
2032

На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НИ ЗА КО НА О 

ИЗ ВР ШЕ ЊУ БУ ЏЕ ТА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ 

ЗА 2011. ГО ДИ НУ

Про гла ша вам За кон о из мје ни За ко на о из вр ше њу Бу -
џе та Ре пу бли ке Срп ске за 2011. го ди ну, ко ји је На род на
скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Два на е стој сјед -
ни ци, одр жа ној 3. но вем бра 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да
14. но вем бра 2011. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко -
ном о из мје ни За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу бли ке Срп -
ске за 2011. го ди ну ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин -
те рес ни јед ног кон сти ту тив ног на ро да у Ре пу бли ци Срп -
ској.

Број: 01-020-3044/11 Пред сјед ник
15. но вем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НИ ЗА КО НА О ИЗ ВР ШЕ ЊУ БУ ЏЕ ТА 

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ ЗА 2011. ГО ДИ НУ

Члан 1.

У За ко ну о из вр ше њу Бу џе та Ре пу бли ке Срп ске за
2011. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
1/11 и 52/11) члан 2. став 1. ми је ња се и гла си:

“(1) Сред ства Бу џе та из чла на 1. овог за ко на рас по ре -
ђу ју се у укуп ном из но су од 1.750.000.000 КМ.”.

Члан 2.

Овај за кон сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1702/11 Пред сјед ник
3. но вем бра 2011. го ди не На род не скупшти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗМЈЕНАМА И

ДОПУНАМА ЗАКОНА О БАНКАМА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Про гла ша вам За кон о измјенама и допунама Закона о
банкама Републике Српске, ко ји је На род на скуп шти на Ре -
пу бли ке Срп ске усво ји ла на Два на е стој сјед ни ци, одр жа ној
3. но вем бра 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 14. но вем бра
2011. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о
измјенама и допунама Закона о банкама Републике Српске
ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес ни јед ног кон -
сти ту тив ног на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-3047/11 Пред сјед ник
15. но вем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О БАН КА МА 

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Члан 1.

У За ко ну о бан ка ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 44/03 и 74/04) у чла ну 2. у
ста ву 1. ри јеч: “ни ти” за мје њу је се ри је чи ма: “или дру гих
по врат них сред ста ва од јав но сти и”.

Став 2. ми је ња се и гла си:

“При ли ком уго ва ра ња и одо бра ва ња зај ма при мје њу ју
се од ред бе про пи са ко ји уре ђу ју обли га ци о не од но се.”.

Члан 2.

У чла ну 83. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “ре ви зо ре” до да -
је се за пе та, a ри је чи: “ко је Аген ци ја име ну је” за мје њу ју се
ри је чи ма: “ли ца у Ом буд сма ну за бан кар ски си стем и дру -
га ли ца ко ја овла шћу је или име ну је Аген ци ја”.

Члан 3.

У чла ну 87. по сли је тач ке 10. до да је се тач ка 11., ко ја
гла си:

ЈУ Службени гласник Републике Српске,
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб

Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341

E-mail: slglasnikrs@blic.net
slgl.finanse@blic.net
slgl.oglasi@blic.net

Сриједа, 23. новембар 2011. године
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“11. по сре до ва ње у оси гу ра њу, у скла ду са про пи си ма
ко ји уре ђу ју по сре до ва ње у оси гу ра њу”.

До са да шња тач ка 11. по ста је тач ка 12.

Члан 4.

У гла ви VI - ПО СЛО ВА ЊЕ БАН КЕ ис пред чла на 98.
до да је се на зив одјељ ка: “1. За шти та пра ва и ин те ре са ко -
ри сни ка бан кар ских услу га”, а члан 98. ми је ња се и гла си:

“Бан ка је ду жна да у оба вља њу дје лат но сти и пру жа њу
услу га у скла ду са овим и дру гим за ко ни ма обез би је ди за -
шти ту пра ва и ин те ре са ко ри сни ка бан кар ских и дру гих
услу га ко је из њих про из ла зе.

Ко ри сник у сми слу овог за ко на је фи зич ко ли це ко је
сту па у од нос са бан ком ра ди ко ри шће ња услу га у свр хе
ко је ни су на ми је ње не ње го вој по слов ној или дру гој ко мер -
ци јал ној дје лат но сти (у да љем тек сту: ко ри сник).

Бан кар ске услу ге су услу ге ко је бан ка пру жа ко ри сни -
ци ма у по сло ви ма одо бра ва ња кре ди та, при ма ња нов ча них
де по зи та и уло га на штед њу, отва ра ња и во ђе ња ра чу на,
одо бра ва ња до зво ље ног пре ко ра че ња по ра чу ну, из да ва ња
плат них кар ти ца, као и дру гих по сло ва ко ји из њих про -
 изла зе и ко је бан ка оба вља у скла ду са за ко ном (у да љем
тек сту: услу ге).

У по гле ду за шти те ко ри сни ка по уго во ру о кре ди ту
изјед на че на су пра ва ко ри сни ка по кре ди ти ма ко је одо бра -
ва ју бан ке, ми кро кре ди ти ма ко је одо бра ва ју ми кро кре дит -
не ор га ни за ци је и фи нан сиј ском ли зин гу ко ји одо бра ва ју
бан ке и да ва о ци ли зин га.”.

Члан 5.

По сли је чла на 98. до да ју се но ви чл: 98а, 98б, 98в, 98г,
98д, 98ђ, 98е, 98ж, 98з, 98и, 98ј, 98к, 98л, 98љ, 98м, 98н,
98њ, 98о, 98п, 98р, 98с, 98т, 98ћ, 98у, 98ф, 98х, 98ц, 98ч. и
98џ., ко ји гла се:

“Члан 98а.

Бан ка об је збје ђу је за шти ту пра ва и ин те ре са ко ри сни -
ка до но ше њем и до сљед ном при мје ном оп штих усло ва по -
сло ва ња и дру гих ин тер них ака та, ко ји мо ра ју би ти ускла -
ђе ни са про пи си ма и за сно ва ни на до брим по слов ним оби -
ча ји ма и пра вич ном од но су пре ма ко ри сни ку, при др жа ва -
ју ћи се на че ла:

1. са вје сно сти и по ште ња,

2. по сту па ња са па жњом до брог струч ња ка у из вр ша ва -
њу сво јих оба ве за,

3. рав но прав ног од но са ко ри сни ка сa бан ком,

4. за шти те од дис кри ми на ци је,

5. тран спа рент ног по сло ва ња и ин фор ми са ња,

6. уго ва ра ња оба ве за ко је су од ре ђе не или од ре ди ве и

7. пра ва ко ри сни ка на при го вор и обе ште ће ње.

Бан ка је ду жна да се при др жа ва на че ла из ста ва 1. овог
чла на у свим фа за ма за сни ва ња и по сто ја ња од но са са ко -
ри сни ком (огла ша ва њу, пре го ва рач кој фа зи и пре да ји на цр -
та уго во ра, за кљу чи ва њу уго во ра, ко ри шће њу услу ге и
тра ја њу уго вор ног од но са).

1.1. Оп шти усло ви по сло ва ња бан ке

Члан 98б.

Бан ка је ду жна да у из вр ша ва њу по сло ва и оба ве за из
сво је дје лат но сти до не се и при мје њу је оп ште усло ве по -
сло ва ња и по сту па са про фе си о нал ном па жњом у од но су
са ко ри сни ком.

Про фе си о нал на па жња је по ве ћа на па жња и вје шти на
ко ја се у прав ном про ме ту осно ва но оче ку је од бан ке у по -
сло ва њу са ко ри сни ком, у скла ду са пра ви ли ма стру ке, до -
брим по слов ним оби ча ји ма и на че лом са вје сно сти и по -
ште ња.

Оп штим усло ви ма по сло ва ња про пи су ју се стан дард ни
усло ви по сло ва ња бан ке ко ји се при мје њу ју на ко ри сни ке,
усло ви за ус по ста вља ње од но са и по сту пак ко му ни ка ци је
из ме ђу ко ри сни ка и бан ке, као и усло ви за оба вља ње тран -

сак ци ја у по сло ви ма одо бра ва ња кре ди та, при је ма нов ча -
них де по зи та, отва ра ња, во ђе ња и за тва ра ња ра чу на, из да -
ва ња и ко ри шће ња плат них кар ти ца, као и дру гим по сло ви -
ма ко је бан ка оба вља у скла ду са за ко ном.

Члан 98в.

Бан ка је ду жна да оп ште усло ве по сло ва ња огла ша ва
на ја сан и ра зу мљив на чин, да ју ћи тач не, пот пу не, не дво -
сми сле не и ре пре зен та тив ним при мје ром при ка за не стан -
дард не по дат ке, а ко ји су нео п ход ни про сјеч ном ко ри сни ку
за до но ше ње од го ва ра ју ће од лу ке о ко ри шће њу услу ге, за -
сни ва њу од но са и за кљу че њу уго во ра са бан ком.

Бан ка је ду жна да оп ште усло ве по сло ва ња, као и њи -
хо ве из мје не и до пу не, об ја ви и учи ни до ступ ним ко ри сни -
ку на на чин пред ви ђен овим за ко ном, на јед ном од је зи ка
ко ји су у слу жбе ној упо тре би у Ре пу бли ци Срп ској, нај ка -
сни је 15 да на при је по чет ка њи хо ве при мје не.

Об ја вљи ва ње оп штих усло ва по сло ва ња вр ши се у
сред стви ма јав ног ин фор ми са ња, на ин тер нет стра ни ци
бан ке или на по год ном мје сту у по слов ним про сто ри ја ма
бан ке у ко ји ма се пру жа ју услу ге ко ри сни ку (бро шу ре, ре -
клам ни ма те ри ја ли, огла сне та бле са курс ним ли ста ма и
дру го).

Оп шти усло ви по сло ва ња тре ба да бу ду трај но до ступ -
ни ко ри сни ци ма у пе ри о ду њи хо вог ва же ња.

Члан 98г.

Бан ка у огла ша ва њу не сми је да ко ри сти не тач не и не -
и сти ни те по дат ке, ни ти по дат ке ко ји мо гу да до ве ду у за -
блу ду про сјеч ног ко ри сни ка, као и да ко ри сти ин фор ма ци -
је ко је мо гу да ство ре по гре шну пред ста ву о усло ви ма ко -
ри шће ња услу ге и на ве ду ко ри сни ка на до но ше ње од лу ке
ко ју у дру га чи јим окол но сти ма не би до нио, те да ко ри сти
по дат ке ко ји шко де или је из вје сно да ће на шко ди ти кон ку -
рен ту.

Бан ци је за бра ње но да при огла ша ва њу ко ри сти из ра зе
ко ји ма се услу га озна ча ва бес плат ном или слич не из ра зе,
ако је одо бре ње ко ри шће ња те услу ге усло вље но за кљу че -
њем дру гог уго во ра или је усло вље но би ло чим што пред -
ста вља тро шак или ства ра дру гу оба ве зу за ко ри сни ка.

1.2. Ин фор ми са ње ко ри сни ка у 
пре го ва рач кој фа зи

Члан 98д.

