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УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О БАНКАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

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

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БАНКАМА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о банкама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/03, 74/04, 116/11 и 5/12) у
члану 39. у ставу 1. у тачки 3. послије ријечи: “ревизију”
додаје се ријеч: “и”, а послије тачке 3. додаје се нова тачка
4, која гласи:
“4) Агенција”.
Члан 2.
У члану 68. послије става 2. додају се нови ст. 3, 4. и 5,
који гласе:
“Рад управе банке обавезно се организује у сједишту
банке.
Банка је дужна да идентификује кључне функције управљања ризицима којима је банка изложена у свом пословању.
Обављање кључних функција банка је дужна да организује на подручју Републике Српске.”.
Члан 3.
Послије члана 105. додаје се нови члан 105а, који гласи:

1044
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

“Члан 105а.
Агенција врши контролу бонитета и законитости пословања банке у складу са овим законом и законом којим се
уређују статус, надлежност и овлашћења Агенције.
Агенција врши контролу посредно – контролом извјештаја и друге документације коју банка доставља Агенцији
у складу са овим законом, као и других података о пословању банке којима Агенција располаже и непосредно – увидом у пословне књиге и другу документацију банке.
Ради вршења контроле из ст. 1. и 2. овог члана, Агенција има право увида у пословне књиге и другу документацију правних лица која су сa банком код које се врши
контрола повезана имовинским, управљачким и пословним
односима, а може од тих лица захтијевати да јој доставе и
друге податке.
Ако је за надзор над лицима из става 3. овог члана надлежан други орган, Агенција у сарадњи с тим органом
остварује право увида у пословне књиге и другу документацију и врши њихову анализу.
Лица код којих се врши контрола из ст. 1, 2. и 3. овог
члана дужна су да овлашћеним лицима Агенције омогуће
несметано вршење контроле и да сарађују са њима.
Агенција доноси акт којим прописује услове и начин
вршења контроле бонитета и законитости пословања банке,
у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.”.
Члан 4.
Назив главе VIII и члан 107. мијењају се и гласе:
“VIII - ДОБРОВОЉНА ЛИКВИДАЦИЈА
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Члан 107.
Скупштина акционара банке може донијети одлуку о
престанку рада банке (добровољној ликвидацији).
Одлуку о добровољној ликвидацији банке скупштина
може донијети само у случају када банка има довољно финансијских средстава за покриће свих својих обавеза.
Банка која је покренула поступак добровољне ликвидације не може промијенити дјелатност на начин да престане
пружати банкарске услуге и настави пословати, већ мора
окончати поступак ликвидације и извршити брисање у регистру у складу са законом којим се уређује регистрација
пословних субјеката.
Прије доношења одлуке о престанку рада банке, управа и надзорни одбор банке дужни су о томе затражити
мишљење Агенције.
Банка подноси захтјев Агенцији за давање претходне
сагласности за спровођење поступка ликвидације, који
садржи:
1. предложени план ликвидације, рок и фазе припреме
банке за окончање њених активности,
2. доказ да је имовина банке довољна да банка испуни
све своје обавезе,
3. приједлог лица за ликвидационе управнике и
4. друге неопходне информације и податке, у складу са
актима Агенције.
Ликвидациони управници дужни су обавијестити Агенцију о одлуци о добровољној ликвидацији првог радног
дана од дана њеног доношења.
Одлуку о добровољној ликвидацији банка је дужна
објавити у “Службеном гласнику Републике Српске“ и најмање једном дневном листу који се издаје и дистрибуира
на цијелој територији Републике Српске, најмање једном
дневном листу који се издаје и дистрибуира на цијелој територији Федерације Босне и Херцеговине и једном дневном листу који се дистрибуира у Дистрикту Брчко Босне и
Херцеговине.
Агенција, уз издату сагласност за спровођење добровољне ликвидације банци, издаје рјешење о одузимању
