Члан 59.
(1) Спортско удружење има лице овлашћено за заступање и представљање спортског удружења (у даљем тексту:
овлашћено лице), изабрано, односно именовано на начин
утврђен статутом.
(2) Овлашћено лице одговара за законитост рада спортског удружења, организује и води активности и пословање
спортског удружења, брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига, спроводи одлуке органа управљања спортског удружења.
Информисање о раду спортског удружења
Члан 60.
Овлашћено лице је дужно да информише скупштину
и органе управљања спортског удружења о активностима
и дјелатностима спортског удружења и његовом финансијском пословању, најмање једном годишње.
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Надзорни одбор спортског удружења
Члан 61.
(1) Спортско удружење које статутом има више од 20
чланова скупштине има надзорни одбор.
(2) Надзорни одбор из става 1. овог члана врши контролу финансијског пословања и годишњег завршног рачуна.
(3) Чланови надзорног одбора не могу бити чланови
скупштине и органа управљања.
(4) Спортско удружење може имати ревизора са надзорним овлашћењима утврђеним у складу са прописима о
рачуноводству и ревизији.
(5) Статутом се могу одредити и други органи спортског удружења.
Члан органа спортског удружења
Члан 62.
(1) Члан органа спортског удружења може бити само
члан спортског удружења.
(2) Лица која су правоснажно осуђена за кривична дјела против привреде, имовине и службене дужности, као
и лица правоснажно осуђена за кривична дјела сексуалне
злоупотребе и искоришћавања дјетета и радње насиља у
породици, или прекршаје у вези са спортом, не могу вршити функције овлашћеног лица или члана органа управљања
спортског удружења.
(3) Одлуке органа управљања спортског удружења обавезно се уносе у књигу одлука спортског удружења.
(4) Одлуку из става 3. овог члана обавезно потписује и
изабрано лице за учешће у органима управљања спортског
удружења.
Сукоб интереса
Члан 63.
(1) Овлашћено лице и члан органа управљања спортског удружења дужни су да поступају савјесно, пажљиво
и лојално према спортском удружењу и да поштују друге
дужности утврђене овим законом и општим актима спортског удружења.
(2) Лица из става 1. овог члана која имају лични интерес
не смију користити спортско удружење за лично богаћење,
односно личне потребе.
(3) Овлашћено лице спортског удружења не може бити
директно или индиректно ангажовано у другој конкурентској спортској организацији.
(4) Лични интерес у смислу става 2. овог члана постоји ако је члан органа управљања спортског удружења, односно овлашћено лице или члан његове породице:
1) уговорна страна у правном послу са спортским удружењем,
2) власник или на други начин у пословном односу са
лицем из правног посла или радње које закључује уговор са
спортским удружењем, или које има финансијске интересе
у том послу или радњи, по основу којих се разумно може
очекивати да утичу на поступање члана органа управљања,
односно овлашћеног лица, супротно интересу спортског
удружења,
3) под контролним утицајем стране из правног посла
или радње или лица које има финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се основано може очекивати
да то утиче на поступање члана органа управљања, односно
овлашћеног лица, супротно интересу спортског удружења.
(5) Правни посао између овлашћеног лица и спортског
удружења може да се закључи по одобрењу органа управљања спортског удружења или другог органа одређеног
статутом.
(6) Повреда сукоба интереса и забрана конкуренције из
ст. 2. и 3. овог члана даје спортском удружењу право на накнаду штете и право да се послови које лице изврши за свој
рачун признају као послови извршени за рачун спортског
удружења.
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(7) Статутом спортског удружења уређује се заступање
удружења у случају сукоба интереса између спортског
удружења и овлашћеног лица.

(8) Назив спортског удружења може садржавати и лично име одређеног лица само уз његову сагласност или сагласност насљедника.

Изузеци од права гласања
Члан 64.
Члан органа управљања спортског удружења, односно
овлашћено лице нема право гласа на сједници органа управљања спортског удружења када се одлучује о:
1) покретању спора или одустајању од спора против
њега,
2) одобравању послова између њега и спортског удружења у случају сукоба интереса, односно постојања личног
интереса при одлучивању,
3) његовој одговорности или разрјешењу.

Упис спортског удружења у регистар
Члан 67.
(1) Спортско удружење стиче својство правног лица
уписом судски регистар.
(2) Спортско удружење стиче право обављања спортских активности и дјелатности испуњавањем услова из
члана 45. овог закона и уписа у спортски регистар.
(3) Захтјев за упис у спортски регистар спортска организација подноси најкасније у року од 30 дана од дана правоснажности рјешења о упису у судски регистар.
(4) На основу захтјева из става 3. овог члана, министар
доноси рјешење о упису у спортски регистар.
(5) Након уписа у спортски регистар, спортска организација стиче право на обављање спортских активности и
дјелатности.
(6) Забрањен је рад организацији која се бави активностима из области спорта, а није уписана у спортски регистар.

Назив, сједиште и симболи спортског удружења
Члан 65.
(1) Спортско удружење има назив и сједиште, а може
имати и скраћени назив.
(2) Спортско удружење може имати свој знак, логотип и
друге симболе у складу са статутом.
(3) Назив спортског удружења мора бити на једном од
језика у службеној употреби у Републици Српској, а може
бити и на страном језику, односно може да садржи и поједине стране ријечи, ако оне чине име, односно назив оснивача и као такве су уобичајене.
(4) У истој јединици локалне самоуправе и под истим
именом не могу се регистровати у једној спортској грани
или грани спорта два спортска удружења, изузев ако се
ради о женској и мушкој категорији чланства.
(5) Сједиште спортског удружења мора бити на територији Републике, с тим да се као сједиште одређује оно
мјесто из којег се управља активностима и дјелатностима
удружења.
(6) У пословној кореспонденцији и јавном писменом
иступању спортско удружење уз свој назив наводи и своје
сједиште.
(7) Симболи визуелног идентитета спортског удружења
морају се јасно разликовати од симбола других спортских
организација и не смију доводити у заблуду идентитет и
циљеве спортског удружења.
(8) Симболи визуелног идентитета спортског удружења
не могу да садрже симболе стране државе или међународне
организације.
Употреба назива спортског удружења
Члан 66.
(1) Огранак спортског удружења у правном промету
иступа под називом спортског удружења и својим називом.
(2) Назив спортског удружења може се пренијети на
друго лице само у оквиру статусне промјене или промјене
правне форме спортског удружења, у складу са овим законом.
(3) Назив новооснованог спортског удружења мора се
јасно разликовати од назива других спортских удружења
која су уписана или уредно пријављена за упис у регистар
код надлежног органа за регистрацију.
(4) Назив спортског удружења не смије доводити у заблуду о томе о каквој се врсти правног лица ради и циљеве
спортског удружења.
(5) Из назива спортског удружења мора бити видљиво
да је то спортска организација.
(6) Назив спортског удружења може да садржи службени назив Републике Српске, Босне и Херцеговине, јединице локалне самоуправе или територијалне јединице, уз
претходну сагласност надлежног органа.
(7) Назив спортског удружења не може да садржи име
стране државе или међународне организације.

Подаци који се уписују у судски регистар
Члан 68.
У судски регистар уписује се оснивање и престанак
рада спортског удружења, статусне промјене и промјене
правне форме спортског удружења, подаци о вођењу стечајног поступка над спортским удружењем, као и други
подаци утврђени актом о регистрацији и законом којим се
уређује регистрација удружења и фондација.
Подаци који се уписују у спортски регистар
Члан 69.
У спортски регистар обавезно се уписују сљедећи подаци о спортском удружењу:
1) назив, сједиште и адреса,
2) подаци о правном и физичком лицу оснивачу,
3) датум оснивања,
4) спортска грана или грана спорта којој припада,
5) име, презиме, датум и мјесто рођења, пребивалиште
и функција лица овлашћеног за заступање и представљање,
6) циљеви удруживања и оснивања,
7) назив суда и број под којим је удружење уписано у
судски регистар.
Поступак уписа спортског удружења у
спортски регистар
Члан 70.
(1) Спортско удружење подноси захтјев Министарству
за упис у спортски регистар у облику регистрационе пријаве.
(2) Уз регистрациону пријаву спортско удружење прилаже:
1) доказ о идентитету оснивача, фото-копију личне карте или пасоша физичког лица, односно извод из регистра у
коме је регистровано правно лице или фото-копија рјешења
о упису у надлежни регистар,
2) оснивачки акт спортског удружења,
3) статут спортског удружења,
4) рјешење надлежног регистарског суда,
5) овјерен потпис овлашћеног лица,
6) сагласност на назив спортског удружења у случајевима прописаним овим законом,
7) списак органа управљања спортског удружења,
8) записник са сједнице скупштине,
9) сагласност републичког спортског савеза за упис у
спортски регистар.
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(3) Регистрациону пријаву подноси овлашћено лице
спортског удружења.
(4) Регистрациона пријава се подноси Министарству у
једном примјерку, у року од 30 дана од дана правоснажности рјешења надлежног регистарског суда о упису у судски
регистар.
(5) Спортско удружење је дужно да пријави Министарству сваку промјену података који се уписују у спортски регистар у року од 30 дана од дана настале промјене, односно
издавања рјешења надлежног регистарског суда о упису
промјена у судски регистар.
(6) Министар доноси Правилник о поступку уписа,
садржају и начину вођења спортског регистра.
Имовина спортског удружења
Члан 71.
(1) Имовину спортског удружења чине:
1) добровољни прилози и поклони који имају новчану
вриједност,
2) непокретности уписане у јавним евиденцијама као
својина спортског удружења,
3) финансијска средства из буџета Републике,
4) субвенције,
5) уговори са физичким и правним лицима,
6) приходи од камата, дивиденди, добити од капитала,
закупнина, хонорара и сличних извора пасивног прихода,
7) приходи од услуга, спонзора и других комерцијалних, маркетиншких, пословних и привредних дјелатности
и активности,
8) приход стечен путем остваривања циљева и активности спортског удружења, чланарина,
9) остали приходи.
(2) Спортско удружење располаже својом имовином у
складу са статутом и законом.
(3) Имовина из става 1. овог члана је својина спортског
удружења и не може се дијелити између чланова удружења.
(4) Непокретности уписане у јавним евиденцијама као
државна, односно друштвена својина с правом коришћења
и управљања у корист спортског удружења, ступањем на
снагу овог закона уписаће се као својина јединице локалне
самоуправе на чијој територији се те непокретности налазе.
(5) Јединице локалне самоуправе са имовином из става 4. овог члана могу располагати уз претходну сагласност
Владе.
(6) Изузетно од става 5. овог члана, јединица локалне
самоуправе непокретности из става 4. овог члана могу дати
на коришћење и закуп регистрованом спортском удружењу
и организацији уз испуњавање сљедећих критеријума:
1) развијеност спортске гране,
2) јавни интерес,
3) традиција спортског удружења,
4) укупни постигнути резултати,
5) број чланова и симпатизера,
6) утицај рада спортског удружења на друштвени и привредни развој,
7) значај за Републику и јединицу локалне самоуправе.
(7) Министар, уз сагласност Владе, доноси правилник
којим се детаљније прописују критеријуми и поступак
давања на коришћење и закуп спортским удружењима и
организацијама непокретности намијењених за обављање
спортских дјелатности и активности.
(8) Одлуку о давању на коришћење и закуп доноси
скупштина града, односно општине на приједлог градоначелника, односно начелника уз претходно спроведен поступак прописан правилником из става 7. овог члана.
(9) У случају да јединица локалне самоуправе утврди
да не постоји интерес за обављање спортске дјелатности
на непокретностима из става 4. овог члана, уз мишљење
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Министарства и Правобранилаштва Републике Српске доставља се Влади на сагласност приједлог да се непокретност користи у друге сврхе.
Пословне књиге и финансијски извјештаји
спортског удружења
Члан 72.
Спортско удружење обавезно води пословне књиге и
саставља финансијске извјештаје у складу са прописима
којима се уређује област рачуноводства и ревизије.
Одговорност спортског удружења
Члан 73.
(1) За своје обавезе спортско удружење одговара цјелокупном својом имовином.
(2) Органи спортског удружења су дужни да управљају
имовином спортског удружења са пажњом доброг привредника.
(3) За спортске организације које имају преко 20 чланова надзорни одбор утврђује да ли су се правни послови закључивали у складу са ставом 2. овог члана, односно
скупштина приликом усвајања годишњег извјештаја за
спортске организације које немају надзорни одбор.
Сукоб интереса приликом гласања
Члан 74.
Члан органа спортског удружења не може гласати у
стварима у којим његови имовински интереси, интереси
његовог брачног друга или његовог сродника до трећег степена могу бити у супротности са имовинским интересима
спортског удружења.
Коришћење имовине спортског удружења
Члан 75.
(1) Имовина спортског удружења може да се користи за
остваривање његових циљева дефинисаних статутом.
(2) Имовина спортског удружења не може се дијелити
његовим члановима.
(3) Нето добит остварена обављањем дјелатности
спортског удружења користи се искључиво за остваривање
циљева из става 1. овог члана.
Стицање добити спортског удружења
Члан 76.
(1) Спортско удружење може да, ради прибављања
средстава потребних за остваривање својих спортских
циљева, обавља и привредну и другу дјелатност са циљем
стицања добити, у складу са законом.
(2) Спортско удружење може ради обављања дјелатности из става 1. овог члана основати привредно друштво у
складу са овим законом.
(3) Добит остварена од привредних и других дјелатности спортског удружења или основаног привредног
друштва од стране спортског удружења, може се користити искључиво за остварење основних циљева и задатака и не може се дијелити између оснивача и чланова
удружења.
Расподјела имовине након престанка рада
спортског удружења
Члан 77.
(1) За случај престанка рада спортског удружења, статутом се може прописати да се његова имовина расподјељује
другим удружењима у области спорта.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, у случају трансформације спортског удружења у спортско привредно друштво,
када се имовина преноси на привредно друштво.
(3) Удружења из става 1. овог члана дужна су да добијена средстава или имовину употријебе за остваривање
спортских циљева.
(4) Уколико надлежни орган спортског удружења не
донесе одлуку о расподјели имовине до дана брисања из
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судског регистра, надлежни суд ће донијети одлуку о расподјели преостале имовине у складу са одредбама закона.
Престанак рада спортског удружења
Члан 78.
(1) Спортско удружење престаје са радом:
1) ако надлежни орган спортског удружења донесе
одлуку о престанку рада или одлуку о припајању, спајању,
подјели, одвајању и трансформацији,
2) ако се број чланова смањи испод броја потребног за
оснивање, а скупштина не донесе одлуку у року од три мјесеца од дана наступања ове околности,
3) ако скупштина спортског удружења није одржана у
двије календарске године узастопно, односно ако је протекло двоструко више времена од времена утврђеног статутом за одржавање скупштине спортског удружења,
4) ако му је изречена мјера забране обављања спортских активности и дјелатности због тога што не испуњава
услове за њихово обављање, а у року одређеном у изреченој мјери не испуни те услове,
5) ако је правоснажном одлуком надлежног суда утврђено да је регистрација оснивања спортског удружења била
ништавна,
6) ако му је забрањен рад,
7) у другим случајевима утврђеним законом, оснивачким актом или статутом спортског удружења који су наведени као основ за престанак рада и
8) стечајем.
(2) Одредбе става 1. т. 3) и 4) овог члана о престанку
рада спортског удружења се примјењују након спроведеног
инспекцијског надзора овлашћеног органа.
(3) Спортско удружење престаје са радом када надлежни суд донесе рјешење о престанку његовог рада.
(4) Надлежни суд обавјештава Министарство о престанку рада спортског удружења и брисању из судског регистра.
Стечајни поступак над спортским удружењем
Члан 79.
(1) Над спортским удружењем које је платежно неспособно спроводи се стечајни поступак, у складу са законом
којим се уређује стечајни поступак.
(2) Ако је над спортским удружењем спроведен стечајни поступак, орган који је тај поступак спровео у року од
15 дана од дана окончања поступка доставља надлежном
суду и регистарском суду доказ о томе, након чега се, по
службеној дужности, спроводи брисање спортског удружења из судског регистра.
Статусне промјене спортског удружења
Члан 80.
(1) Статусне промјене спортског удружења су припајање, спајање, подјела, одвајање и трансформација.
(2) Статусном промјеном спортско удружење преноси
цијелу своју имовину или њен дио на једно или више постојећих или нових спортских удружења, и привредно друштво, која су његови правни сљедбеници.
(3) У истој статусној промјени може да се комбинује
припајање, спајање, подјела и одвајање.
(4) Спортска удружења која учествују у лигашким
спортским такмичењима могу вршити статусне промјене
ако се статусном промјеном не утиче на регуларност такмичења и уз претходну сагласност надлежног републичког
спортског савеза.
Обавеза сачињавања финансијског извјештаја
Члан 81.
Свако спортско удружење које учествује у статусној
промјени сачињава финансијски извјештај према стању на
дан статусне промјене, у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.
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Припајање и спајање спортских удружења
Члан 82.
(1) Припајањем се преноси цијела имовина, укључујући сва права и обавезе једног спортског удружења, које је
припојеник, на друго спортско удружење које је припојилац, на основу уговора о припајању.
(2) Спајањем се оснива ново спортско удружење на које
се преноси цијела имовина, укључујући сва права и обавезе
два или више спортских удружења која се спајају.
Упис припајања спортског удружења у регистар
Члан 83.
(1) У судски регистар и спортски регистар, припајањем
једног или више спортских удружења другом, уписује се
сједиште спортског удружења које је припојилац.
(2) На упис припајања примјењују се одредбе овог закона и закона којим се уређује област удружења и фондација.
(3) Уписом припајања у надлежне регистре престају да
постоје припојена спортска удружења.
(4) Уписом припајања запослени и чланови припојеника постају запослени и чланови припојиоца.
Пријава за упис припајања спортског удружења у
спортски регистар
Члан 84.
Уз пријаву за упис припајања у спортски регистар,
поред документације прописане овим законом о упису за
оснивање спортског удружења, прилажу се и:
1) одлуке скупштина спортских удружења која учествују у припајању о прихватању закључења уговора о припајању (у истовјетном тексту),
2) уговор о припајању,
3) рјешење о упису у спортски регистар спортских
удружења која се припајају,
4) оглас о намјери припајања објављен у средствима
јавног информисања који излази на територији Републике и
5) сагласност надлежног републичког спортског савеза.
Уговор о припајању спортског удружења
Члан 85.
(1) Уговор о припајању садржи:
1) називе и сједишта спортских удружења,
2) одредбе у вези са преносом спортске имовине и обавеза спортског удружења које се припаја тачан опис дијелова имовине и обавеза који се преносе, при чему је дозвољено упућивање на посебне исправе,
3) одредбе о правима чланова спортског удружења које
се припаја.
(2) Повјериоци спортских удружења која учествују у
припајању могу, у року од 30 дана од дана објављивања
огласа о покретању поступка припајања, захтијевати обезбјеђење својих потраживања или њихову исплату.
(3) Обезбјеђењем повјерилаца из става 2. овог члана
сматра се изјава заступника спортских удружења која учествују у припајању да ће се имовином тих спортских удружења управљати одвојено, до намирења повјерилаца сваког
спортског удружења посебно, у противном, надлежни суд
може поништити припајање на захтјев повјерилаца.
Спајање спортских удружења
Члан 86.
(1) На спајање спортских удружења сходно се примјењују
одредбе овог закона о припајању, а на новонастало спортско
удружење - одредбе о оснивању спортског удружења.
(2) Уписом новог спортског удружења у регистар суда и
спортски регистар престају да постоје спортска удружења
која су се спојила.
(3) Уписом новог спортског удружења у судски и спортски регистар имовина спојених спортских удружења прелази на ново спортско удружење.