Бан ка је ду жна да у пре го ва рач кој фа зи ин фор ми ше ко -
ри сни ка о усло ви ма и свим бит ним ка рак те ри сти ка ма
услу ге ко ју ну ди у об ли ку стан дард ног ин фор ма ци о ног ли -
ста на ре пре зен та тив ном при мје ру услу ге, у пи са ној фор -
ми или елек трон ском об ли ку, ко ји оба ве зно са др жи:

1. вр сту услу ге,

2. на зив и адре су сје ди шта бан ке,

3. из нос услу ге, озна ку ва лу те и усло ве ко ри шће ња,

4. тра ја ње уго во ра,

5. ви си ну и про мјен љи вост но ми нал не ка мат не сто пе и
еле мен те на осно ву ко јих ће се од ре ђи ва ти уго во ре на про -
мјен љи ва но ми нал на ка мат на сто па, њи хо ву ви си ну у ври -
је ме за кљу че ња уго во ра, пе ри о де у ко ји ма ће се ми је ња ти
и на чин из мје не, као и фик сни еле мент ако је уго во рен,

6. ефек тив ну ка мат ну сто пу и уку пан из нос ко ји ко ри -
сник мо ра да пла ти, од но сно ко ји тре ба да му се ис пла ти,
при ка зан пре ко ре пре зен та тив ног при мје ра у ко јем су на -
зна че ни сви еле мен ти ко ри шће ни у об ра чу ну те сто пе,

7. из нос и број ра та кре ди та и пе ри о де у ко ји ма до -
спије  ва ју (мје сеч но, тро мје сеч но и дру го),

8. тро шко ве одр жа ва ња јед ног или ви ше ра чу на на ко -
ји ма ће се еви ден ти ра ти тран сак ци је, из у зев ако то отва ра -
ње ра чу на ни је са мо по ну ђе на оп ци ја, за јед но са тро шко -
ви ма ко ри шће ња од ре ђе ног сред ства от пла те, ка ко за тран -
сак ци је пла ћа ња, та ко и за по вла че ња сред ста ва, те све дру -
ге на кна де и тро шко ве ко ји про из ла зе из уго во ра уз од ре -
ђе ње да ли су фик сни или про мјен љи ви и усло ве под ко ји -
ма се мо гу ми је ња ти,
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9. ин фор ма ци ју о оба ве зи ко ри шће ња но тар ских услу -
га при ли ком за кљу че ња уго во ра,

10. ин фор ма ци ју о оба ве зи за кљу че ња уго во ра о спо -
ред ним услу га ма по ве за ним са основ ним уго во ром, на ро -
чи то кад је за кљу че ње та квог уго во ра оба ве зно ра ди до би -
ја ња услу ге пре ма усло ви ма из огла са,

11. ка мат ну сто пу ко ја се при мје њу је у слу ча ју ка шње -
ња у из ми ре њу оба ве за и пра ви ла за ње но при ла го ђа ва ње,
те дру ге на кна де ко је се пла ћа ју у слу ча ју не ис пу ње ња оба -
ве за,

12. упо зо ре ње у ве зи са по сље ди ца ма про пу шта ња
изми ре ња оба ве за,

13. по по тре би, ин стру мен те обез бје ђе ња ис пу ње ња
оба ве за са ин фор ма ци јом о ре до сли је ду и на чи ну из ми ре -
ња оба ве за из ин стру ме на та обез бје ђе ња,

14. пра во ко ри сни ка на од у ста ја ње од уго во ра, усло ве и
на чин од у ста ја ња, као и ви си ну тро шко ва у ве зи с тим,

15. пра во ко ри сни ка на при је вре ме ну от пла ту кре ди та
и пра во бан ке на на кна ду, као и ви си ну те на кна де,

16. пра во ко ри сни ка да у то ку про цје не ње го ве кре дит -
не спо соб но сти бес плат но до би је оба вје ште ње о ре зул та -
ти ма уви да у ба зе по да та ка,

17. пра во ко ри сни ка да до би је бес плат ну ко пи ју на цр та
уго во ра, из у зев ако бан ка у ври је ме под но ше ња за хтје ва
ко ри сни ка оци је ни да не же ли за сно ва ти од нос са ко ри сни -
ком у кон крет ном прав ном по слу,

18. пе ри од у ко јем бан ку оба ве зу ју по да ци да ти у пре -
го ва рач кој фа зи и

19. усло ве по ла га ња нов ча ног де по зи та код бан ке, ако
је то услов за одо бра ва ње кре ди та, као и мо гућ ност и усло -
ве пре би ја ња кре ди та и де по зи та.

Сви по да ци и ин фор ма ци је у ве зи са услу гом ко ју бан -
ка ну ди мо ра ју би ти ис пи са ни јед на ком ве ли чи ном сло ва и
јед на ко уоч љи ви у стан дард ном ин фор ма ци о ном ли сту.

Аген ци ја мо же про пи са ти и до дат не еле мен те стан -
дард ног ин фор ма ци о ног ли ста, за ви сно од вр сте услу ге,
ко ји се као по ну да уру чу је ко ри сни ку.

Члан 98ђ.

На за хтјев ко ри сни ка бан ка је ду жна да раз ја сни по дат -
ке, пру жи ин фор ма ци је и да аде кват на об ја шње ња у ве зи
са услу гом ко ју ну ди, на на чин ко ји ће ко ри сни ку омо гу ћи -
ти да упо ре ди по ну де раз ли чи тих да ва ла ца услу га, да са -
гле да пред но сти, не до стат ке и спе ци фич не ри зи ке ко је
услу га мо же да про у зро ку је на ње гов еко ном ски по ло жај и
про ци је ни да ли услу га од го ва ра ње го вим по тре ба ма и фи -
нан сиј ској си ту а ци ји, ра ди до но ше ња про ми шље не од лу ке
о ко ри шће њу услу ге.

При је за кљу че ња уго во ра бан ка је ду жна да ко ри сни ку
пре до чи све ин фор ма ци је о услу зи, од но сно учи ни до ступ -
ним све бит не усло ве и еле мен те уго во ра из ко јих су ја сно
ви дљи ва пра ва и оба ве зе уго вор них стра на и на за хтјев ко -
ри сни ка, без на кна де, пре да на црт уго во ра ра ди раз ма тра -
ња из ван про сто ри ја бан ке, у пе ри о ду ко ји је од ре ђен у
стан дард ном ин фор ма ци о ном ли сту.

Ако се услу га уго ва ра у про тив ври јед но сти стра не ва -
лу те, од но сно у стра ној ва лу ти пре ма про пи си ма о де ви -
зном по сло ва њу, бан ка је ду жна да ко ри сни ку ука же на де -
ви зне и дру ге ри зи ке ко је ко ри сник пре у зи ма у том слу ча -
ју.

Члан 98е.

Бан ка је ду жна да обез би је ди да за по сле ни ко ји су ан -
га жо ва ни на по сло ви ма про да је услу га или пру жа њу са вје -
та ко ри сни ци ма по сје ду ју од го ва ра ју ће ква ли фи ка ци је,
зна ње и ис ку ство, про фе си о нал не и лич не ква ли те те, по -
зна ју пра ви ла стру ке, по сту па ју у скла ду са до брим по -
слов ним оби ча ји ма и по слов ном ети ком, по шту ју лич ност
и ин те гри тет ко ри сни ка, као и да ко ри сни ка на ње гов за -
хтјев, пот пу но и тач но ин фор ми шу о усло ви ма ко ри шће ња
услу ге.

Бан ка је ду жна да вр ши кон ти ну и ра ну обу ку и уса вр -
ша ва ње за по сле них на по сло ви ма про да је услу га или пру -
жа ња са вје та ко ри сни ци ма, у скла ду са по тре ба ма и за хтје -
ви ма тр жи шта.

1.3. Оп ште од ред бе о уго во ри ма о пру жа њу услу га

Члан 98ж.

Бан ка је ду жна да уго во ре о пру жа њу услу га ко је за -
кљу чу је са ко ри сни ком са чи ни у пи са ној фор ми или елек -
трон ском об ли ку и сва кој уго вор ној стра ни обез би је ди
при мје рак уго во ра.

Нов ча на уго вор на оба ве за мо ра би ти од ре ђе на, од но -
сно од ре ди ва.

Нов ча на уго вор на оба ве за је од ре ди ва по из но су ако
уго вор са др жи по дат ке по мо ћу ко јих се ње на ви си на мо же
од ре ди ти, од но сно ако за ви си од уго во ре них про мјен љи -
вих еле ме на та, од но сно про мјен љи вих и фик сних, с тим
што су про мјен љи ви еле мен ти они ко ји се зва нич но об ја -
вљу ју (ре фе рент на ка мат на сто па, ин декс по тро шач ких
ције на и дру го).

Нов ча на оба ве за је вре мен ски од ре ди ва ако се на осно -
ву уго во ре них еле ме на та мо же утвр ди ти ка да до спи је ва.

Еле мен ти из ст. 3. и 4. овог чла на мо ра ју би ти та кве
при ро де да на њих не ути че јед но стра на во ља ни јед не од
уго вор них стра на.

Уго во ри бан ке не мо гу да са др же оп ште упу ћу ју ће нор -
ме на по слов ну по ли ти ку ка да су у пи та њу оба ве зни еле -
мен ти уго во ра пред ви ђе ни овим за ко ном.

Бан ка је ду жна да нов ча ну уго вор ну оба ве зу утвр ђу је
на на чин од ре ђен од ред ба ма овог чла на.

Ка да је нов ча на уго вор на оба ве за у по гле ду усло ва да -
ва ња и ко ри шће ња услу га нео д ре ђе на или нео д ре ди ва, уго -
вор се сма тра ни штав ним.

Ако су уго вор не стра не сво је од но се уре ди ле уз при су -
ство ма на во ље, од но сно под при јет њом, бит ном за блу дом
или пре ва ром, дру га са вје сна стра на мо же тра жи ти по ни -
ште ње уго во ра и на кна ду пре тр пље не ште те, у скла ду са
за ко ном ко јим се уре ђу ју обли га ци о ни од но си.

Члан 98з.

Оба ве зни еле мен ти уго во ра о кре ди ту, нов ча ном де по -
зи ту, уло гу на штед њу, отва ра њу и во ђе њу ра чу на и до зво -
ље ном пре ко ра че њу ра чу на су:

1. вр ста услу ге,

2. на зив, име и адре са уго вор них стра на,

3. из нос, озна ка ва лу те и усло ви ко ри шће ња услу ге,

4. пе ри од на ко ји се услу га уго ва ра,

5. ви си на но ми нал не ка мат не сто пе уз од ре ђе ње да ли
је фик сна или про мјен љи ва, а ако је промjенљива - еле мен -
те на осно ву ко јих се од ре ђу је (ре фе рент на ка мат на сто па,
ин декс по тро шач ких ци је на и дру го), њи хо ву ви си ну у
ври је ме за кљу че ња уго во ра, пе ри о де у ко ји ма ће се ми је -
ња ти, као и фик сни еле мент ако је уго во рен,

6. ефек тив на ка мат на сто па и уку пан из нос ко ји ко ри -
сник тре ба да пла ти, од но сно ко ји тре ба да му се ис пла ти,
из ра чу нат на дан за кљу че ња уго во ра,

7. ме тод ко ји се при мје њу је при ли ком об ра чу на ка мат -
не сто пе (кон форм ни, про пор ци о нал ни и дру го),

8. тро шко ви одр жа ва ња јед ног или ви ше ра чу на на ко -
ји ма ће се еви ден ти ра ти тран сак ци је упла та и по вла че ња
сред ста ва, из у зев ако то отва ра ње ра чу на ни је са мо по ну -
ђе на оп ци ја, за јед но са тро шко ви ма ко ри шће ња од ре ђе ног
сред ства от пла те, ка ко за тран сак ци је пла ћа ња, та ко и по -
вла че ња сред ста ва, те све дру ге на кна де и тро шко ви ко ји
про из ла зе из уго во ра уз од ре ђе ње да ли су фик сни или про -
мјен љи ви и усло ви под ко ји ма се мо гу ми је ња ти,

9. сто па за те зне ка ма те у тре нут ку за кљу че ња уго во ра
ко ја се при мје њу је у слу ча ју ка шње ња у из ми ре њу оба ве за
и пра ви ла за ње но при ла го ђа ва ње, те све дру ге на кна де ко -
је се пла ћа ју у слу ча ју не ис пу ње ња оба ве за,
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10. упо зо ре ње у ве зи са по сље ди ца ма про пу шта ња
изми ре ња оба ве за и

11. по сту пак за шти те пра ва ко ри сни ка, ко ри шће ње ван -
суд ског при го во ра и адре са ин сти ту ци је ко јој се под но си.

