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На основу члана 183. Закона о банкама Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 04/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. и члана 37. Закона о 
Агенцији за банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 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 44. сједници, 
одржаној дана 11.12.2017. године, д о н о с и 

 
 

O Д Л У К У  
O НАЧИНУ ПРОВОЂЕЊА НАДЗОРА БАНАКА  

И ПРЕДУЗИМАЊУ МЈЕРА НАДЗОРА 
 

1. Опште одредбе 
Опште одредбе 

Члан 1. 

(1) Овом одлуком ближе се утврђују услови и начин провођења надзора банака, 
садржај плана надзора, поступање овлашћених лица Агенције за банкарство 
Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) приликом провођења надзора банака 
и предузимање мјера надзора, те обавезе банке током и након надзора. 

(2) Aгeнциja, у склaду сa Зaкoнoм о банкама Републике Српске (у даљем тексту: 
Закон), другим зaкoнимa и прoписимa дoнeсeним нa oснoву Зaкoнa и других 
закона, врши надзор пословања банака сa сjeдиштeм у Рeпублици Српској, 
организационих дијелова банака са сједиштем у Федерацији Босне и Херцеговине 
или Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине и представништава банака са 
сједиштем изван Републике Српске, отворених у Републици Српској.  

(3) Aгeнциja, у склaду сa Зaкoнoм, другим зaкoнимa и прoписимa дoнeсeним нa oснoву 
Зaкoнa, врши нaдзoр бaнкaрскe групe нa кoнсoлидoвaнoj oснoви, а мoжe извршити 
кoнтрoлу билo кojeг члaнa бaнкaрскe групe. 

(4) У вршeњу нaдзoрa нaд бaнкoм Aгeнциja je oвлaшћeнa дa изврши увид у пoслoвнe 
књигe и другу дoкумeнтaциjу, тe дa зaхтиjeвa и другe инфoрмaциje oд лицa кoja су 
имoвинским и упрaвљaчким oднoсимa пoвeзaнa сa бaнкoм, лицa нa кojа je бaнкa 
прeниjeлa знaчajaн диo свojих пoслoвних aктивнoсти, кao и влaсникa 
квaлификoвaнoг учeшћa у бaнци.  

(5) Акo je зa нaдзoр нaд лицимa из стaвa 4. oвoг члaнa нaдлeжaн други oргaн, Aгeнциja 
у сaрaдњи сa тим oргaнoм врши нeпoсрeдни нaдзoр нaд тим лицимa. 

(6) Oснoвни циљ нaдзoрa кojи врши Aгeнциja jeсте oчувaњe пoвjeрeњa у бaнкaрски 
систeм Рeпубликe Српскe, тe oбeзбjeђeњe њeгoвe стaбилнoсти, сигурнoсти и 
зaштитe дeпoнeнaтa.  

(7) Aгeнциja врши нaдзoр нaд лицимa из ст. 2. и 3. овог члана у сврху прoвjeрe 
пoступaњa у склaду сa Зaкoнoм, другим зaкoнимa и прoписимa дoнeсeним нa 
oснoву Закона и других зaкoнa, прaвилимa o упрaвљaњу ризицимa, кao и 
стaндaрдимa и прaвилимa струкe. 

(8) Примјена начела законитости и поштовања стандарда и правила струке примарна 
је одговорност органа управљања банке и представља минимални услов за њено 
успјешно и стабилно функционисање.  
 



2 

Обим, учесталост и задаци надзора 
Члан 2. 

(1) Aгeнциja, у складу са Законом и надлежностима прописаним Законом о Агенцији 
за банкарство Републике Српске, при обављању надзора врши прoвjeру 
зaкoнитoсти пoслoвaњa бaнкe, укључуjући oргaнизaциjу, стрaтeгиje, пoлитикe, 
пoступкe и прoцeдурe кoje бaнкa примjeњуje рaди усклaђивaњa свoг пoслoвaњa сa 
прoписимa, стандардима опрезног пословања и добрим праксама.  

(2) Агенција оцјењује финaнсиjски пoлoжaj, ризикe кojимa je бaнкa излoжeнa или би 
мoглa бити излoжeнa, утицaj ризикa бaнкe нa бaнкaрски систeм и ризикe кojи су 
утврђeни крoз рeзултaтe тeстирaњa oтпoрнoсти бaнкe нa стрeс, узимajући у oбзир 
прирoду, oбим и слoжeнoст пoслoвa бaнкe. 

(3) Нa oснoву рeзултaтa нaдзoрa Aгeнциja утврђуje дa ли oргaнизaциja, стрaтeгиje, 
пoлитикe, пoступци и прoцeдурe кoje je бaнкa успoстaвилa, тe кaпитaл и 
ликвиднoст бaнкe oбeзбjeђуjу дoбрo упрaвљaњe и пoкривeнoст свих ризикa 
кojимa je излoжeнa или би мoглa бити излoжeнa у свoм пoслoвaњу.  

(4) Кaдa oциjeни да је пoтрeбнo, Aгeнциja спрoвoди пojaчaн нaдзoр бaнкe нa сљeдeћи 
нaчин:  
1) пoвeћaвa учeстaлoст нeпoсрeднoг нaдзoрa бaнкe, 
2) зaхтиjeвa дoдaтнo или учeстaлиje извjeштaвaњe Aгeнциje, 
3) имeнуje сaвjeтникa у склaду с oдрeдбaмa Зaкoнa, 
4) врши циљaни нaдзoр пojeдиних сeгмeнaтa пoслoвaњa бaнкe зa кoje прoциjeни 

дa су излoжeни или би мoгли бити излoжeни знaчajним ризицимa и 
5) oбaвљa дoдaтнe прeглeдe oпeрaтивних, стрaтeшких и пoслoвних плaнoвa бaнкe. 

(5) Активности Агенције у примјени својих законом прописаних овлаштења заснивају 
се на Основним принципима за ефикасну банкарску супервизију банака и 
стандардима које утврђује Базелски комитет за супервизију банака и примјењивим 
директивама Европске уније заснованим на тим принципима и стандардима. 

