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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 уређују 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 економскофинансијске 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.
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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’’, бр. 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
27. јуна 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1043
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 УНУТРАШЊЕМ ДУГУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона
о унутрашњем дугу Републике Српске, који је Народна
скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет осмој
сједници, одржаној 27. јуна 2013. године, а Вијеће народа
8. јула 2013. године констатовало да усвојеним Законом о
измјенама и допунама Закона о унутрашњем дугу Републике Српске није угрожен витални национални интерес ни
једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-2186/13
9. јула 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
УНУТРАШЊЕМ ДУГУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о унутрашњем дугу Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/12 и 28/13) у члану
1. послије става 2. додају се нови ст. 3, 4, 5, 6. и 7, који гласе:
“(3) Одредбе овог закона примјењују се и на судске правоснажне и извршне одлуке које доносе судови у Федерацији Босне и Херцеговине за надокнаду ратне материјалне
и нематеријалне штете настале у периоду и у вези са ратним дејствима на територији Босне и Херцеговине.
(4) Судске одлуке које имају основ за накнаду штете из
става 3. овог члана, а због осуђујућих пресуда припадницима бивше Војске Републике Српске и бившег Министарства одбране Републике Српске, измириће се у складу са
овим законом, као и пресуде судова у Републици Српској за
ратну материјалну и нематеријалну штету насталу у периоду од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године.
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(5) Влада Републике Српске ће донијети уредбу којом
ће се уредити начин измирења судских одлука из парничног и извршног поступка за предмете из ст. 3. и 4. овог члана у складу са одредбама овог закона.
(6) Овај закон ће се спроводити у сагласности са Законом о буџетском систему Републике Српске и законима о
извршењу буџета за сваку фискалну годину.
(7) У случају да овај закон садржи другачија рјешења у
односу на друге законе Републике Српске у погледу измирења свих обавеза по основу унутрашњег дуга, примјењују
се одредбе овог закона као lex specialis закона у поступку
извршења унутрашњег дуга.”.
Члан 2.
У члану 3. у тачки а) ријечи: “до 31. децембра 2002. године” замјењују се ријечима: “од 20. јуна 1996. године до
31. децембра 2002. године”.
Члан 3.
У члану 4. у ставу 1. ријечи: “до 31. децембра 2002. године” замјењују се ријечима: “од 20. јуна 1996. године до
31. децембра 2002. године”.
Послије става 2. додају се нови ст. 3, 4. и 5, који гласе:
“(3) Свака обавеза Републике Српске из става 1. тачка
б) овог члана настала од 20. јуна 1996. године до 31. децембра 2002. године сматра се и категорише као општа обавеза
– унутрашњи дуг, према датуму настанка штетног догађаја,
према дану извршене чинидбе, дану склапања правног
посла из кога је проистекла обавеза, односно даном настанка дужничко повјерилачког односа и осталог.
(4) Дан подношења тужбе или доношење правоснажне судске пресуде, судског извршног рјешења, за обавезе
уређене ставом 3. овог члана, не сматра се моментом настанка штетног догађаја, нити датумом настанка обавезе
Републике Српске, те не могу утицати на одређивање начина измирења дуга.
(5) Код измирења обавеза из става 1. тачка б) овог члана по основу ових судских одлука категоризација ових
судских предмета вршиће се искључиво према времену
настанка облигационог односа у времену од 20. јуна 1996.
године до 31. децембра 2002. године, а неће се категорисати
према датуму подношења тужбе, нити према датуму правоснажности пресуде, јер се ове правне радње пред судом
не сматрају настанком и доспијећем обавезе.”.
Члан 4.
У члану 7. послије става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који
гласе:
“(2) Извршење на терет средстава буџета Републике
Српске која се односе на сва потраживања прописана Законом о унутрашњем дугу спровешће се у висини предвиђених средстава на одређеној позицији буџета и у складу
са Законом о извршењу буџета за текућу фискалну годину.
(3) Више повјерилаца који остварују право на новчана
потраживања из буџета намирују се оним редом којим су
стекли то право, односно редом евидентирања, с тим да
застаријевање не тече до коначног намирења пуног износа
предвиђеног судском одлуком.”.
Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1515/13
27. јуна 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1044
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м
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УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О БАНКАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
банкама Републике Српске, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет осмој сједници, одржаној 27. јуна 2013. године, а Вијеће народа 8. јула 2013.
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и
допунама Закона о банкама Републике Српске није угрожен
витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-2192/13
9. јула 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БАНКАМА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о банкама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/03, 74/04, 116/11 и 5/12) у
члану 39. у ставу 1. у тачки 3. послије ријечи: “ревизију”
додаје се ријеч: “и”, а послије тачке 3. додаје се нова тачка
4, која гласи:
“4) Агенција”.
Члан 2.
У члану 68. послије става 2. додају се нови ст. 3, 4. и 5,
који гласе:
“Рад управе банке обавезно се организује у сједишту
банке.
Банка је дужна да идентификује кључне функције управљања ризицима којима је банка изложена у свом пословању.
Обављање кључних функција банка је дужна да организује на подручју Републике Српске.”.
Члан 3.
Послије члана 105. додаје се нови члан 105а, који гласи:
“Члан 105а.
Агенција врши контролу бонитета и законитости пословања банке у складу са овим законом и законом којим се
уређују статус, надлежност и овлашћења Агенције.
Агенција врши контролу посредно – контролом извјештаја и друге документације коју банка доставља Агенцији
у складу са овим законом, као и других података о пословању банке којима Агенција располаже и непосредно – увидом у пословне књиге и другу документацију банке.
Ради вршења контроле из ст. 1. и 2. овог члана, Агенција има право увида у пословне књиге и другу документацију правних лица која су сa банком код које се врши
контрола повезана имовинским, управљачким и пословним
односима, а може од тих лица захтијевати да јој доставе и
друге податке.
Ако је за надзор над лицима из става 3. овог члана надлежан други орган, Агенција у сарадњи с тим органом
остварује право увида у пословне књиге и другу документацију и врши њихову анализу.
Лица код којих се врши контрола из ст. 1, 2. и 3. овог
члана дужна су да овлашћеним лицима Агенције омогуће
несметано вршење контроле и да сарађују са њима.
Агенција доноси акт којим прописује услове и начин
вршења контроле бонитета и законитости пословања банке,
у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.”.
Члан 4.
Назив главе VIII и члан 107. мијењају се и гласе:
“VIII - ДОБРОВОЉНА ЛИКВИДАЦИЈА

