
На основу члана 291. Закона о банкама Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 04/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и 
члана 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 59/13 и 04/17), те члана 6. став 1. тачка б. Статута Агенције за 
банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 63/17), 
Управни одбор Агенције за банкарство Републике Српске, на сједници одржаној дана 
25.07.2017. године, д о н о с и  
 

 
О Д Л У К У  

О САВЈЕСНОМ ПОСТУПАЊУ ЧЛАНОВА ОРГАНА БАНКЕ 
 
 
1. Опште одредбе  

Члан 1. 
(1) Овом одлуком дефинишу се: 

1) правила поступања чланова органа банке приликом обављања законом 
утврђених надлежности, у складу са општеприхваћеним стандардима 
професионалне пажње, принципима корпоративног управљања у банкама и 
највишим етичким стандардима управљања,  

2) критеријуми за утврђивање сукоба интереса, укључујући и значајне директне 
или индиректне пословне везе чланова органа банке, као и захтјеви у погледу 
успостављања политике за управљање сукобом интереса и 

3) успостављање посебних специјализованих одбора, које именује надзорни 
одбор. 

(2) Када су питања релевантна за предмет ове одлуке регулисана другим законским и 
подзаконским прописима, а не овом одлуком, директно ће се примјењивати 
одредбе тих прописа. 

 
Члан 2. 

(1) Појмови који се користе у овој одлуци имају сљедеће значење: 
1) Органи банке – „надзорни одбор“, у складу са дефиницијом из чл. 58. до 67. 

Закона о банкама Републике Српске, и „управа банке“, у складу са 
дефиницијом из чл. 68. до 75. Закона о банкама Републике Српске. 

2) Сукоб интереса – у складу са дефиницијом из члана 2. став 1. тачка 39. 
Закона о банкама РС. 

(2) Појмови који се користе у овој одлуци, а нису дефинисани у истој, имају значење као 
у Закону о банкама Републике Српске и другим прописима Агенције за банкарство 
Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) у којима су дефинисани. 

 
2. Основна правила савјесног поступања 
 

Члан 3. 
(1) Професионални и етички стандарди управљања јесу правила, препоруке и 

најбоље пословне праксе које обезбјеђују поуздано и добро управљање банком, 
усклађеност пословања са законским прописима и интерним правилима, те 
посебно доприносе адекватном управљању ризицима којима је банка изложена 
или би могла да буде изложена у свом пословању, укључујући и оперативни и 
ризик репутације. 
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(2) Члан органа банке дужан је поступати у складу са високим професионалим и 
етичким стандардима управљања банком, дјелујући у интересу бaнке, те у 
највећој могућој мјери спријечити доношење одлука заснованих на личним 
интересима, које могу довести или су већ довеле до сукоба интереса. 

(3) Члан органа банке дужан је својим понашањем подстицати адекватну 
организациону културу, која даје највећи приоритет професионалном, поштеном 
и савјесном обављању пословних активности на свим организационим нивоима, 
те јасно дефинисаним, транспарентним и досљедно примијењеним линијама 
одговорности и овлаштења унутар организационе структуре. 

 
Члан 4. 

(1) Органи банке дужни су примјењивати професионалне и етичке стандарде 
управљања, како би се постигла уравнотеженост између интереса банке, органа 
банке, клијената, повјерилаца, акционара, запослених, супервизора, регулатора и 
других заинтересованих страна.  

(2) Надзорни одбор банке, с циљем поступања у складу са ставом 1. овог члана, 
треба дефинисати приступ у погледу прихватљивог и неприхватљивог поступања 
у банци, укључујући јасно идентификовање недозвољених или незаконитих 
активности, као што су: нетачни финансијски извјештаји, прање новца, преваре, 
мито и корупција, као и поступање у случајевима појаве истих.  

(3) Чланови органа банке треба да постигну уравнотеженост из става 1. овог члана, 
поступањем у складу са законским прописима, супервизорским и регулаторним 
правилима, правилима струке и етичким кодексом, како би се оставило што мање 
простора личној процјени члана органа банке. 

