ЗАКОН
О АГЕНЦИЈИ ЗА БАНКАРСТВО
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим законом уређује се статус, надлежност, организација, финансирање и рад
Агенције за банкарство Републике Српске.
Члан 2.
Појмови употријебљени у овом закону имају сљедеће значење:
а) банкарски систем Републике Српске (у даљем тексту: банкарски систем) чине
банке, микрокредитне организације, штедно-кредитне организације и друге финансијске
организације чије се оснивање и пословање уређује посебним законима којима је
прописано да Агенција издаје дозволе или одобрења за рад, надзире пословање и врши
друге послове у вези с њима,
б) банка је правно лице чије је оснивање, пословање, управљање, надзор и
престанак рада уређено законом о банкама,
в) микрокредитна организација је правно лице чије је оснивање, пословање,
управљање, надзор и престанак рада уређено законом о микрокредитним организацијама,
г) штедно-кредитна организација је правно лице чије је оснивање, пословање,
управљање, надзор и престанак рада уређено законом о штедно-кредитним
организацијама,
д) лизинг друштво је финансијска организација банкарског система чије је
оснивање, пословање, управљање, надзор и престанак рада уређено законом о лизингу,
ђ) Европска агенција за банкарство је европско тијело одговорно за контролу и
надзор банкарског сектора, основано у складу са Уредбом (ЕУ) бр. 1093/2010 Европског
парламента и Савјета од 24. новембра 2010. године (OJ L 331, 15. 12. 2010, стр. 12) и
е) Европски одбор за системски ризик је европско тијело одговорно за
макропруденцијални надзор финансијског система Европске уније, основано у складу са
Уредбом (ЕУ) бр. 1092/2010 Европског парламента и Савјета од 24. новембра 2010.
године о Макропруденцијалној контроли финансијског система Европске уније и
успостављању Европског одбора за системски ризик (OJ L 331, 15. 12. 2010, стр. 1).
Члан 3.
Основни циљ Агенције за банкарство Републике Српске (у даљем тексту:
Агенција) јесте очување и јачање стабилности банкарског система, те унапређивање
његовог сигурног, квалитетног и законитог пословања.

II НАДЛЕЖНОСТ АГЕНЦИЈЕ
Члан 4.
(1) Агенција је основана ради уређења и контроле банкарског система, и при
остваривању свог циља и извршавању задатака у складу са овим и другим законима
самостално је и независно правно лице.
(2) Сједиште Агенције је у Бањој Луци.
(3) Назив Агенције је: „Агенција за банкарство Републике Српске”.
(4) Агенција има печат, који садржи назив Агенције и амблем Републике Српске.
Члан 5.
(1) Надлежности Агенције су:
а) издавање дозвола за оснивање и рад банака, дозвола за статусне промјене и
промјене организационе структуре банака и врсте послова које обављају,
б) контрола бонитета и законитости пословања банака – посредна и непосредна
контрола рада банака, предузимање одговарајућих надзорних мјера,
в) одузимање дозволе за рад банкама,
г) увођење поступка привремене управе у банкама и именовање привременог
управника, покретање поступка ликвидације банака и именовање ликвидационог
управника, управљање и надзор над поступком привремене управе и ликвидације банака,
подношење захтјева за покретање стечајног поступка над банкама,
д) доношење аката којима се уређује рад банака,
ђ) оцјена испуњавања услова и давање сагласности за издавање акција наредних
емисија,
е) вршење надзора и предузимање потребних радњи у вези са спречавањем прања
новца и финансирања терористичких активности које се односе на банке, микрокредитне
организације, штедно-кредитне организације и друге финансијске организације, у
сарадњи са надлежним институцијама, а у складу са прописима којима се уређује ова
област,
ж) вршење надзора и предузимање других активности у складу са прописима
којима се уређује увођење и примјена одређених привремених мјера ради ефикасног
спровођења међународних рестриктивних мјера,
з) доношење одговарајућих аката у области спречавања прања новца и
финансирања терористичких активности и сарадња са надлежним органима и
институцијама из ове области и
и) доношење аката и предузимање радњи у циљу обезбјеђења заштите права
потрошача, односно физичких лица корисника финансијских услуга у банкарском
систему, вршење надзора над примјеном прописа из ове области и предузимање других
активности и одговарајућих мјера у оквиру својих овлашћења и
ј) друге надлежности у складу са законом којим се уређују банке.
(2) Агенција издаје и одузима дозволе, одобрења и сагласности микрокредитним
организацијама,
штедно-кредитним организацијама
и другим финансијским
организацијама када је за то овлашћена овим и другим законима, врши контролу
законитости њиховог пословања, доноси опште акте којима се уређује рад
микрокредитних организација, штедно-кредитних организација и других финансијских
организација и обавља друге послове утврђене овим законом, као и другим законима.
(3) У рјешавању у управним стварима Агенција примјењује одредбе прописа
којима се уређује општи управни поступак, пословање финансијских организација
банкарског система, те правила надзора и струке, ако законом није другачије одређено.

