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На основу члана 20. став 2 тачка а) и члана 36. Закона о Агенцији за банкарство 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 59/13 и 4/17), 

Управни одбор Агенције за банкарство Републике Српске на сједници одржаној 

09.06.2017. године донио је  

 

С Т А Т У Т 
АГЕНЦИЈЕ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

  

 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

  

Члан 1. 

Агенција за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) је основана 

ради уређења, надзора и контроле банкарског система (банкарски систем чине 

банке, микрокредитне организације, штедно-кредитне организације и друге 

финансијске организације којима Агенција издаје дозволе или одобрења за рад), 

реструктурирања банака и утврђивања и спровођења активности и мјера ради 

очувања и јачања стабилности банкарског система, у складу са Законом о Агенцији 

за банкарство Републике Српске. 

 

Члан 2. 

(1) Агенција има својство правног лица и обавља послове и задатке утврђене Законом о 

Агенцији за банкарство Републике Српске и Статутом, као и прописима којима се 

уређује пословање банака и других организација које чине банкарски систем 

Републике Српске, другим законима и прописима донесеним на основу истих, 

правилима о управљању ризицима, као и стандардима и правилима струке. 

(2) У обављању послова из своје надлежости Агенција је самостално и независно  

правно лице, а надзор над њеним радом врши Народна скупштина Републике 

Српске, којој је одговорна за свој рад. 

(3) Агенција не одговара 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, лица из члана 7. Закона о Агенцији за 

банкарство Репбулике Српске учинила или пропустила да учине намјерно или 

грубом непажњном. 

(4) Агенција ће  сносити трошкове заступања лица из члана 7. Закона о Агенцији за 

банкарство Републике Српске, уључујући и лица којима је престао радни однос у 

Агенцији, у судским и управним поступцима покренутим у вези с пословима 

Агенције.  

(5) Ако је у одговарајућем постпку правоснажном одлуком утврђено да су лица из 

става 4. овог члана учинила штету намјерно или грубом непажњом, Агенција 

може од наведених лица тражити накнаду трошкова заступања, као  и износ 

исплаћене штете, у складу са законом.  

(6) Агенција се не уписује у судски регистар. 
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Члан 3. 

(1) Сједиште Агенције је у Бањалуци.  

(2) Одлуку о адреси и промјени адресе доноси Управни одбор.  

 

Члан 4. 

(1) Агенција има печат округлог облика, који садржи назив и сједиште Агенције и 

амблем Републике Српске.  

(2) Агенција има штамбиљ са називом и сједиштем Агенције.  

(3) Начин употребе, чување и заштиту печата и штамбиља одређује директор Агенције.  

(4) Агенција има знак Агенције који се истиче на пословним актима намијењеним 

трећим лицима, меморандуму и пословним просторијама. 

(5) Изглед знака Агенције и садржај меморандума утврђују се одлуком Управног одбора. 
 

Члан 5. 

Агенција је дужна да свој рад учини доступним јавности, на начин који је у складу 

са законом.  

 

 

II - НАДЛЕЖНОСТИ АГЕНЦИЈЕ 

  

Члан 6. 

(1) Надлежности Агенције су: 

а) 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, микрокредитним организацијама, штедно-

кредитним организацијама и даваоцима лизинга дозволе за рад и других 

одговарајућих аката у складу са својим овлашћењима, посредни и непосредни 

надзор пословања истих, те налагање мјера надзора и друге надлежности у 

складу са законом којим се уређују банке, микрокредитних организација, 

штедно-кредитних организација и давалаца лизинга; 

г) 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 законом;  

д) надзор над пословањем и налагање мјера надзора, организационим дијеловима 

банака, микрокредитних организација, давалаца лизинга и других 

финансијских организација банкарског система са сједиштем у Федерацији 

Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта основаних у Републици Српкој; 

ђ) 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 
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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; 

е) надзор и предузимање потребних мјера у складу са прописима којима се 

уређује увођење и примјена одређених привремених мјера ради ефикасног 

спровођења међународних рестриктивних мјера; 

ж) 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; 

з) 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; 

и) издавање и одузимање сагласности за отварање представништва, надзор 

пословања представништава, налагање мјера надзора и друге надлежности у 

складу са законом којим се уређују банке; 

ј) изрицање новчане казне и издавање прекршајног налога и 

к) друге надлежности у складу са Законом о Агенцији за банкарство Републике 

Српске 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 7. 

(1) У остваривању свог циља и извршавању задатака Агенција, не доводећи у 

питање свој циљ, самосталност и независност, сарађује са другим надлежним 

органима Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине и Босне и 

Херцеговине, те у оквиру своје надлежности предузима мјере за унапређење те 

сарадње, у складу са Законом о Агенцији за банкарство Републике Српске и 

законом којим се уређују банке. 

(2) Ради унапређивања контроле и надзора над пословањем организација 

банкарског система Републике Српске, Агенција сарађује с другим 

међународним органима и институцијама овлашћеним за контролу и надзор над 

пословањем банака и других финансијских организација.  

(3) Агенција може у оквиру своје надлежности у складу са Законом о Агенцији за 

банкарство Републике Српске и законом којим се уређују банке, закључити 

споразуме којима се уређује размјена информација и података са другим 

надлежним регулаторним органима, институцијама и тијелима. 

(4) 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. 
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(5) Агенција може податке прибављене у извршавању надлежности за реструктурирање 

банака размјењивати са органима, институцијама и тијелима из става 4. овог члана у 

складу са одредбама Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске и у складу 

са законом којим се уређују банке. 

 

 

III - ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ 

 

Члан 8. 

Пословање Агенције организује се на основама којима се обезбјеђује јединствено, 

потпуно, ефикасно и рационално обављање послова и задатака из њене надлежности.  

 

Члан 9. 

Агенција у континуитету предузима мјере за унапређење рада и технолошку 

модернизацију, за унапређење и рационализацију унутрашње организације и за 

стручно образовање и усавршавање радника. 

 

Члан 10. 

Општим актом о организацији пословања утврђују се нарочито: унутрашње 

организационе јединице и њихов дјелокруг, начин руковођења, планирање и 

извршавање послова и задатака, оперативна и функционална независност и 

спречавање сукоба интереса у извршавању задатака, сарадња организационих 

јединица, формирање одбора, као и овлашћења запослених у обављању послова и 

задатака.  

 

Члан 11. 

(1) Агенција доноси подзаконске акте из своје надлежности, у складу са Законом о 

Агенцији за банкарство Републике Српске и другим законима. 

(2) Подзаконске акте и друге опште акте Агенције припремају организациони 

дијелови Агенције.   

(3) Подзаконски акти објављују се у „Службеном гласнику Републике Српске“. 

(4) Агенција води регистар донесених аката.  

 

Члан 12. 

(1) У оквиру Агенције, у складу са Законом о Агенцији за банкарство Републике 

Српске 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 Законом о Агенцији за банкарство Републике 

Српске, 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. 
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(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 о 

Агенцији за банкарство Републике Српске, именује Управни одбор. 