(4) У активностима из става 2. овог члана надзорни одбор банке треба подстицати 
мјере за идентификацију и санкционисање сваког незаконитог, нестручног и 
неетичког поступања, тако да санкција демотивише потенцијалне извршиоце. 

 
Члан 5.  

(1) Члан управе мора професионално и савјесно обављати своју дужност, у складу са 
највишим етичким стандардима управљања, укључујући и обавезу успостављања 
процедура и механизама за располагање са повлаштеним информацијама за свој 
или рачун трећих лица. Понашање се сматра одговарајућим уколико члан обавља 
своје дужности у складу са циљевима, стратегијом и политиком банке и у њеном 
најбољем интересу.  

(2) Члан надзорног одбора мора професионално и савјесно обављати своју дужност 
надзора над управљањем банком, у складу са законским овлаштењима и 
највишим етичким стандардима управљања, укључујући и обавезу успостављања 
процедура и механизама за располагање са повлаштеним информацијама за свој 
или рачун трећих лица. Обављање дужности захтијева од члана надзорног одбора 
банке разумијевање и континуирано праћење пословања банке, као предуслов за 
вршење функције надзора над пословањем банке и радом управе и адекватно 
разумијевање законске регулативе, пословне стратегије, стратегије преузимања 
ризика и ризичних профила и интереса банке. 

(3) Члан надзорног одбора који је из било ког разлога спријечен да обавља своју 
функцију (на примјер, због сукоба интереса, неоправданих притисака на његово 
независно одлучивање, дугорочне пасивности и неактивности осталих чланова) и 
који је примијенио све законом предвиђене поступке дужан је о томе 
обавијестити Агенцију. 
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Члан 6. 
(1) Чланови органа банке дужни су да, у извршењу својих обавеза и одговорности, 

међусобно сарађују у најбољем интересу банке. 
Поступци и процедуре у погледу извршења обавеза и одговорности чланова 
управе и надзорног одбора банке, те њихова међусобна сарадња морају бити јасно 
утврђени статутом банке и интерним правилима рада управе и надзорног одбора 
банке. У процесу доношења одлука чланови органа банке дужни су обезбиједити: 
заснованост на адекватним и правовременим информацијама, објективну, 
критичку и свеобухватну дискусију, те постизање консензуса приликом усвајања 
важних одлука банке које могу имати значајан утицај на пословно, финансијско 
или правно стање банке. Сарадња између оба органа банке подразумијева 
сарадњу приликом формулисања приједлога пословне стратегије и политике коју 
усваја скупштина банке, те формулисања стратегије и политике у вези са 
преузимањем ризика и управљањем ризиком, коју усваја надзорни одбор. 

(2) Одговорности чланова органа банке морају бити јасно дефинисане и 
документоване. Документација посебно мора обухватати: 
1) дефинисање одговорности чланова органа банке у погледу обављања 

прописаних надлежности, 
2) опис релевантних радних поступака, 
3) записнике са сједница органа банке, 
4) осталу документацију, на основу које Агенција може процијенити активности 

чланова органа банке, односно квалитет истих. 

(3) Кључне одговорности надзорног одбора банке односе се на: 
1) утврђивање приједлога свеобухватне пословне стратегије и политике банке, 

усклађене са дугорочним циљевима банке, 
2) усвајање стратегије и политике управљања ризицима у банци,  
3) усвајање стратегије за управљање капиталом банке, 
4) успостављање ефикасне организационе структуре, са јасно и прецизно 

дефинисаним линијама надлежности и одговорности, извјештавања и 
комуникације између организационих дијелова банке, 

5) усвајање политике и прoцeдурe зa избoр и прoцjeну испуњeњa услoвa зa 
члaнoвe упрaвe бaнкe, 

6) усвајање примјерене политике накнада у банци, усклађене са ризичним 
профилом банке и 

7) успостављање одговарајућих и ефикасних контролних функција које 
укључују функцију управљања ризицима, функцију усклађености пословања 
и функцију интерне ревизије.  

(4) У случају када је банка чланица банкарске групе, надзорни одбор банке, поред 
одговорности за усклађеност пословне стратегије, циљева, стратегије преузимања 
ризика, политика и процедура за управљање ризицима са законским и 
подзаконским прописима, има и одговорност за контролу усклађености са 
циљевима, стратегијом и политикама усвојеним на нивоу банкарске групе. 

