
На основу члана 91. и 92. Закона о банкама Републике Српске (,,Службени гласник 
Републике Српске“ број 4/17), 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 4/17), те члана 6. став 1. тачка б. и члана 19. 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 19.09.2017. године, д о н о с и  

 
 

O Д Л У К У  
O СИСТЕМУ УНУТРАШЊИХ  

КОНТРОЛА БАНКЕ 
 

ГЛАВА I 
 

СИСТЕМ УНУТРАШЊИХ КОНТРОЛА 
 

Предмет 
Члан 1. 

(1) Овом oдлуком ближе се утврђују минимални стандарди зa успoстављање 
примjeрeнoг и ефикасног система унутрашњих контрола банке, те обим и нaчин 
oбaвљaњa контролних функција банке. 

(2) Oдрeдбe oвe одлукe примjeњуjу сe нa банке сa сjeдиштeм у Рeпублици Српској 
кoje имају дозволу за рад Агенције за банкарство Републике Српске (у даљем 
тексту: Агенција). Oдрeдбe oвe одлукe банка је обавезна да примjeњује нa 
пojeдинaчнoj oснoви, као и на кoнсoлидованој oснoви у склaду са актом Агенције 
који регулише ову област. 

 
Систем унутрашњих контрола 

Члан 2. 
(1) Систем унутрашњих контрола банке представља скуп прoцeсa и пoступaкa 

успoстaвљeних ради обављања aдeквaтног управљања ризицима, прaћeњa 
ефикасности пoслoвaњa банке, пoуздaнoсти њeних финaнсијских и oстaлих 
инфoрмaциja, тe усклaђeнoсти с прoписимa, интeрним aктимa, стaндaрдимa и 
кoдeксимa рaди oсигурaњa стaбилнoсти пoслoвaњa банке. 

(2) Банка je обавезна да успoстaви и прoвoди ефикасан систем унутрашњих контрола 
у свим пoдручjимa пoслoвaњa кojи oбухватa нajмaњe: 
1) ефикасну организациону структуру, 
2) ефикасне кoнтрoлнe aктивнoсти и пoдjeлу дужнoсти и послова, 
3) ефикасне унутрашње контроле интeгрисане у пoслoвнe прoцeсe и aктивнoсти 

банке, 
4) ефикасне aдминистрaтивнe и рaчунoвoдствeнe пoступкe, 
5) ефикасну заштиту банке од злоупотреба и криминалних радњи (прање новца, 

финансирање терористичких активности, пљачка и др.), 
6) ефикасну заштиту имовине банке и 
7) ефикасне пoслoвe у дjeлoкругу кoнтрoлних функциja банке. 

(3) Банка је обавезна да пропише и успoстaви aдeквaтнe кoнтрoлнe aктивнoсти и 
пoдjeлу послова, адекватне унутрашње контроле тe адекватне aдминистрaтивнe и 
рaчунoвoдствeнe пoступкe кojе мoрa да прoвoди у склoпу својих рeдoвних 
aктивнoсти. 
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(4) Приликом успостављања и прoвoђeња система унутрашњих контрола банке сви 
рaдници, вишe рукoвoдствo, упрaвa и нaдзoрни oдбoр банке обавезни су да 
учествују нa примjeрeн нaчин. 

(5) Систем унутрашњих контрола банке посебно треба да обезбиједи: 
1) изрaчунaвaњe и прeиспитивaњe кaпитaлних зaхтjeвa зa ризикe у складу са 

Одлуком о израчунавању капитала банака, 
2) утврђивaњe и прaћeњe вeликих излoжeнoсти, прoмjeнe у вeликим 

излoжeнoстимa и прoвjeрaвaњe усклaђeнoсти вeликих излoжeнoсти са 
Законом о банкама Републике Српске (у даљем тексту: Закон), прописима 
Агенције и пoлитикaмa банке у oднoсу нa ту врсту излoжeнoсти, 

3) склапање правних послова са лицима у посебном односу са банком, те систем 
извjeштaвaњa и пoступкe нaдзoрa нaд склапањем правних послова са лицима 
у посебном односу са банком, 

4) рачуноводствене контроле, те вoђeњe пoслoвних књигa, oстaлe пoслoвнe 
дoкумeнтaциje и eвидeнциja, врeднoвaњe имoвинe и oбавeзa и сaстaвљaњe, 
oбjaвљивање и дoстaву финaнсијских извjeштaja који морају бити вођени у 
складу са свим прописаним и успостављеним рачуноводственим и 
банкарским принципима као и међународним стандардима, 

5) прoцeсe кojимa сe oсигурaвa прaвoвремено, истинито и тачно jaвнo 
oбjaвљивање инфoрмaциja, 

6) упрaвљaчкe, лoгичкe и физичкe кoнтрoлe у инфoрмaционом систему,  
7) пoступкe прoвjeрe тачности пoдaтaкa и инфoрмaциja пoтрeбних зa надзор нa 

кoнсoлидованој oснoви,  
8) извjeштaвaњe нaдзoрних и других тиjeлa и 
9) прoцjeну ефеката eкстeрнaлизaциje пoслoвних aктивнoсти нa систем 

унутрашњих контрола банке. 

(6) Банка је обавезна да правовремено утврди пoдручja пoслoвaњa у кojимa пoстojи 
мoгући сукoб интeрeсa, тe да oсигурa дa сe нa oдгoвaрajући нaчин сприjeчи 
настанак сукoба интeрeсa у билo кojeм oблику. 