Члан 6.
(1) Агенција врши контролу и надзор рада и законитости пословања банака и
других финансијских организација банкарског система, налаже и предузима мјере за
отклањање утврђених незаконитости и неправилности у складу са овим законом и
законима којима се уређују банке, микрокредитне организације, штедно-кредитне
организације и друге финансијске организације банкарског система.
(2) У вршењу контроле из става 1. овог члана Агенција има право увида у пословне
књиге и другу документацију финансијских организација банкарског система, као и
правних лица која су са финансијском организацијом која је предмет контроле повезана
имовинским, управљачким или пословним односима.
(3) Контролу из става 1. овог члана обављају овлашћена лица Агенције која имају
положен одговарајући стручни испит.
(4) Управни одбор Агенције доноси акт којим прописује услове и начин полагања
стручног испита из става 3. овог закона.
Члан 7.
(1) У обављању послова у складу са одредбама овог закона, правилима надзора и
струке Агенција je самосталнa и независнa, а надзор над њеним радом врши Народнa
скупштинa Републике Српске (у даљем тексту: Народнa скупштинa), којој je одговорнa за
свој рад.
(2) Чланови Управног одбора Агенције, директор и запослени у Агенцији не
одговарају за штету која настане приликом обављања дужности у оквиру овог закона и
других прописа којима се уређује банкарски систем, осим ако се докаже да су одређену
радњу учинили или пропустили да учине намјерно или грубом непажњом.
Члан 8.
При обављању послова из надлежности Агенције овлашћени представник Агенције
приликом представљања користи легитимацију и значку Агенције, чији облик и начин
употребе прописује директор Агенције.
Члан 9.
(1) Агенција представља Републику Српску на међународним конференцијама,
скуповима и у међународним организацијама, у оквиру своје надлежности.
(2) Агенција сарађује са међународним органима, тијелима и институцијама
надлежним за контролу и надзор банака и других финансијских организација.
(3) Ради обављања и унапређивања послова из своје надлежности, Агенција
сарађује са надзорним органима финансијског сектора Републике Српске и Босне и
Херцеговине, другим контролним органима и осталим институцијама и органима.

III ОМБУДСМАН ЗА БАНКАРСКИ СИСТЕМ
Члан 10.
(1) У саставу Агенције је Омбудсман за банкарски систем (у даљем тексту:
Омбудсман), као самостална организациона јединица, који промовише заштиту права и
интересе потрошача, односно физичких лица корисника финансијских услуга.
(2) Омбудсман, као један од носилаца заштите права потрошача у Републици
Српској, омогућава да се настале несугласице и спорови између институција банкарског
система и корисника финансијских услуга могу правично и брзо ријешити од независних
лица, са минимумом формалности, усаглашавањем, посредовањем или на други миран
начин.
(3) Омбудсман је независан у обављању својих задатака и одговара за њихово
извршавање, а спровођењем својих функција не дјелује као заступник Агенције.
Члан 11.
Омбудсман је надлежан за:
а) пружање информација о правима и обавезама корисника и давалаца
финансијских услуга,
б) праћење и предлагање активности за унапређивање односа између корисника
финансијских услуга и финансијских организација банкарског система,
в) истраживање активности на финансијском тржишту, по службеној дужности или
на основу приговора, ради заштите права корисника финансијских услуга,
г) разматрање приговора корисника финансијских услуга, давање одговора,
препорука и мишљења, те предлагање мјера за рјешавање приговора,
д) посредовање у мирном рјешавању спорних односа између корисника
финансијских услуга и финансијских организација банкарског система,
ђ) издавање смјерница или препорука о посебним стандардним условима или
активностима за примјену добрих пословних обичаја у пословању финансијских
организација банкарског система, те предлагање Управном одбору Агенције доношење
аката из његове надлежности у области заштите права корисника финансијских услуга,
е) сарадњу са надлежним правосудним, управним и другим органима и
организацијама, као и са надзорним и контролним институцијама у земљи и
иностранству, у оквиру своје надлежности,
ж) сарадњу са осталим органима и субјектима надлежним за заштиту права
потрошача и
з) предузимање других радњи из области заштите права корисника финансијских
услуга.
Члан 12.
(1) Омбудсман, у поступању по приговорима корисника финансијских услуга,
обезбјеђује заштиту њихових права и интереса путем:
а) поступка разматрања приговора корисника финансијских услуга, давањем
одговора, препорука и мишљења, те предлагањем мјера за рјешавање приговора и
б) поступка посредовања у мирном рјешавању спорних односа, када оцијени да из
предмета приговора може доћи до судског спора.

(2) У поступку посредовања у мирном рјешавању спорних односа, Омбудсман
примјењује прописе којима се уређује поступак медијације, при чему може, по потреби,
ангажовати друга овлашћена лица са специјалистичким знањима или медијаторе.
(3) Споразум о нагодби, који учесници у мирном рјешавању спорног односа
постигну уз посредовање Омбудсмана и сачине у писаној форми, има снагу извршне
исправе.
Члан 13.
(1) У поступку разматрања приговора и посредовања у мирном рјешавању спорних
односа, Омбудсман је дужан да поштује начела: законитости, непристрасности,
стручности, једнаких права и правичности, ефикасности и транспарентности правила и
процедура поступања Омбудсмана.
(2) Осим начела из става 1. овог члана, Омбудсман је дужан да у поступку мирног
рјешавања спорних односа примјењује начело добровољности и повјерљивости.
Члан 14.
(1) Финансијске организације банкарског система дужне су да сарађују са
Омбудсманом.
(2) Омбудсман је дужан да у току поступка разматрања по приговорима корисника
финансијских услуга омогући финансијским организацијама банкарског система, на чије
поступање корисник финансијских услуга подноси приговоре, да се изјасне о чињеницама
и околностима наведеним у приговору, односно доставе доказе у своју корист.
Члан 15.
Извјештај о раду Омбудсмана је саставни дио извјештаја Агенције, у складу са
чланом 39. овог закона.
Члан 16.
Управни одбор Агенције доноси акте којима се уређује рад Омбудсмана, услови и
поступак за именовање и престанак дужности лица које руководи Омбудсманом, те
уређују услови и начин поступања по приговорима корисника финансијских услуга и
посредовања у мирном рјешавању спорних односа, финансирање, извјештавање, као и
друга питања од значаја за рад Омбудсмана.
Члан 17.
На питања из области заштите корисника финансијских услуга у банкарском
систему и рад Омбудсмана, која нису уређена овим законом, примјењују се прописи који
уређују област заштите потрошача, поступак медијације и облигационе односе.