(5) Члaнoви нaдзoрнoг oдбoрa бaнкe сoлидaрнo oдгoвaрajу бaнци зa штeту кoja нaстaнe 
кao пoсљeдицa чињeњa, нeчињeњa или прoпуштaњa испуњaвaњa њихoвих дужнoсти, 
oсим aкo нe дoкaжу дa су у испуњaвaњу свojих дужнoсти oбaвљaњa нaдзoрa нaд 
упрaвљaњeм бaнкoм пoступaли сaвjeснo и у склaду сa прoфeсиoнaлним и eтичким 
стaндaрдимa прoписaним пoдзaкoнским aктимa Aгeнциje. 
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Члан 7. 
(1) Члан органа банке мора имати неопходно знање и искуство да самостално 

процјењује и доноси одлуке у најбољем интересу банке. При томе, члан је дужан 
узети у обзир све доступне информације и друге релевантне факторе који могу 
имати утицаја на одлучивање. 

(2) Чланови органа банке дужни су током процјене и доношења одлука из 
прописаних надлежности размотрити утицај истих на: пословање банке, заштиту 
интереса депонената и других клијената банке, обавезе банке према кредиторима, 
регулаторима, акционарима и другим заинтересованим странама.  
При томе посебно треба да узму у обзир важност: 
1) подстицања сигурности и финансијског здравља банке, 
2) разумијевања важећих прописа и 
3) избјегавања потенцијалног сукоба интереса у пословању банке и процесу 

одлучивања о питањима из надлежности органа банке. 

(3) Члан органа банке дужан је да, у поступку доношења одлуке, самостално и 
засновано на стручним знањима и познавању свих релевантних чињеница и у 
складу са највишим етичким стандардима, процијени сва мишљења и упутства 
оних који су га изабрали, односно именовали и предложили. Наведено се односи 
и на мишљења или упутства која орган матичне банке даје члану органа банке 
зависног лица у погледу извршавања и имплементације пословних циљева, 
ризичног профила, стратегије и политике банке.  

(4) У вези са поступањем из става 3. овог члана, члан органа банке дужан је детаљно, 
прецизно и благовремено обавијестити предсједника органа банке о свим 
значајним догађајима који су релевантни за формулисање става, а прије 
доношења одлуке. 

(5) Уколико одређени члан управе сматра да је већина одлука које је овај орган 
усвојио у вези са специфичним проблемима у супротности са циљевима, 
стратегијом и политиком, то неслагање мора бити образложено у писаном 
издвојеном мишљењу и уноси се у записник са сједнице органа банке. 

(6) Члан надзорног одбора дужан је обавијестити остале чланове овог органа у погледу 
примљеног мишљења или упутства из става 4. овог члана. Сви чланови овог органа 
имају иста права и одговорности, без обзира на то ко их је предложио или изабрао. 

(7) Уколико одређени члан надзорног одбора сматра да је већина одлука усвојених 
од стране овог органа у супротности с пословним циљевима и управљањем 
ризицима банке, ово неслагање мора изразити у писменом издвојеном мишљењу, 
које се уноси у записник са сједнице органа банке. 

 
Члан 8. 

(1) Надзорни одбор у свом саставу мора имати најмање трећину чланова који су 
независни од банке, који немају директно или индиректно квалификовано учешће 
у банци или члану банкарске групе којој банка припада, нису чланови управе 
банке или било којег њеног зависног друштва најмање пет година, нису 
запосленици банке или било којег њеног зависног друштва најмање три године, 
не примају другу додатну исплату од банке осим накнаде за рад у надзорном 
одбору, те нису повезани са банком ни по којем другом основу због којег би 
могли бити спријечени да на објективан и непристрастан начин надгледају рад 
банке, односно рад управе банке. 
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(2) Ниjeдaн oд члaнoвa нaдзoрнoг oдбoрa бaнкe нe смиje зависити oд бaнке или 
њeних зaвисних лица, oднoснo њeгoв пoслoвни, финaнсиjски, влaснички, лични 
или други oднoс сa бaнкoм, oргaнoм бaнкe или њeним зaвисним лицeм нe смиje 
утицaти нa нeпристрaснoст, oбjeктивнoст, сaвjeснoст и свeoбухвaтнoст у личнoм 
прoсуђивaњу o питaњимa из нaдлeжнoсти нaдзoрнoг oдбoрa. 