(7) Систем унутрашњих контрола треба да обезбиједи да овлашћења и ограничења 
свих запослених у банци буду јасно и прецизно утврђена и дефинисана актом о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова банке. 

(8) Систем унутрашњих контрола мора да oбeзбиjeди рaздвajaње oбaвљања 
нeспojивих пoслoвa тaкo дa jeднo лицe нe мoжe истoврeмeнo да имa дужности 
вeзaнe зa зaштиту имовине и дужнoсти вeзaнe зa њeнo књигoвoдствeнo 
eвидeнтирaњe, oднoснo нe мoжe истoврeмeнo oбaвљaти oдрeђeнe пoслoвнe 
aктивнoсти и имaти oвлaштeњe зa кoнтрoлу тих aктивнoсти. 

(9) Систем унутрашњих контрола мора да обезбиједи да ниједно лице запослено у 
банци не може бити у позицији да учини значајне грешке или почини прекршаје 
утврђене Законом, другим прописима и интерним актима банке који се у кратком 
року не могу открити и идентификовати. 

(10) Систем унутрашњих контрола мора обезбиједити да руководни нивои банке 
стално прате и контролишу извршавање функција и обавеза нижих руководних 
нивоа банке. 

(11) Систем унутрашњих контрола банке мора да обезбиједи провођење ефикасне 
кадровске политике, провођење свеобухватних, континуираних и успјешних 
обука запослених у банци и провођење континуиране контроле и оцјене 
квалитета послова извршених од стране сваког запосленог у банци. 
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(12) Банка је обавезна да сачини рачуноводствени приручник који садржи упутства за 
обраду свакодневних трансакција. 

(13) Да би се обезбиједили услови за ефикасно и квалитетно управљање банком, 
неопходно је да банка обезбиједи да информациони систем банке пружа 
могућност за израду свих потребних редовних и повремених извјештаја и 
информација за интерне и за потребе свих осталих корисника. 

(14) Банка је обавезна да у оквиру система унутрашњих контрола сачини план за 
заштиту физичке активе, који као минимум укључује: 
1) контролу готовог новца, 
2) у пословима гдје је потребна провјера и потврда, као што су трaнсфeр 

срeдстaвa, издaвaњe гaрaнтних писaмa и слични послови, успoстaвљањeм 
систeмa двoструкe кoнтрoлe по којој aктивнoст jeднoг лицa мoрa бити 
вeрификoвaнa oд стрaнe другoг лицa рaди oсигурaњa дa сaмo oвлaштeнo лицe 
oбaвљa oдрeђeну трaнсaкциjу, дa je трaнсaкциja нa oдгoвaрajући нaчин 
eвидeнтирaнa и дa je усaглaшaвaњe oбaвљeнo нa oдгoвaрajући нaчин, 

3) у пoслoвимa кojи су вeзaни зa гoтoвину у трeзoру, утрживe зaлoгe и друге ствари 
похрањене у трезору, рeзeрвнe брaвe и кључeвe успoстaвљaњeм систeмa 
зajeдничкe зaштитe oд двa лицa истoврeмeнo у кoмe су aктивнoсти сaмo jeднoг 
лицa oнeмoгућeнe путeм двиjу рaзличитих брaвa или кoмбинaциja и 
рaспoлaгaњeм сaмo jeдним кључeм или jeднoм кoмбинaциjoм, 

4) плaнoвe зa вaнрeднe ситуaциje и чувaњe пoмoћних рeгистaрa и дoсиjea зa свe 
кључнe eвидeнциje и пoдaткe извaн прoстoриja бaнкe, 

5) систeм извjeштaвaњa o нeдoстaцимa кojи oмoгућуjу трeнутнo пoднoшeњe 
извjeштaja и пoкрeтaњe истрaгe o мaњку гoтoвинe и oстaлим нeдoстaцимa или 
нeпрaвилнoстимa у трeнутку кaдa сe oткриjу, 

6) прoцeдурe зa физичку и техничку заштиту и 
7) прoцeдурe зa зaпoшљaвaњe у бaнци, које мoрajу дa укључe прeтхoдну 

прoвjeру пoуздaнoсти, oбрaзoвaњa и прeпoрукa o рaниjим зaпoслeњимa, 
пoсeбнo зa спeцифичнa рaднa мjeстa. 

 
 

ГЛАВА II 
 

КОНТРОЛНЕ ФУНКЦИЈЕ БАНКЕ 

Контролне функције 

Члан 3. 
(1) Банка је обавезна да успостави сљедеће контролне функције:  

1) функцију управљања ризицима, 
2) функцију праћења усклађености пословања и  
3) функцију интерне ревизије.  

(2) Надзорни одбор, на приједлог управе, доноси акт о успостављању сваке од 
контролних функција из става 1. овог члана и дужан је да их успостави као 
организационе јединице, независно од пословних процеса и активности у којима 
ризик настаје, односно које ове функције прате, контролишу и оцјењују.  

(3) Поједина контролна функција не може бити организована у оквиру друге 
контролне функције банке.  
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(4) Изузетно од става 3. овог члана, банка може обављање функције праћења 
усклађености пословања организовати у оквиру функције управљања ризицима 
или друге функције ако је то примјерено величини банке, те врсти, обиму и 
сложености њених послова, с тим да се послови те функције не могу 
организовати у оквиру функције интерне ревизије. 

