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ЗАКОН 
О ОСИГУРАЊУ ДЕПОЗИТА У БАНКАМА 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

ГЛАВA I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
(Предмет закона) 

(1) Законoм о осигурању депозита у банкама Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Закон) регулишу се: 
оснивање, статус, дјелатност, управљање и руковођење, 
овлашћења, обавезе и финансирање Агенције за 
осигурање депозита Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту: Агенција). 

(2) Циљ овог закона је да обезбиједи, у оквиру ограничења 
одређених овим законом, заштитa депозита физичких и 
правних лица у банкама које су добиле дозволу за рад од 
Агенције за банкарство Федерације Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: ФБА) или Агенције за 
банкарство Републике Српске (у даљем тексту: РСАБ) 
те тиме допринесе очувању свеукупне финансијске 
стабилности. 

Члан 2. 
(Дефиниција) 

У смислу овог закона: 
а) агенција за банкарство је ФБА или РСАБ; 
б) Фонд за осигурање депозита (у даљем тексту: 

Фонд) јесте рачун Агенције отворен у складу са 
чланом 13. овог закона; 

ц) циљани износ Фонда је износ средстава који је 
према средњорочној процјени ризика довољан да 
обезбиједи испуњавање законског мандата 
Агенције; 

д) депонент је физичко или правно лице које има 
прикладан депозит у банци чланици; 

е) прикладан депозит је укупан износ свих 
средстава који резултирају из депозита, штедних 
рачуна или цертификата банке које је депонент 
депоновао у банци чланици умањено за искључења 
из члана 6. овог закона. Прикладни депозити чине 
основицу за обрачун премије осигурања; 

ф) ентитет је ентитет Федерација Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Федерација БиХ) 
или Република Српска; 

г) владин орган је домаћи или страни корисник 
владиних средстава без обзира на ниво власти, 
односно да ли се ради о државном, ентитетском, 
кантоналном или општинском, као и свако правно 
лице укључујући пензијске и здравствене фондове, 
који су у власништву или под контролом таквих 
корисника владиних средстава; 

х) група друштава је група коју чине највише 
матично друштво правног лица, његова подређена 
друштва и придружена друштва друштава правног 
лица; 

и) случај осигурања је случај који захтијева исплату 
осигурања депозита у складу с одредбама овог 
закона; 

ј) осигурани депозит је дио прикладног депозита 
утврђен одлуком Управног одбора Агенције који је 
покривен осигурањем путем Фонда; 

к) правно лице је свака компанија, предузеће, 
удружење, установа или фондација регистрована у 
БиХ, изузимајући владине органе; 

л) физичко лице је сваки појединац, без обзира на 
држављанство или националност; 

м) банка је акционарско/дионичарско друштво које 
има дозволу за рад надлежне агенције за 
банкарство и чија је дјелатност примање депозита 
и средстава с обавезом враћања и давање кредита 
за властити рачун, а може обављати и друге 
послове у складу с ентитетским законима о 
банкама; 

н) банка чланица је банка која учествује у програму 
осигурања депозита Босне и Херцеговине у складу 
с одредбама овог закона; 

о) држава је Босна и Херцеговина. 

Члан 3. 
(Употреба мушког или женског рода) 

Сви изрази који су ради прегледности дати у једном 
граматичком роду односе се, без дискриминације, и на мушки 
и на женски род. 

ГЛАВА II - ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА 

Члан 4. 
(Осигурање депозита) 

(1) Агенција осигурава све прикладне депозите у банкама 
чланицама у Босни и Херцеговини. 

(2) Приликом случаја осигурања, Агенција се обавезује на 
накнаду осигураних депозита дијела прикладних 
депозита депонентима, у складу с ограничењем из члана 
5. и искљученим депозитима из члана 6. овог закона. 

Члан 5. 
(Ограничење осигураног депозита) 

(1) Највећи износ осигураног депозита заједно с 
обрачунатом каматом, који исплаћује Агенција по 
депоненту по банци чланици, износи прикладни депозит 
умањен за законски или уговорни дуг депонента према 
банци чланици највише до износа утврђеног одлуком 
Управног одбора Агенције или који је мањи. 

(2) Управни одбор Агенције, на приједлог директора 
Агенције, доноси одлуку о измјени висине износа 
осигураног депозита и објављује је у "Службеном 
гласнику БиХ". 

(3) Одлука Управног одбора Агенције о висини износа 
осигураног депозита је саставни дио уговора о 
осигурању депозита. 

(4) За сврхе исплате, сва средства депонента у страној 
валути прерачунавају се у конвертибилну марку (у 
даљем тексту: КМ) на основу просјечног девизног курса 
Централне банке Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Централна банка) на дан случаја осигурања. 

(5) Обрачуната камата на прикладне депозите обрачунава 
се само до дана случаја осигурања. 

(6) Ако је депонент власник заједничког рачуна, удио 
сваког депонента у заједничком рачуну обрачунава се 
једнако између власника рачуна, осим ако сви власници 
рачуна доставе доказ о супротном. Укупна исплата по 
заједничком рачуну ограничена је на износ дефинисан 
овим законом по једном депоненту по банци чланици. 

(7) Након обавјештења о извршеној статусној промјени, 
депоненти имају на располагању рок од три мјесеца да, 
без плаћања пенала, повуку или пренесу на другу банку 
чланицу своје прикладне депозите, укључујући сву 
приписану камату и накнаде ако они у тренутку 
операције прелазе ниво покрића. 

Члан 6. 
(Искључени депозити) 

Прикладни депозити не укључују сљедећа средства: 
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а) депозити за које је одлуком суда утврђено да су 
стечени противзаконитим радњама и који нису 
предмет даље жалбе; 

б) депозити који се држе на рачунима чији назив није 
транспарентан у смислу власништва или 
неноминовани депозити; 

ц) депозити који се чувају у сефовима банака; 
д) депозити који се чувају у аранжману похрањивања 

са банком, осим намјенских депозита; 
е) депозити других домаћих или страних банака које 

држе у своје име и за свој рачун; 
ф) депозити домаћих или страних владиних органа; 
г) депозити домаћих и страних осигуравајућих 

друштава; 
х) депозити домаћих и страних органа за колективна 

улагања; 
и) депозити домаћих и страних пензионих фондова 

који се не сматрају владиним органима; 
ј) депозити лица у посебном односу са банком како 

је дефинисано ентитетским законима о банкама: 
к) депозити компанија исте групе као и банка 

чланица; 
л) депозити које је депонент стекао од исте банке 

чланице према стопама или другим финансијским 
уступцима који су могли допринијети угрожавању 
финансијског стања банке чланице; 

м) депозити предузећа која могу бити искључена из 
покрића осигурања неким посебним законом или 
владиним упутством; 

н) дужничке хартије од вриједности које је издала 
банка чланица и све друге обавезе банке чланице 
које произлазе из таквих акцептних налога и 
мјеница; 

о) депозити микрокредитних организација. 

Члан 7. 
(Учешће у чланству) 

(1) Све банке које су добиле дозволу за рад од надлежне 
агенције за банкарство су обавезно чланице Агенције. 

(2) Банка доставља Агенцији примјерак посљедњег 
ревидираног финансијског извјештаја од екстерне 
ревизије, обављене у складу са међународним 
рачуноводственим стандардима или почетни биланс 
стања за новоосноване банке. 

Члан 8. 
(Праћење квалитета пословања банака) 

(1) За потребе сопствене информисаности и припреме за 
извршавање обавеза из своје надлежности Агенција ће 
континуирано пратити пословање банака чланица. 

