
На основу члана 99. и члана 291. 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. 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 ПОЛИТИЦИ И ПРАКСИ НАКНАДА У БАНЦИ 

 
ГЛАВА I 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1.  
(1) Овом одлуком прописују се обавезе банке у погледу доношења и провођења 

политике накнада запосленима у банци.  

(2) Све банке са сједиштем у Републици Српској, којима је Агенција за банкарство 
Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) издала дозволу за рад, дужне су 
примјењивати одредбе ове одлуке. 

(3) Банка је дужна примјењивати одредбе ове одлуке на појединачној и консолидованој 
основи.  

(4) У смислу става 3. овог члана, одредбе ове одлуке примјењују се на нивоу банкарске 
групе, банке, подређеног друштва банке, укључујући и подређена друштва банке 
која су основана у финансијским центрима са повољнијим пореским режимом. 

 
Члан 2. 

Појмови који се користе у овој одлуци имају сљедећа значења: 

1) Накнаде – сви облици директних или индиректних финансијских и нефинансијских 
плаћања и други облици накнада или погодности на које запослени имају право, по 
основу уговора закључених са банком или другим правним лицем из банкарске групе.  
Финансијска плаћања, други облици накнада и погодности обухватају: плате, 
накнаду трошкова, бонусе за успјешност у раду, укључујући и накнаде у облику 
акција, опција на акције, учешће у добити, дискреционе пензионе погодности, 
полисе животног осигурања, опрост дуга или смањење обавезе по основу отплате 
кредита запослених са значајним утицајем на ризични профил банке у периоду 
обавјештења о престанку радног односа и друге сличне облике накнада и 
погодности, укључујући додатно уговорене отпремнине и сличне погодности у 
случајевима пријевременог прекида радног односа који се уговарају на појединачној 
и дискреционој основи. 
Нефинансијска плаћања и погодности укључују неновчане погодности које се 
односе на додатно здравствено осигурање, погодности кориштења различитих 
техничких средстава која се не користе у обављању пословне активности (на 
примјер, кориштење службеног возила, мобилног телефона, рачунара и сл. у 
приватне сврхе) и друге додатне повластице.  
Накнаде обухватају и нефинансијска плаћања и погодности које запосленима 
банке даје друго правно лице – чланица исте банкарске групе или правна лица која 
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су у посебном односу са банком.  
Накнадама и бенефицијама не сматрају се плаћања и бенефиције који не зависе од 
доношења дискреционе одлуке, односно на које имају право сви запослени банке и 
које запослене банке не подстичу на преузимање ризика за банку (нпр. обавезни 
законски доприноси за пензионо, социјално и здравствено осигурање, колективне 
полисе осигурања и уговорени здравствени прегледи свих запослених, накнаде 
плата у складу са законским прописима и колективним уговором и сл.). 
Укупна накнада састоји се од фиксног и варијабилног дијела накнаде. Испуњавање 
захтјева из ове одлуке подразумијева да се износ накнаде исказује на бруто основи.  

2) Варијабилни дио накнаде – дио укупне накнаде који зависи од успјешности 
запосленог, пословне јединице и банке, а заснован је на унапријед дефинисаним и 
мјерљивим критеријумима.  

3) Фиксни дио накнаде – дио укупне накнаде који представља разлику између 
укупног износа накнаде и варијабилног дијела накнаде, а заснива се на унапријед 
дефинисаним условима. 

4) Пословна јединица – организациони дио банке за који банка може самостално 
оцјењивати успјешност.  

5) Запослени у банци – физичко лице које на основу уговора о раду или неког другог 
уговора закљученог са банком обавља одређене послове за банку.  
У случају екстернализације, којом је банка уговорно повјерила обављање 
одређених активности пружаоцима услуга који су чланови банкарске групе, 
запосленим се у смислу ове одлуке сматра и физичко лице које је на основу 
уговора о раду или неког другог уговорног односа закљученог са пружаоцем 
услуга директно укључено у пружање услуга банци за потребе обављања 
одређених послова, које би банка иначе обављала сама.  
У смислу ове одлуке запосленим се сматра и прокурист банке. 

6) Идентификовани (релевантни) запослени – сви запослени чије професионалне 
активности имају значајан утицај на ризични профил банке. Идентификовани 
запослени обухватају најмање сљедеће категорије запослених:  
1. чланове надзорног одбора банке,  
2. чланове управе банке,  
3. више руководство, 
4. руководиоце контролних функција банке,  
5. лица која преузимају ризике за банку и 
6. све друге запослене банке, чије активности имају значајан утицај на ризични 

профил банке, који су према припадајућем распону укупних накнада, заједно 
са дискреционим пензионим погодностима, на истом или вишем нивоу у 
односу на више руководство и лица која преузимају ризике. 