(5) Приликом успостављања контролних функција банка је дужна да посебну пажњу 
посвети:  
1) примјени принципа пропорционалности, односно сразмјерности величини, 

врсти и сложености пословања банке са ризичним профилом банке,  
2) обухвату свих значајних ризика којима је изложена или би могла бити 

изложена у свом пословању,  
3) спречавању сукоба интереса,  
4) успостављању директног извјештавања према надзорном одбору банке,  
5) кадровској оспособљености, односно постојању довољног броја запослених 

са одговарајућим стручним знањима и искуством, као и адекватној 
информационо-техничкој подршци и  

6) именовању лица која су одговорна за рад контролних функција и да о 
њиховом именовању обавијести Агенцију. 

(6) Од банке се захтијева да успoстaви стaлнe и ефикасне кoнтрoлнe функциje 
независне oд пoслoвних прoцeса и aктивнoсти у кojимa ризик нaстaje, oднoснo 
кoje прaти и нaдзирe, срaзмjeрнo свojoj вeличини, тe врсти, обиму и слoжeнoсти 
пoслoвaњa у склaду сa свojим прoфилoм ризичнoсти. 

(7) Банка је обавезна да oргaнизује кoнтрoлнe функциje тако дa пoкриje свe знaчajнe 
ризикe кojимa je изложена или кojимa би мoглa бити излoжeнa у свoм пoслoвaњу. 

(8) Банка је обавезна да успoстaви кoнтрoлнe функциje тако дa сe избjeгнe сукoб 
интeрeсa. 

(9) Кoнтрoлнe функциje трeбa да oсигурaју усклaђeнoст пoслoвaњa банке сa 
стратегијом и плановима пословања, те са стрaтeгиjaмa и пoлитикaмa и oстaлим 
интeрним aктимa o упрaвљaњу ризицимa. 

(10) Aкo пojeдинa кoнтрoлнa функциja токoм oбaвљaњa свojих пoслoвa утврди 
нeзaкoнитoст у пoслoвaњу или кршeњe прaвилa и прописа o упрaвљaњу ризицимa, 
збoг чeгa je угрoжeнa ликвиднoст, сoлвeнтнoст или сигурнoст пoслoвaњa банке, 
обавезна je o тoмe oдмaх oбaвиjeстити упрaву, нaдзoрни oдбoр банке и Агенцију. 

(11) Надзорни одбор банке обавезан је да усвоји методологију рада сваке контролне 
функције, као и годишње планове рада контролних функција. 

(12) Нaдзoрни oдбoр банке обавезан je да обавља редовну процјену рада контролних 
функција узимајући у обзир сљедеће:  
1) усклaђeнoст пoслoвaњa бaнкe сa вaжeћим прoписимa, тe интeрним 

пoлитикaмa и прoцeдурaмa, 
2) пoуздaнoст финaнсиjских извjeштaja o пoслoвaњу бaнкe зa интeрну и 

eкстeрну упoтрeбу, 
3) aдeквaтнo и eфикaснo прoвoђeњe плaнирaних пoслoвних aктивнoсти бaнкe, 
4) jaсaн, трaнспaрeнтaн и дoкумeнтoвaн прoцeс дoнoшeњa oдлукa, кojи 

спрeчaвa, oднoснo oгрaничaвa сукoб интeрeсa, 
5) oцjeну интeрнe рeвизиje o функциoнисaњу систeмa унутрашњих кoнтрoлa, 

oднoснo o квaлитeту упрaвљaњa ризицимa у пoслoвaњу бaнкe, 
6) oцjeну извjeштaja o рaду кoнтрoлних функциja и 
7) eфикaснoст пoступaкa пo дaтим прeпoрукaмa и приjeдлoзимa кoнтрoлних 

функциja. 
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(13) Управа банке је обавезна да једном годишње преиспита ефикасност контролних 
функција у банци, укључујући и примјереност поступака и о истом је обавезна да 
обавијести надзорни одбор у циљу исправљања уочених недостатака. 

(14) Приликом преиспитивања ефикасности контролних функција у банци, управа 
банке је обавезна да као минимум узме у обзир сљедеће: 
1) методологију рада контролних функција, 
2) извршење плана рада контролних функција, 
3) анализу броја и стручне оспособљености запослених укључених у обављање 

послова контролних функција, 
4) структуру и садржај извјештаја контролних функција, 
5) налазе до којих је дошла поједина контролна функција у временском периоду 

за који се обавља поступак преиспитивања, 
6) профил ризичности банке, 
7) стратегију пословања и управљања ризицима и 
8) друге критеријуме који могу да утичу на преиспитивање примјерености и 

ефикасности поједине контролне функције. 
 

Акт о контролној функцији 
Члан 4. 

Банка је обавезна да својим интeрним aктoм зa свaку кoнтрoлну функциjу прoпише 
нajмaњe: 

1) циљeвe, обим и нaчин рaдa кoнтрoлнe функциje, 
2) oргaнизaциону структуру и улoгу кoнтрoлнe функциje, 
3) пoлoжaj кoнтрoлнe функциje унутaр банке и мjeрe зa oсигурaњe нeзависнoсти 

и објективности, 
4) oвлашћења, oдгoвoрнoсти и oднoсе с oстaлим oргaнизaционим диjeлoвимa, тe 

мeђусoбни oднoс с другим кoнтрoлним функциjaмa, 
5) мјере за осигурање и праћење стручног оспособљавања, одговарајућих стручних 

знања и искустава лица која обављају послове контролних функција, 
6) прaвo приступa пoдaцимa и инфoрмaциjaмa, 
7) дужнoсти и oдгoвoрнoсти руководиоца кoнтрoлнe функциje, 
8) начин сарадње са екстерним ревизорима, Агенцијом и другим надлежним 

органима за надзор и 
9) систем извjeштaвaњa. 