IV ОРГАНИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ АГЕНЦИЈОМ
Члан 18.
Организација, управљање и руковођење Агенцијом уређује се овим законом,
Статутом и другим актима Агенције.

Члан 19.
(1) Орган управљања Агенцијом је Управни одбор.
(2) Чланови Управног одбора именују се на период од пет година, а на основу
претходно спроведеног поступка јавне конкуренције у складу са законом.
(3) Управни одбор се састоји од пет чланова које, на приједлог Владе Републике
Српске (у даљем тексту: Влада), именује Народна скупштина.
Члан 20.
(1) Управни одбор Агенције предузима мјере за ефикасно и рационално обављање
послова и задатака из надлежности Агенције.
(2) У вршењу послова из своје надлежности Управни одбор:
а) доноси Статут Агенције,
б) доноси друге акте у складу са законом и Статутом Агенције,
в) усваја финансијски план и финансијски извјештај Агенције и
г) усваја извјештаје које Агенција доставља у складу са овим законом.
(3) За свој рад Управни одбор Агенције одговара Народној скупштини.
Члан 21.
(1) Директор Агенције представља Агенцију, руководи радом и одговоран је за рад
Агенције.
(2) Директора и замјеника директора Агенције, по претходно спроведеном
поступку јавне конкуренције у складу са законом, на приједлог Владе, именује Народна
скупштина на период од пет година.
(3) Директор и замјеник директора учествују у раду Управног одбора Агенције,
али немају право гласа.
(4) Директор и замјеник директора за свој рад одговорни су Управном одбору и
Народној скупштини.
Члан 22.
(1) Директор, у оквиру својих права и обавеза врши сљедеће послове:
а) доноси рјешења којима се дају или одузимају дозволе неопходне за рад банака
и других финансијских организација банкарског система,
б) предузима прописане мјере према банкама и другим финансијским
организацијама банкарског система,
в) одлучује о запошљавању и ангажовању лица у Агенцији, у складу са Статутом
и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији,
г) заступа Агенцију у судским поступцима,
д) представља Агенцију на састанцима са представницима Централне банке Босне
и Херцеговине ради координације у обављању дјелатности Агенције у складу са законом
и Статутом Агенције,
ђ) доноси акте у складу са овим законом и Статутом Агенције и
е) обавља и друге послове прописане овим законом, другим законима и Статутом
Агенције.
(2) Замјеник директора обавља послове у складу са актом о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији, а када је директор спријечен

да врши своју функцију, замјењује директора са правима и дужностима која одреди
директор Агенције.
(3) Директор може пренијети одређена овлашћења из своје надлежности на главног
савјетника или друге запослене у Агенцији.
Члан 23.
Ако се до истека мандата именованих чланова Управног одбора Агенције,
директора или замјеника директора Агенције не изврше нова именовања, постојећи
чланови Управног одбора, директор или замјеник директора Агенције наставиће да
обављају своје дужности најдуже шест мјесеци, односно до коначног именовања од
Народне скупштине.
Члан 24.
(1) Накнаде члановима Управног одбора, плате директору и замјенику директора
Агенције одређује Управни одбор, у складу са актима Агенције.
(2) Плате осталих запослених и ангажованих лица у Агенцији одређује директор, у
складу са актима Агенције.
Члан 25.
(1) За члана Управног одбора, директора и замјеника директора Агенције може
бити именовано лице које је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине и којe
има високу стручну спрему економског или правног смјера.
(2) Члан Управног одбора не може бити радник Агенције, члан органа или
запослен у банци или другој финансијској организацији банкарског система.
(3) Директор, замјеник директора и запослени у Агенцији не могу бити запослени
у неком другом привредном друштву или правном лицу и не могу бити чланови органа у
банци или другој финансијској организацији банкарског система.
(4) Чланови Управног одбора Агенције, директор и замјеник директора не могу
посједовати, директно или индиректно, удјеле, акције или дужничке хартије од
вриједности у банци или другој финансијској организацији над чијим радом Агенција
врши контролу и надзор.
(5) За члана Управног одбора, директора и замјеника директора Агенције не могу
бити именована лица која су осуђивана за кривично дјело против привреде и платног
промета или кршење јавних или професионалних дужности.
Члан 26.
Директор, замјеник директора или члан Управног одбора Агенције могу бити
разријешени дужности и прије истека периода на који су именовани у случају да:
а) не поступају у складу са законом и прописима Агенције,
б) злоупотребљавају свој положај,
в) престану да испуњавају услове прописане за именовање,
г) својим поступањем битно наруше углед Агенције или
д) поднесу образложену оставку у писаној форми.

