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10) као ликвидациони управник врши исплату обавеза
супротно редослиједу приоритета прописаних чланом 269.
овог закона.

на снагу овог закона, завршиће се у складу са одредбама
Закона о банкама Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 44/03, 74/04, 116/11, 5/12 и 59/13).

Прекршајни поступак
Члан 290.
(1) Прекршајни поступак покреће се и води у складу са
прописима којима се уређује прекршајни поступак.
(2) Утврђивање одговорности и изрицање мјера у складу са овим законом не искључује утврђивање одговорности
и изрицање мјера утврђених другим законима.
(3) Ако банка у свом пословању не извршава обавезе
и задатке, као и не предузима мјере и радње дефинисане
прописима који уређују спречавање прања новца и финансирања терористичких активности, Агенција предузима
мјере, издаје прекршајне налоге или покреће прекршајни
поступак у складу са тим законом.

Престанак важења закона
Члан 295.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о банкама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/03, 74/04, 116/11, 5/12 и 59/13).

ГЛАВА XIV
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Доношење подзаконских прописа
Члан 291.
(1) Агенција ће донијети подзаконске прописе предвиђене овим законом у року од шест мјесеци од дана ступања
на снагу овог закона, осим подзаконских прописа из чл. од
221. до 259. овог закона које ће донијети у року од девет
мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.
(2) До доношења прописа из става 1. овог члана примјењују се подзаконски прописи који су важили на дан ступања на снагу овог закона, а који нису у супротности са
овим законом.
Усклађивање пословања банака
Члан 292.
(1) Банкa je дужнa да своје пословање, организацију и
опште акте усклади са одредбама овог закона и прописима
Агенције у року од девет мјесеци од дана ступања на снагу
овог закона, осим одредбе члана 36. став 3, којом је уређен
однос допунског и основног капитала, а са којом су банке
дужне да се ускладе у року од 18 мјесеци од дана ступања
на снагу овог закона.
(2) Банка је дужна да планове опоравка из чл. 101. и
105. овог закона достави Агенцији у року од шест мјесеци
од дана ступања на снагу подзаконских прописа Агенције
из чл. 102, 104. и 105. овог закона којима се уређује садржај
плана опоравка.
(3) Банка која није извршила усклађивање уговорних
обавеза из члана 129а. Закона о банкама Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/03, 74/04,
116/11, 5/12 и 59/13) дужна је да усклади уговоре са одредбама тог члана у року од два мјесеца од дана ступања на
снагу овог закона.
Израда планова реструктурирања
Члан 293.
(1) Агенција ће израдити планове реструктурирања из
члана 224. овог закона за банке које на дан ступања на снагу
овог закона имају дозволу за рад Агенције најкасније у року
од годину дана, а планове реструктурирања банкарске групе
из члана 226. овог закона најкасније у року од 18 мјесеци од
дана ступања на снагу подзаконског акта Агенције из члана
225. овог закона, којим се прописују подаци и информације
које банке достављају у сврху израде плана реструктурирања.
(2) Агенција може покренути поступак реструктурирања и примијенити инструменте реструктурирања у складу са овим законом независно од тога да ли су израђени
планови реструктурирања из става 1. овог члана и планови
опоравка из члана 292. овог закона.
Започети поступци
Члан 294.
Поступци за издавање дозволе за рад банке и осталих
сагласности Агенције, који су започети до дана ступања

Ступање на снагу
Члан 296.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1571/16
28. децембра 2016. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА
БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
Агенцији за банкарство Републике Српске, који је Народна
скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет првој
посебној сједници, одржаној 28. децембра 2016. године, а
Вијеће народа 5. јануара 2017. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о Агенцији
за банкарство Републике Српске није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-58/17
5. јануара 2017. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

