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ЗAКОН 

О ИЗМЈЕНAМA И ДОПУНAМA ЗAКОНA О БAНКAМA 

Члан 1.   

У Закону о банкама ("Службене новине Федерације БиХ", бр 39/98,32/00, 48/01, 
27/02, 41/02, 58/02, 13/03, 19/03 и 28/03) члан 45 а. мијења се и гласи:  
          „Банка је дужна да пропише процедуре за поступање на неактивним 
рачунима и осигура чување документације у складу са посебним прописом 
Агенције.  

         О процедурама из стaвa 1. овог члана, банка је дужна упознати власника 
рачуна.“ 

Члан 2. 

Члан 47. мијења се и гласи:  

„Банка не смије стицати, вршити конверзије или трансфере, нити 
посредовати приликом стицања, конверзије или трансфера новца или друге 
имовине за коју зна или би могла основано претпоставити да је стечена 
вршењем кривичног дјела.  

  Банка се не смије упустити у трансакцију за коју зна или за коју може 
основано претпоставити да је намијењена прању новца у складу са Законом о 
спречавању прања новца и финансирања терористичких активности. 

             Банка не смије вршити конверзије или трансфере, нити посредовати 
приликом стицања, конверзије или трансфера новца или друге имовине за коју 
зна или би могла основано претпоставити да би се могле користити за 
финансирање терористичких активности у сладу са Законом о спречавању 
прања новца и финансирања терористичких активности и Законом о примјени 
одређених привремених мјера ради ефикасног провођења мандата 
Међународног кривичног суда за бившу Југославију те других међународних 
рестриктивних мјера. 

Банка не смије вршити конверзије или трансфере, нити посредовати 
приликом стицања, конверзије или трансфера новца или друге имовине, за коју 
зна или би могла основано претпоставити да би их могли користити појединци 
или правна лица или органи који опструирају или пријете опструкцијом или 
представљају значајан ризик од активне опструкције проведбе мировног 
процеса, у складу са Законом о примјени одређених привремених мјера ради 
ефикасног провођења мандата Међународног кривичног суда за бившу 
Југославију те других међународних рестриктивних мјера.  

Банка је дужна успоставити интерну контролу и политике и процедуре у 
циљу откривања и спречавања трансакција које укључују криминалне 
активности, прање новца,  активности које подржавају тероризам и активности 
које подржавају опструкцију мировног процеса. 



Банка је дужна предузети мјере како би на задовољавајући начин 
установила прави идентитет било којег лица које жели ући у пословне односе 
са том банком, која обавља трансакцију или серију трансакција у тој банци или 
успоставља било коју врсту другог пословног односа.  

 Банка је дужна Aгенцији достављати мјесечни статистички извјештај по 
трансакцијама из ст. 2., 3. и 4. овог члана, о којим је извијестила надлежни 
орган за примање и анализу извјештаја, у форми коју пропише Aгенција.  

                                                    Члан 3. 

У члану 65. иза тачке 26. додаје се нова тачка 27. која гласи: 
 
„ 27) банка не изврши у потпуности или дјеломично рјешење о писаном 

налогу Aгенције“. 
 
У ставу 2. ријечи: „Комисији за прекршаје“ бришу се. 
 
У ст. 4. и 6. ријечи  „Комисија за прекршаје“ замијењују се ријечjу : 

“Aгенција” 
 

   Члан 4. 
 

Члан 66. мијења се и гласи:  
„Прекршајни поступак се покреће и води по одредбама Закона о 
прекршајима Федерације БиХ“ 

Члан 5. 

У члану 67., став 2. тачка 6. подтачка а) и тачка 7. подтачка а) ријечи: 
“члану 54.” замијењују се ријечима:  “члану 65.”. 
 

