
 
 

На основу члана 243. и 245. 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 47. сједници, 
одржаној дана 26.02.2018. године, д о н о с и 

 
 

O Д Л У К У  
О БАНЦИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ 

 
Опште одредбе 

Члан 1. 

Oвом одлуком прописују се садржај документације и докази који се Агенцији за 
банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) подносе уз захтјев за 
издавање дозволе за рад банке за посебне намјене, нaчин и пoступак прeнoса акција, 
имовине, прaвa или oбaвeзa бaнкe у рeструктурирaњу нa бaнку зa посебне намјене, 
као и могућност преноса акција, имовине, прaвa или oбaвeзa бaнкe зa посебне намјене 
на банку у рeструктурирaњу, те услoви и начин прoдajе акција, имовине, прaвa и 
oбaвeзa бaнкe зa посебне намјене, укључуjући и њeнo oглaшaвaњe. 

 
Издавање дозволе за рад  
банци за посебне намјене 

Члан 2. 

(1) Дозволу за рад банке за посебне намјене издаје Агенција на основу захтјева 
оснивача, уз који се достављају:  

1) оснивачки акт и статут банке на које је сагласност дала Агенција,  
2) доказ о уплати минималног оснивачког капитала,  
3) имена предложених чланова надзорног одбора и управе банке са подацима о 

њиховим квалификацијама, стручном знању, искуству, пословној репутацији и 
угледу, 

4) приједлог стратегије и ризични профил, 
5) пословни план, 
6) финансијске пројекције и  
7) други акти на захтјев Агенције.  

(2) О захтјеву из става 1. овог члана Агенција одлучује најкасније у року од два радна 
дана од дана пријема уредног захтјева и рјешење о издавању дозволе за рад 
објављује у „Службеном гласнику Републике Српске“, једним или више дневних 
новина доступних на цијелој територији Босне и Херцеговине и на својој интернет 
страници.  

(3) У случају да уз захтјев нису достављени сви потребни документи или информације, 
Агенција може тражити од подносиоца захтјева додатне документе или 
информације. Исти морају бити поднесени у року који одреди Агенција.  

(4) Дозвола за рад банке за посебне намјене издаје се на период најдуже до двије 
године од дана посљедњег извршеног преноса акција, имовине, права или обавеза, 
уз могућност продужења тог рока за годину дана или више једногодишњих периода, 
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ако је такво продужење неопходно због одржавања критичних функција банке за 
посебне намјене и обезбјеђења услова за престанак њеног рада. 

(5) Оснивач банке за посебне намјене дужан је да пријаву за упис у регистар 
пословних субјеката поднесе најкасније наредног радног дана од дана издавања 
дозволе за рад.  

(6) На оснивање, пословање и надзор над банком за посебне намјене примјењују се 
одредбе Закона о банкама Републике Српске (у даљем тексту: Закон).  

(7) Изузетно од става 6. овог члана, банка за посебне намјене може се основати и ако 
нису испуњени услови за оснивање утврђени овом одлуком и Законом, када је то 
због хитности неопходно ради остваривања циљева реструктурирања.  

(8) У случају издавања дозволе за рад из става 7. овог члана, Агенција утврђује рок до 
када је банка за посебне намјене дужна да своје пословање усклади с одредбама 
Закона које се односе на капитал и показатеље пословања банке, а који не може 
бити дужи од шест мјесеци од дана издавања дозволе, и који се може продужити 
на захтјев банке за посебне намјене упућен Агенцији.  

 
Оснивачки акт банке за посебне намјене 

Члан 3. 

Оснивачки акт из члана 2. став 1. тачка 1. ове одлуке jeсте акт оснивача о оснивању 
банке за посебне намјене, који минимално садржи:  

1) податке о оснивачу, 
2) пословно име банке за посебне намјене и њено сједиште, 
3) рок на који се оснива банка за посебне намјене, 
4) износ оснивачког капитала банке за посебне намјене и рок за његову уплату,  
5) права, обавезе и одговорности оснивача банке за посебне намјене, 
6) број акција банке за посебне намјене, ознаку класе и њихову номиналну и 

књиговодствену вриједност, 
7) послове које ће обављати банка за посебне намјене, 
8) начин покрића губитака банке за посебне намјене, 
9) права и обавезе оснивача у случају статусних промјена банке за посебне 

намјене, 
10) управљање и руковођење банком, састав и надлежности органа банке, 
11) име и презиме лица које представља банку у поступку оснивања, 
12) укупан или процијењени износ трошкова у вези са оснивањем банке за 

посебне намјене,  
13) друге елементе, односно податке од значаја за пословање банке. 