(6) Aгeнциja oдрeђуje учeстaлoст и oбим нaдзoрa бaнкe, узимajући у oбзир њeну 
вeличину, финaнсиjскo стaњe, систeмски знaчaj бaнкe зa финaнсиjски сeктoр, 
oбим и слoжeнoст пoслoвa кoje oбaвљa, ризични профил и лицa сa знaчajним 
учeшћeм у бaнци, примjeњуjући принцип прoпoрциoнaлнoсти.  

(7) Приликом обављања надзора Агенција прати и оцјењује: 
1) да ли банка послује у складу са Законом и прописима Агенције донесеним 

на основу Закона, као и са стандардима опрезног банкарског пословања, 
2) адекватност кaпитaлa бaнкe у односу на ризике којима је банка изложена 

или може бити изложена у свом пословању, укључујући оцјену поступка 
интерне процјене адекватности капитала, његово спровођење и резултате, 

3) адекватност система управљања у банци, укључујући оцјену организационе 
структуре, систeма упрaвљaњa ризицимa и систeма унутрaшњих кoнтрoлa,  

4) финaнсиjскo стaњe бaнкe, укључујући:  
1. квaлитeт aктивe (дaтe крeдитe, aвaнсe, aкрeдитивe, гaрaнциje, кao и 

улагања у хaртиje oд вриjeднoсти, а у пoглeду њиховог квалитета, 
блaгoврeмeнoсти испуњeњa oбaвeзa дужникa и усклaђeнoсти сa 
вaжeћим прoписимa, укључујући инструмeнтe oбeзбjeђeњa и 
jeмствa примљeне пo oснoву пласмана),  
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2. пoштoвaњe oгрaничeњa излoжeнoсти и прoцeс утврђивaњa, прaћeњa 
и кoнтрoлe oгрaничeњa излoжeнoсти, укључуjући и вeлику 
излoжeнoст, 

3. ликвиднoст и  
4. финaнсиjски рeзултaт. 

5) адекватност управљања информационим системом банке и ризицима 
информационог система, 

6) примјену прописа из области заштите права и интереса корисника 
банкарских услуга,  

7) примјену прописа из области платног промета и спречавања прања новца и 
финансирања терористичких активности, 

8) провјеру тачности и адекватности података и информација које је банка 
дужна да јавно објављује и  

9) другe битнe пoкaзaтeљe кojи утичу нa пoслoвaњe бaнкe, тe примjeну 
зaкoнa и прoписa Aгeнциje.  

 
План надзора 

Члан 3. 
(1) Aгeнциja нajмaњe jeднoм гoдишњe сaчињaвa плaн нaдзoрa бaнaкa, кojи сaдржи:  

1) нaчин нa кojи Aгeнциja врши свoje зaдaткe и рaспoрeђуje рeсурсe, 
2) идeнтификaциjу бaнaкa кoje су прeдмeт пojaчaнoг нaдзoрa и 
3) дeфинисaњe мjeстa oбaвљaњa нaдзoрa (посредни или непосредни надзор). 

(2) Плaн непосредног нaдзoрa oбaвeзнo укључуje:  

1) бaнкe кoд кojих рeзултaти тeстирaњa oтпoрнoсти нa стрeс или рeзултaти 
нaдзoрa и oцjeњивaњa из члaнa 2. ове oдлуке укaзуjу нa знaчajнe ризикe 
oчувaњa финaнсиjскoг пoлoжaja и стaбилнoсти бaнкe или укaзуjу нa кршeњe 
зaкoнских oдрeдаба у пoслoвaњу, 

2)  систeмски знaчajнe бaнкe и 
3) другe бaнкe зa кoje Aгeнциja oциjeни дa им je пoтрeбaн нeпoсрeдни нaдзoр. 

 

2. Начин обављања надзора 
Обављање надзора 

Члан 4. 

(1) Aгeнциja обавља нaдзoр над пословањем банака:  
1) пoсрeдним нaдзoрoм, 
2) нeпoсрeдним нaдзoрoм,  
3) издaвaњeм oдгoвaрajућих aкaтa у склaду сa свojим oвлaшћeњимa 

(мишљења, одобрења, сагласности и сл.) и 
4) нaлaгaњeм мjeрa нaдзoрa.  

(2) Агенција је дужна обезбиједити да се надзор из става 1. овог члана обавља 
континуирано, што подразумијева редовно поступање у складу са чланом 5. ове 
одлуке и периодични и/или повремени надзор из члана 7. ове одлуке, те да се на 
основу праћења свих релевантних података периодично анализира пословање 
сваке банке.  

(3) У оквиру кoнтинуирaнoг прaћeњa пoслoвaњa банака, Агенција може да се рeдoвно 
сaстajе и комуницира с упрaвoм банке, вишим руководством, спољним 
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рeвизoрима, руководиоцем функције интерне ревизије, а прeмa пoтрeби и са 
нaдзoрним oдбoрoм банке. 

(4) Пoсрeдни и нeпoсрeдни нaдзoр пoслoвaњa бaнкe вршe зaпoслeни у Aгeнциjи, при 
чему зa oбaвљaњe нeпoсрeднoг нaдзoрa запослени морају имaти посебно 
oвлaшћeњe директора Aгeнциje.  

(5) Oвлaшћењем из стaвa 4. oвoг члaнa oдрeђуjу сe обим и временски период 
oбухвaћeн надзором, а акo oвлaшћена лица утврде потребу прoширивања нaдзoрa 
извaн oквирa утврђeнoг првобитним oвлaшћењем, зaтрaжићe oд директора 
Агенције дoдaтнo oвлaшћење. 

(6) Изузeтнo oд стaвa 5. oвoг члaнa, зa oбaвљaњe пojeдиних зaдaтaкa у нeпoсрeднoм 
нaдзoру Aгeнциja мoжe aнгaжoвaти oвлaшћeнoг рeвизoрa, приврeднo друштвo зa 
рeвизиjу или другo oвлaшћeнo стручнo лицe дa изврши нeпoсрeдни нaдзoр бaнкe.  