12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

(4) Запослени и чланови спортских удружења која су се
спојила постају запослени и чланови новог спортског удружења.
Подјела спортског удружења
Члан 87.
(1) Подјела спортског удружења је статусна промјена
којом се спортско удружење дијели на више удружења,
чиме оно престаје да постоји.
(2) Одлука о подјели спортског удружења има правно
дејство акта о оснивању.
(3) Подјелом спортско удружење дијели своју имовину
на више дијелова коју преноси на више спортских удружења.
(4) Дијелови имовине спортског удружења које се дијели могу да се:
1) припоје постојећем спортском удружењу,
2) споје са постојећим спортским удружењем уз оснивање новог спортског удружења,
3) оснују као нова спортска удружења,
4) неки припоје једном или више постојећих спортских
удружења, а други оснују као једно или више спортских
удружења, са или без спајања са постојећим удружењем.
Одвајање спортског удружења
Члан 88.
(1) Одвајање је статусна промјена којом се од спортског
удружења одваја његов дио, а спортско удружење остаје да
постоји као правно лице.
(2) Одвајањем, спортско удружење преноси један или
више дијелова своје имовине на једно или више нових
одвајањем, односно оснивањем насталих спортских удружења, или постојећих спортских удружења којим се припаја одвојено спортско удружење.
(3) На подјелу и одвајање примјењују се одредбе овог
закона о оснивању, спајању и припајању спортских удружења.
(4) У случају подјеле или одвајања, за обавезе спортског удружења које су постојале прије уписа подјеле, односно одвајања у надлежне регистре, солидарно одговара
свако учествујуће спортско удружење које постоји након
уписа подјеле, односно одвајања.
(5) Спортско удружење коме је пренесен дио имовине подјелом или одвајањем, као општи правни сљедбеник
ступа у све правне односе подијељеног спортског удружења, односно спортског удружења од којег је одвојен његов
дио са трећим лицима, а у вези са пренесеним дијелом
имовине.
Упис у регистар одвајањем насталог
спортског удружења
Члан 89.
(1) Спортска удружења настала подјелом, односно
одвајањем уписују се у судски и спортски регистар након
закључења уговора о диобном билансу о разграничењу
средстава, и дефинисању права и обавеза између новооснованих спортских удружења.
(2) Диобним билансом из става 1. овог члана регулишу се и питања која се односе на статус чланова спортског
удружења и запослених лица.
(3) Спортско удружење не престаје са радом одвајањем
његовог дијела.
(4) Спортско удружење из става 3. овог члана дужно је
да усклади свој статут у складу са ст. 1. и 2. овог члана.
Трансформација спортског удружења у
спортско привредно друштво
Члан 90.
Трансформација спортског удружења у спортско привредно друштво је процес добровољне статусне промјене
правне форме организовања из спортског удружења у јавно
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предузеће организовано у форми акционарског друштва (у
даљем тексту: спортско привредно друштво).
Право на трансформацију
Члан 91.
Право на трансформацију имају спортска удружења
која су уписана у судски регистар и спортски регистар.
Пренос права и обавеза спортског удружења на
спортско привредно друштво
Члан 92.
Трансформацијом спортско удружење преноси сва права и обавезе на спортско друштво из члана 90. овог закона
и наставља обављати дјелатност у складу са законом као
спортско привредно друштво.
Назив трансформисаног привредног друштва
Члан 93.
(1) У правном систему Републике не могу бити регистроване у исто вријеме двије спортске организације у
истој спортској грани или грани спорта са истим или сличним називом и ако се ради о различитим формама правног
лица као привредног друштава, односно удружења грађана,
осим до окончања поступка из члана 90 овог закона.
(2) Назив спортске организације не смије доводити у
заблуду о томе о каквој се врсти правног лица ради и који
су циљеви спортске организације.
Одлука о трансформацији
Члан 94.
(1) Одлуку о трансформацији доноси скупштина удружења уз претходну сагласност скупштине јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази сједиште
спортске организације (у даљем тексту: надлежна јединица
локалне самоуправе).
(2) Одлука из става 1. овог члана садржи:
1) разлоге за трансформацију,
2) период у ком је потребно да се изврши трансформација и
3) податке о лицу које ступа на мјесто власника капитала и доноси сва неопходна акта за упис спортског привредног друштва у регистар пословних субјеката.
Оснивач спортског привредног друштва које настаје
трансформацијом
Члан 95.
(1) Својство оснивача спортског привредног друштва,
на основу одлуке из члана 94. овог закона, стиче јединица
локалне самоуправе.
(2) Одлука о оснивању спортског привредног друштва
обавезно садржи елементе утврђене прописима којима се
уређује област јавних предузећа, привредних друштава,
регистрација пословних субјеката и тржиште за хартије од
вриједности.
Упис у регистар пословних субјеката и правне
посљедице трансформације
Члан 96.
(1) Спортско привредно друштво се уписује у регистар
пословних субјеката окружног привредног суда.
(2) Регистрацијом и уписом у регистар пословних
субјеката трансформације спортског удружења у спортско
привредно друштво наступају сљедеће правне посљедице:
1) спортско удружење као удружење грађана престаје са
радом без спровођења поступка за утврђивање чињеница за
престанак рада које су прописане законом којим се уређује
рад удружења и
2) имовина удружења из тачке 1) овог става, које престаје са радом трансформацијом у спортско привредно
друштво, укључујући и ненамирена потраживања према
трећим лицима прелази на спортско привредно друштво.
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(3) Спортско привредно друштво обавезно је у року
од 30 дана од дана извршеног уписа у регистар пословних
субјеката спортског привредног друштва, овјерену фотокопију рјешења о извршеном упису доставити регистру
удружења грађана ради доношења коначног рјешења о престанку рада и брисања наведеног удружења из регистра.
(4) Спортско привредно друштво настало трансформацијом је правни сљедбеник спортског удружења из којег се
трансформисало.
(5) Министар, уз сагласност министра привреде и предузетништва, доноси правилник којим се детаљније уређује поступак трансформације из спортског удружења у
спортско привредно друштво.
Правни основ за брисање из регистра удружења
Члан 97.
На основу рјешења надлежног регистарског суда о упису спортског привредног друштва у регистар пословних
субјеката брише се рјешење о упису спортског удружења у
судски регистар и спортски регистар.
Организација за обављање спортске дјелатности
Члан 98.
(1) Организацију за обављање спортске дјелатности
може основати физичко или правно лице у облику привредног друштва, а физичка лица и у одговарајућем облику
обављања предузетништва, у складу са прописима којим је
уређена област предузетништва.
(2) Физичко лице из става 1. овог члана које се бави
стручним радом у области спорта мора имати одговарајуће
спортско звање у складу са овим законом.
(3) Спортско привредно друштво може обављати спортску дјелатност ако:
1) има обезбијеђен одговарајући простор, односно објекат,
2) има одговарајућу опрему,
3) има ангажоване спортске стручњаке у зависности од
врсте дјелатности,
4) испуњава услове безбједности у обављању дјелатности, укључујући и одговарајућу документацију и
5) има унутрашњу организацију, односно службе прописане за правна лица.
(4) Поступак утврђивања испуњености услова из става
3. овог члана спроводи се у складу са Правилником из члана 45. став 4. овог закона.
(5) Спортиста може да се професионално бави спортским дјелатностима и активностима у индивидуалним
спортовима и као самостални професионални спортиста,
односно предузетник у складу са овим законом и међународним спортским правилима.
(6) Надлежни регистрациони орган јединице локалне
самоуправе доставља рјешење о упису самосталног професионалног спортисте Министарству у року од осам дана од
дана уписа.
ГЛАВА III
СПОРТСКИ САВЕЗИ
Републички спортски савези
Члан 99.
(1) Спортске организације, подручни, градски и
општински спортски савези, самостални професионални
спортисти и стручна удружења у одређеној спортској грани
или грани спорта, могу се, ради уређивања питања од заједничког интереса, удруживати у републичке спортске савезе
за једну или више грана спорта.
(2) Најмање три организације из става 1. овог члана
уписане у спортски регистар, могу основати републички
спортски савез.
(3) Републички спортски савез који бројем окупљених
чланова, спортским и друштвеним положајем или другим
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околностима има доминантан положај у одређеној спортској грани, обавезан је да прими у чланство лица из става 1.
овог члана која испуњавају услове одређене статутом републичког спортског савеза за пријем у чланство.
(4) Спортске организације које окупљају лица са инвалидитетом могу се удруживати по спортским гранама или
по другом критеријуму у складу са спортским правилима
надлежних међународних спортских савеза лица са инвалидитетом.
(5) Републички спортски савези у оквиру својих спортских дјелатности обезбјеђују неопходну подршку сродним
републичким спортским савезима лица са инвалидитетом,
у сврху подстицања лица са инвалидитетом да се баве спортом, као и унапређења услова за бављење спортом лица са
инвалидитетом.
(6) Основна средства за рад републичког спортског савеза обезбјеђују се из буџета Републике.
Упис републичког спортског савеза у
спортски регистар
Члан 100.
(1) Републички спортски савез се уписује у спортски
регистар, а право обављања спортских дјелатности и активности стиче након што испуни услове у складу са овим
законом.
(2) Министар рјешењем утврђује право републичког
спортског савеза на обављање спортских дјелатности и активности.
(3) На оснивање, упис у спортски регистар, обављање
спортских дјелатности и активности, стицање средстава и
остваривање прихода, рјешавање спорова, одговорности,
забрану дискриминације, као и на друга питања у вези са
радом републичког спортског савеза сходно се примјењују
одредбе овог закона које се односе на спортска удружења.
Циљ оснивања и репрезентативност
Члан 101.
(1) Републички спортски савез је највиши облик удруживања у Републици у одговарајућој спортској грани или
грани спорта.
(2) Републички спортски савези оснивају се првенствено са циљем:
1) развоја спортске гране и гране спорта, односно спортских дјелатности и активности у подручју свог дјеловања,
2) усклађивања активности својих чланова,
3) репрезентовања спорта у подручју свог дјеловања,
4) стварања услова за постизање врхунских спортских
резултата,
5) учешћа у унапређењу стручног рада спортских
стручњака и стручњака у спорту,
6) подстицања бављења спортом, посебно дјеце и омладине у свом подручју дјеловања,
7) организовања и вођења спортских такмичења и
8) организовања спортских кампова.
(3) Републички спортски савез који окупља више од
половине регистрованих спортских организација из спортског регистра у одређеној спортској грани, врши функцију
репрезентативног удружења послодаваца која подразумијева овлашћење за закључење посебног колективног уговора
за спортску грану или грану спорта за коју је надлежан у
складу са законом.
Спортска правила
Члан 102.
(1) Надлежни републички спортски савез утврђује
спортска правила у одговарајућој спортској грани или грани спорта, а у складу са међународним спортским правилима.
(2) Спортским правилима из става 1. овог члана
утврђује се:
1) систем, пропозиције, правила и календар такмичења,
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2) правила за организовање спортских такмичења,
3) услови за учешће на спортским такмичењима и поступак утврђивања испуњености услова,
4) услови за учешће на републичком лигашком спортском такмичењу, односно лигашком спортском такмичењу
на нивоу Босне и Херцеговине и поступак утврђивања
испуњености услова,
5) начин и поступак регистровања уговора између спортисте и спортске организације,
6) услови за организовање и учешће спортских организација у такмичењима на подручју више држава или више
региона различитих држава,
7) услови за учлањење клубова,
8) укључивање заинтересованих организација у ниже
облике организовања,
9) начин рада и правила спортске арбитраже,
10) услови и начин регистровања спортиста и спортских тренера за спортску организацију, укључујући и регистровање страних спортиста,
11) мјере за спречавање негативних појава у спорту,
12) здравствену заштиту спортиста,
13) дисциплински поступак и дисциплинске мјере,
14) статус спортиста и преласци спортиста у домаће и
иностране спортске организације, укључујући уступање
спортиста између спортских организација,
15) услови за вршење посредовања у преласцима спортиста из једне у другу спортску организацију,
16) статус судија, суђење на такмичењима и статус других службених лица на такмичењима,
17) програм континуиране едукације у спорту ради
стручног усавршавања и оспособљавања и лиценцирања
спортских стручњака и стручњака у спорту,
18) друга питања утврђена међународним спортским
правилима.
(3) Спортска правила, систем и календар такмичења за
млађе категорије такмичара до сениора, у оквиру надлежних републичких спортских савеза обавезно се прилагођавају њиховом психофизичком узрасту, могућностима и
слободном времену у најбољем интересу дјетета.
(4) Надлежни републички спортски савез у оквиру свог
дјеловања води евиденцију активних спортских организација које су у систему такмичења и евиденцију спортских
организација који нису у систему такмичења.
(5) Надлежни републички спортски савез дужан је да
у року од 60 дана од дана ступања на снагу спортских правила из става 2. овог члана, достави примјерак тих правила
Министарству.
Међународни спортски савез
Члан 103.
На међународне спортске савезе, који имају сједиште
на територији Републике, примјењују се одредбе овог закона, а које се односе на републичке спортске савезе.
Подручни, градски и општински спортски савези
Члан 104.
(1) Спортске организације могу се ради уређивања и
остваривања спортских питања од заједничког интереса, у
зависности од развијености спорта и система такмичења,
удруживати у спортске савезе на градском, општинском и
подручном нивоу (у даљем тексту: спортски савези нижег
нивоа организовања).
(2) У спортске савезе нижег нивоа организовања из става 1. овог члана могу се удруживати и друге заинтересоване
организације, у складу са статутом надлежног републичког
спортског савеза.
(3) На оснивање, упис у регистар и обављање спортских активности и дјелатности, као и на друга питања у
вези са радом спортског савеза нижег нивоа организовања,
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примјењују се одредбе овог закона које се односе на спортска удружења, ако овим законом није другачије одређено.
(4) Спортски савези нижег нивоа организовања из става
1. овог члана уписују се у спортски регистар.
Спортска арбитража
Члан 105.
(1) Републички спортски савези, осим за спорове за које
је одређена искључива надлежност суда или међународне
спортске арбитраже, оснивају спортску арбитражу као начин рјешавања спортских спорова између својих чланова.
(2) Спортска арбитража одлучује о споровима из става
1. овог члана у складу са спортским правилима и статутима
републичких спортских савеза.
(3) Спор пред спортском арбитражом је хитан.
Стручна и друга удружења у области спорта
Члан 106.
(1) Спортски стручњаци и стручњаци у спорту могу се,
ради уређивања и остваривања стручних спортских питања
од заједничког интереса, удруживати у стручна спортска
удружења.
(2) Удружења из става 1. овог члана сматрају се спортским уколико испуне услове спортског савеза у одређеној
грани спорта.
(3) Спортске организације, спортска друштва, спортски
савези и друга правна и физичка лица могу, ради остваривања заједничких циљева и интереса у области спорта,
оснивати друга удружења у области спорта која се сматрају
спортским уколико испуне услове за упис у спортски регистар.
(4) Спортисти Републике Српске имају право да се удружују у своје посебне организације ради остваривања својих
специфичних интереса, у складу са законом и правилима
међународних спортских асоцијација којим припадају.
Установе у области спорта
Члан 107.
(1) Јавне установе у области спорта могу, у складу са
прописом којим се уређују јавне службе, оснивати Република или јединица локалне самоуправе (у даљем тексту:
оснивач).
(2) Установе у области спорта могу оснивати друга
правна и физичка лица, под условима прописаним законом.
(3) Установе из ст. 1. и 2. овог члана могу обављати
спортску дјелатност ако имају обезбијеђен одговарајући
простор, односно опрему, одговарајуће спортске стручњаке
у зависности од врсте дјелатности, ако испуњавају услове
безбједности за обављање дјелатности и ако имају одговарајућу унутрашњу организацију, односно службу.
(4) Поступак утврђивања испуњености услова из става
3. овог члана спроводи се у складу са Правилником из члана 45. став 4. овог закона.
ГЛАВА IV
ОПШТИ ИНТЕРЕС И ПРОГРАМИ У ОБЛАСТИ СПОРТА
Општи интерес у области спорта
Члан 108.
(1) Општим интересом у области спорта сматра се:
1) обезбјеђивање услова за припрему, учешће и остваривање врхунских спортских резултата спортиста на олимпијским играма, параолимпијским играма и другим званичним међународним спортским такмичењима,
2) активности републичких спортских савеза преко
којих се остварују општи интерес у области спорта,
3) изградња, опремање и одржавање спортских објеката
који су од посебног значаја за развој спорта на подручју
Републике, водећи рачуна о регионалној покривености,
4) научни скупови и истраживачко-развојни и научноистраживачки пројекти у спорту,
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5) унапређење стручног рада и стручно оспособљавање
у области спорта кроз континуирану едукацију у спорту,
6) унапређење здравствене заштите спортиста,
7) унапређење рекреативног спорта, промоција и подстицање бављења спортом свих грађана Републике, а нарочито дјеце, жена, омладине, лица са инвалидитетом, спортских ветерана и запослених,
8) спречавање негативних појава у спорту, као што су
допинг, насиље и недолично понашање,
9) организација међународних и републичких спортских манифестација од посебног значаја за Републику,
10) активности на испуњавању међународних обавеза у
области спорта и развој спорта у дијаспори,
11) обезбјеђивање услова за организовање и одржавање
школских и студентских такмичења на територији Републике,
12) унапређење издаваштва и јавног информисања у
спорту од републичког значаја,
13) обезбјеђење услова за рад школских спортских
секција,
14) стварање услова и организовање спортских школа,
центара и спортских кампова од посебног значаја за развој
спорта у Републици,
15) стипендије за усавршавање врхунских спортистааматера и новчана помоћ врхунским спортистима са посебним заслугама,
16) спортска признања Републике Српске,
17) дјелатности и програми организација у области
спорта чији је оснивач Република.
(2) За остваривање општег интереса у области спорта
из става 1. овог члана, обезбјеђују се средства у буџету Републике и јединица локалне самоуправе.
Програми и пројекти у области спорта
Члан 109.
(1) Општи интерес из области спорта из члана 108. овог
закона реализује се кроз финансирање или суфинансирање
одређених програма и пројеката (у даљем тексту: програми), ако овим законом није другачије одређено.
(2) Програме из става 1. овог члана достављају носиоци
програма у смислу овог закона према динамици утврђеној
програмским календаром у складу са овим законом.
Уговор о реализацији програма
Члан 110.
(1) Министарство закључује уговор о реализовању програма са носиоцима одобреног програма, односно предлагачем програма, којим се обавезно утврђује:
1) назив и сједиште носиоца програма,
2) врста и садржај програма,
3) вријеме реализације програма, односно обављања
активности,
4) циљеви и очекивани резултати,
5) износ додијељених средстава,
6) временски план употребе средстава; начин надзора
над одвијањем реализације програма,
7) обавезе носиоца програма које се односе на намјенско коришћење средстава и реализације програма,
8) обавезе носиоца програма које се односе на подношење извјештаја о реализацији програма,
9) обавезе носиоца програма које се односе на доказивање реализације програма и намјенског коришћења средстава,
10) обавезе носиоца програма које се односе на публицитет програма.
(2) Уколико се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од 15 дана од дана
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обавјештења, сматраће се да је одустао од приједлога програма.
Подношење приједлога програма
Члан 111.
(1) Приједлоге годишњег програма својих активности
могу поднијети републички спортски савези и спортске организације, преко којих се остварује општи интерес у области спорта.
(2) Приједлог програма изградње, реконструкције, санације и опремања спортских објеката или терена подноси
власник, односно корисник земљишта, спортског објекта
или терена уз сагласност власника земљишта, спортског
објекта или терена.
(3) Приједлог стипендирања за спортско усавршавање
врхунских спортиста признања за посебан допринос развоју и афирмацији спорта, додјеле награда и новчане помоћи врхунским спортистима и организација кампова за
перспективне спортисте, подноси надлежни републички
спортски савез.
(4) Приједлог програма организовања међународне
спортске манифестације од посебног значаја за Републику
подноси учесник у систему спорта који има сагласност за
кандидовање и организовање те манифестације, обезбијеђену у складу са овим законом.
(5) Приједлог истраживачко-развојних и научноистраживачких пројеката у спорту подносе високошколске установе акредитоване у Републици, институти и установе које
се баве истраживачко-развојним и научноистраживачким
радом у области спорта.
(6) Приједлоге програма континуиране едукације у
спорту подносе републички спортски савези и организације у области спорта, високошколске установе акредитоване у Републици и установе, који имају сагласност за
спровођење континуиране едукације у спорту у складу са
овим законом.
Услови и критеријуми
Члан 112.
(1) Приједлози програма којим се остварује општи интерес у области спорта одобравају се, а висина средстава за
додјелу утврђује се на основу сљедећих критеријума:
1) носилац програма је обавезан да обезбиједи за реализацију програма дио сопствених средстава, као и средстава других лица уколико из реализације програма за њих
настају очигледно израчунљиве користи,
2) програм се финансира само ако се не може у довољној мјери реализовати без средстава из буџета Републике и
ако је давање средстава оправдано и према основу и према
висини,
3) програм се финансира у износима и под условима
који обезбјеђују, односно који су подобни да се уз најмањи
утрошак средстава из буџета Републике постигну намјеравани резултати,
4) програм обавезно мора бити од републичког или ширег локалног значаја и обавезно се мора односити на области утврђене овим законом,
5) спортска грана или грана спорта у оквиру које се реализује програм обавезно мора да остварује општи интерес
у области спорта у складу са чланом 108. овог закона,
6) носилац програма обавезно мора да буде регистрован у складу са овим законом, да искључиво или претежно
послује на непрофитној основи, ако овим законом није
другачије одређено, да има сједиште у Републици, да је
директно одговоран за припрему и извођење програма, да
је претходно обављао спортску дјелатност најмање годину
дана и да је са успјехом реализовао одобрени програм из
претходне године,
7) носилац програма не смије да буде у поступку ликвидације, стечаја или под привременом забраном обављања
дјелатности; има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према фондовима обавезног осигурања; буде
у посљедње двије године правоснажном пресудом осуђен
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за кривично дјело или прекршај у вези са обављањем дјелатности и злоупотребе службеног положаја,
8) између програма организовања, односно учешћа
на спортским манифестацијама, под једнаким условима,
приоритет имају програми који се односе на спортске манифестације вишег ранга,
9) између програма учешћа на великим међународним спортским манифестацијама, под једнаким условима,
приоритет имају програми чијом реализацијом се очекује
постизање пласмана спортиста из Републике у прву трећину такмичара по резултатима,
10) под једнаким условима, приоритет имају програми
републичких спортских савеза у односу на програме спортских организација,
11) прије одобравања средстава мора се утврдити да ли
се предложени програм финансира или ће се финансирати
из других јавних средстава,
12) активности и мјере, по правилу, обавезно морају
бити у оквирима републичког програма развоја спорта,
13) програм обавезно мора бити у складу са општим
актима подносиоца приједлога програма и спортским правилима,
14) приједлог програма и достављена документација
обавезно мора да испуњава прописане формалне услове, а
наведени подаци морају бити потпуни и истинити,
15) финансирање активности републичког спортског
савеза преко којих се остварују општи интереси у области
спорта може да обухвати само дио зараде запослених и материјалних трошкова, у зависности од стручности посла,
употребљивости за спорт, примјењивости посла и изражености јавног интереса за одређени посао у спорту,
16) средства се, по правилу, исплаћују једнократно, а
изузетно у ратама,
17) трошкови реализације програма обавезно морају
бити оправдани и у непосредној вези са циљевима реализације програма, односно оправдани директни трошкови, с
тим да се сума која не прелази 10% од оправданих директних трошкова реализације програма може обезбиједити за
покриће административних додатних трошкова носиоца
програма за потребе реализације програма на име оправданих индиректних трошкова,
18) програм обавезно мора да одговара уобичајеним
мјерилима која одређују број учесника у програму и ресурсе потребне за реализацију одређене врсте програма, укључујући и потребна новчана средства,
19) завршени програми могу се изузетно финансирати
из средстава буџета Републике само ако је ријеч о трошковима које носилац програма не може да намири и које није
могао да предвиди.
(2) Приоритет, под једнаким условима, имају програми
који испуњавају критеријуме из става 1. овог члана, а који
су структурне и развојне природе.
(3) Министар правилником прописује поступак утврђивања услова из става 1. овог члана, начин израде и достављања извјештаја о реализацији програма, начин и поступак одобрења програма и додјеле средстава и начин и
поступак контроле и анализе реализације одобрених програма.
Програмски календар
Члан 113.
Програмски календар се извршава према сљедећој динамици:
1) 1. јун - носиоци програма достављају своје приједлоге програма Министарству,
2) 1. јул - министар формира стручну комисију за избор
програма која анализира и оцјењује поднесене приједлоге
програма,
3) 15. јул - Министарство утврђује обједињени приједлог програма реализације општег интереса у области

79

7.8.2020.

спорта, на приједлог стручне комисије, за наредну буџетску годину,
4) 15. децембар - Министарство ревидира приједлоге
годишњих програма и усклађује их са средствима утврђеним у буџету Републике за наредну буџетску годину,
5) 30. децембар - Министарство обавјештава носиоце
програма о висини одобрених средстава по програмима.
Надзор над реализацијом програма
Члан 114.
(1) Министарство врши надзор над реализацијом програма и намјенским коришћењем одобрених средстава.
(2) Министарство једном годишње извјештава Владу
Републике Српске (у даљем тексту: Влада) о коришћењу
средстава буџета Републике за остваривање програма из
става 1. овог члана
(3) Корисници средстава буџета Републике за реализацију програма којим се остварује општи интерес у области
спорта утврђен овим законом дужни су да Министарству
у роковима утврђеним уговором о реализовању програма,
а најмање једном годишње, доставе извјештај о свом раду
са потребном документацијом, односно о остваривању
програма или дијелова програма и коришћењу средстава
буџета Републике.
(4) Носилац програма којим се остварује општи интерес у области спорта у завршном извјештају о реализацији
програма врши и процјену постигнутих резултата у односу
на постављене циљеве.
(5) Министарство може обуставити даље финансирање
програма, односно једнострано раскинути уговор о реализовању програма ако корисник из става 2. овог члана
не достави извјештај у уговореном или траженом, односно
остављеном року.
(6) Кориснику средстава буџета Републике за реализацију програма којима се остварује општи интерес у области
спорта не могу бити одобрена средства за реализацију новог програма прије него што поднесе извјештај у складу са
ставом 2. овог члана.
(7) Спортске организације које су из буџетских средстава добила средства за реализовање програма, најмање
једном годишње, извјештај о свом раду и о обиму и начину
стицања и коришћења средстава чине доступне јавности
и тај извјештај достављају Министарству, а на свим документима и медијским промоцијама у вези са реализованим
програмима мора бити истакнуто да се програм финансирао средствима из буџета Републике.
(8) Носилац одобреног програма дужан је да послије
завршетка реализације програма чува сву евиденцију, односно документацију која се односи на реализовање програма, све до истека периода од седам година, почев од дана
када је програм завршен.
(9) Носилац одобреног програма дужан је да намјенски
користи средства добијена из буџета Републике.
Поврат буџетских средстава
Члан 115.
(1) Средства добијена из буџета Републике за реализовање програма којима се остварује општи интерес у области спорта обавезно се морају вратити уколико носилац
програма:
1) нетачно и непотпуно обавијести даваоца средстава о
битним околностима у вези са одобрењем и реализовањем
програма,
2) не изврши програм или га изврши у небитном дијелу,
3) употријеби средства ненамјенски, у потпуности или
дјелимично или се не придржава прописаних или уговорених мјера које су утврђене ради осигурања реализације
програма,
4) не достави у предвиђеним роковима потребне извјештаје и доказе,
5) спријечи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених контролних мјера.
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(2) Министарство по завршетку одобреног програма
врши анализу одобреног програма и постизања планираних ефеката, и у случају да оцијени да планирани ефекти
нису постигнути у битном дијелу, затражиће од надлежног
органа носиоца програма да утврди одговорност лица која
су реализовала програм.
(3) Носилац програма је дужан да врати средства или
дио средстава ако је програм дјелимично реализован или је
реализован са битним закашњењем, изузев ако су реализованим активностима постигнути битни ефекти програма, а
по захтјеву Министарства.
(4) Носилац програма из ст. 1, 2. и 3. овог члана не може
добијати средства из буџета Републике и јединице локалне
самоуправе за реализацију својих програма двије године од
када је утврђено постојање околности из ст. 1, 2. и 3. овог
члана.
Савјет за развој спорта
Члан 116.
(1) Овим законом оснива се Савјет за развој спорта као
стручно и савјетодавно тијело у области спорта.
(2) Чланове Савјета за развој спорта именује Влада, на
приједлог министра, а чланови су представници врхунских
спортиста и истакнутих стручњака из појединих стручних,
односно научних области од значаја за спорт, на период од
четири године и са могућношћу поновног избора.
(3) Приликом именовања чланова из става 2. овог члана, осигураће се равноправна заступљеност полова.
(4) Савјет за развој спорта, уз претходну сагласност министра, доноси Пословник о раду којим се утврђује организација и начин рада Савјета за развој спорта.
Репрезентативност
Члан 117.
(1) Ако је у једној спортској грани, у складу са законом,
регистровано више републичких спортских савеза, суфинансирају се програми оног републичког спортског савеза
којим се остварује општи интерес.
(2) Ако се у једној спортској грани, због своје специфичности, самостално организује нека од грана спорта,
министар може, на захтјев најмање три спортске организације, утврдити право на формирање и репрезентативност
гранског савеза у тој грани спорта уколико у тој грани спорта у том спорту постоји формирана међународна спортска
асоцијација.
(3) Министар доноси рјешење којим једном у току календарске године утврђује:
1) преко којих се републичких спортских савеза остварује општи интерес у области спорта у Републици,
2) спортске гране и гране спорта у Републици,
3) спортске гране које су од посебног значаја за Републику.
(4) Министар доноси рјешење из става 3. овог члана на
основу података о:
1) организацији савеза,
2) броја учлањених организација и спортиста,
3) економске снаге,
4) медијског и друштвеног утицаја, развијености спортске гране, републичке и међународне организованости и
традиције, као и спортских резултата.
Републичка категоризација у спорту
Члан 118.
(1) Под републичком категоризацијом подразумијева се
категоризација спортова, спортиста и спортских стручњака
и стручњака у спорту, на нивоу Републике.
(2) Републичком категоризацијом спортова утврђују се
критеријуми за категорисање и одређује категорија спортских грана и грана спорта на основу остварених резултата, масовности, републичке и међународне традиције, заступљености и популарности, здравственог, социјалног и
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другог утицаја на учеснике, финансијског значаја и финансијске самосталности, промотивни и маркетиншки потенцијал, приступачности појединих спортских грана и грана
спорта и других значајних фактора.
(3) Републичком категоризацијом спортиста утврђују се
критеријуми за категорисање спортиста на основу резултата, узраста, пола и републичке категоризације спортова, и
уређује начин додјељивања одговарајуће категорије спортског статуса, статуса врхунског спортисте, статуса перспективног спортисте и друга статуса рангирања спортиста у
Републици.
(4) Републичком категоризацијом спортских стручњака
и стручњака у спорту утврђују се критеријуми и мјерила
за категорисање спортских стручњака на основу квалитета рада, остварених резултата, степена стручности и републичке категоризације спортова и уређује начин додјељивања одговарајуће категорије спортског статуса.
(5) Спортски статус може стећи лице које има држављанство Републике.
(6) Министар доноси Правилник о категоризацији
спортова, спортиста и спортских стручњака и стручњака у
спорту из ст. 2, 3. и 4. овог члана.
Категоризација на локалном нивоу
Члан 119.
Јединице локалне самоуправе утврђују категоризацију
спортова, спортиста и спортских стручњака за своје подручје, полазећи од утврђене републичке категоризације.
Систематски преглед спортисте
Члан 120.
(1) Сви спортисти, без обзира на старосну доб, регистровани код надлежног републичког спортског савеза и
активни у спортском систему Републике, обавезни су да се
подвргну утврђивању здравствене способности најмање за
период од једне године ако правилима републичког спортског савеза није одређен краћи период.
(2) Спортски стручњаци и стручњаци у спорту који тренирају било коју спортску селекцију или појединца такмичара у спортском систему Републике дужни су да се подвргну утврђивању здравствене способности најмање једном у
периоду од годину дана.
(3) Лица која учествују у организацији и вођењу спортског такмичења на начин да спроводе спортска правила републичког спортског савеза и у директном су контакту са
спортистима такмичарима дужни су да се подвргну утврђивању здравствене способности на начин и у обиму како то
утврди струковна организација или републички спортски
савез којем припадају.
(4) Претходни систематски преглед спортисте такмичара се врши прије почетка бављења одређеним спортским
активностима, односно прије прве регистрације за одређену спортску организацију.
(5) Периодични општи и посебни систематски прегледи
се спроводе с циљем контроле здравља и способности током бављења одређеном спортском активношћу и њима се
утврђује општа здравствена способност спортисте и посебна здравствена способност у односу на конкретну спортску
грану, односно дисциплину.
(6) Ванредни, односно контролни систематски прегледи се обављају:
1) према медицинским индикацијама,
2) на основу претходног или периодичног систематског
прегледа,
3) прије наступа учесника у спортским дисциплинама у
којима то одређују спортска правила надлежних републичких спортских савеза,
4) послије теже болести или повреда насталих током
спортских активности или из других разлога,
5) на захтјев спортске организације, републичког спортског савеза, спортског тренера, клупског доктора медицине, спортског инспектора или самог спортисте такмичара,
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6) код контроле пола,
7) након прекида бављења спортом дуже од годину
дана,
8) након истека казне због повреде антидопинг правила.
(7) Прегледима из ст. 4, 5. и 6. овог члана утврђује се
општа здравствена способност спортисте и посебна здравствена способност у односу на конкретну спортску грану,
односно дисциплину.
(8) Прегледе наведене у ст. 4, 5. и 6. овог члана обавља овлашћени доктор медицине - специјалиста медицине
спорта.
Правилник о здравственој заштити спортиста
Члан 121.
(1) Спортске организације и појединци који организују
систематско физичко вјежбање, спортску активност и
такмичења, дужни су да обезбиједе здравствену заштиту
својим члановима и учесницима у такмичењу у складу са
Правилником о здравственој заштити спортиста, који доноси министар здравља и социјалне заштите уз сагласност
министра.
(2) Правилником из става 1. овог члана уређује се начин, врста, обим и динамика у којима се спроводе систематски прегледи за све такмичаре који учествују у систему
такмичења, сходно правилима републичких спортских савеза којима се дефинише динамика прегледа.
Завод за медицину рада и спорта
Члан 122.
(1) Јавна здравствена установа Завод за медицину рада
и спорта Републике Српске (у даљем тексту: Завод) је овлашћена здравствена установа чија је надлежност, између
осталог, здравствена заштита спортиста у Републици у
складу са законом којим се уређује област здравствене заштите.
(2) Захтјев за систематски преглед који представља
услов за наступ на такмичењу у складу са спортским правилима подноси се Заводу најкасније 30 дана прије почетка
такмичења.
(3) Завод је дужан да обезбиједи правовремено обављање систематских прегледа који представљају услов за
наступ спортиста Републике на такмичењима.
(4) Завод, у складу са овим законом и прописима којим
се уређује област здравствене заштите, може дио систематских прегледа обавити у сарадњи са домовима здравља, о
чему води евиденцију.
Трошкови систематског прегледа спортисте
Члан 123.
(1) Министарство сноси трошкове претходних систематских прегледа и периодичних општих и посебних систематских прегледа једном годишње за:
1) спортисту до 18 година,
2) спортисту са инвалидитетом,
3) категорисаног спортисту.
(2) Трошкове претходних и периодичних општих и посебних систематских прегледа спортиста старијих од 18
година сносе спортске организације, спортисти појединци
или јединице локалне самоуправе.
(3) Ванредни или контролни систематски прегледи
спортиста финансирају се личним учешћем самих спортиста или спортских организација.
Евиденција о здравственој заштити спортисте
Члан 124.
(1) О утврђеној здравственој способности спортисте
такмичара води се евиденција, уношењем података у медицинску документацију, од дана прве регистрације за одређену спортску организацију.
(2) Садржај обрасца и начин вођења медицинске документације из става 1. овог члана утврђује се у складу са
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законом којим се уређује статистика евиденција у области
здравства.
(3) Завод је дужан достављати Министарству годишњи
извјештај о евалуацији здравственог стања спортиста
такмичара.
Стипендије у спорту
Члан 125.
(1) Спортистима са посебним заслугама за развој спорта у Републици може се додијелити стипендија ради спортског усавршавања, у складу са категоризацијом спортиста.
(2) Начин и критеријуми додјеле стипендија из става 1.
овог члана прописује се Правилником из члана 118. став 6.
овог закона.
Евиденције у спорту
Члан 126.
(1) Ради организованог и систематског праћења стања у
спорту и дугорочног планирања његовог развоја у Републици, воде се сљедеће евиденције:
1) категорисаних спортиста,
2) предузетника у спорту,
3) организација у области спорта,
4) спортских стручњака и стручњака у спорту,
5) реализатора програма и програма којима се остварује
општи интерес у области спорта,
6) спортских објеката,
7) међународних спортских манифестација од значаја
за Републику.
(2) Евиденције из става 1. овог члана трајно се чувају.
(3) Евиденције из става 1. овог члана воде се као републички спортски информационо-документациони систем,
примјеном електронских средстава за обраду и складиштење података.
(4) Организације и појединци у области спорта дужни
су да поднесу Министарству пријаву за упис евиденције,
осим ако није другачије одређено овим законом.
(5) Свака промјена података који се воде у евиденцији
пријављују се Министарству у року од 30 дана од дана настанка промјене.
(6) Спортске организације воде евиденције својих чланова и о подацима који се уписују у евиденције из става 1.
овог члана и друге евиденције, у складу са законом.
(7) Спортске организације и друге организације и установе које се баве континуираном едукацијом у спорту воде
евиденције о стручном усавршавању и оспособљавању.
(8) Спортске организације воде евиденције о општим
актима организације.
(9) Министар доноси правилник којим се уређује садржај и начин вођења евиденције из ст. 1. и 8. овог члана.
Потребе и интереси грађана у области спорта у
јединици локалне самоуправе
Члан 127.
Потребе и интереси грађана за чије се остваривање обезбјеђују средства у буџету јединице локалне самоуправе, у
складу са овим законом, јесу:
1) подстицање и стварање услова за унапређење спорта
за све, односно бављења грађана спортом, посебно дјеце,
омладине, жена и лица са инвалидитетом,
2) изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне самоуправе, а посебно
јавних спортских терена у стамбеним насељима, или у њиховој близини и школских спортских објеката, и набавка
спортске опреме и реквизита,
3) организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе,
4) спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима,
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5) учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе на међународним такмичењима,
6) школски и универзитетски спорт,
7) дјелатност организација у области спорта чији је
оснивач или члан јединица локалне самоуправе,
8) активности спортских организација, спортских
друштава, удружења, општинских и градских спортских
савеза на територији јединице локалне самоуправе од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе,
9) унапређење заштите здравља спортиста и обезбјеђивање адекватне спортско-здравствене едукације спортиста,
посебно младих, укључујући и антидопинг едукацију,
10) стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста,
11) спречавање негативних појава у спорту,
12) спречавање свих облика насиља над дјецом у спорту,
13) унапређeње научноистраживачког рада у спорту,
14) намјенско коришћење спортских сала и спортских
објеката,
15) награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.
Спортско признање Републике Српске
Члан 128.
(1) Спортиста, држављанин Републике, са мјестом
пребивалишта у Републици, који је као репрезентативац
СФРЈ освојио медаљу на олимпијским играма, свјетским и
европским првенствима у олимпијским спортовима Међународног олимпијског комитета - IOC дисциплинама у сениорској конкуренцији, може остварити право на Спортско
признање Републике Српске (у даљем тексту: Признање)
уколико је имао пријављено мјесто пребивалишта на територији Републике до 3. октобра 2007. године.
(2) Спортисти, држављанину Републике, који као репрезентативац Републике или Босне и Херцеговине освоји
медаљу на олимпијским играма, свјетским и европским првенствима у олимпијским спортовима Међународног олимпијског комитета - IOC дисциплинама у сениорској конкуренцији, а у тренутку освајања медаље има мјесто пребивалишта на територији Републике, додјељује се Признање.
(3) Право на признања из ст. 1. и 2. овог члана имају и
спортисти са инвалидитетом који су освојили медаљу на
параолимпијским играма Међународнoг параолимпијског
комитета - IPC.
Обрачун мјесечног новчаног примања
Члан 129.
Признање се додјељује у виду дипломе и мјесечног
новчаног примања у износу:
1) три просјечне плате након опорезивања у Републици
за децембар претходне године, према подацима органа надлежног за послове статистике, за златну медаљу на олимпијским и параолимпијским играма или за свјетски рекорд
у олимпијским дисциплинама,
2) двије и по просјечне плате након опорезивања у Републици за децембар претходне године, према подацима
органа надлежног за послове статистике, за сребрну медаљу на олимпијским и параолимпијским играма или за
златну медаљу на свјетском првенству у олимпијским дисциплинама,
3) двије просјечне плате након опорезивања у Републици за децембар претходне године, према подацима органа
надлежног за послове статистике, за бронзану медаљу на
олимпијским и параолимпијским играма или за сребрну
медаљу на свјетском првенству, као и златну медаљу на
европском првенству у олимпијским дисциплинама,
4) једне и по просјечне плате након опорезивања у Републици за децембар претходне године, према подацима
органа надлежног за послове статистике, за бронзану медаљу на свјетском првенству или сребрну медаљу на европском првенству у олимпијским дисциплинама и
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5) једне просјечне плате након опорезивања у Републици за децембар претходне године, према подацима органа
надлежног за послове статистике, за бронзану медаљу на
европском првенству у олимпијским дисциплинама.
Остваривање права на Признање
Члан 130.
(1) Спортиста којем се додјељује Признање остварује
право на Признање престанком такмичарског бављења
спортом, а најраније након навршених 40 година.
(2) Спортиста који се такмичарски бави спортом преко наведене старосне границе из става 1. овог члана стиче
право на признање по престанку такмичарског бављења
спортом.
Спортиста који остварује право на спортско
признање у другој држави
Члан 131.
Спортиста који прима новчану накнаду за спортско
признање у некој од држава које су настале распадом бивше СФРЈ нема право на Признање.
Рјешење о додјели Признања
Члан 132.
(1) Рјешења о додјели Признања доноси министар.
(2) Право на Признање остварује се од дана доношења
рјешења из става 1. овог члана.
(3) Носилац Признања дужан је својим понашањем и
учешћем у друштвеним активностима штитити углед спорта Републике, у складу са олимпијским начелима и начелима овог закона.
Носиоци Признања који су раније стекли право
на Признање
Члан 133.
(1) За носиоце признања који су стекли право на новчану накнаду у складу са важећим законом о спорту Министарство може, преко надлежног органа, покренути иницијативу за утврђивање вјеродостојности пријаве мјеста
пребивалишта у Републици.
(2) Носиоци признања који су стекли право у складу
са важећим Законом о спорту, настављају примати новчану
накнаду у складу са овим законом.
Награде у спорту
Члан 134.
(1) Награда за посебан допринос развоју и афирмацији
спорта и награда за животно дјело утврђује се рјешењем
министра.
(2) Награде из става 1. овог члана додјељују се спортистима и спортским радницима који су својим радом и резултатима допринијели развоју и угледу спорта Републике.
(3) Награда се додјељује на иницијативу републичког
спортског савеза из спорта у коме је рад и резултат остварен, у износу не већем од пет просјечених плата након опорезивања у Републици за претходни мјесец, једнократно.
Подршка заслужним спортистима и
спортским радницима
Члан 135.
Изузетно од члана 134. овог закона, министар може, у
виду једнократне годишње накнаде, додијелити средства у
висини највише до двије просјечне плате након опорезивања за претходни мјесец у Републици, као облик подршке
заслужним спортистима и спортским радницима преко 50
година старости.
Стратегија развоја спорта Републике Српске
Члан 136.
(1) Стратегију развоја спорта Републике (у даљем тексту: Стратегија) доноси Народна скупштина Републике
Српске, за период осам година, односно два олимпијска
циклуса, на приједлог Владе.
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(2) Стратегијом се утврђују:
1) стање у области спорта које постоји у тренутку доношења Стратегије,
2) основни принципи на којима се заснива развој спорта
у Републици,
3) краткорочни, периодични и дугорочни спортско-развојни циљеви у периоду за који се доноси, као и носиоци
реализације тих циљева,
4) садржина, обим и процијењена вриједност активности на реализовању постављених спортско-развојних
циљева,
5) обавезе и задаци носилаца јавне власти свих нивоа и
носилаца спортских програма на реализацији постављених
спортско-развојних циљева,
6) програм изградње спортских објеката и терена од посебног значаја за Републику.
(3) Средства за реализацију Стратегије обезбјеђују се
у буџету Републике и у буџету јединица локалне самоуправе.
(4) Јединица локалне самоуправе, у року од шест мјесеци од усвајања Стратегије, утврђује програм развоја спорта
на својој територији, у складу са Стратегијом.
ГЛАВА V
СПОРТСКЕ ПРИРЕДБЕ
Спортска приредба
Члан 137.
(1) Под појмом спортске приредбе подразумијева се
организација спортског такмичења или спортске манифестације.
(2) Организовањем спортског такмичења или спортске манифестације може се бавити спортска организација
и друго лице уписано у спортски регистар под условима
утврђеним овим законом и спортским правилима.
Обавезе организатора спортске приредбе
Члан 138.
(1) Организатор је дужан да:
1) осигура несметано и безбједно одржавање спортског
такмичења или спортске манифестације,
2) предузме мјере које омогућавају предупређење ризика настанка штете за спортисте, гледаоце и друге учеснике
спортског такмичења или спортске манифестације и трећа
лица,
3) предузме потребне безбједносне мјере за спречавање
насиља и недоличног понашања на спортским такмичењима и манифестацијама, у складу са законским прописима
којим се уређује та област и спортским правилима,
4) предузме потребне мјере за спречавање допинга на
спортској приредби у складу са спортским правилима,
5) да пријави одржавање спортске приредбе у складу са
прописима којима се уређује јавно окупљање грађана.
(2) Организатор спортског такмичења или манифестације одговара за штету која настане спортистима, гледаоцима и другим учесницима, као и трећим лицима због кршења обавеза из става 1. овог члана, у складу са општим
правилима о одговорности за накнаду штете.
(3) Надлежни републички спортски савез који је дао
сагласност, односно дозволу или наложио да се одређено
спортско такмичење или манифестација одржи иако нису
били испуњени сви прописани услови, солидарно је одговоран са организатором за штету коју на спортском такмичењу или манифестацији претрпи неко од учесника или
треће лице усљед пропуста у организацији.
(4) Спортска такмичења или манифестације које се
организују на територији Републике под руководством
међународног спортског савеза, организују се и спроводе у складу са овим законом и спортским правилима тог
савеза.
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Забрана за одговорна лица организатора такмичења
Члан 139.
Одговорна лица организатора такмичења не могу бити
лица која су правоснажно осуђена за кривична дјела против
привреде, имовине и службене дужности, нити лица правоснажно осуђена за кривична дјела сексуалне злоупотребе и
искоришћавања дјетета и радње насиља у породици и породичној заједници на штету дјеце, нити лица правоснажно
осуђена за прекршаје у вези са спортом.
Услови за организацију такмичења
Члан 140.
(1) Спортско такмичење или манифестација може да се
организује уколико организатор има обезбијеђен одговарајући објекат, односно терен или простор, опрему, стручна и
друга лица и ако испуњава друге услове у складу са законским прописима и спортским правилима.
(2) Спортиста, спортска организација, спортски тренер,
спортски судија, спортски делегат, односно друго стручно
и службено лице, може да учествује на спортском такмичењу или манифестацији ако испуњава услове утврђене
овим законом и спортским правилима.
(3) Спортски судија, спортски делегат и друго службено
лице, може остварити право на накнаду трошкова и накнаду за обављање својих дужности, у складу са правилима
надлежног републичког спортског савеза.
(4) Накнада трошкова и обављања дужности из става 3.
овог члана, не односи се на спортско такмичење или манифестацију која се организује под руководством међународног спортског савеза на територији Републике.
(5) Спортској организацији је забрањено да организују
било које такмичење или манифестацију која се заснива на
“слободној борби” два или више лица.
Кандидовање за организовање међународног
спортског такмичења
Члан 141.
(1) Спортска организација се може кандидовати за организовање међународног спортског такмичења на територији Републике.
(2) Прије подношења кандидатуре за организацију
такмичења из става 1. овог члана код међународног спортског савеза, спортска организација је дужна да:
1) формира иницијативни одбор за припрему кандидатуре,
2) припреми пројекат реализације, односно план о организовању и финансирању такмичења,
3) мишљење јединице локалне самоуправе,
4) прибави сагласност републичког спортског савеза и
5) прибави сагласност Министарства.