(3) Члан надзорног одбора дужан је одмах обавијестити овај орган о постојању било 
којег односа са банком или њеним зависним лицем из става 1. овог члана. 

 
Члан 9.  

(1) Надзорни одбор дужан је усвојити политику за управљање сукобом интереса, која 
укључује идентификацију стварних и потенцијалних сукоба интереса на нивоу 
банке, као и мјере за спречавање сукоба интереса и управљање њима. 

(2) У оквиру политике из става 1. овог члана треба посебно идентификовати односе 
наведене у члану 8. ове одлуке, производе и активности банке у којима би могао 
настати сукоб интереса, укључујући и елементе препознавања стварног и 
потенцијалног сукоба интереса у односима између банке и: 
1) њених клијената и повјерилаца, 
2) чланова органа банке,  
3) њене матичне банке, других чланица исте банкарске групе, као и њених 

подређених друштава и 
4) акционара, запослених, супервизора, регулатора, пружалаца услуга банке, 

других пословних партнера банке и других заинтересованих страна. 

(3) Политиком из става 1. овог члана треба дефинисати приступ банке према 
значајним пословним односима, који обухватају: 
1) пословне односе члана органа банке или члана његове уже породице, који 

произилазе из закљученог уговора о испоруци робе или пружању услуга за 
потребе банке, 

2) пословне односе члана органа банке или члана његове уже породице, у 
случају када одабир добављача робе или пружаоца услуге није био предмет 
јавне набавке, 

3) услове под којим се обављају трансакције у име и за рачун предсједника и 
чланова надзорног одбора банке, који треба да буду транспарентно и јасно 
дефинисани интерном политиком банке, која треба бити усклађена са 
прописаним минималним стандардима и ограничењима у пословању са 
лицима повезаним са банком, 

4) третман члана управе, у случају када користи банкарске и друге услуге под 
повољнијим условима у односу на услове утврђене интерном политиком 
банке о кориштењу тих услуга за запослене у банци. 

(4) Политиком из става 1. овог члана треба дефинисати адекватне мјере банке за 
рјешавање и спречавање сукоба интереса, које укључују административне, 
рачуноводствене, информатичке и друге врсте контрола (нпр. раздвајање 
дужности и одговорности, дефинисање приступа информацијама, физичка 
одвојеност појединих одјељења итд.). 

(5) Управа банке сарађује са надзорним одбором банке у фази припреме приједлога 
политике из става 1. овог члана. 

(6) Управа банке извјештава надзорни одбор банке о провођењу политике из става 1. 
овог члана. 
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Члан 10. 
(1) Сукоб интереса код члана органа банке постоји када исти није неутралан у односу на 

предмет одлучивања или се због његове повезаности са другим друштвима, лицима 
или пословима може претпоставити да може имати интересе који нису истовремено 
нужно и интереси банке, те може утицати на доношење одлуке на основу интереса 
који се нужно не подударају с интересима клијената банке. 

(2) Приликом процјене сукоба интереса треба узети у обзир све околности, а посебно 
економске, политичке и друге, које су директно везане за члана органа банке и за 
друга правна и физичка лица која имају исте интересе као члан органа банке. 

(3) Члан управе банке дужан је избјегавати околности и поступања која би могла 
значити или довести до сукоба интереса између њега и банке, или особе која има 
економске, политичке или друге интересе који су заједнички са интересима члана и 
који дају назнаку о заједничком наступању или дјеловању члана и те друге особе. 
Приликом обављања својих активности и одлучивања члан управе банке дужан је 
првенствено уважити интересе банке и подвргнути све личне интересе интересима 
банке, те не смије искориштавати пословне прилике банке за свој рачун, те за рачун 
или у име лица које има заједничке интересе са дотичним чланом. 