(6) Положај, организација и дјелокруг рада Јединице за надзор и Јединице за 

реструктурирање, као и сарадња и размјена података између њих уређују се општим 

актима Агенције.  

(7) За обављање послова и задатака у Агенцији се образују и друге организационе 

јединице. 

(8) Послови и задаци Агенције групишу се у организационе дијелове према њиховој 

врсти, степену сложености, обиму, одговорности и другим условима потребним 

за успјешно обављање послова и задатака. 

 

Члан 13. 

(1) Одбор за надзор чине директор, замјеник директора, руководилац Јединице за 

надзор и два члана из реда запослених, које на приједлог директора Агенције 

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 и начин разматрања на сједницама Одбора за надзор 

утврђена су Законом о Агенцији за банкарство Републике Српске и Пословником 

о раду Одбора за надзор, а Одбор за надзор нарочито даје приједлоге директору 

Агенције 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. 

в ) предузимањем мјера надзора према банкама: 

- издавање писменог упозорења, 

- налагање отклањања неправилности и незаконитости у пословању, 

- ограничавање права акционарима са квалификованимм учешћем, 

- предузимање мјера ране интервенције, 

- покретање процедура за оцјену испуњености услова за покретање 

поступка реструктурирања, 

г) издавање сагласности за спровођење добровољне ликвидације банке, 

д) одређивање листе системски важних банака, 

ђ) давањем претходне сагласности на статут, односно на измјене и допуне 

статута финансијских организација банкарског система, 

е) одобравањем статусне промјене у финансијској организацији банкарског 

система, 
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ж) давањем или одузимањем сагласности за стицање квалификованог учешћа у 

банци; 

з) давањем одобрења за оснивање организационих дијелова банке и 

организационих дијелова банке са сједиштем изван Републике Српске, 

и) давањем или одузимањем сагласности за именовање члана надзорног одбора 

или управе банке, 

ј) давањем процјене плана опоравка банке у смислу примјерености и 

спроводивости предложених мјера за одржавање или обнављање редовног 

пословања и финансијског положаја банке, 

к) давањем сагласности банци за стицање учешћа банке у другим правним 

лицима, 

л) предузимањем мјера према члановима банкарске групе и  

љ) доношењем одлука о другим значајним питањима везаним за надзор 

финансијских организација банкарског система. 

 

(7) Одбор за надзор доноси пословник о раду, којим се уређује начин сазивања и 

одржавања сједница и друга питања у вези са радом Одбора за надзор. 

 

Члан 14. 

(1) Одбор за реструктурирање чине директор, замјеник директора, руководилац 

Јединице за реструктурирање и два члана из реда запослених које, на приједлог 

директора Агенције 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 и начин разматрања на сједницама Одбора за 

реструктурирање утврђена су Законом о Агенцији за банкарство Републике 

Српске и  Пословником о раду Одбора за реструктурирање, а Одбор за 

реструктурирање нарочито даје приједлоге директору Агенције  у вези са: 

а) израдом и 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) израдом плана реструктурирања којим се предвиђа примјена одговарајућих 

инструмената и мјера реструктурирања и овлашћења након доношења 

одлуке о покретању поступка реструктурирања, 

в) увођењем посебне управе, именовањем једног или више посебних управника, 

ако оцјени да би исто допринјело остваривању циљева реструктурирања, 

г) доношењем одлуке о примјени одређених инструмената реструктурирања, 

продаји акција, односно имовине, права и обаваеза, преносу на банку за посебне 

намјене, одвајању имовине и реструктурирању властитим средствима банке, 

д) издавањем дозволе банци за посебне намјене и преносом акција и других 

власничких инструмената једне или више банака у реструктурирању и 
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цјелокупне имовине или дијела имовине, права или обавеза једне или више 

банака у реструктурирању на банку за посебне намјене,  

ђ) одузимањем дозволе за рад банци за посебне намјене, 

е) извршавањем одвајања и преноса дијела или цјелокупне имовине, права или 

обавеза једне или више банака у реструктурирању или банке за посебне 

намјене на једно или више друштава за управљање имовином, 

ж) утврђивањем посебних минималних захтјева за капиталом и прихватљивим 

обавезама за банке, 

з) одобравањем плана реорганизације пословања у реструктурирању 

властитим средствима банке.   

и) доношењем и других појединачних аката у поступку реструктурирања 

банке и банкарске групе, у складу са законом којим се уређују банке. 

(7) Изузетно, 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 приједлога за покретање стечајног поступка 

над банком даје Одбор за реструктурирање.   

(8) Одбор за реструктурирање доноси пословник о раду, којим се уређује начин 

сазивања и одржавања сједница и друга питања у вези са радом Одбора за 

реструктурирање. 

 

Члан 15. 

(1) У саставу Агенције се налази 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 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.  

(4) Управни одбор Агенције доноси акте којима се уређује рад Омбудсмана.  

 

Члан 16. 

Општим актом о систематизацији послова и задатака, ради усклађивања услова за 

обављање послова и задатака исте врсте и сложености, утврђују се јединствени 

називи за групе послова и задатака, као и јединствени захтјеви у погледу степена 

стручне спреме и других услова потребних за њихово обављање.  

 

Члан 17. 

Заснивање радног односа, ступање на рад, распоред на радно мјесто, одмор и 

одсуство, дисциплинска и материјална одговорност и друга питања у вези са радом 

ближе се уређују Правилником о раду у складу са законом.  
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IV -  УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ АГЕНЦИЈОМ 
 

Члан 18. 

(1) Орган управљања Агенцијом је Управни одбор Агенције.  

(2) Управни одбор има пет чланова.  

(3) Чланове Управног одбора именује Народна скупштина Републике Српске на 

приједлог Владе Републике Српске.  

(4) Чланови Управног одбора се именују на период од пет година, на основу 

претходно спроведеног поступка јавне конкурције у складу са законом.  

(5) За свој рад Управни одбор Агенције одговара Народној скупштини Републике 

Српске. 
 

Члан 19. 

