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Члан 4.
(1) При дисконтовању, тј. свођењу на садашњу вриједност свих будућих примања и издатака новчаних средстава по уговору о кредиту, односно уговору о депозиту примјењује се календарски број дана у мјесецу и 365/366 дана
у години.
(2) Ефективна каматна стопа исказује се у процентима
с двије децимале, уз заокружење друге децимале, и важи од
дана обрачуна.
(3) Ефективна каматна стопа исказује се изразом “ефективна каматна стопа” или скраћеницом ЕКС.
Члан 5.
Ефективну каматну стопу банке исказују јасно и уочљиво у просторијама банке, у рекламним оглашавањима и у
средствима јавног информисања, при чему ефективна каматна стопа не смије бити мање уочљива од других података. Банка при исказивању треба користити израз “ефективна каматна стопа”, а код понављања тог израза може
користити скраћеницу ЕКС.
Члан 6.
Прије закључења уговора о кредиту, односно депозиту
банка је дужна да клијента упозна са ефективном каматном
стопом и учини доступним све битне услове и елементе
уговора из којих су јасно видљива права и обавезе уговорних страна.
Члан 7.
(1) При закључењу уговора о кредиту, односно депозиту банка је дужна уз уговор клијенту уручити један примјерак отплатног плана, који се сматра саставним дијелом
уговора, са јасно исказаном ефективном каматном стопом,
а други примјерак задржати у свом досијеу.
(2) Уговор о кредиту, односно депозиту мора садржавати одговарајућу одредбу из које ће бити јасно да је клијент
упознат са условима кредита, односно депозита и ефективном каматном стопом, те да му је уручен отплатни план.
Члан 8.
У случају измјене елемената на основу којих се обрачунава ефективна каматна стопа, а који су уговорени као
промјенљиви, банка је дужна клијенту доставити измијењен отплатни план.
Члан 9.
Методологија за израчунавање ефективне каматне стопе на кредите и депозите, те минимални садржај отплатног
плана прописани су Упутством за примјену Одлуке о јединственом начину обрачуна и исказивања ефективне каматне
стопе на кредите и депозите.
Члан 10.
Ова одлука примјењује се и на организационе дијелове
банака са сједиштем у Федерацији Босне и Херцеговине
или Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине који послују у
Републици Српској.
Члан 11.
Банке су дужне да Агенцији за банкарство Републике
Српске достављају мјесечне извјештаје о пондерисаним
номиналним и ефективним каматним стопама на прописаним обрасцима и у року од 20 дана по истеку мјесеца.
Члан 12.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о јединственом начину обрачуна и исказивања
ефективне каматне стопе на кредите и депозите (“Службени гласник Републике Српске”, број 15/12).
Члан 13.
(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 ове одлуке у року од девет мјесеци од дана ступања
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на снагу Закона о банкама Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 4/17).
Број: УО-287/17
25. јула 2017. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Мира Бјелац, с.р.

Агенцијa за државну управу
Републике Српске
На основу чл. 7. и 32. Уредбе о стручном испиту за рад
у управи Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/11, 85/11 и 7/15), директор Агенције за
државну управу Републике Српске утврђује с љ е д е ћ у

ЛИСТУ
ИСПИТИВАЧА У КОМИСИЈАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ
СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА РАД У УПРАВИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

(1) Утврђује се Листа испитивача за Комисију за полагање стручног испита за кандидате са вишом и високом
стручном спремом, и то:
а) Основи уставног уређења и европских интеграција:
- проф. др Миле Дмичић,
- доц. др Синиша Каран,
- проф. др Душко Медић,
- др Марко Аћић,
- Сњежана Марјанац, дипл. правник;
б) Систем државне управе и локалне самоуправе:
- проф. др Љубинко Митровић,
- др Боро Бован,
- Дарко Кременовић, дипл. правник,
- Милан Зјајић, дипл. правник,
- Велимир Нинковић, дипл. правник;
в) Управни поступак и управни спор:
- проф. др Мирјана Рађеновић,
- доц. др Невенко Врањеш,
- др Љиља Орешковић,
- Страхиња Ћурковић, дипл. правник,
- Јана Родић, мастер права;
г) Радни односи и Радни односу у Управи Републике
Српске:
- др Борислав Радић,
- Александар Радета, дипл. правник,
- Никола Кнежевић, дипл. правник,
- Микан Давидовић, дипл. правник,
- Славољуб Стојановић, дипл. правник;
д) Канцеларијско пословање:
- доц. др Милица Тепшић,
- Слободан Гаврановић, дипл. правник,
- Анђа Вујанић, дипл. правник,
- мр Милорад Којић,
- Срђан Радуљ, дипл. правник.
(2) Утврђује се Листа испитивача за Комисију за полагање стручног испита за кандидате са средњом стручном
спремом, и то:
а) Основи уставног уређења и основи система државне
управе и локалне самоуправе:
- доц. др Зорица Дрљача,
- Боро Благојевић, дипл. правник,
- Мирослава Војводић, дипл. правник,
- Санела Дивљан, дипл. правник;
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б) Основи управног поступка, Основи радних односа и
радних односа у управи Републике Српске:
- Зденка Абазагић, дипл. правник,
- Сања Стефановић, дипл. правник,
- Дариа Милошевић, дипл. правник,
- Наташа Павић, дипл. правник;
в) Канцеларијско пословање:
- Сњежана Ружичић, дипл. правник,
- Боса Предраговић, дипл. правник,
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- Сњежана Драгосављевић, дипл. правник,
- Љиља Дабић, дипл. правник.
(3) Листа испитивача утврђује се на период од двије године.
(4) Ова листа објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 23.02/153-660/17
7. августа 2017. године
Бањалука

Директор,
Александар Радета, с.р.
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