Члан 98и.

Ако бан ка на мје ра ва да из ми је ни не ки од оба ве зних
еле ме на та уго во ра за кљу че ног са ко ри сни ком, ду жна је да
при ба ви пи са ну са гла сност ко ри сни ка при је при мје не те
из мје не, из у зев за из мје ну про мјен љи ве ка мат не сто пе, ко -
ја је уго во ре на у скла ду са од ред ба ма овог за ко на.

Уко ли ко ко ри сник ни је са гла сан са из мје на ма оба ве -
зних еле ме на та уго во ра, бан ка не мо же јед но стра но
измије ни ти усло ве из уго во ра, ни ти уго вор јед но стра но
рас ки ну ти, од но сно от ка за ти, осим у раз ло зи ма пред ви ђе -
ним про пи си ма ко ји ма се уре ђу ју обли га ци о ни од но си.

Бан ка је ду жна да ко ри сни ка, у ро ку и на на чин од ре -
ђен уго во ром, оба ви је сти о про мје ни по да та ка ко ји не
пред ста вља ју оба ве зне еле мен те уго во ра.

Члан 98ј.

Уго вор са фик сном ка мат ном сто пом је уго вор у ко јем
су бан ка и ко ри сник уго во ри ли је дин стве ну ка мат ну сто пу
за ци је ли пе ри од тра ја ња уго во ра или не ко ли ко ка мат них
сто па за по је ди не пе ри о де ко ри сте ћи ис кљу чи во од ре ђен
фик сни про це нат.

Ако у уго во ру ни су утвр ђе не све ка мат не сто пе, сма тра
се да је ка мат на сто па фик сна са мо за оне пе ри о де за ко је
је при ли ком за кљу че ња уго во ра ви си на сто пе утвр ђе на
искљу чи во од ре ђе ним фик сним про цен том до го во ре ним
при ли ком за кљу че ња уго во ра.

Ка мат на сто па је про мјен љи ва ако ње на ви си на за ви си
од уго во ре них про мјен љи вих еле ме на та, од но сно про -
мјен љи вих и фик сних, с тим што су про мјен љи ви еле мен -
ти они ко ји се зва нич но об ја вљу ју (ре фе рент на ка мат на
сто па, ин декс по тро шач ких ци је на и дру го), на ко је еле -
мен те не мо же ути ца ти јед но стра на во ља ни јед не од уго -
вор них стра на.

Бан ка је ду жна да про мјен љи ву ка мат ну сто пу утвр ђу -
је на на чин од ре ђен у ста ву 3. овог чла на.

Ако је уго во ре на про мјен љи ва ка мат на сто па, бан ка је
ду жна да на од го ва ра ју ћем мје сту у сво јим по слов ним про -
сто ри ја ма јав но об ја ви и ко ри сни ку учи ни до ступ ним по -
дат ке о кре та њу ври јед но сти уго во ре них про мјен љи вих
еле ме на та из ста ва 3. овог чла на.

Ефек тив на ка мат на сто па ис ка зу је укуп не тро шко ве
услу ге ко је пла ћа, од но сно при ма кориснику те услу ге, при
че му су ти тро шко ви из ра же ни као про це нат укуп ног из но -
са услу ге на го ди шњем ни воу, а утвр ђу је се по ме то до ло ги -
ји ко ју про пи су је Аген ци ја.

Бан ка је ду жна да ефек тив ну ка мат ну сто пу об ра чу на -
ва и ис ка зу је на је дин стве но про пи сан на чин и учи ни је до -
ступ ном јав но сти и ко ри сни ци ма у скла ду са од ред ба ма
овог за ко на.

Члан 98к.

Ако је за кљу че ње и ре а ли за ци ја уго во ра са ко ри сни ком
усло вље на за кљу че њем уго во ра о спо ред ним услу га ма, а
при том се ци је на спо ред не услу ге не мо же од ре ди ти уна -
при јед, усло ви за за кљу че ње та квог уго во ра мо ра ју би ти
да ти на ја сан, са жет и ви дљив на чин, за јед но са ис ка зи ва -
њем ефек тив не ка мат не сто пе, а бан ка не мо же ко ри сни ка
усло вља ва ти из бо ром да ва о ца те спо ред не услу ге.

У спо ред не услу ге не укљу чу ју се услу ге отва ра ња и
одр жа ва ња јед ног или ви ше ра чу на на ко ји ма се ис кљу чи -
во еви ден ти ра ју тран сак ци је по ди за ња, пла ћа ња и по вла -
че ња сред ста ва, те дру ге тран сак ци је ко је про из ла зе из ко -
ри шће ња уго во ре не услу ге.

Тро шко ви отва ра ња, одр жа ва ња и еви ден ти ра ња тран -
сак ци ја по ра чу ни ма из ста ва 2. овог чла на пре до ча ва ју се
ко ри сни ку у пре го ва рач кој фа зи и укљу че ни су у об ра чун
укуп них тро шко ва услу ге ис ка за них кроз ефек тив ну ка -
мат ну сто пу.

1.3.1. Уго  в о р  о  к р е  д и  т у

Члан 98л.

Бан ка је оба ве зна да при је за кљу че ња уго во ра о кре ди -
ту про ци је ни кре дит ну спо соб ност ко ри сни ка, јем ца или
дру гог ли ца ко је лич но обез бје ђу је ис пу ње ње оба ве за ко -
ри сни ка, на осно ву од го ва ра ју ће до ку мен та ци је и по да та ка
до би је них од ко ри сни ка, уви дом у кре дит не ре ги стре, уз
пи са ну са гла сност ли ца на ко је се по да ци из ре ги стра од -
но се, као и јав не ре ги стре и ба зе по да та ка.

При је за кљу че ња уго во ра о кре ди ту бан ка је ду жна, уз
прет ход ну пи са ну са гла сност ко ри сни ка, јем ца или дру гог
ли ца ко је лич но обез бје ђу је ис пу ње ње оба ве зе ко ри сни ка,
ме ђу соб но их ин фор ми са ти и упо зна ти са до ку мен та ци јом
и по да ци ма при ба вље ним у по ступ ку про цје не кре дит не
спо соб но сти.

Уко ли ко јед но ли це ни је са гла сно да се до би је ни по да -
ци и до ку мен та ци ја за про цје ну ње го ве кре дит не спо соб -
но сти са оп ште дру гим ли ци ма, бан ка је ду жна да са том
чи ње ни цом упо зна дру га ли ца.

Од ред бе овог чла на не при мје њу ју се у слу ча је ви ма ка -
да је та кво са оп шта ва ње по да та ка из ри чи то за бра ње но по -
себ ним при нуд ним про пи си ма или је су прот но ци ље ви ма
јав ног по рет ка.

Ако се уго вор не стра не са гла се да се кре дит но за ду же -
ње ко ри сни ка као ду жни ка по ве ћа, бан ка је ду жна да по но -
во про ци је ни кре дит ну спо соб ност ко ри сни ка, јем ца или
дру гог ли ца ко је лич но обез бје ђу је ис пу ње ње оба ве зе ко -
ри сни ка, при је би ло ка квог зна чај ни јег по ве ћа ња укуп ног
из но са кре ди та.

Члан 98љ.

Ако бан ка ис пу ње ње оба ве за ко ри сни ка, по по сло ви ма
одо бра ва ња кре ди та, обез бје ђу је јем ством, ду жна је да у
пре го ва рач кој фа зи упо зна јем ца са пред ме том јем че ња,
об ли ком јем ства ко ји се уго во ром зах ти је ва, оби мом јем че -
ве од го вор но сти на ко ју се оба ве зу је да ва њем из ја ве о јем -
че њу, те да му пре до чи све ин фор ма ци је, од но сно учи ни
до ступ ним све бит не еле мен те уго во ра из ко јих су ја сно
ви дљи ви пра ва и оба ве зе уго вор них стра на, и на ње гов за -
хтјев, без на кна де, пре да на црт уго во ра ра ди раз ма тра ња
из ван про сто ри ја бан ке.

Бан ка је ду жна да при је за кљу че ња уго во ра о јем ству
при ба ви при мје рак уго во ра о да ва њу јем ства, за кљу че ног
у пи са ној фор ми из ме ђу ко ри сни ка и је ма ца, а за чи ји са -
др жај бан ка ни је од го вор на.

Бан ка и ко ри сник не мо гу ми је ња ти оба ве зне еле мен те
уго во ра ко ји ма се по ве ћа ва обим јем че ве од го вор но сти без
прет ход не са гла сно сти јем ца у пи са ној фор ми.

Члан 98м.

Уго вор о кре ди ту, осим оба ве зних еле ме на та из чла на
98з. овог за ко на, са др жи и сље де ће оба ве зне еле мен те:

1. код кре ди та ин дек си ра них у стра ној ва лу ти - ва лу ту
у ко јој бан ка ин дек си ра кре дит, тип кур са ва лу те ко ји се
при мје њу је при одо бра ва њу и от пла ти кре ди та (ку пов ни
или про дај ни курс Цен трал не бан ке Бо сне и Хер це го ви не
или зва нич ни сред њи курс, или ку пов ни или про дај ни курс
бан ке), као и да тум об ра чу на,

2. пра во ко ри сни ка да од бан ке на уго во ре ни на чин, а
нај ма ње јед ном го ди шње, без на кна де до би је пи са ни из вод
о ста њу ње го вог кре дит ног за ду же ња, укљу чу ју ћи по дат ке
о из но су от пла ће не глав ни це и ка ма те, као и из но су пре о -
ста лог ду га,

3. укуп не тро шко ве кре ди та,

4. уку пан из нос ко ји ко ри сник тре ба да пла ти,

5. по по тре би, од ред бу о оба ве зи ко ри шће ња и пла ћа ња
тро шко ва но тар ских услу га,

6. ин стру мен те обез бје ђе ња ис пу ње ња оба ве за са ин -
фор ма ци јом о ре до сли је ду и на чи ну из ми ре ња оба ве за из
ин стру ме на та обез бје ђе ња,

7. пра во ко ри сни ка на од у ста ја ње од уго во ра, усло ве и
на чин оства ре ња тог пра ва и
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8. усло ве и на чин при је вре ме не от пла те кре ди та и ви -
си ну на кна де бан ке по овом осно ву.

Укуп ни тро шко ви кре ди та за ко ри сни ка укљу чу ју ка ма -
те, на кна де, по ре зе и све дру ге на кна де и тро шко ве ко ји су
ди рект но по ве за ни са одо бра ва њем и ко ри шће њем кре ди та
и укљу чу ју се у об ра чун и ис ка зи ва ње ефек тив не ка мат не
сто пе.