(2) Начин праћења банака чланица у складу је са 
подзаконским актом који својом одлуком доноси 
Управни одбор Агенције а који се заснива на 
стандардима квалитета дефинисаним ентитетским 
законима о банкама и минималним захтјевима о 
управљању ризицима у банкама прописаним од 
надлежних агенција за банкарство. 

Члан 9. 
(Обавезе банака) 

(1) Банке су обавезне да у прописаним роковима Агенцији 
достављају: 
a) извјештаје које пропишу надлежне агенције за 

банкарство; 
б) извјештаје екстерне ревизије и 
ц) извјештаје које пропише Агенција. 

(2) Агенција прописује начин вођења евиденција депозита у 
банкама чланицама ради извјештавања о подацима 

релевентним за Агенцију, што се регулише уговором о 
чланству. 

(3) С циљем провјере тачности извјештавања према 
Агенцији, а у складу с уговором о осигурању депозита, 
Агенција прати извршавање обавеза извјештавања 
банака по уговору. 

(4) Банка чланица дужна је да у сваком тренутку Агенцији 
учини доступним податке о депонентима и њиховим 
депозитима, у форми и на начин како то Агенција 
захтијева. 

Члан 10. 
(Уговор и цертификат о чланству) 

(1) Свака банка чланица потписује уговор о чланству с 
Агенцијом, припремљен у тренутку приступа програму 
осигурања депозита. 

(2) Уговор о чланству исти је за сваку банку чланицу и 
садржи прецизирана права и обавезе Агенције и банке 
чланице и одговарајуће процедуре објављивања које 
Агенција мора поштовати приликом исплате осигурања 
депозита. 

(3) Нова банка постаје чланица програма осигурања 
депозита под условом да уплати једнократну накнаду за 
цертификат о чланству, који издаје Агенција. Чланство 
се остварује по завршетку обје активности. 

(4) Управни одбор Агенције, на приједлог директора 
Агенције, одлуком одређује висину накнаде за 
цертификат о чланству која се објављује у "Службеном 
гласнику БиХ". 

(5) Износ накнаде за цертификат о чланству исти је за све 
банке чланице и користи се за измирење трошкова 
насталих у текућем односу с банкама чланицама. 

Члан 11. 
(Промотивни материјал) 

(1) Банка чланица дужна је да депонентима и 
заинтересованим лицима пружи информације о 
осигурању депозита утврђене овим законом, а посебно 
информације о висини и начину исплате износа 
осигураног депозита. 

(2) Информације из става (1) овог члана морају бити 
разумљиве и доступне у писаној форми. 

(3) Информације из става (1) овог члана банка не може 
користити у рекламне сврхе, нити на начин који 
угрожава стабилност банкарског система и повјерење 
депонената. 

(4) Агенција обезбјеђује промотивни материјал, 
укључујући и знак Агенције, који је свака банка чланица 
дужна отворено и у сваком тренутку имати изложен. 

(5) Банка чланица може и самостално обезбиједити 
промотивни материјал који доказује њено чланство у 
осигурању депозита, под условом да је дизајн 
материјала компатибилан са званичним знаком 
Агенције. 

(6) Агенција одобрава дизајн, садржај и употребу свог 
промотивног материјала. 

(7) Банке чланице обавјештавају постојеће и потенцијалне 
депоненте о примјењивим искључењима из заштите 
програма осигурања депозита. 

(8) Прије склапања уговора о примању депозита, 
депонентима се пружају опште информације које 
обезбјеђује Агенција. Депоненти потврђују пријем 
таквих информација. 

(9) Потврда о прикладности депозита доставља се 
депонентима на њиховим изводима рачуна, уз 
упућивање на информативни образац, на којем се 
наводи интернетска адреса Агенције. Информативни 
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образац доставља се депоненту најмање једном 
годишње. 

(10) Интернетска страница Агенције садржи информације 
потребне депонентима, а посебно информације у вези са 
поступком и условима осигурања депозита. 

Члан 12. 
(Премија осигурања) 

(1) Након изузећа члана 6. тачке м) овог закона и 
искључења средстава дефинисаних у члану 6. од тачке 
а) до тачке л) и тач. н) и о) овог закона, просјечни 
прикладни депозити на крају сваког мјесеца увећани за 
обрачунату камату користе се као основица премије 
осигурања банке чланице која учествује у осигурању 
депозита. 

(2) Премија осигурања уплаћује се тромјесечно унапријед 
до првог дана сваког тромјесечја, на основу просјечног 
стања прикладних депозита у претходном тромјесечју. 
Тромјесечја почињу првог дана јануара, априла, јула и 
октобра. 

(3) Агенција свакој банци чланици доставља фактуру за 
уплату премије осигурања депозита најкасније десет 
дана прије истека рока за плаћање премије. 

(4) Уговором о чланству дефинишу се процедуре за 
обрачун премије коју плаћа банка чланица. 

(5) Управни одбор Агенције, на приједлог директора 
Агенције а најмање једном годишње, утврђује висину 
стопе премије осигурања за све банке чланице. 

(6) На почетку четвртог календарског тромјесечја Агенција 
објављује важећу стопу премије осигурања и стопу која 
ће се примјењивати у наредној календарској години. 
Агенција задржава право измјене стопе увијек у складу 
са потребама Агенције, с тим да нова стопа премије 
осигурања ступа на снагу у наредном календарском 
тромјесечју од тренутка обавјештавања банака чланица. 

(7) Одлука о висини стопе премије објављује се у 
"Службеном гласнику БиХ" прије него што измијењена 
стопа премије осигурања ступи на снагу. 

(8) Одлука Управног одбора Агенције о висини стопе 
премије осигурања саставни је дио уговора о осигурању 
депозита. 

(9) Управни одбор Агенције може успоставити систем 
рангирања ради утврђивања висине стопе премије 
осигурања за појединачне банке чланице произашле из 
тог рангирања. Изузетно, Управни одбор Агенције у 
исту сврху прихвата систем рангирања релевантне 
агенције за банкарство. 

(10) У случају да средства Фонда нису довољна за исплату 
осигураних депозита приликом наступања случаја 
осигурања, додатна средства обезбјеђују се наплатом 
ванредне премије осигурања. 

(11) У случају да је Агенција дала допринос за финансирање 
реструктурирања и претрпјела веће губитке од губитака 
које би имала у поступку ликвидације или стечаја, 
Агенцији ће се надокнадити износ губитка који је настао 
у поступку реструктурирања банке чланице наплатом 
ванредне премије осигурања у Фонд. 

(12) Одлуку о наплати ванредне премије осигурања, њеној 
висини и модалитетима наплате доноси Управни одбор 
Агенције и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". 

Члан 13. 
(Фонд за осигурање депозита) 

(1) Агенција отвара рачун Фонда у Централној банци на 
који депонује премије банака чланица. 

(2) Средства премије осигурања из члана 12. овог закона 
користе се искључиво за повећање капитала Фонда. 

(3) Фонд може прихватити и средства прибављена путем 
донација одобрена од Управног одбора Агенције. 
Средства Фонда чине и средства остварена наплатом по 
основу суброгације из ликвидационе и стечајне масе 
банке и трошкова поступка у вези са исплатом 
осигураних депозита и трошкова поступка у вези са 
реструктурирањем банака. 

(4) Средства Фонда не могу бити предмет извршења, изузев 
по основу обавезе Агенције на исплату осигураног 
депозита и учешћа у поступку реструктурирања банака 
чланица. 

(5) Агенција инвестира капитал Фонда у складу са 
политиком инвестирања коју доноси Управни одбор 
Агенције, на приједлог директора Агенције. 