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
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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 Срп-
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ске, 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.
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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,
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,
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 ликвида-
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ције, 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,
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,
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”.
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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”.
Број: 02/1-021-1573/16
28. децембра 2016. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
тржишту хартија од вриједности, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет првој посебној
сједници, одржаној 28. децембра 2016. године, а Вијеће народа 5. јануара 2017. године констатовало да усвојеним
Законом о измјенама и допунама Закона о тржишту хартија
од вриједности није угрожен витални национални интерес
ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-61/17
5. јануара 2017. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ТРЖИШТУ
ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Члан 1.
У Закону о тржишту хартија од вриједности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 92/06, 34/09, 30/12,
59/13 и 108/13) у члану 66. ст. 3. и 4. мијењају се и гласе:
“(3) Физичко или правно лице које намјерава да самостално или заједно са повезаним лицима стекне или повећа
удио у основном капиталу или гласачким правима у брокерско-дилерском друштву, који је једнак или већи од 10%, 20%,
33%, 50% и 66% дужно је да прибави одобрење Комисије.
(4) Физичко или правно лице које намјерава да самостално или заједно са повезаним лицима смањи удио у основном
капиталу или гласачким правима у брокерско-дилерском
друштву, који је једнак или већи од 10%, 20%, 33%, 50% и
66% дужно је да о томе обавијести Комисију писменим путем, наводећи висину удјела који намјерава да смањи.”.
Послије става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
“(5) Комисија доноси акт којим прописује услове за
издавање одобрења за стицање или повећање, те поступак
за обавјештавање о смањењу удјела у основном капиталу
или гласачким правима у брокерско-дилерском друштву, у
року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.”.
Члан 2.
Члан 148. мијења се и гласи:
“Члан 148.
Берзу могу основати домаћа и страна, физичка и правна
лица.”.
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Члан 3.
У члану 152. став 3. брише се.
Члан 4.
У члану 153. ст. 1. и 2. бришу се.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 1. и 2.
Члан 5.
Члан 154. мијења се и гласи:
“(1) Физичко или правно лице које намјерава да самостално или заједно са повезаним лицима стекне, повећа или
смањи удио у основном капиталу или гласачким правима у
берзи, који је једнак или већи од 10%, 20%, 33%, 50% и 66%
дужно је да прибави сагласност Комисије.
(2) Сагласност из става 1. овог члана Комисија издаје
само ако процијени да се предложеним промјенама обезбјеђује одговорно и професионално пословање берзе и ако
оцијени да то неће утицати на обављање функције надзора
Комисије.
(3) Акције берзе за које Комисија није дала сагласност
из става 1. овог члана за стицање или повећање удјела не
дају право гласа и морају се отуђити у року од шест мјесеци
од дана стицања, односно повећања удјела.
(4) Комисија доноси акт којим прописује услове за
издавање сагласности за стицање, повећање или смањење
удјела у основном капиталу или гласачким правима у берзи, као и услове за одређивање критеријума подобности
лица која намјеравају да стичу удио у основном капиталу
или гласачким правима у берзи, у року од 90 дана од дана
ступања на снагу овог закона.”.
Члан 6.
У члану 178. у ставу 1. тачка е) брише се.
Члан 7.
Послије члана 178. додаје се нови члан 178а, који гласи:
“Члан 178а.
“(1) Oдлуку о престанку обављања дјелатности берзе (добровољна ликвидација) доноси скупштина акционара берзе
квалификованом већином, под условом да су сви акционари
који су истовремено и чланови берзе били једногласни.
(2) Прије доношења одлуке скупштине акционара о добровољној ликвидацији берза је дужна да прибави сагласност Комисије.
(3) Уз захтјев за прибављање претходне сагласности из
става 2. овог члана, берза је дужна да достави Комисији:
а) предложени план престанка обављања дјелатности,
б) рок и фазе припреме берзе за окончање њених активности,
в) доказ да је имовина берзе довољна да берза испуни
све своје обавезе,
г) приједлог лица за ликвидационог управника и
д) друге неопходне информације и податке, у складу са
прописима Комисије.
(4) Берза је дужна да обавијести Комисију и јавност о
доношењу одлуке о престанку обављања дјелатности, одмах или најкасније у року од осам дана од дана доношења
одлуке, те подносе захтјев за брисање из регистра дозвола
издатих за рад берзе.
(5) У току поступка ликвидације берза може предузимати само послове у вези са спровођењем ликвидационог
поступка и уновчавања ликвидационе масе и послове који
су потребни за престанак обављања дјелатности.”.
Члан 8.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1578/16
28. децембра 2016. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