Став 17. мијења се и гласи: 

„У случају да је банци за извршени прекршај изречена новчана казна из 
члана 65. овог закона, а Aгенција утврди да је банка поновно извршила исти или 
сличан прекршај у року од шест мјесеци од дана када је извршен први прекршај, 
Aгенција може предузети једну или више радњи из става 2. тач. 6., 7. и 8. овог 
члана.“ 

Став 18. мијења се и гласи: 

„ У случају да банка изврши исти или сличан прекршај трећи пут у року од 
шест мјесеци од дана када је извршен поновни прекршај из става 17. овог 
члана, Aгенција може предузети мјере из става 2. тач. 9., 11. и 12. овог члана.“ 

Члан 6. 

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 банкама 
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 банкама ради додатног 
имплементирања, усклађивања и појашњења или редефинирања појединих 
правних института и потреба усклађивања Закона о банкама са Законом о 
спречавању прања новца и финанцирању терористичких активности 
(„Службени гласник БиХ“, број: 53/09), као и са Законом о прекршајима 
Федерације Босне и Херцеговине. 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, коришћена 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  

Члан 45.а Закона - Обавезе банака које се тичу поступања са неактивним 
рачунима биле су до сада регулисане  чланом 45 а. Закона о банкама, на начин 
да се послије објаве морају пребацити на Министарство финансија БиХ, а 
средства са истих положити у буџет. Како до сада није у пракси почела 
примјена овог члана, јер Закон о буџетима у Федерацији БиХ не препознаје ову 
врсту приходу, те стога ова трансакција није могућа, предлаже се промјена 
члана 45 а. У складу са овом измјеном, Министарство не би имало обавеза 
везано за неактивне рачуне,  него би банке морале  прописати процедуре за 
поступање са неактивним рачунима и осигура чување документације у складу 
са прописима, те о томе упознати власника рачуна.  
 
Члан 47. - С обзиром да је у члану 47. Закона о банкама 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.  
 
Чл. 65., 66., и 67. У циљу усаглашавања Закона о банкама са Законом о 
прекршајима Федерације БиХ извршене су измјене у чл. 65., 66. и 67. Дакле, 
промјене су биле нужне због уређења прекршајног поступака, а ради се о 
преносу надлежности за вођење прекршајног поступка са Комисије за 
прекршаје на Aгенцију, односно овлашћено тијело у складу са Законом о 
прекршајима ФБиХ и поступање Aгенције по поновљеним прекршајима.   
 
V - ФИНAНСИЈСКA СРЕДСТВA 
 
За доношење овог закона нису потребна додатна финансијска средства. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Текст одредби Закона које се мијењају 

Члан 45.а 

Банка је дужна дати обавијест о свим неактивним депозитним рачунима у 
најмање три дневна листа која су доступна на територији Федерације и најмање 
једном у Републици Српској и Дистрикту Брчко сваких шест мјесеци када 
депозитни рачун постане неактивни депозитни рачун. 

Након што банка изда обавијест о неактивном депозитном рачуну 
најмање два пута у складу са ставом 1. овог члана, тада се неактивни 
депозитни рачуни и сви подаци везани за њих пребацују у Министарство 
финансија Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Министарство). 

Средства се полажу у Буџет Федерације БиХ док власник рачуна не 
достави доказ о власништву. 

Власник рачуна може у било које вријеме Министарству доставити доказ 
о власништву над средствима са неактивног депозитног рачуна. 

Министарство ће прегледати доказе и ако су исти задовољавајући новац 
вратити власнику рачуна. 

Министарство издаје прописе везано за процедуре потраживања 
средстава са неактивних рачуна. 

Министарство је дужно објавити информације о свим неактивним 
рачунима једном годишње у најмање три дневна листа која су доступна на 
територији Федерације и најмање једном у Републици Српској и Дистрикту 
Брчко. 

Aгенција издаје прописе о обрачунатим каматама и висини накнада за 
неактивне рачуне до момента док се не пребаце на Министарство. 

Оног момента када се неактивни рачуни пребаце власник рачуна нема 
право ни на какву камату. 

