АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
БАЊА ЛУКА

СТАТУТ

АГЕНЦИЈЕ ЗА БАНКАРСТВО
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Бања Лука, октобар 2013. године

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), Управни
одбор Агенције за банкарство Републике Српске на сједници одржаној 10.10.2013.
године донио је

СТАТУТ

АГЕНЦИЈЕ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Агенција за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) је основана
ради уређења и контроле банкарског система и остваривања циља очувања и јачања
стабилности банкарског система, те унапређивања његовог сигурног, квалитетног и
законитог пословања у складу са Законом о Агенцији за банкарство Републике
Српске (у даљем тексту: Закон) и другим законима.
Члан 2.
(1) Агенција има својство правног лица и обавља послове и задатке утврђене
Законом и овим статутом, као и прописима којима се уређује банкарски систем
Републике Српске.
(2) У обављању послова из своје надлежности Агенција је самосталнo и независнo
правно лице, а надзор над њеним радом врши Народна скупштина Републике
Српске, којој је одговорна за свој рад.
(3) 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.
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 заштита печата и штамбиља одређује директор Агенције.
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) Ради остваривања задатака утврђених Законом Агенција обавља слиједће
послове, и то:
а) издавање и одузимање дозвола за оснивање и рад банака, издавање дозвола за
статусне промјене и промјене организационе структуре банака и врсте послова
које обављају;
б) издавање и одузимање дозвола, одобрења и сагласности микрокредитним
организацијама, штедно-кредитним организацијама и другим финансијским
организацијама када је за то овлашћена законима;
в) контролу бонитета и законитости пословања банака – посредна и непосредна
контрола рада банака, предузимање одговарајућих надзорних мјера;
г) контролу законитости пословања микрокредитних организација, штеднокредитних организација и других финансијских организација;
д) увођење поступка привремене управе у банкама и именовање привременог
управника, покретање поступка ликвидације банака и именовање ликвидационог
управника, управљање и надзор над поступком привремене управе и ликвидације
банака, подношење захтјева за покретање стечајног поступка над банкама;
ђ) доношење аката којима се уређује рад банака, микрокредитних организација,
штедно-кредитних организација и других финансијских организација;
е) оцјена испуњавања услова и давање сагласности за издавање акција наредних
емисија;
ж) вршење надзора и предузимање потребних радњи у вези са спречавањем прања
новца и финансирања терористичких активности које се односе на банке,
микрокредитне организације, штедно-кредитне организације и друге
финансијске организације, у сарадњи са надлежним институцијама, а у складу са
прописима којима се уређује ова област;
з) вршење надзора и предузимање других активности у складу са прописима којима
се уређује увођење и примјена одређених привремених мјера ради ефикасног
спровођења међународних рестриктивних мјера;
и) доношење одговарајућих аката у области спречавања прања новца и
финансирања терористичких активности и сарадња са надлежним органима и
институцијама из ове области;
ј) доношење аката и предузимање радњи у циљу обезбјеђења заштите права
потрошача, односно физичких лица 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, и
к) друге надлежности у складу са законом којим се уређује пословање банака и
других финансијских организација.
(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.
Члан 7.
(1) У остваривању свог циља и извршавању својих задатака Агенција може, не
доводећи у питање свој циљ, самосталност и независност, сарађивати са другим
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органима Републике Српске, те у оквиру своје надлежности предузимати мјере за
унапређење те сарадње.
(2) Ради унапређивања контроле и надзора на 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.
Члан 8.
(1) У саставу Агенције је 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.
III - ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ
Члан 9.
Пословање Агенције организује се на основама којима се обезбјеђује јединствено,
потпуно, ефикасно и рационално обављање послова и задатака из њене
надлежности.
Члан 10.
Агенција је дужна да предузме мјере за унапређење рада и технолошку
модернизацију, за унапређење и рационализацију унутрашње организације и за
стручно образовање и усавршавање радника.
Члан 11.
Општи акт о организацији пословања и општи акт о систематизацији послова и
задатака Агенције доноси директор.
Члан 12.
Општим актом о организацији пословања утврђују се нарочито: унутрашње
организационе јединице и њихов дјелокруг, начин руковођења, планирање и
извршавање послова и задатака, као и овлаштења радника у обављању послова и
задатака.
Члан 13.
(1) За обављање послова и задатака у Агенцији образују се унутрашње
организационе јединице.
(2) Послови и задаци групишу се у Агенцији у организационе дијелове према
њиховој врсти, степену сложености, обиму, одговорности и другим условима
потребним за успјешно обављање послова и задатака.