су:

пе,

Међународна спортска такмичења
Члан 142.
Међународна спортска такмичења у смислу овог закона
1) олимпијске и параолимпијске игре,
2) свјетско и европско првенство,
3) медитеранске игре,
4) универзијада,
5) свјетски куп и финални турнир свјетске лиге,
6) зимски и љетни олимпијски фестивал младих Евро-

7) европски и свјетски олимпијски фестивали младих,
8) балканско и друго регионално првенство,
9) финале и финални турнир европског клупског такмичења и
10) критеријумски и квалификациони међународни
спортски турнир.

7.8.2020.
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Критеријуми за сагласност на подношење кандидатуре
Члан 143.
При одлучивању о сагласности на подношење кандидатуре за организовање међународног спортског такмичења у
Републици, узимају се у обзир сљедећи критеријуми:
1) утицај на развој и ширење спортске гране или гране
спорта у којој ће се такмичење одржати,
2) број директних посматрача догађаја,
3) економска оправданост,
4) интерес јавности и овлашћених емитера за телевизијски пренос и радио-пренос, и другим начинима медијског извјештавања,
5) афирмација вриједности спорта Републике,
6) такмичење треба да се организује у спортској грани
или грани спорта која има организациону и такмичарску
традицију у Републици.
ГЛАВА VI
ШКОЛСКИ И УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТ
Школски и универзитетски спорт
Члан 144.
(1) Школски спорт, у смислу овог закона, обухвата
организоване наставне и ваннаставне спортске активности у области школског физичког васпитања, укључујући
и школска спортска такмичења која се спроводе у оквиру
васпитно-образовног процеса на основу наставног плана и
програма утврђених у складу са законом који прописује ту
област.
(2) Универзитетски спорт, у смислу овог закона, обухвата спортске активности студената и студентска спортска
такмичења.
(3) Организовано ваннаставно бављење спортским активностима ученика и студената спроводи се кроз школске,
односно студентске спортске секције, које организују школе и високошколске установе на територији Републике.
(4) Организоване школске наставне и ваннаставне
спортске активности из ст. 1. и 2. овог члана имају приоритет у вези са коришћењем школских и универзитетских
спортских сала, терена или простора у односу на активности лица изван школе или високошколске установе.
(5) Школе, високошколске установе, наставници, професори, ученици и студенти могу оснивати и одговарајуће школске, односно студентске спортске организације,
у складу са овим законом и законом којим се уређује рад
удружења и фондација.
Школски спортски савез
Члан 145.
(1) Школе могу оснивати општинске или градске
школске спортске савезе за подручје јединице локалне самоуправе, у складу са овим законом, уз претходну сагласност Министарства просвјете и културе.
(2) Општински или градски школски спортски савези
оснивају Савез за школски спорт Републике Српске, у складу са овим законом.
(3) Јединица локалне самоуправе обезбјеђује средства
за развој школског спорта, односно финансира такмичења
и рад општинских, односно градских школских спортских
савеза.
(4) Република обезбјеђује средства за финансирање
организације регионалних, републичких и међународних такмичења у оквиру Међународне спортске школске
федерације и за рад Савеза за школски спорт Републике
Српске.
Студентски спортски савез
Члан 146.
(1) Савези студената оснивају студентске спортске савезе на нивоу универзитета, у складу са овим законом.
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(2) Студентски спортски савези оснивају Универзитетски спортски савез Републике Српске, у складу са овим законом.
(3) Јединица локалне самоуправе обезбјеђује средства
за развој студентског спорта, односно финансира такмичења и рад општинског, односно градског студентског
спортског савеза.
(4) Република финансира организације студентских
спортских такмичења на нивоу универзитета, као и рад
Универзитетског спортског савеза Републике.
Оснивање школског и универзитетског
спортског савеза
Члан 147.
(1) Организација, правила и начин оснивања општинског, односно градског школског спортског савеза и Савеза
за школски спорт Републике Српске, као и начин и услови
за одржавање и организацију школских спортских такмичења у Републици, уређују се Правилником о организовању
школског спорта Републике Српске.
(2) Министар доноси Правилник из става 1. овог члана,
уз претходно прибављену сагласност министра просвјете
и културе.
(3) Организација, правила и начин оснивања студентског спортског савеза и Универзитетског спортског савеза
Републике, као и начин и услови за одржавање и организацију студенских спортских такмичења у Републици, уређују се Правилником о организацији студенских спортских
такмичења Републике Српске.
(4) Министар доноси Правилник из става 3. овог члана,
уз претходно прибављену сагласност министра за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо
друштво.
Здравствена способност за бављење школским спортом
Члан 148.
Забрањено је укључити ученике и студенте у ваннаставне спортске активности и спортска такмичења ако претходно није утврђена њихова здравствена способност за бављење спортом.
ГЛАВА VII
СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
Спортски објекат
Члан 149.
(1) Спортски објекат је уређена и опремљена површина
и грађевински објекат намијењен обављању спортске активности и дјелатности.
(2) Спортски објекат, поред простора намијењеног
спортским активностима, обавезно мора имати и пратећи
простор - санитарни, гардеробни, спремишни, гледалишни
и други пратећи простор, и уграђену грађевинску опрему и
спортску опрему.
(3) Спортски објекат са пратећим простором обавезно
мора бити приступачан лицима са инвалидитетом.
Класификација спортског објекта према
врсти простора
Члан 150.
(1) Према врсти простора у коме се обавља спортска
активност, спортски објекат може бити:
1) затворени спортски објекат,
2) отворени спортски терен.
(2) Спортски објекат који у свом саставу има и затворене и отворене спортске просторе из става 1. овог члана у
којима се обављају спортске активности разврстава се према претежној површини отвореног или затвореног дијела
простора.
(3) Затворени спортски објекат је објекат који представља физичку, функционалну и техничко-технолошку
цјелину са свим инсталацијама, постројењима и опремом
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намијењеним за обављање одређених спортских активности, као што су хале, базени, балон-сале и слични објекти.
(4) Отворени спортски терен је посебно уређена површина намијењена за обављање одређених спортских активности која је, у складу са овим законом, класификована као
јавни спортски терен.
(5) Изузетно, за потребе обављања тренинга и реализације такмичења, јавни пут, ријека и језеро сматрају се отвореним спортским тереном у складу са овим законом.
Просторни и урбанистички план
Члан 151.
Просторни и урбанистички план јединице локалне
самоуправе садржи мрежу спортских објеката, односно
врсту, број и размјештај спортских објеката за подручје на
које се односе, а при планирању изградње стамбеног насеља, обавезно се планира изградња спортског објекта или
терена који служи дјеци, омладини и грађанима.
Обавезе власника спортског објекта
Члан 152.
(1) Власник, односно држалац спортског објекта (у
даљем тексту: власник) дужан је:
1) да га користи у складу са прописима и намјеном
спортског објекта,
2) да га одржава у технички исправном стању и да обезбиједи одговарајуће санитарно-хигијенске услове,
3) да предузме мјере којим се предупређује ризик настанка штете за кориснике и трећа лица и којим се утиче на
повећане ризике.
(2) При изградњи, реконструкцији и одржавању капиталних спортских објеката обавезно се поштују правила
надлежних међународних спортских савеза.
(3) Власник спортског објекта је дужан да обезбиједи
приступачност спортског објекта лицима са инвалидитетом.
(4) При изградњи, реконструкцији и одржавању спортских објеката који су намијењени и организовању спортских такмичења или манифестација, обавезно се поштују
правила надлежних републичких спортских савеза.
Школски и остали спортски објекти
Члан 153.
(1) Дио школе, односно високошколске установе намијењен за остваривање наставног плана и програма физичког васпитања ученика и студената, односно школска
спортска сала, школски спортски терен има статус спортског објекта, у смислу овог закона.
(2) Спортски објекат из става 1. овог члана може се давати на коришћење другим лицима само када су задовољене потребе наставних и ваннаставних спортских школских
активности, у складу са годишњим програмом рада школе
или високошколске установе.
(3) Приоритет у коришћењу школских спортских објеката су школска дјеца и омладина у оквиру редовног физичког васпитања, школске спортске секције, спортски клубови, односно њихови чланови и такмичари, а уколико су све
њихове потребе за спортским активностима задовољене, у
преосталим терминима могу их користити и лица и удружења која се спортом баве рекреативно.
(4) Објекат и уређена површина која је незамјењив
услов за обављање спортских активности на одређеном подручју, као што су планинарски дом, хангар за такмичарске
чамце и друго, има статус спортског објекта, у смислу овог
закона.
Концесија
Члан 154.
Ради рационалнијег и потпунијег остваривања општег
интереса, односно потреба грађана на одређеној територији, утврђених овим законом, изградња, одржавање и коришћење спортских објеката или њихова реконструкција и
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модернизација може бити предмет концесије, под условима
и на начин утврђен законом којим се уређују концесије.
Намјена и промјена намјене спортског објекта
Члан 155.
(1) Намјена спортског објекта за који постоји одговарајућа урбанистичка документација не може се промијенити.
(2) Министарство, по прибављању сагласности министарства надлежног за послове урбанизма и мишљења јединице локалне самоуправе на чијој се територији налази
објекат, изузетно, може одобрити привремену или трајну
промјену намјене спортског објекта, или његовог дијела
намијењеног извођењу спортских активности, уколико је
испуњен један од сљедећих услова:
1) да је на одговарајући начин обезбијеђено обављање
спортских активности на подручју на којем се налази објекат,
2) да више не постоји потреба за конкретним спортским
објектом,
3) да је промјена намјене у јавном интересу у битно
већој мјери него што је одржавање намјене објекта,
4) да објекат служи само личним спортским активностима власника, његових сродника или гостију.
(3) Одредбе ст. 1. и 2. овог члана односе се и на случајеве потпуног или дјелимичног рушења спортског објекта, или затварање објекта за коришћење у спортске сврхе
(осим ако су у питању мјере реконструкције или одржавања
које не трају дуже од годину дана), као и измјене могућности коришћења спортског објекта на начин да објекат
може да користи значајно мањи број лица него раније.
(4) Допуштена је промјена намјене дијела пратећег
простора спортског објекта, укључујући и земљиште које
припада спортском објекту, под условом да није у питању
гардеробни, санитарни, гледалишни, паркинг-простор
и сличан простор, да промјене не угрожавају извођење и
праћење спортских активности и да не умањују функционалност објекта.
(5) Надлежни орган јединице локалне самоуправе даје
сагласност на промјену из става 4. овог члана.
Одговорност за штету усљед недостатака
спортског објекта
Члан 156.
За штету која настане спортистима, гледаоцима, другим
учесницима и трећим лицима усљед недостатака спортског
објекта, као што је лоше одржавање, рђава конструкција,
мањкава изградња и са њима повезани недостаци, одговара
се по општим правилима о објективној одговорности.
Јавни спортски терен
Члан 157.
(1) Јавни спортски терен, у смислу овог закона, посебно
је уређена површина намијењена за одређене спортске активности, као што су трим-стазе, скијалишта, планинарске
стазе, бициклистичке стазе, риболовне стазе, плаже, отворени спортски терени у насељеним мјестима и слични терени, доступни грађанима под једнаким условима.
(2) Јавни спортски терен мора бити уређен, обиљежен,
опремљен и одржаван у стању које осигурава одговарајући
ниво спортских активности и безбједно коришћење, у складу са законом.
(3) Власник јавног спортског терена може да обавља
дјелатност, односно послове у вези са коришћењем терена:
1) да уреди, обиљежи, опреми и одржава терен тако да
је безбједан за кориснике,
2) да на терену обезбиједи одговарајућу сигнализацију,
тако да се она не може лако уклонити и да одговара стварним условима коришћења терена,
3) да уреди правила о реду на терену и да обезбиједи
одговарајући број стручно оспособљених и јасно означених лица за одржавање реда на терену у својству редара,
ако то природа коришћења терена захтијева,
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4) да обезбиједи одговарајући број спасилаца, ако природа коришћења терена захтијева,
5) да обезбиједи пружање хитне медицинске помоћи на
терену, ако то природа коришћења терена захтијева.
(4) Власник јавног спортског терена дужан је да прекине са коришћењем терена или дијела терена и да то на погодан начин објави, уколико наступе околности који угрожавају безбједност на терену, све док трају околности због
којих је прекинуто коришћење терена.
(5) Овлашћено лице власника јавног спортског терена
дужно је да упозори, односно удаљи са терена или његовог дијела, лица која се не придржавају правила утврђених
овим законом и правила о реду на терену, а ако она поступе
супротно налозима или пруже физички отпор, да о томе без
одлагања обавијесте овлашћено лице органа надлежног за
унутрашње послове.
(6) Министар доноси правилник којим се прописује поступак утврђивања услова из става 3. овог члана.
ГЛАВА VIII
НАДЗОР
Управни и инспекцијски надзор
Члан 158.
(1) Управни надзор над примјеном овог закона врши
Министарство.
(2) Инспекцијски надзор над примјеном овог закона
врши Републичка управа за инспекцијске послове (у даљем
тексту: Инспекторат) путем надлежних инспектора.
Надлежност за вршење надзора
Члан 159.
(1) Инспекцијски надзор у области спорта врши:
1) инспектор надлежан за област спорта (у даљем тексту: инспектор за спорт),
2) инспектор надлежан за област здравља у дијелу
утврђивања здравствене способности спортиста и испуњавања услова за обављање дјелатности према захтјевима
Завода,
3) инспектор надлежан за рад у вези са радним односима физичких лица у спорту и запослених у спортским
организацијама,
4) инспектор надлежан за порезе у вези са извршавањем пореских обавеза спортских субјеката,
5) инспектор надлежан за грађевинарство у вези са
спортским објектима.
(2) Правна и физичка лица у области спорта дужна су да
омогуће надлежном инспектору обављање инспекцијског
надзора и поступе по његовом налогу.
Садржај вршења надзора
Члан 160.
У спровођењу надзора над правним и физичким лицима у области спорта инспектор за спорт утврђује стање у
вези са обављањем спортских дјелатности и активности у
складу са одредбама овог закона и прописа којим се уређује
инспекцијски надзор, а нарочито:
1) да ли су спортске и друге организације у области
спорта организоване у складу са одредбама овог закона,
2) да ли се поштују прописи о упису у одговарајући регистар,
3) да ли спортске организације имају прописана општа
акта и да ли су она усклађена са законом и другим прописима,
4) усклађеност тијела управљања и надзора спортске
организације са овим законом и општим актима спортске
организације,
5) да ли су одлуке и други општи акти спортских организација донесени у складу са овим законом и другим
прописима,
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6) да ли лице које обавља стручне послове у спорту
испуњава за то прописане услове,
7) да ли спортска организација која обавља и друге дјелатности има прописано одобрење за обављање тих дјелатности,
8) да ли се спортска такмичења и манифестације организују у складу са овим законом и прописима донесеним
на основу закона,
9) да ли спортске организације воде прописане евиденције и да ли достављају надлежном органу прописане податке,
10) да ли су испуњени услови из члана 78. став 1. т. 3)
и 4) овог закона,
11) да ли су испуњени услови за обављање спортских
дјелатности и активности.
Овлашћења у вршењу надзора
Члан 161.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор за спорт
овлашћен је да спортској и другој организацији у области
спорта:
1) наложи отклањање недостатака и неправилности насталих неизвршавањем или неправилном примјеном закона
и других прописа,
2) наложи да се упишу у одговарајући регистар уколико
нису регистровани, односно пријаве настале измјене,
3) наложи доношење прописаних општих аката, односно њихово усклађивање са законом и другим прописима,
4) наложи да се орган управљања и надзора над радом
спортске организације усклади са овим законом и општим
актима спортске организације,
5) наложи да се одлуке и други општи акти спортских
организација ускладе са овим законом и другим прописима,
6) наложи да се за обављање стручних послова у спорту
ангажује лице које испуњава прописане услове,
7) наложи вођење и уредно одржавање прописане евиденције и достављање надлежном органу прописаних података,
8) наложи одржавање спортских такмичења и манифестација у складу са овим законом и на основу њега донесених прописа,
9) наложи да код надлежног суда поднесу пријаву ради
брисања из судског регистра ако је протекло двоструко
више времена од времена утврђеног статутом за одржавање
скупштине спортског удружења,
10) забрани рад јер не испуњава услове за обављање
спортске дјелатности или активности, односно у року одређеном у рјешењу о отклањању неправилности не испуни
те услове,
11) предузме друге мјере и радње за које је овлашћен
овим законом и другим прописима.
Надзор Министарства и јединице локалне самоуправе
Члан 162.
Министарство врши надзор над реализацијом програма
и намјенским коришћењем одобрених средстава из буџета Републике, а јединица локалне самоуправе над реализацијом програма и намјенским коришћењем одобрених
средстава из буџета јединице локалне самоуправе.
ГЛАВА IX
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Новчане казне
Члан 163.
(1) Новчаном казном од 2.000 КМ до 6.000 КМ казниће се за прекршај спортска организација или друго правно
лице ако:
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1) не закључи уговор о осигурању спортисте од посљедица несрећног случаја за вријеме обављања спортске активности (члан 30. став 1),
2) изложи спортисту спортским активностима које могу
да угрозе или погоршају његово здравствено стање (члан
35. став 1),
3) ангажује за обављање стручног рада лице које није
спортски стручњак, односно стручњак у спорту (члан 37.
ст. 1. и 2),
4) бави се пословима континуиране едукације у спорту
супротно одредбама овог закона (члан 40),
5) обавља спортске активности и дјелатности иако не
испуњава прописане услове (члан 45),
6) изабере или именује органе управљања супротно
одредбама овог закона и статуту спортске организације (чл.
56, 57. и 61),
7) се бави активностима из области спорта, а није уписано у спортски регистар (члан 67. став 6),
8) не пријави Министарству сваку промјену података
који се уписују у судски регистар (члан 70. став 5),
9) не води пословне књиге, не саставља и не подноси
финансијске извјештаје у складу са овим законом (члан 72),
10) користи имовину супротно одредбама члана 75.
овог закона,
11) обавља привредне или друге дјелатности супротно
одредбама овог закона (члан 76),
12) не поштује обавезу достављања потребне документације у поступку обавезног преобликовања (члан 84),
13) не прими у чланство организацију која испуњава
услове за пријем у чланство у складу са статутом републичког спортског савеза (члан 99. став 3),
14) не користи намјенски средства добијена из буџета
Републике (члан 114. став 9),
15) дозволи учешће на спортском такмичењу или манифестацији спортисти којем није утврђена здравствена
способност (члан 120),
16) не предузме мјере које му омогућавају предупређење ризика настанка штете за спортисте, гледаоце,
друге учеснике и трећа лица на спортском такмичењу или
манифестацији (члан 138. став 1),
17) именује као одговорно лице за организатора такмичења лице правоснажно осуђено за кривична дјела и прекршаје (члан 139),
18) организује спортско такмичење или манифестацију
иако не испуњава прописане услове (члан 140 ст. 1. и 2),
19) организује спортско такмичење или манифестацију
која се заснива на слободној борби два или више лица (члан
140. став 5),
20) кандидује се за организовање великог међународног такмичења или манифестације на територији Републике иако не испуњава прописане услове (члан 143),
21) не обезбиједи приоритет организовања школским и
студентским наставним и ваннаставним спортским активностима у вези са коришћењем школских и универзитетских спортских сала и терена (члан 144. став 4),
22) укључи ученике и студенте у ваннаставне спортске
активности и спортска такмичења без претходно утврђене
здравствене способности за бављење спортом (члан 148),
23) промијени намјену спортског објекта без одговарајуће сагласности супротно одредбама овог закона (члан
155).
(2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у спортској организацији или другом правном
лицу новчаном казном од 100 КМ до 500 КМ.
Новчане казне
Члан 164.
(1) Новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казниће се за
прекршај спортска организација или друго правно лице ако:
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1) закључи са малољетним спортистом уговор супротно
одредбама члана 25. став 4. овог закона,
2) не региструје уговор са спортистом код надлежног
републичког спортског савеза (члан 27. став 1),
3) не обавијести без одлагања надлежни републички
спортски савез о ништавости, поништењу, пријевременом
споразумном раскиду уговора или раскиду уговора између
спортске организације или спортисте (члан 27. став 4),
4) не закључи уговор о раду са спортистом који се професионално бави спортским активностима у тој спортској
организацији (члан 28. став 1),
5) не омогући спортисти учешће у репрезентативним
селекцијама у складу са чланом 36. овог закона,
6) не утврди потребу стручног оспособљавања и усавршавања спортских стручњака и стручњака у спорту (члан
40. став 2),
7) не води књигу чланова (члан 52. став 7),
8) именује овлашћено лице или члана органа управљања спортског удружења супротно одредбама члана 62. став
2. овог закона,
9) у правном саобраћају не користи назив и скраћени
назив у облику у којем је уписан у надлежне регистре (члан
65. став 1),
10) не сачини извјештај о свом раду и обиму и начину
стицања и коришћења средстава доступним јавности и тај
извјештај не достави Министарству (члан 114),
11) не води евиденцију о утврђеној здравственој способности спортисте такмичара (члан 124. став 1),
12) не поднесе пријаву за упис у евиденције (члан 126.
став 4),
13) не води прописане евиденције (члан 126. ст. 6, 7. и
8),
14) не обезбиједи приступачност спортског објекта лицима са инвалидитетом (члан 152. став 3),
15) не усклади своју организацију, рад и општа акта у
року утврђеном чланом 166. став 1. овог закона.
(2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у спортској организацији или другом правном
лицу новчаном казном од 100 КМ до 500 КМ.
Новчане казне
Члан 165.
Новчаном казном од 50 КМ до 300 КМ казниће се за
прекршај физичко лице ако:
1) изложи спортисту активностима које могу да угрозе
његово здравље (члан 35. став 1),
2) обавља стручни рад иако не испуњава прописане
услове (члан 37),
3) не планира и не евидентира стручни рад (члан 40.
став 1),
4) као надлежно лице не сазове ванредну скупштину
спортског удружења (члан 58),
5) учествује у спортском такмичењу или манифестацији иако му није утврђена здравствена способност (члан 120.
ст. 1. и 2),
6) организује спортско такмичење или манифестацију
иако не испуњава услове прописане чланом 140. став 1.
овог закона,
7) учествује у спортском такмичењу или манифестацији која се заснива на слободној борби два или више лица
(члан 140. став 5),
8) користи спортски објекат супротно одредби члана
152. овог закона,
9) промијени намјену спортског објекта без одговарајуће сагласности и супротно одредбама члана 155. ст. 1, 2. и
3. овог закона,
10) промијени намјену дијела пратећег простора спортског објекта супротно одредбама члана 155. ст. 4. и 5. овог
закона.
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ГЛАВА X
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Обавеза и рок усклађивања са одредбама Закона
Члан 166.
(1) Постојеће спортске организације, правна и физичка
лица у области спорта који су регистровани прије ступања
на снагу овог закона дужни су да се пререгиструју и ускладе своју организацију, рад и општа акта са одредбама овог
закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог
закона.
(2) Спортске организације из става 1. овог члана које се
не пререгиструју и ускладе своју организацију, рад и општа
акта са одредбама овог закона у року назначеном у ставу 1.
овог члана губе статус спортске организације, као и права
обављања спортских активности и дјелатности.
Упис у спортски регистар
Члан 167.
Поступак уписа у спортски регистар започет прије ступања на снагу овог закона окончаће се у складу са одредбама закона који је тада био на снази.
Важење сагласности за организацију великих
спортских манифестација
Члан 168.
Сагласности за организацију спортских манифестација
од значаја за Републику издате у складу са важећим законом важе и након ступања на снагу овог закона.
Програм обуке
Члан 169.
Републички спортски савез дужан је у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона да донесе Програм обуке за рад са дјецом до 14 година (члан 39).
Право на Спортско признање Републике Српске
Члан 170.
Спортисти који су стекли право на Спортско признање
Републике Српске према закону који је важио до ступања
на снагу овог закона настављају остваривати то право у
складу са овим законом.
Доношење правилника и подзаконских аката
Члан 171.
(1) Министар ће у року од годину дана од дана ступања
на снагу овог закона донијети:
1) Правилник о номенклатури спортских занимања и
звања (члан 37. став 4),
2) Правилник о садржају и начину вођења евиденција у
спорту (члан 126. став 9),
3) Правилник о организовању школског спорта Републике Српске (члан 147. став 1),
4) Правилник о организацији студенских спортских
такмичења Републике Српске (члан 147. став 4),
5) Правилник о поступку утврђивања услова за обављање дјелатности, односно послова у вези са коришћењем
јавног спортског терена (члан 157. став 6).
(2) Министар ће у року од девет мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донијети:
1) Правилник о начину и поступку обављања стручног
усавршавања и оспособљавања у оквиру континуиране
едукације у спорту и о начину издавања, обнављања и одузимања лиценце и дозволе за рад (члан 40. став 7),
2) Правилник о категоризацији спортова, спортиста и
спортских стручњака и стручњака у спорту (члан 118. став
6).
(3) Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донијети:
1) Правилник о критеријумима и поступку давања на
коришћење и закуп спортском удружењу непокретности
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намијењених за обављање спортских дјелатности и активности (члан 71. став 7) и
2) Правилник о условима и критеријумима за финансирање реализације програма којима се остварује општи
интерес у области спорта (члан 112. став 3).
(4) Министар ће у року од 60 дана од дана ступања на
снагу овог закона донијети:
1) Правилник о испуњености посебних услова за спортске организације које врше обуку својих чланова у више
спортских дисциплина (члан 44. став 4),
2) Правилник о поступку утврђивања испуњености
услова за обављање спортских дјелатности и активности
(члан 45. став 4),
3) Правилник о поступку уписа, садржају и начину
вођења спортског регистра (члан 70. став 6),
4) Правилник о поступку трансформације из спортског
удружења у спортско привредно друштво (члан 96. став 5).
(5) До доношења прописа наведених у ст. 1, 2, 3. и 4.
овог члана примјењиваће се подзаконски прописи донесени на основу Закона о спорту (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08) који нису у
супротности са одредбама овог закона.
Правилник о здравственој заштити спортиста
Члан 172.
Министар здравља и социјалне заштите, уз претходну
сагласност министра, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона, доноси Правилник о здравственој заштити спортиста (члан 121. став 1).
Престанак важења Закона
Члан 173.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о спорту (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 4/02,
66/03, 73/08 и 102/08).
Ступање на снагу Закона
Члан 174.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2021. године.
Број: 02/1-021-676/20
22. јула 2020. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1569
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) те чл. 14. и 17. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 71/12, 52/14 и 114/17), Влада Републике Српске, на 82. сједници, одржаној 30.7.2020. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
O ФИНАНСИРАЊУ, ПРОЈЕКТОВАЊУ И ИЗГРАДЊИ
ДИОНИЦЕ АУТО-ПУТА ВУКОСАВЉЕ-БРЧКО