Управни одбор предузима мјере за ефикасно и рационално обављање послова и 

задатака из надлежности Агенције, а у вршењу послова из својих надлежности:  

а) доноси Статут Агенције,  

б) доноси опште акте којима се регулише рад банака и других финансијских 

организација банкарског система,  

в) усваја годишњи план рада Агенције,  

г) усваја годишњи финансијски план и финансијске изјвештаје Агенције,  

д) усваја извјештаје које Агенција у складу са Законом о Агенцији за банкарство 

Републике Српске доставља Народној скупштини и Влади Републике Српске,  

ђ) доноси одлуке о накнадама за вршење надзора, као и друге одлуке којима се 

обезбјеђују средства за рад Агенције,  

е) доноси Правилник о раду,  

ж) доноси друге акте (одлуке, закључке, правилнике, пословнике и др.) у складу са 

законима,  

з) доноси одлуку о накнадама чланова Управног одбора и одређује плате 

директора и замјеника директора у складу са актима Агенције, 

и) именује по два члана из реда запослених у Одбор за надзор и Одбор за 

реструктурирање, 

ј) предузима мјере којима се обезбјеђује одвојено руковођење пословима надзора 

пословања финансијских организација банкарског система и послова 

реструктурирања банака, њихова организациона раздвојеност и спречавање сукоба 

интереса, те међусобна размјена информација неопходних за извршавање 

одређених надлежности, 

к) доноси одлуке о инвестиционом улагању изнад 80 хиљада КМ,  

л) доноси Пословник о раду Управног одбора, 

љ) одлучује о другим питања из свог дјелокруга. 

 

Члан 20. 

Управни одбор доноси одлуке на сједницама, већином гласова од укупног броја чланова.  
 

Члан 21. 

(1) Предсједник Управног одбора, којег чланови Управног одбора бирају између 

себе, сазива сједнице, предлаже дневни ред сједница, предсједава сједницама и 

потписује одлуке и друге акте Управног одбора. 
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(2) Сједнице Управног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном у три 

мјесеца. 

(3) Предсједника у случају спријечености замјенује замјеник предсједника, којег 

чланови Управног одбора бирају између себе. 

(4) 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.  

Члан 22. 

(1) Директор Агенције представља Агенцију, руководи радом Агенције и одговоран 

је за рад Агенције. 

(2) Директора Агенције и замјеника директора Агенције именује Народна 

скупштина Републике Српске у складу са поступком проведеним на основу 

Закона на период од пет година.  

(3) Директор и замјеник директора Агенције учествују у раду Управног одбора 

Агенције, али немају право гласа. 

(4) Директор Агенције у оквиру својих права и обавеза врши слиједеће послове: 

а) разматра приједлоге Одбора за надзор и рјешењем одлучује о давању или 

одузимању дозволе за рад финансијских организација банкарског система и о 

примјени мјера надзора, разматра приједлоге и одлучује о приједлозима 

Одбора за реструктурирање, а ако се поступак ликвидације, односно стечаја 

банке покреће усљед покретања, односно спровођења поступка реструктури-

рања банке, директор Агенције након разматрања приједлога Одбора за 

реструктурирање, рјешењем одлучује о одузимању дозволе за рад банкама, 

као и о поступку ликвидаације, односно о подношењу приједлога за 

покретање стечајног поступка над банком; 

б) предузима прописане мјере према банкама и другим финансијским 

организацијама банкарског система; 

в) издаје сагласности и одобрења у складу са законима; 

г) доноси опште акте о организацији пословања и опште акте о систематизацији 

радних задатака Агенције; 

д) одлучује о запошљавању и ангажовању лица у Агенцији, у складу са 

Статутом и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста у Агенцији; 

е) предлаже одлуке, закључке, информације и друге опште и појединачне акте 

за сједнице Управног одбора Агенције; 

ж) спроводи одлуке, закључке и друге акте које доноси Управни одбор Агенције; 

з) спроводи опште акте који регулишу пословање банака, микрокредитних 

организација, штедно-кредитних организација и других финансијских организа-

ција и доноси неопходна акта за побољшање ефикасности њиховог пословања; 

и) доноси одлуке о оснивању стручних савјета, одбора, комисија или других 

радних тијела за стручну обраду појединих питања из дјелокруга Агенције и 

одређује њихов састав, 

ј) уређује послове, права, обавезе и одговорности лица са посебним 

овлашћењима и одговорностима у Агенцији, уколико исти нису уређени 

општим актом о систематизацији послова и задатака Агенције, 
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к) представља Агенцију на састанцима са представницима надлежних регулатор-

них органа, органа надлежних за реструктурирање банака и других органа, 

институција и тијела, ради координације у обављању дјелатности Агенције и на 

међународним конференцијама и скуповима и у међународним организацијама, 

у складу са Законом о Агенцији за банкарство Републике Српске и Статутом, 

л) доноси друге акте (одлуке, рјешења, упутства, наредбе, правилнике, пословнике, 

закључке и др.) у складу са Законом о Агенцији за банкарство Републике 

Српске, другим законима и Статутом, 

љ) обавља и друге послове прописане Законом, другим законима и Статутом, и 

одлучује о другим питањима за које га овласти Управни одбор Агенције. 

(5) Замјеник директора Агенције обавља послове у складу са Статутом и актом о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији, а када је 

директор спријечен да врши своју функцију, замјењује директора са истим 

правима и дужностима.  

(6) Директор Агенције може пренијети одређена овлашћења из своје надлежности 

на главног савјетника или друге запослене у Агенцији.  

(7) За свој рад директор и замјеник директора Агенције одговорни су Управном 

одбору Агенције и Народној скупштини Републике Српске. 

(8) Директор, односно замјеник директора Агенције заступају Агенцију и потписују 

документацију у име Агенције. 

(9) Директор Агенције може овластити лица запослена у Агенцији да заступају 

Агенцију и потписују документацију у име Агенције у оквиру датих овлашћења. 

 

 

V -  ПОСЛОВИ, ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЛИЦА СА 

ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА И ОДГОВОРНОСТИМА 
 

Члан 23. 

(1) Агенција врши контролу и надзор пословања и законитости пословања банака и 

других финансијских организација банкарског система, налаже и предузима 

мјере за отклањање утврђених незаконитости, неправилности и слабости у 

пословању, у складу са законима којима се уређује рад банака, микрокредитних 

организација, штедно-кредитних организација и других финансијских 

организација 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) Посредни и непосредни надзор банака врше запослени у Агенцији, који за 

обављање непосредног надзора имају овлашћење Агенције. 

(4) Изузетно за обављање појединих задатака у непосредном надзору банака, 

Агенција може ангажовати овлашћеног ревизора или друго стручно лице, који 

имају једнака овлашћења и одговорности као и овлашћена лица Агенције. 

(5) Контролу из става 1. овог члана обављају овлашћена лица Агенције која имају 

положен стручни испит. 

(6) Управни одбор Агенције доноси акт којим прописује услове полагања стручног 

испита из става 5. овог члана.  
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(7) 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.  

 

Члан 24. 

При обављању послова из надлежности Агенције овлашћени представник Агенције 

приликом представљања користи легитимацију и значку Агенције, чији облик и 

начин употребе прописује директор Агенције. 

 

 

VI - ПРИХОДИ, РАСХОДИ И СРЕДСТВА АГЕНЦИЈЕ 

  

Члан 25. 

(1) Агенција је самостална непрофитна организација која средства за рад обезбјеђује из:  

a) накнада за издавање дозвола за рад банака и других финансијских 

организација банкарског система,  

б) накнада које банке и друге финансијске организације банкарског система 

издвајају за надзор свог пословања, 

в) накнада за обављање других послова из дјелокруга Агенције и  

г) донација и других извора. 