7) Више руководство – у складу са чланом 2. став 1. тачка 30. Закона о банкама 
Републике Српске. Више руководство, у смислу ове одлуке, обухвата и 
руководиоце организационих дијелова банке највишег хијерархијског нивоа (нпр. 
главна филијала, филијала и сл.), те руководиоце значајнијих пословних јединица 
банке. 

8) Контролне функције у банци – функција управљања ризицима, функција праћења 
усклађености и функција интерне ревизије.  

9) Лица која преузимају ризике за банку – запослени чије професионалне активности 
имају значајан утицај на ризични профил банке, укључујући и запослене у 
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одјељењима трговања и продаје који у домену својих одговорности закључују 
послове који имају значајан утицај на ризични профил банке или друга лица 
овлаштена за закључивање уговора и преузимање ризичних позиција банке у 
оквиру додијељених овлаштења и одговорности. Поред запослених чије 
индивидуалне професионалне активности имају утицај на ризични профил банке, 
лица која преузимају ризике за банку односе се и на оне запослене чије 
професионалне активности на колективној основи (као чланови групе запослених) 
имају утицај на ризични профил банке. 

10)  Ризични профил банке – у складу са чланом 2. став 1. тачка 4. Одлуке о управљању 
ризицима у банкама. 

11) Дискреционе пензионе погодности – повећане пензионе погодности које банка на 
дискреционој основи додјељује запосленом у оквиру пакета варијабилног дијела 
накнаде, а које не обухватају обрачунате погодности запосленог према условима 
пензионе шеме предузећа. 

12)  Обрачунски период – период током којег се процјењује и мјери успјешност 
идентификованих запослених за потребе утврђивања варијабилног дијела накнаде 
запослених банке. Обрачунски период је најмање једна година.  

13)  Одгода накнаде – уговорна одредба према којој се варијабилни дио накнаде не 
исплаћује непосредно након протека обрачунског периода, због усклађивања 
накнаде са преузетим ризицима из претходног периода. Накнаде су одгођене ако 
су испуњена оба сљедећа услова: 
1) ако примаоцу накнаде нису исплаћене, односно ако му нису пренесена права из 

финансијских инструмената, 
2)  ако је проведена уговорена одредба о малусу.  

14) Период одгоде – период током којег банка врши одгоду плаћања варијабилног 
дијела накнаде и наступа по завршетку периода процјене, односно датумом 
утврђивања овог дијела накнаде, а траје најмање три до пет година. 

15) Малус – уговорна одредба према којој је запослени сагласан с тиме да му банка 
није дужна исплатити, односно пренијети права над дијелом одгођеног 
неисплаћеног варијабилног дијела накнада или над цијелим одгођеним 
неисплаћеним варијабилним дијелом накнада, уколико остварење претходно 
преузетих ризика доведе до нарушене успјешности, односно лошијег 
финансијског резултата. Услови према којима ће се активирати одредба о малусу 
морају бити детаљно дефинисани уговором између банке и запосленог.  

16) Поврат накнаде (енгл. claw back) – уговорна одредба према којој се запослени 
обавезује да банци врати одређени износ његовог варијабилног дијела накнада, 
враћањем исплаћеног износа или враћањем права из финансијских инструмената, 
уколико остварење претходно преузетих ризика доведе до нарушене успјешности, 
односно лошијег финансијског резултата. Ова се одредба може уговорити на 
одгођени и неодгођени варијабилни дио накнаде. Услови према којима ће се 
активирати одредба о поврату накнаде морају бити детаљно дефинисани уговором 
између банке и запосленог.  

17) Задржавање накнада – уговорна одредба према којој је запослени сагласан да за 
варијабилни дио накнада, које су му исплаћене у облику финансијских 
инструмената и за које су му пренесена права из тих инструмената, не смије 
пренијети права из тих инструмената током унапријед уговореног периода.  

18)  Период задржавања (ограничења) – период током којег запослени задржава 
варијабилни дио накнада исплаћених у облику прихватљивих финансијских 
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инструмената, а по основу којих се у том периоду не смију преносити права. 
Период задржавања почиње преносом права из финансијских инструмената. 