дозволе за рад.
Агенција доноси акт којим прописује услове и критеријуме спровођења поступка добровољне ликвидације
банке, у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог
закона.”.
Члан 5.
Послије члана 107. додају се нови чл. 107а, 107б. и
107в, који гласе:
“Члан 107а.
Банка обавезно има најмање два ликвидациона управника.
За ликвидационе управнике могу бити именована само
лица која имају добру пословну репутацију, одговарајуће
квалификације и испуњавају услове за именовање члана
управе банке.
Члан 107б.
Ликвидациони управници дужни су окончати послове
који су у току, наплатити потраживања, уновчити имовину
банке и измирити обавезе према повјериоцима.
Ликвидациони управници могу предузимати нове послове само у мјери у којој то захтијева спровођење ликвидационог поступка.
Изузетно од става 2. овог члана, ликвидациони управници не могу примати новчане депозите и друга новчана
средства.
Ако ликвидациони управници банке утврде да су наступили разлози за покретање стечајног поступка, дужни су да
одмах обуставе поступак ликвидације и поднесу Агенцији
приједлог за отварање стечајног поступка.
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Члан 107в.
На поступак добровољне ликвидације банке примјењују се одредбе закона којима се уређује ликвидациони поступак и одредбе закона којима се уређује пословање
привредних друштава које се односе на добровољну ликвидацију, ако нису у супротности са овим законом.
На рад банке над којом се спроводи поступак добровољне ликвидације на одговарајући начин се примјењују
одредбе овог закона.”.
Члан 6.
Нaзив главе IX мијења се и гласи: “IX – ПРИВРЕМЕНА
УПРАВА, ЛИКВИДАЦИЈА И СТЕЧАЈ”, а у члану 108. у
ставу 1. тачка 3. мијења се и гласи:
“3. да банка не извршава налоге из рјешења које је издала Агенција у складу са чланом 125. овог закона или да се
финансијско стање у банци погоршало током рока за извршење тих налога,”.
Тачка 8. брише се.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“Агенција доноси рјешење о увођењу привремене
управе ако оцијени да би се промјеном начина управљања и
руковођења банком могле отклонити неправилности у њеном пословању, побољшати њено финансијско стање или
обезбиједити интереси депонената.”.
Члан 7.
У члану 110. у ставу 1. послије ријечи: “овог закона”
додају се запета и ријечи: “рок трајања поступка привремене управе и висину накнаде за рад привременог управника,
која пада на терет банке”.
Послије става 1. додају се нови ст. 1а, 1б, 1в, 1г, 1д. и
1ђ, који гласе:
“За привременог управника може бити именовано само
лице које је независно од банке, које има добру пословну
репутацију, одговарајуће квалификације и које испуњава
услове за именовање члана управе банке.
За привременог управника банке не може бити именовано лице које је акционар или повезано лице са банком
или члан уже породице било когa од ових лица.
Права и обавезе привременог управника почињу даном
доношења рјешења о увођењу поступка привремене управе
банке, без обзира на упис у судски регистар.
Поступак привремене управе може трајати најдуже до
годину дана.
Агенција може рјешењем продужити трајање поступка привремене управе у банци за још шест мјесеци
ако процијени да је то неопходно ради окончања започетих активности и остваривања циљева поступка привремене управе.
Поступак привремене управе над банком може се
окончати и прије истека рока из ст. 1г. и 1д. овог члана ако
привремени управник или Агенција оцијени да увођење
поступка привремене управе није довело до побољшања
финансијског стања банке или да се финансијско стање те
банке поправило у мјери да поступак привремене управе
више није потребан.”.
У ставу 2. послије ријечи: “именован” додају се ријечи:
“и Агенцији за банкарство Федерације Босне и Херцеговине”.
Члан 8.
У члану 111. послије става 3. додају се нови ст. 4. и 5,
који гласе:
“Претходни чланови управе и друга лица са посебним
овлашћењима и одговорностима банке дужни су привременом управнику омогућити приступ цјелокупној документацији банке, те дати сва образложења или додатне информације о пословању банке.
Сви запослени у банци дужни су сарађивати са привременим управником.”.