(2) Вишак прихода над расходима Агенција преноси у наредну годину и 

распоређује у посебне резерве.  

(3) Одлуку о употреби средстава издвојених у посебне резерве доноси Управни одбор. 

 

 

VII - ПОСЛОВНА ТАЈНА 

 

Члан 26. 

(1) Пословну тајну чине документи, информације и други подаци чије би 

саопштавање неовлашћеној особи штетило интересима и угледу Агенције, 

организацији банкарског система или лицу од којег је Агенција примила податак.  

(2) Управни одбор посебним актом одређује који се подаци и документи сматрају 

пословном тајном, начин поступања са тим подацима и документима, те мјере 

њихове заштите.  

  

Члан 27. 

Чланови Управног одбора, директор, замјеник директора, запослени у Агенцији, 

ревизор и друга лица која поступају или су поступала за Агенцију или у име 

Агенције, дужни су чувати пословну тајну Агенције у складу са законoм.  

 

Члан 28. 

Агенција обавјештава јавност о свом раду давањем благовремених информација, 

издавањем службених публикација, одржавањем конференција за штампу и 

стварањем услова за упознавање јавности са одлукама Агенције, не угрожавајући 

очување стабилности банкарског система. 
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Члан 29. 

Агенција може информације и податке, које организације банкарског система 

Републике Српске достављају Агенцији у складу са актима Агенције, објавити за све 

организације банкарског система Републике Српске збирно или класификовано 

према врстама организација или природи послова које организације обављају, тако 

да није могуће утврдити појединачне банке или друге организације банкарског 

система на које се ти подаци и информације односе.  

  

Члан 30. 

Податке и обавјештења о раду Агенције даје директор, замјеник директора или 

друго лице запослено у Агенцији кога овласти директор Агенције.  

  

Члан 31. 

(1) Ради благовременог и потпуног информисања јавности, Агенција има интернет 

страницу. 

(2) Садржај интернет странице и правила ажурирања исте прописује директор.  

 

 

VIII - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 

 

Члан 32. 

(1) Агенција подноси Народној скупштини Републике Српске годишњи извјештај о 

стању у банкарском систему, извјештај о пословању и резултатима рада са 

финансијским извјештајем Агенције, до 30. јуна текуће године за претходну 

годину. Извјештаји се достављају Влади Републике Српске до 31. маја текуће 

године за претходну годину. 

(2) Агенција доставља Влади Републике Српске полугодишње извјештаје из става 

(1) овог члана, најкасније до 30. септембра текуће године. 

(3) Управни одбор Агенције разматра и усваја извјештаје из става (1) и (2) прије 

подношења Народној скупштини Републике Српске и достављања Влади 

Републике Српске.  

 

Члан 33. 

(1) Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске обавезно садржи 

збирне податке о:   

- структури банкарског сектора,  

- финансијским показатељима пословања банака, 

- капиталу и адекватносту капитала банака, 

- квалитету активе банака,  

- билансу успјеха банака,  

- ликвидности банака,  

- пондерисаним номиналним и ефективним каматним стопама,  

- спречавању прања новца и финансирања тероризма,  

- унутрашњем платном промету,  

- спровођењу реструктурирања банака, 
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 36. став 3. Закона о Агенцији за банкарство 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 59/13 и 4/17), Влада Републике Српске, на 130. сједни-
ци, одржаној 22.6.2017. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ АГЕНЦИЈЕ ЗА 

БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Даје се сагласност на Статут Агенције за банкарство 

Републике Српске, број: УО-265/17, од 9.6.2017. године. 

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1561/17 Предсједница
22. јуна 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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Агенцијa за банкарство Републике Српске
На основу члана 20. став 2. тачка а) и члана 36. Закона 

о Агенцији за банкарство Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 59/13 и 4/17), Управни од-
бор Агенције за банкарство Републике Српске, на сједници 
одржаној 9.6.2017. године,  д о н и о  ј е 

СТАТУТ
АГЕНЦИЈЕ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Агенција за банкарство Републике Српске (у даљем тек-
сту: Агенција) је основана ради уређења, надзора и контро-
ле банкарског система (банкарски систем чине банке, ми-
крокредитне организације, штедно-кредитне организације 
и друге финансијске организације којима Агенција издаје 
дозволе или одобрења за рад), реструктурирања банака и 
утврђивања и спровођења активности и мјера ради очувања 
и јачања стабилности банкарског система, у складу са Зако-
ном о Агенцији за банкарство Републике Српске.

Члан 2.
(1) Агенција има својство правног лица и обавља посло-

ве и задатке утврђене Законом о Агенцији за банкарство 
Републике Српске и Статутом, као и прописима којима се 
уређује пословање банака и других организација које чине 
банкарски систем Републике Српске, другим законима и 
прописима донесеним на основу истих, правилима о упра-
вљању ризицима, као и стандардима и правилима струке.

(2) У обављању послова из своје надлежности Аген-
ција је самостално и независно правно лице, а надзор над 
њеним радом врши Народна скупштина Републике Српске, 
којој је одговорна за свој рад.

(3) Агенција не одговара за штету која настане при-
ликом обављања дужности у примјени прописа којима се 
уређују банке, микрокредитне организације, штедно-кре-
дитне организације, даваоци лизинга и друге финансијске 
организације банкарског система, осим ако се у одгова-
рајућем поступку пред надлежним органом правоснажном 
одлуком докаже да су одређену радњу из које је наступила 
штетна посљедица лица из члана 7. Закона о Агенцији за 
банкарство Републике Српске учинила или пропустила да 
учине намјерно или грубом непажњом.

(4) Агенција ће сносити трошкове заступања лица из 
члана 7. Закона о Агенцији за банкарство Републике Срп-
ске, укључујући и лица којима је престао радни однос у 
Агенцији, у судским и управним поступцима покренутим 
у вези с пословима Агенције. 

(5) Ако је у одговарајућем поступку правоснажном 
одлуком утврђено да су лица из става 4. овог члана учинила 
штету намјерно или грубом непажњом, Агенција може од 
наведених лица тражити накнаду трошкова заступања, као 
и износ исплаћене штете, у складу са законом. 

(6) Агенција се не уписује у судски регистар.

Члан 3.
(1) Сједиште Агенције је у Бањалуци. 
(2) Одлуку о адреси и промјени адресе доноси Управни 

одбор. 
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Члан 4.
(1) Агенција има печат округлог облика, који садржи 

назив и сједиште Агенције и амблем Републике Српске. 
(2) Агенција има штамбиљ са називом и сједиштем 

Агенције. 
(3) Начин употребе, чување и заштиту печата и штам-

биља одређује директор Агенције. 
(4) Агенција има знак Агенције, који се истиче на по-

словним актима намијењеним трећим лицима, меморанду-
му и у пословним просторијама.

