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ЦББиХ ОБИЉЕЖИЛА СВЈЕТСКИ ДАН ШТЕДЊЕ
Централна банка Босне и Херцеговине (ЦББиХ) је и ове године, већ традиционално, обиљежила Свјетски дан штедње
31.10.2018. године, с тим што је обиљежавање трајало три дана од 30.10. до 1.11.2018. године.
Објекте ЦББиХ у Сарајеву 31.10.2018. посјетило је више од 60 ученика из двије основне школе, Основна школа „Грбавица I“ из
Сарајева и Основна школа „Свети Сава“ из Источног Сарајева, скупа са својим учитељицама.
Ученике основних школа дочекали су службеници Одjељења за људске ресурсе и Одjељења трезора, који су у аули Централног
уреда ЦББиХ дjеци показали специмене новчаница из старих времена и објашњавали начин штампања и заштите новчаница
конвертибилне марке. Након кратке посјете поставци новца, ученици су посјетили нову зграду Централног уреда ЦББиХ гдjе
су у амфитеатру били учесници радионице којом је на иновативан, и дjеци прилагођен начин, приказан настанак новца те
сврха и важност штедње.
Након посјета ученика основних школа, у посјету ЦББиХ у Сарајеву стигло је и више од 90 ученика средњих школа, Мјешовите
средње школе из Маглаја и Мјешовите средње школе „Добој-Исток“ из Велике Бријеснице, са професорима. У амфитеатру
Централног уреда ЦББиХ, пригодну презентацију одржала је вицегувернерка ЦББиХ Желимира Распудић. Свјетски дан
штедње обиљежен је и у Главној јединици Мостар ЦББиХ коју су посјетили ученици трећег разреда мостарске Основне школе
„Антун Бранко Шимић“ и ученици Гимназије Мостар. Поводом Свјетског дана штедње, у објекту Главне банке Републике
Српске ЦББиХ у Бањој Луци организована је посјета ученика Основне школе „Иво Андрић“ и ученика Средње економске
школе. Обиљежавајући овај дан, у Палама су, у објектима Основне школе Пале и Средњошколског центра Пале, организоване
пригодне активности, док су у Брчком организоване посјете ученика Прве и Друге основне школе и ученика Средње економске
школе објектима ЦББиХ Фиијале Брчко.
Ученицима су уприличене пригодне презентације, прилагођене узрасту, о управљању новцем и значају штедње, с циљем да
се код дjеце од најранијих дана створи свијест и развој ових корисних навика. Осим тога, била је то прилика да се ученици
упознају о раду ЦББиХ и њеним функцијама. Свјетски дан штедње био је прилика да се ученицима подијеле пригодне
публикације, брошура за дjецу „Новко и Новчица у свијету новца“ те летак за средњошколце под називом „Шта је штедња?“.
Ови догађаји организовани поводом Свјетског дана штедње, саставни су дио финансијске едукације коју ЦББиХ посљедњих
година проводи с циљем јачања финансијске инклузије на начин одговорног управљања финансијама за добробит
економског развоја и раста Босне и Херцеговине. Тако је до сада ЦББиХ отворила врата ученицима основних и средњих школа
те студентима из цијеле БиХ и универзитета изван БиХ (САД, Аустрија).
Наведене активности су реализоване у оквиру пројекта Промоција финансијске едукације и инклузије коју проводи ЦББиХ уз
подршку Европског фонда за југоисточну Европу Development Facility (EFSE DF).
Централна банка Босне и Херцеговине (ЦББиХ) је и ове године, већ традиционално, обиљежила Свјетски дан штедње 31. 10.
2018. године, с тим што је обиљежавање трајало три дана од 30. 10 до 1. 11. 2018. године.
Објекте ЦББиХ у Сарајеву 31. 10. 2018. посјетило је више од 60 ученика из двије основне школе, Основна школа „Грбавица И“
из Сарајева и Основна школа „Свети Сава“ из Источног Сарајева, скупа са својим учитељицама.
Ученике основних школа дочекали су службеници Одјељења за људске ресурсе и Одјељења трезора, који су у аули Централног
уреда ЦББиХ ђеци показали специмене новчаница из старих времена и објашњавали начин штампања и заштите новчаница
конвертибилне марке.