Уку пан из нос ко ји ко ри сник тре ба да пла ти пред ста вља
збир из но са кре ди та и укуп них тро шко ва кре ди та ко је ко -
ри сник сно си.

При за кљу че њу уго во ра о кре ди ту бан ка уз уго вор уру -
чу је ко ри сни ку је дан при мје рак пла на от пла те кре ди та ко -
ји се сма тра са став ним ди је лом уго во ра, а дру ги при мје рак
овог пла на бан ка за др жа ва у сво јој до ку мен та ци ји.

Члан 98н.

Ако су код уго во ра о кре ди ту ка ма та, на кна да и дру ги
тро шко ви про мјен љи ви, бан ка про мје ну њи хо ве ври јед но -
сти мо ра за сни ва ти на еле мен ти ма уго во ре ним у скла ду са
од ред ба ма овог за ко на, ко ји се јав но об ја вљу ју.

Бан ка не мо же да вр ши из мје ну про мјен љи ве ка мат не
сто пе у ро ко ви ма дру га чи јим од уго во ре них, а ускла ђи ва -
ње ви си не про мјен љи ве ка мат не сто пе ду жна је да вр ши
пре ма ви си ни утвр ђе не ре фе рент не ка мат не сто пе са ко јом
се пре ма уго во ру ка ма та ускла ђу је, а ко ја се јав но об ја вљу -
је и ва же ћа је на дан ис те ка уго во ре ног ро ка за ускла ђи ва -
ње ка мат не сто пе.

Aко бан ка одо бри кре дит ко ји је ин дек си ран у стра ној
ва лу ти, ко ри сник има пра во да от пла ту кре ди та вр ши по
истом ти пу кур са ко ји је при ми је њен при ис пла ти кре ди та
(ку пов ни или про дај ни курс Цен трал не бан ке Бо сне и Хер -
це го ви не или зва нич ни сред њи курс или ку пов ни или про -
дај ни курс бан ке), а бан ка је ду жна да ко ри сни ку омо гу ћи
оства ре ње тог пра ва.

Ако ко ри сник ра ди до би ја ња кре ди та има оба ве зу да
код бан ке по ло жи на мјен ски де по зит са уго во ре ном ка ма -
том, бан ка је ду жна да при ми је ни исти ме тод об ра чу на ка -
ма те на де по зит ко ји је при ми је њен и на об ра чун ка ма те на
одо бре ни кре дит.

Члан 98њ.

Бан ка не мо же ко ри сни ку ста ви ти на рас по ла га ње кре -
дит на сред ства при је ис те ка ро ка од 14 да на од да на за кљу -
че ња уго во ра, из у зев на из ри чит за хтјев ко ри сни ка.

Ко ри сник има пра во да од у ста не од за кљу че ног уго во -
ра о кре ди ту, без на во ђе ња раз ло га за од у ста нак, у ро ку од
14 да на од да на за кљу че ња уго во ра, од но сно у кра ћем ро -
ку уго во ре ном за ста вља ње кре дит них сред ста ва на рас по -
ла га ње на ње гов из ри чит за хтјев, под усло вом да ни је по -
чео да ко ри сти кре дит на сред ства.

Ко ри сник је ду жан да о сво јој на мје ри од у стан ка од
уго во ра оба ви је сти бан ку у пи са ној фор ми, при че му се да -
тум при је ма тог оба вје ште ња сма тра да ту мом од у стан ка од
уго во ра.

У слу ча ју од у стан ка ко ри сни ка од за кљу че ног уго во ра
о кре ди ту, бан ка има пра во на на пла ту об ра чу на те на кна де
за об ра ду кре дит ног за хтје ва ко ја не мо же би ти ве ћа од на -
кна де у слу ча ју ка да ко ри сник не од у ста не од кре ди та.

За бра ње но је бан ци да уго ва ра и од ко ри сни ка на пла ћу -
је на кна ду као од у ста ни цу за слу чај од у стан ка ко ри сни ка
од уго во ра о кре ди ту.

При ли ком од у стан ка ко ри сни ка од уго во ра о кре ди ту
ко ји је обез би је ђен хи по те ком, као и уго во ра чи ји је пред -
мет ку по ви на, од но сно фи нан си ра ње ку по ви не не по крет -
но сти, бан ка има пра во на на кна ду ис кљу чи во ствар них
тро шко ва на ста лих за кљу че њем уго во ра, са чим је ду жна
да упо зна ко ри сни ка при је за кљу че ња уго во ра.

Ако бан ка или тре ћа стра на на осно ву уго во ра о кре ди -
ту пру жа и спо ред не услу ге ко је су у ве зи са тим уго во ром,
ко ри сни ка ви ше не оба ве зу је уго вор о спо ред ним услу га ма
ако ко ри сти сво је пра во на од у ста нак од уго во ра, у скла ду
са овим чла ном.

Од ред бе овог чла на при мје њу ју се и на уго вор о до зво -
ље ном пре ко ра че њу ра чу на и уго вор о из да ва њу и ко ри -
шће њу кре дит не кар ти це.

Члан 98о.

Ко ри сник мо же да вра ти кре дит, у пот пу но сти или дје -
ли мич но, при је ро ка од ре ђе ног за вра ћа ње, при че му има
пра во на ума ње ње укуп них тро шко ва кре ди та за из нос ка -
ма те и тро шко ва за пре о ста ли пе ри од тра ја ња уго во ра
(при је вре ме на от пла та), али је ду жан да о на мје ри при је -
вре ме не от пла те кре ди та уна при јед оба ви је сти бан ку у
уго во ре ном ро ку.

У слу ча ју при је вре ме не от пла те кре ди та, бан ка има
пра во на објек тив но оправ да ну и уго во ре ну на кна ду тро -
шко ва ко ји су ди рект но у ве зи са при је вре ме ном от пла том
кре ди та, под усло вом да је при је вре ме на от пла та из вр ше на
у пе ри о ду то ком ко јег се при мје њи ва ла фик сна камaтна
сто па и ако је из нос при је вре ме не от пла те кре ди та у пе ри -
о ду од го ди ну да на ве ћи од из но са гра нич не ври јед но сти,
ко ји утвр ђу је Аген ци ја.

Бан ка не мо же зах ти је ва ти на кна ду за при је вре ме ну от -
пла ту:

1. ако је от пла та би ла учи ње на на осно ву за кљу че ног
уго во ра о оси гу ра њу чи ја је на мје на обез бје ђи ва ње от пла -
те,

2. ако се от пла та вр ши у то ку пе ри о да за ко ји је уго во -
ре на про мјен љи ва но ми нал на ка мат на сто па и

3. у слу ча ју до зво ље ног пре ко ра че ња ра чу на.

На кна да за при је вре ме ну от пла ту кре ди та ни у јед ном
слу ча ју не мо же би ти ве ћа од из но са ка ма те ко ју би ко ри -
сник пла тио за ври је ме од да на вра ћа ња кре ди та до да на
ка да је кре дит по уго во ру тре ба ло да бу де вра ћен.

Аген ци ја ће про пи са ти усло ве при је вре ме не от пла те
кре ди та, у ро ку од 90 да на од да на сту па ња на сна гу овог
за ко на.

Члан 98п.

Ако ко ри сник сво ју оба ве зу не ис пу ни у уго во ре ном
ро ку, на до спје лу, а не из ми ре ну оба ве зу бан ка при мје њу је
пра ви ла о ка ма ти ко ја се при мје њу ју у слу ча ју ду жни ко вог
ка шње ња у из ми ре њу оба ве за, у скла ду са про пи си ма ко ји -
ма се уре ђу ју обли га ци о ни од но си.

Ако у то ку тра ја ња уговoрног од но са на сту пе окол но -
сти ко је ко ри сни ка до во де у те шко имо вин ско ста ње, од но -
сно дру ге бит не окол но сти на ко је ко ри сник не мо же ути -
ца ти, бан ка мо же на за хтјев ко ри сни ка про гла си ти за стој у
от пла ти (мо ра то ри јум) за од ре ђе ни пе ри од, а у том пе ри о -
ду бан ка не об ра чу на ва за те зну ка ма ту на до спје ло, а не -
изми ре но по тра жи ва ње.

Бан ка мо же сво јим оп штим ак ти ма по сло ва ња про пи -
са ти кри те ри ју ме за про гла ше ње за сто ја у от пла ти.

Члан 98р.

Бан ка је ду жна да на уго во ре ни на чин, а нај ма ње јед -
ном го ди шње, без на кна де до ста ви ко ри сни ку пи са ни
извод о ста њу ње го вог кре дит ног за ду же ња, укљу чу ју ћи
по дат ке о из но су от пла ће не глав ни це и ка ма те, као и о
изно су пре о ста лог ду га.

У слу ча ју уго во ре не про мјен љи ве ка мат не сто пе, бан ка
је ду жна да о из мје ни те сто пе, пи са ним пу тем или на дру -
ги уго во ре ни на чин, оба ви је сти ко ри сни ка при је по чет ка
при мје не из ми је ње не ка мат не сто пе и у оба вје ште њу на ве -
де да тум од ка да се из ми је ње на сто па при мје њу је.

Уз оба вје ште ње из ста ва 2. овог чла на бан ка је ду жна
да ко ри сни ку бес плат но до ста ви из ми је ње ни план от пла те
кре ди та на кон при мје не но ве ка мат не сто пе.

Члан 98с.

Ако бан ка пре не се по тра жи ва ње из уго во ра о кре ди ту
дру гој бан ци или фи нан сиј ској ор га ни за ци ји ко ја има до -
зво лу Аген ци је - при јем ни ку, ко ри сник пре ма при јем ни ку
има иста пра ва ко ја је имао пре ма бан ци и мо же дру гом
при јем ни ку ис та ћи, осим при го во ра ко је има пре ма ње му,
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и оне при го во ре ко је је имао пре ма бан ци из уго во ра о кре -
ди ту, а при јем ник не мо же ко ри сни ка до ве сти у не по вољ -
ни ји по ло жај од по ло жа ја ко ји би имао да то по тра жи ва ње
ни је пре не се но и ко ри сник због то га не мо же би ти из ло жен
до дат ним тро шко ви ма.

Бан ка је ду жна да оба ви је сти ко ри сни ка о пре но су пра -
ва из ста ва 1. овог чла на, из у зев ако је на ста ви ла да у име
и за ра чун при јем ни ка по кре ди ту вр ши на пла ту усту пље -
ног по тра жи ва ња од ко ри сни ка.

Бан ци је за бра ње но да усло вља ва њем и уго ва ра њем
сво је прет ход не са гла сно сти огра ни ча ва пре нос пра ва из
уго во ра о кре ди ту са свим спо ред ним пра ви ма и га ран ци -
ја ма на јем ца или дру го ли це ко је пер со нал но обез бје ђу је
ис пу ње ње оба ве зе ко ри сни ка и ко је је дје ли мич но или у
пот пу но сти на ми ри ло по тра жи ва ње бан ке.

Члан 98т.