(4) Приликом обављања својих активности и одлучивања члан надзорног одбора 
банке дужан је првенствено поштовати интересе банке и подвргнути интересима 
банке све личне интересе или специфичне интересе акционара, управе, јавности 
или других лица. 

(5) Члан органа банке дужан је одмах обавијестити надзорни одбор о постојању 
околности које би могле довести до сумње у сукоб интереса. Уколико је 
идентификован сукоб интереса или околности које би могле довести до сукоба 
интереса, надзорни одбор дужан је предузети одговарајуће мјере за елиминисање 
сукоба интереса или успостављање контроле над околностима које би могле 
довести до сукоба интереса. 

(6) Ако надзорни одбор на основу процјене из става 5. овог члана идентификује 
сукоб интереса или могућност настанка сукоба интереса у односу на одређеног 
члана органа банке, тај члан одмах ће прекинути поступање код којег постоји 
сумња у сукоб интереса и пренијети на банку све користи које је евентуално 
стекао по основу таквог поступања, односно пословних активности. 

У случају да банка претрпи било какву штету због те пословне активности, тај 
члан ће из властитих средстава банци надокнадити штету. 

(7) Надзорни одбор банке дужан је процијенити да ли је неопходно прекинути 
функцију члана органа банке, уколико идентификује значајан сукоб интереса који 
члан органа банке није у могућности да елиминише, те предузети одговарајуће 
мјере на бази поменуте процјене. 

(8) У случају да члан управе банке одмах не обавијести надзорни одбор о својој 
сумњи у сукоб интереса или ако на основу наложених мјера од стране надзорног 
одбора не изврши корективне радње или не омогући контролу над околностима 
које би могле довести до сукоба интереса, надзорни одбор дужан је разријешити 
га са функције члана одмах по идентификовању спорне ситуације.  

(9) У случају да члан надзорног одбора одмах не обавијести надзорни одбор о својој 
сумњи у сукоб интереса или ако на основу наложених мјера надзорног одбора не 
изврши корективне радње или не омогући контролу над околностима које би 
могле довести до сумње у сукоб интереса, надзорни одбор дужан је предложити 
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скупштини банке да разријеши члана надзорног одбора са функције одмах по 
идентификовању спорне ситуације. 

(10) Надлежни орган банке, поред разрјешења са функције члана органа банке из ст. 8. 
и 9. цијени потребу покретања поступка пред надлежним органима, о чему треба 
обавијестити Агенцију. 

 
Члан 11. 

Опште мјере предострожности које треба предузети с циљем избјегавања сукоба 
интереса укључују најмање сљедеће: 

1) на сједници органа банке члан мора, на властиту иницијативу или по позиву 
предсједника органа банке, навести да ли постоји сумња у сукоб интереса у 
погледу питања која су предмет разматрања и одлучивања на сједници органа 
банке и образложити околности које доводе до сумње у сукоб интереса,  

2) члан органа банке неће гласати у случају када постоји сумња у сукоб 
интереса у погледу питања која су предмет разматрања и одлучивања на 
сједници органа управе и 

3) орган банке је дужан осигурати да су у записник са сједнице истог унесена 
образложења и изјаве дотичног члана да исти није гласао због постојања 
сукоба интереса, односно сумње у постојање сукоба интереса наведеног у 
тачки 2. овог члана. 

 
Члан 12. 

(1) Органи банке дужни су размотрити минимално сљедећа питања која се односе на 
сукобе интереса: 
1) да ли је члан надзорног одбора обављао функцију члана управе банке у 

периоду од три године прије именовања у надзорни одбор, 
2) да ли члан уже породице члана надзорног одбора тренутно обавља функцију 

члана управе банке или је обављао исту у периоду од три године прије избора 
члана у надзорни одбор, 

3) да ли је члан надзорног одбора био запослен у банци у претходне три године, 
4) да ли члан надзорног одбора има удио или је запослен код садашњег или 

претходног овлаштеног спољног ревизора банке или њеног зависног лица,  
5) да ли члан уже породице члана органа банке има удио или је запослен код 

садашњег или претходног овлаштеног спољног ревизора банке или њеног 
зависног лица и  

6) да ли је члан органа банке обављао функцију више од три мандата или дуже 
од 12 година. 