ДЕПОЗИТИ ГРАЂАНА ИЗНОСЕ 11,83 МИЛИЈАРДИ КМ
Према подацима ЦББиХ, на крају септембра 2018. године
укупни депозити становништва код комерцијалних банака
у БиХ износили су 11,83 милијарди КМ, што је највећи
забиљежени ниво. Депозити становништва имају далеко
највеће учешће у укупним депозитима код комерцијалних
банака, од 55,4%, па стога представљају важну основу
финансирања и функционисања банака.
Ако посматрамо депозите становништва по рочној
структури, орочени и штедни депозити у септембру 2018.
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износе 5,45 милијарди КМ или 46,1% укупних депозита
становништва, од тога краткорочни депозити чине 500
милиона КМ, а дугорочни 4,95 милијарди КМ. Трансакциони
рачуни и депозити по виђењу чине 6,38 милијарди КМ или
53,9% укупних депозита становништва.
У погледу валутне структуре, депозити становништва у
домаћој валути износе 5,54 милијарде КМ штo чини 46,8%
учешћа, што је значајно више него прије пeт година када
је удио депозита у домаћој валути био 38%. Депозити у
еврима износе 5,70 милијарди КМ или 48,2%, а депозити у
осталим страним валутама 591 милион КМ или 5%.
Становништво у БиХ континуирано повећава депозите,
па су тако у поређењу са стањем на крају септембра
прошле године порасли за чак 808,9 милиона КМ или 7,8%.
Међутим, постоје значајне разлике у темпу раста зависно
од типа депозита. Најбрже расту трансакциoни депозити,
који су порасли за 18,0% (односно 489 милиона КМ),
затим депозити по виђењу који биљеже пораст од 14,4%
(односно 311 милиона КМ). Орочени и штедни депозити,
а који одражавају штедњу, незнатно расту и на годишњем
нивоу су имали пораст од 0,3% (18 милиона КМ).
На успорени раст орочених и штедних депозита
становништва утиче и континуиран пад каматних стопа

током посљедњих година. Каматне стопе на орочене
депозите становништва у евро валути биљеже континуиран
пад током посљедњих пет година, са мањим осцилацијама.
Тако су за орочене депозите становништва у еврима са
договореним доспијећем од 1 године до 2 године смањене
са 3,279%, колико је била просјечна стопа за 2013. годину,
до 1,188% у првих девет мјесеци 2018. године. Истовремено
су за орочене депозите са договореним доспијећем преко
2 године биле на нешто вишем нивоу, али са истим трендом
смањивања од 3,945% у 2013. години до 1,462% у првих
девет мјесеци 2018. године. За исти посматрани период,
каматне стопе на орочене и штедне депозите становништва
у КМ са договореним доспијећем од 1 године до 2 године
су се смањивале од 3,262% на 1,276%, а за орочење преко
2 године у распону од 3,661% до 1,371%.
Стабилан домаћи банкарски сектор, уз поуздан систем за
осигурање депозита, пружа гаранцију становништву да
своја финансијска средства држи на рачунима у банкама,
а путем којих обављају текуће трансакције или штеде за
касније периоде. На основу тог повјерења и повјерених
средстава становништва, банке су у могућности да
финансирају и доприносе ефикаснијем функционисању и
расту економије, те да помогну у редуковању неформалних
трансакцијa.