(6) Агенција инвестира капитал Фонда у хартије од 
вриједности сa фиксним приходом, издате или 
гарантоване од земаља Европске уније, владиних 
агенција земаља Европске уније и европске 
наднационалне агенције и у хартије од вриједности са 
фиксним приходом издате или гарантоване од владе или 
владиних агенција Сједињених Америчких Држава. 

(7) Агенција може улагати капитал Фонда у хартије од 
вриједности са фиксним приходом или друге 
инструменте дуга које су издале компаније Европске 
уније или компаније са сједиштем у Сједињеним 
Америчким Државама с највишом оцјеном. Минимална 
оцјена квалитета ових компанија је "А" или "П1" или 
боља или еквивалент у складу с оцјенама међународно 
признате агенције за оцјену обвезница. 

(8) Све инвестиције Фонда, у складу са политиком 
инвестирања, предузимају се уз заштиту његовог 
капитала и задржавања ликвидности. 

Члан 14. 
(Престанак чланства уз исплату осигурања) 

(1) Престанак чланства у програму осигурања депозита, 
осим у случајевима из члана 17. овог закона, резултат је 
мјере агенције за банкарство према банци чланици. 

(2) Након званичног обавјештења о губитку дозволе банке 
чланице, директор Агенције дужан је да о томе 
обавијести Управни одбор Агенције. 

(3) Накнадни губитак чланства у програму осигурања 
депозита, из разлога дефинисаних овим чланом, 
потврђује се одлуком Управног одбора Агенције, на 
приједлог директора Агенције. 

(4) Агенција објављује одлуку у "Службеном гласнику 
БиХ" и о томе обавјештава ФБА или РСАБ. 

(5) Када банка чланица добије обавјештење из става (2) 
овог члана, о томе одмах обавјештава све постојеће 
депоненте, званично и у писаној форми. 

(6) У случају исплате осигурања депозита, права 
депонената ограничена на износ исплате осигурања 
законски се преносе на Агенцију, на cessio legis начин. 

Члан 15. 
(Губитак дозволе за рад банке чланице као мјера Агенције за 

банкарство) 
(1) Исплата осигурања депозита ограничава се на ситуацију 

у случају губитка дозволе за рад банке чланице, као 
мјере Агенције за банкарство. 

(2) У складу с одредбама чл. 5, 6. и 14. овог закона, 
Агенција је дужна дa депонентима стави на располагање 
осигуране износе прикладних депозита без 
неоправданог кашњења, најкасније у року од 20 радних 
дана од дана одузимања дозволе за рад банци чланици. 
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(3) Агенција има право да врши привремене исплате у 
ситуацијама када може постојати продужено кашњење 
процеса исплате. 

Члан 16. 
(Обавезе депонената) 

(1) У случају из чл. 14. и 15. овог закона, депоненти уз 
захтјев за исплату достављају доказ законског 
власништва над депозитом за који се потражује накнада. 

(2) Захтјеви за исплату потраживања депонената 
застаријевају у року од пет година од дана губитка 
дозволе за рад банке чланице, без обзира на разлог 
исплате осигурања у банци чланици. 

(3) Агенција исплаћује и депоненте који су право на 
исплату стекли на основу правоснажне судске пресуде. 

Члан 17. 
(Суспензија или престанак чланства без исплате осигурања) 

(1) До престанка чланства у програму осигурања депозита 
без исплате осигурања, који нису у вези са разлозима из 
члана 14. овог закона, долази у складу с одлуком 
Управног одбора Агенције о суспензији, на приједлог 
директора Агенције. 

(2) Агенција обавјештава ФБА и РСАБ о одлуци из става 
(1) овог члана. 

(3) Одлука Агенције је коначна и обавезујућа. Одлука се 
може оспоравати у поступку пред Судом Босне и 
Херцеговине. 

(4) Одлука се објављује у "Службеном гласнику БиХ". 
(5) По пријему одлуке из става (1) овог члана, банка 

чланица издаје обавјештење конвенционалним 
методама публикација и извјештавања да будући 
депозити неће бити осигурани. 

Члан 18. 
(Обавјештавање депонената) 

(1) У року од 10 дана прије ступања на снагу одлуке из 
члана 17. овог закона, Агенција издаје обавјештење о 
околностима и разлозима за доношење одлуке о 
суспензији чланства без исплате осигурања, 
конвенционалним методама публикације и 
извјештавања. Обавјештење се објављује у "Службеном 
гласнику БиХ". 

(2) Постојећи, уплаћени депозити су осигурани до истека 
рока од три мјесеца или до доспијећа од дана суспензије 
или престанка осигурања депозита, о чему Агенција 
обавјештава депоненте. 

Члан 19. 
(Суспензија осигурања депозита без исплате осигурања) 

(1) Суспензија осигурања депозита ограничава се на 
ситуације када банка чланица не плати накнаду за 
чланство или не плати премију осигурања за једно 
тромјесечје. 

(2) Депозити физичких лица примљени прије дана 
суспензије осигурања депозита, у складу с овим чланом, 
остају осигурани на сљедећи начин: 
a) 90 дана након суспензије осигурања депозита, или 
б) до дана доспијећа појединог депозита, у 

зависности од тога који је рок дужи. 
(3) Депозити из става (2) овог члана осигурани су на истом 

нивоу од дана када је банка чланица обавијештена о 
суспензији њеног осигурања депозита. 

(4) Нови депозити или додатна средства која су додата 
постојећим прикладним депозитима који су примљени 
послије дана када је банка чланица обавијештена о 
суспензији осигурања неће бити осигурани. 

(5) Од банке чланице захтијева се да послије дана 
суспензије депозита настави извјештавати и плаћати 

премије Агенцији док год постоји осигурање депозита 
због доспијећа депозита, а износ премије засниваће се 
само на оним депозитима који су осигурани. 

(6) Банка чланица враћа Агенцији свој оригинални 
цертификат о чланству у року од пет радних дана од 
дана када је примила обавјештење о суспензији својих 
депозита, те у истом року уклања из свих својих 
просторија све ознаке Агенције, као и промотивни 
материјал. Ако банка чланица поново успостави своје 
учешће у осигурању депозита прије укидања свог 
чланства у осигурању депозита, оригинални цертификат 
о чланству биће враћен поново примљеној банци 
чланици без потписивања новог уговора о чланству или 
процјене нове накнаде за цертификат. 

Члан 20. 
(Укидање осигурања депозита без исплате осигурања) 

(1) Укидање осигурања депозита ограничава се на 
ситуације када банка чланица не плати премије 
осигурања више од једног узастопног тромјесечја. 

(2) Депозити примљени прије дана укидања осигурања 
депозита у складу с овим чланом осигурани су према 
одредбама и ограничењима члана 19. овог закона. 

(3) Ако банка чланица врати своје чланство у осигурању 
депозита послије укидања свог учешћа у осигурању 
депозита, оригинални цертификат о чланству неће бити 
враћен поново примљеној банци чланици, већ се издаје 
нови цертификат о чланству и процјењује накнада за 
цертификат о чланству. 