Члан 47. 

Банка не смије стицати, вршити конверзије или трансфере, нити 
посредовати приликом стицања, конверзије или трансфера новца или друге 
имовине за коју зна или би могла основано претпоставити да је стечена 
вршењем кривичног дјела. 

Банка се не смије упустити у трансакцију за коју зна или за коју може 
основано претпоставити да је намијењена прању новца у складу са чланом 2. 
Закона о спречавању прања новца (“Службене новине Федерације БиХ“, број 
8/00). 



Банка не смије вршити конверзије или трансфере, нити посредовати 
приликом стицања, конверзије или трансфера новца или друге имовине за коју 
зна или би могла основано претпоставити да би се могле користити за 
терористичке активности или за помагање лица која су укључена у 
терористичке активности или њихово помагање нити смије вршити конверзије 
или трансфере, нити посредовати приликом стицања, конверзије или 
трансфера новца или друге имовине, за коју зна или би могла основано 
претпоставити да би их могли користити појединци или правна лица или 
органи који опструирају или пријете опструкцијом или представљају значајан 
ризик од активне опструкције проведбе мировног процеса; или који 
материјално помажу, спонзорирају или пружају финансијску или технолошку 
подршку, или дају робу и услуге као подршку таквом опструкционизму; или 
који су у власништву или под контролом, или дјелују или настоје да дјелују 
директно или индиректно у име и за рачун било кога од горе наведених. 

Свака банка ће успоставити интерну контролу и комуникационе 
процедуре у циљу откривања и спречавања трансакција које укључују 
криминалне активности, прање новца, или активности које подржавају 
тероризам, као и оне које подржавају опструкцију мировног процеса или је 
материјално помажу у складу са ст. 1., 2. и 3. овог члана.  

Свака банка ће предузети разумне мјере како би на задовољавајући 
начин установила прави идентитет било којег лица које жели ући у пословне 
односе са том банком која обавља трансакцију или серију трансакција у тој 
банци тако што ће од наведеног лица тражити службени документ којим се 
може утврдити његов идентитет (лична карта, родни лист, возачка дозвола, 
пасош или неко друго средство за утврђивање идентитета), а у случају да се 
ради о правном лицу потребно је предочити извод из регистра о оснивању 
предузећа. Свака банка ће предузети разумне мјере како би установила да ли 
то лице обавља наведене послове у име другог лица. Aко се установи да то 
лице обавља наведене послове у име другог лица, банка ће предузети разумне 
мјере како би установила прави идентитет тог лица. 

Свака банка ће предузети разумне мјере како би на задовољавајући 
начин установила прави идентитет било којег лица које жели извршити 
трансакцију од 30.000,00 КМ или више, не рачунајући износ новца потребан за 
извршење трансакције. Надзорни одбор, управа и сви радници банке одговорни 
су да аутоматски и брзо обавијесте финансијску полицију односно њеног 
правног сљедника и Aгенцију за банкарство Федерације Босне и Херцеговине 
о свим трансакцијама од 30.000,00 КМ или више, као и о свим оним 
трансакцијама банке за које знају или оправдано сумњају да су у супротности са 
одредбама ст. 1., 2. или 3. овог члана. Такође су дужни да на захтјев 
финансијске полиције односно њеног правног сљедника, или Aгенције доставе 
информације о наведеним трансакцијама. Осигуравање информација, у складу 
са овим чланом, неће се сматрати као откривање пословних тајни. 

Директор банке блокира депозитне рачуне, или било који други вид 
рачуна, другу имовину и вриједности физичких или правних лица након што се 
писани налог финансијске полиције односно њеног правног сљедника, или 
Aгенције, која даје упуте о блокади, достави или пошаље факсом. У случају да 
не поступе у складу са налогом за блокирање, према директору банке, или 
појединцу који наступа у име и за рачун банке, или запосленику банке, поступа 



се у смислу члана 65. став 1. тачка 23. наведеног закона као да судјелују у 
трансакцијама противно одредбама наведеног члана 47. при чему се у 
цијелости примјењује члан 65. као и члан 66. Закона. Такво непоступање ће се у 
смислу члана 67. Закона третирати као прекршај из наведеног члана 65. 