ШТЕДЊА – ОСНОВА ЗА РАСТ И РАЗВОЈ
Свјетским даном штедње обиљежава се сјећање на Први међународни конгрес штедионичара, одржан 31. октобра 1924.
године у Милану, на којем су представници свјетских штедних установа, њих 350 из 27 држава свијета, тражили излаз из
кризе коју је проузроковао Први свјетски рат. На конгресу су закључили да штедња представља основу за раст и развој,
те се овај дан посвећује пропагaндии и јачању свијести јавности о важности штедње за савремену економију и личне
потребе сваког појединца.
Важност штедње је увијек била јако велика, па је тако и у данашње вријеме из разлога што штедишама омогућава
стварање резерве за будућу потрошњу те помоћ за евентуалне финансијске тешкоће. Штедња, истовремено, ствара
предуслове финансијским институцијама за кредитирање реалног сектора економије.
Новчани депозити су средства комитената, најчешће становништва, а на које комитент зарађује камату која је
дефинисана каматном стопом. Грађани БиХ у комерцијалним банкама држе депозите, у конвертибилним маркама или
страној валути, као краткорочно или дугорочно орочене, као депозите по виђењу, те у виду трансакциoних рачуна.
Депозити становништва у БиХ континуирано расту. Упркос, тренутно, ниским каматама на депозите, грађани настављају
с држањем депозита у домаћим банкама, што је показатељ успостављеног и одржаног повјерења у банкарски сектор
и у систем осигурања депозита. Тренутно програм осигурања депозита, који проводи Агенција за осигурање депозита
Босне и Херцеговине, покрива све депозите до износа од 50.000,00 КМ.
Поводом Свјетског дана штедње, а у склопу програма финансијске едукације коју већ неколико година проводи,
Централна банка Босне и Херцеговине (ЦББиХ) сваке године организује више пригодних активности. Ове активности су
претходних година углавном организоване у Централном уреду ЦББиХ у Сарајеву, међутим од ове године организују се
по свим главним јединицама и филијалама, а по потреби и у школама.
Ради се о посјетама ученика основних и средњих школа, током којих се ученицима уприличе пригодне презентације,
прилагођене узрасту. Презентације су о теми управљања новцем и важности штедње, с циљем стварања свијести и
развоја ових корисних навика код дjеце. Осим тога, током посјета ученици буду у прилици дa од службеника ЦББиХ
добиjу све важне информације о главној монетарној институцији у БиХ и њеним функцијама.
Наведене активности се реализују у склопу пројекта Промоција финансијске едукације и инклузије које проводи ЦББиХ
уз подршку Европског фонда за југоисточну Европу – Development Facility (EFSE DF).
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ЦББИХ ДОГРАДИЛА ЈЕДИНСТВЕНИ РЕГИСТАР РАЧУНА ПОСЛОВНИХ
СУБЈЕКАТА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
начин, нпр. за избјегавање плаћања пореза и прање новца.
Регистар ће, такође, пружати информације свим правним и
физичким лицима која наплату својих потраживања морају
да траже принудним путем преко овлаштених институција.
Јединствени регистар рачуна пословних субјеката у
Босни и Херцеговини водиће ЦББиХ, док за тачност
и правовременост достављених података одговарају
искључиво комерцијалне банке.

У циљу унапређења платних система, Централна банка
Босне и Херцеговине (ЦББиХ) извршила је доградњу
Јединственог регистра рачуна пословних субјеката
у Босни и Херцеговини на нову платформу и с новим
функционалностима, а који je почеo с радом од 1.10.2018.
године.
Ради се о регистру свих рачуна пословних субјеката који
платни промет у Босни и Херцеговини обављају преко
рачуна отворених у банкама и ЦББиХ. Новост је да се сада
у регистру налазe сви рачуни пословних субјеката, док је
до сада садржавао само трансакционе рачуне.
Јединствени регистар рачуна пословних субјеката у Босни
и Херцеговини првенствено ће користити комерцијалним
банкама, пореским органима, органима управе, органима
за провођење закона те осталим нивоима власти приликом
откривања финансијских структура и трансакција које
компаније и појединци могу да искористе на незаконит

Подаци из Јединственог регистра рачуна пословних
субјеката у Босни и Херцеговини биће доступни за
овлаштене кориснике директно путем интернета те за
све остале кориснике у форми појединачних извјештаја.
Новина је да, поред ЦББиХ и ентитетских агенција за
банкарство, бесплатан приступ путем интернета могу да
остваре и институције, органи управе, јединице локалне
самоуправе и комерцијалне банке. Ова новина наведеним
субјектима омогућује да путем интернета имају стални
приступ потребним подацима, а што осигурава ефикасније
кориштење у односу на писане захтјеве.
ЦББиХ дистрибуцију података из Јединственог регистра
рачуна пословних субјеката у Босни и Херцеговини у
форми појединачних извјештаја и даље врши преко
организационих јединица (главне јединице и филијале),
а на основу писаног захтјева. Корисници ће извјештаје
моћи да преузимају лично, путем телефакса или путем
имејла. Новост код дистрибуције ове врсте извјештаја је
да их је сада, поред главних јединица, могуће преузети и у
филијалама ЦББиХ у Брчком и на Палама.
Све релевантне податке и информације о Јединственом
регистру рачуна пословних субјеката у Босни и
Херцеговини заинтересовани могу да пронађу на веб
страници ЦББиХ – www.cbbh.ba, у дијелу који се односи на
платне системе.