I
Влада Републике Српске је сагласна да се финансирање, пројектовање и изградња дионице ауто-пута Вукосавље-Брчко реализује путем такмичарског дијалога у складу
са одредбама Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број 39/14).
II
Укупна процијењена вриједност капиталне инвестиције
из тачке I ове одлуке је 600.000.000,00 КМ, од чега је процијењена вриједност пројектовања и изградње предметне
дионице ауто-пута 480.000.000,00 КМ, док је процијењена
вриједност трошкова финансирања (камате, провизије и
друге накнаде) 120.000.000,00 КМ.
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III
Услови и начин финансирања, односно кредитног задужења Јавног предузећа “Аутопутеви Републике Српске”
д.о.о. Бања Лука за потребе реализације капиталне инвестиције из тачке I ове одлуке дефинисаће се у току трајања
дијалога као једне од фаза такмичарског дијалога.
IV
Крајњи корисник и дужник по кредиту из тачке II ове
одлуке биће Јавно предузеће “Аутопутеви Републике Српске” д.о.о. Бања Лука, а давалац гаранције за отплату кредитних обавеза Република Српска, и то у границама максималног износа кредитног задужења одређеног од стране
надлежних органа у смислу одредби Закона о задуживању,
дугу и гаранцијама Републике Српске.
V
Пројекат ће се реализовати кроз закључивање уговора
о пројектовању и изградњи између најповољнијег понуђача
и Јавног предузећа “Аутопутеви Републике Српске” д.о.о.
Бања Лука те закључењем уговора о финансирању између
Јавног предузећа “Аутопутеви Републике Српске” д.о.о.
Бања Лука и финансијске институције предложене од стране изабраног понуђача.
VI
Капитална инвестиција из тачке I ове одлуке биће саставни дио пројекције прихода и расхода Јавног предузећа
“Аутопутеви Републике Српске” д.о.о. Бања Лука.
VII
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија Републике Српске, Министарство саобраћаја и
веза Републике Српске и Јавно предузеће “Аутопутеви Републике Српске” д.о.о. Бања Лука.
VIII
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2074/20
30. јула 2020. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1570
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) те чл. 14. и 17. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 71/12, 52/14 и 114/17), Влада Републике Српске, на 83. сједници, одржаној 6.8.2020. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
O ФИНАНСИРАЊУ, ПРОЈЕКТОВАЊУ И ИЗГРАДЊИ
ДИОНИЦЕ АУТО-ПУТА БРЧКО-БИЈЕЉИНА-РАЧА

I
Влада Републике Српске је сагласна да се финансирање,
пројектовање и изградња дионице ауто-пута Брчко-Бијељина-Рача реализује путем такмичарског дијалога у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама (“Службени гласник
БиХ”, број 39/14).
II
Укупна процијењена вриједност капиталне инвестиције
из тачке I ове одлуке је 750.000.000,00 КМ, од чега је процијењена вриједност пројектовања и изградње предметне
дионице ауто-пута 600.000.000,00 КМ, док је процијењена
вриједност трошкова финансирања (камате, провизије и
друге накнаде) 150.000.000,00 КМ.
III
Услови и начин финансирања, односно кредитног задужења Јавног предузећа “Аутопутеви Републике Српске”
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д.о.о. Бања Лука за потребе реализације капиталне инвестиције из тачке I ове одлуке дефинисаће се у току трајања
дијалога као једне од фаза такмичарског дијалога.
IV
Крајњи корисник и дужник по кредиту из тачке II ове
одлуке биће Јавно предузеће “Аутопутеви Републике Српске” д.о.о. Бања Лука, а давалац гаранције за отплату кредитних обавеза Република Српска, и то у границама максималног износа кредитног задужења одређеног од стране
надлежних органа у смислу одредби Закона о задуживању,
дугу и гаранцијама Републике Српске.
V
Пројекат ће се реализовати кроз закључивање уговора
о пројектовању и изградњи између најповољнијег понуђача
и Јавног предузећа “Аутопутеви Републике Српске” д.о.о.
Бања Лука те закључењем уговора о финансирању између
Јавног предузећа “Аутопутеви Републике Српске” д.о.о.
Бања Лука и финансијске институције предложене од стране изабраног понуђача.
VI
Капитална инвестиција из тачке I ове одлуке биће саставни дио пројекције прихода и расхода Јавног предузећа
“Аутопутеви Републике Српске” д.о.о. Бања Лука.
VII
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија Републике Српске, Министарство саобраћаја и
веза Републике Српске и Јавно предузеће “Аутопутеви Републике Српске” д.о.о. Бања Лука.
VIII
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2085/20
6. августа 2020. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1571
На основу члана 14. тачка г) Закона о задуживању,
дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 71/12, 52/14 и 114/17), члана
43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 118/08) и тачке V Одлуке
о дугорочном задуживању Републике Српске за 2020. годину (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/19 и
53/20), Влада Републике Српске, на 83. сједници, одржаној
6.8.2020. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ПРВОМ ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТНОМ ЗАДУЖИВАЊУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 2020. ГОДИНИ

I
1) Одобрава се прво дугорочно кредитно задуживање
Републике Српске у 2020. години код домаћих и иностраних кредитора у износу од 45.000.000 КМ.
2) Прилив средстава по овом основу планиран је Ребалансом буџета Републике Српске за 2020. годину у оквиру Финансирања - Нето задуживања, на позицији 921200
- примици од узетих зајмова.
II
Услови за прво дугорочно кредитно задуживање из I
тачке ове одлуке су сљедећи:
- рок отплате: десет година,
- период одгоде плаћања: година дана - урачунат у рок
отплате,
- максимална каматна стопа: до 3,6% годишње,

7.8.2020.
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- начин отплате главнице: послије истека периода одгоде плаћања главнице, у више једнаких мјесечних/кварталних/шестомјесечних/годишњих рата све до доспијећа
посљедње рате кредита,
- начин отплате камате: у више мјесечних/кварталних/
шестомјесечних/годишњих рата све до доспијећа посљедње рате кредита,
- уз минималне остале трошкове реализације задужења.
III
1) За реализацију ове одлуке, односно јавне набавке
средстава задужује се Министарство финансија.
2) Овлашћује се министар финансија да именује комисију за спровођење поступка јавне набавке, која ће сачинити тендерску документацију, спровести процедуру јавне
набавке и сачинити извјештај.
IV
Након спровођења поступка из тачке III ове одлуке,
Министарство финансија информисаће Владу о спроведеном поступку и најбоље рангираном понуђачу.
V
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2084/20
6. августа 2020. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1572
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj
118/08), Влада Републике Српске, на 83. сједници, одржаној 6.8.2020. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
СА РАЧУНА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 91/19 и 74/20)

I
У Одлуци о коришћењу средстава са рачуна посебних
намјена, број: 04/1-012-2-2745/19, од 31. октобра 2019. године, и број: 04/1-012-2-1950/20, од 24. јула. 2020. године
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 91/19 и 74/20),
у тачки I ријечи: “у износу од 19.405.805,00 КМ (словима:
деветнаест милиона четири стотине пет хиљада осам стотина пет конвертибилних марака)” замјењују се ријечима:
“у износу од 2.962.128,00 КМ (словима: два милиона девет
стотина шездесет двије хиљаде сто двадесет осам конвертибилних марака)”.
II
У тачки II износ: “9.418.491,00 КМ” замјењује се износом: “493.223,00 КМ”, износ: “9.387.314,00 КМ” замјењује
се износом: “1.900.519,00 КМ”, а износ: “600.000,00 КМ”
замјењује се износом: “568.386,00 КМ”.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2082/20
6. августа 2020. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1573
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj
118/08), Влада Републике Српске, на 83. сједници, одржаној 6.8.2020. године, д о н о с и
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ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
СА РАЧУНА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 103/18 и 74/20)

I
У Одлуци о коришћењу средстава са рачуна посебних намјена, број: 04/1-012-2-2869/18, од 1. новембра 2018. године, и
број: 04/1-012-2-1949/20, од 24. јула. 2020. године (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 103/18 и 74/20), у тачки I
ријечи: “у износу од 19.629.813,00 КМ (словима: деветнаест
милиона шесто двадесет девет хиљада осам стотина тринаест
конвертибилних марака)” замјењују се ријечима: “у износу од
11.192.900,00 КМ (словима: једанаест милиона сто деведесет
двије хиљаде девет стотина конвертибилних марака)”.
II
У тачки II износ: “13.962.683,00 КМ” замјењује се износом: “7.790.380,00 КМ”, а износ: “5.667.130,00 КМ” замјењује се износом: “3.402.520,00 КМ”.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2083/20
6. августа 2020. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1574
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj
118/08), Влада Републике Српске, на 83. сједници, одржаној 6.8.2020. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
СА РАЧУНА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА (“Службени гласник
Републике Српске”, број 33/19)

I
У Одлуци о коришћењу средстава са рачуна посебних
намјена, број: 04/1-012-2-1059/19, од 11. априла 2019. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 33/19),
у тачки I ријечи: “у износу од 4.000.000,00 КМ (четири
милиона конвертибилних марака)” замјењују се ријечима:
“у износу од 2.623.477,00 КМ (словима: два милиона шест
стотина двадесет три хиљаде четири стотине седамдесет
седам конвертибилних марака)”.
II
Тачка II мијења се и гласи:
“Средства из тачке I ове одлуке одобравају се за сљедеће намјене:
- изградња саобраћаjнице на дионици од Универзитетског клиничког центра до Карађорђеве улице у Бањалуци у
износу од 1.539.565,00 КМ,
- суфинансирање изградње моста у Челинцу (веза са
магистралним путем М-4) у износу од 500.000,00 КМ,
- суфинансирање модернизације локалног пута Дубнички мост - Пајићи - Метаљка у Милићима у износу од
427.141,00 КМ,
- суфинансирање изградње прикључне саобраћајнице на магистрални пут М-14.1 у Пелагићеву у износу од
156.771,00 КМ.”.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2081/20
6. августа 2020. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
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1575
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 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), Влада Републике Српске, на 83. сједници, одржаној 6.8.2020.
године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
(“Службени гласник Републике Српске”, број 74/20)

I
У Одлуци о одобравању средстава за суфинансирање
пројеката саобраћајне инфраструктуре у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/20)
тачка I мијења се и гласи:
“Из донаторских средстава Владе Републике Србије
одобравају се средства у износу од 7.655.616,00 КМ за суфинансирање пројеката саобраћајне инфраструктуре у Републици Српској:
- износ од 1.937.317,00 КМ за суфинансирање пројекта
‘Реконструкција магистралног пута М-17 Модрича-Добој’,
- износ од 732.870,00 КМ за суфинансирање пројекта ‘Реконструкција регионалног пута Р-412 Црна Ријека – Бјелајце’,
- износ од 2.961.509,00 КМ за суфинансирање пројекта
‘Рехабилитација магистралног пута М-6 Љубиње-Требиње,
у дужини од 59 км’,
- износ од 1.410.196,00 КМ за суфинансирање пројекта
‘Рехабилитација магистралног пута М-19 Дрињача-Милићи-Власеница’,
- износ од 613.724,00 КМ за суфинансирање пројекта
‘Извођење радова на изградњи саобраћајнице - продужетак
паралеле преко економије до Санске улице у Бањалуци.’”.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2080/20
6. августа 2020. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1576
На основу члана 5. тачка ђ) Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/4 и
78/11), члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 25/03), те члана 30. став 1. тачка
9. Статута Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања
Лука, број: 04/1-012-2-1862/10, од 17.9.2010. године, број:
04/1-012-2-277/11, од 24.2.2011. године, број: 04/1-012-2837/13, од 18.4.2013. године, и број: 04/1-012-2-1146/13, од
7.6.2013. године, а у вези са чланом 20. став 1. Закона о
Гарантном фонду Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 50/10, 107/19 и 44/20), Влада Републике Српске, у функцији Скупштине акционара Гарантног
фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, на 83. сједници,
одржаној 6.8.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ГАРАНТНОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА
ЛУКА

1. Због истека мандата разрјешавају се чланови Надзорног одбора Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања
Лука у саставу:
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7.8.2020.

1) Никола Жарковић,
2) Здравко Лукић,
3) Никица Врањеш,
4) Бојан Којић и
5) Момчило Врачар.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2078/20
6. августа 2020. године
Бањалука

Предсједник
Скупштине,
Радован Вишковић, с.р.

1577
На основу члана 5. тачка ђ) Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/4 и
78/11), члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 25/03), те члана 30. став 1. тачка
9. Статута Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања
Лука, број: 04/1-012-2-1862/10, од 17.9.2010. године, број:
04/1-012-2-277/11, од 24.2.2011. године, број: 04/1-012-2837/13, од 18.4.2013. године, и број: 04/1-012-2-1146/13, од
7.6.2013. године, а у вези са чланом 20. став 1. Закона о
Гарантном фонду Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 50/10, 107/19 и 44/20), Влада Републике Српске, у функцији Скупштине акционара Гарантног
фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, на 83. сједници,
одржаној 6.8.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ГАРАНТНОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД
БАЊА ЛУКА

1. Именују се чланови Надзорног одбора Гарантног
фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у саставу:
1) Никола Жарковић,
2) Здравко Лукић,
3) Никица Врањеш,
4) Бојан Којић и
5) Милош Марјановић.
2. Чланови Надзорног одбора Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука бирају се на период од четири
(4) године, уз могућност поновног избора.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2079/20
6. августа 2020. године
Бањалука

Предсједник
Скупштине,
Радован Вишковић, с.р.

Агенцијa за банкарство Републике Српске
На основу члана 90. Закона о банкама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 4/17, 19/18
и 54/19), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и
члана 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13 и 4/17),
те члана 6. став 1. тачка б. и члана 19. став 1. тачка б. Статута Агенције за банкарство Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 63/17), Управни одбор
Агенције за банкарство Републике Српске, на 23. сједници,
одржаној 23.7.2020. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О УПРАВЉАЊУ РИЗИКОМ ЛИКВИДНОСТИ