(5) Изглед знака Агенције и садржај меморандума 
утврђују се одлуком Управног одбора.

Члан 5.
Агенција је дужна да свој рад учини доступним јавно-

сти на начин који је у складу са законом. 

II - НАДЛЕЖНОСТИ АГЕНЦИЈЕ 
Члан 6.

(1) Надлежности Агенције су:
а) утврђивање и спровођење активности и мјера ради 

очувања и јачања стабилности банкарског система, у скла-
ду са законом;

б) доношење прописа којима се уређује рад банака, 
микрокредитних организација, штедно-кредитних органи-
зација, давалаца лизинга и других финансијских организа-
ција банкарског система;

в) издавање и одузимање банкама, микрокредитним ор-
ганизацијама, штедно-кредитним организацијама и давао-
цима лизинга дозволе за рад и других одговарајућих аката 
у складу са својим овлашћењима, посредни и непосредни 
надзор пословања истих, те налагање мјера надзора и друге 
надлежности у складу са законом којим се уређују банке, 
микрокредитне организације, штедно-кредитне организа-
ције и даваоци лизинга;

г) издавање и одузимање другим финансијским орга-
низацијама банкарског система дозвола и других одгова-
рајућих аката када је за то овлашћена овим и посебним за-
конима, посредни и непосредни надзор пословања других 
финансијских организација банкарског система, налагање 
мјера надзора и друге надлежности у складу са законом; 

д) надзор над пословањем и налагање мјера надзора ор-
ганизационим дијеловима банака, микрокредитних органи-
зација, давалаца лизинга и других финансијских организа-
ција банкарског система са сједиштем у Федерацији Босне 
и Херцеговине и Брчко Дистрикту основаних у Републици 
Српској;

ђ) доношење одговарајућих аката, надзор и предузи-
мање 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 орга-
низације банкарског система, у сарадњи са надлежним ор-
ганима 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;

е) надзор и предузимање потребних мјера у складу са 
прописима којима се уређује увођење и примјена одређе-
них привремених мјера ради ефикасног спровођења међу-
народних рестриктивних мјера;

ж) 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;

з) утврђивање испуњености услова за покретање по-
ступка реструктурирања банака, спровођење поступка ре-
структурирања, 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;

и) издавање и одузимање сагласности за отварање 
представништава, надзор пословања представништава, 
налагање мјера надзора и друге надлежности у складу са 
законом којим се уређују банке;

ј) изрицање новчане казне и издавање прекршајног на-
лога и

к) друге надлежности у складу са Законом о Агенцији 
за банкарство Републике Српске и другим законима. 

(2) У рјешавању у управним стварима Агенција при-
мјењује одредбе прописа којима се уређују општи управни 
поступак, пословање финансијских организација банкар-
ског система те правила надзора и струке ако законом није 
другачије одређено. 

Члан 7.
(1) У остваривању свог циља и извршавању задатака 

Агенција, не доводећи у питање свој циљ, самосталност 
и независност, сарађује са другим надлежним органима 
Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине и 
Босне и Херцеговине, те у оквиру своје надлежности пре-
дузима мјере за унапређење те сарадње, у складу са Зако-
ном о Агенцији за банкарство Републике Српске и законом 
којим се уређују банке.

(2) Ради унапређивања контроле и надзора над посло-
вањем организација банкарског система Републике Српске, 
Агенција сарађује с другим међународним органима и ин-
ституцијама овлашћеним за контролу и надзор над посло-
вањем банака и других финансијских организација. 

(3) Агенција може у оквиру своје надлежности у складу 
са Законом о Агенцији за банкарство Републике Српске и 
законом којим се уређују банке закључити споразуме који-
ма се уређује размјена информација и података са другим 
надлежним регулаторним органима, институцијама и тије-
лима.

(4) Ради извршавања надлежности за реструктури-
рање банака, односно члана банкарске групе – финансиј-
ске 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 над-
зорним органима финансијског сектора Републике Срп-
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 надле-
жним тијелима.

(5) Агенција може податке прибављене у извршавању 
надлежности за реструктурирање банака размјењивати са 
органима, институцијама и тијелима из става 4. овог чла-
на у складу са одредбама Закона о Агенцији за банкарство 
Републике Српске и у складу са законом којим се уређују 
банке.

III - ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ПОСЛОВАЊА 
АГЕНЦИЈЕ
Члан 8.

Пословање Агенције организује се на основима којима 
се обезбјеђује јединствено, потпуно, ефикасно и рационал-
но обављање послова и задатака из њене надлежности. 

Члан 9.
Агенција у континуитету предузима мјере за унапређење 

рада и технолошку модернизацију, за унапређење и рацио-
нализацију унутрашње организације и за стручно образо-
вање и усавршавање радника.

Члан 10.
Општим актом о организацији пословања утврђују се 

нарочито: унутрашње организационе јединице и њихов 
дјелокруг, начин руковођења, планирање и извршавање по-
слова и задатака, оперативна и функционална независност 
и спречавање сукоба интереса у извршавању задатака, са-
радња организационих јединица, формирање одбора, као и 
овлашћења запослених у обављању послова и задатака. 



4.7.2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 19
Члан 11.

(1) Агенција доноси подзаконске акте из своје надле-
жности, у складу са Законом о Агенцији за банкарство 
Републике Српске и другим законима.

(2) Подзаконске акте и друге опште акте Агенције при-
премају организациони дијелови Агенције. 

(3) Подзаконски акти објављују се у “Службеном гла-
снику Републике Српске”.

(4) Агенција води регистар донесених аката. 

Члан 12.
(1) У оквиру Агенције, у складу са Законом о Агенцији 

за банкарство Републике Српске и Статутом, за обављање 
послова надзора финансијских организација банкарског 
система успоставља се унутрашња организациона једини-
ца – Јединица за надзор.

(2) У оквиру Агенције, у складу са Законом о Агенцији 
за банкарство Републике Српске, законом којим се уређују 
банке и Статутом, за обављање послова који се односе на 
реструктурирање банака успоставља се унутрашња орга-
низациона јединица – Јединица за реструктурирање. 

(3) Послови надзора пословања финансијских орга-
низација банкарског система и послови који се односе на 
реструктурирање банака обављају се у Агенцији на начин 
којим се обезбјеђују њихова самосталност и организацио-
на раздвојеност у односу на друге надлежности и послове 
Агенције и којим се спречава сукоб интереса. 

(4) Послови надзора пословања финансијских орга-
низација 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 Је-
динице за реструктурирање, по претходно спроведеном по-
ступку јавне конкуренције у складу са Законом о Агенцији 
за банкарство Републике Српске, именује Управни одбор.

(6) Положај, организација и дјелокруг рада Јединице за над-
зор и Јединице за реструктурирање, као и сарадња и размјена 
података између њих уређују се општим актима Агенције. 

(7) За обављање послова и задатака у Агенцији се обра-
зују и друге организационе јединице.