 
Статут банке за посебне намјене 

Члан 4. 

(1) Статут банке за посебне намјене из члана 2. став 1. тачка 1. ове одлуке минимално 
садржи:  

1) пословно име и сједиште банке за посебне намјене, 
2) дјелатност, односно послове које ће обављати банка за посебне намјене, 
3) укупан износ оснивачког капитала, те услове за његово повећање и смањење, 
4) број акција и њихову номиналну вриједност, врсте и класе акција које је банка 

за посебне намјене овлашћена да изда, као и права из акција сваке класе, 
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5) начин сазивања и питања о којима одлучује скупштина банке за посебне 
намјене, 

6) састав, начин именовања и разрјешења надзорног одбора и управе банке 
за посебне намјене, 

7) права, обавезе и одговорност чланова управе и надзорног одбора банке за 
посебне намјене и других лица с посебним овлашћењима и одговорностима 
утврђених статутом те банке, као и начин утврђивања накнада тим лицима, 

8) обавезе и права запослених који обављају кључне функције, 
9) овлашћење за потписивање и заступање банке за посебне намјене, 
10) одредбе о систему унутрашњих контрола у банци за посебне намјене, 
11) одредбе о интерној и спољној ревизији банке за посебне намјене, 
12) податке и документацију који се сматрају пословном тајном банке за 

посебне намјене и начин поступања с тим подацима и документацијом, 
13) престанак рада банке за посебне намјене, 
14) начин доношења општих аката банке за посебне намјене,  
15) друге елементе, односно податке од значаја за пословање банке за посебне 

намјене.  

(2) Статут банке за посебне намјене мора да буде усвојен на скупштини оснивача у 
форми нотарски обрађене исправе и овјерен. 

 
Именовање чланова органа  

управљања банке за посебне намјене 

Члан 5. 

(1) Чланове органа управљања банке за посебне намјене именује оснивач из члана 1. 
ове одлуке, уз претходно прибављену сагласност Агенције.  

(2) Уз списак имена предложених чланова управе и надзорног одбора банке за 
посебне намјене оснивач доставља приједлог одлуке о њиховом именовању и 
податке о њиховој квалификацији, искуству и пословној репутацији и другу 
документацију којом потврђује да исти испуњавају услове за именовање чланова 
надзорног одбора и управе банке у складу са Законом и Одлуком о условима и 
поступку издавања дозвола, одобрења и сагласности банкама које обављају 
дјелатност у Републици Српској. 

(3) Агенција ће укинути сагласност за члана органа управљања банке за посебне 
намјене уколико исти престане испуњавати услове из става 2. овог члана. 

(4) Оснивач банке за посебне намјене дужан је у року од 10 дана од дана достављања 
рјешења из става 3. овог члана покренути поступак за именовање новог члана 
органа управљања банке за посебне намјене. 

(5) Агенција даје сагласност на накнаде чланова органа управљања и на акт о 
утврђивању њихових дужности. 

(6) Уз захтјев за давање сагласности на зараде чланова органа управљања банке за 
посебне намјене банка доставља акт надлежног органа којим се одређује та накнада.  

(7) При давању сагласности на накнаде чланова органа управљања банке за посебне 
намјене Агенција узима у обзир висину средстава обезбијеђених за пословање те 
банке, износ имовине и обавеза те банке, пословне резултате, као и процијењени 
износ који би се добио уновчавањем имовине у случају спровођења стечајног 
поступка над банком.  
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(8) Банка за посебне намјене, њени органи управљања или више руководство не 
одговарају за штету према акционарима и повјериоцима банке у реструктурирању 
због свог дјеловања или пропуста током извршавања својих дужности, осим ако то 
дјеловање или пропуст представљају грубу непажњу или тежу повреду радне 
дужности.  
 