Члан 27.
(1) Ако члану управног одбора престане мандат, односно буде разријешен
дужности прије истека мандата, нови члан Управног одбора бира се, на основу
спроведеног поступка јавне конкуренције, на период до истека мандата члана управног
одбора којем је мандат престао, односно који је разријешен.
(2) Ако директору, односно замјенику директора престане мандат, односно буде
разријешен у случајевима из члана 26. овог закона, Народна скупштина може именовати
вршиоца дужности на период до шест мјесеци.
(3) У случају подношења оставке директор, замјеник директора или члан Управног
одбора остаје на дужности до разрјешења, а најдуже три мјесеца од дана подношења
оставке.
Члан 28.
Директор и замјеник директора Агенције не могу без писаног одобрења Управног
одбора бити именовани у управни одбор или на послове директора банке или друге
финансијске организације банкарског система у периоду од двије године након престанка
рада у Агенцији.

V ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 29.
(1) Пословном тајном Агенције сматра се податак, чињеница или сазнање до којег
је овлашћено лице Агенције дошло обављајући послове и извршавајући дужности из своје
надлежности или које је Агенција примила од надлежне организације, институције,
органа или друге државе, тј. тијела друге државе, укључујући надзорна тијела основана
одлукама Европског парламента и Савјета Европске уније, а чије би откривање
неовлашћеном лицу нанијело или могло да нанесе штетне посљедице за остваривање
циљева и обављање надзорне функције Агенције, углед и интерес организација
банкарског система, као и лица од којих је Агенција примила податке (у даљем тексту:
тајни податак).
(2) Агенција доноси акт којим одређује податке који се сматрају тајним подацима и
прописује начин приступања, коришћења, размјене, чувања и заштите тих података, као и
поступак престанка тајности података.
(3) Тајне податке које су добили у вршењу надзора, обављању послова или
извршавању дужности из свог дјелокруга, или које су сазнали или примили на други
начин, чланови Управног одбора Агенције, директор, замјеник директора, запослени,
ревизори и друга лица која поступају или која су поступала за Агенцију или у име
Агенције дужни су да чувају, у складу са овим законом, актима донесеним на основу њега
и другим прописима којима се уређује чување тајних података.
(4) Лица из става 3. овог члана дужна су да чувају тајне податке и након престанка
радног односа, односно престанка њиховог ангажовања у Агенцији.
(5) Тајне податке забрањено је откривати било којем другом лицу, органу или
организацији или тијелу, осим у збирном облику, на основу којег није могуће утврдити
појединачне банке и друге финансијске организације банкарског система на које се ти
подаци односе.

(6) Изузетно од става 5. овог члана, лице из става 3. овог члана може тајне податке
открити у складу са поступком који прописује Агенција, под условом да откривање тајних
података испуњава један од сљедећих услова:
а) да су тајни подаци потребни за спровођење поступака по налогу суда или
тужилаштва, када то у писaном облику затражи или наложи надлежни суд,
б) да служи за рад лица или органа надлежних за контролу и надзор финансијских
институција,
в) да правни интерес Агенције у судским поступцима захтијева откривање тих
података и
г) приликом стечаја или ликвидације, ако су тајни подаци неопходни за рјешавање
потраживања повјерилаца, те осталих захтјева који се односе на поступак стечаја или
ликвидације банке или друге финансијске организације банкарског система, осим оних
података који се односе на друге субјекте који су укључени и имају правни интерес у
финансијској санацији или реорганизацији банке или друге финансијске организације
банкарског система.
(7) Обавеза чувања тајних података примјењује се и на податке које су Агенцији
или лицима из става 3. овог члана доставила друга надзорна тијела, укључујући Европску
агенцију за банкарство и Европски одбор за системски ризик, а који за та тијела имају
карактер тајних података.
Члан 30.
Агенција може користити тајне податке искључиво у сврхе:
а) провјере испуњености услова за издавање сагласности, дозвола или одобрења,
које су банке или другe финансијске организације банкарског система дужне да имају у
складу са законом и обављањa надзора над њиховим пословањем на појединачној или
консолидованој основи, посебно у смислу ликвидности, адекватности капитала, велике
изложености појединачном лицу или групи повезаних лица, административних и
рачуноводствених процедура и интерне контроле,
б) изрицања надзорних мјера и
в) у поступку управног спора и у другим судским поступцима против Агенције.
Члан 31.
(1) Агенција може открити тајне податке из члана 29. став 1. овог закона у
случајевима и у складу са поступком прописаним овим законом, актима донесеним на
основу њега и другим прописима, лицима, органима или организацијама или тијелима у
Републици Српској и Босни и Херцеговини, државама чланицама Европске уније и
трећим земљама, и то:
а) надлежном суду, тужилаштву или лицима која раде по њиховим налозима,
уколико су такви подаци потребни за поступке које спроводе у оквиру својих
надлежности,
б) органима надлежним за контролу и надзор финансијских институција (банке,
микрокредитне организације, лизинг друштва, осигуравајућа друштва, инвестициони
фондови и друге финансијске институције) и представницима међународних
финансијских институција у извршавању њихових службених дужности,
в) ревизорима који обављају ревизију финансијских извјештаја банака и других
финансијских организација банкарског система,
г) надлежним лицима или институцијама одговорним за осигурање депозита у
банкама, укључујући Агенцију за осигурање депозита Босне и Херцеговине,