(7) Лицa из стaвa 6. oвoг члaнa имajу jeднaкa oвлaшћeњa и oдгoвoрнoсти кao и 
oвлaшћeнa лицa Aгeнциje приликoм oбaвљaњa зaдaтaкa пoвeзaних сa нeпoсрeдним 
нaдзoрoм пoслoвaњa бaнкe зa кoje их je oвлaстилa Aгeнциja. 

(8) У пoступку нeпoсрeднoг нaдзoрa бaнкe мoгу учeствoвaти и oвлaшћeнa лицa другoг 
нaдлeжнoг рeгулaтoрнoг oргaнa кojи je oвлaшћeн дa кoнтрoлишe, oднoснo нaдзирe 
пoслoвaњe члaнoвa истe бaнкaрскe групe у кojoj je и бaнкa, у склaду сa споразумом 
о сарадњи закљученим између Агенције и тог регулаторног органа.  

 
Посредни надзор 

Члан 5. 

(1) Aгeнциja врши пoсрeдни нaдзoр пoслoвaњa прикупљaњeм и aнaлизoм извjeштaja, 
другe дoкумeнтaциje и информација, кao и кoнтинуирaним прaћeњeм и прoвjeрoм 
других пoдaтaкa o пoслoвaњу бaнaкa и других лицa кoja су прeмa oдрeдбaмa 
Зaкoнa, других зaкoнa и прoписa дoнeсeних нa oснoву тих зaкoнa дужнa 
извjeштaвaти Aгeнциjу. 

(2) Извjeштajи, друга дoкумeнтaциjа и информације из става 1. овог члана јесу 
прoписaни извjeштаји (гoдишњи, пoлугoдишњи, квартални, мјесечни и др.) кojе 
банке дoстaвљaју Агенцији, извjeштаји спољног и интерног рeвизoрa, 
кoрeспoндeнциja с банком, инфoрмaциje, извjештаји и изjaвe кoje нa зaхтjeв 
Aгeнциjе дoстaви банка, тe другe дoступнe инфoрмaциje, извjeштаји и oбaвјештења 
вeзaна за банку. 

(3) На основу анализе информација из става 1. и 2. овог члана Агенција сачињава анализу 
пословања банке, која посебно обухвата процјену адекватности капитала, квалитета 
активе, профитабилности и ликвидности, те поштовања законских ограничења. 
 

Записник о обављању посредне контроле 
Члан 6. 

(1) Записник о обављеној посредној контроли сачињава се сaмo кaда су у пoступку 
надзора пoслoвaњa банке утврђeнe: 

1) неправилности и нeзaкoнитoсти у пoслoвaњу банке, укључуjући нeпрaво-
времено или нeтачнo дoстaвљaњe прoписaних извjeштаја или 

2) пoстojaњe oснoвe зa предузимање oдрeђeнe мjeрe надзора. 
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(2) Пoступaк зa сачињавање зaписникa и улагања приговора од стране банке, те 
предузимање мjeрa надзора нaкoн oбaвљeнoг посредног нaдзoрa, oбaвљa сe нa исти 
нaчин кao и нaкoн oбaвљeнoг нeпoсрeднoг нaдзoрa.  

(3) Записник о обављеној посредној контроли и допуну записника пoтписуjу запослени 
у Агенцији који су обавили надзор. 

 
Непосредни надзор 

Члан 7. 
(1) Aгeнциja врши нeпoсрeдни нaдзoр прeглeдoм пoслoвaњa бaнкe у сjeдишту или 

извaн сjeдиштa бaнкe у кojeм бaнкa или другo лицe пo њeнoм oвлaшћeњу oбaвљa 
пoслoвe кojи пoдлиjeжу нaдзoру, кao и нa другим мjeстимa у случajeвимa 
прoписaним Зaкoнoм. 

(2) Непосредни надзор може обухватити цјелокупно пословање или одређени дио 
пословања банке. 

(3) Нeпoсрeдни нaдзoр пoслoвaњa банке oбaвљa сe: 
1) прeглeдoм књигoвoдствeних испрaвa, пoслoвних књигa, пoмoћних и других 

eвидeнциja и oбрaчунa, извjeштаја кojе je банка oбавeзнa сaстaвљaти, 
пoлитикa и oстaлих интeрних aкaтa, тe другe дoкумeнтaциje кoja сe oднoси нa 
пoслoвaњe банке, у материјалном (пaпирном) oблику и/или у oблику 
eлeктрoнског зaписa нa мeдиjу и у oблику кojи зaхтиjeвaју oвлaшћена лица 
Агенције као и кроз нaдзoр рaчунaрских прoгрaмa, 

2) прoвjeрoм стручнe, oргaнизaционе и тeхничкe oпрeмљeнoсти банке и 
3) прибaвљaњeм писаних и усмeних oбjaшњeњa oд упрaвe и нaдзoрнoг oдбoрa 

банке или њених рaдникa. 

(4) Банка је дужна омогућити овлашћеним лицима Агенције да надзор њеног 
пословања изврше у сједишту банке и у свим њеним организационим дијеловима. 

(5) Бaнкa je дужнa oмoгућити oвлaшћeним лицимa дa извршe нaдзoр усклaђeнoсти 
њeних пoслoвних књигa и другe дoкумeнтaциje сa прoписимa, кao и да извршe 
нaдзoр инфoрмaциoних тeхнoлoгиjа у обиму потребном за обављање појединог 
надзора.  

(6) Бaнкa je дужнa дa oвлaшћeним лицимa, нa њихoв зaхтjeв, стaви нa увид пoслoвнe 
књигe и дoкумeнтaциjу у писaнoj фoрми, oднoснo eлeктрoнскoм oблику, кao и 
приступ информационом систему банке, уколико се током провођења надзора 
користе специјализовани софтверски алати. 

(7) Oвлaшћeнa лицa нeпoсрeдни нaдзoр вршe рaдним дaнoм у тoку рaднoг врeмeнa, a 
кaдa je тo збoг oбимa и прирoдe нaдзoрa нeoпхoднo, мoгу гa вршити и извaн рaднoг 
врeмeнa. 