(2) Члан органа банке дужан је у писаној форми дати изјаву у погледу питања сукоба 
интереса из става 1. овог члана прије преузимања функције, као и накнадно сваке 
године или по настајању било каквих промјена. 

 
Члан 13.  

(1) Сукоб интереса посебно се односи на постојање значајног директног или 
индиректног пословног односа између члана органа банке или члана његове уже 
породице са банком или њеним зависним лицем.  

(2) Директни пословни однос из става 1. овог члана јесте сваки уговорни или други 
пословни однос који испуњава сљедеће критеријуме: 
1) да је уговор о испоруци робе или извршењу услуге, укључујући финансијске 

услуге, савјетодавне услуге и услуге информатичке подршке, закључен 



8 

између члана органа банке или члана његове уже породице, са једне стране, и 
банке или њеног зависног лица, са друге стране,  

2) да члан органа банке или члан његове уже породице користи банкарске или 
друге услуге које пружа банка или њено зависно лице, по условима који нису 
у складу са усвојеном пословном политиком или уобичајеном праксом банке 
или њеног зависног лица и 

3) да је члан органа банке или члан његове уже породице члан друге 
организације или удружења или са истом има пословне активности, а та 
организација, односно удружење прима средства у облику донаторске, 
спонзорске или друге врсте помоћи од банке, уколико укупни годишњи износ 
ових средстава прелази износ од 2.000 КМ. 

(3) Индиректни пословни однос из става 1. овог члана постоји уколико члан органа 
банке или члан његове уже породице има значајан власнички интерес у 
привредном друштву или организацији који имају значајне пословне односе са 
банком или је члан њихових органа или значајан пословни партнер истих. 

(4) Надзорни одбор банке дужан је размотрити сваки значајан пословни однос код којег 
постоји сумња у сукоб интереса, како је наведено у члану 10. ст. 5–9. ове одлуке. 

 
Члан 14. 

(1) Накнада чланова надзорног одбора мора бити усклађена са политиком накнада 
банке и не смије стимулисати чланове надзорног одбора на доношење одлука које 
могу подстицати преузимање ризика који прелази ниво прихватљивог ризика за 
банку, у складу са одредбама ове одлуке и Одлуке о политици и пракси накнада 
запослених у банкама (у даљем тексту: Одлука о накнадама). 

(2) О накнади чланова надзорног одбора одлучује скупштина банке. Уколико се 
поред фиксног дијела накнаде, који представља плаћање за обављање функције, 
члановима надзорног одбора у изузетним случајевима исплаћује и варијабилни 
дио накнаде, тај дио накнаде треба да одражава квалитет његовог рада у 
извршењу надлежности надзорног одбора и да буде заснован на његовој 
успјешности, односно оствареним резултатима у вршењу надзора над 
пословањем и радом управе банке. 

(3) Накнаде члановима управе банке треба да буду усклађене с одредбама Одлуке о 
политикама и пракси накнада у банци и других подзаконских аката Агенције. 

 
3. Додатна правила савјесног поступања 
 

Члан 15. 
(1) Ефикасност рада органа банке у директној је вези са степеном информисаности и 

приступом значајним информацијама. Правовремено, свеобухватно, јасно и тачно 
информисање органа банке јесу предуслови за постизање ефикасности у 
извршавању активности из њихове надлежности.  

(2) Управа банке редовно, свеобухватно и правовремено извјештава надзорни одбор 
о питањима везаним за пословање банке, ризични профил банке, провођење 
усвојених политика, евентуална одступања од утврђених циљева пословне 
политике и друга питања из њене надлежности. 

Надзорни одбор банке има право и обавезу да од управе банке захтијева додатна 
објашњења и извјештаје у вези са свим битним питањима пословања банке и 
њених зависних лица. 
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(3) Предсједник надзорног одбора банке задужен је за координацију рада надзорног 
одбора и предсједава сједницама истог. Исти је дужан да подстиче остале чланове 
надзорног одбора да ефикасно и ефективно извршавају своје обавезе и 
одговорности. 