1. Опште одредбе
Предмет Одлуке
Члан 1.
(1) Овом одлуком прописују се минимални захтјеви у
погледу управљања ризиком ликвидности у банкама, те
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квантитативни захтјеви за банке везани за коефицијенте
покрића ликвидности (енгл. Liquidity Coverage Ratio, у
даљем тексту: LCR) и обезбјеђења стабилних извора финансирања (енгл. Net Stable Funding Ratio, у даљем тексту:
NSFR), као и коришћење додатних механизама за праћење
и процјену ризика ликвидности.
(2) Поред квантитативних захтјева из става 1. овог члана, банка је у обавези да испуњава и прописане захтјеве
везане за обавезну резерву и све друге прописе и ограничења који се односе на ликвидност банке и обавезе банке у
складу са прописима за обављање платног промета у земљи
и иностранству, те друге регулаторне захтјеве у вези са ликвидношћу банке.
(3) Ова одлука примјењује се на банке са сједиштем у
Републици Српској, којима је Агенција за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) издала дозволу
за рад.
(4) Банка је дужна примјењивати одредбе ове одлуке на
појединачном и консолидованом основу.
(5) На питања везана за управљање ризиком ликвидности у банкама која нису регулисана овом одлуком, а регулисана су законом или другим подзаконским прописима, примјењиваће се одредбе тог закона или другог подзаконског
прописа.
Појмови
Члан 2.
(1) Појмови који се користе у овој одлуци имају сљедећа значења:
1) Ризик ликвидности обухвата ризик ликвидности
извора финансирања, који произилази из могућности да
банка неће бити способна да измири своје доспјеле новчане
обавезе због повлачења постојећих извора финансирања,
односно немогућности прибављања нових извора финансирања и ризик тржишне ликвидности, који произилази из
могућности да банка неће бити способна да измири своје
доспјеле новчане обавезе због отежаног претварања имовине у ликвидна средства усљед поремећаја на тржишту.
2) Извјештајна валута јесте валута у којој се ликвидне
ставке у регулаторним извјештајним обрасцима о испуњењу прописаних ликвидносних захтјева исказују у јединственој валути (КМ), без обзира на њихову стварну номинацију.
3) Значајна валута јесте валута која није извјештајна
валута из тачке 2. овог става, која прелази 5% укупних обавеза банке и за коју се достављају одвојени извјештаји о
LCR-u, а у складу са чланом 19. ове одлуке.
4) Професионални учесник на новчаном тржишту је
финансијска институција, пензиони фонд, инвестициони
фонд, друштво за осигурање и друштво за реосигурање и
друга правна лица, осим банака, односно страних банака,
која за потребе управљања властитим средствима учествују
на новчаном тржишту на начин и са учесталошћу који су
упоредиви са активностима банака, односно страних банака. То је правно лице које свакодневно или често нуди
обавезујуће котације, односно понуде за новчана средства
у износима који су значајни у односу на укупно остварене
волумене на новчаном тржишту, а што се утврђује за свако
појединачно тржиште, или оно правно лице које утиче на
коначно формирање цијене средстава (понуда/потражња) и
тиме мијења цијену сличне трансакције коју банка, односно
страна банка постиже у пословању са осталим клијентима.
5) Конвертибилне валуте јесу валуте држава чланица
Г10, валуте држава Европског економског простора (енгл.
European Economic Area, у даљем тексту: ЕЕА), који, осим
држава чланица Европске уније (у даљем тексту: ЕУ), обухвата и Исланд, Лихтенштајн и Норвешку.
6) Механизам расподјеле јесте механизам расподјеле
трошкова ликвидности, користи и ризика.
7) Стрес је изненадно или озбиљно погоршање показатеља капитала или ликвидности банке због промјена тржишних услова или идиосинкратичних фактора (они који су
својствени за банку у одређеним специфичним догађајима,
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као, нпр. корпоративно реструктурирање, статусне промјене и др.), што може довести до значајног ризика да банка
неће бити у могућности испунити обавезе које јој доспијевају у сљедећих 30 календарских дана.
8) Заштитни слој ликвидности је износ ликвидне имовине коју држи банка, при чему та имовина мора испуњавати опште захтјеве, оперативне захтјеве и критеријуме прихватљивости за класификацију имовине као имовине првог
и другог нивоа у складу са чланом 21. ове одлуке.
9) Ликвидна имовина нивоа 1 (енгл. Extremely High
Quality Liquid Asset, EHQLA) је имовина изузетно високе
ликвидности и кредитног квалитета, која је дефинисана у
члану 25. ове одлуке.
10) Ликвидна имовина нивоа 2 (енгл. High Quality
Liquid Asset, HQLA) је имовина високе ликвидности и кредитног квалитета. Ликвидна имовина нивоа 2 дијели се на
ликвидну имовину нивоа 2а и ликвидну имовину нивоа 2б,
које су дефинисане у чл. 26. и 27. ове одлуке.
11) Нето ликвидносни одлив је износ који се добија
одбијањем прилива ликвидних средстава од одлива ликвидних средстава банке, на начин дефинисан у члану 31. и
Прилогу 2 ове одлуке.
12) Треће земље јесу све државе изузев Босне и Херцеговине (у даљем тексту: БиХ) и држава чланица Европске
уније (у даљем тексту: ЕУ).
13) Захтјев за покриће имовине je однос имовине и обавеза који је за потребе кредитног побољшања одређен националним правом државе чланице ЕУ или треће земље у
односу на покривене обвезнице.
14) Покривене обвезнице јесу обвезнице чије је издавање уређено посебним законом државе у којој се налази
сједиште издаваоца, а које испуњавају све сљедеће услове:
1. ради заштите права власништва издавалац покривених обвезница може бити само банка која подлијеже надзору регулаторног органа,
2. средства која су добијена продајом покривених обвезница морају бити пласирана у имовину која пружа довољно покриће за обавезе преузете на основу покривених
обвезница у њиховом укупном износу и
3. покривене обвезнице морају бити покривене инструментима обезбјеђења и давати право имаоцу покривених
обвезница да у случају стечаја или ликвидације издаваоца
има првенство у наплати главнице и камата.
Покривене обвезнице издате у земљама чланицама ЕУ
морају бити уврштене у листу покривених обвезница, која
укључује и листу овлашћених издавалаца и врсту инструмената обезбјеђења, коју сачињава Европска комисија.
15) Мала и средња привредна друштва јесу лица која
обављају привредну дјелатност ради остваривања добити
производњом, прометом или пружањем услуга на тржишту,
независно од њиховог правног облика. За потребе примјене
ове одлуке, малим и средњим привредним друштвима могу
се сматрати само она лица која су као таква класификована
у складу са Законом о рачуноводству и ревизији Републике
Српске, укључујући самосталне предузетнике.
16) Депозити становништва (енгл. retail deposits) су обавезе банке по основу положеног депозита од стране физичкoг лица (без обзира на износ депозита), малог и средњег
привредног друштва уколико укупни депозити тог малог и
средњег привредног друштва и са њим повезаних правних
лица не прелазе 250.000 КМ.
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 привредног друштва и са њим повезаних правних
лица не могу се сматрати депозитима становништва у смислу ове одлуке.
17) Финансијски клијент је:
1. институција (банка и инвестиционо друштво),
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2. финансијска институција (укључујући микрокредитне организације, друштва за лизинг, брокерске куће),
3. отворени или затворени инвестициони фонд,
4. друштво за осигурање,
5. друштво за реосигурање,
6. финансијски холдинг или мјешовити финансијски
холдинг.
За потребе примјене ове дефиниције банке у стечају се
не сматрају финансијским клијентима.
18) Услуге поравнања су услуге које клијентима омогућавају пренос новчаних средстава или хартија од вриједности преко директних учесника у домаћем платном систему или систему поравнања хартија од вриједности до
крајњих прималаца, при чему су ове услуге ограничене на:
пренос, усаглашавање и потврђивање налога за плаћање,
дневна прекорачења, преконоћно финансирање и одржавање средстава након извршења трансакције поравнања,
као и утврђивање позиција у току дана и коначних позиција
за поравнање.
19) Кастоди услуге су услуге вођења и чувања имовине, обавјештавања клијената, управљања имовином и/
или пружање оперативних или административних услуга
на захтјев клијената у вези са њиховим трансакцијама са
финансијском имовином. Кастоди услуге су ограничене на:
трансакције поравнања са хартијама од вриједности, трансфер уговорених плаћања, обраду средстава обезбјеђења,
извршења трансакција у страној валути, држање новчаних
средстава и провизије за услуге управљања вишком готовине, а могу се укључити и активности пријема дивиденди
и других прихода, исплате и наплате потраживања клијената, уговорена дистрибуција средстава клијената и плаћање
накнада, пореза и других трошкова.
20) Услуге управљања готовином су услуге управљања
готовином и повезане услуге, које се односе на оне производе и услуге које се пружају клијентима за управљање њиховим новчаним токовима, активом и пасивом и извршење
неопходних финансијских трансакција за потребе њиховог
текућег пословања, као и на: пружање информација о управљању финансијским трансакцијама клијената, плаћањима
дознака, сакупљању или обједињавању документације која
се односи на платне спискове, контролу дистрибуције средстава, аутоматска плаћања и друге трансакције које олакшавају обављање финансијских операција или успостављање информационих система за те намјене.
21) Неоптерећена имовина јесте имовина:
1. која не подлијеже никаквом правном, уговорном,
регулаторном или другом ограничењу које банци онемогућава уновчавање, продају, пренос, уступање те имовине
или уопштено располагање истом директном продајом на
активном тржишту,
2. која je примљена као колатерал за потребе смањења кредитног ризика у обрнутим репо трансакцијама или
трансакцијама финансирања хартија од вриједности и
којом банка може располагати.
(2) Остали појмови који нису дефинисани овим чланом,
а користе се у овој одлуци, имају значења у складу са законским одредбама и другим подзаконским прописима.
2. Минимални захтјеви за управљање ризиком
ликвидности
Општи захтјеви
Члан 3.
(1) Поред прописаних општих стандарда за успостављање и примјену система ефикасног управљања ризицима, банка је дужна испунити минималне захтјеве за управљање ризиком ликвидности, који су детаљније прописани
одредбама овог члана и чл. 4-16. ове одлуке.
(2) Захтјеви из става 1. овог члана односе се на обавезу
банке да успостави примјерене стратегије, политике, процедуре, процесе и системе за идентификацију, мјерење и
праћење ризика ликвидности, те управљање тим ризиком
током одговарајућег периода, укључујући и управљање на
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дневном, односно унутардневном основу, како би се обезбиједило да банка одржава одговарајући ниво и структуру
заштитног слоја ликвидности.
(3) Захтјеви из ст. 1. и 2. овог члана, које је банка дужна
успоставити и спроводити, сматрају се примјереним ако
испуњавају сљедеће услове:
1) сразмјерни су сложености и обиму пословања банке,
ризичном профилу банке и утврђеној склоности банке ка
преузимању ризика,
2) обезбјеђују континуирано и свеобухватно управљање ризиком ликвидности током одговарајућег периода,
укључујући и управљање ликвидношћу на дневном, односно унутардневном основу,
3) обезбјеђују одржавање одговарајућег нивоа заштите
ликвидности,
4) прилагођени су пословним линијама, валутама, пословној мрежи банке, клијентима банке и др.,
5) на адекватан начин укључују механизам расподјеле
при интерном одређивању цијена производа, односно услуга банке.
(4) Банка је дужна одредити толеранцију изложености
ризику ликвидности у облику нивоа изложености ризику ликвидности који је спремна преузети и који мора омогућити
да банка управља својом ликвидношћу у уобичајеним околностима, тако да је у стању поднијети и стресни период. О
утврђеној толеранцији изложености ризику ликвидности
потребно је благовремено обавијестити све релевантне пословне линије у банци, обезбјеђујући доступност овог обавјештења запосленима који су укључени у процес преузимања, односно управљања ризиком ликвидности у банци.
(5) Узимајући у обзир врсту, обим и сложеност пословања, те циљеве утврђене стратегијом пословања, банка је
дужна одредити ризични профил везан за ризик ликвидности, како би се обезбиједило стабилно пословање банке, односно одговарајући и ефикасан процес управљања ризицима, као саставни дио свеобухватног, поузданог и ефикасног
система управљања банком.
Правила за управљање ризиком ликвидности
Члан 4.
Надзорни одбор и управа банке у складу са законом
прописаним надлежностима дужни су успоставити и спроводити примјерен и ефикасан систем управљања ризиком
ликвидности, који обухвата минимално сљедеће:
1) поступање у складу са прописаним захтјевима за
управљање ризиком ликвидности,
2) усклађеност са дефинисаном склоношћу банке ка
преузимању ризика, укључујући и толеранцију изложености ризику,
3) обезбјеђење диверзификованости структуре финансирања и приступа изворима финансирања,
4) мјерење и праћење концентрације депозита и других
извора финансирања,
5) праћење претпоставки о понашању имовине, обавеза
и ванбилансних ставки, као и претпоставки о осталим релевантним факторима и околностима од значаја за обезбјеђење њихове примјерености активностима банке и тржишним околностима,
6) процедуре за поступање банке у случајевима неповољних резултата тестирања отпорности на стрес, које
укључују конкретне мјере и активности управе банке,
вишег руководства, функција и запослених задужених за
управљање ризиком ликвидности у банци,
7) разматрање различитих могућности, односно инструмената ублажавања ризика ликвидности, укључујући
успостављање одговарајућих лимита и заштитних слојева
ликвидности, како би банка била у могућности издржати
велики број различитих стресних догађаја,
8) успостављање примјереног механизма расподјеле и
9) успостављање примјереног процеса одлучивања о
ликвидности банке.
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Стратегије, политике, процеси и системи за управљање
ризиком ликвидности банке
Члан 5.
(1) Стратегија управљања ризиком ликвидности треба
да буде усклађена са прописаним регулаторним захтјевима, те свеобухватном стратегијом преузимања и управљања
ризицима у банци и треба минимално обухватити дефинисање циљева и принципа у преузимању ризика ликвидности и управљања истим.
(2) Политике, процедуре и остали интерни акти банке
за управљање ризиком ликвидности, поред прописаних
захтјева за управљање ризицима, морају минимално обухватити и сљедеће:
1) одржавање прописаних показатеља ликвидности
банке,
2) структуру имовине и обавеза, као и претпоставке о
ликвидности и утрживости имовине банке,
3) идентификовање извора ризика ликвидности, укључујући и ризике ликвидности који могу произаћи из нових
производа, финансијских инструмената, односно нових пословних активности банке,
4) систем извјештавања о ризику ликвидности,
5) поступке у пословању са страним валутама, укључујући и праћење валутне структуре имовине и обавеза и
појединачно праћење валута које имају значајан утицај на
укупну ликвидност банке, те анализу међусобне конвертибилности страних валута,
6) мјерење и праћење нето новчаних токова, укључујући и унутардневно управљање ликвидношћу банке, као и
пројекцију новчаних прилива и одлива,
7) диверзификацију и стабилност извора финансирања,
те приступ тржишту новца,
8) планове ликвидности, укључујући и планове извора
финансирања,
9) тестирање отпорности на стрес и анализу различитих сценарија,
10) планове поступања банке за непредвиђене случајеве поремећаја ликвидности,
11) информациону подршку за континуирано и ефикасно управљање ризиком ликвидности,
12) гдје је то примјењиво, управљање ликвидношћу
унутар банкарске групе и
13) друге елементе релевантне за процес управљања
ризиком ликвидности.
(3) Банка је дужна да узме у обзир и ограничења у међународном трансферу вишкова ликвидних средстава, ако она
постоје, односно прекогранично управљање ликвидношћу,
гдје је примјењиво.
(4) Банка је дужна идентификовати и пратити професионалне учеснике на новчаном тржишту при управљању
ризиком ликвидности, те их на одговарајући начин укључивати у извјештаје о ликвидности, гдје је примјењиво.
(5) У складу са ставом 4. овог члана, банка је дужна интерним актима детаљно дефинисати критеријуме на основу
којих ће вршити идентификацију других правних лица која
су професионални учесници на новчаном тржишту, гдје је
примјењиво.
(6) Поред претходно наведених аката, банка је дужна
испунити захтјеве везане за план опоравка ликвидности у
складу са чланом 16. ове oдлуке.
Надлежности и одговорности надзорног одбора банке у
управљању ризиком ликвидности
Члан 6.
У управљању ризиком ликвидности надзорни одбор
банке одговоран је за успостављање система управљања
ризиком ликвидности, односно дужан је:
1) усвојити примјерену стратегију и политике за управљање ризиком ликвидности и обезбиједити услове за њихово ефикасно спровођење у банци,
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2) обезбиједити независан преглед и оцјену стратегије,
политика, процедура, поступака и система за управљање
ризиком ликвидности у банци од стране интерне и спољне
ревизије,
3) обезбиједити редовну анализу усклађености стратегије, политика, процедура, поступака за управљање ризиком ликвидности са прописима и захтјевима Агенције
и других надзорних тијела, стратегијом преузимања и
управљања ризицима, промјенама у интерном и екстерном
окружењу и у складу са резултатима анализе, те обезбиједити њихово ревидирање (најмање једанпут годишње, а по
потреби и чешће),
4) успоставити организациону структуру, утврдити
послове и обим одговорности управе банке и вишег руководства, функција и запослених задужених за управљање
ризиком ликвидности у банци и рад истих,
5) обезбиједити услове за успостављање ефикасног система контроле и управљања ризиком ликвидности,
6) донијети одлуку о начину утврђивања и ревидирања
лимита у управљању ризиком ликвидности,
7) прописати садржај и учесталост извјештавања о ризику ликвидности, те обезбиједити свеобухватан и поуздан
систем извјештавања о ликвидности,
8) одобрити планове поступања банке у случајевима
поремећаја ликвидности, односно планове опоравка ликвидности банке, које предлаже управа банке и
9) надзирати спровођење обавеза управе банке у управљању ризиком ликвидности.
Надлежности и одговорности управе банке у управљању
ризиком ликвидности
Члан 7.
(1) Управа банке, поред испуњења прописаних захтјева
за управљање ризицима у банкама, дужна је и одговорна за:
1) предлагање надзорном одбору примјерене стратегије
и политика за управљање ризиком ликвидности, те усвајање процедура и поступака за управљање ризиком ликвидности,
2) спровођење усвојене стратегије, политика, процедура, поступака за управљање ризиком ликвидности,
3) спровођење усвојене организационе структуре, утврђивање послова и обима одговорности вишег руководства,
функција и запослених задужених за управљање ризиком
ликвидности у банци и рад истих,
4) припрему редовне анализе са приједлозима за ревидирање стратегије, политика, процедура, поступака за
управљање ризиком ликвидности (минимално годишње, а
у случају потребе и чешће),
5) испуњавање прописаних захтјева у управљању ликвидношћу и дневних и унутардневних обавеза банке, као
и издржавање стресних периода тако што се одржавају одговарајуће додатне резерве ликвидности у виду заштитних
слојева ликвидности,
6) правовременост, поузданост и употребљивост извјештаја о ризику ликвидности,
7) адекватност и ефикасност унутрашњих контрола
уграђених у систем управљања ликвидношћу и ризиком
ликвидности,
8) поступање по одобреном плану за непредвиђене случајеве поремећаја ликвидности и плану опоравка ликвидности банке и њихово ревидирање (минимално годишње,
а по потреби и чешће), те, у складу са тим, прилагођавање
интерних политика, процедура и поступака у управљању
ризиком ликвидности у банци,
9) праћење поступања по утврђеним лимитима за управљање ризиком ликвидности у складу са дефинисаном
толеранцијом изложености ризику ликвидности, као и лимитима за ауторизацију новчаних токова изнад одређених
износа, те по потреби предлагање њиховог ревидирања,
10) успостављање примјереног система извјештавања у
случајевима прекорачења лимита ликвидности и поступа-
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ка у случајевима прекорачења, утврђујући прецизно одговорности вишег руководства, функција и запослених у том
систему и
11) успостављање и ревидирање механизма расподјеле
(минимално једном годишње, а по потреби и чешће).
(2) Поред обавеза и одговорности из става 1. oвог члана, управа банке дужна је без одгађања обавијестити, у
писаном облику, надзорни одбор банке и Агенцију ако је
угрожено испуњавање захтјева за ликвидносну покривеност или других захтјева везаних за ликвидност банке и
доставити план мјера за успостављање поновне усклађености са прописаним захтјевима везаним за ликвидносне
захтјеве.
(3) До поновног успостављања прописаног захтјева за
ликвидносну покривеност банка је дужна свакодневно, до
краја радног дана, извјештавати о прописаном захтјеву за
ликвидносну покривеност.
Надлежности и одговорности контролних функција у
управљању ризиком ликвидности
Члан 8.
(1) Полазећи од укључености контролних функција у
процес управљања ризицима, у складу са прописаним захтјевима за управљање ризицима у банкама, ако особе задужене за рад контролних функција у банци током обављања
послова из своје надлежности утврде кршење прописа или
правила о управљању ризиком ликвидности или повећаног
ризика због којег је, или може бити, угрожена ликвидност
банке, дужни су о томе без одлагања (одмах) обавијестити
управу банке, надзорни одбор банке, Агенцију и остале надлежне институције.
(2) Програмом и планом рада интерне ревизије потребно је у оквиру оцјене компонената LCR-a из члана 20. ове
одлуке посебно обухватити провјеру критеријума класификовања депозита и примјене одговарајућих стопа одлива за
потребе израчунавања LCR-a, најмање на годишњем основу.
Праћење и извјештавање о ризику ликвидности
Члан 9.
(1) Поред прописаног надзорног извјештавања о ликвидности, банка је дужна, осим прописаних захтјева за
управљање ризицима у банкама у систем интерног извјештавања о ризицима укључити минимално сљедеће:
1) праћење позиције ликвидности у извјештајној валути, значајним валутама и осталим валутама у зависности од
валутне структуре имовине и обавеза банке,
2) праћење резултата тестирања отпорности на стрес и
3) мјерење/процјену и праћење нето новчаних токова.
(2) Праћење и извјештавање о ризику ликвидности банка
је дужна успоставити на унутардневном, дневном, седмичном, десетодневном, мјесечном, кварталном, полугодишњем
и годишњем основу, које треба бити усклађено са прописаним
регулаторним захтјевима везаним за надзорно извјештавање,
а за дуже периоде у складу са утврђеним интерним актима
банке, у зависности од природе, обима и сложености пословних активности банке, обима новчаних токова и других релевантних фактора који утичу на ризик ликвидности банке.
(3) Обавезе банке везане за надзорно извјештавање о
ликвидности у складу са одредбама ове одлуке прописане
су посебним подзаконским прописима Агенције.
(4) Поред надзорних извјештаја о ликвидности из става
3. овог члана, банке су дужне по захтјевима Агенције доставити и све информације о ликвидности банке за потребе
надзора из надлежности Агенције и других институција,
у складу са прописима којима је регулисана област платног промета, осигурања депозита, монетарне политике,
системског ризика и других питања која могу утицати на
ликвидност банке.
Мјерење/процјена и праћење нето новчаних токова
Члан 10.
(1) Банка је дужна успоставити адекватан и ефикасан
систем мјерења/процјене свих текућих и будућих новчаних
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токова (новчаних прилива и новчаних одлива), укључујући процјену новчаних средстава потребних за ванбилансне
ставке, при чему мора да узме у обзир минимално сљедеће:
1) уобичајене стандарде за клиринг и намирење, те временски оквир који се примјењује при одређивању новчаних
токова за одређене датуме,
2) редовно преиспитивање и сагледавање узајамног
дјеловања ризика финансирања ликвидности и ризика
тржишне ликвидности, као и ефекат међусобног дјеловања
ризика ликвидности и осталих ризика којима је банка изложена, као што су: кредитни ризик, каматни ризик, оперативни ризик, репутациони ризик, стратешки ризик, ризик
прекомјерне финансијске полуге и други ризици,
3) управљање ризиком ликвидности током одговарајућих периода, укључујући и унутардневно, како би се
обезбиједило одржавање одговарајућег нивоа резерви ликвидности, односно заштитних слојева ликвидности,
4) промјене у унутардневним потребама банке за ликвидним средствима и начинима финансирања, краткорочним и средњорочним потребама за ликвидним средствима
и начинима финансирања, те дугорочним (структуралним)
потребама за ликвидним средствима и начинима финансирања, водећи рачуна и о потенцијалним слабостима које су
повезане са различитим догађајима, активностима банке и
њеном стратегијом за управљање ризиком ликвидности,
5) редовну провјеру тачности улазних података који се
користе приликом израчунавања показатеља ликвидности,
односно поузданости информација, који се користе у систему управљања ризиком ликвидности,
6) активно управљање инструментима обезбјеђења потраживања банке, раздвајање заложене имовине од неоптерећене/слободне имовине банке, праћење висине расположивих инструмената обезбјеђења потраживања, праћење
прихватљивости тих инструмената ради њиховог правовременог коришћења, посебно у ванредним ситуацијама и
7) правна, регулаторна, оперативна и друга ограничења
у преносу ликвидне и неоптерећене имовине између субјеката унутар и изван ЕЕА, БиХ и др.
(2) Заштитни слојеви ликвидности посебно укључују
одржавање довољно ликвидних средстава у облику резервне, висококвалитетне, незаложене ликвидне имовине која је
банци доступна у сваком тренутку, те служи за обезбјеђење
у случајевима различитих стресних догађаја (различитог
интензитета и трајања), укључујући губитак или смањење
неосигураних и уобичајено доступних извора средстава. За
коришћење наведених средстава не смије бити никаквих
правних, регулаторних, оперативних или других препрека.
Извори финансирања и доступност тржишта
Члан 11.
(1) Банка је дужна успоставити методологију за утврђивање, мјерење и праћење позиција финансирања, те управљање њима, која обухвата текуће и будуће материјално
значајне новчане токове који произилазе из имовине, обавеза и ванбилансних ставки банке, укључујући и потенцијалне обавезе, те могући утицај репутационог ризика.
(2) У оквиру управљања ризиком ликвидности банка
је дужна обезбиједити приступ средствима финансирања
из различитих извора на финансијском тржишту и управљати доступним тржишним изворима ликвидности, при
чему политиком ликвидности треба да обухвати најмање
сљедеће:
1) профил извора финансирања и њихову пројекцију,
како би се обезбиједила усклађеност доспијећа у дугорочним оквирима с обзиром на пословни модел, стратегију и
толеранцију ризика,
2) процедуре којима се континуирано обезбјеђује активно управљање тржишним изворима средстава,
3) процедуре за успостављање и одржавање сарадње са
даваоцима извора средстава, укључујући праћење учесталости искориштавања доступних извора средстава,
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4) процјену приступа финансијским тржиштима и доступних средстава у нормалним и стресним условима,
5) процјену стабилности извора финансирања, те ризике који утичу на његову стабилност,
6) праћење концентрације извора финансирања с обзиром на процјену ликвидности појединих инструмената, географских локација и пружаоца извора средстава и
7) идентификацију и процедуре употребе алтернативних извора финансирања.
План ликвидности и план извора финансирања
Члан 12.
(1) У складу са стратегијом управљања ризиком ликвидности и прописаним минималним захтјевима из члана
5. став 2. ове одлуке, банка је дужна донијети и адекватно
спроводити план ликвидности. План ликвидности укључује и план извора финансирања.
(2) Са циљем адекватног управљања ризиком извора
финансирања, банка је дужна успоставити планове извора
финансирања који су усклађени са стратегијом пословања
банке и редовним пословним плановима, а који треба да
обухвате сљедеће основне елементе процјене:
1) примјерености извора финансирања у односу на пословни модел банке, стратегију пословања и толеранцију
изложености ризику,
2) стабилности, односно одрживости извора финансирања у смислу идентификовања фактора који могу утицати
на одрживост извора финансирања (нпр. структурална неусклађеност имовине и обавеза, концентрације у изворима,
тржишна засићеност и сл.),
3) доступности тржишта у смислу фактора који утичу
или могу утицати на будућу недоступност извора финансирања на тржишту,
4) очекиваних промјена у ризику извора финансирања
заснованих на плану извора финансирања,
5) ослањања на јавне изворе средстава,
6) утицаја планова извора финансирања на кредитирање реалног сектора и
7) одрживости у случајевима појаве нових производа
или иновативних инструмената и друге релевантне елементе процјене.
(3) Банка је дужна обезбиједити редовно ревидирање и,
по потреби, усклађивање плана ликвидности, укључујући
и план извора финансирања, у смислу провјере да ли су:
1) одрживи и одговарајући за ризични профил банке и
подржавају ли пословне планове и активности банке,
2) усклађени са стратегијом преузимања ризика и толеранцијом изложености ризику ликвидности,
3) документовани и пренесени одговарајућим лицима
укљученим у реализацију планова и
4) адекватно праћени, у смислу правовремене идентификације одступања од планова и предузимања одговарајућих мјера за остварење планираних вриједности/величина.
(4) Извјештавање о плановима извора финансирања
из става 1. овог члана, које представља саставни дио надзорног поступка провјере и процјене ризика ликвидности
прописује се посебним подзаконским прописом Агенције.
Тестирање отпорности на стрес
Члан 13.
(1) Банка је дужна у политикама управљања ризиком
ликвидности, полазећи од прописаних захтјева за управљање ризицима у банкама, дефинисати спровођење тестирања отпорности на стрес, минимално на сљедећи начин:
1) прописати и успоставити поступке за спровођење и
анализу различитих тестирања отпорности на стрес, те учесталост њиховог спровођења (најмање једном годишње за
потребе ICAAP-а и ILAAP-a), узимајући у обзир сценарије,
односно факторе специфичне за банку (интерне), тржишне
факторе (екстерне) и комбиноване алтернативне сценарије,
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2) прописати спровођење тестирања ликвидности, у
зависности од околности и њиховог интензитета ако су
неповољне: од уобичајених (предвидивих или нормалних)
околности до неуобичајених (екстремних) околности,
3) прописати спровођење тестирања за краће и дуже периоде стресних околности,
4) омогућити надзорном одбору, управи банке, вишем
руководству, функцији или задуженом запосленом лицу у
банци анализу резултата тестирања отпорности на стрес,
5) прописати процедуре и поступке које би требало
предузети у случајевима одређених неповољних резултата
тестирања отпорности на стрес,
6) утврдити распоред тестирања отпорности на стрес
при планирању за наредну годину, те обезбиједити извјештавање управе и надзорног одбора банке о резултатима
планираних испитивања на годишњем нивоу и
7) предвидјети алтернативне сценарије за позиције ликвидности и инструменте за смањење ризика ликвидности,
те најмање једном годишње преиспитати претпоставке на
којима се заснивају одлуке о изворима финансирања. Ти
алтернативни сценарији посебно се односе на ванбилансне
ставке и остале потенцијалне обавезе.
(2) Приликом спровођења тестирања отпорности на
стрес банка је дужна узети у обзир:
1) изворе финансирања код којих је уговорена могућност пријевременог повлачења,
2) све позиције код којих постоји могућност додатних
захтјева за надокнаду (енгл. margin calls), израчунавајући
њихов утицај на ликвидност,
3) међусобну замјењивост и ликвидност различитих
конвертибилних валута, те њихову доступност на девизним
тржиштима и
4) друге релевантне факторе утицаја на ликвидност
банке.
(3) Резултати тестирања отпорности на стрес представљају основу за предузимање корективних мјера или активности управе банке за ублажавање изложености банке
ризику ликвидности, обезбјеђење заштитних слојева ликвидности и прилагођавање профила ризика ликвидности
банке њеној толеранцији на ризик.
(4) Банка је дужна користити резултате тестирања отпорности на стрес, а посебно алтернативне сценарије из
става 1. тачка 7. овога члана у прилагођавању стратегије
управљања ризиком ликвидности, доношењу политика,
одређивању лимита, заузимању позиција и при доношењу
ефикасних планова поступања за непредвиђене случајеве
поремећаја ликвидности и планова опоравка ликвидности
банке.
План за ликвидност за непредвиђене случајеве
Члан 14.
(1) Банка је дужна сачинити план за ликвидност за непредвиђене случајеве поремећаја ликвидности, који је саставни дио политике за управљање ризиком ликвидности.
(2) План поступања из става 1. овог члана мора минимално обухватити сљедеће елементе:
1) индикаторе раног упозорења, који указују на могуће
наступање кризе, те запослене одговорне за праћење и
извјештавање о наведеним индикаторима (нпр. о прекорачењу интерних лимита, смањењу депозита, паду цијена акција, већем трошку финансирања у односу на друге банке,
промјени рејтинга банке, потешкоћама у прикупљању средстава на новчаном тржишту, погоршању квалитета активе
или профитабилности банке и сл.),
2) дужности и одговорности појединих лица у случајевима недостатка ликвидности банке (задужених, нпр., за
односе са клијентима, јавношћу, кључним тржишним учесницима, акционарима, Агенцијом, Централном банком
БиХ и др.),
3) процедуре за правовремено и релевантно информисање надзорног одбора, управе и вишег руководства банке
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за потребе одлучивања о поступању у случајевима поремећаја ликвидности,
4) процедуре и поступке за прибављање мањкова текућих средстава и временски оквир у којем је потребно
предузети поједине активности (нпр. продаја имовине,
успостављање нових линија финансирања и др.) у нормалним и стресним околностима,
5) идентификацију, величину и поузданост свих извора финансирања са назначеним редослиједом коришћења у
различитим стресним околностима и
6) околности које доводе до примјене мјера из овог плана и њиховог спровођења, те податке о запосленима банке
одговорним за спровођење мјера из овог плана.
(3) Обавезе банке везане за план из става 1. овог члана укључују и обавезу припремања посебних извјештаја
за потребе интерног извјештавања, као и обавјештавања
Агенције и других надлежних институција о узроцима
настанка непредвиђених случајева и планираним активностима за њихово отклањање, те обавезу тестирања тог
плана најмање једном годишње и, у складу са резултатима
извршеног стрес тестирања, по потреби његову измјену од
стране надлежног органа банке.

вања могућег мањка ликвидности, које је дужна сачинити,
одржавати, најмање једном годишње тестирати и ажурирати у складу са принципом пропорционалности (у складу са
величином, пословним моделом, повезаношћу са другим
банкама и финансијским институцијама, односно финансијским системом у цјелини, могућим утицајем на финансијска тржишта, условима финансирања и сл.).
(2) План опоравка ликвидности из става 1. овог члана
саставни је дио свеукупног плана опоравка банке, који је
банка дужна сачинити у складу са законским прописима и
подзаконским актима који регулишу садржај, начин и рокове достављања планова опоравка.
(3) План опоравка ликвидности из става 1. овог члана
обавезно укључује показатеље могуће рањивости, слабости
или угрожености пословања банке у сегменту ликвидности,
а као саставни дио мјера за побољшање финансијског положаја банке за ситуације озбиљног финансијског поремећаја.

Механизам расподјеле
Члан 15.
(1) Банка је дужна механизам расподјеле ускладити са
успостављеним системом управљања ризиком ликвидности и дефинисаном толеранцијом изложености банке ризику ликвидности.
(2) Банка је дужна користити механизам расподјеле у
процесу одлучивања, односно приликом интерног одређивања цијене производа.
(3) У механизам расподјеле минимално се укључује
сљедеће:
1) утицај тренутних тржишних услова, односно директних трошкова извора финансирања (нпр. тржишни трошак
прибављања средстава, базна крива приноса), укључујући
и остале директне трошкове финансирања (нпр. разлика између куповне и продајне цијене трансакција, цијена
трансакције, трошак физичког трансфера готовине и сл.),
2) ситуацију у којој се налази сама банка (нпр. кредитни
квалитет, доступност извора финансирања и сл.),
3) различите карактеристике понашања појединих производа с аспекта ликвидности (нпр. трошак опције пријевременог разрочења, производи доступни путем интернет
банкарства или производи са нередовним новчаним током),
4) индиректне трошкове извора финансирања (нпр. трошак ликвидносне неусклађености, трошак резерве ликвидности, трошак додатног колатерала и сл.) и
5) повезаност методологије утврђивања интерних
трансферних цијена (енгл. Internal Transfer Price, ITP) са
ликвидносним трансферним цијенама (енгл. Liquidity
Transfer Price, LTP).
(4) Управа банке дужна је обезбиједити да се механизам
расподјеле:
1) редовно ажурира, узимајући у обзир утицај фактора
из става 3. овог члана,
2) редовно контролише и прати, што представља задужење независне организационе јединице у банци (нпр.
задужена организациона јединица за управљање ризицима
и сл.) и
3) учини доступним свим одговарајућим организационим јединицама које треба да се у потпуности упознају са
механизмом расподјеле, те да га активно и примјерено употребљавају.

Коефицијент покрића ликвидности
Члан 17.
(1) Са циљем обезбјеђења краткорочне отпорности
банке на ризик ликвидности, банка је дужна обезбиједити
одговарајући ниво заштитног слоја ликвидности, како би
задовољила потребе за ликвидношћу за сценариј стреса ликвидности од 30 календарских дана.
(2) У сврху поступања у складу са ставом 1. овог члана,
банка је дужна обезбиједити минимални LCR, који представља однос између нивоа заштитног слоја ликвидности и
укупних нето ликвидносних одлива током периода стреса у
трајању од 30 календарских дана, при чему је:

План опоравка ликвидности
Члан 16.
(1) Банка је дужна имати успостављене планове опоравка ликвидности, у којима су наведене одговарајуће
стратегије и конкретне мјере за побољшање ликвидности
у случајевима њеног значајног погоршања, односно рјеша-

3. Минимални квантитативни захтјеви везани за
коефицијенте ликвидности и извјештавање Агенције
о ликвидности
3.1. Коефицијент покрића ликвидности (LCR)

Заштитни слој ликвидности
укупни 30-дневни нето ликвидносни одливи
(наредних 30 календарских дана)