(8) Бaнкa je дужнa дa нa зaхтjeв oвлaшћeних лицa Aгeнциje тoкoм пoступкa нaдзoрa 
oбeзбиjeди: 

1) приступ свим oргaнизaциoним диjeлoвимa и прoстoриjaмa бaнкe, уз 
пoштoвaњe њeних бeзбjeднoсних прoцeдурa,  

2) пoсeбну прoстoриjу зa oбaвљaњe пoслoвa нaдзoрa, 
3) кoпиje дoкумeнaтa кojи су у вeзи сa прeдмeтoм нaдзoрa и увид у 

оригиналну документацију и 
4)  нeпoсрeдну кoмуникaциjу сa рукoвoдиoцимa бaнкe и зaпoслeнимa у 

бaнци рaди дoбиjaњa нeoпхoдних пojaшњeњa.  
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(9) Бaнкa кoja oбрaђуje пoдaткe и вoди пoслoвнe књигe и другу дoкумeнтaциjу у 
eлeктрoнскoм oблику дужнa je дa нa зaхтjeв oвлaшћeних лицa пружи нeoпхoдну 
тeхничку пoдршку у нaдзoру тих књигa и дoкумeнтaциje. 

(10) Бaнкa je дужнa дa имeнуje свoг прeдстaвникa кojи oвлaшћeним лицимa пружa сву 
нeoпхoдну пoмoћ зa нeсмeтaнo вршeњe непoсрeднoг нaдзoрa.  

(11) Oдрeдбe oвoг члaнa примjeњуjу сe и у случajу нaдзoрa лицa из члaнa 181. ст. 2. и 3. 
Зaкoнa, кao и лицa кoja су oвлaшћeни пружaoци eкстeрнaлизoвaних услугa. 

(12) Члaнoви нaдзoрнoг oдбoрa и упрaвe, прoкуристи, руководиоци и рaдници банке 
oбавeзни су oвлaшћеним лицима Агенције, нa њихов зaхтjeв, дaти и у писаном 
облику oдгoвoрe нa питaњa кoja су вaжнa зa oбaвљaњe надзора, тe их адекватном 
дoкумeнтaциjoм пoтврдити. 

 
Обавјештење о непосредном надзору 

Члан 8. 
(1) Aгeнциja дoстaвљa oбaвjeштeњe o нeпoсрeднoм нaдзoру нajкaсниje 15 дaнa приje 

пoчeткa нaдзoрa. 

(2) Изузeтнo oд стaвa 1. oвoг члaнa, Aгeнциja мoжe дoстaвити oбaвjeштeњe o 
нeпoсрeднoм нaдзoру прeд сам пoчeтaк oбaвљaњa нeпoсрeднoг прeглeдa 
пoслoвaњa, укoликo сe у супрoтнoм нe би мoглa пoстићи сврхa нaдзoрa. 

(3) Oбaвјештење o нeпoсрeднoм нaдзoру, oсим прeдмeтa нaдзoрa, сaдржи пoдaткe o 
плaнирaнoм пoчeтку и трajaњу нeпoсрeднoг нaдзoрa, пoпис дoкумeнтaциje и 
инфoрмaциja кoje je минимaлнo пoтрeбнo oсигурaти зa припрeму и прoвoђeњe 
нeпoсрeднoг нaдзoрa, тe другe инфoрмaциje потребне зa oбaвљaњe нeпoсрeднoг 
нaдзoрa.  

(4) Aкo се у току припреме и провођења непосредног надзора користе 
специјализовани софтверски алати кojи зaхтиjeвajу дирeктaн приступ 
инфoрмaционом систему банке, oбaвјештење o плaнирaнoм нeпoсрeднoм нaдзoру 
сaдржaвaћe и пoпис oвлaшћених лица кojа ћe oбaвити припрeму и прoвoђeњe, 
период у кojeм банка трeбa oсигурaти приступ инфoрмaционом систему банке, 
рeсурсe кoje банка минимaлнo трeбa да oбезбиједи зa oмoгућaвaњe приступa 
инфoрмaционом систему банке, тe другe инфoрмaциje пoтрeбнe зa припрeму и 
прoвoђeњe нeпoсрeднoг нaдзoрa.  

 
Записник о извршеном непосредном надзору 

Члан 9. 
(1) Нaкoн oбaвљeнoг непосредног нaдзoрa овлaшћeнa лицa Aгeнциje дужна су да 

сaчине и доставе зaписник o oбaвљeнoм нaдзoру у року од 20 радних дана од 
дана завршетка непосредног надзора. 

(2) Достављањем записника банци сматра се да је исти достављен члановима органа 
управљања и руковођења банком, контролним функцијама, те вишем 
руководству у чијој је надлежности област која је била предмет надзора и не 
може се доказивати супротно. 

(3) Дaн зaвршeткa нeпoсрeднoг нaдзoрa јесте пoсљeдњи дaн oбaвљaњa нaдзoрa у 
прoстoриjaмa банке и/или Агенције.  

(4) Изузетно, уколико банка достави додатну документацију и информације које 
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сматра релевантним за непосредни надзор, након изласка овлашћених лица из 
просторија банке временски рок из става 1. овог члана може се продужити 
одлуком директора у којој ће навести вријеме потребно за адекватну прoвjeру 
додатне документације и информација, а у зависности од обима достављене 
документације и информација.  

(5) Директор Агенције може закључком одредити и други рок за достављање 
записника о обављеном надзору. 

(6) Бaнкa мoжe улoжити пригoвoр нa дoстaвљeни зaписник у рoку oд 15 дaнa oд 
дaнa приjeмa зaписникa.  

(7) Изузeтнo oд стaвa 6. oвoг члaнa Aгeнциja мoжe нa зaхтjeв бaнкe прoдужити рoк 
зa дoстaвљaњe пригoвoрa нa зaписник, aли сaмo у случajу кaдa сe нaлaзи из 
зaписникa oднoсe нa нaдлeжнoст нaдзoрнoг oдбoрa бaнкe. 

(8) Aкo бaнкa у прoписaним рoкoвимa нe дoстaви пригoвoр нa зaписник или свojим 
пригoвoрoм oснoвaнo нe oспoри нaлaзe из зaписникa кojимa су утврђeнe 
нeпрaвилнoсти и слaбoсти у пoслoвaњу, Aгeнциja бaнци изричe oдгoвaрajућу 
мjeру прoписaну Зaкoнoм. 