(4) Чланови надзорног одбора банке дужни су посветити довољно времена обављању 
својих задатака. За вријеме трајања свог мандата обавезни су да употпуњавају и 
унапређују потребна колективна и индивидуална знања, вјештине и стручна 
знања, додатно се образујући из области које су важне за ефикасно и квалитетно 
обављање њихових дужности. У том смислу, надзорни одбор треба да издвоји 
вријеме, новчана средства и друге ресурсе потребне за те сврхе, што укључује и 
усвајање плана стручног оспособљавања својих чланова и чланова управе банке.  

(5) Надзорни одбор значајне банке дужан је, пoрeд oдбoрa зa рeвизиjу, oснoвaти 
oдбoр зa нaкнaдe, oдбoр зa имeнoвaњa и oдбoр зa ризикe. 
С циљем постизања ефикасности у раду, надзорни одбор треба да, поред формирања 
одбора за ревизију, а у зависности од величине и комплексности пословања банке, 
размотри формирање и других специјализованих одбора, као што су: етички одбор, 
одбор за људске ресурсе, одбор за праћење усклађености и сл.  
Формирање наведених одбора у функцији је пружања подршке у специфичним 
подручјима из надлежности надзорног одбора, како би се омогућили примјена и 
развој добрих пракси управљања банком и ефикасно одлучивање. 

(6) Значајном банком за потребе ст. 6. и 7. овог члана сматра се значајна банка 
дефинисана у ст. 4. и 5. члана 6. Одлуке о политици и пракси накнада 
запосленима у банкама. 

(7) Надзорни одбор банке једном годишње треба да изврши самопроцјену адекватне 
попуњености и процјену својих активности, рада надзорног одбора као цјелине и 
рада појединачних чланова, потенцијалних сукоба интереса појединачних 
чланова, функционисања својих одбора и сарадње са управом банке. У том 
смислу, у складу са резултатима самопроцјене, надзорни одбор банке треба да 
дефинише могуће мјере за унапређење ефикасности у погледу састава, едукације, 
динамике одржавања сједница и присуства на истим, потребних информација, 
припрема за сједнице и др. 

(8) Банка мора доставити Агенцији резултате самопроцјене из става 7. овог члана и 
евентуалних предложених мјера за унапређење исте до 31. марта текуће године за 
претходну годину. 

 
Члан 16.  

(1) Надзорни одбор подноси скупштини банке годишњи извјештај о раду овог одбора 
у писаној форми, гдје прецизно и вјеродостојно наводи активности током године. 

(2) У извјештају из става 1. овог члана посебно обухвата проводене активности у 
погледу: 
1) надзора пословања банке,  
2) надзора над радом управе, 
3) оцјене извјештаја управе банке, 
4) оцјене извјештаја одбора за ревизију, који је одговоран за надзор провођења 

спољне ревизије у банци, 
5) оцјене извјештаја интерне ревизије банке, која је одговорна за оцјену ризика 

у пословању банке и система интерних контрола,  
6) функционисања и рада надзорног одбора банке те његових специјализованих 

одбора, 
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7) самопроцјене ефикасности рада и евентуалних предложених мјера за 
унапређење исте,  

8) постојања сукоба интереса унутар органа банке и начина њиховог рјешавања, 
9) конкретног доприноса појединих чланова у раду надзорног одбора, њиховог 

присуства на сједницама и учешћа у расправама и одлучивању, 
10) оцјене степена остварене сарадње са другим органима банке и 

специјализованим одборима и 
11) извршења осталих задатака из законом утврђених надлежности. 

 
Члан 17.  

(1) У погледу извршавања законских надлежности скупштине, односно надзорног 
одбора банке за избор и разрјешење чланова надзорног одбора, односно 
именовање и разрјешење управе банке, скупштина, односно надзорни одбор 
банке морају пажљиво и правовремено вршити избор, односно именовање 
кандидата, како би се осигурао континуитет рада органа банке. 

(2) Скупштина, односно надзорни одбор банке дужни су да избор, односно 
именовање кандидата за надзорни одбор, односно именовање управе банке врше 
у складу са Законом о банкама Републике Српске и подзаконским актима 
Агенције. 