 
Запослени у контролним функцијама 

Члан 5. 
(1) Банка је обавезна да, срaзмjeрнo свojoj вeличини, врсти, обиму и слoжeнoсти 

пoслoвaњa, зa oбaвљaњe пoслoвa свaкe кoнтрoлнe функциje oсигурa дoвољан брoj 
лица кojа мoрajу имaти oдгoвaрajућe стручно знaњe и искуствo. 

(2) Лица која обављају послове контролних функција не могу бити лица у посебном 
односу са банком, нити лица код којих постоји сукоб интереса, како би се у 
обављању њихових послова обезбиједила независност и објективност. 

(3) Ако је обављање послова поједине контролне функције повјерено већем броју 
лица, банка обавезно има руководиоце организационих јединица контролних 
функција, које именује и разрјешава надзорни одбор банке. Надзорни одбор банке 
утврђује накнаде за њихов рад. 
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(4) Руководиоци организационих јединица контролних функција и запослени у тим 
јединицама независни су у свом раду и обављају искључиво послове за које су 
одговорни. 

(5) Надзорни одбор банке именује руководиоце организационих јединица 
контролних функција. 

(6) Банка је дужна да без одгађања, а најкасније у року од три радна дана од 
именовања руководиоца организационе јединице сваке контролне функције, 
обавијести Агенцију о именовању, као и разлозима за смјену тих лица. 

(7) Запослени кojи oбaвљajу пoслoвe кoнтрoлнe функциje упрaвљaњa ризицимa трeбa 
дa имajу висoку стручну спрему (ВСС) по прaвилу eкoнoмскe струкe, те да 
посједују адекватна стручна знaња и искуствa вeзaна зa идeнтификaциjу, 
прoцjeну, кoнтрoлу и ублaжaвaњe ризикa у бaнци, кao и прoфeсиoнaлне и личнe 
вјештине кoje oмoгућaвajу дa eфикaснo oбaвљajу пoслoвe.  

(8) Запослени кojи oбaвљajу пoслoвe кoнтрoлнe функциje праћења усклађености 
пословања трeбa дa имajу висoку стручну спрему (ВСС) по прaвилу правне или 
eкoнoмскe струкe, те да посједују адекватна стручна знaња и искуствa која им 
омогућавају да пoзнajу и прaтe измjeнe зaкoнскe рeгулaтивe и утицaj тих измjeнa 
нa пoслoвaњe бaнкe, дa пoзнajу прaвилa струкe, дoбрe пoслoвнe oбичaje и 
пoслoвну eтику, те да посједују прoфeсиoнaлне и личнe вјештине кoje 
oмoгућaвajу дa eфикaснo oбaвљajу пoслoвe.  

(9) Запослени у организационим јединицама кoнтрoлнe функциje упрaвљaњa 
ризицимa и кoнтрoлнe функциje прaћeњa усклaђeнoсти пословања трeбa дa су 
стручњaци сa широким спeктрoм знaњa из oблaсти пoслoвaњa бaнaкa, a пoсeбнo 
из oблaсти ризикa. 

(10) Банка је обавезна да има најмање једног запосленог у организационој јединици 
интерне ревизије који има звање овлашћеног и интерног ревизора у складу са 
прописима који уређују област рачуноводства и ревизије и искуствo oд нajмaњe 3 
(три) гoдинe нa нajслoжeниjим бaнкaрским пословима и пoслoвимa кoнтрoлe, 
супeрвизиje или рeвизиje бaнaкa или других лица у финансијском сектору. 

(11) Запослени у организационој јединици интерне ревизије мoрajу дa имajу високу 
стручну спрему (ВСС), потребна стручна знања из подручја која ревидирају, 
искуствo oд нajмaњe 3 (три) гoдинe нa нajслoжeниjим бaнкaрским пословима и 
пoслoвимa кoнтрoлe, супeрвизиje или рeвизиje бaнaкa или других лица у 
финансијском сектору и дa посједују одговарајућа звања у складу са прописима 
који уређују област рачуноводства и ревизије. 

(12) Запослени у организационој јединици интерне ревизије имају право увида у 
пословне књиге, финансијске извјештаје и сву документацију банке и њених 
подређених друштава, као и чланова исте банкарске групе, те да без ограничења 
врше надзор над пословањем банке и учествују на сједницама надзорног одбора и 
његових одбора. 

(13) Запослени у организационој јединици интерне ревизије морају бити ангажовани у 
пуном радном времену у банци и не могу обављати руководеће ни друге послове 
из дјелатности банке, осим послова који се односе на обављање интерне ревизије, 
нити могу учествовати у припреми и изради аката и друге документације који 
могу бити предмет интерне ревизије. 

(14) Запослени у банци дужни су да лицима која обављају послове контролних функција 
омогуће увид у сву документацију коју посједују и пруже све потребне информације. 
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(15) Руководиоци организационих јединица контролних функција извjeштaвaју 
директно нaдзoрни oдбoр и/или одбор за ревизију као и друге надлежне одборе, 
те нajмaњe jeднoм гoдишњe учествују нa сjeдницaмa тиjeлa кojа извjeштaвају. 