22

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Члан 9.
У члану 112. у ставу 2. послије ријечи: “одбора за ревизију” брише се запета, а ријечи: “управе и акционара”
замјењују се ријечима: “и управе”.
У ставу 3. послије ријечи: “одбора за ревизију” брише
се запета, а ријечи: “управе и акционара” замјењују се ријечима: “и управе”.
У ставу 5. тачка 2. мијења се и гласи:
“2. уз претходну сагласност Агенције привремено обустави испуњење одређених обавеза банке, а у току привремене обуставе испуњења обавеза банке:
а) имовина банке не може бити предмет извршења,
нити се према банци могу подносити тужбе са имовинскоправним захтјевима, а сви поступци који су у вези с тим и
који су против банке прекидају се,
б) банка не може преузимати нове обавезе, осим обавеза које су непосредно повезане са несметаним спровођењем
привремене управе и
в) не могу се против банке, привремених управника и
Агенције подносити тужбе које произлазе из пословања
банке или привремене обуставе испуњења обавеза банке
по сагласностима Агенције из ове тачке.
Привремена обустава испуњења обавеза може се вршити и трајати до доношења одлуке Агенције о извјештају
привременог управника из члана 113. овог закона.”.
У тачки 3. послије ријечи: “банци” додају се запета и
ријечи: “те одлучује о платама запослених, ако оцијени да
је то потребно”.
У тачки 7. послије ријечи: “банке” додају се ријечи: “и
за тај период се не обрачунава камата”.
Став 6. мијења се и гласи:
“Привремени управник може да сазове скупштину
банке по хитном поступку, најкасније у року од осам дана
од дана подношења захтјева за сазивање скупштине, са
утврђеним дневним редом и приједлогом за доношење одређених одлука.
Ако скупштина банке не буде одржана или скупштина
банке не донесе предложене одлуке привременог управника, одлуке које се односе на реализацију предложених мјера
из члана 113. став 2. т. 2, 3. и 4. овог закона може донијети
привремени управник уз сагласност Агенције. Ове одлуке
имају исто правно дејство као и одлуке скупштине банке.”.
У ставу 7. ријечи: “и става 6. овог члана” бришу се.
Послије става 9. додаје се нови став 10, који гласи:
“Ако за вријеме трајања поступка привремене управе
банка преноси уговоре о депозиту или уговоре о кредиту
на другу банку, такав пренос може се вршити без претходне сагласности друге уговорне стране из уговора који се
преноси.”.
Члан 10.
У члану 113. у ставу 1. ријеч: “дужи” замјењује се
ријечју: “краћи”.
У ставу 2. у тачки 4. послије ријечи: “другом банком”
додаје се ријеч: “и”, а послије тачке 4. додаје се нова тачка
5, која гласи:
“5. одузимање дозволе за рад и покретање поступка стечаја и именовање стечајног управника код надлежног суда,
ако нису испуњени услови за покретање и вођење ликвидационог поступка.”.
Послије става 2. додају се нови ст. 3, 4. и 5, који гласе:
“Уз извјештај из става 1. овог члана, привремени управник Агенцији доставља и план активности, који су
акционари банке дужни да сачине у вези са спровођењем
неопходних мјера за отклањање неправилности у пословању банке и побољшањем њеног финансијског стања, са
утврђеним роковима за спровођење тих активности.
Привремени управник дужан је редовно и на захтјев
Агенције, а најмање једном мјесечно, извјештавати Агенцију о пословању банке под привременом управом о ње-
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ном финансијском стању, као и о спровођењу плана санације банке, односно без одлагања обавијестити Агенцију о
свим околностима које могу утицати на погоршање финансијског стања банке.
Привремени управник дужан је на крају мандата да
сачини и достави Агенцији завршни извјештај о току поступка привремене управе и њеном окончању, са образложењем реализованих мјера поступка привремене управе.”.
Члан 11.
У члану 114. у ставу 2. ријечи: “од 12 мјесеци по доношењу одлуке Aгенције о извјештају привременог управника” замјењују се ријечима: “трајања поступка привремене
управе”
Члан 12.
Члан 115. мијења се и гласи:
“Доношењем одлуке о ликвидацији банке прекидају се
сви управни поступци и судски поступци у којима је банка тужена док ликвидациони управник не донесе одлуку о