Стратегија и ризични 
 профил банке за посебне намјене 

Члан 6. 

(1) Уз захтjев за давање одобрења на стратегију банке за посебне намјене та банка 
Агенцији доставља пословни план, укључујући и финансијске пројекције, те стратегију 
преузимања ризика и управљања њима, као и политику за управљање ризицима.  

(2) Стратегија преузимања ризика и управљања њима и политика за управљање 
ризицима сачињавају се у складу с Одлуком о управљању ризицима у банкама и 
морају бити у складу с пословним циљевима банке за посебне намјене, природом, 
обимом и сложеношћу дјелатности коју банка за посебне намјене обавља, као и 
врстом и износом имовине и обавеза пренесених на банку за посебне намјене. 

(3) Банка за посебне намјене дужна је да акте из става 1. овог члана разматра 
периодично и да их мијења по потреби, а нарочито у случају значајних измјена 
околности и чињеница из става 2. овог члана. 

(4) На основу идентификованих и процијењених ризика, банка за посебне намјене 
утврђује свој ризични профил, тј. врсту и висину ризика којима је изложена или би 
могла бити изложена у свом пословању, а утврђује и склоност ка преузимању 
ризика, тј. ниво ризика који је банка спремна да преузме с циљем остваривања 
своје пословне стратегије и циљева. 

(5) Акт свог надлежног органа којим се одобравају утврђени ризични профил и 
склоност ка преузимању ризика из става 5. овог члана, банка за посебне намјене 
доставља Агенцији, уз опис најзначајнијих процијењених ризика којима је банка 
изложена у обављању својих дјелатности. 

 
Достављање прописане документације и доказа 

Члан 7. 

(1) Документација и докази прописани овом одлуком достављају се у оригиналу или у 
овјереној копији и не могу бити старији од три мјесеца.  

(2) Ако банка за посебне намјене доставља акт на страном језику, дужна је уз исти 
доставити и његов службено овјерени превод. 

 
Начин и поступак за пренос акција, имовине, права  

или обавеза банке у реструктурирању на банку за посебне намјене 

Члан 8. 

(1) Aгeнциja имa oвлaшћeњe зa прeнoс акција и других власничких инструмената 
једне или више банака у реструктурирању, цјелокупне или дијела имовине, права 
или обавеза једне или више банака у реструктурирању на банку за посебне 
намјене. 
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(2) За пренос из става 1. овог члана није потребна сагласност акционара, депонената и 
других повјерилаца банке у реструктурирању, нити било које треће стране. 

(3) Агенција може на банку за посебне намјене више пута извршити пренос из става 1. 
овог члана.  

(4) Укупна вриједност обавеза пренесених на банку за посебне намјене не може 
прећи укупну вриједност имовине и права банке у реструктурирању која су 
пренесена банци за посебне намјене или су тој банци обезбијеђена из других 
извора.  

 
Опције за пренос акција, средстава, права или  

обавеза банке за посебне намјене на банку у реструктурирању 

Члан 9. 

(1) Након оснивања банке за посебне намјене Агенција може да:  

1) пренесе права, имовину или обавезе са банке за посебне намјене назад на банку 
у реструктурирању, или акције или друге власничке инструменте акционарима, а 
банка у реструктурирању или акционари дужни су преузети такву имовину, права 
или обавезе, или акције или друге власничке инструменте, под условом да је 
такав пренос био изричито наведен у инструменту којим је извршен пренос или 
ако пренесена имовина, права, обавезе, акције или други власнички 
инструменти не испуњавају услове за пренос,  

2) пренесе акције или друге власничке инструменте, имовину, права или 
обавезе са банке за посебне намјене на треће лице. 