Члан 21. 
(Услови за коришћење средстава Фонда у процесу 

реструктурирања банака чланица) 
(1) Када надлежна агенција за банкарство предузме мјере 

реструктурирања банке чланице, под условом да такве 
мјере осигуравају да депоненти и даље имају приступ 
својим депозитима, Агенција ће обезбиједити средства 
за финансирање процеса реструктурирања у складу с 
овим законом, и то: 
а) када се врши унутрашње реструктурирање банке 

чланице сопственим средствима, за износ који би 
претрпјели осигурани депоненти у случају да су 
њихови осигурани депозити били укључени у 
расподјелу губитка и били отписани до једнаког 
износа као и повјериоци и истим редослиједом 
приоритета, у складу са законима којим се уређује 
рад банака; 

б) када се примјењује други инструмент 
реструктурирања, у износу губитака које би 
претрпјели депоненти по основу осигураних 
депозита да су учествовали са другим 
повјериоцима истог исплатног реда у покрићу тих 
губитака, у складу са законом којим се уређује рад 
банака. 

(2) Агенција није обавезна да пружи допринос у докапи-
тализацији банке чланице у поступку реструктурирања, 
банке за посебне намјене или друштва за управљање 
имовином, али може дати допринос у ресорпцији 
губитка. 

(3) Износ средстава Фонда који се користи за финансирање 
реструктурирања банке чланице не може прећи износ 
који би био исплаћен из средстава Фонда у случају да је, 
умјесто реструктурирања банке чланице, над банком 
чланицом покренут поступак ликвидације или стечаја 
како је утврђено независном процјеном, у складу с 
ентитетским законима о банкама. 
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(4) Учешће средстава Фонда у реструктурирању банке 
чланице не може прећи губитке које би Фонд претрпио 
да је над банком чланицом покренут поступак стечаја 
или ликвидације, при чему губитак представља разлику 
између исплаћеног износа и износа хипотетичке 
наплате. 

(5) Фонд се укључује у процес финансирања 
реструктурирања банака чланица само у случају када 
укупни допринос Фонда финансирању реструктурирања 
банке чланице не прелази 50% циљаног износа Фонда. 
Управни одбор Агенције одлуком потврђује коришћење 
средстава Фонда у процесу реструктурирања. 

(6) Када се осигурани депозити банке чланице, у процесу 
реструктурирања банке, пребацују на треће правно лице 
на основу инструмента продаје пословања или 
инструмента преноса на банку за посебне намјене, 
депоненти не остварују право потраживања од Агенције 
у погледу било којег дијела свог депозита у банци 
чланици која је у процесу реструктурирања а који нису 
пренесени, под условом да је износ пренесених депозита 
једнак или већи од укупног осигураног износа 
одређеног одлуком Управног одбора Агенције. 

(7) Банка чланица која је реструктурирана или је 
учествовала у процесу реструктурирања мора бити 
способна да обезбиједи континуитет својих основних 
функција и кључних пословних активности. 

(8) Ако Агенција у поступку реструктурирања банке 
чланице претрпи губитке веће од губитака које би 
претрпјела у ликвидационом или стечајном поступку, 
што се утврђује независном процјеном у складу с 
ентитетским законима о банкама, остварује право на 
накнаду разлике до висине губитка који би претрпјела у 
ликвидационом или стечајном поступку из средстава 
ванредне премије осигурања. 

ГЛАВА III - АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА 

Члан 22. 
(Оснивање) 

(1) Овим законом оснива се Агенција за осигурање 
депозита Босне и Херцеговине. 

(2) Агенција има сједиште у Бањалуци и филијале у 
Сарајеву и Бањалуци. Агенција може отворити и 
додатне јединице ако су фискално одрживе од дана 
отварања. Агенција може своје функције на нивоу 
Агенције додијелити између локација филијала. 

(3) Филијале или друге организационе јединице немају 
правни статус нити овлашћења независно од Агенције. 
Свака додатна организациона јединица Агенције оснива 
се одлуком Управног одбора Агенције. Управни одбор 
Агенције именује директоре свих организационих 
јединица Агенције. 

(4) Агенција је самостално, непрофитно правно лице с 
овлашћењем у складу с овим законом. 

(5) Агенција има овлашћење за склапање уговора, набавку 
и располагање покретном и непокретном имовином и да 
буде страна у правном процесу. 

(6) Агенција има печат у складу са Законом о печату 
институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник 
БиХ", бр. 12/98, 14/03 и 62/11). Филијале имају печат, 
који додатно садрже назив и сједиште филијале. 

Члан 23. 
(Обавезе и овлашћења) 

(1) Задаци Агенције су: 
a) осигурање прикладних депозита физичких и 

правних лица у банкама чланицама у складу с овим 
законом; 

б) издавање цертификата о чланству банкама; 
ц) одузимање, путем суспензије или окончања, 

цертификата о чланству; 
д) инвестирање средстава која чине Фонд у складу с 

ограничењима политике инвестирања Агенције и у 
складу с овим законом; 

е) исплата осигурања депозита у случају престанка 
рада банке чланице, у складу с овим законом; 

ф) доношење подзаконских аката којима се регулише 
осигурање депозита и пословање Агенције, у 
складу с овим законом; 

г) учешће у процесу реструктурирања банака. 
(2) У случају да се Агенција и банка чланица не могу 

усагласити у вези са тачношћу извјештаја потребних у 
складу с овим законом или одлуком Управног одбора 
Агенције, Агенција има право да захтијева ревизију 
пословања банке чланице и ангажује независног 
ревизора ради оцјене тачности извјештаја које је банка 
чланица доставила Агенцији. Трошкове ове ревизије 
сноси страна чије се тумачење, оцјеном ревизије, утврди 
као погрешно. 

(3) Када Агенција утврди да банка чланица не испуњава 
обавезу плаћања премије осигурања Агенцији или не 
испуњава друге финансијске обавезе према Агенцији, 
Агенција има право да: 
a) званично обавијести ФБА или РСАБ да Агенција 

планира да предузме мјере у вези с активношћу 
банке чланице или стања које може утицати на 
чланство те банке у Фонду; 

б) поднесе тужбу надлежном суду; 
ц) уведе процес суспензије или окончања. 

(4) Агенција има право да провјери све или поједине 
прикладне депозите у својим банкама чланицама и 
тражи податке о прикладним депозитима писаним 
путем. Банка чланица дужна је да потврди пријем 
захтјева у року од два радна дана од дана пријема 
захтјева и поступи по захтјеву за информацијама о 
депозитима у року десет радних дана од дана пријема 
захтјева. 

Члан 24. 
(Самосталност и имунитет) 

(1) Агенција самостално руководи пословањем, у складу с 
овим законом. 

(2) Од дана оснивања Агенције, директор Агенције, 
директори филијала и њихово особље, као и друга лица 
препоручена или именована од Агенције за обављање 
одређених радњи у оквиру овог закона, не могу се 
гонити у кривичном или грађанскоправном поступку 
због било којих радњи које су извршили у доброј 
намјери и у складу с овим законом током извршења или 
спровођења задатака у оквиру својих овлашћења. 

(3) Агенција сноси или надокнађује трошкове за садашње и 
бивше запосленике, без обзира на положај, за све правне 
спорове инициране против запосленог, из било ког 
извора, за радње предузете у доброј намјери приликом 
извршења или извршења задатака у оквиру овлашћења 
прописаних овим законом или других делегираних 
овлашћења ако те трошкове не може наплатити страна 
која је поднијела тужбу против Агенције или њеног 
особља. 

Члан 25. 
(Статут Агенције) 

(1) Статутом Агенције уређују се: 
a) организација и начин пословања Агенције; 
б) надлежност и начин рада Агенције; 
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ц) овлашћења за сва заступања Агенције; 
д) права, обавезе и одговорности лица која обављају 

послове и задатке са посебним овлашћењима и 
одговорностима; и 

е) друга организациона питања у вези са пословањем 
Агенције. 