УББиХ И ЦББиХ ОРГАНИЗОВАЛИ СТРУЧНИ СКУП ЗА МЕДИЈЕ
У организацији Удружења банака Босне и Херцеговине
(УББиХ) и Централне банке Босне и Херцеговине (ЦББиХ),
у просторијама ЦББиХ у Сарајеву је 25.10.2018. године
одржан стручни скуп за медије с циљем размјене мишљења
и продубљивања разумијевања у вези са законом из
области банкарске индустрије и њиховог директног
утицаја на рад банака и клијенте.
Унапређење финансијске писмености корисника
банкарских услуга заједнички је циљ банака и медија,
закључено је, између остаог, на овом скупу чији је назив
био „Легислатива у банкарској индустрији и директан
утицај на клијенте“.
Стручни скупови попут овог су одлична прилика за
јачање сарадње с медијима у циљу приближавања улоге
банкарског сектора у развоју друштвене заједнице,
едуковању грађана о коришћењу банкарских производа,
те уској повезаности развоја привреде и финансијског
сектора, рекао је предсједник Управног одбора УББиХ
Далибор Ћубела.
“Сви смо уједињени у напорима да створимо боље услове
живота у Босни и Херцеговини“, казао је Ћубела.
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ИНФО Централна банка Босне и Херцеговине
„У свијету централних банака, финансијска едукација и
финансијска инклузија полако постају дио обавезног
мандата, јер се сматра да подизање нивоа свијести
сваког појединца индиректно доприноси финансијској
стабилности у земљи. Финансијски едукован клијент је
особа која познаје своје лимите, и као такав једнако је важан
за финансијску стабилност као и све макропруденцијалне
мјере које се проводе на институционалном нивоу.
Централна банка Босне и Херцеговине је у посљедњих
неколико година покренула, самостално и у сарадњи с
партнерским организацијама, низ активности на подизању
финансијске писмености становништва, од којих издвајамо
више семинара, едукативних посјета институцији,
радионица за младе и публикација“, нагласио је гувернер
ЦББиХ др Сенад Софтић.
„Један од основних циљева новог регулаторног оквира
банкарског сектора Европске уније је да успостави јачу
отпорност банака на финансијске шокове и њихову
транспарентност, с посебним фокусом према крајњим
корисницима њихових услуга. Имајући у виду наведено,
сматрам да је ово веома важан стручни скуп који има за циљ
боље разумијевање начина на који функционишу банке,
те да апсолутно доприноси корисницима финансијских
услуга и новинарима да боље антиципирају промјене и
да се адекватније критички осврну на одређене процесе у
банкарском сектору“, изјавио је дугогодишњи менаџер за
банкарски ризик мр Амир Софтић.

“Едукација о пословању банака, начину њиховог рада и
извјештавања о њиховом раду је од изузетне важности
за све оне које занима пословање банака, који читају
њихове извјештаје, преносе информације о њима или
тумаче њихово пословање. Банке су веома специфичне
финансијске институције за чије разумијевање је потребан
висок степен знања о њиховом мјесту и улози у једној
економији, као и основним специфичностима у њиховом
пословању“, истакао је проф. др Велид Ефендић, професор
Економског факултета у Сарајеву.
УББиХ и ЦББиХ желе да одговорe на потребу едукације о
банкарском пословању, што ће допринијети квалитетнијем
протоку информација између банака и корисника њихових
услуга. Организатори очекују да ће овакви облици
едукација допринијети квалитетнијем разумијевању мјеста
и улоге банака у бх. економији те креирању коректније
слике о банкарском систему у цјелини.

ГУВЕРНЕР СОФТИЋ НА 40. САСТАНКУ КЛУБА ГУВЕРНЕРА РЕГИОНА
ЦЕНТРАЛНЕ АЗИЈЕ, ЦРНОГ МОРА И БАЛКАНА
Гувернер Централне банке Босне и Херцеговине (ЦББиХ)
др Сенад Софтић учествовао је у раду 40. састанка Клуба
гувернера региона Централне Азије, Црног мора и Балкана
који је од 19. дo 21.9.2018. године, одржан у Букурешту,
главном граду Румуније.
Централна тема овог састанка гувернера, међу којима су
били и представници великих централних банака попут
Русије и Кине, биле су монетарна политика и финансијска
стабилност. Осим тога, расправљано је и о брзом плаћању
у контексту опсежнијих платних система.
Дискусија се водила у три панела, под називима „Како
фомулиcати монетарну политику и одржати финансијску
стабилност у контекту јачања USD? Како одговорити на
одлив капитала?“, „Финансијска стабилност и перспективе
раста корпоративног дуга у економијама у развоју“ те
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„Брза плаћања у контексту опсежнијих платних система.
Предности и ризици. Требају ли да буду промовисана од
стране финансијских регулатора?“
У оквиру првог панела презентoван је извјештај радне
групе, која између два састанка клуба гувернера обрађује
теме од интереса за све централне банке. Гувернер
ЦББиХ се у оквиру овог панела осврнуо на перспективу
раста корпоративног дуга у нарастајућим економијама и
економијама у развоју.
Клуб гувернера регије Централне Азије, Црног мора и
Балкана два пута годишње окупља гувернере и друге
високе званичнике из свијета монетарне политике и
финансија како би размијенили мишљења о актуелним
темама и даљем унапређењу међусобне сарадње.