д) тијелима надлежним за надзор органа укључених у поступак ликвидације или
стечаја банке или друге финансијске организације банкарског система,
ђ) тијелима која су надлежна за надзор над ревизорима који обављају ревизију
извјештаја банака и других финансијских организација банкарског система,
е) Централној банци Босне и Херцеговине, централним банкама Европског
система централних банака и другим тијелима које имају сличне задатке и одговорности
као централне монетарне власти, када су подаци битни за спровођење њихових
одговарајућих законом прописаних задатака, укључујући спровођење монетарне политике
и одредаба у вези са ликвидношћу, надзор над платним системима, системе клиринга и
поравнања и очување стабилности финансијског система или, када је то одговарајуће,
другим тијелима одговорним за надзор платних система, што важи и у ванредним
ситуацијама,
ж) министарству надлежном за финансије или државном тијелу одређене земље
одговорном за спровођење закона који уређују надзор банака и других финансијских
организација или осигуравајућих друштава, само за потребе спровођења надзора из своје
надлежности, што важи и у ванредним ситуацијама,
з) централним клириншким институцијама за хартије од вриједности или другим
клириншким кућама или системима поравнања у складу са законом који регулише
тржиште финансијских инструмената у погледу обављања клиринга и поравнања које се
спроводи на једном од тржишта у Републици Српској и Босни и Херцеговини, уколико
Агенција процијени да су такви подаци неопходни ради предузимања одговарајућих
активности ових институција због неиспуњавања обавеза или потенцијалног
неиспуњавања обавеза од учесника на овим тржиштима,
и) члановима колегијума супервизора у којима је и Агенција члан, у оквиру
спровођења задатака ових колегијума и
ј) другим лицима ако откривање тајних података испуњава један од услова из
члана 29. став 6. овог закона.
(2) Лица из става 1. овог члана којима Агенција открије тајне податке могу те
податке користити само у циљу извршавања послова из својих надлежности и дужна су да
чувају тајне податке на начин утврђен чланом 29. овог закона.
Члан 32.
(1) Агенција може, у оквиру своје надлежности, закључити споразуме којима се
утврђује размјена тајних података са надлежним тијелима или лицима из члана 31. овог
закона, ако су испуњени сљедећи услови:
а) потписан споразум о међусобној сарадњи између Агенције и надлежног тијела
или лица,
б) ако тијело или лице са којим је потписан споразум о сарадњи подлијеже
обавези чувања тајних података, која је најмање једнака захтјевима прописаним овим
законом и
в) ако је сврха размјене података искључиво вршење контроле, односно надзорне
функције или спровођења задатака надлежног тијела или лица.
(2) Тајне податке које Агенција добије од надзорног тијела друге земље или до
којих дође у непосредној контроли филијале стране банке, које је дужна да чува у складу
са чланом 29. став 5. овог закона, Агенција може открити другом лицу или тијелу само уз
претходно прибављену сагласност надзорног тијела које је информацију дало и
искључиво у сврху за коју је сагласност дата.

VI ФИНАНСИРАЊЕ АГЕНЦИЈЕ
Члан 33.
(1) Средства за рад Агенције обезбјеђују се из:
а) накнада за издавање дозвола за рад банака и других финансијских организација
банкарског система,
б) мјесечних накнада које банке и друге финансијске организације банкарског
система издвајају за надзор свог пословања и
в) накнада за обављање других послова из дјелокруга Агенције.
(2) Вишак прихода над расходима из текуће године преноси се у наредну годину.
Члан 34.
Агенција може одузети банци или другој финансијској организацији банкарског
система дозволу за рад, ако пропусте да плате Агенцији обрачунату накнаду.
Члан 35.
(1) Управни одбор Агенције доноси акт којим прописује висину накнада из члана 33.
став 1. овог закона, уз сагласност Владе.
(2) Актом Агенције из става 1. овог члана могу се прописати веће накнаде за банке
и друге финансијске организације банкарског система чији надзор и контрола захтијевају,
осим предузимања уобичајених активности, и предузимање додатних активности
Агенције.

VII АКТИ АГЕНЦИЈЕ
Члан 36.
(1) Агенција има Статут.
(2) Статутом Агенције уређује се:
a) организација и начин пословања Агенције,
б) начин рада Управног одбора,
в) овлашћење за заступање Агенције и потписивање документације,
г) послови, права, обавезе и одговорности лица са посебним овлашћењима и
одговорностима и
д) друга питања у вези са пословањем Агенције.
(3) Статут Агенције доноси Управни одбор, на који сагласност даје Влада и
објављује се у „Службеном гласнику Републике Српске”.
Члан 37.
(1) Агенција доноси подзаконске акте из своје надлежности, у складу са овим и
другим законима.
(2) Општи акти из става 1. овог члана објављују се у „Службеном гласнику
Републике Српске”, у складу са Статутом Агенције.
(3) Агенција води регистар донесених општих аката.

VIII

ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
Члан 38.