(2) Управни одбор обавезно разматра Статут Агенције 
најмање једном годишње, ради евентуалног 
усклађивања с измјеном прописа који директно или 
индиректно утичу на овај закон. 

Члан 26. 
(Састав Управног одбора) 

(1) Агенцијом управља Управни одбор. 
(2) Управни одбор чини пет чланова. Састав и избор 

чланова Управног одбора прописан је овим законом. 
(3) Гувернер Централне банке и министар финансија и 

трезора Босне и Херцеговине или лица која они овласте 
ex officio су чланови Управног одбора. 

(4) Управни одбор Централне банке може именовати једног 
члана Управног одбора, а министар финансија 
Федерације Босне и Херцеговине и министар финансија 
Републике Српске именују по једног члана Управног 
одбора, у складу с ограничењима релевантних 
ентитетских закона. 

(5) Чланови Управног одбора који нису ex officio морају 
бити лица која су стекла висок углед финансијског и 
банкарског стручњака и која имају високе моралне 
особине за вршење повјерених им дужности. 

(6) Управни одбор, између својих чланова, бира 
предсједавајућег и замјеника предсједавајућег. 

(7) Појединци који су предложени за чланове Управног 
одбора морају предочити писмену изјаву као доказ 
њихове квалификованости и потврду прихватања у 
случају њиховог именовања. 

(8) Мандат чланова Управног одбора је пет година. Мандат 
се може обновити највише два пута узастопно. 

(9) Одредбе о трајању и ограничењима мандата не 
примјењују се за лица која ту дужност врше ex officio. 

(10) Свако лице, осим оних који су ex officio чланови, може 
бити именовано за члана Управног одбора Агенције 
само на два узастопна мандата, тако да приликом 
именовања за сљедећи мандат буду именована најмање 
два члана из претходног сазива Управног одбора. 

(11) Члан Управног одбора не може бити у сродству, по 
правој или побочној линији закључно са трећим 
степеном сродства, или у браку, међусобно или са 
директором Агенције или директором организационе 
јединице. 

(12) Члан Управног одбора, за вријеме мандата, не може 
обављати функцију у извршној власти или бити члан 
надзорног одбора, управе, запосленик банке чланице 
или било које друге банке у држави која има дозволу за 
рад. 

(13) Члан Управног одбора или лице које је с њим у сродству 
по правој или побочној линији, закључно са трећим 
степеном сродства, или у браку, не може имати, 
директно или индиректно, више од пет процената 
капитала банке чланице. О интересима које у банци 
чланици има члан Управног одбора или лице које је с 
њим у сродству по правој или побочној линији, 
закључно са трећим степеном сродства, или у браку, 
дужан је обавијестити Управни одбор у писаној форми. 

(14) Члан Управног одбора дужан је да, у писаној форми, 
обавијести Агенцију о интересима које има он или лице 
које је с њим у сродству, по правој или побочној линији 
закључно са трећим степеном сродства, или у браку, у 

некој другој банци или комерцијалном предузећу у 
којем посједују више од пет процената капитала банке 
или предузећа. 

Члан 27. 
(Смјена, суспензија и отпуштање чланова Управног одбора) 

(1) Већина чланова Управног одбора може смијенити члана 
Управног одбора у вези с радом у Управном одбору. 
Накнадно именовање појединца на упражњено мјесто 
врши се у складу с овим законом, везано за овлашћења 
именовања у чланство за мјесто смијењеног члана. 

(2) Управни одбор дужан је да обавијести Савјет министара 
Босне и Херцеговине о кривичном или незаконитом 
поступању било којег члана Управног одбора. 

(3) Члан Управног одбора који се понаша супротно члану 
26. ст. (11) до (14) овог закона аутоматски се суспендује 
са дужности. 

(4) Сваки члан Управног одбора одговоран је за 
обавјештавање Управног одбора о свом статусу из члана 
26. ст. (11) до (14) овог закона. 

(5) За вријеме обављања дужности у Управном одбору, 
чланови Управног одбора не могу бити гоњени у 
кривичном или грађанскоправном поступку, за 
активности које су предузели у складу с овим законом и 
у доброј намјери, у складу са њиховим дужностима као 
члановима Управног одбора. 

(6) Члан Управног одбора Агенције, на лични захтјев, може 
бити разријешен дужности прије истека мандата. 

(7) Лице које је именовано за члана Управног одбора 
умјесто члана који је смијењен, суспендован или 
разријешен дужности обавља дужност члана Управног 
одбора до истека мандата свог претходника. 

Члан 28. 
(Сједнице) 

(1) Сједнице Управног одбора одржавају се најмање једном 
у три мјесеца односно једанпут сваког календарског 
тромјесечја, а по потреби могу се одржавати и чешће на 
ад хок основи. 

(2) Сједнице Управног одбора одржаваће се наизмјенично, 
на локацијама организационих јединица Агенције. 

(3) Сједнице Управног одбора сазива предсједавајући 
Управног одбора. 

(4) Предсједавајући Управног одбора може сазвати и 
посебну сједницу, на захтјев директора Агенције или на 
захтјев два члана Управног одбора, у року од 14 дана од 
дана пријема захтјева. 

(5) Ако предсједавајући Управног одбора не поступи у 
складу са захтјевом из става (4) овог члана, подносилац 
захтјева овлашћен је да сазове посебну сједницу. 

(6) Писмени позив за сједницу Управног одбора садржи 
датум, вријеме, мјесто одржавања сједнице и дневни ред 
и доставља се члановима Управног одбора најкасније 
седам дана прије дана одржавања сједнице. Материјал 
за сваку тачку дневног реда прилаже се уз позив на 
сједницу. 

(7) Лица која нису чланови Управног одбора могу 
присуствовати сједници, уз писмени позив 
предсједавајућег. 

(8) Кворум за одржавање сједнице Управног одбора чини 
већина укупног броја чланова. Управни одбор доноси 
одлуке на основу већине гласова укупног броја чланова. 

(9) Предсједавајући или члан Управног одбора не гласа о 
питањима која се односе на њега лично. 

(10) Директор Агенције и директор филијале присуствују 
свим сједницама Управног одбора, без права гласа. 
Предсједавајући Управног одбора може донијети 
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одлуку да директор Агенције и директор филијале не 
присуствују сједници Управног одбора. Таква одлука 
предсједавајућег Управног одбора мора бити 
образложена Управном одбору, директору Агенције и 
директору филијале. 

(11) Свака агенција донатор или земља донатор, страна или 
домаћа, може именовати савјетника Управног одбора. 
Права и обавезе савјетника регулишу се споразумом 
између Агенције и земље донатора или агенције 
донатора. 

(12) На сједнице Управног одбора позивају се директори 
агенција за банкарство који сједницама присуствују без 
права гласа. 