Од банака ће се тражити да Aгенцији за банкарство Федерације Босне и 
Херцеговине прослиједе све информације које се односе на радњу предузету 
на основу налога за блокирање као и све информације које се односе на 
покушаје трансакција на блокирани рачун или са блокираног рачуна, 
непосредно након пријема тих информација.  

Члан 65. 

Новчаном казном од 1.000,00 до 10.000,00 КМ казнит ће се за прекршај 
банка односно друго правно лице ако: 

1. се бави примањем новчаних депозита или других наплативих 
новчаних средстава или даје кредите без дозволе Aгенције противно 
одредби члана 2. став 1. Закона; 

2. директно или индиректно прикупља депозите на начин из члана 3. 
Закона; 

3. у свом називу користи ријечи супротно одредбама члана 2. став 3. 
Закона; 

4. настави да обавља банкарску дјелатност противно забрани из члана 
19. став 3. Закона; 

5. не ликвидира своју активу и не исплати своје обавезе, у складу са 
чланом 19. став 3. Закона; 

6. не одржава уплаћени дионички капитал и нето капитал, у складу са 
чланом 20. Закона; 

7. без одобрења Aгенције прекорачи ограничења из члана 21. став 1. 
Закона; 

8. банка, без дозволе Aгенције, инвестира противно члану 20. Закона; 
9. без сагласности Aгенције предузима радње и активности спајања, 

припајања или подјеле банке противно одредби члана 26. став 1. и 
ставља у примјену измјене и допуне статута противно одредби члана 
28. став 3. Закона; 

10. своје активности не обавља у складу с интерним актима из члана 28. 
Закона; 

11. за досје Aгенције не доставља потребна акта, у складу са чланом 28. 
став 2. Закона; 

12. именује предсједника и чланове надзорног одбора, директора и 
управе супротно одредбама члана 33.Закона; 

13. надзорни одбор, управа и чланови њихове уже породице који с њима 
живе у заједничком домаћинству не приложе потписану изјаву о свом 
имовном стању, у складу са чланом 34.а Закона; 

14. не чува пословне тајне, у складу са одредбама члана 35. Закона; 
15. оснује дио банке супротно одредбама члана 36. Закона; 
16. своје пословање обавља супротно одредби члана 38. Закона; 
17. поступа супротно одредбама чланова 40. Закона и 40.а Закона; 
18. улази у трансакције или учествује у дјелатностима противно забрани 

нелојалне конкуренције из члана 40. Закона; 
19. не придржава се ограничења у пословању из чл. од 41. - 44. Закона; 



20. не чува документацију и евиденције, у складу са одредбама члана 44. 
Закона; 

21. своје клијенте редовно не извјештава, у складу са чланом 45. Закона; 
22. обавља трансакције с повезаним лицима противно одредбама члана 

46. Закона; 
23. судјелује у трансакцијама противно одредбама члана 47. Закона; 
24. не именује независног вањског ревизора у складу са чланом 49. 

Закона; 
25. не достави Aгенцији финансијски извјештај и извјештај вањског 

ревизора, или уколико не објави финансијске информације у складу са 
чланом 50. и 50.а Закона; 

26. у поступку контроле банке не сарађује са Aгенцијом, у складу са 
одредбама члана 51. Закона. 

За прекршаје из става 1. овог члана, рок за откривање прекршаја 
ограничен је на три године. Након што је прекршај откривен, рок предвиђен за 
подношење прекршајне пријаве Комисији за прекршаје ограничен је на годину. 

За прекршаје из става 1. овог члана може се сразмјерно и у висини 
причињене штете или неизвршене обавезе изрећи новчана казна највише до 
двадесетоструког износа причињене штете или неизвршене обавезе која је 
предмет прекршаја. 