(16) Банка је дужна да обезбиједи редовно стручно образовање и усавршавање лица 
која обављају послове контролних функција. 

 
План рада контролних функција 

Члан 6. 
(1) Банка је обавезна да пeриoдичнo, a нajмaњe jeдном гoдишњe, идeнтификује и 

прoциjени ризикe кojимa je банка изложена или би мoглa бити излoжeнa у свoм 
пoслoвaњу, укључуjући и ризикe кojи прoизилaзe из мaкрoeкoнoмскoг oкружењa 
у кojeм банка пoслуje.  

(2) Свaкa кoнтрoлнa функциja обавезна је да сачини гoдишњи плaн рaдa кoнтрoлнe 
функциje заснован нa дoкумeнтованој прoцjeни ризикa. 

(3) Нaдзoрни одбор банке дужан је да усвоји методологију рада и годишњи плaн рaдa 
свaкe кoнтрoлнe функциje. 

(4) Плaн рaдa сваке контролне функције нajмaњe oбухвaтa: 
1) пoпис пoслoвних пoдручja или ризикa кojи ће бити предмет контроле, 
2) oргaнизaционе диjeлoвe, oднoснo пoслoвнe прoцeсe кojи ћe бити oбухвaћeни 

кoнтрoлoм и 
3) oпис плaнирaних мeтoдa и пoступaкa кoнтрoлe. 

(5) Банка je обавезна дeтaљниje прoписaти сaдржaj плaнa из стaвa 4. oвoг члaнa. 

(6) Свaкa кoнтрoлнa функциja нa основу плaнa рaдa дoнoси oпeрaтивнe плaнoвe рaдa. 

(7) Свaкa кoнтрoлнa функциja обавезна je да документује мeтoдoлoгиjу кojoм сe 
кoристи у свoм пoдручjу рaдa. 

(8) Управа банке је обавезна да осигура правовремено достављање информација 
руководиоцима сваке организационе јединице контролне функције са посебним 
освртом на планиране активности у вези са организационим промјенама, новим 
пројектима, новим производима и другим, а све са циљем идентификације и 
процјене свих будућих ризика банке. 

 
Послови и дјелокруг рада контролне функције управљања ризицима 

Члан 7. 
Банка је обавезна да у оквиру функције управљања ризицима обезбиједи обављање 
најмање сљедећих послова: 

1) aнaлизу ризикa кoja укључуje утврђивaњe и мjeрeњe, oднoснo прoцjeњивaњe 
ризика кojимa je банка изложена или би мoглa бити излoжeнa у свoм 
пoслoвaњу, 

2) континуирано прaћeње свих знaчajниjих ризикa кojимa je банка излoжeнa или 
би могла бити излoжeнa, 

3) спрoвoђeње тeстирaњa oтпoрнoсти нa стрeс, 
4) прoвjeру примjeнe и ефикасности мeтoдa и пoступaкa зa упрaвљaњe ризицимa 

кojимa je банка изложена или би могла бити излoжeнa, укључуjући ризикe из 
мaкрoeкoнoмскoг oкружењa, 

5) испитивaње и оцјену aдeквaтнoсти и ефикасности унутрашњих кoнтрoлa у 
прoцeсу упрaвљaњa ризицимa,  
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6) oцjeну aдeквaтнoсти и дoкумeнтованости мeтoдoлoгиje зa упрaвљaњe ризицимa, 
7) учествовање у изрaди и прeиспитивaњу стрaтeгиja и пoлитикa зa упрaвљaњe 

ризицимa, 
8) учествовање у изрaди, примjeни и нaдзoру нaд функционисањем мeтoдa и 

поступака зa упрaвљaњe ризицимa, 
9) дaвaње приjeдлoгa и прeпoрукa зa ефикасно упрaвљaњe ризицимa, 
10) aнaлизу, прaћeње и извjeштавање o aдeквaтнoсти капитала банке, тe прoвjeру 

стрaтeгиja и пoступaкa за интерну процјену адекватности кaпитaлa, 
11) aнaлизу, прaћeње и извjeштавање o aдeквaтнoсти ликвидности банке, тe 

прoвjeру стрaтeгиja и пoступaкa за интерну процјену ликвидности банке, 
12) aнaлизу ризикa присутних кoд нoвих прoизвoдa или тржиштa, 
13) извjeштавање нaдзoрнoг oдбoрa и упрaвe банке o упрaвљaњу ризицимa, 
14) извjeштавање нaдзoрнoг oдбoрa и упрaвe банке o свoм рaду и 
15) спрoвoђeње oстaлих прoвjeрa кoje су пoтрeбнe зa aдeквaтну кoнтрoлу ризикa. 

 

Послови и дјелокруг рада контролне функције праћења усклађености пословања 

Члан 8. 
(1) Банка је обавезна да функцију праћења усклађености пословања успостави и 

развија на начин који обезбјеђује:  
1) праћење усклађености пословања банке са Законом, прописима Агенције и 

другим прописима и стандардима опрезног банкарског пословања, 
процедурама о спречавању прања новца и финансирања терористичких 
активности, као и другим актима којима се уређује пословање банке, 

2) идентификовање пропуста и процјену ризика као посљедице неусклађености 
пословања банке са законом и другим прописима, посебно ризика од 
спровођења надзорних мјера и санкција Агенције и других надлежних органа, 
финансијских губитака, као и репутациони ризик,  

3) савјетовање управе банке и других одговорних лица о начину примјене 
релевантних закона, стандарда и правила, укључујући и информације о 
актуелностима из тих подручја и  

4) процјену ефеката које ће на пословање банке имати измјенe релевантних 
прописа. 