Члан 29. 
(Дужности Управног одбора) 

Управни одбор: 
а) именује директора Агенције и директоре филијала 

Агенције; 
б) бира предсједавајућег и замјеника предсједавајућег 

Управног одбора; 
ц) доноси Статут Агенције и друге опште акте; 
д) доноси све прописе, политике, упутства и накнаде 

за управљање и пословање Агенције и њеног 
Фонда у складу с овим законом, законима државе 
или у складу са праксом здравог управљања; 

е) прегледа, годишње, овај закон у вези са Законом о 
банкама; 

ф) утврђује и одобрава стручну квалификованост 
директора Агенције и директора филијала; 

г) доноси подзаконски акт о начину праћења 
пословања банака чланица; 

х) одобрава, на приједлог директора Агенције, 
учешће банака у чланству и прекиде чланства 
банака чланица; 

и) доноси финансијски план Агенције, на приједлог 
директора Агенције; 

ј) доноси политику инвестирања Фонда, на приједлог 
директора Агенције; 

к) доноси, на приједлог директора Агенције, одлуку о 
висини стопе премије осигурања и ванредне 
премије осигурања која се наплаћује од банака 
чланица; 

л) доноси одлуку о измјени износа покрића 
осигураних прикладних депозита, на приједлог 
директора Агенције; 

м) доноси одлуку о висини накнаде за цертификат о 
чланству за банке чланице, на приједлог директора 
Агенције; 

н) одобрава плате и бенефиције за све запослене у 
Агенцији, на приједлог директора Агенције, ако 
није другачије прописано државним законом или 
прописом; 

о) доноси све потребне прописе и упутства о раду 
Управног одбора; 

п) годишње одобрава именовање екстерног ревизора 
Агенције, а на приједлог директора Агенције; 

р) доноси одлуку о именовању независног ревизора у 
случају сукоба са банком чланицом у вези са 
тачношћу извјештаја у складу с овим законом; 

с) усваја стратешки план Агенције, план за кризне 
ситуације и циљани износ Фонда; 

т) доноси одлуку о коришћењу средстава Фонда за 
потребе реструктурирања банке чланице. 

Члан 30. 
(Извјештавање) 

(1) Управни одбор одговоран је за активности Агенције. 
(2) Управни одбор усваја годишњи извјештај о раду и 

финансијски план за наредну годину у року од три 
мјесеца по завршетку претходне календарске године, 
који се објављују у "Службеном гласнику БиХ". 

(3) Управни одбор доставља примјерак годишњег 
извјештаја о раду и финансијског плана Предсједништву 
Босне и Херцеговине, у форми информације, у року од 
три мјесеца од завршетка претходне календарске 
године. 

Члан 31. 
(Именовање директора Агенције и директора филијале) 

(1) Управни одбор именује директора Агенције и директора 
филијале на мандат од пет година. Директора Агенције 
и директора филијале може поново именовати Управни 
одбор без ограничења броја именовања, али се процес 
потврде мора поновити приликом сваког именовања. 

(2) У случају да мјесто директора Агенције или директора 
филијале остане упражњено, Управни одбор именује 
ново лице на ту дужност у року од 60 дана. 

(3) У случају да Управни одбор не именује директора 
Агенције или директора филијале у року из става (2) 
овог члана, предсједавајући Управног одбора именује 
директора Агенције или директора филијале на 
привременој основи, док Управни одбор не оконча 
поступак именовања. 

(4) Лице које је на привременој основи именовао 
предсједавајући Управног одбора у складу са ставом (3) 
овог члана има пуна овлашћења за вршење дужности, у 
складу с овим законом. 

(5) Директор Агенције и директор филијале, или лице које 
је с њима у крвном сродству до трећег степена или у 
браку не могу бити чланови надзорног или управног 
одбора банке чланице или неке друге банке. 

(6) Директор Агенције или директор филијале, или лице 
које је с њима у крвном сродству до трећег степена или 
у браку, не могу посједовати директно или индиректно 
више од пет процената капитала банке чланице. 

(7) Директор Агенције и директор филијале дужни су да 
писмено обавијесте Агенцију о интересима које они 
сами или неко ко је с њима у крвном сродством до 
трећег степена или у браку имају у банци чланици или 
некој другој банци или комерцијалном предузећу у 
којем посједују удио у капиталу банке или посједују 
више од пет процената капитала предузећа, или о 
чланству у надзорном или управном одбору 
комерцијалног предузећа. 

(8) Директор Агенције и директор филијале неће 
прихватити положај у банци чланици у року од двије 
године након завршетка запослења у Агенцији, без 
претходног писменог одобрења Управног одбора 
Агенције. 

Члан 32. 
(Дужности директора Агенције) 

(1) Директор Агенције представља и заступа Агенцију, 
руководи њеним радом и одговара за пословање 
Агенције. 

(2) Директор Агенције врши сљедеће дужности: 
a) предлаже Управном одбору учешће банке у 

чланству или престанак чланства банке чланице; 
б) предлаже Управном одбору све појединачне акте 

везано за банке чланице; 
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ц) предлаже Управном одбору сва опште акте, 
правила, упутства о банкама чланицама; 

д) предлаже Управном одбору финансијски план 
Агенције и политику инвестирања средстава 
Фонда; 

е) заступа Агенцију у односима са банкама 
чланицама и свим другим институцијама; 

ф) спроводи све политике и одлуке које је донио 
Управни одбор; 

г) утврђује и одобрава одговарајућу стручну 
квалификованост особља Агенције испод нивоа 
директора филијала; 

х) одлучује о заснивању и престанку радног односа 
свих запослених испод нивоа директора 
организационих јединица уз консултације са 
директорима филијала, у складу са државним 
законом или прописом; 

и) предлаже Управном одбору Агенције плате и 
бенефиције за све запослене Агенције, у складу са 
државним законом или прописом; 

ј) најмање једанпут годишње разматра висину стопе 
премије осигурања која се наплаћује банкама 
чланицама и даје Управном одбору приједлог у 
вези с њом; 

к) предлаже Управном одбору доношење одлуке о 
ванредној премији осигурања; 

л) предлаже Управном одбору Агенције избор 
спољног ревизора Агенције; 

м) предлаже Управном одбору Агенције избор 
независног ревизора у случају сукоба са банком 
чланицом у вези са тачношћу извјештаја, а у 
смислу овог закона; 

н) предлаже Управном одбору измјене износа 
покрића осигураног депозита; 

о) предлаже Управном одбору доношење 
подзаконског акта о начину праћења пословања 
банака чланица; 

п) редовно разматра функционалну одрживост 
система исплате, 

р) предлаже Управном одбору усвајање стратешког 
плана, плана за кризне ситуације и циљаног износа 
Фонда; 

с) предлаже Управном одбору доношење одлуке о 
коришћењу средстава Фонда за потребе 
реструктурирања банке чланице. 

(3) Директор филијале Агенције руководи и организује рад 
филијале и помаже директору Агенције у обављању 
његових дужности из става (1) овог члана. У случају 
службеног одсуства, дужност директора Агенције врши 
један од директора филијале, када му директор пренесе 
то овлашћење. Дужности директора Агенције из става 
(2) овог члана директор Агенције може пренијети на 
директора филијале као појединачно овлашћење или као 
овлашћење које он дијели са директором Агенције. 

(4) Директор Агенције преноси овлашћења на директора 
филијале у писаној форми. Дато овлашћење може се 
повући у сваком тренутку, уз одговарајуће писано 
обавјештење. Директор Агенције може пренијети 
овлашћење само на директора филијале. 

(5) Директор Агенције континуирано информише 
директоре филијала о свим аспектима пословања 
Агенције, како би директори филијала могли преузети 
обавезе директора у складу са ставом (4) овог члана. 

(6) Директор Агенције и директори филијала учествују у 
раду Управног одбора, али немају право гласа у 
Управном одбору. 

(7) Директор Агенције и директори филијала одговорни су 
за свој рад Управном одбору. 

(8) Директор Агенције консултује се са директорима 
филијала, као и са другим одговарајућим особљем 
Агенције приликом доношења одлука у вези са 
пословањем Агенције или припреме приједлога 
Управном одбору. Све одлуке и приједлози 
представљају коначно овлашћење и одговорност 
директора Агенције. 