Од ред бе овог за ко на ко је се од но се на за шти ту ко ри -
сни ка у по сло ви ма одо бра ва ња кре ди та не при мје њу ју се
на:

1. уго во ре о кре ди ту у из но су ма њем од 400 КМ и ве -
ћем од 150.000 КМ,

2. уго во ре о ли зин гу код ко јих ни је уго во ре на мо гућ -
ност да при ма лац ли зин га стек не пра во сво ји не на пред ме -
ту ли зин га,

3. уго во ре о кре ди ту пре ко те ку ћег ра чу на (до зво ље но
пре ко ра че ње) са оба ве зом от пла те у ро ку од 30 да на,

4. уго во ре о кре ди ту за кљу че не у по ступ ку по рав на ња
пред су дом или пред не ким дру гим ор га ном од ре ђе ним за -
ко ном,

5. уго во ре о одгађању пла ћа ња по сто је ћег ду га по кре -
ди ту, без пла ћа ња на кна де,

6. уго во ре о кре ди ту код ко јих не по сто ји оба ве за пла -
ћа ња би ло ка квих тро шко ва и уго во ре код ко јих се кре дит
мо ра от пла ти ти у ро ку од три мје се ца, уз пла ћа ње са мо за -
не мар љи вих укуп них тро шко ва кре ди та и

7. уго во ре о кре ди ту ко ји су обез би је ђе ни за ло жним
пра вом на по крет но сти ако је од го вор ност ко ри сни ка стро -
го огра ни че на на ври јед ност за ло жне ства ри.

1.3.2. Уго  в о  р и  о  н о  в ач  н о м  д е  п о  з и  т у  и  ул о  г у
н а  ш т е д  њ у

Члан 98ћ.

Уго во ри о нов ча ном де по зи ту и уло гу на штед њу, осим
еле ме на та из чла на 98з. овог за ко на, са др же и сље де ће оба -
ве зне еле мен те:

1. без у слов не по год но сти ко је бан ка пру жа у ве зи са
нов ча ним сред стви ма на ра чу ну,

2. план ис пла те нов ча них сред ста ва са ра чу на,

3. на чин и усло ве ис пла те са ра чу на у гра ни ца ма рас по -
ло жи вих сред ста ва,

4. усло ве и на чин ауто мат ског про ду жа ва ња оро че ња и

5. из нос оси гу ра ног де по зи та.

Код уго во ра о нов ча ном де по зи ту, на кна де и дру ги тро -
шко ви, ако су про мјен љи ви, мо ра ју за ви си ти од уго во ре -
них еле ме на та ко ји се зва нич но об ја вљу ју (ре фе рент на ка -
мат на сто па, ин декс по тро шач ких ци је на и дру го) и чи ја је
при ро да та ква да на њи хо ву ври јед ност не мо же ути ца ти
јед но стра на во ља ни јед не од уго вор них стра на.

Бан ка је ду жна да ко ри сни ку при за кљу че њу уго во ра о
нов ча ном де по зи ту уру чи је дан при мје рак пла на ис пла те
де по зи та ко ји се сма тра са став ним ди је лом уго во ра, а дру -
ги при мје рак овог пла на бан ка за др жа ва у сво јој до ку мен -
та ци ји.

У слу ча ју ауто мат ског про ду жа ва ња оро че ња нов ча ног
де по зи та, бан ка је ду жна да нај ка сни је се дам да на при је
ис те ка ро ка оро че ња ко ри сни ка оба ви је сти о ро ку на ко ји
се про ду жа ва уго вор о нов ча ном де по зи ту и но вој ка мат ној
сто пи, а ко ри сник има пра во да уго вор рас ки не нај ка сни је
у ро ку од 15 да на од да на при је ма тог оба вје ште ња, и то без
на кна де и уз ка ма ту уго во ре ну за ис те кли оро че ни пе ри од.

1.3.3. Уго  в о р  о  р е  в о л  в и н г  к р е  д и  т у

Члан 98у.

Уго вор о ре вол винг кре ди ту је уго вор о кре ди ту ко ји
ко ри сни ку омо гу ћа ва да јед ном одо бре ни из нос кре ди та, у
од ре ђе ном пе ри о ду, мо же да по вла чи ви ше пу та под истим
усло ви ма, с тим што се не ис ко ри шће ни дио кре ди та по ве -
ћа ва за ви си ну от пла те тог кре ди та.

Ко ри сник има пра во да на уоби ча је ни на чин, у сва ком
тре нут ку и без на кна де, рас ки не уго вор о ре вол винг кре ди -
ту, из у зев ако је уго во рен от ка зни рок ко ји не мо же би ти
ду жи од мје сец да на.

Бан ка мо же от ка за ти уго вор о ре вол винг кре ди ту ако је
та ко уго во ре но, уз оба ве зу пи са ног оба вје шта ва ња ко ри -
сни ка нај ма ње 30 да на уна при јед.

Бан ка мо же из оправ да них раз ло га (нео вла шће но ко ри -
шће ње кре ди та из ста ва 1. овог чла на, зна чај но по гор ша ње
кре дит не спо соб но сти ко ри сни ка и дру го) и ако је та ко уго -
во ре но, при вре ме но или трај но ус кра ти ти ко ри сни ку пра -
во на по вла че ње сред ста ва, с тим да је ду жна да га о раз ло -
зи ма ус кра ћи ва ња оба ви је сти у пи са ној фор ми или елек -
трон ским пу тем, и то, ако је мо гу ће од мах или у ро ку од
на ред на три да на, осим ка да је пру жа ње та квих оба вје ште -
ња за бра ње но дру гим про пи си ма.

1.3.4. Уг о  в о р  о  д о  з в о  љ е  н о м  п р е  ко  р а  ч е  њ у
р а  ч у  н а

Члан 98ф.

Ако је уго во ром о те ку ћем ра чу ну уго во рен кре дит пре -
ко ра чу на (до зво ље но пре ко ра че ње ра чу на), бан ка је ду жна
да из да ва њем и до ста вља њем из во да, на уго во ре ни на чин
нај ма ње кра јем сва ког мје се ца, оба вје шта ва ко ри сни ка о
по чет ном сал ду, про мје на ма ста ња ра чу на по осно ву упла -
та, ис пла та, на пла та и пла ћа ња, те про ви зи ја и на кна да ко -
је бан ка за ра чу на ва за из вр ше не услу ге, као и о за вр шном
сал ду ра чу на за из вје штај ни пе ри од.

Осим до ста вља ња из вје шта ја о ста њу ра чу на, бан ка је
ду жна да оба вје шта ва ко ри сни ка о при ми је ње ним ка мат -
ним сто па ма у из вје штај ном пе ри о ду, као и про мје на ма ка -
мат них сто па, на кна да и тро шко ва при је њи хо ве при мје не,
у ро ку и на на чин утвр ђен овим за ко ном.

Ко ри сник ра чу на има пра во да без на пла те по себ не
нак на де по диг не сред ства са свог ра чу на отво ре ног у бан -
ци, у ви си ни рас по ло жи вих сред ста ва на ра чу ну.

Ко ри сник ра чу на има пра во на бес плат но га ше ње ра чу на.

1.3.5. Уг о  в о р  о  и з  д а  в а  њ у  и  ко  р и  ш ћ е  њ у
п л ат  н е  к а р  т и  ц е

Члан 98х.

Ако је уго во ром о нов ча ном де по зи ту или те ку ћем ра -
чу ну уго во ре но из да ва ње и ко ри шће ње плат не кар ти це,
уго вор са др жи и сље де ће оба ве зне еле мен те:

1. ва лу ту у ко јој се вр ши об ра чу на ва ње ду го ва ња по
кар ти ци,

2. оба вје ште ње о по сто ја њу на кна де за по ди за ње го то -
ви не на бан ко ма ту дру ге бан ке, као и из нос те на кна де у
слу ча ју по ди за ња го то ви не на бан ко ма ту бан ке из да ва о ца,

3. оба вје ште ње о из но су на кна де за ко ри шће ње плат не
кар ти це у ино стран ству, оба вје ште ње o ва лу ти у ко јој се
еви ден ти ра тран сак ци ја из вр ше на у ино стран ству, као и
оба вје ште ње о кур су ко ји се при мје њу је при кон вер зи ји
изно са тран сак ци ја на ста лих у ино стран ству у ва лу ту за -
ду же ња ко ри сни ка, укљу чу ју ћи и евен ту ал не про ви зи је ко -
је се на пла ћу ју при ли ком кон вер зи је,

4. пра ва и оба ве зе, на чин по сту па ња ко ри сни ка у слу -
ча ју уоче ног нео вла шће ног ко ри шће ња по да та ка са кар ти -
це, оште ће ња, кра ђе или гу бит ка кар ти це,

5. пра ва и оба ве зе, на чин по сту па ња ко ри сни ка и бан ке
у слу ча ју бло ка де кар ти це и

6. од го вор ност ко ри сни ка и бан ке из да ва о ца кар ти це у
слу ча ју кра ђе и гу бит ка кар ти це, од но сно у слу ча ју нео вла -
шће ног ко ри шће ња по да та ка са кар ти це.
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Бан ка је ду жна да обез би је ди ко ри сни ку да са мо он има
при ступ лич ном иден ти фи ка ци о ном бро ју до уру че ња
плат не кар ти це.

Бан ка из да ва лац плат не кар ти це сно си ри зик у ве зи са
до ста вља њем ко ри сни ку плат не кар ти це и лич ног иден ти -
фи ка ци о ног бро ја.

Ко ри сник је ду жан да без од га ђа ња при ја ви бан ци гу -
би так, од но сно кра ђу плат не кар ти це и да од бан ке зах тије -
ва бло ка ду ње не да ље упо тре бе, а бан ка је ду жна да му то
у сва ком тре нут ку омо гу ћи.

Ако бан ка из да ва лац плат не кар ти це не омо гу ћи ко ри -
сни ку да у сва ком тре нут ку при ја ви гу би так, кра ђу или
тран сак ци ју из вр ше ну нео вла шће ним ко ри шће њем плат не
кар ти це, од но сно по да та ка са плат не кар ти це или му не
омо гу ћи да зах ти је ва бло ка ду ње не да ље упо тре бе - ко ри -
сник не сно си по сље ди це нео вла шће не упо тре бе, из у зев
ако је сам из вр шио зло у по тре бу.

Ко ри сник има пра во на бес плат но га ше ње плат не кар -
ти це.

1.3.6. Уго  в о  р и  о  о с т а  л и м  у с л у  г а  м а

Члан 98ц.

Уго во ри о га ран ци ја ма, ава лу, акре ди ти ву, се фу, као и
дру ги уго во ри по по сло ви ма ко је бан ка оба вља у скла ду са
за ко ном мо ра ју да са др же вр сту и ви си ну свих на кна да и
дру гих тро шко ва ко ји па да ју на те рет ко ри сни ка.

Аген ци ја мо же про пи са ти оба ве зне еле мен те уго во ра о
оста лим услу га ма.

1.4. При го вор ко ри сни ка

Члан 98ч.

Ко ри сник, је мац или дру го ли це ко је лич но обез бје ђу је
ис пу ње ње оба ве за ко ри сни ка има пра во на при го вор, ако
сма тра да се бан ка не при др жа ва од ре да ба за ко на, оп штих
усло ва по сло ва ња, до бре по слов не прак се и оба ве за из за -
кљу че ног уго во ра.

Бан ка је ду жна да ор га ни зу је по сло ве рје ша ва ња при -
го во ра, до не се пи са не про це ду ре и по ступ ке, до ста ви од го -
вор под но си о цу при го во ра нај ка сни је у ро ку од 30 да на од
да на под но ше ња при го во ра, те во ди уред ну еви ден ци ју за -
при мље них и ри је ше них при го во ра, о че му је ду жна да
извје шта ва Аген ци ју.