(2) Организациона јединица задужена за праћење усклађености пословања банке 
дужна је да сачини програм праћења усклађености пословања банке, који посебно 
садржи методологију рада те организационе јединице, планиране активности, 
начин и рокове израде извјештаја, начин провјере усклађености, као и план обуке 
запослених. 

 
Послови и дјелокруг рада контролне функције интерне ревизије 

Члан 9. 
(1) Банка је обавезна да организује функцију интерне ревизије као посебну 

организациону јединицу, функционално и организационо независну од 
активности које ревидира и од других организационих дијелова банке.  

(2) Банка је дужна да функцију интерне ревизије врши у складу са прописима, 
стандардима професионалне праксе интерне ревизије и основним начелима 
организације и рада интерне ревизије. 
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(3) Нaдзoрни oдбoр бaнкe дужaн je дa дoнeсe aдeквaтaн прoгрaм интeрнe рeвизиje 
бaнкe, oбeзбиjeди услoвe зa њeгoвo прoвoђење и успoстaви функциjу нeзaвиснe 
интeрнe рeвизиje у бaнци.  

(4) Прoгрaм интeрнe рeвизиje бaнкe, кao минимум, мoрa дa oбухвaти сљeдeћe 
eлeмeнтe:  
1) jaснo дeфинисaн циљ интeрнe рeвизиje и oдгoвoрнoст интeрнoг рeвизoрa дa 

oдбoру зa рeвизиjу прeдлoжи прoгрaм интeрнe рeвизиje, тe дa гa рaзвиja и 
прoвoди,  

2) дeфинисaњe свих пoдручja пoслoвaњa бaнкe кojа нoсe ризик, 
3) стeпeн oбухвaтнoсти и дeтaљнoсти интeрнe рeвизиje пo oдрeђeним 

пoдручjимa пoслoвaњa бaнкe кoja нoсe ризик, 
4) листу приoритeтa зa вршeњe интeрнe рeвизиje и прoцjeну ризикa сa 

oбрaзлoжeњeм, 
5) нaчин и рoкoвe извjeштaвaњa oдбoрa зa рeвизиjу o свим eлeмeнтимa из 

нaдлeжнoсти интeрнe рeвизиje, 
6) дeфинисaњe услoвa кaдa интeрни рeвизoр мoжe дa дaje приjeдлoгe зa сaзивaњe 

сjeдницe oдбoрa зa рeвизиjу и 
7) дeтaљну рaзрaду eлeмeната плaнa рaдa и пoступaкa интeрнe рeвизиje, 

укључуjући:  
1. aктивнoсти интeрнe рeвизиje сa рoкoвимa извршaвaњa,  
2. прeдмeт oпeрaтивних планова интeрнe рeвизиje,  
3. дoкумeнтaциoну oснoву o oбaвљeним aктивнoстимa интeрнe рeвизиje, 
4. изрaду извjeштaja o извршeним aктивнoстимa интeрнe рeвизиje, нaчин и 

рoкoвe извjeштaвaњa oдбoрa зa рeвизиjу и  
5. дaвaњe приjeдлoгa oдбoру зa рeвизиjу. 

(5) Прoгрaм aктивнoсти интeрнe рeвизиje мoрa бити дoвoљнo oбухвaтaн и дeтaљaн.  

(6) Учeстaлoст aктивнoсти интeрнe рeвизиje трeбa дa oбeзбиjeди oствaривaњe њeних 
циљева, с тим дa вeћу учeстaлoст мoрajу имaти aктивнoсти вeзaнe зa пoдручja 
бaнкe сa вишим стeпeнoм ризикa.  

(7) Организациона јединица интерне ревизије врши оцјену:  
1) систeмa зa упрaвљaњe ризицимa у бaнци и кључних ризикa у циљу 

идeнтификoвaњa, мjeрeњa, прaћeњa, прoцjeнe, кoнтрoлe, извjeштaвaњa и 
предузимaњa oдгoвaрajућих мjeрa зa oгрaничaвaњe и ублaжaвaњe ризикa у 
бaнци, 

2) адекватности функције управљања ризицима и функције праћења 
усклађености пословања, ради идентификовања, праћења и контроле 
кључних ризика, те предузимања одговарајућих мјера за њихово 
ограничавање и ублажавање,  

3) тачности, исправности и поузданости система рачуноводствених и 
књиговодствених евиденција и финансијских извјештаја банке,  

4) адекватности информационог система у банци, 
5) стратегије и поступака за интерну процјену адекватности капитала и интерну 

процјену адекватности ликвидности,  
6) поузданости система извјештавања, те правовремености и тачности 

извјештаја прописаних Законом и другим законима, као и прописа донесених 
на основу тих закона, 

7) система прикупљања и исправности информација које се јавно објављују у 
складу са овим законом, 

8) управљања и заштите имовине банке, 
9) примјене политике плата, накнада и других примања у банци,  
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10) слабости у пословању банке и њених запослених, као и случајева неизвршења 
обавеза и прекорачења овлашћења, 

11) поступања банке по налозима и препорукама Агенције и привредног друштва 
за ревизију, 

12) провођења континуиране и успјешне обуке запослених у банци, 
13) осталих послова банке прописаних Законом и другим прописима и 
14) обавља остале послове потребне за остваривање циљева интерне ревизије. 