19)  Ванредна јавна финансијска подршка – у складу са чланом 2. став 1. тачка 40. 
Закона о банкама Републике Српске. 

 
 

ГЛАВА II 
ДОНОШЕЊЕ И ПРИМЈЕНА ПОЛИТИКЕ НАКНАДЕ 

 
Члан 3. 

(1) Банка је дужна донијети и примјењивати политику накнада, усклађену са 
пословном стратегијом банке, циљевима, вриједностима и дугорочним интересима 
банке, стратегијом преузимања ризика у погледу промовисања ефикасног 
управљања ризицима, тако да не подстиче преузимање ризика које прелази ниво 
прихватљивог ризика за банку. 

(2) Политика накнада треба да укључи и мјере за спречавање сукоба интереса.  

(3) Приликом доношења и примјене политике из става 1. овог члана банка је дужна 
примијенити опште захтјеве везане за усклађивање са ризиком, који су дати у глави 
3. ове одлуке.  

(4) Приликом закључења уговора о раду или других уговорних односа између 
запослених и банке, банка мора обезбиједити усклађеност истих са политиком 
накнада из става 1. овог члана. 

(5) Банка не смије варијабилни дио накнада исплаћивати преко других правних лица 
или помоћу метода које олакшавају избјегавање захтјева из ове одлуке. 

 
Члан 4. 

(1) Надзорни одбор банке дужан је усвојити, прегледати и преиспитати принципе 
политике накнаде најмање једном годишње, те обезбиједити провођење политике и 
праксе накнада у оквиру система управљања. 

(2) Надзорни одбор банке дужан је донијети одлуке о:  
1) максималном износу варијабилног дијела накнада које ће банка исплатити свим 

запосленима банке за одређену пословну годину, 
2) накнадама чланова управе банке и руководилаца контролних функција, на 

појединачној основи, 
3) смањењу или укидању варијабилног дијела накнада запосленима, укључујући 

активирање одредби о малусу или поврату накнада, ако дође до значајног 
нарушавања успјешности или остваривања губитка банке, у складу са чланом 11. 
став 1. ове одлуке. 

(3) Одлуке надзорног одбора банке из става 2. овог члана проводи управа банке, у 
складу са политиком накнада. 

(4) Накнаде запослених банке које нису наведене у ставу 2. подтачка 2. овог члана, 
управа банке може одредити на групној основи. Управа је дужна информисати 
надзорни одбор банке о накнадама других идентификованих запослених чије 
професионалне активности имају значајан утицај на ризични профил банке, на 
основу извршене анализе у складу са чланом 9. ове одлуке. 

(5) Изузетно од ст. 1–4. овог члана, скупштина банке даје сагласност на политику 
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накнада и на одлуку о максималном износу варијабилног дијела накнада које ће 
банка исплатити свим запосленима банке за одређену пословну годину, те доноси 
одлуку о варијабилном дијелу накнада члановима управе банке. 

(6) Скупштина банке доноси одлуку о накнадама надзорног одбора, поштујући захтјеве 
из члана 63. Закона о банкама Републике Српске и одредаба ове одлуке. 

 
Члан 5. 

(1) Функција интерне ревизије је дужна, најмање једном годишње, извршити оцјену 
примјене политика накнада у банци, што укључује преглед провођења политике 
накнада, а извјештај о томе доставити одбору за ревизију и надзорном одбору банке. 

(2) Одбор за накнаде или, ако банка тај одбор није основала, надзорни одбор банке, 
дужан је најмање једном годишње преиспитати политику накнада и оцијенити 
усклађеност провођења политике накнада са:  
1) релевантним прописима, смјерницама, принципима и кодексима, 
2) политикама и процедурама банке везаним за накнаде запослених банке.  

(3) Одбор, који је одговоран за провођење поступка из става 2. овог члана, дужан је у 
тај поступак укључити контролне функције банке, службу људских ресурса, правну 
службу и службу финансијског планирања. 

(4) Ако се у поступку из става 2. овог члана утврде недостаци у политици накнада или 
у њеном провођењу, надзорни одбор банке дужан је без одгађања донијети план 
отклањања тих недостатака и покренути испуњење тог плана.  

(5) Уколико поступак из става 2. овог члана проводи одбор за накнаде, извјештај о 
обављеном поступку мора се доставити управи и надзорном одбору банке, те 
лицима одговорним за рад контролних функција банке. Извјештај управе и лица 
одговорних за рад контролних функција односи се и на случај када поступак из 
става 2. овог члана проводи надзорни одбор. 