ИНФО Централна банка Босне и Херцеговине

НОВИ ШЕФ МИСИЈЕ ММФ-А У БИХ МАРТИН ПЕТРИ У НАСТУПНОЈ ПОСЈЕТИ ЦББИХ
Гувернер Централне банке Босне и Херцеговине (ЦББиХ)
др Сенад Софтић примио је 17.9.2018. године, у наступну
посјету новог шефа мисије Међународног монетарног
фонда (ММФ) за Босну и Херцеговину Мартина Петрија, који
ће на овој позицији замијенити досадашњег шефа мисије
Nadeema Ilahija.
Теме састанка с гдином Петријем су, између осталог, биле
статус проведбе програма ММФ-а с Босном и Херцеговином,
програм предстојеће међународне конференције о
будућности готовине коју ЦББиХ организује 15.11.2018.
године, а на којој ће уводно излагање одржати високи
званичник ММФ-а, као и техничка сарадња ММФ-а и ЦББиХ.
Поред новог шефа мисије за Босну и Херцеговину, састанку
је такође присуствовао и досадашњи шеф мисије ММФ-а
у Босни и Херцеговини Nadeem Ilahi, који одлази на нову
дужност, резидентни представник ММФ-а у Босни и
Херцеговине Francisco Parodi те други званичници из ММФ-а
и ЦББиХ.

ГУВЕРНЕР ЦББИХ НА ГОДИШЊOJ СКУПШТИНИ ММФ-А И СВЈЕТСКЕ БАНКЕ
Гувернер Централне банке Босне и Херцеговине (ЦББиХ)
др Сенад Софтић у периоду од 12. до 14.10.2018. године
присуствoвao је Годишњој скупштини Међународног
монетарног фонда (ММФ) и Свјетске банке (СБ), која jе
ове године одржана у Нуса Дуи, Индонезија. У својству
гувернера, у Свјетској банци за вријеме трајања Годишње
скупштине, а по овлаштењу предсједавајућег Савјета
министара Босне и Херцеговине др Дениса Звиздића,
гувернер Софтић присуствoвao je већем броју састанака
са званичницима ММФ-а, СБ и других међународних
финансијских институција.
Од низа састанака, треба издвојити пленарну сједницу
Годишње скупштине ММФ-а и СБ која је била фокусирана
на потребу унапређења сарадње на глобалном нивоу
и успоставе новог облика мултилатерализма у циљу
ефикасније борбе с глобалним проблемима, попут
сиромаштва, глобалног загријавања и других проблема с
којима се ниједна земља сама за себе ефикасно не може
борити. Кључна порука је та да је дошло крајње вријеме
да се заустави ривалство и конкуренција и да се пажња
усмјери на улагање у људске ресурсе, образовање,
стицање вјештина те јачање система здравствене и
социјалне заштите.
Поред пленарне сједнице, гувернер Софтић присуствoвao
је и редовном састанку холандско-белгијске Конституенце
ММФ-а и СБ којој припада и Босна и Херцеговина, а на
којој су обрађене теме изнесене на пленарном засједању
с освртом на регионалне специфичности. Ови састанци су
такође били и прилика да се разговара о темама о којима
Конституенца треба имати формиран став на састанцима
ММФ-а и СБ.

Током свог боравка у Индонезији, гувернер Софтић jе
одржаo састанкe с директором Одјела ММФ-а за Европу
Paulom Thomsenom, потпредсједником СБ за ЕЦА регион
Cyrilom Mullerom, извршним директором у ММФ-у
Anthonyem de Lannoyem и извршним директором у СБ
Frankom Heemskerkom. На овим састанцима разговарано
је о економским кретањима, монетарној политици,
банкарском и финансијском сектору те о актуелностима у
вези с програмом Босне и Херцеговине с ММФ-ом.
На позив гувернера Банке Индонезије, гувернер
Софтић jе присуствoвao конференцији на високом
нивоу организованој у циљу подстицања расправе о
теми подршке инвестиционим активностима везано
за одржавање економског развоја, као и редовној
презентацији стања регионалне економије, током које су
високи званичници централних банака и међународних
финансијских институција разговарали о економским
индикаторима.