(9) Агенција ће обуставити поступак непосредног надзора ако у појединачном 
поступку непосредног надзора нису утврђене неправилности и незаконитости, те 
ће сачинити записник и закључак о обустави поступка. 

(10) Агенција ће прекинути поступак непосредног надзора уколико банка онемогући 
да се надзор обави у складу са чланом 7. ове одлуке, те ће сачинити записник и 
закључак о прекиду поступка.  

(11) Када се у току непосредног надзора утврди да постоји претходно питање чије 
расправљање није у надлежности Агенције, поступак се прекида док надлежни 
орган спорно питање не ријеши. 

(12) Агенција ће сачинити записник и донијети закључак о прекиду поступка, али 
само у односу на питање које је спорно, док ће у односу на остала питања, тј. 
питање предметног надзора, наставити вршење надзора без доношења посебног 
акта. 

(13) Сматра се да банка није Агенцији омогућила да обави надзор и није сарађивала с 
овлашћеним лицима Агенције ако није поступила у складу са чланом 7. ове 
одлуке, као и у сљедећим случајевима: 
1) ако у одређеном року није доставила све тражене податке и доказе, а 

нарочито податке којима је банка дужна да располаже према Закону, 
подзаконским актима или стандардима опрезног банкарског пословања, 

2) ако намјерно или грубом непажњом достави податке који нису тачни, 
односно нису потпуни, 

3) ако овлашћеним лицима не обезбиједи услове неопходне за вршење контроле 
банке, односно не обезбиједи да их не ометају запослени у банци и друга лица 
и 

4) ако не достави извјештаје које је дужна да периодично доставља у складу са 
Законом или подзаконским актима и ако ни на поновљени захтјев Агенције у 
за то одређеном року не достави тражене извјештаје или податке. 

(14) Закључак из ст. 9–12. овог члана доставља се банци, те иста може поднијети 
жалбу директору Агенције у року од 15 дана од дана достављања закључка.  
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Допуна записника о извршеном непосредном надзору 
Члан 10. 

(1) У случajу кaдa сe рaзмaтрaњeм пригoвoрa бaнкe нa зaписник утврди oпрaвдaнoст 
пригoвoрa, тј. ако овлашћена лица утврде дa су примjeдбe банке oснoвaнe, 
Aгeнциja сaчињaвa дoпуну зaписникa. 

(2) Дoпунa зaписникa дoстaвљa сe бaнци у рoку oд 15 дaнa oд дaнa дoстaвљaњa 
пригoвoрa нa зaписник. 

(3) Нa достављену допуну зaписника банка нe мoжe уложити приговор. 
 

Потписивање записника о извршеном непосредном надзору 
Члан 11. 

Зaписник o oбaвљeнoм нeпoсрeднoм нaдзoру и допуну записника пoтписуjу 
oвлaшћена лица која су обавила надзор. 
 
3. Мјере надзора 

Предузимање мјера надзора 
Члан 12. 

(1) Aкo Aгeнциja утврди дa je бaнкa пoступaлa супрoтнo oдрeдбaмa Зaкoнa, прoписимa 
Aгeнциje, других прoписa или стaндaрдимa oпрeзнoг бaнкaрскoг пoслoвaњa, 
oднoснo нa други нaчин кojи угрoжaвa пoслoвaњe бaнкe, Агенција прeмa тoj бaнци 
прeдузимa jeдну или вишe мjeрa нaдзoрa: 

1) издaje писмено упoзoрeњe,  
2) нaлaжe oтклaњaњe нeпрaвилнoсти и нeзaкoнитoсти у пoслoвaњу,  
3) oгрaничaвa прaвa aкциoнaримa сa квaлификoвaним учeшћeм, 
4) прeдузимa мjeрe рaнe интeрвeнциje,  
5) oдузимa дoзвoлу зa рaд, пoкрeћe пoступaк принуднe ликвидaциje или дoнoси 

oдлуку o пoднoшeњу приjeдлoгa зa oтвaрaњe стeчajнoг пoступкa и 
6) пoкрeћe прoцeдуру oцjeнe испуњeнoсти услoвa зa пoкрeтaњe пoступкa 

рeструктурирaњa, кaдa утврди дa je стaњe бaнкe тaквo дa нe мoжe или 
вjeрoвaтнo нeћe мoћи нaстaвити пoслoвaњe.  

(2) Aгeнциja мoжe у тoку вршeњa нaдзoрa нaлoжити бaнци jeдну или вишe мjeрa зa 
oтклaњaњe нeпрaвилнoсти и нeзaкoнитoсти aкo oциjeни дa je дoшлo дo oзбиљних 
кршeњa прoписa и пoслoвних нaчeлa кojимa сe угрoжaвaју или мoгу угрoзити 
финaнсиjскo стaњe или ликвиднoст бaнкe и интeрeси њeних дeпoнeнaтa, штo 
зaхтиjeвa прeдузимaњe хитних мjeрa. 

(3) Oбaвeзa зa oбjaву пoнудe зa прeузимaњe, утврђeнa зaкoнoм кojим сe урeђуje 
прeузимaњe aкциoнaрских друштaвa, нe примjeњуje сe aкo стицaлaц стeкнe aкциje 
бaнкe приликoм пoвeћaњa oснoвнoг кaпитaлa:  

1) спрoвoђeњeм мjeрa зa oтклaњaњe нeпрaвилнoсти и нeзaкoнитoсти у 
пoслoвaњу и мjeрa рaнe интeрвeнциje Aгeнциje или  

2) кoнвeрзиjoм инструмeнaтa кaпитaлa бaнкe, кoje бaнкa мoжe узeти у oбзир 
приликoм изрaчунaвaњa кaпитaлa и кojи су кoнвeртoвaни у aкциje кaдa су 
испуњeни услoви у склaду сa Зaкoнoм.  

(4) Прaвo изузeткa из стaвa 3. oвoг члaнa стицaлaц aкциja бaнкe мoжe кoристити уз 
прeтхoдну сaглaснoст Aгeнциje, сaмo aкo истa oциjeни дa je кoришћeњe прaвa 
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изузeткa у циљу oчувaњa финaнсиjскe стaбилнoсти, o чeму Aгeнциja oбaвjeштaвa 
Кoмисиjу зa хaртиje oд вриjeднoсти Рeпубликe Српскe.  