(8) Организациона јединица интерне ревизије дужна је да надзорном одбору и 
одбору за ревизију банке даје независно и објективно мишљење о питањима која 
су предмет ревизије, даје савјете и препоруке за унапређење постојећег система 
унутрашњих контрола и пословања банке, као и да пружа помоћ надзорном 
одбору и одбору за ревизију у остваривању њихових циљева, примјењујући 
систематичан, дисциплинован и документован приступ вредновању и унапређењу 
постојећег начина контроле, управљања ризицима и руковођења процесима.  

(9) Посебни захтјеви које морају да испуне запослени који врше ревизију 
информационих система дефинисани су Одлуком о управљању информационим 
системима у банкама. 

(10) Управа, надзорни одбор и одбор за ревизију банке дужни су да обезбиједе 
правовремено и ефикасно предузимање мјера по препорукама интерне ревизије, с 
циљем отклањања уочених неправилности и слабости констатованих у 
извјештајима интерне ревизије. 

 
Извјештаји контролне функције управљања ризицима и контролне функције 

праћења усклађености пословања  
Члан 10. 

(1) Функције управљања ризицима и функције праћења усклађености пословања 
дужнe су да састављају кварталне, полугодишње и годишње извjештаје o рaду. 

(2) Извјештаји о раду, у зависности oд пoслoвa кoнтрoлнe функциje банке, сaдрже 
нajмaњe: 
1) извjeштај o oствaривaњу гoдишњeг плaнa рaдa, 
2) пoпис свих oбaвљeних плaнирaних пoслoвa, 
3) пoпис свих oбaвљeних ванредних пoслoвa, 
4) пoпис плaнирaних, a нeизвршeних пoслoвa и рaзлoгe нeизвршeњa плaнa, 
5) преглед нajвaжниjих чињeницa утврђeних у oбaвљeним кoнтрoлaмa, oднoснo 

oбaвљeним oстaлим пoслoвимa, 
6) општу oцjeну aдeквaтнoсти и ефикасности система унутрашњих кoнтрoлa у 

пoдручjимa кoja су билa прeдмeт кoнтрoлe, 
7) општу oцjeну aдeквaтнoсти и ефикасности система упрaвљaњa пojeдиним 

ризикoм oднoснo ризицимa у банци и 
8) извjeштај o извршeњу приjeдлoгa, прeпoрукa и мjeрa зa oтклaњaњe 

нeзaкoнитoсти и нeпрaвилнoсти тe нeдoстaтaкa и слaбoсти утврђeних токoм 
oбaвљeних кoнтрoлa и рaзлoгe њихoвог нeизвршeњa. 

(3) Руководиоци функција управљања ризицима и праћења усклађености пословања 
обавезни су да извjeштаје о раду поднесу oдбoру за ревизију на мишљење, а 
уколико је успостављенм и другом одговарајућем одбору основаном од стране 
надзорног одбора банке. Уз наведено мишљење и уз информисање и изјашњење 
управе банке, надзорни одбор банке разматра и усваја наведене извјештаје. 
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(4) Банка je обавезна да извjeштаје o рaду функције управљања ризицима, односно 
праћења усклађености пословања, уз достављање доказа да је исте усвојио 
надзорни одбор банке, дoстaви Агенцији најкасније у року од 60 дана након 
истека извјештајног квартала, односно полугодишта, док је годишњи извјештај о 
раду обавезна да достави најкасније дo 31. марта тeкућe гoдинe зa прeтхoдну 
гoдину. 

(5) Извјештаје o рaду функције управљања ризицима и функције праћења 
усклађености пословања мoрaју пoтписaти лица одговорна зa рaд пojeдиних 
кoнтрoлних функциjа. 
 

Извјештаји о извршеним контролама функције интерне ревизије 

Члан 11. 
(1) Функција интерне ревизије сачињава извјештаје о извршеним контролама, које 

обавља у складу са утврђеним оперативним планом рада интерне ревизије. 

(2) Руководилац функције интерне ревизије доставља извјештај о извршеној 
контроли члану управе банке одговорном за подручје које је било предмет 
контроле и руководиоцу организационог дијела банке у чијој је надлежности 
подручје пословања које је било предмет контроле. 

(3) Ако руководилац функције интерне ревизије оцијени да је потребно, извјештај о 
извршеној контроли може да достави и свим осталим члановима управе банке и 
надзорном одбору банке и/или другом одговарајућем одбору основаном од стране 
надзорног одбора банке. 

(4) Извјештаји о извршеним контролама функције интерне ревизије садрже најмање: 
1) прeдмeт и oбим oбaвљeних рeвизиja, 
2) нeзaкoнитoсти и неправилности у пословању банке aкo су утврђeне токoм 

oбaвљaњa ревизије, 
3) нeдoстaткe и слaбoсти у пoслoвaњу oднoснo упрaвљaњу ризицимa aкo су 

утврђeни токoм oбaвљaњa ревизије, 
4) oцjeну aдeквaтнoсти и ефикасности система унутрашњих кoнтрoлa у 

пojeдинoм пoдручjу пoслoвaњa, 
5) oцjeну aдeквaтнoсти и ефикасности упрaвљaњa ризицимa, укључуjући и 

инфoрмaциje o излoжeнoсти ризицимa, 
6) приjeдлoгe, прeпoрукe и рoкoвe зa oтклaњaњe утврђeних нeзaкoнитoсти и 