Ако бан ка не до ста ви од го вор у ро ку из ста ва 2. овог
чла на или под но си лац при го во ра ни је за до во љан од го во -
ром, под но си лац при го во ра има пра во да о то ме пи са но
оба ви је сти и уло жи при го вор Ом буд сма ну за бан кар ски си -
стем (у да љем тек сту: Ом буд сман), ко ји је ус по ста вљен у
окви ру Аген ци је.

На кон при је ма пи са ног оба вје ште ња или при го во ра ко -
ри сни ка, ако оци је ни да је при го вор оправ дан, Ом буд сман
ће зах ти је ва ти од бан ке да се у ро ку од осам да на из ја сни о
на во ди ма из оба вје ште ња, од но сно при го во ра.

Ако бан ка у про пи са ном ро ку про пу сти да се из ја сни
или се из ја сни, а Ом буд сман оци је ни да ни су у пи та њу по -
вре де од ре да ба овог за ко на ко ји ма се уре ђу је за шти та ко -
ри сни ка, за ко је су од ре ђе не пре кр шај не ка зне, Ом буд -
сман, ко ри сник или бан ка мо гу да ти при је длог за по кре та -
ње по ступ ка по сре до ва ња у мир ном рје ша ва њу спор ног
од но са.

Ако Ом буд сман на осно ву чи ње ни ца из пи са ног оба вје -
ште ња, од но сно при го во ра ко ри сни ка, а на кон из ја шње ња
бан ке о тим чи ње ни ца ма, оци је ни да су у пи та њу по вре де
од ре да ба овог за ко на ко ји ма се уре ђу је за шти та ко ри сни ка,
за ко је су од ре ђе не пре кр шај не ка зне, упу ти ће пред мет
над ле жном ор га ни за ци о ном ди је лу Аген ци је на да ље по -
сту па ње.

Бан ка је ду жна да са ра ђу је са Ом буд сма ном ра ди пра -
вич ног и бр зог рје ша ва ња и пре ва зи ла же ња не су гла си ца и
спо ро ва по при го во ри ма.

Аген ци ја ће про пи са ти усло ве и на чин ула га ња при го -
во ра из ста ва 1. овог чла на, по сту па ња бан ке по при го во ру
и из вје шта ва ња Аген ци је, као и на чин по сту па ња Аген ци -

је по за при ма њу оба вје ште ња и при го во ра из ста ва 3. овог
чла на у ро ку од 90 да на од да на сту па ња на сна гу овог за -
ко на.

Члан 98џ.

На пи та ња из обла сти за шти те пра ва и ин те ре са ко ри -
сни ка ко ја ни су уре ђе на овим за ко ном при мје њу ју се од -
ред бе про пи са ко ји ма се уре ђу ју за шти та по тро ша ча, обли -
га ци о ни од но си и плат ни про мет.

На за шти ту ко ри сни ка - фи зич ког ли ца при ма о ца ли -
зин га, ко ја се уре ђу је за ко ном о ли зин гу, при мје њу ју се од -
ред бе о за шти ти ко ри сни ка овог за ко на о пи та њи ма ко ја
ни су уре ђе на тим за ко ном.”.

Члан 6.

Члан 101. ми је ња се и гла си:

“Бан ка не сми је сти ца ти, вр ши ти кон вер зи је или тран -
сфе ре, ни ти по сре до ва ти при ли ком сти ца ња, кон вер зи је
или тран сфе ра нов ца или дру ге имо ви не за ко ју зна или би
мо гла осно ва но прет по ста ви ти да је сте че на вр ше њем кри -
вич ног дје ла.

Бан ка не сми је из вр ши ти тран сак ци ју за ко ју, пре ма
про пи си ма ко ји уре ђу ју област спре ча ва ња пра ња нов ца и
фи нан си ра ња те ро ри стич ких ак тив но сти, зна или мо же
осно ва но прет по ста ви ти да је на ми је ње на пра њу нов ца и
фи нан си ра њу те ро ри стич ких ак тив но сти.

Бан ка не сми је вр ши ти кон вер зи је или тран сфе ре, ни ти
по сре до ва ти при ли ком сти ца ња, кон вер зи је или тран сфе ра
нов ца или дру ге имо ви не за ко ју зна или би мо гла осно ва -
но прет по ста ви ти да би се мо гле ко ри сти ти за те ро ри стич -
ке ак тив но сти, у скла ду са про пи си ма ко ји уре ђу ју спре ча -
ва ње пра ња нов ца и фи нан си ра ња те ро ри стич ких ак тив но -
сти и про пи си ма ко ји ма се уре ђу ју уво ђе ње и при мје на
одре ђе них при вре ме них мје ра ра ди ефи ка сног спро во ђе ња
ме ђу на род них ре стрик тив них мје ра.

Бан ка не сми је вр ши ти кон вер зи је или тран сфе ре, ни ти
по сре до ва ти при ли ком сти ца ња, кон вер зи је или тран сфе ра
нов ца или дру ге имо ви не, за ко ју зна или би мо гла осно ва -
но прет по ста ви ти да би их мо гли ко ри сти ти по је дин ци или
прав на ли ца или ор га ни ко ји оп стру и шу или при је те оп -
струк ци јом или пред ста вља ју зна ча јан ри зик од ак тив не
оп струк ци је спро во ђе ња ми ров ног про це са, у скла ду са
про пи си ма ко ји ма се уре ђу ју уво ђе ње и при мје на од ре ђе -
них при вре ме них мје ра ра ди ефи ка сног спро во ђе ња ме ђу -
на род них ре стрик тив них мје ра.

Бан ка је ду жна да обез би је ди си стем ин тер них кон -
тро ла и ин тер ну ре ви зи ју, као и да до не се по ли ти ке и про -
це ду ре ра ди от кри ва ња и спре ча ва ња тран сак ци ја ко је
укљу чу ју кри ми нал не ак тив но сти, пра ње нов ца, фи нан -
си ра ње те ро ри стич ких ак тив но сти и ак тив но сти ко је оп -
стру и шу уво ђе ње и при мје ну ме ђу на род них ре стрик тив -
них мје ра.

Бан ка је ду жна да из ра ди про цје ну ри зи ка ко јом утвр -
ђу је сте пен ри зич но сти гру па кли је на та или по је ди ног
кли јен та, по слов ног од но са, тран сак ци је или про из во да у
ве зи са мо гућ но шћу зло у по тре бе у свр ху пра ња нов ца или
фи нан си ра ња те ро ри стич ких ак тив но сти, у скла ду са про -
пи си ма из ове обла сти.

Бан ка је ду жна да у свом по сло ва њу из вр ша ва оба ве зе
и за дат ке, као и пред у зи ма мје ре и рад ње де фи ни са не про -
пи си ма ко ји уре ђу ју спре ча ва ње пра ња нов ца и фи нан си -
ра ња те ро ри стич ких ак тив но сти.

Бан ка је ду жна да оба вје шта ва над ле жне ор га не и до -
ста вља по дат ке у скла ду са про пи си ма ко ји уре ђу ју област
спре ча ва ња пра ња нов ца и фи нан си ра ња те ро ри стич ких
ак тив но сти, те о то ме Аген ци ји до ста вља мје сеч не ста ти -
стич ке из вје шта је, у фор ми ко ју про пи ше Аген ци ја, у ро ку
од 90 да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.”.

Члан 7.

У чла ну 106. по сли је ста ва 1. до да је се но ви став 2., ко -
ји гла си:

“Бан ка је ду жна да Аген ци ји и дру гим над ле жним ор -
га ни ма у скла ду са за ко ном омо гу ћи пре глед за кљу че них
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уго во ра о услу зи са ко ри сни ком, да им њи хо ве ко пи је, те
им до ста ви дру ге по дат ке и до ку мен та ци ју ко ја је по треб -
на при вр ше њу над зо ра.”.

До са да шњи ст. 2. и 3. по ста ју ст. 3. и 4.

Члан 8.

У чла ну 112. у ста ву 6. ри је чи: “од 5.000 КМ” за мје њу -
ју се ри је чи ма: “у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је
оси гу ра ње де по зи та у бан ка ма”.

Члан 9.

У чла ну 119. у ста ву 1. у т. 3, 4. и 5. ри је чи: “де фи ни са -
ног За ко ном о оси гу ра њу де по зи та у бан ка ма Бо сне и Хер -
це го ви не” за мје њу ју се ри је чи ма: “у скла ду са про пи си ма
ко ји ма се уре ђу је оси гу ра ње де по зи та у бан ка ма”.

У ста ву 1. у тач ки 6. бри шу се ри је чи: “пре ба че ни на
Ми ни стар ство”.

Члан 10.

Члан 123. ми је ња се и гла си:

“Нов ча ном ка зном од 200.000 КМ ка зни ће се за пре кр -
шај прав но ли це ако у сво је име и за свој ра чун при ма или
омо гу ћи при ма ње де по зи та у нов цу и да је кре ди те без до -
зво ле Аген ци је, про тив но од ред би чла на 2. За ко на.

Нов ча ном ка зном од 20.000 КМ до 100.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај бан ка, од но сно дру го прав но ли це ако:

1. у свом на зи ву ко ри сти ри јеч су прот но од ред ба ма
чла на 2. став 3. За ко на,

2. ди рект но или ин ди рект но при ку пља де по зи те на на -
чин из чла на 3. За ко на,

3. на ста ви да оба вља бан кар ску дје лат ност про тив но
за бра ни из чла на 21. став 4. За ко на,

4. не ли кви ди ра сво ју ак ти ву и не ис пла ти сво је оба ве -
зе у скла ду са од ред ба ма чла на 21. став 4. За ко на,

5. не одр жа ва упла ће ни ак ци о нар ски ка пи тал и не то ка -
пи тал у скла ду са од ред ба ма чла на 22. За ко на,

6. без одо бре ња Аген ци је пре ко ра чи огра ни че ња из
чла на 23. став 1. За ко на,

7. без до зво ле Аген ци је ин ве сти ра су прот но од ред ба ма
чла на 24. За ко на,

8. без са гла сно сти Аген ци је пред у зи ма рад ње и ак тив -
но сти спа ја ња, при па ја ња или по дје ле бан ке су прот но од -
ред би чла на 28. став 1. и ста вља у при мје ну из мје не и до -
пу не ста ту та про тив но од ред ба ма чла на 32. став 3. За ко на,

9. име ну је пред сјед ни ка и чла но ве над зор ног од бо ра,
ди рек то ра и чла но ве упра ве су прот но од ред ба ма чла на 80.
За ко на,

10. по сту па су прот но од ред ба ма чла на 83. За ко на,

11. сво је по сло ва ње оба вља су прот но од ред би чла на
86. За ко на,

12. ула зи у тран сак ци је или уче ству је у дје лат но сти ко -
је пред ста вља ју не ло јал ну кон ку рен ци ју из чла на 88. За ко -
на,

13. не при др жа ва се огра ни че ња у по сло ва њу из чл. 90,
91, 95. и 96. и не до ста вља из вје шта је из чла на 94. За ко на,

14. не чу ва до ку мен та ци ју и еви ден ци ју о оба вље ним
тран сак ци ја ма у скла ду са од ред ба ма чла на 97. За ко на,

15. оп штим усло ви ма по сло ва ња и дру гим ин тер ним
ак ти ма не обе зб иjеди при мје ну про пи са, до брих по слов -
них оби ча ја и пре ма ко ри сни ку не при мје њу је на че ла про -
пи са на у чла ну 98а. овог за ко на,