(8) Послови и задаци Агенције групишу се у организа-
ционе дијелове према њиховој врсти, степену сложености, 
обиму, одговорности и другим условима потребним за 
успјешно обављање послова и задатака.

Члан 13.
(1) Одбор за надзор чине директор, замјеник директо-

ра, руководилац Јединице за надзор и два члана из реда 
запослених, које на приједлог директора Агенције 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 укуп-

ног броја гласова. 
(5) Члан Одбора за надзор не може бити суздржан од 

гласања.
(6) Питања која се разматрају и начин разматрања на 

сједницама Одбора за надзор утврђени су Законом о Аген-
цији за банкарство Републике Српске и Пословником о 
раду Одбора за надзор, а Одбор за надзор нарочито даје 
приједлоге директору Агенције у вези са:

а) давањем и одузимањем дозволе за рад банкама, ми-
крокредитним организацијама, штедно-кредитним органи-
зацијама, даваоцима лизинга и другим финансијским орга-
низацијама банкарског система; 

б) примјеном мјера надзора према финансијским орга-
низацијама банкарског система;

в) предузимањем мјера надзора према банкама:

- издавање писменог упозорења,
- налагање отклањања неправилности и незаконитости 

у пословању,
- ограничавање права акционарима са квалификованим 

учешћем,
- предузимање мјера ране интервенције,
- покретање процедура за оцјену испуњености услова 

за покретање поступка реструктурирања;
г) издавањем сагласности за спровођење добровољне 

ликвидације банке;
д) одређивањем листе системски важних банака;
ђ) давањем претходне сагласности на статут, односно 

на измјене и допуне статута финансијских организација 
банкарског система;

е) одобравањем статусне промјене у финансијској орга-
низацији банкарског система;

ж) давањем или одузимањем сагласности за стицање 
квалификованог учешћа у банци;

з) давањем одобрења за оснивање организационих дије-
лова банке и организационих дијелова банке са сједиштем 
изван Републике Српске;

и) давањем или одузимањем сагласности за именовање 
члана надзорног одбора или управе банке;

ј) давањем процјене плана опоравка банке у смислу 
примјерености и спроводивости предложених мјера за 
одржавање или обнављање редовног пословања и финан-
сијског положаја банке;

к) давањем сагласности банци за стицање учешћа банке 
у другим правним лицима;

л) предузимањем мјера према члановима банкарске 
групе и 

љ) доношењем одлука о другим значајним питањима 
везаним за надзор финансијских организација банкарског 
система.

(7) Одбор за надзор доноси пословник о раду, којим 
се уређују начин сазивања и одржавања сједница и друга 
питања у вези са радом Одбора за надзор.

Члан 14.
(1) Одбор за реструктурирање чине директор, замјеник 

директора, руководилац Јединице за реструктурирање и 
два члана из реда запослених, које на приједлог директора 
Агенције 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 већи-

ном од укупног броја гласова. 
(5) Члан Одбора за реструктурирање не може бити су-

здржан од гласања.
(6) Питања која се разматрају и начин разматрања на 

сједницама Одбора за реструктурирање утврђени су За-
коном о Агенцији за банкарство Републике Српске и По-
словником о раду Одбора за реструктурирање, а Одбор 
за реструктурирање нарочито даје приједлоге директору 
Агенције у вези са:

а) израдом и усвајањем плана реструктурирања, от-
клањањем препрека за реструктурирање, отписом и кон-
верзијом капитала, избором лица које врши независну 
процјену вриједности имовине и обавеза, покретањем по-
ступка реструктурирања, као и у вези са инструментима и 
мјерама које се предузимају у реструктурирању;

б) израдом плана реструктурирања којим се предвиђа 
примјена одговарајућих инструмената и мјера реструкту-
рирања и овлашћења након доношења одлуке о покретању 
поступка реструктурирања;

в) увођењем посебне управе, именовањем једног или 
више посебних управника, ако оцијени да би то доприније-
ло остваривању циљева реструктурирања;
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г) доношењем одлуке о примјени одређених инстру-
мената реструктурирања, продаји акција, односно имови-
не, права и обавеза, преносу на банку за посебне намјене, 
одвајању имовине и реструктурирању властитим средстви-
ма банке;

д) издавањем дозволе банци за посебне намјене и пре-
носом акција и других власничких инструмената једне или 
више банака у реструктурирању и цјелокупне имовине или 
дијела имовине, права или обавеза једне или више банака у 
реструктурирању на банку за посебне намјене; 

ђ) одузимањем дозволе за рад банци за посебне намје-
не;

е) извршавањем одвајања и преноса дијела или цјело-
купне имовине, права или обавеза једне или више банака 
у реструктурирању или банке за посебне намјене на једно 
или више друштава за управљање имовином;

ж) утврђивањем посебних минималних захтјева за ка-
питал и прихватљивих обавеза за банке;

з) одобравањем плана реорганизације пословања у ре-
структурирању властитим средствима банке и 

и) доношењем и других појединачних аката у поступку 
реструктурирања банке и банкарске групе, у складу са за-
коном којим се уређују банке.

(7) Изузетно, ако се поступак ликвидације, односно сте-
чаја банке покреће усљед покретања, односно спровођења 
поступка реструктурирања банке, приједлог у вези са оду-
зимањем дозволе за рад банке, као и у вези са покретањем 
поступка ликвидације, односно подношењем приједлога за 
покретање стечајног поступка над банком даје Одбор за ре-
структурирање. 

(8) Одбор за реструктурирање доноси пословник о раду, 
којим се уређују начин сазивања и одржавања сједница и 
друга питања у вези са радом Одбора за реструктурирање.

Члан 15.
(1) У саставу Агенције налази се Омбудсман за банкар-

ски систем (у даљем тексту: Омбудсман), као самостална 
организациона јединица, који промовише заштиту права 
и интересе потрошача, односно физичких лица корисника 
финансијских услуга. 

(2) Омбудсман омогућава да се настале несугласице и 
спорови између институција банкарског система и кори-
сника финансијских услуга могу правично и брзо ријешити 
од независних лица, са минимумом формалности, усагла-
шавањем, 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. 

(4) Управни одбор Агенције доноси акте којима се 
уређује рад Омбудсмана. 

Члан 16.
Општим актом о систематизацији послова и задатака, 

ради усклађивања услова за обављање послова и задатака 
исте врсте и сложености, утврђују се јединствени називи 
за групе послова и задатака, као и јединствени захтјеви у 
погледу степена стручне спреме и других услова потребних 
за њихово обављање. 

Члан 17.
Заснивање радног односа, ступање на рад, распоред на 

радно мјесто, одмор и одсуство, дисциплинска и материјал-
на одговорност и друга питања у вези са радом ближе се 
уређују Правилником о раду у складу са законом. 

IV - УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ АГЕНЦИЈОМ
Члан 18.

(1) Орган управљања Агенцијом је Управни одбор 
Агенције. 