≥ 100%

Примјена коефицијента покрића ликвидности
Члан 18.
(1) У праћењу и контроли ризика ликвидности банка је
дужна континуирано одржавати LCR, а за потребе извјештавања Агенције дужна је достављати извјештаје о LCR-u
минимално на мјесечном основу, при чему Агенција може
захтијевати и учесталије извјештавање, на десетодневном,
седмичном или дневном основу у случају потребе или кризних ситуација.
(2) Банка је дужна одржавати LCR на прописаном нивоу
за све валуте изражено у извјештајној валути и извјештавати о томе у јединственом извјештајном обрасцу који укључује све валуте, а рачунати и пратити LCR у извјештајној
валути и свакој значајној валути.
(3) Уколико у стресним условима из члана 32. Одлуке дође
до пада LCR-а испод 100% или се очекује његов пад испод
100%, банка мора без одлагања одмах обавијестити Агенцију
о томе, наводећи разлоге због којих не може испунити прописани LCR, а Агенција може предузети одговарајуће мјере надзора, те након разматрања достављеног плана за усклађивање
са минималним захтјевом утврђује рокове за успостављање
поновне усклађености са прописаним захтјевима.
(4) У случају постојања девизне неусклађености Агенција може одредити банци додатне ликвидносне захтјеве у
складу са чланом 48. ове одлуке.
(5) Начин извјештавања о LCR-u прописује се посебним подзаконским прописом Агенције.
Праћење коефицијента покрића
ликвидности према свакој значајној валути
Члан 19.
(1) Обавеза извјештавања за LCR је у извјештајној валути, али како би се боље обухватиле потенцијалне деви-
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зне неусклађености, банке треба да прате и извјештавају о
LCR-u и у свим појединачно значајним валутама, како би
предуприједиле потенцијалне проблеме који би се могли
појавити у вези са девизном неусклађеношћу у периоду
стреса, при чему се износ укупних нето ликвидних одлива исказује без ефеката заштите од ризика промјене курса
(девизни ризик).
(2) У смислу става 1. овог члана, LCR према свакој
значајној валути представља један од додатних механизама за стално праћење ризика ликвидности из члана 49. ове
одлуке, који банка мора користити досљедно, како би континуирано пратила потенцијалне проблеме са девизном неусклађеношћу који би се могли појавити у периоду стреса.
(3) Иако испуњење LCR-а у свакој значајној валути
не представља прописани минимални стандард, Агенција
може утврдити минималне прагове за LCR у значајној валути, полазећи од специфичности локалног тржишта и пословања банке, односно способности банке да на тржиштима
девиза прикупи средства или пренесе вишак ликвидности
из једне у другу валуту, а у складу са законским прописима
који регулишу ову област.
Компоненте коефицијента покрића ликвидности
Члан 20.
(1) Израчунавање LCR-а из члана 17. ове одлуке засновано је на утврђивању двије компоненте:
1) заштитног слоја ликвидности и
2) укупних нето ликвидносних одлива, који се израчунавају у складу са утврђеним параметрима сценарија у наредних 30 календарских дана.
(2) Банка је дужна успоставити и одржавати адекватан
систем за утврђивање компонената LCR-а из става 1. овог
члана.
(3) Оцјену адекватности успостављеног система из става 2. овог члана врши интерна и спољна ревизија.
3.1.1. Заштитни слој ликвидности
Услови за укључивање ликвидне имовине у заштитни
слој ликвидности
Члан 21.
(1) Да би могла бити укључена у заштитни слој ликвидности, ликвидна имовина мора испуњавати све наведене
захтјеве:
1) опште захтјеве из члана 22. ове одлуке,
2) оперативне захтјеве из члана 23. ове одлуке и
3) критеријуме прихватљивости за класификацију имовине као ликвидне имовине првог или другог нивоа дефинисане у чл. 25, 26. и 27. ове одлуке.
(2) Банка је дужна континуирано пратити испуњеност
услова из става 1. овог члана, те обезбиједити документованост тог поступка.
(3) Банка не може укључити одређену ставку ликвидне имовине у заштитни слој ликвидности уколико је исту
ставку укључила као прилив приликом израчунавања нето
ликвидносних одлива.
Општи захтјеви за признавање ликвидне имовине у
заштитни слој ликвидности
Члан 22.
(1) Да би ликвидна имовина била призната у заштитни
слој ликвидности, треба испуњавати сљедеће опште захтјеве:
1) имовина је власништво, право или удио који држи
банка и неоптерећена је,
2) имовину не смије издати сама банка, њено матично
друштво (осим ако је ријеч о субјекту јавног сектора који
није банка), њено подређено друштво или друго подређено
друштво њеног матичног друштва или друго лице у посебном односу са банком,
3) имовину не смије издати финансијски клијент,
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4) вриједност те имовине мора бити могуће одредити на
основу широко распрострањених и лако доступних тржишних цијена (тржишна вриједност или, у недостатку тржишно заснованих цијена, лако утврдива вриједност, коју је
могуће једноставно израчунати на основу јавно доступних
информација) и
5) имовина је уврштена на признатој берзи, утржива
је директном продајом на активном тржишту или једноставном репо трансакцијом на општеприхваћеном репо
тржишту, при чему се ти критеријуми процјењују за свако
тржиште. Имовина уврштена за трговање на организованом мјесту трговања које није призната берза или у држави чланици ЕУ, или у БиХ или у трећој земљи, сматра се
ликвидном само ако се на том мјесту трговања обезбјеђује
активно и значајно тржиште за директну продају имовине.
(2) У смислу става 1. тачка 5. овог члана, банка узима у
обзир сљедеће минималне критеријуме, како би процијенила обезбјеђује ли се на мјесту трговања активно и значајно
тржиште:
1) историјске податке о ширини и дубини тржишта који
доказују мале разлике између тражене и понуђене цијене,
велики обим трговања и велики и разноврстан број учесника на тржишту и
2) постојање снажне тржишне инфраструктуре.
(3) Захтјеви из става 1. т. 4. и 5. и става 2. овог члана не
примјењују се на:
1) новчанице и кованице, које су укључене у ликвидну
имовину нивоа 1 у складу са чланом 25. ове одлуке и
2) изложености према централним банкама које су
укључене у ликвидну имовину нивоа 1 и нивоа 2а у складу
са чл. 25. и 26. ове одлуке.
Оперативни захтјеви
Члан 23.
(1) Банка је дужна имати успостављене политике и
ограничења како би се обезбиједило да позиције ликвидне имовине које укључује у заштитни слој ликвидности у
сваком тренутку остану адекватно диверзификоване. У ту
сврху банка узима у обзир обим диверзификације између
разних категорија ликвидне имовине и унутар исте категорије ликвидне имовине нивоа 1 и нивоа 2, те остале релевантне факторе диверзификације, као што су врста издаваоца, врсте других уговорних страна или географске локације
тих издавалаца и других уговорних страна.
Диверзификација није потребна за сљедећу ликвидну
имовину нивоа 1:
1) готовину (новчанице и кованице),
2) изложености према централним банкама из члана 25.
став 1. т. 2. и 4. ове одлуке,
3) потраживања од мултилатералне развојне банке или
међународне организације из члана 25. став 1. тачка 6. ове
одлуке,
4) изложености према Савјету министара и Влади Републике Српске, Влади Федерације БиХ и Влади Брчко Дистрикта БиХ и субјектима јавног сектора из БиХ из члана
25. став 1. тачка 3. подт. 1, 4. и 6. ове одлуке и
5) изложености према централним владама, регионалним владама и локалним властима, те субјектима јавног
сектора из држава чланица ЕУ или трећих земаља из члана
25. став 1. тачка 3. подт. 3 и 5. и тачке 4. истог става у њиховим домаћим валутама, под условом да банка држи ту имовину за покривање нето ликвидносних одлива у периоду
стреса у валути те државе чланице или треће земље.
(2) Банка је дужна имати директан приступ својој ликвидној имовини и бити у могућности уновчити је у сваком
тренутку током периода стреса у трајању од 30 календарских дана у оквиру директне продаје или репо уговора на
општеприхваћеним репо тржиштима. Ликвидна имовина
сматра се директно доступном банци ако не постоје правне или практичне препреке да банка правовремено уновчи
такву имовину.
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Имовина која се држи у било којој земљи у којој постоје
ограничења у вези са њеном слободном преносивошћу сматра се директно доступном само ако банка користи ту имовину за покривање ликвидносних одлива у тој земљи.
Имовина која се држи у неконвертибилној валути сматра се директно доступном само ако банка користи ту имовину за покривање ликвидносних одлива у тој валути.
(3) Банка је дужна обезбиједити да је ликвидна имовина
под контролом организационог дијела задуженог за управљање ликвидношћу, а усклађеност са овим захтјевом доказује се Агенцији на један од сљедећих начина:
1) стављањем ликвидне имовине у засебан скуп под
директним управљањем овог организационог дијела и са
искључивом намјером да се употребљава као извор средстава за непредвиђене одливе, укључујући и период стреса.
При томе примарно је да ли банка може располагати са том
имовином у року од 30 календарских дана, без обзира на
рачуноводствени третман имовине,
2) успостављањем система унутрашњих контрола како
би се овом организационом дијелу обезбиједила ефикасна
оперативна контрола за уновчавање ликвидне имовине у
сваком тренутку током периода стреса у трајању од 30 календарских дана и приступ средствима за непредвиђене одливе без директног одступања од постојеће пословне стратегије или стратегије за управљање ризицима. У смислу наведеног, имовина не смије бити укључена у заштитни слој
ликвидности у случају када би њеном продајом, без замјене
током периода стреса у трајању од 30 календарских дана,
дошло до уклањања заштите, што би створило отворену
ризичну позицију која прелази интерна ограничења банке и
3) комбинацијом могућности наведених у т. 1. и 2 овог
става, под условом да Агенција ту комбинацију сматра прихватљивом.
(4) Банка редовно, а најмање једном годишње, уновчава
довољно репрезентативан узорак својих позиција ликвидне
имовине у оквиру директне продаје или једноставног репо
уговора на општеприхваћеном репо тржишту. У вези са наведеним, банка развија стратегије за располагање узорцима
ликвидне имовине, које су одговарајуће за:
1) тестирање приступа тржишту за ту имовину и њену
употребљивост,
2) провјеру ефикасности процеса банке за правовремено уновчавање имовине и
3) минимализацију ризика слања негативног сигнала
тржишту због уновчавања имовине банке за вријеме периода стреса.
Захтјеви везани за тестирање приступа тржишту и употребљивост не примјењују се на имовину нивоа 1 из члана
25. ове одлуке, осим покривених обвезница изузетно високог квалитета.
(5) Захтјеви везани за директни приступ својој ликвидној имовини не спречавају банку да се заштити од тржишног ризика повезаног са њиховом ликвидном имовином,
уз испуњење сљедећих услова:
1) банка је успоставила примјерене интерне механизме,
у складу са ст. 2. и 3. овог члана како би обезбиједила да та
имовина и даље буде директно доступна и под контролом
организационог дијела банке за управљање ликвидношћу и
2) нето ликвидносни одливи и приливи који би настали у случају пријевременог затварања заштите узети су у
обзир код вредновања релевантне имовине у складу са чланом 24. ове одлуке.
(6) Банка обезбјеђује девизну усклађеност своје ликвидне имовине са валутном структуром својих нето ликвидносних одлива. Међутим, Агенција може, према потреби, затражити од банака да ограниче девизну неусклађеност тако да утврде 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. То ограничење примјењује се само на извјештајну валуту или на валуту на коју се може примијенити
захтјев за одвојено извјештавање за значајне валуте. При-
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ликом одређивања нивоа одређеног ограничења девизне
неусклађености које се може примијенити Агенција узима
у обзир најмање сљедеће:
1) способност банке да направи једно од сљедећег:
1. искористи ликвидну имовину за генерисање ликвидности у валути и подручју у којем настају нето ликвидносни одливи,
2. замијени валуте и прикупи средства на девизним
тржиштима у стресним условима, у периоду стреса у
трајању од 30 календарских дана и
3. пренесе вишак ликвидности из једне валуте у другу
и у различите државе и правне субјекте унутар своје групе
у стресним условима, у периоду стреса у трајању од 30 календарских дана;
2) утицај изненадних, неповољних кретања курса на
постојеће неусклађене позиције и ефикасност успостављених девизних заштита, при чему се ограничења девизних
неусклађености, у складу са овим ставом, сматрају додатним ликвидносним захтјевом донесеним на основу процјене ризика ликвидности којима је банка изложена или
би могла бити изложена у оквиру спроведеног надзорног
прегледа и оцјене од стране Агенције.
Вредновање ликвидне имовине
Члан 24.
(1) За потребе израчунавања LCR-a банка код утврђивања заштитног слоја ликвидности користи тржишну
вриједност имовине.
(2) У смислу става 1. овог члана, тржишна вриједност
ликвидне имовине према потреби се умањује корективним
факторима који се примјењују у складу са одредбама ове
одлуке и у складу са чланом 23. став 5. тачка 2. ове одлуке.
Ликвидна имовина нивоа 1
Члан 25.
(1) Ликвидна имовина нивоа 1 укључује само имовину
која се може сврстати у једну или више сљедећих категорија и која у сваком случају испуњава прописане критеријуме за признавање:
1) готовина (новчанице и кованице);
2) сљедеће изложености према централним банкама:
1. имовина која представља потраживања од или за која
гарантује Централна банка БиХ, Европска централна банка
или централна банка државе чланице ЕУ,
2. имовина која представља потраживања од или за која
гарантујe централнa банкa трећe земљe, уколико постоји
кредитна процјена признате вањске институције за процјену кредитног рејтинга која се у складу са чланом 69. Одлуке о израчунавању капитала банака распоређује у степен
кредитног квалитета 1 (пондер ризика 0% у складу са чланом 50. став 2. Одлуке о израчунавању капитала банака) и
3. износ изнад обавезне резерве који банка држи у Централној банци БиХ, а који се може у сваком тренутку повући у периоду стреса;
3) имовина која представља потраживања од сљедећих
субјеката или за коју исти гарантују:
1. Савјет министара БиХ,
2. централна влада државе чланице EУ,
3. централна влада треће земље, уколико постоји кредитна процјена признате вањске институције за процјену
кредитног рејтинга која се у складу са чланом 69. Одлуке
о израчунавању капитала банака распоређује у степен кредитног квалитета 1 (пондер ризика 0% у складу са Одлуком
о израчунавању капитала банака),
4. Влада Републике Српске, Влада Федерације БиХ и
Влада Брчко Дистрикта БиХ,
5. 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 чланом 51. Одлуке о израчунавању капитала банака и
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6. 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, као и према централној влади државе
чланице ЕУ или једној од регионалних влада или локалних
власти у државама чланицама ЕУ из тачке 5. овог става;
4) имовина која представља 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 која се у
складу са чланом 69. Одлуке о израчунавању капитала банака распоређује у степен кредитног квалитета 1, уз напомену да се та имовина може укључити само до висине нето
ликвидносних одлива у валути у којој је изражена имовина;
5) имовина коју емитује банка која испуњава најмање
један од сљедећа два услова:
1. банку је основао Савјет министара БиХ, Влада Републике Српске, Влада Федерације БиХ и Влада Брчко Дистрикта БиХ или централна влада државе чланице ЕУ или
регионална влада и 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 економску основу банке и обезбиједити континуитет њеног пословања, а свака изложеност према тој банци третира се као изложеност према оснивачу и
2. примарни циљ банке јесте одобравање промотивних
кредита у циљу јавне политике оснивача наведених у тачки 1. овог става, 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;
6) потраживања од мултилатералне развојне банке или
међународне организације из члана 53. став 2. или члана
54. Одлуке о израчунавању капитала банака, или потраживања за која наведени субјекти гарантују;
7) изложености у облику покривених обвезница изузетно високог квалитета (уколико емитент није из треће
земље), које испуњавају све сљедеће захтјеве:
1. то су обвезнице које испуњавају захтјеве из члана 63.
ст. 4. и 5. Одлуке о израчунавању капитала банака,
2. изложености према институцијама у скупу за покриће испуњавају услове из члана 63. став 1. тачка 3. Одлуке о израчунавању капитала банака,
3. банка која улаже у покривене обвезнице и емитент
испуњавају услов транспарентности из члана 63. став 6.
Одлуке о израчунавању капитала банака,
4. емисија износи најмање 500 милиона евра (или противвриједност у домаћој валути),
5. за покривене обвезнице за које постоји кредитна процјена признате вањске институције за процјену кредитног
рејтинга која се у складу са чланом 69. Одлуке о израчунавању капитала банака распоређује у степен кредитног квалитета 1 (пондер ризика 10% у складу са чланом 63. став
4. Одлуке о израчунавању капитала банака) или се пондер
ризика од 10% додјељује у складу са чланом 63. став 5. тачка 1. Одлуке о израчунавању капитала банака и
6. скуп за покриће у сваком тренутку испуњава захтјев
за покриће имовине у износу од најмање 2% више од износа потребног за подмиривање потраживања повезаних са
покривеним обвезницама;
8) изложености у облику акција или удјела у инвестиционим фондовима, а које се укључују у ликвидну имовину
нивоа 1 само ако су испуњени услови дефинисани чланом
28. ове одлуке.
(2) Приликом утврђивања вриједности ликвидне имовине нивоа 1 за потребе израчунавања LCR-a примјењују
се сљедећи корективни фактори:
1) на имовину из става 1. т. 1-6. овог члана примјењује
се корективни фактор од 0%, односно ликвидна имовина се
укључује у пуном износу;
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2) на покривене обвезнице изузетно високог квалитета
примјењује се корективни фактор од 7%;
3) за акције или удјеле у инвестиционим фондовима
корективни фактор се утврђује у зависности од односне
имовине у коју фонд улаже, односно у зависности од структуре односне имовине примјењују се сљедећи корективни
фактори:
1. на дио односне имовине фонда који се односи на готовину и изложености према централним банкама из става
1. т. 1. и 2. овог члана примјењује се корективни фактор 0%,
2. на дио односне имовине фонда који се односи на улагања у ликвидну имовину нивоа 1 из става 1. т. 3-6. овог
члана примјењује се корективни фактор 5%,
3. на дио односне имовине фонда који се односи на улагања у покривене обвезнице изузетно високог квалитета
из става 1. тачка 7. овог члана примјењује се корективни
фактор 12%.
Ликвидна имовина нивоа 2а
Члан 26.
(1) Ликвидна имовина нивоа 2а укључује само имовину
која се може сврстати у једну или више сљедећих категорија и која у сваком случају испуњава прописане критеријуме за признавање:
1) потраживања од или за која гарантују локалне власти
или субјекти јавног сектора из БиХ или државе чланице
ЕУ, под условом да им је додијељен пондер ризика од 20%
у складу са чл. 51. и 52. Одлуке о израчунавању капитала
банака;
2) 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 пондер ризика од 20% у складу са чл.
50-52. Одлуке о израчунавању капитала банака;
3) изложености у облику покривених обвезница високог квалитета (уколико емитент није из треће земље), које
испуњавају све сљедеће захтјеве:
1. то су обвезнице које испуњавају захтјеве из члана 63.
ст. 4. и 5. Одлуке о израчунавању капитала банака,
2. изложености према институцијама у скупу за покриће испуњавају услове из члана 63. став 1. тачка 3. Одлуке о израчунавању капитала банака,
3. банка која улаже у покривене обвезнице и емитент
испуњавају услов транспарентности из члана 63. став 6.
Одлуке о израчунавању капитала банака,
4. емисија износи најмање 250 милиона евра (или противвриједност у домаћој валути),
5. за покривене обвезнице за које постоји кредитна процјена признате вањске институције за процјену кредитног
рејтинга која се у складу са чланом 69. Одлуке о израчунавању капитала банака распоређује барем у степен кредитног квалитета 2 (највише пондер ризика 20% у складу са
чланом 63. став 4. Одлуке о израчунавању капитала банака)
или се пондер ризика од 20% додјељује у складу са чланом
63. став 5. тачка 2. Одлуке о израчунавању капитала банака
и
6. скуп за покриће у сваком тренутку испуњава захтјев
за покриће имовине у износу од најмање 7% више од износа потребног за подмиривање потраживања повезаних са
покривеним обвезницама. Међутим, за покривене обвезнице за које постоји кредитна процјена признате вањске
институције за процјену кредитног рејтинга која се у складу са чланом 69. Одлуке о израчунавању капитала банака
распоређује у степен кредитног квалитета 1, које не испуњавају услов минималне величине емисије за покривене
обвезнице изузетно високог кредитног квалитета из члана
25. став 1. тачка 7. подтачка 4. ове одлуке, али испуњавају
захтјеве за покривене обвезнице високог кредитног квалитета из т. 1-4. овог става, примјењује се минимални захтјев
за покриће имовине од 2%;
4) изложености у облику покривених обвезница које
издају банке из трећих земаља које су уврштене на списак
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земаља из Прилога 4. Одлуке о израчунавању капитала банака, уколико те покривене обвезнице испуњавају све сљедеће захтјеве:
1. покривене обвезнице обезбијеђене су скупом имовине једне или више врста описаних у члану 63. став 1. тачка
2. Одлуке о израчунавању капитала банака,
2. изложености према институцијама у скупу за покриће испуњавају услове из члана 63. став 1. тачка 3. Одлуке о израчунавању капитала банака,
3. банка која улаже у покривене обвезнице и емитент
испуњавају услов транспарентности из члана 63. став 6.
Одлуке о израчунавању капитала банака,
4. за покривене обвезнице за које постоји кредитна
процјена признате вањске институције за процјену кредитног рејтинга која се у складу са чланом 69. Одлуке о
израчунавању капитала банака распоређује у степен кредитног квалитета 1 (највише пондер ризика 10% у складу са чланом 63. став 4. Одлуке о израчунавању капитала
банака) или се пондер ризика од 10% додјељује у складу
са чланом 63. став 5. тачка 1. Одлуке о израчунавању капитала банака и
5. скуп за покриће имовине у сваком тренутку испуњава захтјев за покриће имовине у износу од најмање
7% изнад износа потребног за подмиривање потраживања повезаних са покривеним обвезницама. Међутим, ако
емисија покривених обвезница износи 500 милиона евра
(или противвриједност у домаћој валути) на њих се примјењује минимални захтјев за покриће имовине у износу
од 2%;
5) дужничке хартије од вриједности привредних
друштава (уколико емитент није из треће земље) која испуњавају све сљедеће захтјеве:
1. за њих постоји кредитна процјена признате вањске
институције за процјену кредитног рејтинга која се у складу са чланом 69. Одлуке о израчунавању капитала банака
распоређује барем у степен кредитног квалитета 1 (највише пондер ризика 20% у складу са чланом 58. или 64. Одлуке о израчунавању капитала банака),
2. емисија хартија од вриједности износи најмање 250
милиона евра (или противвриједност у домаћој валути) и
3. максимално вријеме до доспијећа хартија од вриједности у тренутку издавања износи 10 година;
6) изложености у облику акција или удјела у инвестиционим фондовима, а које се укључују у ликвидну имовину
нивоа 2а само ако су испуњени услови дефинисани чланом
28. ове одлуке.
(2) Приликом утврђивања вриједности ликвидне имовине нивоа 2а за потребе израчунавања LCR-a примјењују
се сљедећи корективни фактори:
1) на имовину из става 1. т. 1-5. овог члана примјењује
се корективни фактор од 15%,
2) за акције или удјеле у инвестиционим фондовима
корективни фактор се утврђује у зависности од односне
имовине у коју фонд улаже, односно на дио односне имовине фонда који се односи на улагања у ликвидну имовину
нивоа 2а из става 1. т. 1-5. овог члана примјењује се корективни фактор од 20%.
Ликвидна имовина нивоа 2б
Члан 27.
(1) Ликвидна имовина нивоа 2б укључује само имовину
која се може сврстати у једну или више сљедећих категорија и која у сваком случају испуњава утврђене критеријуме за признавање:
1) дужничке хартије од вриједности привредних
друштава која испуњавају све сљедеће захтјеве:
1. за њих постоји кредитна процјена признате вањске
институције за процјену кредитног рејтинга која се у складу са чланом 69. Одлуке о израчунавању капитала банака
распоређује барем у степен кредитног квалитета 3 (највише пондер ризика 100% у складу са чланом 58. или 64.
Одлуке о израчунавању капитала банака),
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2. емисија хартија од вриједности износи најмање 250
милиона евра (или противвриједност у домаћој валути) и
3. максимално вријеме до доспијећа хартија од вриједности у тренутку издавања износи 10 година;
2) акције, под условом да испуњавају све сљедеће захтјеве:
1. 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,
2. 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
3. доказале су се као поуздан извор ликвидности у сваком тренутку, укључујући и период стреса. Сматра се да је
захтјев испуњен 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;
3) изложености у облику покривених обвезница високог квалитета које испуњавају све сљедеће захтјеве:
1. то су обвезнице које испуњавају захтјеве из члана 63.
ст. 4. и 5. Одлуке о израчунавању капитала банака,
2. банка која улаже у покривене обвезнице испуњава
услов транспарентности из члана 63. став 6. Одлуке о израчунавању капитала банака,
3. емитент покривених обвезница ставља на располагање улагачима најмање на тромјесечном основу информације из члана 63. став 6. тачка 1. Одлуке о израчунавању
капитала банака,
4. емисија износи најмање 250 милиона евра (или противвриједност у домаћој валути),
5. покривене обвезнице обезбијеђене су искључиво
имовином из члана 63. став 1. тачка 1. Одлуке о израчунавању капитала банака, којој се у складу са одредбама те
одлуке може додијелити пондер ризика нижи од 35%,
6. скуп за покриће имовине у сваком тренутку испуњава
захтјев за покриће имовине у износу од најмање 10% изнад
износа потребног за подмиривање потраживања повезаних
са покривеним обвезницама и
7. банка емитент мора јавно објављивати на мјесечном
основу да скуп изложености испуњава захтјев за покриће
имовине у висини од 10%;
4) изложености у облику акција или удјела у инвестиционим фондовима, а које се укључују у ликвидну имовину
нивоа 2б само ако су испуњени услови дефинисани чланом
28. ове одлуке.
(2) Приликом утврђивања вриједности ликвидне имовине нивоа 2б за потребе израчунавања LCR-a примјењују
се сљедећи корективни фактори:
1) на дужничке хартије од вриједности из става 1. тачка
1. овог члана примјењује се корективни фактор од 50%,
2) на акције из става 1. тачка 2. овог члана примјењује
се корективни фактор од 50%,
3) на покривене обвезнице из става 1. тачка 3. овог члана примјењује се корективни фактор од 30%,
4) за акције или удјеле у инвестиционим фондовима
корективни фактор се утврђује у зависности од односне
имовине у коју фонд улаже, односно на дио односне имовине фонда који се односи на улагања у ликвидну имовину
нивоа 2б из става 1. т. 1. и 2. овог члана примјењује се корективни фактор од 55%, а на дио односне имовине фонда
који се односи на улагања у ликвидну имовину нивоа 2б
из става 1. тачка 3. овог члана примјењује се корективни
фактор од 35%.
Акције или удјели у инвестиционим фондовима
Члан 28.
(1) Акције или удјели у инвестиционим фондовима у
које је уложила банка признају се као ликвидна имовина
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једнаког нивоа као ликвидна односна имовина предметног
фонда до највећег износа од 250 милиона евра (или противвриједност у домаћој валути), ако су испуњени сљедећи
услови:
1) инвестиционим фондом управља друштво које је под
надзором надлежног органа у Републици Српској, Федерацији БиХ или ЕУ, а у случају када је инвестициони фонд из
треће земље под надзором је надлежног органа који надзор
спроводи у складу са прописима који одговарају прописима ЕУ и Агенција мора имати успостављену одговарајућу
сарадњу са тим органом,
2) инвестициони фонд улаже само у ликвидну имовину,
а у финансијске деривате из Прилога 2 Одлуке о израчунавању капитала банака, само у мјери потребној за ублажавање каматног, девизног или кредитног ризика у портфолију,
3) инвестициона политика и проспект, односно други
одговарајући акт инвестиционог фонда садржи податке о
облицима имовине у које тај фонд може улагати средства и
о појединачним лимитима улагања тог фонда, као и начин
израчунавања тих лимита,
4) инвестициони фонд најмање једном годишње објављује извјештај о свом пословању који омогућава процјену
његове имовине и његових обавеза, прихода и активности
у току извјештајног периода.
(2) Приликом утврђивања односне ликвидне имовине инвестиционог фонда и корективних фактора које је
потребно на њу примијенити, банка примјењује сљедећи
приступ:
1) ако је упозната са структуром изложености по основу
улагања инвестиционог фонда, банка те изложености третира као директне изложености према односним изложеностима и умањује их за одговарајуће корективне факторе у
складу са чл. 25-27. ове одлуке,
2) ако није упозната са структуром изложености по
основу улагања инвестиционог фонда, банка мора претпоставити да тај фонд инвестира до максималног дозвољеног износа у складу са својом инвестиционом политиком
у ликвидну активу, почевши од ликвидне активе нивоа 2б
ка ликвидној активи вишег квалитета, док се не достигне
максимални дозвољени износ улагања.
(3) Банка је дужна развити ефикасне методологије и
поступке за израчунавање и исказивање тржишне вриједности и корективних фактора за акције или удјеле у инвестиционим фондовима. Ако укупна изложеност банке
по основу улагања у инвестиционе фондове није довољно
материјално значајна (мања од 10% признатог капитала
банке) да би банка развила властите методологије, банци
је допуштено да се приликом израчунавања и исказивања
тржишне вриједности и корективних фактора за акције или
удјеле у инвестиционим фондовима ослони на трећа лица,
и то:
1) депозитара инвестиционог фонда, под условом да
инвестициони фонд улаже искључиво у хартије од вриједности, те депонује све те хартије од вриједности код наведеног депозитара, у складу са важећим прописима и
2) за друге инвестиционе фондове, друштва за управљање инвестиционим фондом, под условом да друштво за
управљање инвестиционим фондом испуњава критеријуме
везане за надзор у држави чланици ЕУ или у случају треће
земље под надзором који је уређен на исти начин као и надзор по прописима ЕУ и да је обезбијеђена одговарајућа сарадња између надлежних тијела за надзор.
Банка је дужна да докаже Агенцији околности из овог
става.
(4) У вези са примјеном става 3. овог члана потребно
је обезбиједити да исправност израчунавања депозитара
инвестиционог фонда или друштва за управљање инвестиционим фондом потврди спољни ревизор, у складу са
важећим прописима.
(5) Ако банка не поступа у складу са захтјевима из става
3. овог члана у вези са акцијама или удјелима у инвестиционом фонду, престаје их признавати као ликвидну имовину за потребе ове одлуке.
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Састав заштитног слоја ликвидности према
нивоима имовине
Члан 29.
(1) Банка је дужна да се у сваком тренутку придржава сљедећих ограничења у вези са структуром заштитног
слоја ликвидности:
1) најмање 60% заштитног слоја ликвидности чини
ликвидна имовина нивоа 1,
2) најмање 30% заштитног слоја ликвидности чини
ликвидна имовина нивоа 1, без покривених обвезница изузетно високог квалитета и
3) највише 40% заштитног слоја ликвидности чини
ликвидна имовина нивоа 2 и
4) највише 15% заштитног слоја ликвидности чини
ликвидна имовина нивоа 2б.
(2) Ограничења из става 1. овог члана израчунавају се
након прилагођавања заштитног слоја ликвидности банке за утицај репо и обрнутих репо трансакција, трансакција давања или узимања у зајам хартија од вриједности
или робе, трансакција кредитирања трговине хартијама
од вриједности и своп уговора који подразумијевају размјену средстава обезбјеђења која нису готовина (размјена
колатерала), у којима се користи ликвидна имовина и која
доспијевају у наредних 30 календарских дана од дана обрачуна показатеља и након примјене одговарајућег корективног фактора.
(3) Банка одређује структуру заштитног слоја ликвидности у складу са формулом утврђеном у Прилогу 1 ове
одлуке.
Кршење захтјева за признавање имовине у заштитни
слој ликвидности
Члан 30.
(1) Ако ликвидна имовина више није у складу са примјењивим општим захтјевима из члана 22, оперативним
захтјевима из члана 23. ове одлуке или примјењивим критеријумима за признавање имовине нивоа 1, 2а и 2б, банка
је престаје признавати као ликвидну имовину најкасније
30 календарских дана од датума када је наступило кршење
захтјева.
(2) Став 1. овог члана примјењује се на акције или удјеле у инвестиционом фонду који више не испуњавају захтјеве за признавање, само ако не прелазе 10% укупне имовине
инвестиционог фонда.
3.1.2. Нето ликвидносни одливи
Утврђивање нето ликвидносних одлива
Члан 31.
(1) Нето ликвидносни одлив израчунава се као збир
одлива ликвидних средстава из пододјељка 3.1.2.1. ове
одлуке умањених за збир прилива ликвидних средстава из
пододјељка 3.1.2.2. ове одлуке и не могу имати негативну
вриједност.
(2) Банка не може укључити одређену ставку ликвидне
имовине као прилив приликом израчунавања нето ликвидносних одлива уколико је исту ставку укључила у заштитни
слој ликвидности.
(3) Приливи и одливи ликвидних средстава процјењују
се у периоду 30 календарских дана услова стреса у складу
са чланом 32. ове одлуке.
(4) Нето ликвидносни одлив из става 1. овог члана израчунава се у складу са формулом дефинисаном у Прилогу 2
ове одлуке.
Сценарији стресних услова за потребе одређивања
коефицијента покрића ликвидности
Члан 32.
У сврху испуњења захтјева за ликвидносну покривеност, показатељи на основу којих се може сматрати да је
банка изложена стресу јесу:
1) повлачење значајног дијела депозита становништва,
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2) дјелимичан или потпун губитак необезбијеђених
извора финансирања великих правних лица, укључујући
депозите великих правних лица и друге изворе потенцијалног финансирања, попут примљених опозивих или неопозивих кредитних линија или линија за ликвидност или
3) дјелимичан или потпун губитак обезбијеђених, краткорочних извора финансирања,
4) додатни ликвидносни одливи због погоршања кредитне способности банке, односно смањења кредитног рејтинга за до три степена,
5) повећана волатилност тржишта која утиче на вриједност колатерала или његов квалитет или доводи до додатних потреба за колатералом,
6) непланирано повлачење кредитних линија или линија за ликвидност и
7) могућа обавеза откупа дуга или испуњавања неуговорених обавеза (нпр. како би избјегла репутациони
ризик).
3.1.2.1. Ликвидносни одливи
Ликвидносни одливи
Члан 33.
(1) За потребе израчунавања нето ликвидносних одлива у складу са чланом 31. ове одлуке, ликвидносни одливи
израчунавају се множењем преосталих стања различитих
категорија или врста обавеза и ванбилансних обавеза са
стопама по којима се очекује да ће они истећи, односно
бити повучени у наредних 30 календарских дана.
(2) Ликвидносни одливи из става 1. овог члана који се
множе са примјењивом стопом одлива укључују:
1) преостали дио стабилних депозита становништва и
осталих депозита становништва на извјештајни датум,
2) износ оперативних депозита правних лица и осталих
депозита правних лица на извјештајни датум,
3) остале тренутно преостале износе за друге обавезе
које доспијевају, 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,
4) додатне одливе који се односе на средства обезбјеђења по основу уговора о финансијским дериватима из Прилога 2 Одлуке о израчунавању капитала банака,
5) максимални износ који клијенти банке могу повући
током наредних 30 календарских дана из неискоришћених
уговорених кредитних линија и линија за ликвидност и
6) процијењене додатне ликвидносне одливе по основу
осталих производа и услуга.
(3) Уз претходну сагласност Агенције, банка може нетирати ликвидносне одливе са повезаним ликвидносним
приливима ако су испуњени сљедећи услови:
1) прилив је директно повезан са одливом и не узима се
у обзир приликом израчунавања ликвидносних прилива из
пододјељка 3.1.2.2. ове одлуке,
2) обавеза по којој се захтјева повезани прилив утврђена је прописом, мјером донесеном у складу са прописом
или уговором,
3) прилив настаје прије одлива са којим је повезан или
ће настати у року од десет дана од дана настанка одлива
у случају да обавезу остварења прилива гарантује Савјет
министара БиХ, Влада Републике Српске, Влада Федерације БиХ, Влада Брчко Дистрикта БиХ или централна влада
државе чланице ЕУ.
(4) Банка уз захтјев за издавање претходне сагласности
из става 3. овог члана доставља Агенцији сву документацију потребну за оцјену испуњености услова тог става, а
Рјешење по захтјеву за нетирање ликвидносних одлива са
повезаним ликвидносним приливима, Агенција ће донијети у року од 30 дана од пријема захтјева са комплетном документацијом.
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Одливи депозита становништва
Члан 34.
(1) На износ орочених депозита становништва за које је
поднесен захтјев за разорочење, а отказни период је краћи
од 30 календарских дана, односно на износ депозита код
којих је наступила обавеза исплате у наредних 30 календарских дана, примјењује се стопа одлива 100%.
(2) Банка може приликом израчунавања ликвидносних
одлива искључити износ или дио износа орочених депозита
становништва који испуњавају један од сљедећих услова:
1) у периоду од 30 календарских дана депоненту није
дозвољено да повуче депозит (нпр. сматра се да је овај
услов испуњен 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),
2) за повлачење средстава прије истека периода од 30
календарских дана депонент банке ће сносити губитак једнак износу камате у периоду од дана повлачења средстава
до дана доспијећа уговора о депозиту и мора платити материјално значајну накнаду (пенал), 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 камату и додатно
плаћа накнаду која је довољно висока да би га демотивисала да повуче депозит прије рока од 30 календарских дана
чак и у стресним условима).
(3) Ако се дио депозита може повући без губитка камате
и обавезе плаћања материјално значајне накнаде, тај дио
депозита третира се као депозит по виђењу, односно тај дио
депозита се не може искључити приликом израчунавања
ликвидносних одлива.
(4) Сматра се да су испуњени услови из става 2. овог
члана ако се дозволи пријевремено разорочење у појединачно оправданим случајевима када се депонент налази у
тешкој ситуацији. Банка је дужна интерним актима дефинисати ситуације када се сматра да се клијент налази у тешкој ситуацији (нпр. смрт члана породице, болест клијента
или члана породице, губитак посла, потпуно или дјелимично уништавање стамбене имовине клијента и слично).
(5) Депозит становништва који представља намјенски
депозит за обезбјеђење изложености (изузев изложености
распоређених у ниво кредитног ризика 3) искључује се
приликом израчунавања ликвидносних одлива, 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.
(6) Депозити по виђењу и орочени депозити становништва који нису отказани и који не испуњавају услове из
става 2. овог члана, те орочени депозити који не испуњавају
услове из става 5. овог члана дијеле се на стабилне депозите становништва на које се примјењује стопа одлива од
5% уколико су испуњени услови из члана 35. ове одлуке и
остале депозите становништва на које се примјењује стопа
одлива од 10-20% у зависности од испуњености услова из
члана 36. ове одлуке.
Одливи стабилних депозита становништва
Члан 35.
(1) На стабилне депозите становништва који испуњавају услове из става 2. овог члана банка примјењује стопу
одлива од 5%.
(2) Стабилним депозитом становништва сматра се депозит становништва који не испуњава услове за више стопе
одлива из члана 36. ст. 1-3. ове одлуке и износи 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:
1) депонент има успостављен однос са банком, што
умањује вјероватноћу ликвидносног одлива или
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2) депозит се налази на трансакционом рачуну клијен-