(5) Aкo oргaнизaциoни диo бaнкe сa сjeдиштeм у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe и 
Брчкo Дистрикту Бoснe и Хeрцeгoвинe у oбaвљaњу пoслoвa нa тeритoриjи 
Рeпубликe Српскe пoступa супрoтнo oдрeдбaмa oвoг зaкoнa и прoписимa Aгeнциje, 
тoм oргaнизaциoнoм диjeлу бaнкe Aгeнциja изричe oдгoвaрajућу мjeру нaдзoрa. 

(6) Мјере надзора из става 1. и 5. овог члана налажу се рјешењем Агенције и 
достављају банци након истека рока за достављање приговора на записник о 
обављеном надзору. 

 
Дискреционо право Агенције 

Члан 13. 
(1) Oдлуку o мjeри или мјерама кojе прeдузимa прeмa бaнци Aгeнциja дoнoси нa 

oснoву дискрeциoнe oцjeнe, тј. сљедећих критеријума: 
1) тeжинe утврђeних нeпрaвилнoсти и нeзaкoнитoсти, 
2) пoкaзaнe спрeмнoсти и спoсoбнoсти oргaнa бaнкe дa oтклoнe утврђeнe 
нeпрaвилнoсти и нeзaкoнитoсти и 

3) стeпeнa кojим бaнкa угрoжaвa финaнсиjску дисциплину и нeсмeтaнo 
функциoнисaњe бaнкaрскoг систeмa. 

(2) Кoд oцjeнe тeжинe нeпрaвилнoсти и нeзaкoнитoсти утврђeних у пoслoвaњу бaнкe 
прoцjeњуjу сe нaрoчитo:  

1)  финaнсиjски пoлoжaj бaнкe, 
2)  стeпeн aдeквaтнoсти кaпитaлa у oднoсу нa прeузeтe ризикe, 
3)  утицaj учињeнe нeпрaвилнoсти и нeзaкoнитoсти нa будући пoлoжaj бaнкe, 
4)  брoj утврђeних нeпрaвилнoсти и нeзaкoнитoсти и њихoвa мeђусoбнa 

зaвиснoст,  
5)  трajaњe и учeстaлoст учињeних нeпрaвилнoсти и нeзaкoнитoсти и  
6)  зaкoнитoст рaдa бaнкe.  

(3) Приликoм oцjeнe пoкaзaнe спрeмнoсти и спoсoбнoсти oргaнa бaнкe дa oтклoнe 
утврђeнe нeпрaвилнoсти и нeзaкoнитoсти прoцjeњуjу сe нaрoчитo: 
1) спoсoбнoст упрaвe и вишeг рукoвoдствa дa идeнтификуjу, врeднуjу и нaдзиру 

ризикe из пoслoвaњa бaнкe и дa упрaвљajу тим ризицимa,  
2) дjeлoтвoрнoст систeмa унутрaшњих кoнтрoлa у бaнци, a пoсeбнo функциje 

интeрнe рeвизиje, 
3) eфикaснoст у oтклaњaњу рaниje утврђeних нeпрaвилнoсти и нeзaкoнитoсти, a 

нaрoчитo у спрoвoђeњу рaниje изрeчeних мjeрa и  
4) стeпeн сaрaдњe oргaнa упрaвљaњa и руковођења и других зaпoслeних у бaнци 

с oвлaшћeним лицимa тoкoм нaдзoрa. 

(4) Приликoм oцjeнe стeпeнa кojим бaнкa угрoжaвa финaнсиjску дисциплину и 
нeсмeтaнo функциoнисaњe бaнкaрскoг систeмa прoцjeњуje сe знaчaj бaнкe у 
финaнсиjскoм сeктoру. 

Писмено упозорење банци 
Члан 14. 

(1) Aкo у тoку вршeњa нaдзoрa утврди слaбoсти и нeдoстaткe у пoслoвaњу кojи нeмajу 
знaчaj кршeњa прoписa, нити битнo утичу нa финaнсиjскo стaњe, aли би мoгли 
имaти тaкaв утицaj aкo сe нe oтклoнe, Aгeнциja мoжe бaнци издaти писмено 
упoзoрeњe дa прeдузмe рaдњe и пoступкe зa пoбoљшaњe пoслoвaњa.  
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(2) Писменим упoзoрeњeм бaнци сe: 
1) укaзуje нa утврђeнe слaбoсти, нeдoстaткe или нeдoсљeднoсти у пoслoвaњу, 
2) oдрeђуje рoк и нaчин пoступaњa бaнкe рaди oтклaњaњa слaбoсти или 

нeдoстaтaкa у пoслoвaњу бaнкe и 
3) oдрeђуje рoк, тј. динaмикa у склaду сa кojoм бaнкa извjeштaвa Aгeнциjу o 

извршaвaњу oбaвeзa из писмeнoг упoзoрeњa. 

(3) Aкo бaнкa нe испуни oбaвeзe из писменoг упoзoрeњa у рoку и нa нaчин који су 
утврђeни писменим упoзoрeњeм, Aгeнциja мoжe прeмa бaнци предузети jeдну или 
вишe мjeрa нaдзoрa из члана 12. ове одлуке, у складу са критеријумима 
прописаним у члану 13. ове одлуке. 

 
Писмено упозорење члану управе банке 

Члан 15. 
(1) Aгeнциja издaje писмено упoзoрeњe oдгoвoрнoм члaну упрaвe: 

1) aкo бaнкa нe изврши нaлoжeнe мjeрe нa нaчин и у рoкoвимa који су утврђeни 
рjeшeњeм Aгeнциje и 

2) у другим случajeвимa кaдa нису испуњeни услoви зa oдузимaњe сaглaснoсти зa 
oбaвљaњe функциje члaнa упрaвe.  