16. оп ште усло ве по сло ва ња не огла ша ва на ја сан и ра -
зу мљив на чин и ре пре зен та тив ним при мје ром не пру жи
ко ри сни ку при ка за не стан дард не по дат ке на на чин и у ро -
ку из чла на 98в. овог за ко на,

17. при огла ша ва њу ко ри сти не тач не и не и сти ни те по -
дат ке ко ји мо гу ство ри ти по гре шну пред ста ву и до ве сти у
за блу ду ко ри сни ка и на ве сти га на до но ше ње од лу ке ко ју у
дру га чи јим окол но сти ма не би до нио из чла на 98г. став 1.
овог за ко на,

18. при огла ша ва њу ко ри сти из ра зе ко ји ма се услу га
озна ча ва бес плат ном или слич не из ра зе ако је одо бре ње ко -
ри шће ња те услу ге усло вље но за кљу че њем дру гог уго во ра
или је усло вље но би ло чим што пред ста вља тро шак или
ства ра дру гу оба ве зу за ко ри сни ка (члан 98г. став 2),

19. у пре го ва рач кој фа зи не ин фор ми ше ко ри сни ка о
усло ви ма и свим бит ним ка рак те ри сти ка ма услу ге по сред -
ством стан дард ног ин фор ма ци о ног ли ста, у пи са ној фор ми
или елек трон ском об ли ку, ко ји са др жи еле мен те из чла на
98д. став 1. овог за ко на,

20. у стан дард ном ин фор ма ци о ном ли сту све по дат ке и
ин фор ма ци је не при ка же јед на ком ве ли чи ном сло ва и на
јед на ко уоч љив на чин (члан 98д. став 2.),

21. ко ри сни ку при је за кљу чи ва ња уго во ра не пре до чи
све ин фор ма ци је о услу зи и не учи ни до ступ ним све бит не
усло ве и еле мен те уго во ра и на ње гов за хтјев, без на кна де,
не пре да на црт уго во ра, ра ди раз ма тра ња из ван про сто ри ја
бан ке у пред ви ђе ном ро ку (члан 98ђ. став 2.),

22. не обез би је ди обу ку за по сле них ко ји су ан га жо ва ни
на по сло ви ма про да је услу га или пру жа њу са вје та ко ри -
сни ци ма (члан 98е.),

23. уго вор не са чи ни у пи са ној фор ми или елек трон -
ском об ли ку и при мје рак уго во ра не до ста ви сва кој уго вор -
ној стра ни (члан 98ж. став 1.),

24. на од го ва ра ју ћем мје сту у по слов ним про сто ри ја ма
јав но не об ја ви и ко ри сни ку не учи ни до ступ ним по дат ке о
кре та њу ври јед но сти уго во ре них про мјен љи вих еле ме на та
ко ји ути чу на ви си ну про мјен љи ве ка мат не сто пе (члан 98ј.
став 5.),

25. ефек тив ну ка мат ну сто пу не об ра чу на ва и не ис ка -
зу је на је дин стве но про пи сан на чин и учи ни је до ступ ном
јав но сти и ко ри сни ци ма (члан 98ј. став 7.),

26. по сто ја ње оба ве зе и усло ве за за кљу че ње уго во ра о
спо ред ним услу га ма не ис ка же на ја сан, са жет и ви дљив
на чин, за јед но са ис ка зи ва њем ефек тив не ка мат не сто пе и
ко ри сни ка усло вља ва из бо ром да ва о ца спо ред не услу ге
(члан 98к. став 1.),

27. тро шко ве отва ра ња, одр жа ва ња и еви ден ти ра ња
тран сак ци ја по ра чу ни ма ко ји про из ла зе из ко ри шће ња
уго во ре не услу ге не пре до чи ко ри сни ку у пре го ва рач кој
фа зи и не укљу чи у об ра чун укуп них тро шко ва услу ге кроз
ефек тив ну ка мат ну сто пу (члан 98к. став 3.),

28. при је за кљу че ња уго во ра о кре ди ту ме ђу соб но не
ин фор ми ше и упо зна ко ри сни ка, јем ца или дру го ли це ко -
је лич но обез бје ђу је ис пу ње ње оба ве зе са до ку мен та ци јом
и по да ци ма при ба вље ним у по ступ ку про цје не кре дит не
спо соб но сти ко ри сни ка (члан 98л. став 2.),

29. дру га ли ца не упо зна са чи ње ни цом да јед но ли це
ни је са гла сно да се до би је ни по да ци и до ку мен та ци ја за
про цје ну кре дит не спо соб но сти са оп ште дру гим ли ци ма
(члан 98л. став 3.),

30. у пре го ва рач кој фа зи не упо зна јем ца са пред ме том
јем че ња, об ли ком јем ства ко ји се уго во ром зах ти је ва, оби -
мом јем че ве од го вор но сти, као и не пре до чи све ин фор ма -
ци је и бит не еле мен те уго во ра и на ње гов за хтјев, без на -
кна де, пре да на црт уго во ра ра ди раз ма тра ња из ван про сто -
ри ја бан ке (члан 98љ. став 1.),

31. без прет ход не са гла сно сти јем ца у пи са ној фор ми
из ми је ни оба ве зне еле мен те уго во ра ко ји ма се по ве ћа ва
обим јем че ве од го вор но сти (члан 98љ. став 3.),

32. при за кљу че њу уго во ра о кре ди ту, од но сно уго во ра
о нов ча ном де по зи ту ко ри сни ку не уру чи је дан при мје рак
пла на от пла те кре ди та, од но сно ис пла те де по зи та, ко ји се
сма тра ју са став ним ди је ло ви ма ових уго во ра (члан 98м.
став 4. и члан 98ћ. став 3.),

33. уго во ри и од ко ри сни ка на пла ти на кна ду као од у -
ста ни цу за слу чај од у стан ка ко ри сни ка од уго во ра о кре ди -
ту (чла н 98њ. став 5.),

34. код уго во ра ко ји је обез би је ђен хи по те ком, као и
код уго во ра чи ји је пред мет ку по ви на, од но сно фи нан си ра -
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ње не по крет но сти, уго во ри и од ко ри сни ка на пла ти на кна -
ду ве ћу од ствар них тро шко ва на ста лих за кљу че њем уго -
во ра (члан 98њ. став 6.),

35. на до спје лу, а не из ми ре ну оба ве зу не при мје њу је
пра ви ла о ка ма ти ко ја се при мје њу ју у слу ча ју ду жни ко вог
ка шње ња у из ми ре њу оба ве за, про пи са на за ко ном ко јим се
уре ђу ју обли га ци о ни од но си (члан 98п. став 1.),

36. ко ри сни ку на уго во ре ни на чин, а нај ма ње јед ном го -
ди шње, без на кна де, не до ста ви пи са ни из вод о ста њу ње -
го вог кре дит ног за ду же ња и по дат ке про пи са не чла ном
98р. став 1. овог за ко на,

37. у слу ча ју ауто мат ског про ду жа ва ња оро че ња нов ча -
ног де по зи та у про пи са ном ро ку не оба ви је сти ко ри сни ка
о но вим усло ви ма и не по сту пи у скла ду са чла ном 98ћ.
став 4. овог за ко на,

38. код уго во ра о ре вол винг кре ди ту не по сту пи у скла -
ду са чла ном 98у. овог за ко на,

39. ко ри сни ку у сва ком тре нут ку не омо гу ћи да при ја -
ви гу би так, кра ђу или тран сак ци ју из вр ше ну нео вла шће -
ним ко ри шће њем плат не кар ти це, од но сно по да та ка са
плат не кар ти це или не омо гу ћи да зах ти је ва бло ка ду ње не
да ље упо тре бе (члан 98х. став 5.),

40. оба вља тран сак ци је са по ве за ним ли ци ма су прот но
од ред ба ма чла на 100. За ко на,

41. у по ступ ку кон тро ле бан ка не са ра ђу је са Аген ци -
јом у скла ду са од ред ба ма чла на 106. За ко на,

42. не из вр ши на лог из рје ше ња Аген ци је из дат на
осно ву чла на 125. За ко на и

43. не по сту пи на на чин про пи сан чла ном 129а. овог за -
ко на.

За пре кр ша је из ста ва 2. овог чла на ка зни ће се и од го -
вор но ли це и ли це ко је је учи ни ло пре кр шај у бан ци, од но -
сно дру гом прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 3.000 КМ до
20.000 КМ.”.

Члан 11.

По сли је чла на 123. до да је се но ви члан 123а. ко ји гла -
си:

“Члан 123а.

Нов ча ном ка зном од 10.000 КМ до 50.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај бан ка, од но сно дру го прав но ли це ако:

1. сво је ак тив но сти не оба вља у скла ду са ин тер ним ак -
ти ма из чла на 32. За ко на,

2. за до си је Аген ци је не до ста вља по треб на ак та у
скла ду са чла ном 32. став 2. За ко на,

3. над зор ни од бор, упра ва и чла но ви њи хо ве уже по ро -
ди це ко ји са њи ма жи ве у за јед нич ком до ма ћин ству не при -
ло же пот пи са ну из ја ву о свом ста њу у скла ду са од ред ба ма
чла на 82. За ко на,

4. осну је дио бан ке су прот но од ред ба ма чла на 84. За ко -
на,

5. по сту па су прот но од ред би чла на 89. За ко на,

6. уго во ри са др же упу ћу ју ћу нор му на по слов ну по ли -
ти ку ка да су у пи та њу они еле мен ти ко ји су овим за ко ном
пред ви ђе ни као оба ве зни еле мен ти уго во ра (члан 98ж. став
6.),

7. по сту па су прот но оба ве зи утвр ђе ној чла ном 98ж.
став 7. овог за ко на,

8. уго во ри о кре ди ту, нов ча ном де по зи ту, уло гу на
штед њу, отва ра њу и во ђе њу те ку ћег ра чу на, до зво ље ном
пре ко ра че њу ра чу на, ко ри шће њу плат не кар ти це не са др же
про пи са не оба ве зне еле мен те на ве де не у чла ну 98з, чла ну
98м. став 1, чла ну 98ћ. став 1. и чла ну 98х. став 1. овог за -
ко на,

9. не из вр ши оба ве зе пред ви ђе не чла ном 98и. овог за -
ко на,

10. про мјен љи ву ка мат ну сто пу уго во ри су прот но чла -
ну 98ј. ст. 3. и 4. овог за ко на,

11. при је за кљу че ња уго во ра о јем ству не при ба ви при -
мје рак уго во ра о да ва њу јем ства, за кљу че ног у пи са ној
фор ми из ме ђу ко ри сни ка и је ма ца (члан 98љ. став 2.),

12. про мје ну ври јед но сти ка ма та, на кна да и дру гих
тро шко ва ко ји су про мјен љи ви не за сни ва на еле мен ти ма
уго во ре ним у скла ду са од ред ба ма овог за ко на, ко ји се јав -
но об ја вљу ју (члан 98н. став 1.),

13. из мје ну про мјен љи ве ка мат не сто пе вр ши у ро ко ви -
ма дру га чи јим од уго во ре них и на на чин су про тан чла ну
98н. став 2. овог за ко на,

14. ко ри сни ку не омо гу ћи да от пла ту кре ди та вр ши по
истом ти пу кур са ко ји је при ми је њен при ис пла ти кре ди та
(члан 98н. став 3),