(3) Сматра се да депонент има успостављен однос са
банком из става 2. тачка 1. овог члана ако испуњава најмање један од сљедећих критеријума:
1) има активан уговорни пословни однос са банком од
најмање 12 мјесеци,
2) има кредитни однос са банком по основу стамбеног
кредита или другог дугорочног кредита,
3) има уговорен најмање још један активан кредитни
производ са банком који није наведен у тачки 2. овог става
(нпр. кредитна картица, прекорачење по трансакционом рачуну и слично).
(4) Депозити положени на трансакциони рачун за потребе става 2. тачка 2. овог члана јесу депозити који су повезани са редовним приливима, као што су плате и друга
редовна примања.
Одливи осталих депозита становништва
Члан 36.
(1) На остале депозите становништва који не испуњавају услове из става 2. овог члана банка примјењује стопу
одлива од 10%, укључујући и на дио депозита становништва из члана 35. ове одлуке изнад 50.000 КМ.
(2) На остале депозите становништва примјењују се
више стопе одлива на начин дефинисан у ставу 3. овог члана, у зависности од испуњености сљедећих услова:
1) укупан износ свих депозита клијента у банци или
групи којој банка припада премашује 125.000 КМ;
2) каматна стопа која је уговорена по основу депозита
испуњава било који од сљедећих критеријума:
1. значајно је већа од каматне стопе коју нуде друге банке за сличне категорије депозита становништва, при чему
банка степен значајности разлике каматних стопа прописује својим интерним актом,
2. њен принос се одређује на основу приноса на тржишни индекс или више тржишних индекса,
3. њен принос се одређује на основу варијабилног елемента на тржишту који није промјенљива каматна стопа;
3) депозит је иницијално уговорен са фиксним роком
доспијећа који истиче у наредних 30 календарских дана
или је уговором дефинисан отказни рок краћи од 30 календарских дана или се ради о депозиту по виђењу;
4) депонент је нерезидент или депозит није изражен у
конвертибилним маркама, конвертибилним маркама са девизном клаузулом у евру или у евру.
(3) На основу услова из става 2. овог члана банка примјењује стопе одлива на сљедећи начин:
1) ако депозити становништва испуњавају критеријум
из става 2. тачка 1. овог члана или два критеријума из става
2. т. 2-4. овог члана, примјењује се стопа одлива од 15%,
2) ако депозити становништва испуњавају критеријум
из става 2. тачка 1. овог члана и најмање још један критеријум из става 2. тачка 2. овог члана или три или више
критеријума из става 2. овог члана, примјењује се стопа
одлива од 20%.
(4) Агенција може захтијевати примјену више стопе
одлива од стопе утврђене у складу са ставом 3. овог члана у
појединим случајевима, ако на основу специфичних околности у појединачној банци процијени да је то потребно.
Одливи депозита правних лица
Члан 37.
(1) На износ орочених депозита становништва за које је
поднесен захтјев за разорочење, а отказни период је краћи
од 30 календарских дана, односно на износ депозита код
којих је наступила обавеза исплате у наредних 30 календарских дана, примјењује се стопа одлива 100%.
(2) Банка може приликом израчунавања ликвидносних
одлива искључити износ или дио износа орочених депозита
правних лица (укључујући депозите финансијских клијена-
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та) који испуњава услов да у периоду од 30 календарских
дана депоненту није дозвољено да повуче депозит (нпр.
сматра се да је овај услов испуњен 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).
(3) Депозит правног лица који представља намјенски
депозит за обезбјеђење изложености (изузев изложености
распоређених у ниво кредитног ризика 3) искључује се
приликом израчунавања ликвидносних одлива, 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.
(4) На оперативне депозите примјењују се стопе одлива
од 5% до 25% у зависности од испуњености услова из члана 38. ове одлуке.
(5) На остале депозите правних лица који нису финансијски клијенти примјењују се стопе одлива од 20% до 40%
у зависности од испуњености услова из члана 39. ове одлуке.
(6) На депозите који произилазе из кореспондентног
банкарства (нпр. средства других банака на рачунима код
банке) или пружања услуга главног брокера примјењује се
стопа одлива од 100% јер се исти не сматрају оперативним
депозитима.
(7) На остале депозите финансијских клијената који не
испуњавају услове за оперативне депозите примјењује се
стопа одлива од 100%, осим уколико је испуњен услов из
ст. 2. и 3. овог члана.
Одливи по основу оперативних депозита правних лица
Члан 38.
(1) Банка примјењује стопу одлива 25% на износ сљедећих врста оперативних депозита који служе за потребе
оперативног пословања клијента:
1) 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,
2) депозит клијента који није финансијски клијент који
се мора држати за остале сврхе у оквиру успостављеног пословног односа са банком, осим наведеног у тачки 1. овог
става.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, банка примјењује
стопу одлива од 5% на дио депозита из става 1. тачка 1.
овог члана, који је обухваћен системом осигурања депозита
према одредбама Закона о осигурању депозита БиХ.
(3) Депозити из става 1. овог члана морају имати значајна правна или оперативна ограничења због којих значајна
повлачења у периоду од 30 календарских дана нису вјероватна.
(4) Дио средстава на депозитним рачунима код банке
који служи за потребе оперативног пословања клијента
сматра се оперативним, док се износ изнад тог нивоа сматра неоперативним депозитима, односно износ депозита
који клијент може да повуче, а да му на рачуну остане довољан износ средстава да несметано може користити услуге клиринга, кастоди услуге, услуге управљања готовином
или друге сличне услуге не сматра се оперативним депозитом.
(5) Како би утврдила депозите из става 1. тачка 2. овог
члана, банка сматра да постоји успостављен пословни однос са нефинансијским клијентом, искључујући орочене
депозите, штедне депозите и депозите по основу брокерских услуга, ако су испуњени сви сљедећи критеријуми:
1) каматна стопа која се плаћа на средства на овом рачуну је најмање за пет базних бодова нижа од уобичајене
стопе за депозите великих правних лица сличних карактеристика, али не мора бити негативна;
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2) 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;
3) значајне трансакције редовно се извршавају преко
овог рачуна;
4) испуњен је један од сљедећих критеријума:
1. уговорни однос са депонентом постоји најмање 24
мјесеца,
2. 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.
(6) У депозите из става 5. овог члана укључује се само
износ депозита који је неопходан за коришћење услуга због
којих је депонован, док се преостали износ ових депозита
третира као неоперативни депозит.

тилатерална развојна банка када се примјењује стопа одлива од 25%.
(3) Одливи ликвидних средстава у случају своп уговора који подразумијевају размјену средстава обезбјеђења
која нису готовина (размјена колатерала) и доспијевају у
наредних 30 календарских дана рачунају се као позитивна
разлика између ликвидне вриједности примљене имовине
и ликвидне вриједности дате имовине, осим у случају да је
друга уговорна страна централна банка, када се примјењује
стопа одлива 0%.
(4) Банка примјењује стопу одлива од 100% на све обавезе по основу издатих обвезница и других дужничких хартија од вриједности, осим ако се обвезница продаје искључиво на тржишту производа и услуга за становништво и
држи на рачуну становништва, када се ти инструменти
могу третирати као одговарајућа категорија депозита становништва. Морају се утврдити ограничења тако да наведене инструменте не могу купити и држати лица која нису
физичкa лица или мала и средња привредна друштва.

Одливи по основу осталих депозита правних лица
Члан 39.
(1) Банка примјењује стопу одлива од 40% на износ
депозита правних лица који нису финансијски клијенти (искључујући депозите привредних друштава који су
испунили услов за депозите становништва), укључујући
депозите централне владе, регионалних влада и локалних
власти, централне банке, мултилатералне развојне банке,
субјекта јавног сектора, под условом да се не сматрају оперативним депозитима из члана 38. ове одлуке.
(2) Уколико су депозити из става 1. овог члана обухваћени системом осигурања депозита према одредбама Закона о осигурању депозита БиХ, примјењује се стопа одлива
од 20%. При томе, стопа од 20% се примјењује 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 депозита.

Додатни одливи
Члан 41.
(1) На износ средстава обезбјеђења које је банка дала
по основу уговора о финансијским дериватима из Прилога
2 Одлуке о израчунавању капитала банака, осим готовине
и друге ликвидне имовине нивоа 1 из члана 25. ове одлуке,
примјењује се стопа додатног одлива од 20%.
(2) На износ средстава обезбјеђења које је банка дала
по основу уговора о финансијским дериватима из Прилога
2 Одлуке о израчунавању капитала банака у облику покривених обвезница изузетног квалитета из члана 25. став 1.
тачка 7. ове одлуке, примјењује се стопа додатног одлива
од 10%.
(3) Ако је 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 календарских дана, дође до
додатних ликвидносних одлива или до обавезе да банка положи додатна средства обезбјеђења на такав износ одлива,
односно захтјева за додатним средствима обезбјеђења банка примјењује стопу одлива 100%.
(4) Банка је дужна да утврди и у укупне ликвидносне
одливе укључи додатни одлив у износу који одговара захтјевима за пружањем додатних средстава обезбјеђења у
условима стреса на тржишту по основу трансакција са дериватима, трансакција финансирања хартијама од вриједности или других уговора, ако су те трансакције материјално значајне.
(5) Трансакције из става 4. овог члана сматрају се материјално значајним ако је њихова номинална вриједност
већа од 10% ликвидносних одлива банке у било ком периоду у претходне двије године.
(6) За потребе израчунавања додатних ликвидносних
одлива из става 4. овог члана, банка је дужна да прикупља
податке о фер вриједности датих средстава обезбјеђења за
све уговоре о дериватима за сваки дан у претходне двије
године и да додатни одлив утврђује као највећу разлику у
износу датих средства обезбјеђења која се јавила између
два узастопна периода од 30 календарских дана у претходне двије године.
(7) Приливи и одливи ликвидних средстава који се очекују у наредних 30 календарских дана по основу уговора о
финансијским дериватима из Прилога 2 Одлуке о израчунавању капитала банака рачунају се на нето основу, с тим
да се при обрачуну нето износа не узимају у обзир захтјеви
за додатним одливима из ст. 1-4. овог члана. Ако се тако
утврди нето ликвидносни одлив по основу уговора о деривату, на тако добијени износ одлива примјењује се стопа
одлива 100%.
(8) Банка је дужна да утврди и у укупне ликвидносне
одливе укључи додатни одлив ликвидних средстава који
се добија примјеном стопе одлива од 100% на тржишну
вриједност хартија од вриједности или друге активе коју је

Одливи по основу осталих обавеза
Члан 40.
(1) Банка примјењује стопу одлива од 0% на износ обавезе које произилазе из оперативних трошкова банке.
(2) На обавезе које произилазе из трансакција обезбијеђених колатералом и трансакција зависних од кретања на
тржишту капитала које доспијевају у року од 30 календарских дана банка примјењује сљедеће стопе одлива:
1) 0% ако су обезбијеђене имовином која би се сматрала
имовином нивоа 1 у складу са чланом 25. став 1. ове одлуке, осим покривених обвезница изузетно високог квалитета
или ако је зајмодавац централна банка;
2) 7% ако су обезбијеђене имовином у облику покривених обвезница изузетно високог квалитета у складу са
чланом 25. став 1. тачка 7. ове одлуке;
3) 15% ако су обезбијеђене имовином која би се сматрала имовином нивоа 2a у складу са чланом 26. ове одлуке;
4) 30% ако су обезбијеђене имовином у облику покривених обвезница високог квалитета у складу са чланом 27.
став 1. тачка 3. ове одлуке;
5) 50% ако су обезбијеђене:
1. дужничким хартијама од вриједности привредних
друштава које би се сматрале имовином нивоа 2б у складу
са чланом 27. став 1. тачка 1. ове одлуке,
2. акцијама које би се сматрале имовином нивоа 2б у
складу са чланом 27. став 1. тачка 2. ове одлуке;
6) 100% ако су обезбијеђене имовином која се не би
сматрала ликвидном имовином у складу са чл. 21-30. ове
одлуке, осим ако је зајмодавац централна банка када се
примјењује стопа одлива од 0% или централна влада, регионална влада и локалне власти или субјект јавног сектора
којима се у складу са Одлуком о израчунавању капитала
банака додјељује пондер ризика од највише 20% или мул-

7.8.2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

банка продала на кратко и коју мора да врати у наредних 30
календарских дана.
(9) Додатни одлив из става 8. овог члана не рачуна се
ако банка већ посједује хартије од вриједности које мора
да врати или их је позајмила на основу уговора у складу са
којим није у обавези да их врати у наредних 30 календарских дана и ако се те хартије од вриједности не укључују
у обрачун заштитног слоја ликвидности. Ако је продаја
на кратко покривена постојећом обезбијеђеном трансакцијом финансирања хартијама од вриједности, сматра се
да обавеза враћања хартија од вриједности које су продате
на кратко не доспијева у наредних 30 календарских дана и
примјењује се стопа одлива од 0%.
(10) Банка примјењује додатни одлив од 100% на:
1) износ вишка средства обезбјеђења који држи банка, а који друга уговорна страна може на основу уговора
затражити у било ком тренутку у наредних 30 календарских дана,
2) износ средства обезбјеђења који треба понудити другој уговорној страни у року од наредних 30 календарских
дана,
3) износ средства обезбјеђења који одговара имовини
која би се сматрала ликвидном имовином за потребе заштитног слоја ликвидности, а коју може замијенити имовина која одговара имовини која се не би сматрала ликвидном имовином за потребе заштитног слоја ликвидности без
сагласности банке.
(11) Банка је дужна претпоставити одлив од 100% за губитак који произилази из финансирања хартија од вриједности обезбијеђених имовином, покривених обвезница и
других сличних инструмената који доспијевају у року од
30 календарских дана, ако је издала ове инструменте.
(12) Уколико постоје случајеви да је банка узела у зајам
без обезбјеђења имовину која доспијева у року од 30 календарских дана, претпоставља се да иста доспијева у
потпуности, што доводи до 100% одлива ликвидне имовине, осим ако је банка власник хартија од вриједности и оне
нису дио заштитног слоја ликвидности банке.
(13) Уколико постоје случајеви да банка пружа услугу
главног брокера и ако финансира имовину једног клијента
њеним интерним нетирањем са кратким продајама другог
клијента, на такве трансакције би се примијенила стопа
одлива од 50% за потенцијалну обавезу, јер у случају повлачења клијента банка може бити обавезна наћи додатне
изворе финансирања како би покрила те позиције.
Одливи по основу кредитних линија и линија за
ликвидност
Члан 42.
(1) За потребе овог пододјељка, под линијама за ликвидност подразумијевају се све неопозиве и условно опозиве
уговорене неповучене линије које служе за рефинансирање
дуга клијента у ситуацијама у којима тај клијент није у
могућности да прибави редовна средства финансирања на
финансијском тржишту. Њен износ утврђује се као износ
тренутног дуга клијента који доспијева у наредних 30 календарских дана и који је покривен том линијом за ликвидност, при чему дио линије за ликвидност којим је покривен
износ дуга који не доспијева у том периоду не узима се у
обзир приликом утврђивања износа линије за ликвидност.
(2) Све линије, односно дијелови линија за ликвидност
који имају другачију сврху од сврхе наведене у ставу 1. ове
тачке сматрају се кредитним линијама. Уобичајене линије
за обртна средства које се одобравају привредним друштвима сматрају се кредитним линијама.
(3) Банка израчунава одлив по основу неопозивих и
условно опозивих кредитних линија и линија за ликвидност множењем износа те линије одговарајућом стопом
одлива из ст. 5-8. овог члана.
(4) Износ линије из става 3. овог члана је највећи неискоришћени износ који може бити повучен по основу
ових линија у наредних 30 календарских дана, умањен за
износ додатних одлива по основу ванбилансних производа
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повезаних са финансирањем трговине из члана 43. став 1.
тачка 8. ове одлуке, ако је клијент уговорио такав производ
са банком, и за износ средстава обезбјеђења која је клијент
пружио банци по основу те линије чија је вриједност израчуната у складу са чланом 24. ове одлуке и која испуњавају
сљедеће услове:
1) средство обезбjеђења може бити поново коришћено
или заложено од стране банке,
2) средство обезбjеђења испуњава услове за укључивање у заштитни слој ликвидности, али није укључено,
3) средство обезбјеђења није имовина коју су издали
корисник кредитне линије или линије за ликвидност или са
њим повезана лица.
Ако су банци доступне потребне информације, највиши
износ који се може повући код кредитних линија и линија
за ликвидност одређује се као највиши износ који се може
повући узимајући у обзир обавезе друге уговорне стране
или уговором унапријед дефинисани распоред повлачења
који доспијева у року од 30 календарских дана.
(5) Износ неопозивих или условно опозивих кредитних линија или линија за ликвидност из става 4. овог члана
множи се стопом одлива од 5%, ако се ради о линијама које
су одобрене физичком лицу и малом или средњем привредном друштву који се сматра становништвом у складу са дефиницијом из члана 2. став 1. тачка 16. ове одлуке.
(6) Износ неопозивих или условно опозивих кредитних
линија из става 3. овог члана множи се стопом одлива од
10% ако те линије испуњавају сљедеће услове:
1) друга уговорна страна није физичко лице или мало и
средње привредно друштво из става 5. овог члана,
2) одобрене су правним лицима који нису финансијски
клијенти, а дефинисани су у члану 39. став 1. ове одлуке,
3) нису одобрене ради замјене извора финансирања
клијента у ситуацијама када клијент није у могућности да
прибави изворе финансирања на финансијском тржишту.
(7) Износ неопозивих или условно опозивих линија за
ликвидност из става 3. овог члана множи се стопом одлива
од 30% ако те линије испуњавају само услове из става 6. т.
1. и 2. овог члана.
(8) Износ неопозивих или условно опозивих кредитних линија или линија за ликвидност из става 3. овог члана
множи се сљедећим стопама одлива:
1) 40% за кредитне линије и линије за ликвидност одобрене банкама, као и за кредитне линије одобрене другим
финансијским клијентима чије је пословање уређено одговарајућим прописима и надлежни орган спроводи надзор
над пословањем тих лица,
2) 100% за кредитне линије и линије за ликвидност
одобрене финансијским клијентима који нису наведени у
тачки 1. овог става.
Додатни одливи по основу осталих производа и услуга
Члан 43.
(1) Банка је дужна усвојити интерну методологију за
утврђивање додатних стопа одлива за остале производе и
услуге из става 2. овог члана која мора бити на адекватан
начин документована, те банка у сваком тренутку треба да
буде у могућности да Агенцији докаже адекватност стопа
утврђених интерном методологијом.
(2) Уколико банка није утврдила стопе одлива у складу са ставом 1. овог члана дужна је примијенити сљедеће
стопе:
1) 5% на износ гаранција и других облика јемстава,
2) 7% на неискоришћени износ одобрених оквирних
кредита које банка може безусловно и без претходне најаве
отказати,
3) 5% на неискоришћени износ лимита по кредитним
картицама, ако се могу сматрати безусловно опозивим,
4) 7% на неискоришћени износ прекорачења по текућим
рачунима, ако се могу сматрати безусловно опозивим,
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5) 100% на износ уговорених кредита обезбијеђених
хипотекама на некретнинама који још нису повучени,
6) 100% на износ планираних одлива по основу пласирања нових кредита или обнављања постојећих кредита
становништву и великим правним лицима,
7) 100% на износ планираних плаћања по основу финансијских деривата, при чему се планирани одлив процјењује у претпостављеним условима стреса у складу са
чланом 32. ове одлуке у трајању 30 календарских дана,
8) 5% на износ ванбилансних производа повезаних са
финансирањем трговине.
(3) Банка је дужна да примијени стопу одлива 100% на
све ликвидносне одливе по основу обавеза које доспијевају
у наредних 30 календарских дана, а који нису наведени у
чл. 34-42. ове одлуке и ст. 1. и 2. овог члана.
3.1.2.2. Приливи ликвидних средстава
(ликвидносни приливи)
Ликвидносни приливи
Члан 44.
(1) Банка процјењује ликвидносне приливе током периода од 30 календарских дана, обухватајући само приливе
који произилазе из изложености које нису доспјеле, те за
које банка нема разлога очекивати неизмирење обавеза у
року од 30 календарских дана.
У вези са претходно наведеним банка нпр. треба укључити само уговорене ликвидносне приливе од кредита који
се редовно отплаћују, што значи да ће исказати само приливе по којима се не очекује неизмирење обавеза од стране
клијента у року од 30 календарских дана.
(2) Приливи по основу активе банке која је укључена у
заштитни слој ликвидности не укључују се у ликвидносне
приливе за потребе израчунавања LCR-a, осим очекиваних
прилива по основу те активе који нису узети у обзир приликом рачунања тржишне вриједности те активе у заштитном
слоју ликвидности банке (нпр. обрачуната камата).
(3) Приливи по основу нових задуживања банке не
укључују се у ликвидносне приливе за потребе обрачуна
LCR-a, при чему се под новим задуживањем подразумијева
потраживање по основу уговора закључених у извјештајном периоду (мјесецу).
(4) Приливи по основу потраживања у трећим земљама
у којима постоје ограничења у погледу слободног преноса
средстава или која су изражена и измирују се у неконвертибилној валути узимају се у обзир при обрачуну LCR-a само
до износа који служи за покриће одлива у тој држави или
тој валути.
(5) Приливи који су у складу са чланом 33. став 3. ове
одлуке већ нетирани сa повезаним одливима не укључују
се у ликвидносне приливе за потребе израчунавања LCR-a.
(6) Приливи по основу неповучених кредитних или
линија за ликвидност које су одобрене банци неће бити
укључени у ликвидносне приливе за потребе израчунавања
LCR-a.
(7) Изузетно од става 6. овог члана, Агенција може
банци дати сагласност за примјену више стопе прилива
на износ неповучених кредитних линија или линија за ликвидност одобрених банци ако су испуњени сви сљедећи
услови:
1) основано се може очекивати већи прилив по основу
тих линија чак и у условима тржишног стреса или стреса
пружаоца кредитне линије или линије за ликвидност,
2) друга уговорна страна је матично друштво, подређено друштво или подређено друштво матичног друштва
банке,
3) ако је стопа прилива, за чију примјену банка тражи
сагласност од Агенције, већа од 40% и друга уговорна страна примјењује исту стопу одлива на износ обавеза по основу такве линије,
4) друга уговорна страна је основана у Републици Српској.
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Приликом подношења захтјева за добијање сагласности
Агенције, банка је дужна да поднесе документацију којом
се доказује испуњеност претходно наведених услова.
(8) У случају трансакција обезбијеђених колатералом и
трансакција зависних од кретања на тржишту капитала, код
прилива се примјењују сљедећа правила:
1) не узимају се у обзир до висине вриједности ликвидне имовине која се укључује у заштитни слој ликвидности
након умањења за одговарајући корективни фактор,
2) узимају се у обзир у пуном износу за преосталу
вриједност или ако су обезбијеђени имовином која се не
сматра ликвидном имовином која се укључује у заштитни
слој ликвидности,
3) прилив се не узима ако се колатерал употребљава за
покривање кратке позиције у складу са чланом 41. став 8.
ове одлуке.
(9) Приливи по трансакцијама са будућим датумом
намирења може се укључити као ликвидносни прилив за
потребе израчунавања LCR-a само на приливе по трансакцијама које су уговорене на извјештајни датум и чији је
датум намирења унутар 30 календарских дана, а доспијеће
након 30 календарских дана, односно код којих први дио
трансакције за резултат има прилив.
(10) На потраживања из става 1. овог члана примјењују
се стопе прилива на начин дефинисан чланом 45. ове одлуке.
Примјена припадајућих стопа прилива
Члан 45.
(1) На приливе се примјењује стопа прилива од 100%,
осим када је другачије наведено у овом члану, а нарочито
на сљедеће приливе:
1) новчана потраживања од централних банака и финансијских клијената која се односе на потраживања по
основу хартија од вриједности која доспијевају у року од
30 календарских дана и краткорочних трансакција финансирања трговине које се аутоматски затварају, а које се односе на размјену робе и услуга и доспијевају у наредних 30
календарских дана,
2) новчана потраживања по основу позиција власничких инструмената који су укључени у главне берзанске индексе и доспијевају у наредних 30 календарских дана, под
условом да већ нису укључени у ликвидну имовину (нпр.
дивиденде и потраживања по основу продатих власничких
инструмената у трансакцијама које још нису измирене).
(2) Изузетно од става 1. овог члана:
1) новчана потраживања од клијената који нису финансијски клијенти за потребе плаћања главнице умањују се за
50% њихове вриједности или за уговорну обавезу финансирања тих клијената, зависно од тога који је износ виши (за
потребе ове тачке клијенти који нису финансијски клијенти укључују физичка лица, привредна друштва, централне
владе, мултилатералне развојне банке, регионалне владе и
локалне власти и субјекте јавног сектора),
2) на новчана потраживања по основу уговорних маржних кредита гдjе као средство обезбјеђења служи имовина која не испуњава услове за укључивање у заштитни слој
ликвидности банка може примијенити 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,
3) 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 примењује на износ обавеза које има
по том основу. Ако банка не може да утврди ту стопу примјењује се стопа прилива од 5%,
4) своп уговори који подразумијевају размјену средстава обезбјеђења која нису готовина (размјена колатерала) и
доспијевају у наредних 30 календарских дана доводе до
прилива ликвидних средстава у износу позитивне разлике између ликвидне вриједности дате имовине и ликвидне
вриједности примљене имовине,
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5) ако се колатерал добијен обрнутим репо уговором,
уговором о позајмљивању хартија од вриједности или размјенама колатерала, који доспијева у року од 30 календарских дана, поново користи као хипотека или употребљава
за покриће кратких позиција које се могу продужити и
након 30 календарских дана, банка претпоставља да ће се
ти послови обрнутих репо трансакција или позајмљивања
хартија од вриједности обновити одражавајући тако њену
потребу за даљим покрићем кратке позиције или поновним
откупом релевантних хартија од вриједности. Кратке позиције укључују оба случаја, потпуну кратку продају хартије
од вриједности од стране банке као дио стратегије трговања или заштите, као и случајеве у којима банка има кратку позицију у хартији од вриједности у књизи трговања за
репо трансакције, те је узела у зајам хартију од вриједности
на одређено вријеме и дала исту у зајам на дужи период,
6) новчана потраживања по основу хартија од вриједности које издаје сама банка или повезана лица сa банком
узимају се у обзир на нето основу са стопом прилива која
се примјењује на основу стопе прилива примјењиве на односну имовину (енгл. underlying asset),
7) на износ потраживања по основу имовине 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%.
(3) Став 2. тачка 1. овог члана 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 израчунавању 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 имовини.
(4) Одливи и приливи предвиђени уговорима из Прилога 2 Одлуке о израчунавању капитала 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 случају
нето прилива.
Примјена ограничења у признавању укупних
ликвидносних прилива
Члан 46.
(1) За потребе израчунавања LCR-a банка може укључити ликвидносне приливе максимално до 75% укупних
ликвидносних одлива, осим ако је банци од стране Агенције одобрено да примијени изузетак из става 2. овог члана.
(2) Банка може, уз претходну сагласност Агенције, у
цјелости или дјелимично изузети од примјене ограничења
из става 1. овог члана сљедеће врсте прилива:
1) приливе код којих је пружалац извора финансирања
матично друштво, подређено друштво или подређено друштво матичног друштва банке;
2) приливе по основу депозита банке положених код
друге банке која је члан исте банкарске групе, ако су испуњени сљедећи услови:
1. банка и друга уговорна страна су предмет консолидације која се спроводи методом пуне консолидације,
2. на банку и на другу уговорну страну примјењује се
исти начин процјене, мјерења и контроле ризика,
3. банка и друга уговорна страна основани су у Републици Српској,
4. не постоје ограничења за повлачење положених средстава банке.
(3) Приликом подношења захтјева за добијање сагласности Агенције, банка је дужна да поднесе документацију о врсти прилива за које се тражи изузеће од примјене
ограничења из става 1. овог члана, другој уговорној страни
у тим трансакцијама, односно пружаоцу извора финанси-