Члан 33. 
(Пословна тајна Агенције) 

(1) Члан Управног одбора Агенције, директор Агенције, 
директор филијале, сви запослени у Агенцији и лица 
која је ангажовала Агенција у свом пословању, као и 
друга лица која обављају послове на краткорочној 
основи обавезни су да као пословну тајну чувају све 
информације до којих дођу у оквиру свог посла. 

(2) Обавеза из става (1) овог члана траје и по престанку 
радног односа, ангажмана или чланства у Управном 
одбору или запослења било које врсте у Агенцији. 

(3) Агенција може одобрити откривање пословне тајне у 
кривичном поступку пред надлежним судом за лица из 
става (1) овог члана. 

Члан 34. 
(Финансирање Агенције) 

(1) Оперативни трошкови Агенције финансирају се из 
прихода од накнада, чланарине и прихода од 
инвестиција капитала Фонда. 

(2) Одлуку о наплати чланарине, висини и модалитетима 
наплате доноси Управни одбор. Одлука се објављује у 
"Службеном гласнику БиХ". 

(3) Средства с оперативног рачуна Агенције могу се 
користити искључиво за оперативне трошкове Агенције, 
а средства која чине рачун Фонда могу се користити 
једино за исплату осигурања депозита у случају исплате 
осигурања и поступка реструктурирања банака чланица. 

(4) За финансирање оперативних трошкова Агенције могу 
се користити средства из донација. За све донације и 
услове везане за њих, који нису укључени у одобрени 
финансијски план Агенције, потребно је одобрење 
Управног одбора. 

(5) Годишње, вишак прихода над расходима Агенције 
добијених из извора из ст. (1) и (3) овог члана 
распоређује се у Фонд одлуком Управног одбора на 
приједлог директора Агенције. Вишак прихода над 
расходима може се користити и за покриће евентуалних 
губитака који могу настати у раду Агенције. 

(6) Све премије које уплаћују банке чланице додају се 
Фонду. 

(7) У случају када коришћење прихода Агенције у складу са 
ст. (1) и (3) овог члана није довољно за финансирање 
оперативних трошкова Агенције, Управни одбор, на 
приједлог директора Агенције, може донијети одлуку о 
привременој употреби уплата премија осигурања у 
сврху осигурања потребних средства. Одлука важи за 
период утврђен одлуком Управног одбора и у том року 
се привремено употријебљена средства враћају у Фонд, 
а примјењује се само ако је Агенција исцрпила све 
практичне начине умањења оперативних трошкова. 

(8) У случају када средства Фонда нису довољна за 
испуњавање обавеза Агенције у вези са исплатом 
осигураних депозита и доприноса у поступку 
реструктурирања, а све одредбе овог члана су 
исцрпљене, Агенција, у оквиру ограничења државног 
законодавства, може осигурати кредите и гаранције или 
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издати дужничке хартије од вриједности за осигурање 
потребних средстава. У том случају Управни одбор, на 
приједлог директора Агенције, може одобрити употребу 
будућих потраживања премије осигурања као гаранцију 
и будућих наплата премија осигурања као извор отплате 
дуга Агенције. 

Члан 35. 
(Сарадња с агенцијама за банкарство) 

(1) Агенција и агенције за банкарство успоставиће на 
основу узајамности потребну и благовремену сарадњу 
на редовној основи и размјену информација битних за 
извршавање својих законом прописаних задатака. 

(2) Сарадња и размјена информација из става (1) овог члана 
детаљније ће бити регулисана споразумом о сарадњи 
између Агенције и агенција за банкарство. 

(3) Aко Агенција добије повјерљиву информацију од 
надлежне агенције за банкарство, ту информацију ће 
третирати као пословну тајну Агенције у складу сa 
чланом 33. овог закона. Информација се може открити 
само уз претходну сагласност надлежне агенције за 
банкарство која је доставила ту информацију и 
искључиво у сврху за коју је надлежна агенција за 
банкарство дала сагласност. 

(4) Агенција се неће сматрати одговорном за активности 
које предузму агенције за банкарство на основу 
информација које је доставила Агенција, нити Агенција 
сматра агенције за банкарство одговорним за одлуку 
коју је донијела Агенција на основу информација које је 
примила од агенција за банкарство. 

(5) Надлежна агенција за банкарство информисаће 
Агенцију о планираним мјерама реструктурирања банке 
чланице. 

(6) Ако се у процесу реструктурирања банке чланице 
морају обезбиједити средства из Фонда, Агенција је 
дужна да на захтјев ентитетске агенције за банкарство 
да мишљење о процјени трошкова и могућности исплате 
осигураних депозита ради утврђивања могућности 
спровођења поступка ликвидације или стечаја банке, 
односно о процјени могућег обима финансирања 
реструктурирања банке средствима Фонда. 

(7) Агенција ће надлежној ентитетској агенцији за 
банкарство доставити мишљење из става (6) овог члана, 
у року од 24 часа од подношења захтјева ентитетске 
агенције за банкарство. 

(8) На захтјев надлежне агенције за банкарство, Агенција ће 
доставити потребне информације за обрачун износа 
хипотетичке ликвидације. 

(9) Након што надлежна агенција за банкарство званично 
обавијести Агенцију о доношењу формалне одлуке о 
реструктурирању банке чланице и износу који треба да 
буде обезбијеђен из Фонда, Агенција ће осигурати да у 
року од 48 часова средства за финансирање 
реструктурирања банке чланице буду обезбијеђена. 

Члан 36. 
(Сарадња са Централном банком) 

(1) Агенција, на узајамној основи, Централној банци 
доставља информације до којих је дошла примјењујући 
овлашћења прописана овим законом. 

(2) Агенција се неће сматрати одговорном за радње које 
Централна банка предузме на основу информација које 
јој достави Агенција. 

(3) Централна банка ће, на узајамној основи, Агенцији 
достављати извјештаје и информације којима 
располаже, а који су Агенцији потребни ради праћења 
пословања банака. 

ГЛАВА IV - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 37. 
(Прекршаји) 

(1) Новчаном казном од 40.000,00 КМ до 200.000,00 КМ 
казниће се за прекршај банка чланица ако: 
a) не достави или неблаговремено доставља 

извјештаје Агенцији; 
б) не уплаћује премије осигурања по доспијећу; 
ц) не плаћа накнаду за издати цертификат; 
д) не плаћа чланарину; 
е) не истакне знак Агенције и промотивни материјал 

као доказ о чланству у програму осигурања 
депозита; 

ф) oдбије да приступи уговору о осигурању депозита; 
г) достави Агенцији нетачне информације; 
х) ако у рекламне сврхе користи информације о 

осигурању депозита утврђене у овом закону на 
начин који угрожава стабилност банкарског 
система и повјерење депонената. 

(2) Новчаном казном у износу од 2.000,00 КМ до 10.000,00 
КМ за прекшаје из става (1) овог члана казниће се члан 
управе банке чланице. 

(3) Новчаном казном у износу од 2.000,00 до 10.000,00 КМ 
за прекршаје из става (1) овог члана казниће се члан 
надзорног одбора банке чланице. 

Члан 38. 
(Прекршајни поступак) 

(1) Прекршајни поступак се покреће и води у складу са 
прописима којима се уређује прекршајни поступак. 

(2) Утврђивање одговорности и изрицање мјера у складу с 
овим законом не искључује утврђивање одговорности и 
изрицање мјера утврђених другим законима. 