(1) Банке и друге финансијске организације банкарског система дужне су да
достављају Агенцији извјештаје и друге податке по врсти, обиму и у роковима у складу са
прописима Агенције.
(2) Осим извјештаја из става 1. овог члана, организације из става 1. овог члана
дужне су да доставе Агенцији извјештај и мишљење вањског ревизора до 31. маја текуће
године за претходну годину.
(3) Управни одбор Агенције доноси акт којим прописује минимум обима, облик и
садржај програма економско-финансијске ревизије за банке и друге финансијске
организације банкарског система.
(4) Агенција може одбити извјештај из става 2. овог члана и захтијевати нови
извјештај и мишљење вањског ревизора којег именује Агенција, на терет банке и друге
финансијске организације банкарског система.
Члан 39.
(1) Агенција подноси Народној скупштини годишњи извјештај о стању у
банкарском систему, извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским
извјештајем Агенције, најкасније до 30. јуна текуће године за претходну годину.
(2) Управни одбор Агенције дужан је да разматра извјештаје из става 1. овог члана
прије подношења Народној скупштини.
(3) Агенција доставља Влади полугодишње извјештаје из става 1. овог члана,
најкасније три мјесеца након истека извјештајног периода.
(4) Садржај извјештаја из става 1. овог члана утврђује се Статутом Агенције.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 40.
Агенција је правни сљедбеник Народне банке Републике Српске.
Члан 41.
Чланови Управног одбора Агенције, директор и замјеник директора Агенције који
су именовани у складу са Законом о Агенцији за банкарство Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 10/98, 16/00, 18/01, 71/02, 18/03, 39/03,
123/06 и 40/11), остају на дужности до истека мандата.
Члан 42.
(1) Агенција ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона ускладити
своје подзаконске акте са одредбама овог закона.
(2) До доношења аката из става 1. овог члана, примјењују се подзаконски акти
Агенције који су важили нa дан ступања на снагу овог закона, ако нису са њим у
супротности.

Члан 43.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о Агенцији за банкарство
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 10/98, 16/00, 18/01, 71/02,
18/03, 39/03, 123/06 и 40/11).

Члан 44.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Српске“.

Број: 01-1517 /13
Датум: 27. јун 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Мр Игор Радојичић

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
АГЕНЦИЈИ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Члан 1.
У Закону о Агенцији за банкарство Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 59/13) члан 5. мијења се и гласи:
„(1) Надлежности Агенције су:
a) утврђивање и спровођење активности и мјера ради очувања и јачања
стабилности банкарског система, у складу са законом,
б) доношење прописа којима се уређује рад банака, микрокредитних
организација, штедно-кредитних организација, давалаца лизинга и других
финансијских организација банкарског система,
в) издавање и одузимање банкама дозволе за рад и других одговарајућих аката у
складу са својим овлашћењима, посредни и непосредни надзор пословања банака,
налагање мјера надзора и друге надлежности у складу са законом којим се уређују
банке,
г) издавање и одузимање микрокредитним организацијама дозволе за рад и
других одговарајућих аката у складу са својим овлашћењима, посредни и непосредни
надзор пословања микрокредитних организација, налагање мјера надзора и друге
надлежности у складу са законом којим се уређују микрокредитне организације,
д) издавање и одузимање штедно-кредитним организацијама дозволе за рад и
других одговарајућих аката у складу са својим овлашћењима, посредни и непосредни
надзор пословања штедно-кредитних организација, налагање мјера надзора и друге
надлежности у складу са законом којим се уређују штедно-кредитне организације,
ђ) издавање и одузимање даваоцима лизинга дозволе за рад и других
одговарајућих аката у складу са својим овлашћењима, посредни и непосредни надзор
пословања даваоца лизинга, налагање мјера надзора и друге надлежности у складу са
законом којим се уређује лизинг,
е) издавање и одузимање другим финансијским организацијама банкарског
система дозвола и других одговарајућих аката када је за то овлашћена овим и посебним
законима, посредни и непосредни надзор пословања других финансијских организација
банкарског система, налагање мјера надзора и друге надлежности у складу са овим и
посебним законима,
ж) доношење одговарајућих аката, надзор и предузимање потребних мјера у вези
са спречавањем прања новца и финансирања терористичких активности које се односе
на банке, микрокредитне организације, штедно-кредитне организације, даваоце лизинга
и друге финансијске организације банкарског система, у сарадњи са надлежним
органима и институцијама у области спречавања прања новца и финансирања
терористичких активности, а у складу са прописима којима се уређује спречавање
прања новца и финансирање терористичких активности,
з) надзор и предузимање потребних мјера у складу са прописима којима се
уређује увођење и примјена одређених привремених мјера ради ефикасног спровођења
међународних рестриктивних мјера,
и) доношење аката и обављање послова заштите права и интереса корисника
финансијских услуга у банкарском систему, вршење надзора над примјеном прописа из

