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(2) Члан 105. став 3. мијења се и гласи:
“Изузетно, банка приликом израчунавања релевантног
показатеља укључује трошкове накнада за плаћене екстернализоване услуге ако трећа страна није матично друштво
банке, подређено друштво банке или подређено друштво
матичног друштва.”.
Члан 19.
(1) Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
(2) Банка је дужна да одредбе члана 1. став 2 и чл. 6, 8.
и 13. ове одлуке примјењује од 1.1.2020. године.
Број: УО-85/19
28. маја 2019. године
Бањалука

Предсједник
Управног одбора,
Братољуб Радуловић, с.р.

На основу члана 179. став 4. Закона о банкама Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 4/17 и
19/18), 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 04/17),
те члана 6. став 1. тачка б. и члана 19. став 1. тачка б. Статута Агенције за банкарство Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 63/17), Управни одбор
Агенције за банкарство Републике Српске, на 11. сједници,
одржаној 28.5.2019. године, д о н о с и

OДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ O ИЗВЈЕШТАВАЊУ О
АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ

Члан 1.
(1) У Одлуци о извјештавању о адекватности капитала
банке (“Службени гласник Републике Српске”, број 116/17)
у члану 6. став 1. тачка 3. подтачка 2. мијења се и гласи:
“појединачно за валуте дефинисане Упутством за електронско достављање података из области надзора пословања банака и припадајућим извјештајним датотекама - на
Обрасцу ТР-СП-РПДХОВ (валута)”.
(2) Члан 6. став 1. тачка 4. подтачка 2. мијења се и гласи:
“појединачно за географска подручја дефинисана Упутством за електронско достављање података из области надзора пословања банака и припадајућим извјештајним датотекама - ТР-СП-РПДХОВ (земља)”.
Члан 2.
(1) Члан 9. став 3. мијења се и гласи:
“Мјесечни извјештај из члана 6. став 1. тачка 3. подтачка 1. са стањима на све радне дане у оквиру извјештајног
мјесеца те мјесечни извјештај из члана 6. став 1. тачка 3.
подтачка 2. са стањем на посљедњи календарски дан у
претходном мјесецу банка је дужна доставити Агенцији
најкасније до двадесетог у мјесецу.”.
(2) Члан 9. став 7. брише се, а досадашњи став 8.
постаје став 7.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: УО-86/19
28. маја 2019. године
Бањалука

Предсједник
Управног одбора,
Братољуб Радуловић, с.р.

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање
Републике Српске
На основу члана 102. став (1) тачка б) Закона о пензијском и инвалидском осигурању (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 134/11, 82/13 и 103/15) и члана 15.
став (1) тачка 2) Статута Фонда за пензијско и инвалидско
осигурање Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 31/16), Управни одбор Фонда, на VI ре-
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довној сједници, одржаној 27.2.2019. године, уз сагласност
Владе Републике Српске, д о н о с и

С Т АТ У Т
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ФОНДА ЗА
ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Статуту Фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
брoj 31/16) у члану 10. у тачки 8) ријечи: “прихода од” и у
тачки 15) ријечи: “и контроле” бришу се.
Члан 2.
У члану 15. тачка 5) брише се, а досадашње т. 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) и 19) постају т. 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. и 18.
Члан 3.
(1) У члану 22. став (1) у тачки 15) ријечи: “уз претходну сагласност Управног одбора;” бришу се.
(2) У истом ставу члана 22. иза тачке 15) додаје се нова
тачка, која гласи:
“15а) именује и разрјешава руководиоца Јединице за
интерну ревизију, уз претходну сагласност Централне јединице за хармонизацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије Министарства финансија Републике
Српске;”.

ве:

Члан 4.
У члану 25. став (1) мијења се и гласи:
“Стручна служба Фонда има организационе дијело- Централна служба,
- филијале Фонда,
- Јединица за интерну ревизију.”.

Члан 5.
(1) У члану 26. став (1) тачка 5) мијења се и гласи: “Сектор за евидентирање доприноса, јавне набавке и системску
подршку”.
(2) У истом члану став (2) т. 1, 2, 3, 5. и 6. мијењaју се
и гласе:
“1. Филијала Бања Лука, са сједиштем у Бањој Луци,
обухвата подручје градова: Бања Лука и Градишка и општина: Источни Дрвар, Језеро, Кнежево, Котор Варош, Купрес,
Лакташи, Мркоњић Град, Прњавор, Петровац, Рибник, Србац, Челинац и Шипово;
2. Филијала Бијељина, са сједиштем у Бијељини, обухвата подручје градова: Бијељина и Зворник и општина: Братунац, Власеница, Доњи Жабар, Лопаре, Милићи,
Осмаци, Пелагићево, Сребреница, Угљевик и Шековићи,
те подручје Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;
3. Филијала Добој, са сједиштем у Добоју, обухвата подручје града Добоја и општина: Брод, Вукосавље, Дервента, Модрича, Петрово, Станари, Теслић и Шамац;
5. Филијала Приједор, са сједиштем у Приједору, обухвата подручје града Приједора и општина: Козарска Дубица, Костајница, Крупа на Уни, Нови Град и Оштра Лука;
6. Филијала Требиње, са сједиштем у Требињу, обухвата подручје града Требиња и општина: Билећа, Берковићи,
Гацко, Источни Мостар, Љубиње и Невесиње.”.
Члан 6.
У глави IV - ОРГАНИЗАЦИЈА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
ФОНДА поглавље “1. Надлежности организационих дијелова” број: “1.” замјењује се бројем: “2.”
Члан 7.
У члану 28. тачка 25) брише се, а досадашња тачка 26)
постаје тачка 25).
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Члан 8.
У члану 29. додаје се нова тачка 15), која гласи: “подносе мјесечне пријаве пореза по одбитку за осигуранике у
добровољном осигурању”.
Досадашња тачка 15) постаје тачка 16).
Члан 9.
У подглављу “2. Надлежности организационих дијелова” иза члана 30. додаје се нови члан, који гласи:
“Члан 30 а.
Јединица за интерну ревизију:
1) планира послове ревизије, идентификује и врши процјену природе и нивоа ризика у вези са активношћу Фонда,
2) даје објективно мишљење о адекватности и ефикасности система финансијског управљања и контроле у
погледу испуњавања постављених задатака и постизања
дефинисаних циљева Фонда,
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3) обавља појединачне ревизије,
4) даје препоруке за побољшање система финансијског
управљања и контроле,
5) врши и друге послове у складу са прописом који регулише систем интерних финансијских контрола у јавном
сектору.”.
Члан 10.
Фонд је дужан ускладити опште акте са овим статутом
у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог статута.
Члан 11.
Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: О-590/2019-6
27. фебруара 2019. године
Бијељина

Предсједник,
Здравко Плазачић, с.р.

СА Д РЖ А Ј
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
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