79

45

рања, као и документацију којом се доказује испуњеност
услова из става 2. овог члана.
3.2. Захтјеви везани за стабилне изворе финансирања
Стабилни извори финансирања
Члан 47.
(1) Са циљем смањења ризика финансирања током дужег временског периода, банке су дужне обезбиједити одговарајуће испуњавање дугорочних обавеза помоћу низа
инструмената стабилних извора финансирања у уобичајеним и стресним условима.
(2) У смислу става 1. овог члана, банке су дужне обезбиједити одговарајуће извјештавање о ставкама које омогућавају и захтијевају стабилан извор финансирања.
(3) Коефицијент нето стабилног финансирања (NSFR)
представља однос између расположивог износа стабилног
финансирања (ASF) и потребног износа стабилног финансирања (RSF), при чему на овај начин утврђени коефицијент треба бити минимално 100%:
расположиви износ стабилног финансирања
≥ 100%
потребан износ стабилног финансирања
(4) Начин израчунавања NSFR-а, успостављање NSFR-а
као обавезног квантитативног захтјева, обавезе усклађивања банака са истим и извјештавање о NSFR-u прописује
се посебним подзаконским прописом Агенције.
3.3. Посебни захтјеви за ликвидносну покривеност
Одређивање посебног захтјева за ликвидносну
покривеност
Члан 48.
(1) За потребе одређивања одговарајућег нивоа захтјева за ликвидност банке, а на основу спроведеног поступка
надзорне провјере и процјене ризика ликвидности којем
је банка изложена или би могла бити изложена, Агенција
може одредити посебне захтјеве за ликвидност банке, узимајући у обзир:
1) ризични профил банке и њен пословни модел,
2) системе, процесе и механизме банке за утврђивање,
мјерење, праћење и извјештавање о ризику ликвидности,
те управљање ризиком ликвидности током одговарајућег
периода, укључујући и унутардневно управљање ликвидношћу, како би се обезбиједило одржавање одговарајућег
нивоа заштитних слојева ликвидности и
3) резултате надзорне процјене и оцјене ризика ликвидности банке, ризике које банка представља за стабилност банкарског система Републике Српске, ризике банке
који се откривају спровођењем тестирања отпорности на
стрес у складу са врстом, обимом и сложеношћу пословања банке.
(2) У вези са ставом 1. овог члана, Агенција у процесу провјере ILAAP-а одређује обезбјеђују ли системи,
процеси и механизми које спроводи банка адекватан ниво
ликвидности, добро управљање и покриће ризика ликвидности банке, те у складу са тим може да захтијева од банке
додатни захтјев за ликвидносну покривеност.
4. Додатни механизми за стално праћење изложености
ризику ликвидности
Додатни механизам за стално праћење изложености
ризику ликвидности
Члан 49.
За мјерење профила ризика ликвидности, поред минимално прописаног LCR-а, банка је дужна досљедно користити додатне алате и мјерила квантитативне процјене ризика ликвидности, која обухвата минимално сљедеће:
1) идентификовање рочне неусклађености између уговорених прилива и одлива у утврђеним временским периодима по свим билансним и ванбилансним ставкама,
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2) идентификовање концентрација у изворима финансирања,
3) расположивост неоптерећене имовине која је утржива као колатерал на секундарним тржиштима, односно
прихватљива за пласмане централних банака или других
надлежних институција и
4) тржишнe алатe за праћење ликвидности у смислу
индикатора за рано упозорење на потенцијалне проблеме
ликвидности банке.
Идентификовање рочне неусклађености уговорених
прилива и уговорених одлива
Члан 50.
(1) Банка је дужна идентификовати неусклађености
између уговорених прилива и уговорених одлива за утврђене временске периоде.
(2) Инструменте који немају дефинисану рочност (недефинисано или отворено доспијеће) треба одвојено приказивати, са детаљним подацима о тим инструментима, те
без претпоставки о датуму доспијећа.
(3) Информације о могућим готовинским токовима који
произилазе из финансијских деривата такође треба укључити у мјери у којој су њихове уговорене рочности релевантне за разумијевање токова готовине.
(4) Поред прописаног праћења уговорених прилива и
уговорених одлива према преосталој рочности уговора,
банке треба да врше властите анализе рочне неусклађености у складу са бихејвиоралним претпоставкама насталим на основу посматрања кроз дужи период о приливима
и одливима средстава у уобичајеним и стресним ситуацијама.
(5) Анализе из става 4. овог члана треба заснивати на
стратешким и пословним плановима банке.
(6) Уколико банка планира материјално значајну промјену пословног модела, мора у пројекцијама неусклађености
укључити утицај таквих промјена.
(7) Банка треба на одговарајући начин документовати
објашњења како планира премостити евентуално утврђене
интерне неусклађености, као и образложења због чега се
коришћене претпоставке разликују од услова из уговора.
(8) Банка мора испуњавати сљедеће услове рочне
усклађености:
1) рочно усклађивање преосталих рокова до уговорених
доспијећа инструмената финансијске активе и обавеза, при
чему банка мора да:
1. најмање 65% извора средстава са роком доспијећа до
30 дана ангажује у пласмане (инструменте активе) са роком
доспијећа до 30 дана,
2. најмање 60% извора средстава са роком доспијећа до
90 дана ангажује у пласмане (инструменте активе) са роком
доспијећа до 90 дана и
3. најмање 55% извора средстава са роком доспијећа до
180 дана ангажује у пласмане (инструменте активе) са роком доспијећа до 180 дана;
2) одржавање просјечног десетодневног минимума
ликвидности у новчаним средствима у висини од најмање
10% износа краткорочних извора средстава према књиговодственом стању на посљедњи дан претходног календарског мјесеца, с тим да ни на један дан висина новчаних
средстава не може износити мање од 5%, при чему се:
1. под новчаним средствима банке у смислу одредаба
ове тачке подразумијевају сљедећа средства:
- КМ и валуте у трезору и благајни банке,
- стање рачуна резерви код Централне банке БиХ и
- стање депозита по виђењу на рачунима код кореспондентних банака,
2. под краткорочним изворима средстава банке у смислу одредаба ове тачке подразумијевају се обавезе банке,
и то:
- депозити по виђењу,
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- краткорочне обавезе по ороченим и штедним депозитима,
- краткорочне обавезе по средствима тржишта новца,
- краткорочне обавезе по обвезницама и
- остали депозити;
3) просјечни десетодневни минимум ликвидности банке
у новчаним средствима обрачунава се тако да се утврди збир
стања новчаних средстава свих радних дана у декади и исти
подијели са тим бројем радних дана, при чему се радним данима не сматрају недјеља и дани државног празника. У овом
смислу декаду чине од 1. до закључно 10. дана у мјесецу, од
11. до закључно 20. дана у мјесецу и од 21. до закључно
посљедњег дана у текућем мјесецу.
Концентрација извора финансирања
Члан 51.
(1) Банка је дужна успоставити одговарајуће механизме
за идентификовање извора финансирања који су толико
значајни да би њихово повлачење могло изазвати проблем
са ликвидношћу банке, те у том смислу диверзификовати
изворе финансирања.
(2) У сврху поступања по ставу 1. овог члана, банка је
дужна идентификовати и пратити изворе финансирања који
потичу од сваке значајне друге уговорне стране, утврђене
као проценат (%) у укупним обавезама, те континуирано
пратити и апсолутно и релативно учешће изложености према значајним другим уговорним странама, као и значајна
повећања концентрација у изворима финансирања.
(3) При томе се значајна друга уговорна страна дефинише као појединачна друга уговорна страна или група
повезаних других уговорних страна на које се појединачно
или заједно односи више од 1% укупних обавеза банке. Поред наведеног квантитативног критеријума, могу бити коришћене и друге описне (квалитативне) карактеристике за
њихову идентификацију, на основу финансијског профила
банке.
(4) У смислу одредаба овог члана, код идентификације
групе повезаних уговорних страна поступа се на исти начин као и приликом утврђивања великих изложености ризику. У случају идентификовања депозита унутар групе и
депозита повезаних лица са банком, банка ће примјењивати
исте принципе као и за потребе извјештавања на консолидованом основу, у складу са законским и другим прописима којим је уређен надзор на консолидованом основу, узимајући у обзир потенцијална ограничења везана за унутаргрупне, односно прекограничне трансакције у периодима
стреса.
(5) Идентификација и праћење концентрација у изворима финансирања врше се за сваки појединачни значајни
финансијски инструмент, односно производ, као и групу
сличних инструмената, односно производа банке.
(6) За потребе става 5. овог члана, значајан инструмент/
производ дефинише се као један инструмент/производ или
група сличних инструмената/производа који збирно чине
више од 1% укупних обавеза банке.
(7) Идентификовање и праћење концентрација у изворима финансирања врши се за све значајне валуте.
(8) Наведено идентификовање и праћење концентрација у изворима финансирања подразумијева њихово исказивање у временским интервалима од једног мјесеца, 1-3
мјесеца, 3-6 мјесеци, 6-12 мјесеци и за интервале дуже од
12 мјесеци.
(9) Банка је дужна обезбиједити опрезан и конзистентан приступ у вези са редовним ревидирањем листе
значајних других уговорних страна, узимајући у обзир и
постојање трансакција билатералног финансирања између других уговорних страна и утицаја на нето новчане
одливе, укључујући и ванбилансне ставке, а нарочито у
периодима криза, односно стреса на тржишту или стреса
специфичног за одређену банку, усљед чега може доћи до
негативних притисака на ликвидности банке или отежаног финансирања.

7.8.2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Расположивост неоптерећене имовине утрживе као
колатерал на секундарним тржиштима
Члан 52.
(1) Банка је дужна успоставити одговарајуће и ефикасне процедуре и поступке управљања расположивом неоптерећеном имовином утврживом као колатерал на секундарним тржиштима, које обухватају:
1) редовно извјештавање о износу, врсти, структури и
локацији расположиве неоптерећене имовине која може
служити као колатерал за обезбијеђено позајмљивање
на секундарном тржишту, са припадајућим корективним
факторима и по разумној цијени, укључујући и оперативне процедуре за уновчавање колатерала, при чему банка
треба одвојено извјештавати о примљеним колатералима
од клијената које може поново заложити, као и укупно расположивим износима категорисаним по значајним валутама,
2) редовно праћење и извјештавање о процијењеним
корективним факторима које би секундарно тржиште тражило за сваку имовину, за одговарајућу валуту финансирања, као и о очекиваној реализованој вриједности колатерала и
3) извјештавање о локацијама гдје се таква имовина
чува/депонује, односно о начину приступа тој имовини и
пословним линијама и сл.
(2) Примјена процедура и поступака из става 1. овог
члана користи се за сагледавање потенцијала банке да
створи додатни извор заштитног слоја ликвидности или
обезбијеђеног финансирања, те у том смислу представљају
мјеру у којој LCR може бити брзо допуњен након ликвидносног шока, али у сврху управљања ризиком ликвидности
треба бити допуњен додатним алатима праћења рочне неусклађености и другим релевантним подацима из биланса
стања банке.
(3) Процедуре и поступци из ст. 1. и 2. овог члана односе се и на колатерале који су прихватљиви за пласмане
надлежних институција, у складу са прописима који регулишу ову област.
Тржишни алати за праћење ликвидности
у смислу индикатора за рано упозорење
Члан 53.
(1) Као индикатори за рано упозорење на потенцијалне
проблеме са ликвидношћу банке могу се користити високофреквентни тржишни подаци, ажурирани на дневном
основу или и у краћим временским интервалима.
(2) Подаци из става 1. овог члана могу се пратити на
сљедећим нивоима:
1) подаци са цијелог тржишта (сагледавања информација на генералном нивоу и праваца на кључним тржиштима и њиховог могућег утицаја на финансијски сектор и
одређену банку), који укључују: цијене капитала (нпр. индекси са признатих берзи, подиндекси на одређеним тржиштима релевантни за активности банке и сл.), цијене на
тржиштима дужничких хартија од вриједности, девизним
тржиштима, тржиштима финансијских деривата, тржиштима роба, индекси који се односе на одређене структурисане инструменте и др.,
2) подаци на нивоу финансијског сектора (праћење ширих трендова релевантних за финансијски сектор уопште,
као и одређене групе учесника на финансијском тржишту и
сагледавање утицаја истих на одређену банку) и
3) подаци о одређеној банци или групи сличних банака
(праћење цијена акција и инструмената које емитује одређена банка или група сличних банака, цијене по којим се
тргује на тржишту новца, стање везано за поновно уговарање и цијена различитог трајања финансирања, субординисани дугови банке, цијене кредита и др. и разматрање
утицаја истих промјена на ликвидност банке, укључујући
и реакције других учесника на тржишту).
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5. Прелазне и завршне одредбе
Ступање на снагу и примјена
Члан 54.
(1) Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
(2) Банка је дужна ускладити своје пословање са одредбама одјељка 3.1. ове одлуке најкасније до 31.3.2021. године.
(3) Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о управљању ризиком ликвидности банака (“Службени гласник Републике Српске”, број 4/18).
Број: УО-165/20
23. јула 2020. године
Бањалука

Предсједник
Управног одбора,
Братољуб Радуловић, с.р.

ПРИЛОГ 1
Формуле за утврђивање састава заштитног слоја ликвидности
(1) Банка примјењује формуле из овог прилога како би одредила састав заштитног слоја ликвидности у складу са чланом 29.
Одлуке.
(2) Израчунавање заштитног слоја ликвидности: од датума
израчунавања заштитни слој ликвидности банке једнак је:
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 тачака 1, 2. и 3 или
5) “износ вишка ликвидне имовине” израчунат у складу са ст.
3. и 4. овог прилога.
(3) Износ “вишка ликвидне имовине” чине сљедеће компоненте:
1) прилагођени износ имовине нивоа 1 у облику непокривених
обвезница који је једнак вриједности цјелокупне ликвидне имовине нивоа 1, искључујући покривене обвезнице нивоа 1, коју би
банка држала након реализације трансакције обезбијеђеног финансирања, трансакције обезбијеђене колатералом, размјене имовине
или трансакције обезбијеђене дериватима која доспијева у року од
30 календарских дана од датума израчунавања и ако банка и друга
уговорна страна размијене ликвидну имовину на најмање једном
дијелу трансакције,
2) прилагођени износ покривених обвезница нивоа 1, који је
једнак вриједности свих покривених обвезница нивоа 1 након корективног фактора, које би банка држала након реализације трансакције обезбијеђеног финансирања, трансакције обезбијеђене
колатералом, размјене имовине или трансакције обезбијеђене дериватима, која доспијева у року од 30 календарских дана од датума
израчунавања, и ако банка и друга уговорна страна размијене ликвидну имовину на најмање једном дијелу трансакције,
3) прилагођени износ имовине нивоа 2а, који је једнак вриједности цјелокупне имовине нивоа 2а након корективног фактора,
коју би банка држала након реализације трансакције обезбијеђеног финансирања, трансакције обезбијеђене колатералом, размјене
имовине или трансакције обезбијеђене дериватима, која доспијева
у року од 30 календарских дана од датума израчунавања, и ако банка и друга уговорна страна размијене ликвидну имовину на најмање једном дијелу трансакције и
4) прилагођени износ имовине нивоа 2б, који је једнак вриједности цјелокупне имовине нивоа 2б након корективног фактора,
коју би банка држала након реализације трансакције обезбијеђеног финансирања, трансакције обезбијеђене колатералом, размјене
имовине или трансакције обезбијеђене дериватима, која доспијева
у року од 30 календарских дана од датума израчунавања, и ако банка и друга уговорна страна размијене ликвидну имовину на најмање једном дијелу трансакције.
(4) Израчунавање “износа вишка ликвидне имовине” једнако
је сљедећем:
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 тачака 1, 2, 3. и 4. или
6) 100/30 пута тачка 1. или
7) 100/60 пута збир тачака 1. и 2. или
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8) 100/85 пута збир тачака 1, 2. и 3.
(5) Систем заштитног слоја ликвидности, након што се узму у
обзир реализација трансакције обезбијеђеног финансирања, трансакције обезбијеђене колатералом, размјене имовине или трансакције обезбијеђене дериватима и примјена претходно наведених
горњих граница у складу са чланом 29. Одлуке, утврђује се како
слиједи:
а’ (прилагођени износ имовине нивоа 1 у облику непокривених обвезница након примјене горње границе)
= а (прилагођени износ имовине нивоа 1 у облику непокривених обвезница прије примјене горње границе)
b’ (прилагођени износ покривених обвезница нивоа 1 након
примјене горње границе)
= MIN(b, a*70/30), при чему је b (прилагођени износ покривених обвезница нивоа 1 прије примјене горње границе)
c’ (прилагођени износ имовине нивоа 2а након примјене горње
границе)
= MIN(c, (a + b’)*40/60, MAX(a*70/30 - b’, 0))
при чему је c (прилагођени износ имовине нивоа 2а прије примјене горње границе)
d’ (прилагођени износ имовине нивоа 2б након примјене горње
границе)
= MIN (d, (a + b’ + c’)*15/85, MAX((a + b’)*40/60 - c’,0),
MAX(a*70/30 - b’ - c’,0))
при чему је d (прилагођени износ имовине нивоа 2б прије примјене горње границе).
ПРИЛОГ 2
Формула за израчунавање нето ликвидносних одлива
NLO
TO
TI

= нето ликвидносни одливи (енгл. net liquidity outflow)
= укупни одливи (енгл. total outflows)
= укупни приливи (енгл. total inflows)
= у цијелости изузети приливи (енгл. fully exempted
FEI
inflows)
= приливи на које се примјењује горња граница од 75%
IC
одлива (енгл. inflows subject to cap)
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))

Комисија за жалбе
На основу члана 17. став 7. Закона о спречавању сукоба
интереса у органима власти Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/08 и 52/14) и члана
27. Пословника о организацији и раду Комисије за жалбе
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/09 и 74/17),
на 24. сједници, одржаној 24.7.2020. године, Комисија за
жалбе д о н о с и

ПОСЛОВНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЖАЛБЕ

Члан 1.
Овим пословником врше се измјене и допуне Пословника о организацији и раду Комисије за жалбе (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 75/09 и 74/17): у поглављу
III - НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊЕ иза члана 26. додаје
се нови одјељак, који гласи:
“6. Одржавање сједнице електронским путем
Члан 27.
Изузетно, у случајевима потребе хитног доношења
одређених одлука и/или закључака о питањима из надлежности Комисије, сједнице Комисије могу се одржати и
електронским путем (електронска сједница).
Ако се сједница одржава електронским путем, члановима Комисије се путем службене електронске поште, осим
дневног реда и материјала за сједницу, достављају и писа-
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но образложење разлога одржавања сједнице електронским
путем и приједлог одлуке и/или закључка по појединим
тачкама дневног реда.
Члан 28.
У позиву за сједницу која се одржава електронским
путем члановима Комисије оставља се рок до ког се могу
изјаснити о приједлозима одлука и/или закључака по појединим тачкама дневног реда.
Чланови Комисије могу истицати своје примједбе и
приједлоге у вези са материјалом који се разматра на електронској сједници, а које се достављају електронским путем служби Комисије.
О предложеним одлукама, односно закључцима чланови Комисије се електронским путем изјашњавају гласањем
“ЗА”, “ПРОТИВ” или “УЗДРЖАН”.
Члан 29.
О раду сједнице одржане електронским путем сачињава се записник.
У записник из претходног става уноси се:
- редни број и датум одржавања сједнице,
- констатација да је сједница одржана електронским
путем,
- разлози за одржавање сједнице електронским путем,
- имена и презимена чланова Комисије који су учествовали на сједници,
- дневни ред сједнице,
- евентуалне примједбе и приједлози које су чланови
Комисије доставили електронским путем,
- резултати гласања о предложеним одлукама и/или
закључцима,
- текст одлука и/или закључака донијетих на сједници.
Под датумом одржавања електронске сједнице подразумијева се посљедњи дан рока остављеног за изјашњавање по приједлогу одлука и/или закључака који се доносе
на електронској сједници.
Записник са сједнице одржане електронским путем
усваја се на првој наредној сједници која се одржава редовним путем.
У погледу усвајања, потписивања, овјеравања и чувања записника са сједнице одржане електронским путем
аналогно се примјењују одредбе Пословника Комисије
које се односе на записник са сједнице одржане редовним
путем.
Члан 30.
Одлуке и/или закључци донијети на сједници која се
одржала електронским путем верификују се на првој народној сједници која се одржава редовним путем.“.
Члан 2.
Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-90-2/20
24. јула 2020. године
Бањалука

Предсједница
Комисије за жалбе,
Биљана Васић, с.р.

Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja
Бoснe и Хeрцeгoвинe
Нa oснoву члaнa 2.9 стaв (1) тaчкa 2. Избoрнoг зaкoнa
Бoснe и Хeрцeгoвинe (“Службeни глaсник БиХ”, бр. 23/01,
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05,
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14,
31/16 и 41/20) и Oдлукe o рaсписивaњу и oдржaвaњу Лoкaлних избoрa у Moстaру 2020. гoдинe, брoj: 05-1-02-2-6602/20, oд 23.7.2020. гoдинe, Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja
Бoснe и Хeрцeгoвинe, нa 40. сjeдници, oдржaнoj 23.7.2020.
гoдинe, д o н и j e л a j e

7.8.2020.
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УПУТСТВO
O РOКOВИМA И РEДOСЛИJEДУ ИЗБOРНИХ AКТИВНOСТИ ЗA ЛOКAЛНE ИЗБOРE 2020. ГOДИНE У ГРAДУ MOСТAРУ,
КOJИ ЋE СE OДРЖAТИ У НEДJEЉУ, 20. ДEЦEМБРA 2020. ГOДИНE

Члaн 1.
(Примjeнa)
Oвим упутствoм утврђуjу сe рoкoви и рeдoслиjeд aктивнoсти зa Лoкaлнe избoрe 2020. гoдинe у грaду Moстaру, кojи ћe
сe oдржaти у нeдjeљу, 20.12.2020. гoдинe, a кojи пoчињу тeћи oд 27.7.2020. гoдинe.
Члaн 2.
(Aктивнoсти и рoкoви)
1) Приjaвa и oвjeрa пoлитичких субjeкaтa1
Редни
бр.

Нaзив aктивнoсти

Рoк

Нoсилaц aктивнoсти

Прaвни oснoв2

1.

Прeузимaњe oбрaзaцa зa приjaву
учeствовања нa избoримa

од 27.7.2020. године

Пoлитичкe партије,
нeзaвисни кaндидaти

Члaн 4.4

2.

Пoднoшeњe приjaвe зa oвjeру пoлитичких партија и нeзaвисних кaндидaтa

oд 28.7.2020. дo 7.8.2020.
године дo 16.00 часова

Пoлитичкe партије,
нeзaвисни кaндидaти

Чл. 4.6, 4.10 и 13.14

3.

Oвjeрa пoлитичких партија и нeзaвисних кaндидaтa

нajкaсниje дo 22.8.2020.
године

Цeнтрaлнa избoрнa
кoмисиja БиХ

Чл. 4.6, 4.10 и 13.14

4.

Пoднoшeњe приjaвe зa oвjeру кoaлициja
и листи нeзaвисних кaндидaтa

oд 23.8.2020. дo 1.9.2020.
године дo 16.00 часова

Кoaлициje и нeзaвисни
кaндидaти

Чл. 4.12 и 4.15

5.

Oвjeрa кoaлициja и листи нeзaвисних
кaндидaтa зa учeствовање нa избoримa

дo 8.9.2020. године

Цeнтрaлнa избoрнa
кoмисиja БиХ

Чл. 4.12 и 4.15

2) Пoднoшeњe кaндидaтских листи
Редни
бр.

Нaзив aктивнoсти

Рoк

Нoсилaц aктивнoсти

Прaвни oснoв

1.

Пoднoшeњe кaндидaтских листи

oд 9.9.2020. дo 21.9.2020.
године дo 16.00 часова

Пoлитички субjeкти

Члaн 4.21 стaв (1)

2.

Кoнaчнa oвjeрa кaндидaтских листи

дo 16.10.2020. године

Цeнтрaлнa избoрнa
кoмисиja БиХ

Члaн 4.21 стaв (2)

3.

Oбjaвљивање кoнaчних листи кaндидaтa у службeним глaсилимa и срeдствимa jaвнoг инфoрмисaњa

нajкaсниje дo 5.11.2020.
године

Цeнтрaлнa избoрнa
кoмисиja БиХ

Члaн 4.23 стaв (1)

3) Утврђивaњe рeдoслиjeдa пoлитичких субjeкaтa нa глaсaчким листићимa
Редни
бр.

Нaзив aктивнoсти

Рoк

Нoсилaц aктивнoсти

Прaвни oснoв

1.

Жриjeбaњe зa утврђивaњe рeдoслиjeдa
пoлитичких субjeкaтa нa глaсaчким
листићимa

oд 7.10. дo 9.10.2020. године

Цeнтрaлнa избoрнa
кoмисиja БиХ

Члaн 5.15

4) Цeнтрaлни бирaчки списaк
Редни
бр.

Нaзив aктивнoсти

Рoк

Нoсилaц aктивнoсти

Прaвни oснoв

1.

Aжурирaњe прoмjeнa у eвидeнциjaмa
рaсeљeних лицa и приjaвa држaвљaнa
БиХ зa глaсaњe вaн БиХ

дo 6.10.2020. године у 24.00
часа

Цeнтрaлнa избoрнa
кoмисиja БиХ

Члaн 3.6 стaв (6)
тaчкa б)

2.

Зaкључивaњe Цeнтрaлнoг бирaчкoг
спискa

5.11.2020. године

Цeнтрaлнa избoрнa
кoмисиja БиХ

Члaн 3.12 a стaв (1)

3.

Oбjaвљивaњe брoja бирaчa зa свaку
избoрну jeдиницу

дo 12.11.2020. године

Цeнтрaлнa избoрнa
кoмисиja БиХ

Члaн 15.10 стaв (1)

Прaвни oснoв

5) Бирaчкa мjeстa
Редни
бр.

Нaзив aктивнoсти

Рoк

Нoсилaц aктивнoсти

1.

Прeлиминaрнo рaспoрeђивaњe улицa
нa бирaчкa мjeстa

нajкaсниje дo 15.10.2020.
године

2.

Oдрeђивaњe бирaчких мjeстa

нajкaсниje дo 16.10.2020.
године

3.

Oбjaвљивaњe лoкaциja бирaчких мjeстa
oдрeђeних зa глaсaњe

нajкaсниje дo 5.12.2020.
године

Избoрнa
кoмисиja грaдa Moстaра
Избoрнa
кoмисиja грaдa Moстaра
Избoрнa
кoмисиja грaдa Moстaра

Члaн 5.1 стaв (2)
Члaн 5.1 стaв (2)
Члaн 5.1 стaв (5)
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6) Бирaчки oдбoри
Редни
бр.

Нaзив aктивнoсти

Рoк

Нoсилaц aктивнoсти

Прaвни oснoв

1.

Имeнoвaњe члaнoвa бирaчких oдбoрa
Oбукa члaнoвa бирaчких oдбoрa

Избoрнa
кoмисиja грaдa Moстaра
Избoрнa
кoмисиja грaдa Moстaра

Члaн 2.19 стaв (3)

2.

нajкaсниje дo 20.11.2020.
године
oд 21.11.2020. дo 15.12.2020.
године

Члaн 2.13 стaв (4)

7) Избoрнa кaмпaњa
Редни
бр.

Нaзив aктивнoсти

Рoк

Нoсилaц aктивнoсти

Прaвни oснoв

1.

Плaћeнo пoлитичкo oглaшaвaњe

oд 20.11.2020. године

Пoлитички субjeкти и
мeдиjи

Члaн 16.12
стaв (1)

2.

Зaбрaнa oбjaвљивања рeзултaтa испитивaњa jaвнoг мњeњa

Meдиjи

Члaн 16.10

3.

Избoрнa ћутњa

Сви учeсници у избoрнoм
прoцeсу

Члaн 16.11

oд 18.12.2020. године, oд 7.00
часова дo зaтвaрaњa бирaчких
мjeстa
oд 19.12.2020. године, oд 7.00
часова дo зaтвaрaњa бирaчких
мjeстa

8) Избoрни дaн
Редни
бр.

Нaзив aктивнoсти

Рoк

Нoсилaц aктивнoсти

Прaвни oснoв

1.

Избoрни дaн

20.12.2020. године, oд 7.00 дo
19.00 часова

Сви учeсници у избoрнoм
прoцeсу

Члaн 1.14 стaв (1)

Нoсилaц aктивнoсти

Прaвни oснoв

Прeдсjeдник бирaчкoг
oдбoрa
Избoрнa
кoмисиja грaдa Moстaра

Члaн 5.26
Члaн 5.27

Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ

Члaн 5.29 a

Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ

Члaн 5.32

9) Избoрни рeзултaти
Редни
бр.

Нaзив aктивнoсти

1.

Jaвнo излaгaњe рeзултaтa глaсaњa нa
бирaчкoм мjeсту
Jaвнo излaгaњe oбjeдињeних избoрних
рeзултaтa глaсaњa нa нивoу oпштинe

2.

3.

4.

Рoк

нajкaсниje 12 часова нaкoн
зaтвaрaњa бирaчких мjeстa
нajкaсниje 24 часа нaкoн
зaтвaрaњa бирaчких мjeстa
a) 20.12.2020. године, у
24.00 часа
b) 21.12.2020. године, у
12.00 часова
Oбjaвљивање прeлиминaрних нeзвaничc) 21.12.2020. године, у
них и нeкoмплeтних рeзултaтa Лoкaл19.00 часова
них избoрa 2020. гoдинe
d) oд 22.12. дo 26.12. 2020.
године у 16.00 часова
e) oд 27.12.2020. дo
пoтврђивaњa рeзултaтa
свaких 48 часова
нajкaсниje
19.1.2021. године
Пoтврђивaњe рeзултaтa Лoкaлних избoрa 2020. гoдинe

Члaн 3.
(Ступaњe нa снaгу и oбjaвљивање)
Oвo упутствo ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa, а oбjaвићe сe у “Службeнoм глaснику БиХ”, “Службeним нoвинaмa
ФБиХ”, “Службeнoм глaснику Републике Српске” и “Службeнoм глaснику Брчкo Дистриктa БиХ” и нa интeрнeт стрaници
Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ www.izbori.ba.
¹ Политичка партија, независни кандидат, коалиција и листа независних кандидата.
2
Изборни закон Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20).

Брoj: 06-1-02-2-660-3/20
23. јула 2020. гoдинe
Сaрajeвo

Прeдсjeдник,
Жeљкo Бaкaлaр, с.р.

Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине
На основу члана 16. став (7) Закона о ревизији институција Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број
12/06), замјеници генералног ревизора и з д а ј у

САО П Ш Т Е Њ Е
О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине извршила је ревизију за 2019. годину, и то сљедећих институција:

7.8.2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

1. Агенција за антидопинг контролу БиХ
2. Агенција за безбједност хране БиХ
3. Агенција за државну службу БиХ
4. Агенција за заштиту личних података у БиХ
5. Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ
6. Агенција за јавне набавке БиХ
7. Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ
8. Агенција за надзор над тржиштем БиХ
9. Агенција за осигурање у БиХ
10. Агенција за полицијску подршку БиХ
11. Агенција за поштански саобраћај БиХ
12. Агенција за превенцију корупције и координацију
борбе против корупције
13. Агенција за предшколско, основно и средње образовање
14. Агенција за рад и запошљавање БиХ
15. Агенција за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета
16. Агенција за статистику БиХ
17. Агенција за унапређење иностраних инвестиција у
БиХ
18. Агенција за форензичка испитивања и вјештачења
19. Агенција за школовање и стручно усавршавање кадрова
20. Архив БиХ
21. Високи судски и тужилачки савјет БиХ
22. Генерални секретаријат Савјета министара БиХ
23. Гранична полиција БиХ
24. Дирекција за европске интеграције
25. Дирекција за економско планирање
26. Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ
27. Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ
28. Државна агенција за истраге и заштиту
29. Државна регулаторна агенција за радијациону и
нуклеарну безбједност
30. Завод за извршење кривичних санкција, притвора и
других мјера БиХ
31. Институт за акредитовање БиХ
32. Институт за интелектуално власништво БиХ
33. Институт за метрологију БиХ
34. Институт за нестала лица БиХ
35. Институт за стандардизацију БиХ
36. Институција омбудсмана за заштиту потрошача у
БиХ
37. Институција омбудсмана за људска права БиХ
38. Јединица за имплементацију Пројекта изградње Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других
мјера БиХ
39. Канцеларија за ветеринарство БиХ
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40. Канцеларија за разматрање жалби БиХ
41. Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ
42. Комисија за концесије БиХ
43. Комисија за очување националних споменика
44. Конкуренцијски савјет
45. Меморијални центар Сребреница-Поточари Спомен
обиљежје и мезарје за жртве геноцида из 1995.
46. Министарство спољне трговине и економских односа БиХ
47. Министарство безбједности БиХ
48. Министарство за људска права и избјеглице БиХ
49. Министарство иностраних послова БиХ
50. Министарство комуникација и транспорта БиХ
51. Министарство одбране БиХ
52. Министарство правде БиХ
53. Министарство финансија и трезора БиХ
54. Министарство цивилних послова БиХ
55. Одбор државне службе за жалбе
56. Парламентарна скупштина БиХ
57. Правобранилаштво БиХ
58. Предсједништво БиХ
59. Регулаторна агенција за комуникације БиХ
60. Савјет за државну помоћ БиХ
61. Служба за заједничке послове институција БиХ
62. Служба за послове са странцима
63. Суд БиХ
64. Тужилаштво БиХ
65. Управа БиХ за заштиту здравља биља
66. Управа за индиректно опорезивање
67. Уред за законодавство Савјета министара БиХ
68. Уред/Канцеларија координатора за реформу јавне
управе
69. Уставни суд БиХ
70. Фонд за повратак БиХ
71. Центар за информисање и признавање докумената
из области високог образовања
72. Центар за уклањање мина у БиХ
73. Централна изборна комисија БиХ
74. Централна хармонизацијска јединица МФТБиХ
Појединачни извјештаји објављени су на веб-страници
Канцеларије за ревизију институција БиХ: www.revizija.
gov.ba.
Број: 01-16-1-749/20
23. јула 2020. године
Сарајево
Замјеник
генералног ревизора,
Ранко Крсман, с.р.

Замјеник
генералног ревизора,
Јасмин Пилица, с.р.
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