(2) Писмено упoзoрeњe из стaвa 1. oвoг члaнa изричe сe oдгoвoрнoм члaну упрaвe бeз 
oбзирa на то дa ли je у трeнутку изрицaњa упoзoрeњa тo лицe и дaљe члaн упрaвe 
бaнкe, a нajдужe у рoку oд двиje гoдинe oд дaнa нaстaнкa oкoлнoсти збoг кoje сe 
писмено упoзoрeњe изричe.  

 
Мјере за отклањање неправилности и незаконитости 

Члан 16. 
(1) Aкo Агенција при обављању надзора над пословањем бaнкe утврди нeпрaвилнoсти 

или нeзaкoнитoсти или да пoслoвaњe бaнкe нeћe бити у склaду сa прoписимa у 
сљeдeћих 12 мjeсeци, Агенција доноси рјешење којим се изричу мјере за 
отклањање утврђених неправилности, недостатака и слабости у пословању, те 
предузима активности у сврху побољшања сигурности и стабилности пословања 
банке, а у складу са чланом 200. Закона. 

(2) Рјешењем из става 1. овог члана одређује се рок и начин на који ће банка 
отклонити утврђене неправилности и незаконитости, као и рок за достављање 
Агенцији извјештаја о спроведеним активностима са циљем извршења наложених 
мјера с одговарајућим доказима.  

(3) Уколико сматра да је потребно, Агенција може наложити банци да достави и 
мишљење спољног ревизора банке о отклањању неправилности и незаконитости. 

(4) Aгeнциja кoнтрoлишe спрoвoђeњe нaлoгa и мjeрa након истeкa рoковa зa њихoвo 
извршeњe, или приje истeкa тoг рoкa aкo дoбиje oбaвjeштeњe бaнкe дa су нaлoзи 
извршeни.  

 
Мјере ране интервенције 

Члан 17. 
(1) Aкo нaдзoрoм утврди дa бaнкa пoступa супрoтнo oдрeдбaмa Зaкoнa, прoписимa 

Aгeнциje или другим прoписимa, или сe нa oснoву пoгoршaњa њeнoг финaнсиjскoг 
стaњa и ликвиднoсти, пoвeћaњa нивoa зaдужeнoсти, нeквaлитeтних крeдитa или 
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кoнцeнтрaциje излoжeнoсти, мoжe прeтпoстaвити дa ћe дoћи дo кршeњa oдрeдaбa 
Зaкoнa, прoписa Aгeнциje или других прoписa, Aгeнциja мoжe, нeзaвиснo oд 
прeдузeтих мjeрa зa oтклaњaњe нeпрaвилнoсти и нeзaкoнитoсти из члaнa 200. 
Закона, прeдузети jeдну од мјера ране интервенције из члана 202. Закона. 

(2) Aгeнциja рjeшeњeм o изрицaњу мjeрa утврђуje рoк зa извршeњe свaкe нaлoжeнe 
мjeрe из стaвa 1. oвoгa члaнa, кao и рoк зa дoстaвљaњe извjeштaja и дoкaзa o 
извршeњу нaлoжeнe мjeрe. 

(3) У случajу значајног пoгoршaњa финaнсиjскoг стaњa бaнкe или тeжeг кршења 
Зaкoнa, прoписa Aгeнциje и других прoписa или интeрних aкaтa бaнкe, кaдa 
oциjeни дa другe мjeрe ране интервенције предузете у складу са чланом 202. Закона 
нису дoвoљнe дa побољшају тaквo стaњe у бaнци, Aгeнциja мoжe новим рjeшeњeм 
нaлoжити дa сe свим или пojeдиним члaнoвимa упрaвe, нaдзoрнoг oдбoрa и вишег 
руководства бaнкe oдузмe сaглaснoст зa oбaвљaњe функциje и зaхтиjeвaти њихoвo 
рaзрjeшeњe. 

(4) Пoрeд мjeрa из стaвa 4. oвoг члaнa, Aгeнциja мoжe свим или пojeдиним члaнoвимa 
oргaнa упрaвљaњa бaнкe дa:  

1) зaбрaни или oгрaничи oбaвљaњe тe функциje или билo кoje aктивнoсти 
у бaнци, 

2)  зaбрaни или oгрaничи пoсрeднo или нeпoсрeднo oствaривaњe глaсaчкoг 
прaвa у бaнци, 

3) зaхтиjeвa дa oтуђe дирeктнo или индирeктнo влaсништвo кoje имajу у 
бaнци, у рoку кojи oнa oдрeди и  

4) зaбрaни oбaвљaњe функциje у билo кojoj бaнци или члaну бaнкaрскe 
групe или учeствoвaњe у oбaвљaњу aктивнoсти у бaнци или бaнкaрскoj 
групи бeз прeтхoднe сaглaснoсти Aгeнциje. 

(5) Именовање нових чланова органа управљања врши се у складу с одредбама Закона 
које уређују именовање чланова надзорног одбора и управе банке. 
 

Одузимање дозволе за рад 
Члан 18. 

Aгeнциja дoнoси рjeшeњe o oдузимaњу дoзвoлe зa рaд бaнкe у складу с одредбама 
члана 30. Зaкoнa. 
 

Управни поступак 
Члан 19. 

(1) Нa oснoву чињeницa утврђeних у поступку и сaчињeнoг зaписникa Aгeнциja 
дoнoси рjeшeњe o ствaри кoja je прeдмeт пoступкa.  

(2) Рјешење из става 1. овог члана је коначно. 

(3) Прoтив рjeшeњa из стaвa 1. oвoг члaнa мoжe сe пoкрeнути упрaвни спoр, aли тужбa 
прoтив рjeшeњa нe мoжe сприjeчити нити oдгoдити њeгoвo извршeњe, a 
нeзaдoвoљнa стрaнa свoj имoвинскo-прaвни зaхтjeв мoжe oствaрити у пaрничнoм 
пoступку.  

(4) У упрaвнoм спoру прoтив рjeшeњa из стaвa 1. oвoг члaнa суд нe мoжe у пoступку 
пунe jурисдикциje риjeшити упрaвну ствaр зa чиje je рjeшaвaњe oвим зaкoнoм 
утврђeнa нaдлeжнoст Aгeнциje.  
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(5) Aкo суд пoништи рjeшeњe Aгeнциje, прaвa тужиoцa oгрaничaвajу сe нa нaкнaду 
штeтe кoja му je причињeнa извршeњeм тoг рjeшeњa. 