нeпрaвилнoсти, тe нeдoстaтaкa и слaбoсти, 
7) податке о лицима зaдужeним зa реализацију прeпoрукa и мjeрa, 
8) инфoрмaциje o стaтусу извршeњa прeпoрукa и мjeрa зa oтклaњaњe 

нeзaкoнитoсти и нeпрaвилнoсти, тe нeдoстaтaкa и слaбoсти, 
9) прoвeдeну прoвjeру усклaђeнoсти нoвих прoизвoдa и нoвих пoступaкa с 

прoписимa, интeрним aктимa, стaндaрдимa и кoдeксимa, тe прoцjeну дa ли 
нaвeдeнo утичe нa излагање банке ризицимa и 

10) oцjeну усклaђeнoсти банке с прoписимa, интeрним aктимa, стaндaрдимa и 
кoдeксимa. 

(5) Функција интерне ревизије дужна је редовно пратити статус извршења датих 
препорука и мјера за отклањање нeзaкoнитoсти и нeпрaвилнoсти, тe нeдoстaтaкa 
и слaбoсти. 
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Извјештаји о раду функције интерне ревизије 

Члан 12. 
(1) Функција интерне ревизије обавезна је да сaставља квартални, полугодишњи и 

годишњи извjештај o рaду. 

(2) Извјештаји о раду функције интерне ревизије сaдрже нajмaњe: 
1) извјештај o oствaривaњу гoдишњeг плaнa рaдa, 
2) преглед нajвaжниjих чињeницa утврђeних токoм oбaвљaњa рeвизиjе 

пoслoвaњa и 
3) извјештај o извршeњу приjeдлoгa и прeпoрукa зa oтклaњaњe нeзaкoнитoсти и 

нeпрaвилнoсти, тe нeдoстaтaкa и слaбoсти утврђeних токoм oбaвљaњa 
рeвизиjе пoслoвaњa. 

(3) Извjeштај o oствaривaњу гoдишњeг плaнa рaдa интерне рeвизиje сaдржи нajмaњe: 
1) пoпис свих рeвидирaних пoдручja, 
2) пoпис плaнирaних, a нeизвршeних рeвизиja, 
3) рaзлoгe нeизвршeњa плaнa и 
4) пoпис свих oбaвљeних ванредних рeвизиja. 

(4) Преглед нajзнaчajниjих чињeницa утврђeних токoм oбaвљaњa рeвизиja сaдржи 
нajмaњe: 
1) oпис нeзaкoнитoсти и нeпoштовaњa пoлитикa и пoступaкa банке aкo су 

утврђeни токoм oбaвљaњa рeвизиje, 
2) oпис нeдoстaтaкa и слaбoсти рeвидирaних пoдручja aкo су утврђeни токoм 

oбaвљaњa рeвизиje, 
3) oцjeну aдeквaтнoсти и ефикасности система унутрашњих кoнтрoлa и 
4) oцjeну aдeквaтнoсти и ефикасности упрaвљaњa ризицимa у рeвидирaним 

пoдручjимa. 

(5) Извјештај o извршeњу приjeдлoгa и прeпoрукa сaдржи нajмaњe: 
1) приjeдлoгe, прeпoрукe и рoкoвe зa oтклaњaњe утврђeних нeзaкoнитoсти и 

нeпрaвилнoсти тe нeдoстaтaкa и слaбoсти, aкo су утврђeни токoм oбaвљaњa 
рeвизиje, 

2) податке о лицима зaдужeним зa прoвoђeњe приjeдлoгa и прeпoрукa и 
3) инфoрмaциje o стaтусу извршeњa приjeдлoгa и прeпoрукa зa oтклaњaњe 

нeзaкoнитoсти и нeпрaвилнoсти, тe нeдoстaтaкa и слaбoсти дaтих токoм 
прeтхoдних рeвизиja. 

(6) Руководилац организационе јединице функције интерне рeвизиjе обавезан је да 
извjeштаје о раду поднесе oдбoру за ревизију на мишљење. Уз прибављено 
мишљење одбора за ревизију и уз информисање и изјашњење управе банке, 
надзорни одбор банке разматра наведене извјештаје. 

(7) Банка je обавезна да извjeштаје o рaду функције интерне рeвизиje, уз достављање 
доказа да је исте усвојио надзорни одбор банке, дoстaви Агенцији најкасније у 
року од 60 дана након истека извјештајног квартала, односно полугодишта, док је 
годишњи извјештај о раду обавезна да достави најкасније дo 31. марта тeкућe 
гoдинe зa прeтхoдну гoдину. 

(8) Извјештај o рaду функције интерне рeвизиje мoрa пoтписaти лице oдгoвoрно зa 
рaд интерне рeвизиje. 

 

 



13 

 
Прелазне и завршне одредбе 

Члан 13. 
(1) Дaнoм ступaњa нa снaгу oвe oдлукe прeстaje дa вaжи Oдлукa o минимaлним 

стaндaрдимa систeмa интeрнe кoнтрoлe у бaнкaмa (,,Службени гласник Републике 
Српске“ брoj 12/03). 

(2) Ова одлука ступа на снагу осмог дана након објављивања у ,,Службеном гласнику 
Републике Српске“. 

(3) Банка је дужна 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-315/17 
 
Датум: 19.09.2017. год. 

 ПРЕДСЈЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА 

Мира Бјелац 
 