ове области и предузимање других активности и одговарајућих мјера у оквиру својих
овлашћења,
ј) утврђивање испуњености услова за покретање поступка реструктурирања
банака, спровођење поступка реструктурирања, одлучивање о инструментима и
мјерама које ће се предузети у реструктурирању и обављање других послова у вези са
реструктурирањем, у складу са законом којим се уређују банке,
к) издавање и одузимање сагласности за отварање представништва, надзор
пословања представништава, налагање мјера надзора и друге надлежности у складу са
законом којим се уређују банке,
л) изрицање новчане казне и издавање прекршајног налога и
љ) друге надлежности у складу са овим законом и другим законима.
(2) У рјешавању у управним стварима Агенција примјењује одредбе прописа којима
се уређује општи управни поступак, пословање финансијских организација банкарског
система, те правила надзора и струке, ако законом није другачије одређено.“
Члан 2.
Послије члана 6. додаје се нови члан 6а. који гласи:
„Члан 6а.
(1) При спровођењу реструктурирања банке, односно члана банкарске групе –
финансијске организације банкарског система и вршењу других овлашћења у вези са
реструктурирањем, Агенција је овлашћена да врши увид у пословне књиге и другу
документацију банке, односно члана банкарске групе, као и у пословне књиге и другу
документацију лица која су са њима повезана имовинским, управљачким или
пословним односима.
(2) Ради извршавања надлежности за реструктурирање банака, односно члана
банкарске групе – финансијске организације банкарског система, Агенција сарађује са
Агенцијом за банкарство Федерације Босне и Херцеговине, Агенцијом за осигурање
депозита Босне и Херцеговине и Централном банком Босне и Херцеговине, с другим
надзорним органима финансијског сектора Републике Српске, Федерације Босне и
Херцеговине и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, са страним тијелима надлежним
за реструктурирање финансијских институција и за надзор у области финансијског
пословања, као и са другим надлежним тијелима.
(3) Агенција може податке прибављене у извршавању надлежности за
реструктурирање банака размјењивати са органима, институцијама и тијелима из става
2. овог члана у складу са одредбама овог закона којима се уређује пословна тајна и
законом којим се уређују банке.
(4) Агенција доноси акт којим прописује начин вршења овлашћења из става 1. овог
члана, у складу са овим и другим законом.“
Члан 3.
У члану 7. став 2. мијења се и гласи:
„(2) Агенција, директор, замјеник директора и овлашћена лица у Агенцији, лица
која је Агенција именовала за савјетнике, привремене управнике или посебне
управнике, као и друга лица која по рјешењу Агенције или на основу закона у поступку
надзора финансијских организација банкарског система или реструктурирања банке
врше дужности утврђене законом, не одговарају за штету која настане приликом
обављања дужности у примјени прописа којима се уређују банке, микрокредитне

организације, штедно-кредитне организације, даваоци лизинга и друге финансијске
организације банкарског система, осим ако се у одговарајућем поступку пред
надлежним органом правоснажном одлуком докаже да су одређену радњу из које је
наступила штетна посљедица учинили или пропустили да учине намјерно или грубом
непажњом.“
Послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„(3) Лица из става 2. овог члана не могу одговарати за штету насталу приликом
обављања дужности ни након престанка радног односа у Агенцији, односно престанка
вршења дужности.“
Члан 4.
Послије члана 18. додаје се нови члан 18а. који гласи:
„Члан 18а.
(1) У оквиру Агенције, у складу са овим законом и Статутом, за обављање послова
надзора финансијских организација банкарског система успоставља се унутрашња
организациона јединица – Јединица за надзор.
(2) У оквиру Агенције, у складу са овим законом, законом којим се уређују банке и
Статутом, за обављање послова који се односе на реструктурирање банака, успоставља
се унутрашња организациона јединица – Јединица за реструктурирање.
(3) Послови надзора пословања финансијских организација банкарског система и
послови који се односе на реструктурирање банака обављају се у Агенцији на начин
којим се обезбјеђују њихова самосталност и организациона раздвојеност у односу на
друге надлежности и послове Агенције и којим се спречава сукоб интереса.
(4) Послови надзора пословања финансијских организација банкарског система и
послови који се односе на реструктурирање банака обављају се у Агенцији на начин
којим се обезбјеђује одвојено руковођење сваким од тих послова и њихова
организациона раздвојеност, те којим се спречава сукоб интереса.
(5) Руководиоца Јединице за надзор и руководиоца Јединице за реструктурирање, по
претходно спроведеном поступку јавне конкуренције у складу са законом, именује
Управни одбор.
(6) За обављање појединих задатака у непосредном надзору, Агенција може
ангажовати овлашћеног ревизора, привредно друштво за ревизију или друго овлашћено
стручно лице да изврши непосредни надзор банке у складу са законом.
(7) Положај, организација и начин рада организационих јединица у чијем су
дјелокругу послови из става 4. овог члана, као и сарадња и размјена података између
њих уређују се Статутом и другим унутрашњим општим актима Агенције.“
Члан 5.
У члану 19. послије става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„(4) Члан Управног одбора може бити лице које испуњава сљедеће услове:
а) има завршен први циклус студија са остварених најмање 240 ЕCTS бодова
економског или правног смјера или еквивалент и пет година радног искуства у тој
стручној спреми у органима, организацијама и институцијама финансијског сектора и
б) има одговарајућа стручна знања и лична својства која га чине достојним за
обављање ове функције.“