 
Члан 6. 

(1) Приликом примјене одредаба чл. 7–12. ове одлуке банка је дужна поступити према 
принципу пропорционалности, односно на начин и у обиму који одговара 
величини, интерној организацији, врсти, обиму и сложености пословних 
активности банке. 

(2) Како би могла поступити према принципу пропорционалности, банка је дужна 
анализирати најмање сљедеће критеријуме: 
1) износ активе банке и структуру прихода и расхода банке, 
2) расположиве власничке и дужничке инструменте, 
3) врсте услуга које пружа клијентима и врсте клијената (нпр. становништво, 

привредна друштва, тијела јавног сектора и сл.), 
4) пословну стратегију, структуру пословних активности, мјерљивост и предвидивост 

ризика пословних активности, 
5) структуру извора финансирања, 
6) интерну организацију, укључујући ниво варијабилног дијела накнада које се могу 

исплатити идентификованим запосленим, 
7) сложеност производа и 
8) географску присутност и опсег активности у одређеним географским областима. 

(3) Приликом примјене одредаба ове одлуке у складу са принципом пропорционалности, 
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банка је дужна узети у обзир ризични профил и склоност ка преузимању ризика, те 
донијети и проводити политике накнада које су на одговарајући начин усклађене са 
пословном стратегијом, циљевима, вриједностима и дугорочним интересима банке.  

(4) На основу анализе критеријума из ст. 2. и 3. ове одлуке банка је дужна утврдити да ли се 
сматра значајном банком. Анализа критеријума мора бити адекватно документована, 
свеобухватна и разумљива. 

(5) Независно од резултата анализе из става 4. овог члана, значајном банком сматра се 
и банка коју је Агенција одредила као системски значајну у складу са 
методологијом из Одлуке o дефинисању критеријума и методологије за утврђивање 
системски значајне банке.  

(6) Значајна банка дужна је примјењивати све одредбе ове одлуке, а банка која није 
значајна није дужна примјењивати одредбе из ст. 3–12. члана 11. и члана 12. ове 
одлуке. 

(7) Банка је дужна на захтјев Агенције образложити начин на који је провела анализу 
критеријума из ст. 2. и 3. овог члана и доставити сву релевантну документацију.  

(8) Банка је дужна примијенити одредбе чл. 10. и 11. ове одлуке према принципу 
пропорционалности, односно на начин који је примјерен утицају идентификованог 
запосленог на ризични профил банке.  
 

 
ГЛАВА III 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАХТЈЕВИ ПОЛИТИКЕ НАКНАДА 
 

Члан 7. 
(1) Банка је дужна примијенити опште захтјеве из члана 8. ове одлуке на све запослене.  

(2) Банка је дужна примијенити посебне захтјеве из чл. 10. и 11. ове одлуке на 
идентификоване запослене, односно запослене чије професионалне активности 
имају значајан утицај на ризични профил банке. 

(3) Изузетно од става 2. банка није дужна примијенити одредбе из ст. 3–12. члана 11. 
ове одлуке на идентификоване запослене чији варијабилни дио накнаде на 
годишњој основи не прелази 100.000 КМ. 

(4) Изузетно од става 2. овог члана, с циљем боље усклађености накнада са преузетим 
ризицима, банка може неке или све посебне захтјеве из чл. 10. и 11. ове одлуке 
примијенити и на запослене који нису идентификовани запослени, односно који 
нису обухваћени чланом 9. ове одлуке, што је дужна прописати политиком накнада 
и досљедно примјењивати. 

 
Члан 8. 

(1) Банка је дужна донијети и проводити политику накнада, која мора испуњавати све 
сљедеће услове:  
1) да је у складу са примјереним и ефикасним управљањем ризицима,  
2) да подстиче примјерено и ефикасно управљање ризицима,  
3) да не подстиче преузимање ризика које прелази ниво прихватљивог ризика за 

банку, 
4) да је у складу са пословном стратегијом, циљевима, вриједностима и 

дугорочним интересима банке и 
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5) да обухвата мјере за спречавање сукоба интереса, укључујући спречавање 
сукоба интереса код утврђивања накнада запослених који су укључени у 
контролне функције.  

(2) Политика накнаде подстиче преузимање ризика које прелази ниво прихватљивог 
ризика за банку, ако је испуњен било који од сљедећих услова:  
1) постоји значајна зависност запослених од варијабилног дијела накнада, која 

произилази из непримјереног односа између варијабилног и фиксног дијела 
укупних накнада или  

2) накнаде запослених у случају престанка уговорног односа са банком не 
одражавају успјешност постигнуту у одређеном периоду или немају корективног 
фактора за неуспјех или за поступање које није у складу са прописима или 
интерним актима банке.  

