На основу члана 205. 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. 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 44. сједници, одржаној дана 11.12.2017. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

О УСЛОВИМА ИМЕНОВАЊА И ОБАВЉАЊА
ПОСЛОВА САВЈЕТНИКА У БАНЦИ
Опште одредбе
Члан 1.
Овом одлуком прописују се ближи услови именовања и начин обављања послова
савјетника у банци, тј. услови за именовање савјетника, његова овлашћења и обавезе,
мандат савјетника, извjештавање Агенције за банкарство Републике Српске (у даљем
тексту: Агенција), обавезе органа управљања према савјетнику, престанак овлашћења и
поступање Агенције по извјештајима савјетника и друга питања значајна за обављање
послова савјетника у банци.
Рјешење о именовању савјетника
Члан 2.
(1) Агенција рјешењем именује једног или више савјетника (у даљем тексту: рјешење
о именовању савјетника) када оцијени да банка значајно крши одредбе закона и
других прописа или ако постоје значајни недостаци у пословању банке и када
оцијени да је потребна детаљнија процјена и праћење финансијског стања банке.
(2) Рјешењем о именовању савјетника Агенција нарочито утврђује:
1) датум именовања,
2) име, презиме и правно лице у којем је запослен прије именовања за савјетника,
3) разлог именовања,
4) овлашћења и обавезе савјетника, са јасно разграниченим овлашћењима,
обавезама и одговорностима савјетника од органа управљања и руковођења
банке,
5) период трајања мандата,
6) извјештавање Агенције и
7) висину накнаде за рад.
(3) Рјешење о именовању, разрјешењу или продужењу мандата савјетника у банци без
одгађања се доставља савјетнику и банци у којој је именован.
Услови које мора испуњавати савјетник
Члан 3.
(1) Лице које се именује за савјетника банке мора бити независно од банке и мора
испуњавати услове потребне за именовање члана управе банке из чл. 69. Закона о
банкама Републике Српске (у даљем тексту: Закон).

(2) Независним од банке сматра се лице које испуњава сљедеће услове:
1) нема директно или индиректно власништво у банци или у члану банкарске
групе чији је та банка дио, односно чланови његове породице немају ово
власништво,
2) није члан надзорног одбора банке, одбора банке утврђених Законом, као ни
органа управљања и руковођења члана банкарске групе чији је та банка дио,
односно чланови његове породице нису чланови ових органа и одбора и
3) с банком или чланом банкарске групе чији је та банка дио није уговорна
страна у уговорном односу који би могао негативно утицати на његову
непристрасност и независност, нити је у таквом уговорном односу било у
периоду од годину дана прије дана увођења привремене управе.
(3) Чланови породице из става 2. овог члана имају значење утврђено чланом 2. став 1.
тачка 23. Закона.
Овлашћења и обавезе савјетника
Члан 4.
(1) Савјетник за свој рад одговара Агенцији и своја овлашћења не може пренијети на
друга лица.
(2) Савјетник банке овлашћен је да:
1) неограничено приступа свим пословним просторијама банке,
2) прегледа пословне књиге и документацију банке,
3) тражи податке, обавјештења, извјештаје и изјаве од чланова органа управљања,
лица запослених у банци и других стручних служби банке,
4) органима управљања даје сагласност за доношење одлука о питањима која се
према рјешењу о именовању савјетника не могу донијети без претходне
сагласности савјетника, а која могу укључивати сљедеће:
1. одобравање кредита и пружање других финансијских услуга лицима
повезаним с банком,
2. задуживање банке,
3. улагања банке у имовину и у друга правна лица,
4. продају имовине банке,
5. увођење нових производа,
6. одређивање висине накнаде за чланове органа управљања и руковођења
банке, укључујући и износе варијабилног дијела накнаде који се исплаћују
овим лицима или другим запосленима у банци и
7. друга питања,
5) присуствује сједницама органа управљања и њихових одбора и комисија и
учествује у њиховом раду без права гласа,
6) Агенцији доставља мишљења и примједбе на одлуке органа управљања банке за
чије доношење није потребна сагласност савјетника, за које оцијени да могу
утицати на погоршање финансијског стања банке или на испуњење услова за
предузимање мјера ране интервенције.
(3) Савјетник је дужан да одмах обавијести Агенцију о свим околностима које по
његовој оцјени могу утицати на неизвршавање наложених мјера за отклањање
неправилности и незаконитости из члана 200. Закона, као и о свим околностима
које по његовој оцјени могу утицати на погоршање финансијског стања банке или
на испуњење услова за предузимање мјера ране интервенције Агенције.
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Обавезе органа управљања банке
Члан 5.
(1) Органи управљања и руковођења банке одговорни су за рад банке у складу са
Законом и подзаконским актима Агенције.
(2) У рјешењу о именовању савјетника којим је одређено да савјетник управља банком
заједно с органима управљања банке, овлашћења и обавезе савјетника утврђују се
тако да су одговорности савјетника и ових органа јасно разграничене.
(3) Органи управљања банке дужни су:
1) да савјетнику доставе све тражене податке,
2) да се савјетују са савјетником и од њега добију сагласност за доношење
конкретних одлука за које је потребна сагласност савјетника према рјешењу о
именовању савјетника и
3) да позову савјетника на своје сједнице и сједнице својих одбора и правовремено
му доставе документацију потребну за присуствовање сједницама.
Период трајања мандата савјетника
Члан 6.
(1) Мандат савјетника може трајати најдуже годину дана, уз могућност продужења за
још једну годину ако Агенција процијени да је то неопходно ради окончања
започетих активности.
(2) Мандат савјетника може се окончати и прије истека рока из става 1. овог члана ако
Агенција или савјетник оцијене да именовање савјетника није довело или неће
довести до побољшања финансијског стања банке или ако се финансијско стање
банке поправило у мјери да савјетник више није потребан.
(3) Агенција утврђује период трајања, овлашћења и обавезе савјетника.
(4) Агенција у току трајања мандата може разријешити савјетника ако своју дужност
не обавља на задовољавајући начин, као и због других оправданих разлога, те
именовати новог савјетника, чији мандат може трајати најдуже до истека започетог
мандата претходног савјетника.
Извјештавање Агенције
Члан 7.
(1) Савјетник је дужан да у року утврђеном рјешењем Агенције, а најкасније у року од
60 дана од дана именовања, сачини и Агенцији достави извјештај о финансијском
стању и условима пословања банке са процјеном њене финансијске стабилности и
могућностима даљег пословања.
(2) Извјештај савјетника из става 1. овог члана Агенција доставља банци.
(3) Савјетник је дужан да редовно, најмање једном мјесечно, 15 дана након истека
извјештајног мјесеца, а на захтјев Агенције и чешће, извјештава Агенцију о
пословању банке и њеном финансијском стању и радњама које је предузео у
извршавању својих дужности.
(4) На основу достављених извјештаја савјетника Агенција може наложити банци
једну или више мјера надзора прописаних Законом.
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Накнада за рад савјетника
Члан 8.
Савјетник има право на накнаду за свој рад, чију висину утврђује и исплаћује Агенција.
Престанак овлашћења савјетника
Члан 9.
Овлашћења савјетника престају даном:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

истека рока на који је именован,
разрјешења,
именовања привременог управника,
именовања посебног управника,
именовања ликвидационог управника и
отварања стечајног поступка.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана након објављивања у „Службеном гласнику
Републике Српске“.

Број: УО-337/17
Датум: 11.12.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Мира Бјелац
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