Члан 39. 
(Престанак рада Агенције) 

(1) У случају да Агенција обустави пословање из разлога 
који није везан за обавезу исплате осигурања, средства 
Агенције распоређују се на сљедећи начин: 
a) исплаћују се све законске обавезе Агенције, 

укључујући неисплаћене плате и бенефиције 
запослених; 

б) до расположивог износа, врши се поврат средстава 
донаторима до висине главнице њихових донација 
или на основу пропорционалности, ако се не могу 
вратити главнице свих донираних средстава; 

ц) преостала средства враћају се банкама чланицама 
на основу пропорционалности за уплаћене премије 
банака чланица. 

(2) Управни одбор може предузети радње реорганизације 
организационог и пословног аранжмана Агенције, уз 
измјену овог закона у дијелу или цјелокупно. У том 
случају Агенција наставља пословање на начин 
прописан овим законом, а измјене које треба да ступе на 
снагу због настале промјене у њеном организационом 
пословању Агенција шаље у законодавну процедуру у 
Парламентарну скупштину БиХ у року од шест мјесеци 
од дана када је Управни одбор одобрио организациони и 
пословни аранжман Агенције. 

ГЛАВА V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 40. 
(Престанак важења закона) 

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи 
Закон о осигурању депозита у банкама Босне и Херцеговине 
("Службени гласник БиХ", бр. 20/02, 18/05, 100/08, 75/09 и 
58/13). 
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Члан 41. 
(Ступање на снагу) 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 01,02-02-1-1027/18 
14. фебруара 2020. године 

Сарајево 
Предсједавајући 

Представничког дома 
Парламентарне скупштине 

БиХ 
Др Денис Звиздић, с. р. 

Предсједавајући 
Дома народа 

Парламентарне скупштине 
БиХ 

Др Драган Човић, с. р.
 

 
Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, 

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 2. sjednici 
Predstavničkog doma, održanoj 18. decembra 2019. godine, i na 5. 
sjednici Doma naroda, održanoj 14. februara 2020. godine, 
usvojila je 

ZAKON 
O OSIGURANJU DEPOZITA U BANKAMA 

BOSNE I HERCEGOVINE 

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE 

Član 1. 
(Predmet zakona) 

(1) Zakonom o osiguranju depozita u bankama Bosne i 
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon) reguliraju se: 
osnivanje, status, djelatnost, upravljanje i rukovođenje, 
ovlaštenja, obaveze i finansiranje Agencije za osiguranje 
depozita Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija). 

(2) Cilj ovog zakona je da osigura, u okviru ograničenja 
određenih ovim zakonom, zaštitu depozita fizičkih i pravnih 
lica u bankama koje su dobile dozvolu za rad od Agencije za 
bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem 
tekstu: FBA) ili Agencije za bankarstvo Republike Srpske (u 
daljnjem tekstu: RSAB) te time doprinese očuvanju 
sveukupne finansijske stabilnosti. 

Član 2. 
(Definicija) 

U smislu ovog zakona: 
a) agencija za bankarstvo je FBA ili RSAB; 
b) Fond za osiguranje depozita (u daljnjem tekstu: 

Fond) račun je Agencije otvoren u skladu s članom 13. 
ovog zakona; 

c) ciljani iznos Fonda je iznos sredstava koji je prema 
srednjoročnoj procjeni rizika dovoljan da osigura 
ispunjavanje zakonskog mandata Agencije; 

d) deponent je fizičko ili pravno lice koje ima prikladan 
depozit u banci članici; 

e) prikladan depozit je ukupan iznos svih sredstava koji 
rezultiraju iz depozita, štednih računa ili certifikata 
banke koje je deponent deponirao u banci članici 
umanjeno za isključenja iz člana 6. ovog zakona. 
Prikladni depoziti čine osnovicu za obračun premije 
osiguranja; 

f) entitet je entitet Federacija Bosne i Hercegovine (u 
daljnjem tekstu: Federacija BiH) ili Republika Srpska; 

g) vladin organ je domaći ili strani korisnik vladinih 
sredstava bez obzira na nivo vlasti, odnosno da li se 
radi o državnom, entitetskom, kantonalnom ili 
općinskom, kao i svako pravno lice uključujući 
penzione i zdravstvene fondove, koji su u vlasništvu ili 
pod kontrolom takvih korisnika vladinih sredstava; 

h) grupa društava je grupa koju čine najviše matično 
društvo pravnog lica, njegova podređena društva i 
pridružena društva društava pravnog lica; 

i) slučaj osiguranja je slučaj koji zahtijeva isplatu 
osiguranja depozita u skladu s odredbama ovog 
zakona; 

j) osigurani depozit je dio prikladnog depozita utvrđen 
odlukom Upravnog odbora Agencije koji je pokriven 
osiguranjem putem Fonda; 

k) pravno lice je svaka kompanija, preduzeće, udruženje, 
ustanova ili fondacija registrirana u BiH, izuzimajući 
vladine organe; 

l) fizičko lice je svaki pojedinac, bez obzira na 
državljanstvo ili nacionalnost; 

m) banka je akcionarsko/dioničarsko društvo koje ima 
dozvolu za rad nadležne agencije za bankarstvo i čija 
je djelatnost primanje depozita i sredstava s obavezom 
vraćanja i davanje kredita za vlastiti račun, a može da 
obavlja i druge poslove u skladu s entitetskim 
zakonima o bankama; 

n) banka članica je banka koja učestvuje u programu 
osiguranja depozita Bosne i Hercegovine u skladu s 
odredbama ovog zakona; 

o) država je Bosna i Hercegovina. 

Član 3. 
(Upotreba muškog ili ženskog roda) 

Svi izrazi koji su, radi preglednosti, dati u jednom 
gramatičkom rodu odnose se, bez diskriminacije, i na muški i na 
ženski rod. 

POGLAVLJE II. OSIGURANJE DEPOZITA 

Član 4. 
(Osiguranje depozita) 

(1) Agencija osigurava sve prikladne depozite u bankama 
članicama u Bosni i Hercegovini. 

(2) Prilikom slučaja osiguranja, Agencija se obavezuje na 
naknadu osiguranih depozita dijela prikladnih depozita 
deponentima, u skladu s ograničenjem iz člana 5. i 
isključenim depozitima iz člana 6. ovog zakona. 

Član 5. 
(Ograničenje osiguranog depozita) 

(1) Najveći iznos osiguranog depozita zajedno s obračunatom 
kamatom, koji isplaćuje Agencija po deponentu po banci 
članici, iznosi prikladni depozit umanjen za zakonski ili 
ugovorni dug deponenta prema banci članici najviše do 
iznosa utvrđenog odlukom Upravnog odbora Agencije ili 
koji je manji. 

(2) Upravni odbor Agencije, na prijedlog direktora Agencije, 
donosi odluku o izmjeni visine iznosa osiguranog depozita i 
objavljuje je u "Službenom glasniku BiH". 

(3) Odluka Upravnog odbora Agencije o visini iznosa 
osiguranog depozita je sastavni dio ugovora o osiguranju 
depozita. 

(4) Za svrhe isplate, sva sredstva deponenta u stranoj valuti 
preračunavaju se u konvertibilnu marku (u daljnjem tekstu: 
KM) na osnovu prosječnog deviznog kursa Centralne banke 
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Centralna banka) na 
dan slučaja osiguranja. 

(5) Obračunata kamata na prikladne depozite obračunava se 
samo do dana slučaja osiguranja. 

(6) Ako je deponent vlasnik zajedničkog računa, udio svakog 
deponenta u zajedničkom računu obračunava se jednako 
između vlasnika računa, osim ako svi vlasnici računa 
dostave dokaz o suprotnom. Ukupna isplata po zajedničkom 
računu ograničena je na iznos definiran ovim zakonom po 
jednom deponentu po banci članici. 