(3) Банка је дужна политиком накнада одредити примјерени однос између 
варијабилног и фиксног дијела укупних накнада за све категорије запослених, те за 
исте одредити примјерену горњу границу тог односа, изнад које исплата 
варијабилног дијела накнада није допуштена. Фиксни дио укупних накнада мора 
имати довољно висок удио у укупним накнадама, тако да омогућава провођење у 
потпуности флексибилне политике исплате варијабилног дијела накнада, 
укључујући могућност неисплаћивања тог дијела накнада, као и активирање 
одредаба о малусу или поврату накнаде.  

(4) При одређивању односа из става 3. овог члана банка је дужна узети у обзир:  
1) квалитет мјерења успјешности и с тим повезано прилагођавање накнада 

ризицима,  
2) дужину периода одгоде и задржавања накнада,  
3) врсту, обим и сложеност пословних активности банке,  
4) врсте ризика којима је банка изложена,  
5) категорију којој одређени запослени припада,  
6) позицију запосленог у организационој структури, те овлаштења и 

одговорности повезане са том позицијом и  
7) друге елементе за које банка процијени да су важни.  

(5) Независно од става 3. овог члана, банка је дужна одредити однос фиксног и 
варијабилног дијела накнаде појединачног запосленог у складу са сљедећим 
правилима: 
1) фиксни дио накнаде запосленог који обавља послове контролних функција не 

смије бити мањи од двије трећине укупне накнаде тог запосленог, а укупна 
годишња накнада тог запосленог не смије бити мања од просјека накнада 
радника који обављају послове упоредивог обима, сложености и одговорности, 

2) за остале запослене банка је дужна одредити однос између варијабилног и 
фиксног дијела укупних накнада тако да износ варијабилног дијела не прелази 
износ фиксног дијела укупних накнада.  

(6) Банка је дужна обезбиједити да накнаде запосленима који обављају послове 
контролних функција зависе од постигнутих циљева повезаних са њиховим 
функцијама, а не смију зависити од успјешности пословних подручја која контролишу 
или њихове оцјене о успјешности пословних подручја која контролишу.  

(7) Банка не смије запосленом гарантовати исплату одређеног износа варијабилног 
дијела накнаде. Гарантовање исплате одређеног износа варијабилног дијела 
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накнада сматра се уговорном обавезом банке да запосленом исплати одређени 
износ варијабилног дијела накнада, независно од успјешности, односно искључиво 
под условом одржавања уговорног односа до одређеног датума.  

(8) Изузетно од става 7. овог члана, банка може уговорити гарантовани варијабилни 
дио накнаде само са новим запосленима и само за прву годину њиховог рада.  

(9) Банка је дужна све запослене обавезати да неће употребљавати личне стратегије 
заштите од ризика, те да неће уговарати осигурања од губитка накнада или 
осигурања од неповољног резултата преузетих ризика, јер то нарушава 
усклађеност њихових накнада са излагањем ризицима. Ова одредба односи се на 
све накнаде запослених, укључујући одгођене накнаде и накнаде које су 
исплаћене, али које су предмет одредбе о задржавању.  

(10) Банка је дужна обезбиједити да укупни варијабилни дио накнада свих запослених 
банке не ограничава способност банке да одржи или повећа износ свог капитала 
(докапитализација из добити). Уколико банка утврди да је испуњење обавеза или 
постизање циљева у погледу капитала или ликвидности доведено у опасност, одмах 
ће примијенити конзервативну политику варијабилног дијела накнада, која обухвата: 
1) дефинисање горње границе за износ варијабилног дијела накнада на бази 

одговарајућег процента од укупне нето добити за текућу финансијску годину и 
2) укључивање нето добити и задржане добити у израчунавање капитала. 

(11) Банка је дужна исплату дискреционих пензионих бенефиција ускладити с 
пословном стратегијом, циљевима, вриједностима и дугорочним интересима банке.  

(12) У случају прекида уговорног односа, при чему запослени не одлази у пензију, 
банка је дужна износ дискреционих пензионих погодности претворити у 
финансијске инструменте. Права из тих финансијских инструмената банка не смије 
пренијети запосленом прије истека периода од пет година, рачунајући од дана када 
је запослени напустио банку.  