ВИСОКА ДЕЛЕГАЦИЈА USAID У ПОСЈЕТИ ЦББИХ
Гувернер Централне банке Босне и Херцеговине (ЦББиХ) др Сенад Софтић примио је 5.10.2018. године, високу делегацију
USAID-а (United States Agency for International Development).
Делегацију USAID-а чинили су Gretchen Birkle, замјеница помоћника администратора Канцеларије USAID за Европу и
Евроазију, Andrew Bogel, директор Канцеларије за економски развој при мисији USAID у БиХ, Amira Vejzagić-Ramhorst,
замјеница директора Канцеларије за економски развој при мисији USAID у БиХ, David King, вођа пројекта USAID FINRA
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ИНФО Централна банка Босне и Херцеговине
(Financial Sector Reform Activity) те Марко Шкреб, технички директор USAID
FINRA.
На састанку су размијењене информације о досадашњим пројектима које
је ЦББиХ имплементовала уз помоћ USAID, као и тренутним и планираним
активностима.
Гувернер је искористио посјету делегације USAID као прилику да се захвали
на великој помоћи коју је ова организација до сада обезбиједила у процесу
реформи финансијског сектора у Босни и Херцеговини. Том приликом је
споменуо бројне пројекте који су већ успјешно проведени и завршени, као и
пројекат који је у току – USAID FINRA, програм усмјерен на јачање и стабилност
финансијског сектора у БиХ те његово усклађивање са стандардима ЕУ.
„Кроз пројекте које је финансирао, USAID је дао кључан допринос ефикасној
и брзој реформи финансијског сектора у БиХ. ЦББиХ је подршку имала у
реформи платног промета, а која се сматра једном од најуспјешнијих реформи
у Босни и Херцеговине, као и при успостављању Централног регистра кредита физичких и правних лица и код других
пројеката, а што је омогућило ЦББиХ квалитетнији рад. Континуитет сарадње са USAID је настављен и путем пројекта
FINRA“, рекао је гувернер Софтић.
Честитајући 20. годишњицу конвертибилне марке, гђа Gretchen Brikle је истакла да америчка Влада цијени стабилност и
рад ЦББиХ, посебно зато што је витални финансијски сектор, с брзим приступом финансијама, битан и за компаније и за
клијенте.
”Више од двије деценије USAID сарађује с ЦББиХ како би у партнерству изградили кључне полуге финансијског сектора,
укључујући Централни регистар кредита физичких и правних лица. Међутим, још увијек постоји простор за побољшање
и USAID ће наставити подржавати ЦББиХ у испуњавању тих обавеза“, нагласила је гђа Brikle.

СЛУЖБЕНИЦИ ЦББиХ УЧЕСТВОВАЛИ У Б2Б УТРЦИ
Службеници Централне банке Босне и Херцеговине (ЦББиХ)
учествовали су у Б2Б утрци, која је одржана 27.9.2018. године
у Сарајеву, на Вилсоновом шеталишту.
Екипу ЦББиХ сачињавала су 43 службеника, а остварени
су изузетно добри резултати. Наиме, екипа ЦББиХ је овом
приликом освојила награду за НАЈ ФИТ екипу утрке, а женска
екипа је у укупном поретку освојила одлично 3. мјесто.

АКЦИЈА ДАВАЊА КРВИ
И ове године, 4. 10. 2018. године, у Централном уреду
Централне банке Босне и Херцеговине (ЦУ ЦББиХ)
организовано је добровољно давање крви, у сарадњи
са Заводом за трансфузиону медицину ФБиХ. Свим
даваоцима крви је била одређена крвна група и рх фактор,
ниво хемоглобина у крви, те су обављена тестирања крви
на трансмисионе болести.
Иначе, ЦББиХ и даље руши своје рекорде када је
добровољно давање крви у питању. Ове године била су
пријављена чак 33 службеника, од којих је 23 службеника
дало крв, односно били су потпуно физички здрави за
добровољно давање крви.
Овим путем желимo захвалити нашим службеницима, са
жељом да нас сљедеће године буде још више.
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