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Члан 14.
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 15.
(1) Заснивање радног односа, ступање на рад, распоред на радно мјесто, одмор и
одсуство, дисциплинска и материјална одговорност и друга питања у вези са радом
прописаће се Правилником о раду.
(2) Правилник о раду доноси Управни одбор.
IV УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ АГЕНЦИЈОМ
Члан 16.
(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 јавног конкурса у складу са законом.
(5) За извршавање својих послова и задатака чланови Управног одбора су одговорни
Народној скупштини Републике Српске.
Члан 17.
Управни одбор надзире пословање Агенције и у вршењу послова из својих
надлежности:
а) доноси Статут Агенције,
б) доноси опште акте којима се регулише рад банака и других финансијских
организација,
в) усваја годишњи план рада Агенције,
г) усваја годишњи финансијски план и финансијске изјвештаје,
д) усваја извјештаје које Агенција доставља у складу са чланом 39. Закона,
ђ) доноси одлуке којима се обезбјеђују средства за рад Агенције,
е) утврђује обим средстава за плате и друге накнаде запосленим радницима у
Агенцији, у оквиру финансијског плана,
ж) доноси Правилник о раду,
з) доноси друге правилнике у складу са законима,
и) доноси одлуку о накнадама чланова Управног одбора и одређује плате директора
и замјеника директора у складу са актима Аенције,
ј) доноси одлуке о инвестиционом улагању изнад 80.000 КМ,
к) доноси Пословник о раду Управног одбора
л) одлучује о другим питањима из свог дјелокруга.
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Члан 18.
Управни одбор доноси одлуке на сједницама, већином гласова од укупног броја
чланова.
Члан 19.
(1) Предсједник Управног одбора сазива сједнице, предлаже дневни ред сједница,
предсједава сједницама и потписује одлуке и друге акте Управног одбора.
(2) Предсједника у случају спријечености замјењује замјеник предсједника.
Члан 20.
(1) Директор Агенције руководи радом Агенције и рад у њој организује у складу са
правима, дужностима и овлаштењима утврђеним Законом и овим стутутом, и
прописима којима се уређује банкарски систем Републике Српске.
(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 Агенције у оквиру својих права и обавеза врши слиједеће послове:
а) доноси рјешења којима се дају или одузимају дозволе неопходне за рад банака и
других финансијских организација банкарског система,
б) предузима прописане мјере према банкама и другим финансијским
организацијама банкарског система,
в) издаје сагласности и одобрења у складу са законима,
г) доноси општи акт о организацији пословања и општи акт о систематизацији
радних задатака у Агенцији,
д) одлучује о запошљавању и ангажовању лица у Агенцији, у складу са Статутом и
актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији,
ђ) заступа Агенцију и потписује њену документацију,
е) предлаже одлуке, закључке, информације и друге оште и појединачне акте за
сједнице Управног одбора,
ж) спроводи одлуке, закључке, упутства и друге акте које доноси Управни одбор,
з) спроводи опште акте који регулишу пословање банака, микрокредитних
организација, штедно-кредитних организација и других финансијских организација
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,
к) представља Агенцију на састанцима са представницима Централне банке Босне
и Херцеговине ради координације у обављању дјелатности Агенције и на
међународним конференцијама и скуповима и у међународним организацијама,
у складу са законом и Статутом Агенције,
л) доноси акте у складу са Законом и Статутом Агенције и
љ) обавља и друге послове прописане законима и Статутом Агенције, и одлучује о
другим питањима за које га овласти Управни одбор.
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(4) Замјеник директора обавља послове у складу са актом о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији, а када је директор
спријечен да врши своју функцију, замјењује директора са правима и дужностима
која одреди директор Агенције.
(5) Директор може пренијети одређена овлашћења из своје надлежности на главног
савјетника или друге запослене у Агенцији.
(6) За свој рад директор и замјеник директора Агенције одговорни су Управном
одбору и Народној скупштини Републике Српске.
Члан 21.
(1) Агенција врши контролу и надзор рада и законитости пословања банака и других
финансијских организација банкарског система, налаже и предузима мјере за
отклањање утврђених незаконитости и неправилности 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) Контролу из става 1. овог члана обављају овлашћена лица Агенције која имају
положен стручни испит.
(4) Управни одбор Агенције доноси акт којим прописује услове полагања стручног
испита из става 3. овог члана.
Члан 22.
При обављању послова из надлежности Агенције овлашћени представник Агенције
приликом представљања користи легитимацију и значку Агенције, чији облик и
начин употребе прописује директор Агенције.
V - ПРИХОДИ, РАСХОДИ И СРЕДСТВА АГЕНЦИЈЕ
Члан 23.
(1) Агенција је самостална непрофитна организација која средства за рад Агенције
обезбјеђују из:
а) 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 из текуће године преноси се у наредну годину.
