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ЗAКОН 

О ИЗМЈЕНAМA И ДОПУНAМA ЗAКОНA О AГЕНЦИЈИ ЗA БAНКAРСТВО 
ФЕДЕРAЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ   

Члан 1.   

У Закону о Aгенцији за банкарство Федерације Босне и Херцеговине ("Службене 
новине Федерације БиХ", бр. 9/96, 27/98, 20/00, 45/00, 58/02, 13/03, 19/03, 47/06 и 
59/06) у члану 3. у ставу 3. иза ријечи "печат" додају  се ријечи " и жиг“.   

Члан 2. 

У члану 4., став 1. у тачки а) бришу се ријечи: „и дозволе за сваку промјену 
организационог система, врсте послова коју обављају и сагласности за именовање 
руководећег особља банака, микрокредитних организација и лизинг друштава.“ 

Тачка д) овог става мијења се и гласи:  

д) „именује привремене и ликвидационе управнике у банке, врши надзор над 
поступком привремене управе и ликвидације банака, прати поступак ликвидације 
микрокредитних организација и подноси захтјев за покретање стечајног поступка 
над банкама и микрокредитним друштвима.“ 

У тачки ф) овог става иза ријечи: “даје“ брише се текст и додаје нови текст који 
гласи: “друга одобрења банкама, микрокредитним организацијама и лизинг 
друштвима, у складу са законима из ових области и подзаконским актима“. 

У  истом ставу мијењају се тач. г) и х) које гласе: 

г) „надзире и оцјењује усклађености банака, микрокредитних организација и лизинг 
друштава са стандардима спречавања прања новца и финансирања терористичких 
активности.“ 

х) „надзире и оцјењује провођења мјера банака, микрокредитних организација и 
лизинг друштава у циљу спречавања финансирања активности којима се опструира 
и/или пријети да опструира процес проведбе мира који се одвија у складу с Општим 
оквирним споразумом за мир у БиХ у складу са посебним законом.“ 

У ставу 1. овог члана тач.  и), ј), к) и л) бришу се.  

Ст. 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. и 10. овог члана бришу се. 

Члан 3. 

У члану 12, став 2. ријечи: “именује особе које ће их замијенити“ мијењају се 
ријечима: “Изврши ново именовање директора, замјеника директора и чланова 
Одбора.“ 



Члан 4. 

Овај Закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним 
новинама Федерације БиХ". 



О Б Р A З Л О Ж Е НЈ Е 

I - УСТAВНИ ОСНОВ  
 

Уставни основ за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о Aгенцији за 
банкарство Федерације Босне и Херцеговине је у члану III 1. тачка ц. који је 
измијењен амандманима VIII, LXXXIX и CVI и чланку IV A 20. (1) д) Устава 
Федерације Босне и Херцеговине, према којима је у искључивој надлежности 
Федерације Босне и Херцеговине доношење прописа о финансијама, а Парламент 
Федерације БиХ уз остала овлашћења предвиђена Уставом, одговоран је за 
доношење закона о вршењу  дужности у федералној власти.  
 
II - РAЗЛОЗИ ЗA ДОНОШЕЊЕ ЗAКОНA 

У складу са динамиком законодавних активности, покренута је законодавна 
активност на измјенама и допунама Закона о измјенама и допунама Закона о 
Aгенцији за банкарство Федерације Босне и Херцеговине ради додатног 
имплементирања, усклађивања и појашњења или редефинисања појединих 
правних института и потреба усклађивања Закона о Aгенцији за банкарство 
Федерације БиХ са Законом о спречавању прања новца и финансирању 
терористичких активности („Службени гласник БиХ“, број: 53/09). Измјене су 
предложене имајући у виду искуства у провођењу истог и потребу за бољом 
регулативом те израженог јавног интереса за конзистентнијом регулативом.  

III - УСКЛAЂЕНОСТ СA ЕВРОПСКИМ ДИРЕКТИВAМA 
  
У изради овог закона, кориштена је Директива 2005/60/ЕЦ Европског парламента и 
Вијећа Европе о превенцији употребе финансијског система у сврхе прања новца и 
финансирања тероризма. 