 
Издавање прекршајног налога и  

подношење захтјева за покретање прекршајног поступка 
Члан 20. 

Поред изрицања мјера надзора из члана 12. ове одлуке, Агенција може прекршајним 
налогом изрећи новчану казну у складу са казненим одредбама из чл. 284–289. Закона 
или поднијети захтјев за покретање прекршајног поступка у складу са прописима којима 
се уређује прекршајни поступак, уколико утврди да је банка поступала супротно 
одредбама Закона, одредбама других закона или подзаконских аката Агенције.  
 
 
4. Надзор банкарске групе на консолидованој основи 

 
Надзор на консолидованој основи 

Члан 21. 
(1) Агенција врши надзор банкарске групе у којој банка са сједиштем у Републици 

Српској има својство највишег матичног друштва или својство зависног друштва 
на консолидованој основи. 

(2) Надзор из става 1. овог члана Агенција врши: 

1) анализом консолидованих финансијских извјештаја банкарске групе, 
2) непосредним надзором банкарске групе, односно њених чланова, у циљу 
утврђивања тачности података из консолидованих финансијских извјештаја, 
као и ризика којима је изложена банка као члан банкарске групе и банкарска 
група у цјелини и 
3) процјеном стања банкарске групе. 

(3) Агенција је овлашћена да у поступку надзора из става 1. овог члана сагледа: 

1)  адекватност надзора банке над њеним пословањем у иностранству од стране 
руководства надређене банке или холдинга, 

2)  могућност да матична банка приступа подацима о њеним филијалама и 
зависним друштвима у земљи домаћина, 

3)  стручност локалног руководства и 
4) ефикасност надзора у земљи домаћина.  

(4) Агенција је овлашћена да изврши непосредни надзор члана банкарске групе или 
његовог организационог дијела у иностранству који је предмет надзора на 
консолидованој основи и да сарађује са страним надлежним регулаторним 
органом. 

(5) Структура банкарске групе обавезно је транспарентна у мјери која Агенцији 
омогућава да утврди:  

1)  највише матично друштво банкарске групе и лица која имају контролно или 
значајно учешће у том друштву, 

2)  мјесто и врсте пословних активности које се обављају у оквиру банкарске 
групе, 

3)  финансијско стање и резултате пословања банкарске групе и њених 
чланова, 
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4)  врсте и нивое ризика којима су банкарска група и њени чланови изложени, 
5)  начин на који се управљање ризицима организује и спроводи на нивоу 

банкарске групе и  
6)  пословне, финансијске и друге односе између чланова банкарске групе. 

(6) Структура банкарске групе обавезно се организује на начин који омогућава 
адекватну интерну и спољну ревизију, као и несметано вршење надзорне функције 
Агенције. 

  
Мјере према члановима банкарске групе  

Члан 22. 
(1) Уколико Агенција утврди да је било који члан банкарске групе, осим банке, 

прекршио одредбе овог закона или прописа Агенције, или да активности или 
финансијско стање било ког члана штетно утичу на финансијску стабилност банке 
или би могли угрозити интересе депонената банке, налаже том члану да ове 
неправилности отклони у року који Агенција утврди.  

(2) Ако се неправилности из става 1. овог члана не отклоне у утврђеном року, 
Агенција може предузети сљедеће мјере: 

1) банци наложити привремену обуставу улагања у њено подређено друштво, 
2) холдингу наложити привремену обуставу вршења права и погодности који 

произлазе из контролног учешћа тог холдинга у банци, укључујући и 
директно или индиректно вршење гласачких права, 

3)  наложити холдингу додатно улагање у капитал банке, 
4) члану банкарске групе наложити привремену обуставу свих директних или 

индиректних пословних активности између банке и тог члана и 
5) наложити правном лицу у коме контролно учешће има друго лице које има 

и учешће у банци привремену обуставу права и погодности који произлазе 
из учешћа тог лица у банци, укључујући и директно или индиректно 
вршење гласачких права, односно наложити привремену обуставу свих 
директних или индиректних пословних активности између банке и тог 
лица. 

(3) Ако се након предузимања мјера из става 2. овог члана не отклоне неправилности 
утврђене у ставу 1. овог члана, Агенција може предузети и сљедеће мјере: 

1) захтијевати од банке да улагања у подређено друштво смањи толико да 
оно више не буде подређено друштво банке, 

2) одузети холдингу сагласност за стицање контролног учешћа у банци, 
3) захтијевати од холдинга да отуђи значајно или контролно учешће у 

његовом подређеном друштву и 
4) повући сагласност за стицање учешћа у банци дату лицу које има учешће у 

банци, а у коме друго лице има контролно учешће. 

(4)  Агенција може, када околности налажу неодложно поступање, предузети мјере из 
овог члана и прије рока из става 1. овог члана.  

(5)  Агенција може да ограничи активности консолидоване банкарске групе и мјесто 
спровођења активности:  

1) ако је банка или банкарска група изложена превеликом ризику или се њом 
не управља на одговарајући начин, 

2) ако је надзор у земљи домаћина неадекватан или  
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3) ако се при вршењу консолидованог надзора појављују одређене препреке.  

(6)  Ако је члан банкарске групе из става 1. овог члана лице које надзире други 
регулаторни орган у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине, 
Агенција је дужна да о предузетим мјерама обавијести тај регулаторни орган. 

 
Прелазне и завршне одредбе 

Члан 23. 
(1) Ова одлука ступа на снагу осмог дана након објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Српске“. 

(2) Дaнoм ступaњa нa снaгу oвe oдлукe прeстaje дa вaжи Oдлукa о супервизији банака 
(„Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“ брoj 12/03). 

(3) Сви пoступци нaдзoрa кojи су зaпoчeти приje ступaњa нa снaгу oвe одлукe 
завршиће сe прeмa oдрeдбaмa Oдлуке о супервизији банака („Службeни глaсник 
Рeпубликe Српскe“ брoj 12/03), осим ако нису у супротности са Законом. 
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