Након што открије свјесно лоше управљање, Комисија за прекршаје може 
одредити да се сваки наредни дан кршења сматра засебним прекршајем. 

За прекршаје из става 1. овог члана казнит ће се и одговорно лице и лице 
које је учинило прекршај у банци односно другом правном лицу новчаном 
казном од 200,00 - 10.000,00 КМ. 

Међутим, након што открије свјесно лоше управљање, Комисија за 
прекршаје може одредити да се сваки наредни дан кршења сматра засебним 
прекршајем. 

Све новчане казне прописане у овом члану се плаћају буџету 
Федерације. 

Утврђивање одговорности и изрицање мјера, по овом закону, не 
искључује утврђивање одговорности и изрицање мјера утврђених другим 
законима. 

1. ПРЕКРШAЈНИ ПОСТУПAК 

Члан 66. 
Прекршајни поступак у првом степену води и рјешење доноси Комисија 

за прекршаје (у даљем тексту: Комисија) од три члана. 
Чланове Комисије, као и њихове замјенике, именује директор Aгенције у 

складу са законом. 

Комисија води прекршајни поступак у складу са Законом о прекршајима 
којима се повређују федерални прописи ("Службене новине Федерације БиХ", 
број: 9/96) и овим законом. 



Члан 67. 

Aгенција за сваки случај појединачно одређује мјере које су одређене 
овим чланом. 

Aгенција може предузети једну или више активности из овог члана према 
банци или члановима њеног надзорног одбора, управе, запосленицима банке, 
лицима која имају значајан власнички интерес или повезаним лицима и то: 

1. издати писано упозорење; 
2. сазвати скупштину дионичара или других власника банке у циљу 

расправе и разматрања санационих мјера које треба предузети; 
3. издати писани налог: 

a) који налаже да банка престане и да се уздржи од прекршаја 
овог закона и прописа Aгенције, те предузме мјере за санацију, 
или 

b) у циљу наметања посебних захтјева за опрезним пословањем 
који се разликују од оних који се иначе примјењују за дату 
банку; 

4. издати писани налог који садржи упуте у вези са каматном стопом, 
роком доспијећа или другим условима који се примјењују на било који 
вид финансирања којег је банка извршила или примила (укључујући и 
депозите), или који се односе на неочекиване обавезе банке; 

5. изрећи новчане казне, у складу са овим законом; 
6. издати писани налог о привременој суспензији чланова скупштине, 

надзорног одбора, управе, или радника банке када: 
a) утврди да су таква лица направила један од прекршаја који су 

наведени у члану 54. овог закона; или 
b) ако таква лица не испуњавају увјете за квалификацијом, 

искуством или другим условима који су одређени прописом 
Aгенције; 

7. издати писани налог којим се забрањује да једно или више лица која 
посједују значајан власнички интерес у банци имају право гласа или 
којом се тражи од таквих лица да продају или распродају читав или 
било који дио њихових власничких права у банци, у складу са Законом 
и у временском периоду који се одреди налогом када: 

a) Aгенција утврди да су таква лица намјерно или грубо починила 
један од прекршаја који су наведени у члану 54. овог закона; 

b) Aгенција дође до сазнања која оправдавају одбијање издавања 
одобрења за стицање или повећање значајног власничког 
интереса; или 

c) је значајан власнички интерес стечен или повећан без 
претходног одобрења Aгенције; 

8. одредити додатне услове за банкарску дозволу у обиму који је 
потребан да се исправи учињени прекршај; 

9. именовати савјетника за банку, уз сагласност надзорног одбора банке 
са овлашћењима које одреди Aгенција; 

10. именовати вањског ревизора на трошак банке како би он извео 
финансијску и оперативну ревизију под увјетима које је поставила 
Aгенција; 

11. именовати привременог управника, у складу са одредбама овог 
закона; 



12. укинути банци банкарску дозволу. 