IV - ОБРAЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДБИ  

У члану 4. Закона о Aгенцији за банкарство регулисани су основни задаци Aгенције, 
а предложене Измјене и допуне овог Закона односе се прије свега на коректно 
регулисање истих, тако да су брисане неке надлежности које се односе на 
издавање посебних сагласности из разлога што су се неке сагласности спомињале, 
а неке су биле изостављене. С обзиром да је издавање сагласности базирано на 
другим законима (Закон о банкама, Закон о МКО и Закон о лизингу) нема потребе у 
овом Закону појединачно набрајање сагласности које Aгенција издаје, тим прије јер 
су сагласности различите у банкама, МКО и лизинг друштвима. 

Надаље, с обзиром да је у члану 4. Закона о Aгенцији за банкарство регулисана 
материја из области спречавања прања новца и финансирања терористичких 
активности, предлажу се његове измјене у циљу усаглашавања са Законом о 
спречавању прања новца и финансирања терористичких активности и 
усаглашавање са одредбама Закона о примјени одређених привремених мјера ради 
ефикасног провођења мандата Међународног кривичног суда за бившу Југославију 
те других међународних рестриктивних мјера.  



У складу са Законом о Aгенцији по истеку мандата директор, замјеник директора и 
чланови управног одбора могу бити поново бирани, па је из тог разлога у члану 12, 
ст. 2., извршена техничка исправка.   

V - ФИНAНСИЈСКA СРЕДСТВA 

За доношење овог закона нису потребна додатна финансијска средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст одредби Закона које се мијењају 

Члан 3. 

Назив Aгенције је: "Aгенција за банкарство Федерације Босне и Херцеговине".  

Скраћени назив Aгенције је: „ФБA“. 

Aгенција има печат.  

Члан 4. 

Основни задаци Aгенције су слиједећи: 
 
a) издавање дозволе за оснивање и рад банака, микрокредитних организација и 

лизинг друштава и дозволе за сваку промјену организационог устроја, врсте 
послова које обављају и сагласности за именовање руководног особља 
банака, микрокредитних организација и лизинг друштава; 

b) надзирање пословања банке, микрокредитне организације и лизинг друштава, 
предузимање мјера, у складу са законом;  

c) укидање дозволе за рад банкама, микрокредитним организацијама и лизинг 
друштвима, у складу са законом; 

d) управљање или надзор над поступком санације и ликвидације банака, те 
покретање поступка стечаја над банкама; 

e) доношење подзаконских аката којима се регулише рад банака, 
микрокредитних организација и лизинг друштава; 

f) врши оцјену испуњавања услова и даје одобрење банкама за издавање 
дионица наредних емисија; 

g) вршење радњи у помагању антитерористичких мјера које се односе на банке, 
на захтјев овлашћеног органа, на основу одговарајућег закона или у складу са 
специјалним резолуцијама Вијећа сигурности Уједињених нација, односно у 
сарадњи коју остварује са релевантним установама у вези с овим питањем; 

h) предузимање свих радњи које могу бити потребне, што може укључити 
блокирање рачуна клијента у било којој банци или банкама на подручју цијеле 
Федерације Босне и Херцеговине или које су другачије под надлежношћу 
Aгенције за банкарство Федерације БиХ у циљу спречавања финансирања 
дјелатности којима се опструира или пријети да опструира процес проведбе 
мира који се одвија под покровитељством Општег оквирног споразума за мир 
у Босни и Херцеговини; 

i) тражење од Централне банке Босне и Херцеговине да отвори посебан рачун 
за резерве на име било које комерцијалне банке која има рачун било којег 
клијента који је утврђен у горњој тачки х), или рачуне на којима се одвија 
слична радња под горњом тачком г); 

j) тражење од банке или банака у којима су блокирани рачуни у смислу горње 
тачке х) да изврши пренос износа средстава која се налазе на тим рачунима 
или на рачунима на којима се одвија слична радња као под горњом тачком г) 
на чување у Централну банку Босне и Херцеговине или једну од њезиних 
главних јединица;  

k) састављање и достава на објаву у „Службеним новинама Федерације БиХ“ у 
мјесечним интервалима списка блокираних рачуна из тачака г) и х) овог члана; 



l) достављање Централној банци Босне и Херцеговине свих информација 
везаних за  радње предузете из члана 4. тачке г) до заједно са ј) овог закона, 
као и свих информација везаних за покушаје трансакција на или са 
блокираних рачуна клијента од дана ступања на снагу налога за блокирање. 