(2) Управни одбор има пет чланова. 
(3) Чланове Управног одбора именује Народна скупшти-

на Републике Српске на приједлог Владе Републике Српске. 

(4) Чланови Управног одбора именују се на период од 
пет година, на основу претходно спроведеног поступка јав-
не конкуренције у складу са законом.  

(5) За свој рад Управни одбор Агенције одговара Народ-
ној скупштини Републике Српске.

Члан 19.
Управни одбор предузима мјере за ефикасно и рацио-

нално обављање послова и задатака из надлежности Аген-
ције, а у вршењу послова из својих надлежности: 

а) доноси Статут Агенције, 
б) доноси опште акте којима се регулише рад банака 

и других финансијских организација банкарског система, 
в) усваја годишњи план рада Агенције, 
г) усваја годишњи финансијски план и финансијске 

извјештаје Агенције, 
д) усваја извјештаје које Агенција у складу са Законом 

о Агенцији за банкарство Републике Српске доставља На-
родној скупштини и Влади Републике Српске, 

ђ) доноси одлуке о накнадама за вршење надзора, као и 
друге одлуке којима се обезбјеђују средства за рад Агенције, 

е) доноси Правилник о раду, 
ж) доноси друге акте (одлуке, закључке, правилнике, 

пословнике и др.) у складу са законима, 
з) доноси одлуку о накнадама чланова Управног одбора 

и одређује плате директора и замјеника директора у складу 
са актима Агенције,

и) именује по два члана из реда запослених у Одбор за 
надзор и Одбор за реструктурирање,

ј) предузима мјере којима се обезбјеђују одвојено ру-
ковођење пословима надзора пословања финансијских ор-
ганизација банкарског система и послова реструктурирања 
банака, њихова организациона раздвојеност и спречавање 
сукоба интереса, те међусобна размјена информација неоп-
ходних за извршавање одређених надлежности,

к) доноси одлуке о инвестиционом улагању изнад 80 
хиљада КМ, 

л) доноси Пословник о раду Управног одбора,
љ) одлучује о другим питања из свог дјелокруга.

Члан 20.
Управни одбор доноси одлуке на сједницама, већином 

гласова од укупног броја чланова. 

Члан 21.
(1) Предсједник Управног одбора, којег чланови Управ-

ног одбора бирају између себе, сазива сједнице, предлаже 
дневни ред сједница, предсједава сједницама и потписује 
одлуке и друге акте Управног одбора.

(2) Сједнице Управног одбора одржавају се по потреби, 
а најмање једном у три мјесеца.

(3) Предсједника у случају спријечености замјењује 
замјеник предсједника, којег чланови Управног одбора би-
рају између себе.

(4) На сједнице Управног одбора позивају се и дирек-
тор Агенције за осигурање депозита Босне и Херцегови-
не 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 по-
зиву, сједници могу да присуствују и друга стручна лица. 

Члан 22.
(1) Директор Агенције представља Агенцију, руководи 

радом Агенције и одговоран је за рад Агенције.
(2) Директора Агенције и замјеника директора Аген-

ције именује Народна скупштина Републике Српске у скла-
ду са поступком спроведеним на основу Закона на период 
од пет година. 

(3) Директор и замјеник директора Агенције учествују 
у раду Управног одбора Агенције, али немају право гласа.
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(4) Директор Агенције у оквиру својих права и обавеза 

врши сљедеће послове:
а) разматра приједлоге Одбора за надзор и рјешењем 

одлучује о давању или одузимању дозволе за рад финан-
сијских организација банкарског система и о примјени мје-
ра надзора, разматра приједлоге и одлучује о приједлозима 
Одбора за реструктурирање, а ако се поступак ликвидације, 
односно стечаја банке покреће усљед покретања, односно 
спровођења поступка реструктурирања банке, директор 
Агенције након разматрања приједлога Одбора за реструк-
турирање рјешењем одлучује о одузимању дозволе за рад 
банкама, као и о поступку ликвидације, односно о подно-
шењу приједлога за покретање стечајног поступка над бан-
ком;

б) предузима прописане мјере према банкама и другим 
финансијским организацијама банкарског система;

в) издаје сагласности и одобрења у складу са законима;
г) доноси опште акте о организацији пословања и 

опште акте о систематизацији радних задатака Агенције;
д) одлучује о запошљавању и ангажовању лица у Аген-

цији, у складу са Статутом и актом о унутрашњој организа-
цији и систематизацији радних мјеста у Агенцији;

е) предлаже одлуке, закључке, информације и друге 
опште и појединачне акте за сједнице Управног одбора 
Агенције;

ж) спроводи одлуке, закључке и друге акте које доноси 
Управни одбор Агенције;

з) спроводи опште акте који регулишу пословање ба-
нака, микрокредитних организација, штедно-кредитних 
организација и других финансијских организација и до-
носи неопходна акта за побољшање ефикасности њиховог 
пословања;

и) доноси одлуке о оснивању стручних савјета, одбо-
ра, комисија или других радних тијела за стручну обраду 
појединих питања из дјелокруга Агенције и одређује њихов 
састав;

ј) уређује послове, права, обавезе и одговорности лица 
са посебним овлашћењима и одговорностима у Агенцији 
ако нису уређени општим актом о систематизацији послова 
и задатака Агенције;

к) представља Агенцију на састанцима са представни-
цима надлежних регулаторних органа, органа надлежних 
за реструктурирање банака и других органа, институција 
и тијела, ради координације у обављању дјелатности Аген-
ције и на међународним конференцијама и скуповима и 
у међународним организацијама, у складу са Законом о 
Агенцији за банкарство Републике Српске и Статутом;

л) доноси друге акте (одлуке, рјешења, упутства, наред-
бе, правилнике, пословнике, закључке и др.) у складу са За-
коном о Агенцији за банкарство Републике Српске, другим 
законима и Статутом;

љ) обавља и друге послове прописане Законом, другим 
законима и Статутом и одлучује о другим питањима за које 
га овласти Управни одбор Агенције.

(5) Замјеник директора Агенције обавља послове у 
складу са Статутом и актом о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Агенцији, а када је дирек-
тор спријечен да врши своју функцију, замјењује директора 
са истим правима и дужностима. 

(6) Директор Агенције може пренијети одређена овла-
шћења из своје надлежности на главног савјетника или 
друге запослене у Агенцији. 

(7) За свој рад директор и замјеник директора Агенције 
одговорни су Управном одбору Агенције и Народној скуп-
штини Републике Српске.

(8) Директор, односно замјеник директора Агенције за-
ступају Агенцију и потписују документацију у име Аген-
ције.

(9) Директор Агенције може овластити лица запослена 
у Агенцији да заступају Агенцију и потписују документа-
цију у име Агенције у оквиру датих овлашћења.

V - ПОСЛОВИ, ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 
ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА И 

ОДГОВОРНОСТИМА
Члан 23.