признавању или непризнавању потраживања тужитеља, а
извршни поступци против банке се обустављају.”.
Члан 13.
У члану 117. послије става 1. додају се нови ст. 1а. и 1б,
који гласе:
“Агенција може донијети одлуку о покретању поступка
ликвидације банке у сљедећим случајевима:
1. ако на основу извјештаја привременог управника
оцијени да се привременом управом финансијско стање
банке не може побољшати тако да банка испуни и одржава
минималне услове капитала и стопу адекватности капитала, прописане овим законом, а не постоје разлози за отварање стечајног поступка,
2. ако на основу извјештаја привременог управника оцијени да се под привременом управом, у утврђеном
трајању привремене управе, финансијско стање није побољшало тако да банка не испуњава минималне услове капитала и стопу адекватности капитала, прописане овим законом, а не постоје разлози за отварање стечајног поступка,
3. ако је банци одузета дозвола за рад и
4. ако оцијени да би спровођење добровољне ликвидације могло проузроковати штету повјериоцима банке.
Истовремено са доношењем рјешења о именовању ликвидационог управника Агенција доноси рјешење о одузимању дозволе за рад банке.”.
У ставу 2. послије ријечи: “овог члана” додају се запета
и ријечи: “утврђује накнаду за рад ликвидационог управника, која пада на терет банке”.
Став 3. мијења се и гласи:
“За ликвидационог управника може бити именовано
само лице које испуњава услове за именовање привременог
управника, а исто лице које је вршило дужност привременог управника у банци може обављати дужност ликвидационог управника у тој банци.”.
У ставу 4. послије ријечи: “именован” додају се ријечи:
“Агенцији за банкарство Федерације Босне и Херцеговине
и Агенцији за осигурање депозита Босне и Херцеговине”.
Послије става 5. додаје се нови став 5а, који гласи:
“Током поступка ликвидације овлашћења надзорног
одбора и скупштине акционара банке преносе се на Агенцију.”.
Послије става 11. додају се нови ст. 11а. и 11б, који гласе:
“Ликвидациони управник дужан је да редовно и на
захтјев Агенције извјештава Агенцију о спровођењу поступка ликвидације, односно да без одлагања обавијести
Агенцију да су испуњени услови за отварање стечаја банке.
Ликвидациони управник дужан је на крају мандата да
сачини и достави Агенцији завршни извјештај о току ликвидације и њеном окончању, са образложењем реализованих мјера у поступку ликвидације.”.
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Члан 14.
У члану 119. у ставу 1. послије тачке 1. додаје се нова
тачка 1а, која гласи:
“1а. потраживања радника из радног односа настала до
дана отварања ликвидационог поступка, као и остале накнаде у складу са прописима и колективним уговором,”.
Послије тачке 6. додају се нове т. 6а. и 6б, које гласе:
“6а. потраживања повјерилаца који нису акционари
банке,
6б. потраживања власника субординираног дуга,”.
Послије става 2. додаје се нови став 2а, који гласи:
“Исплата обавеза банке у поступку ликвидације врши
се у складу са планом ликвидације који је саставни дио
ликвидационог биланса стања и финансијског извјештаја
који је сачинио ликвидациони управник и на који је сагласност дала Агенција.”.
Члан 15.
Послије члана 119. додаје се нови члан 119а, који гласи:
“Члан 119а.
Поступак стечаја и ликвидације банке спроводи се у
складу са прописима којим се уређују ови поступци, ако
другачије није уређено овим законом.”.
Члан 16.
У члану 120. тачка 4. брише се.
Члан 17.
У члану 125. у ставу 2. тачка 2. мијења се и гласи:
“2. захтијевати од надзорног одбора да сазове или сазвати скупштину акционара у циљу разматрања санационих мјера и доношења одговарајућих одлука,”.
У тачки 6. послије ријечи: “чланова” бришу се ријеч:
“скупштине” и запета.
У тачки 9. ријечи: “уз сагласност надзорног одбора банке” бришу се.
У ставу 10. ријечи: “Агенција је овлашћена да те акције
са правом гласа прода на јавној лицитацији, осим у случају када се дозвола одузима због несолвентности банке”
замјењују се ријечима: “те акције не дају право гласа”.
Члан 18.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1522/13
27. јуна 2013. године
Бања Лука

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