(2) Aгeнциja мoжe дa извршaвa oвлaшћeњe кoje je пoмeнутo у стaву 1. нa прeнoс 
акција, срeдстaвa, прaвa или oбaвeзa сaмo у сљедећим случајевима:  

1) ако је ситуaциja нa кoнкрeтнoм тржишту зa тaкву имовину тaквe прирoдe дa 
би њихова ликвидaциja у oквиру стeчajног пoступкa мoглa дa имa нeгaтивaн 
утицaj нa jeднo или вишe финaнсиjских тржиштa, 

2) ако је тaкaв прeнoс нeoпхoдaн дa би сe oсигурaлo функциoнисaњe бaнкe у 
рeструктурирaњу или бaнкe зa посебне намјене или  

3) ако је тaкaв прeнoс нeoпхoдaн дa би сe добио мaксимум из пoступкa 
ликвидације у oквиру стeчajног пoступкa. 

(3) Aгeнциja oдрeђуje нaкнaду зa прeнoс имовине, прaвa и oбaвeза нa бaнку у 
рeструктурирaњу у склaду сa принципимa кojи су успoстaвљeни зa процјену 
вриједности имовине и обавеза зa потребе рeструктурирaњa.  

(4) Aгeнциja мoжe дa прeнeсe имовину, прaвa или oбaвeзe сa бaнкe зa посебне 
намјене нa бaнку у рeструктурирaњу у вишe oд jeднoг нaврaтa, уколико су 
испуњeни сљeдeћи услoви: 

1) мoгућнoст дa сe кoнкрeтнa имовина, прaвa или oбaвeзe мoгу прeниjeти 
назад eксплицитнo je нaвeдeнa у инструмeнту кojим je прeнoс извршeн или 

2) кoнкрeтнa имовина, прaвa или oбaвeзe нe спадају у врсту имовине права и 
обавеза који су кoнкрeтнo прoписaни у инструмeнту кojим je извршeн 
прeнoс или не испуњaвa услoвe зa прeнoс прaвa, срeдстaвa или oбaвeзa кojи 
су кoнкрeтнo прoписaни у инструмeнту кojим je извршeн прeнoс.  
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(5) Преноси из става 4. овог члана могу бити извршени у било којем року наведеном у 
одлуци Агенције о преносу на банку за посебне намјене, ако су у складу са свим 
условима наведеним у одлуци. 
 

Услови и начин за продају акција, имовине или  
обавеза и престанак рада банке за посебне намјене 

Члан 10. 

(1) Приликом продаје банке за посебне намјене или њене имовине или обавеза 
Агенција обезбјеђује да се банка или одговарајућа имовина или обавезе на 
тржиште ставе под истим условима, те да продаја не доведе до лажног 
приказивања или давања предности одређеним могућим купцима, тј. до њихове 
дискриминације.  

(2)  Свака продаја из става 1. овог члана врши се под тржишним условима.  

(3) Агенција одузима дозволу за рад банци за посебне намјене у сљедећим 
случајевима:  

1) ако се банка за посебне намјене споји са другом банком или припоји тој 
банци, у складу са Законом,  

2) ако банка за посебне намјене више не испуњава услове прописане 
чланом 243. став 1. Закона,  

3) ако су цјелокупна или највећи дио имовине, права или обавеза банке за 
посебне намјене продати трећем лицу,  

4) ако истекне рок из члана 243. став 4. Закона и  
5) ако се имовина банке за посебне намјене у потпуности отуђи, тј. уновчи, 

и њене обавезе у потпуности измире.  

(4) У случајевима из става 3. т. 3. и 4. овог члана, Агенција покреће поступак 
ликвидације, тј. подноси надлежном суду приједлог за покретање стечајног 
поступка над банком за посебне намјене.  

(5) Износ добијен након поступка ликвидације или стечаја банке за посебне намјене, 
умањен за износ накнада у складу са чланом 240. став 6. Закона, исплаћује се:  

1) акционарима банке у реструктурирању, ако је преносом њихових акција 
основана банка за посебне намјене, и  

2) банци у реструктурирању ако је преносом, у цијелости или дјелимично, 
имовине, права или обавеза банке у реструктурирању основана банка за 
посебне намјене.  

 
Прелазне и завршне одредбе 

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана након објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Српске“. 
 
 
Број: УО-371/18 
 
Датум: 26.02.2018. год. 

 ПРЕДСЈЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА 

Мира Бјелац 
 