(3) Из остварених прихода покривају се расходи и обезбјеђују средства посебне
резерве.
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VI - ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 24.
(1) Пословну тајну чине документи, информације и други подаци чије би
саопштавање неовлаштеној 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
тајном, начин поступања са тим документима и мјере њихове заштите.
Члан 25.
Чланови Управног одбора, директор, замјеник директора и запослени радници
дужни су чувати пословну тајну Агенције у складу са чланом 29. став 2. Закона о
Агенцији за банкарство Републике Српске.
Члан 26.
Агенција обавјештава јавност о свом раду давањем благовремених информација,
издавањем службених публикација, одржавањем конференција за штампу и
стварањем услова за упознавање јавности са одлукама и радом Управног одбора и
директора Агенције, не угрожавајући очување стабилности банкарског система, као
основног циља Агенције.
Члан 27.
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, појединачно, збирно или
класификовано према врстама организација или природи послова које организације
обављају, осим оних података који се у складу са Законом и прописима донесеним
на основу њега, односно прописима којима се уређује банкарски систем Републике
Српске сматрају пословном, односно банкарском тајном.
Члан 28.
Податке и обавјештења о раду Агенције даје директор, замјеник директора или
друго лице запослено у Агенцији кога он овласти.
Члан 29.
(1) Ради благовременог и потпуног информисања о свом раду, Агенција може да
издаје информативна гласила.
(2) Програмску концепцију информативних гласила и услове њиховог издавања
одређује директор Агенције.
VII - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
Члан 30.
(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.
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(2) Агенција доставља Влади Републике Српске полугодишње извјештаја из става (1)
овог члана, до 30.09. текуће године.
(3) Управни одбор Агенције разматра и усваја извјештаје из става (1) прије
подношења Народној скупштини Републике Српске и достављања Влади Републике
Српске.
Члан 31.
(1) Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске обавезно садржи
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,
- структури микрокредитних организација,
- финансијским показатељима микрокредитних организација,
- структури штедно-кредитних организација,
- структури давалаца лизинга и
- финансијским показатељима пословања давалаца лизинга.
(2) Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем
Агенције обавезно садржи податке о:
- пословању Дирекције Агенције,
- пословању Сектора конроле,
- пословању Сектора за правне и опште послове,
- пословању Сектора за привремену управу и ликвидацију банака и техничку
подршку,
- пословању Омбудсмана за банкарски систем Републике Српске,
- финансијском извјештају Агенције, презентованом кроз Биланс успјеха
(Извјештаја о укупном резултату периода), 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 финансијских
извјештаја Агенције.
(3) Извјештаји из става (1) и (2) могу да садрже и друге елементе утврђене
методологијом Агенције за израду извјештаја о финансијским организацијама
банкарског система Републике Српске и извјештаја о пословању Агенције.
VIII - ПРОПИСИ И ДРУГИ АКТИ АГЕНЦИЈЕ
Члан 32.
(1) Управни одбор, у оквиру права и дужности утврђених Законом и овим статутом,
доноси одлуке, правилнике, пословнике.
(2) Управни одбор доноси закључак кад не одлучује другим актом.
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Члан 33.
(1) Директор Агенције, у оквиру права и дужности утврђених Законом и овим
статутом, и прописима којима се уређује пословање организација банкарског
система Републике Српске доноси одлуке, рјешења, упутства, наредбе, правилнике
и пословнике.
(2) Директор Агенције доноси закључак кад не одлучује другим актом.
Члан 34.
Одлукама Управног одбора, односно директора Агенције ближе се разрађује или
уређује начин извршавања одредаба Закона и других прописа и општих аката.
Члан 35.
(1) Рјешењем директора Агенције одлучује се о питањима и односима управљања и
руковођења пословима Агенције.
(2) Рјешењем се одлучује и у управним стварима.
Члан 36.
Наредбом директора Агенције наређује се или забрањује поступање у одређеним
случајевима који имају општи значај за Агенцију.
Члан 37.
Правилник је општи акт којим органи Агенције и радници овлаштени овим статутом
разрађују одредбе Закона и других прописа и овог статута у погледу пословања
Агенције, њене унутрашње организације рада и њених односа.
Члан 38.
Пословником се регулише начин и техника рада органа Агенције.
Члан 39.
Закључком се утврђују задаци и рјешава о питањима о којима се не одлучује другим
актом, а закључцима Управног одбора се заузимају ставови о појединим питањима.
Члан 40.
(1) Прописе и друге опште акте Агенције припремају организациони дијелови у
међусобној сарадњи.
(2) Агенција води регистар донесених аката.
IX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
(1) Измјена и допуна Статута може се вршити на иницијативу директора, замјеника
директора и Управног одбора.
(2) О измјенама и допунама Статута одлучује Управни одбор.
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