 
4. Специфични задаци чланова надзорног одбора 
 

Члан 18. 
(1) Надзорни одбор банке сачињава приједлог пословне политике банке, претходно 

процјењујући да ли иста омогућава провођење пословне стратегије банке. 

(2) Током процјене из става 1. овог члана надзорни одбор банке посебно узима у 
обзир сљедеће: 
1) усклађеност пословних циљева и планова у погледу: 

1. значајних пословних активности и 
2. свих очекиваних промјена у пословној стратегији банке, 

2) ризике који произилазе из макроекономског окружења у којем банка послује, 
са аспекта положаја банке у пословном циклусу, 

3) потенцијалне ризике произишле из планираног увођења нових производа, 
4) очекиване макроекономске трендове у домаћем и међународном окружењу, 
5) конкурентну позицију банке и могућности повећања њеног тржишног учешћа 

и/или проширења њеног тржишта, 
6) аспект безбједности и унапређење квалитета пословања и 
7) развојне аспекте банкарских и финансијских услуга. 

 
Члан 19. 

(1) Надзорни одбор банке усваја приједлог финансијског плана као дио пословног 
плана који је усаглашен са пословном стратегијом и политиком банке. 
Приликом доношења финансијског плана, као саставне компоненте пословног 
плана, потребно је дефинисати прихватљиве и неприхватљиве ризике са 
одговорностима управе банке за идентификацију, мјерење, односно процјену, 
праћење, контролу и извјештавање о ризицима, у складу са усвојеном стратегијом 
преузимања ризика. 

(2) Током процјене из става 1. овог члана, надзорни одбор банке посебно узима у 
обзир очекиване показатеље: 
1) раст укупне активе, 
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2) тренд тржишног учешћа банке по пословним подручјима, 
3) приходе и расходе банке, полазећи од анализе истих у претходном периоду и 

очекиваних трендова, 
4) пословне резултате и 
5) поврат на капитал и активу, прије опорезивања. 

 
Члан 20.  

(1) У складу са одредбама Закона и подзаконским актима Агенције, банка је дужна 
успоставити ефикасан систем унутрашњих контрола, а надзорни одбор банке 
дужан је донијети интерне акте којима се прописује њихово функционисање. 

(2) Надзорни одбор треба осигурати независност контролних функција, односно 
дужан је успоставити њихово функционисање одвојено од пословних процеса и 
активности у којима ризик настаје. 

(3) Надзорни одбор усваја извјештаје о раду контролних функција. 
 

Члан 21. 
(1) Обавезе надзорног одбора банке, односно одбора за накнаде у погледу усвајања и 

примјене политике накнада за чланове управе и друге идентификоване запослене, 
детаљно су утврђене одредбама Одлуке о политици и пракси накнада 
запосленима у банци. 

(2) У оквиру редовног надзора примјене политике накнада, односно прегледа 
адекватности политике накнада, надзорни одбор банке: 
1) оцјењује усаглашеност политике накнаде са прописима, 
2) процјењује да ли приликом исплате накнаде банка узима у обзир ризике којима 

је банка изложена или би могла бити изложена у свом пословању, финансијску 
позицију банке и дугорочне интересе банке, клијената, кредитора, акционара, 
супервизора, регулатора и других заинтересованих страна, 

3) сарађује са контролним функцијама, 
4) разматра и доноси одлуке о свим значајним изузецима од политике накнаде и 

њеним промјенама, те надгледа ефекте таквих изузетака или промјена на 
успостављени систем накнада у банци и управљање ризицима. 

 
5. Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 22. 
(1) Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. 

(2) Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о савјесном поступању 
чланова органа банке („Службени гласник Републике Српске“ број 80/13). 

(3) Банкa je дужнa ускладити своје пословање са одредбама ове одлуке у року од 
девет мјесеци од дана ступања на снагу Закона о банкама Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 4/17). 

 
 
Број: УО-279/17 
 
Датум: 25.07.2017. год. 

 ПРЕДСЈЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА 

Мира Бјелац 
 