(1) Агенција врши контролу и надзор пословања и за-
конитости пословања банака и других финансијских ор-
ганизација банкарског система, налаже и предузима мјере 
за отклањање утврђених незаконитости, неправилности 
и слабости у пословању, у складу са законима којима се 
уређује рад банака, микрокредитних организација, штед-
но-кредитних организација и других финансијских органи-
зација 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) Посредни и непосредни надзор банака врше за-
послени у Агенцији, који за обављање непосредног надзо-
ра имају овлашћење Агенције.

(4) Изузетно за обављање појединих задатака у непо-
средном надзору банака Агенција може ангажовати овла-
шћеног ревизора или друго стручно лице, који имају јед-
нака овлашћења и одговорности као и овлашћена лица 
Агенције.

(5) Контролу из става 1. овог члана обављају овлашћена 
лица Агенције која имају положен стручни испит.

(6) Управни одбор Агенције доноси акт којим прописује 
услове полагања стручног испита из става 5. овог члана. 

(7) При спровођењу реструктурирања банке, односно 
члана банкарске групе – финансијске организације бан-
карског 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 до-
кументацију лица која су са њима повезана имовинским, 
управљачким или пословним односима. 

Члан 24.
При обављању послова из надлежности Агенције овла-

шћени представник Агенције приликом представљања ко-
ристи легитимацију и значку Агенције, чији облик и начин 
употребе прописује директор Агенције.

VI - ПРИХОДИ, РАСХОДИ И СРЕДСТВА АГЕНЦИЈЕ 
Члан 25.

(1) Агенција је самостална непрофитна организација, 
која средства за рад обезбјеђује из: 

a) накнада за издавање дозвола за рад банака и других
финансијских организација банкарског система, 

б) накнада које банке и друге финансијске организације 
банкарског система издвајају за надзор свог пословања,

в) накнада за обављање других послова из дјелокруга 
Агенције и 

г) донација и других извора.
(2) Вишак прихода над расходима Агенција преноси у 

наредну годину и распоређује у посебне резерве. 
(3) Одлуку о употреби средстава издвојених у посебне 

резерве доноси Управни одбор.

VII - ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 26.

(1) Пословну тајну чине документи, информације и 
други подаци чије би саопштавање неовлашћеном лицу 
штетило интересима и угледу Агенције, организацији 
банкарског система или лицу од којег је Агенција прими-
ла податак. 

(2) Управни одбор посебним актом одређује који се 
подаци и документи сматрају пословном тајном, начин по-
ступања са тим подацима и документима, те мјере њихове 
заштите. 
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Члан 27.
Чланови Управног одбора, директор, замјеник дирек-

тора, запослени у Агенцији, ревизор и друга лица која по-
ступају или су поступала за Агенцију или у име Агенције 
дужни су чувати пословну тајну Агенције у складу са за-
конoм. 

Члан 28.
Агенција обавјештава јавност о свом раду давањем 

благовремених информација, издавањем службених публи-
кација, одржавањем конференција за штампу и стварањем 
услова за упознавање јавности са одлукама Агенције, не 
угрожавајући очување стабилности банкарског система.

Члан 29.
Агенција може информације и податке које организа-

ције банкарског система Републике Српске достављају 
Агенцији у складу са актима Агенције објавити за све орга-
низације банкарског система Републике Српске збирно или 
класификовано према врстама организација или природи 
послова које организације обављају тако да није могуће 
утврдити појединачне банке или друге организације бан-
карског система на које се ти подаци и информације односе. 

Члан 30.
Податке и обавјештења о раду Агенције дају директор, 

замјеник директора или друго лице запослено у Агенцији 
које овласти директор Агенције. 

Члан 31.
(1) Ради благовременог и потпуног информисања јав-

ности, Агенција има интернет страницу.
(2) Садржај интернет странице и правила ажурирања 

прописује директор. 

VIII - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
Члан 32.

(1) Агенција подноси Народној скупштини Републике 
Српске годишњи извјештај о стању у банкарском систему, 
извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским 
извјештајем Агенције, до 30. јуна текуће године за прет-
ходну годину. Извјештаји се достављају Влади Републике 
Српске до 31. маја текуће године за претходну годину.

(2) Агенција доставља Влади Републике Српске полуго-
дишње извјештаје из става (1) овог члана најкасније до 30. 
септембра текуће године.

(3) Управни одбор Агенције разматра и усваја извје-
штаје из ст. (1) и (2) прије подношења Народној скупштини 
Републике Српске и достављања Влади Републике Српске. 

Члан 33.
(1) Извјештај о стању у банкарском систему Републике 

Српске обавезно садржи збирне податке о: 
- структури банкарског сектора, 
- финансијским показатељима пословања банака,
- капиталу и адекватности капитала банака,
- квалитету активе банака, 
- билансу успјеха банака, 
- ликвидности банака, 
- пондерисаним номиналним и ефективним каматним 

стопама, 
- спречавању прања новца и финансирања тероризма, 
- унутрашњем платном промету, 
- спровођењу реструктурирања банака,
- структури микрокредитних организација и финан-

сијским показатељима пословања микрокредитних органи-
зација, 

- структури штедно-кредитних организација и финан-
сијским показатељима пословања штедно-кредитних орга-
низација,

- структури давалаца лизинга и финансијским показа-
тељима пословања давалаца лизинга.

(2) Извјештај о пословању и резултатима рада са фи-
нансијским извјештајем Агенције обавезно садржи подат-
ке о: 

- пословању Агенције, структурирано / по секторима, 
јединицама и одјељењима, 

- раду Омбудсмана за банкарски систем Републике Срп-
ске и примјени прописа о заштити права и интереса кори-
сника финансијских услуга, 

- финансијском извјештају Агенције, презентованом 
кроз Биланс успјеха (Извјештај о укупном резултату перио-
да), Биланс стања (Извјештај о финансијском положају), 
Извјештај о токовима готовине, Извјештај о промјенама на 
капиталу, Ноте уз финансијске извјештаје, и 

- мишљењу независног вањског ревизора о извршеној 
ревизији годишњих финансијских извјештаја Агенције.

(3) Извјештаји из ст. (1) и (2) могу да садрже и друге 
информације и податке које одреди Агенција. 

IX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.

(1) Измјена и допуна Статута могу се вршити на ини-
цијативу директора, замјеника директора и Управног одбо-
ра.

(2) О измјенама и допунама Статута одлучује Управни 
одбор. 

Члан 35.
Тумачење појединих одредби Статута даје Управни од-

бор Агенције. 

Члан 36.
(1) Статут се објављује по добијању сагласности Вла-

де Републике Српске и ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

(2) Даном ступања на снагу Статута престаје да важи 
Статут Агенције за банкарство Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 95/13).

Број: УО-265/17 Предсједник
9. јуна 2017. године Управног одбора,
Бањалука Мира Бјелац, с.р.