Под банком, у смислу овог закона, подразумијевају се правна лица чије се 
пословање уређује Законом о банкама. 

Како би се избјегла свака нејасноћа, овим се изричито утврђује да Aгенција за 
банкарство Федерације БиХ може (не утичући на цјелокупан обим мјера које су јој 
на располагању према Закону о банкама Федерације Босне и Херцеговине) укинути 
дозволу за рад банци која не испуни налог за блокирање или захтјев из члана 4. 
тачке г) до л) овог закона.  

Сваки појединац, правно лице или тијело, било да се ради о банци или неком 
другом, који свјесно или ненамјерно дјелује на начин којим доведе до избјегавања 
или покушаја да се избјегне налог за блокирање из претходног става тако што на 
рачун или са рачуна пренесе или покуша да пренесе средства, подлијеже, ако се 
ради о банци, могућности да изгуби дозволу за рад, и, ако се ради о имаоцу 
банковног рачуна, могућности да му се рачун блокира и стави на списак како је 
раније утврђено.  

Сваком појединцу, правном лицу или тијелу који свјесно или из немара 
дјелује на начин којим доведе до избјегавања или покушаја избјегавања налога за 
блокирање из овог члана тако што на рачун или са рачуна пренесе или покуша да 
пренесе средства, Aгенција за банкарство Федерације БиХ може, и у случају да се 
не ради о имаоцу банковног рачуна, изрећи административну казну до висине 
двоструког износа оног износа о којем се ради у наведеном покушају избјегавања, а 
наведена Aгенција има право да исту изврши као дуг одређен судским рјешењем у 
парничном поступку.  

У случају да појединац, правно лице или тијело изврши трансакцију којом се 
избјегава или заобилази налог за блокирање издат у смислу члана 4. тачка г) или 
члана 4. тачка х) овог закона или покуша да изврши такву трансакцију, Aгенција има 
право да захтијева од тог појединца, правног лица или тијела да презентира сву 
документацију у вези с наведеном трансакцијом.  

Поступци и мјере из тач. г) до л) става 1. овог члана које Aгенција може 
изрећи банкама, односе се и на микрокредитне организације и лизинг друштва 
уколико се стекну услови прописани овим чланом.  

Aгенција је овлашћена да код надлежног суда покрене поступак (на исти 
начин као у члану 3. Закона о банкама Федерације Босне и Херцеговине) 
одузимања имовине, пословних књига и документације сваког појединца, правног 
лица или тијела који свјесно поступа на начин који доводи до избјегавања или 
покушаја да се избјегне налог за блокирање како је претходно утврђено, те да 
изврши ликвидацију пословне дјелатности тог појединца, правног лица или тијела.  



Под микрокредитном организацијом подразумијева се небанкарска, 
недепозитна  финанцијска организација, чије се пословање уређује Законом о 
микрокредитним организацијама, другим одговарајућим законима и подзаконским 
прописима. 

Под лизинг друштвом у смислу овога Закона подразумијева се правно лице 
са сједиштем у Федерацији које је уписано у судски регистар на основу дозволе за 
обављање лизинг послова издате од Aгенције. 

Члан 12. 

Чланови Одбора, директор и замјеник директора Aгенције могу бити поновно 
именовани, уколико не постоје сметње из члана 15. овог закона.  

Директор, замјеник директора и чланови одбора наставит ће да обављају 
своје дужности до момента када Парламент именује особе које ће их замијенити у 
складу са чл. 8. и 10. овога закона. 

 

 

 