Члан 6.
Послије члана 20. додаје се нови члан 20а. који гласи:
„Члан 20а.
(1) Сједнице Управног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном у три
мјесеца.
(2) Сједницама Управног одбора предсједава предсједник Управног одбора, којег
чланови Управног одбора бирају између себе.
(3) На сједнице Управног одбора позивају се и директор Агенције за осигурање
депозита Босне и Херцеговине и директор Агенције за банкарство Федерације Босне и
Херцеговине, који сједницама присуствују без права гласа, а зависно од питања која се
разматрају на сједници, по позиву, сједници могу да присуствују и друга стручна лица.
(4) Управни одбор је дужан да, у оквиру својих надлежности, предузме мјере којима
се обезбјеђује:
а) одвојено руковођење послова надзора пословања финансијских организација
банкарског система и послова који се односе на реструктурирање банака, њихова
организациона раздвојеност, те спречавање сукоба интереса и
б) размјена информација неопходних за извршавање надлежности у вези са
реструктурирањем, између Јединице за надзор и Јединице за реструктурирање.“
Члан 7.
У члану 21. послије става 4. додаје се нови став 5. који гласи:
„(5) Директор и замјеник директора Агенције може бити лице које испуњава сљедеће
услове:
а) има завршен први циклус студија са остварених најмање 240 ЕCTS бодова
економског или правног смјера или еквивалент и седам година радног искуства у тој
стручној спреми на руководећим пословима у органима, организацијама и
институцијама финансијског сектора и
б) има одговарајућа стручна знања и лична својства која га чине достојним за
обављање ове функције.“
Члан 8.
У члану 22. у ставу 1. тачка а) мијења се и гласи:
„а) разматра приједлог Одбора за надзор и рјешењем одлучује о давању или
одузимању дозволе за рад финансијских организација банкарског система и примјени
мјера надзора,“.
У ставу 2. послије ријечи: „у складу са“ додају се ријечи: „Статутом и“, а ријечи: „са
правима и дужностима која одреди директор Агенције“ замјењују се ријечима: „са
истим правима и дужностима“.
Послије става 3. додајe се нови стaв 4. који гласи:
„(4) Изузетно од става 1. тачка а) овог члана, ако се поступак ликвидације, односно
стечаја банке покреће усљед покретања, односно спровођења поступка
реструктурирања банке, директор након разматрања приједлога Одбора за
реструктурирање, рјешењем одлучује о одузимању дозволе за рад банкама, као и о
покретању поступка ликвидације, односно подношењу захтјева за покретање стечајног
поступка над банком.“

Члан 9.
Послије члана 22. додају се нови чл. 22а. и 22б. који гласе:
„Члан 22а.
(1) Одбор за надзор чине директор, замјеник директора, руководилац Јединице за
надзор и два члана из реда запослених која, у складу са Статутом, одреди Управни
одбор Агенције.
(2) Сједнице Одбора за надзор одржавају се по потреби, а најмање једном мјесечно.
(3) Одбору за надзор предсједава директор.
(4) Одбор за надзор усваја приједлоге већином од укупног броја гласова.
(5) Члан Одбора за надзор не може бити суздржан од гласања.
(6) Питања која се разматрају на сједницама Одбора за надзор утврђују се овим
законом и Статутом, а Одбор за надзор нарочито даје приједлог у вези са:
а) давањем и одузимањем дозволе за рад банкама, микрокредитним организацијама,
штедно-кредитним организацијама, даваоцима лизинга и другим финансијским
организацијама банкарског система и
б) примјеном мјера надзора према финансијским организацијама банкарског
система.
(7) Одбор за надзор доноси пословник о свом раду, којим се уређују начин сазивања
и одржавања сједница и друга питања у вези са радом Одбора за надзор.
Члан 22б.
(1) Одбор за реструктурирање чине директор, замјеник директора, руководилац
Јединице за реструктурирање и два члана из реда запослених која, у складу са
Статутом, одреди Управни одбор Агенције.
(2) Сједнице Одбора за реструктуририње одржавају се по потреби, а најмање једном
у три мјесеца.
(3) Одбору за реструктурирање предсједава директор.
(4) Одбор за реструктурирање усваја приједлоге већином од укупног броја гласова.
(5) Члан Одбора за реструктурирање не може бити суздржан од гласања.
(6) Питања која се разматрају на сједницама Одбора за реструктурирање утврђују се
овим законом и Статутом, а Одбор за реструктурирање даје приједлог у вези са:
а) усвајањем плана реструктурирања, отклањањем препрека за реструктурирање,
отписом и конверзијом капитала, избором лица које врши независну процјену
вриједности имовине и обавеза, покретањем поступка реструктурирања, као и у вези са
инструментима и мјерама које се предузимају у реструктурирању и
б) доношењем и других појединачних аката у поступку реструктурирања банке и
банкарске групе, у складу са законом којим се уређују банке.
(7) Изузетно од члана 22а. став 6. овог закона, ако се поступак ликвидације, односно
стечаја банке покреће усљед покретања, односно спровођења поступка
реструктурирања банке, приједлог у вези са одузимањем дозволе за рад банке, као и у
вези са покретањем поступка ликвидације, односно подношењем захтјева за покретање
стечајног поступка над банком даје Одбор за реструктурирање.
(8) Одбор за реструктурирање доноси пословник о свом раду, којим се уређују начин
сазивања и одржавања сједница и друга питања у вези са радом Одбора за
реструктурирање.“

Члан 10.
У члану 30. у тачки б) послије ријечи: „мјера“ додају се ријечи: „и извршавања
надлежности у вези са реструктурирањем банака, у складу са законом којим се уређују
банке“.
Члан 11.
У члану 38. у ставу 2. ријечи: „31. маја“ замјењују се ријечима: „30. априла“.
Члан 12.
Агенција ће ускладити Статут Агенције за банкарство Републике Српске са овим
законом у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона, а своје унутрашње
опште акте у року од три мјесеца од дана ступања на снагу тог статута.
Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Српске“.
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