15. на по ло же ни на мјен ски де по зит ра ди до би ја ња кре -
ди та не при ми је ни исти ме тод об ра чу на ка ма те на де по зит
ко ји је при ми је њен на об ра чун ка ма те на кре дит (члан 98н.
став 4),

16. ко ри сни ку ста ви на рас по ла га ње кре дит на сред ства
при је ис те ка ро ка де фи ни са ног чла ном 98њ. став 1. овог
за ко на,

17. у слу ча ју при је вре ме не от пла те кре ди та ко ри сни ку
ко ји је о то ме уна при јед оба ви је стио бан ку не ума њи укуп -
не тро шко ве кре ди та за из нос про пи сан у чла ну 98о. став
1. овог за ко на,

18. од ко ри сни ка на пла ти на кна ду за при је вре ме ну от -
пла ту кре ди та у слу ча је ви ма из чла на 98о. став 3. овог за -
ко на,

19. од ко ри сни ка за при је вре ме ну от пла ту кре ди та на -
пла ти ве ћу на кна ду од про пи са не у чла ну 98о. став 4. овог
за ко на,

20. ко ри сни ка не оба ви је сти о из мје ни уго во ре не про -
мјен љи ве ка мат не сто пе при је по чет ка ње не при мје не и не
на ве де да тум од ка да се она при мје њу је (члан 98р. став 2.),

21. уз оба вје ште ње о из мје ни про мјен љи ве ка мат не
сто пе бес плат но не до ста ви из ми је ње ни план от пла те кре -
ди та (члан 98р. став 3.),

22. из вр ши пре нос по тра жи ва ња из уго во ра о кре ди ту
дру гој бан ци или фи нан сиј ској ор га ни за ци ји ко ја има до -
зво лу Аген ци је - при јем ни ку и до ве де ко ри сни ка у не по -
вољ ни ји по ло жај и из ло жи га до дат ним тро шко ви ма и о то -
ме не оба ви је сти ко ри сни ка (члан 98с. ст. 1. и 2.),

23. усло вља ва њем и уго ва ра ва њем сво је прет ход не са -
гла сно сти огра ни ча ва пре нос пра ва из уго во ра о кре ди ту
на јем ца или дру го ли це из чла на 98с. став 3. овог за ко на,

24. ко ри сни ка из да ва њем и до ста вља њем из во да не
оба вје шта ва о по да ци ма и ста њу те ку ћег ра чу на по ко јем је
уго во рен кре дит, при ми је ње ним ка мат ним сто па ма и про -
мје на ма ка мат них сто па при је њи хо ве при мје не, у скла ду
са чла ном 98ф. ст. 1. и 2. овог за ко на,

25. ко ри сни ку ра чу на не омо гу ћи да без на пла те по себ -
не на кна де по диг не сред ства са свог ра чу на у ви си ни ра -
спо ло жи вих сред ста ва (члан 98ф. став 3.),

26. ко ри сни ку ра чу на на пла ти на кна ду за га ше ње ра чу -
на (члан 98ф. став 4.),

27. ко ри сни ку на пла ти на кна ду за га ше ње плат не кар -
ти це (члан 98х. став 6.),

28. уго во ри о оста лим услу га ма ни су са чи ње ни у скла -
ду са чла ном 98ц. овог за ко на,

29. не до ста вља Аген ци ји про пи са не мје сеч не из вје -
шта је (члан 101. став 8.),

30. не име ну је вањ ског ре ви зо ра у скла ду са од ред ба ма
чла на 104. За ко на и

31. не до ста ви Аген ци ји фи нан сиј ски из вје штај и
извје штај вањ ског ре ви зо ра или ако не об ја ви фи нан сиј ске
ин фор ма ци је у скла ду са чл. 105. и 106. За ко на.

За пре кр ша је из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од го -
вор но ли це и ли це ко је је учи ни ло пре кр шај у бан ци, од но -
сно дру гом прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 2.000 КМ до
10.000 КМ.”.

23.11.2011. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 116 9



Члан 12.

Члан 124. ми је ња се и гла си:

“Пре кр шај ни по сту пак по кре ће се и во ди у скла ду са
про пи си ма ко ји ма се уре ђу је пре кр шај ни по сту пак.

Утвр ђи ва ње од го вор но сти и из ри ца ње мје ра у скла ду
са овим за ко ном не ис кљу чу је утвр ђи ва ње од го вор но сти и
из ри ца ње мје ра утвр ђе них дру гим за ко ни ма.”.

Члан 13.

У чла ну 125. ст. 14. и 15. ми је ња ју се и гла се:

“У слу ча ју да је бан ци за из вр ше ни пре кр шај из ре че на
нов ча на ка зна из чл. 123. и 123а. За ко на, а Аген ци ја утвр -
ди да је бан ка по но во из вр ши ла исти или сли чан пре кр шај
у ро ку од шест мје се ци од да на ка да је из вр шен пр ви пре -
кр шај, Аген ци ја мо же пред у зе ти јед ну или ви ше рад њи из
ста ва 2. т. 6, 7. и 8. овог чла на.

Ако је Аген ци ја пре ма бан ци пред у зе ла јед ну или ви ше
рад њи из ста ва 14. овог чла на, а бан ка у ро ку од шест мје -
се ци по но во из вр ши исти или сли чан пре кр шај, Аген ци ја
мо же пред у зе ти мје ре из ста ва 2. т. 9, 11. и 12. овог чла на.”.

Члан 14.

По сли је чла на 125. до да је се но ви члан 125а., ко ји гла -
си:

“Члан 125а.

Аген ци ја мо же бан ци за бра ни ти за кљу чи ва ње уго во ра
о услу зи са ко ри сни ком до от кла ња ња не за ко ни то сти ако
утвр ди да:

1. уго вор ни је за кљу чен у про пи са ној фор ми,

2. уго вор не са др жи све еле мен те про пи са не овим за ко -
ном и прoписима Аген ци је,

3. бан ка из ра чу на ва ефек тив ну ка мат ну сто пу или
укуп ну ци је ну услу ге су прот но од ред ба ма овог за ко на и
про пи си ма Аген ци је,

4. уго вор са др жи уго во ре не од ред бе су прот но овом за -
ко ну и на ште ту ко ри сни ка,

5. огла ша ва ње услу га не са др жи све по дат ке и ин фор -
ма ци је про пи са не у чл. 98в. и 98д. овог за ко на и

6. бан ка одо бра ва кре ди те, при ма де по зи те, отва ра и
во ди ра чу не или из да је плат не кар ти це су прот но од ред ба -
ма овог за ко на.”.

Члан 15.

По сли је чла на 129. до да је се но ви члан 129а., ко ји гла -
си:

“Члан 129а.

Бан ка је ду жна да сво је оп ште ак те по сло ва ња ускла ди
са од ред ба ма овог за ко на и про пи си ма Аген ци је, нај ка сни -
је у ро ку од три мје се ца до да на до но ше ња тих про пи са.

Бан ка је ду жна да уго во ре за кљу че не при је сту па ња на
сна гу овог за ко на, у ко ји ма је уго во ре на про мјен љи ва, а
нео д ре ди ва но ми нал на ка мат на сто па, од но сно про мјен љи -
ви нео д ре ди ви еле мент те сто пе, ускла ди са од ред ба ма
чла на 98ж. ст. 2. до 7. и чла на 98ј. ст. 3. и 4. овог за ко на, у
ро ку од шест мје се ци од да на ње го вог сту па ња на сна гу,
та ко да ви си на уго во ре не про мјен љи ве, а нео д ре ди ве но -
ми нал не ка мат не сто пе, од но сно про мјен љи вог нео д ре ди -
вог еле мен та те сто пе не мо же би ти ве ћа од њи хо ве ини ци -
јал не ви си не (ви си не у мо мен ту за кљу че ња уго во ра).

Од ред бе чла на 98ж. ст. 2. до 7. и чла на 98ј. ст. 3. и 4.
овог за ко на при мје њи ва ће се на све оба ве зе по осно ву уго -
во ра ко је до спи је ва ју по ис те ку ро ка за ускла ђи ва ње уго во -
ра из ста ва 2. овог чла на.

Бан ка, у ро ку утвр ђе ном за ускла ђи ва ње уго во ра из
ста ва 2. овог чла на, не мо же по ве ћа ва ти ви си ну ка мат них
сто па ко ри сте ћи уго во ре не нео д ре ди ве еле мен те.

За бра ње но је бан ци да ко ри сни ци ма по уго во ру на пла -
ћу је по себ ну на кна ду за ускла ђи ва ње уго во ра на на чин
пред ви ђен ста вом 2. овог чла на, ни ти да ра ди то га од њих
по тра жу је на кнад ну до ку мен та ци ју.”.

Члан 16.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1706/11 Пред сјед ник
3. но вем бра 2011. го ди не На род не скупштине,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗМЈЕНАМА И

ДОПУНАМА ЗАКОНА О МИКРОКРЕДИТНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Про гла ша вам За кон о из мје нама и допунама Закона о
микрокредитним организацијама, ко ји је На род на скуп -
шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Два на е стој сјед ни ци,
одр жа ној 3. но вем бра 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 14. но -
вем бра 2011. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о
из мје нама и допунама Закона о микрокредитним организа-
цијама ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес ни јед -
ног кон сти ту тив ног на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-3048/11 Пред сјед ник
15. но вем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА 

О МИ КРО КРЕ ДИТ НИМ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА МА

Члан 1.

У За ко ну о ми кро кре дит ним ор га ни за ци ја ма (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 64/06) у чла ну 2. у ста -
ву 2. по сли је ри је чи: “до би ти” до да ју се за пе та и ри је чи:
“од но сно ви шка при хо да над рас хо ди ма”.

Члан 2.

По сли је чла на 16. до да ју се но ви чл. 16а. и 16б., ко ји
гла се:

“Члан 16а.

(1) Ми кро кре дит на ор га ни за ци ја мо же до дје љи ва ти до -
на ци је са мо из до би ти, од но сно ви шка при хо да над рас хо -
ди ма по ре ви ди ра ним фи нан сиј ским из вје шта ји ма и мо гу
се до дје љи ва ти са мо за по тре бе у обла сти спор та, кул ту ре,
со ци јал не по мо ћи и у ху ма ни тар не свр хе.

(2) Уку пан из нос до на ци ја у то ку го ди не не мо же би ти
ве ћи од 10% од оства ре не до би ти, од но сно ви шка при хо да
над рас хо ди ма по ре ви ди ра ним фи нан сиј ским из вје шта ји -
ма.

(3) Ми кро кре дит на ор га ни за ци ја не мо же до дје љи ва ти
до на ци је по ве за ним ли ци ма.

(4) Од лу ку о до на ци ји до но си управ ни од бор ми кро -
кре дит не ор га ни за ци је.

Члан 16б.

Укуп на ула га ња ми кро кре дит не ор га ни за ци је у гра ђе -
вин ске објек те, опре му, софт вер, удје ле у дру га прав на ли -
ца и хар ти је од ври јед но сти ко је се др же до ро ка до спи је ћа
не мо гу из но си ти ви ше од 50% ње ног ка пи та ла, без по себ -
ног одо бре ња Аген ци је.”.

Члан 3.

Члан 17. ми је ња се и гла си:

“(1) У оба вља њу по сло ва одо бра ва ња ми кро кре ди та,
ми кро кре дит на ор га ни за ци ја ду жна је да обез би је ди за -
шти ту пра ва и ин те ре са ко ри сни ка ми кро кре ди та.
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