У случају да Aгенција одлучи да предузме кораке прописане тач. 3., 9., 
11. и 12. о томе ће обавијестити Aгенцију за осигурање депозита Федерације 
или њеног правног сљедника. 

У случају да Aгенција изда налог за продају свих или дијела обичних и 
приоритетних дионица потенцијални купац прво мора добити одобрење од 
Aгенције. 

Aко је лице на које се односи став 2. овог члана оптужено за кривично 
дјело из области привредног и финансијског криминала, Aгенција може издати 
писани налог којим се лице привремено суспендује са његових позиција у банци 
и, ако је примјенљиво, суспендовати право гласа у банци до окончања поступка. 

Уколико је правоснажном судском пресудом лице из претходног става 
проглашено кривим, Aгенција може издати писани налог којим се такво лице 
уклања са дужности коју је обављало у банци и, уколико је потребно, може му 
се забранити остваривање права гласа у банци и захтијевати од њега да прода 
дио или цјелокупан удио свог власништва у банци. 

Није потребно никакво претходно обавјештење или саслушање за налог 
прописан овим ставом. 

Aко је било које лице из става 2. овог члана оптужено од Aгенције за 
кршење налога Aгенције или било које одредбе члана 65. овог закона и ако се 
сматра да то кршење може нанијети непосредну штету финансијском положају 
и сигурности финансијског пословања банке, Aгенција може издати писани 
налог за непосредну и привремену суспензију тог лица са његових или њених 
послова и овлашћења у банци и, ако је то примјењиво, суспензију коришћења 
гласачких права у банци. 

Привремена суспензија не може трајати дуже од 45 дана, односно до 
момента када Комисија за прекршаје донесе одлуку. 

Није потребно никакво претходно обавјештење или саслушање за писани 
налог прописан овим ставом. 

Лице не може имати позицију нити учествовати у активностима банке без 
претходно издатог одобрења Aгенције ако се на њега односи налог Aгенције у 
сљедећим случајевима да се: 

1. такво лице суспендује или одстрањује из банке; или 
2. лицу забрањује да има значајан власнички интерес у банци или се од 

њега тражи да прода значајан власнички интерес који има у банци 
због намјерног или грубог прекршаја; или 

3. доводи у везу са криминалним активностима, у складу са ставом 3. 
овог члана. 

Налог из става 5. тачка 3. овог члана може се издати сваком лицу у 
периоду од пет година након што је дато лице престало бити члан надзорног 



одбора, управе, одбора за ревизију, дионичар, запосленик или ималац 
значајног власничког интереса у банци. 

У случају да је од било којег лица захтијевано да прода дионице са 
правом гласа које има у банци, а према налогу издатом у складу са овим 
чланом, и оно то не учини у одређеном периоду, Aгенција је овлашћена да те 
дионице са правом гласа прода на јавној лицитацији осим у случају када се 
дозвола одузима због несолвентности банке. 

Против рјешења из овог члана може се у року од осам дана од дана 
достављања уложити приговор директору Aгенције. 

Подношење приговора не задржава извршење рјешења. 

Мјере утврђене овим чланом не спречавају примјену других грађанских 
или кривичних казни утврђених другим законом. 

Aко се утврди да је банка починила прекршај из члана 65. овог закона и 
Комисија за прекршаје изрекне новчану казну, и утврди да је извршен други 
исти или сличан прекршај у року од шест мјесеци, Комисија за прекршаје мора 
дати упуте Aгенцији да преузме једну или више радњи из става 2. тач. 6., 7. и 8. 
овог члана. 

У случају да иста банка изврши трећи исти или сличан прекршај у року од 
шест мјесеци од дана када је извршен други прекршај, а утврђено од Комисије 
за прекршаје, Комисија за прекршаје мора дати упуте Aгенцији да проведе став 
2., тачку 12. овог члана. 
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