(13) Политика накнада и процедуре које је банка донијела за провођење политике 
накнада морају бити јасне, добро документоване и доступне свим запосленима 
банке. Како би се понашање запослених ускладило са принципима политике 
накнада, банка је дужна у писаном облику или електронским путем информисати 
сваког запосленог банке о одредбама политике накнада које се примјењују на њега. 

 
Члан 9. 

(1) Банка је дужна одредити идентификоване запослене, односно запослене чије 
професионалне активности имају значајан утицај на ризични профил банке.  

(2) За потребе утврђивања запослених који испуњавају услов из става 1. овог члана 
банка је дужна провести анализу и утврдити запослене који имају значајан утицај 
на ризични профил банке, узимајући у обзир величину и интерну организацију 
банке, врсту, обим и сложеност пословних активности банке, позицију, послове, 
одговорности и накнаде запослених, услове на тржишту рада и друге критеријуме 
за које банка процијени да су релевантни. Анализа мора бити адекватно 
документована, свеобухватна и разумљива. 

(3) Независно од анализе из става 2. овог члана, идентификованим запосленима 
сматрају се лица из члана 2. став 1. тачка 6. подт. 1–4. ове одлуке. 

(4) Банка је дужна на захтјев Агенције образложити начин на који је одредила 
запослене из става 1. овог члана и доставити сву релевантну документацију. 
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Члан 10. 
(1) Укупан износ варијабилног дијела накнада мора се заснивати на комбинацији 

оцјене успјешности појединца (узимајући у обзир финансијске и нефинансијске 
критеријуме) и релевантне пословне јединице, те на укупним резултатима банке.  

(2) Оцјена успјешности мора се односити на вишегодишњи период, како би се 
обезбиједило да се процес оцјењивања заснива на дугорочној успјешности.  

(3) Мјерење успјешности, као основа за израчунавање варијабилног дијела накнаде, 
мора бити прилагођено за све врсте ризика којима је банка изложена или којима би 
могла бити изложена, те мора узимати у обзир потребне капиталне захтјеве и 
потребна средства ликвидности. 

 
Члан 11. 

(1) Банка не смије исплатити варијабилни дио накнада или пренијети права из 
финансијских инструмената, укључујући одгођени дио накнаде, ако такве накнаде 
нису одрживе и оправдане. Варијабилни дио накнада сматра се одрживим ако у 
раздобљу од утврђивања тих накнада до њихове коначне исплате не дође до 
нарушеног финансијског стања, односно до остваривања губитка банке. 
Варијабилни дио накнаде сматра се оправданим уколико је заснован на 
успјешности банке, пословне јединице или релевантног запосленог.  

(2) Банка је дужна знатно смањити укупан варијабилни дио накнада ако дође до 
значајно нарушене успјешности или остваривања губитка банке. При томе се 
узимају у обзир сви сљедећи облици смањења накнада:  
1) смањење накнада текуће пословне године,  
2) смањење исплата накнада које су претходно зарађене, али које су одгођене и 

још увијек нису исплаћене (активирањем одредаба о малусу), и  
3) накнадно смањење исплата накнада које су претходно зарађене и које су већ 

исплаћене (активирањем одредаба о поврату накнада).  

(3) Банка је дужна одгодити значајан удио варијабилног дијела накнада на примјерен 
временски период. Удио варијабилног дијела накнада који ће се одгодити одређује 
се у складу са карактеристикама пословања банке, ризицима којима је банка 
изложена или би могла бити изложена, позицији и одговорностима 
идентификованог запосленог, износу варијабилног дијела накнада 
идентификованог запосленог и нивоу ризика који идентификовани запослени може 
преузети. Дужина периода одгоде накнада одређује се у складу са 
карактеристикама пословања банке, пословним циклусом банке, ризицима којима је 
банка изложена или би могла бити изложена, позицији и одговорностима 
идентификованог запосленог, износу варијабилног дијела накнада 
идентификованог запосленог и нивоу ризика који исти може преузети. 

(4) Независно од става 3. овог члана, банка је дужна одгодити најмање 40% 
варијабилног дијела накнада. Изузетно, ако је износ варијабилног дијела накнада 
изразито висок, банка је дужна одгодити плаћање најмање 60% овог дијела накнада.  

(5) Независно од става 2. овог члана, период одгоде варијабилног дијела накнада не 
смије бити краћи од три године. Изузетно, за оне идентификоване запослене који 
имају највећи значајан утицај на ризични профил банке период одгоде не смије 
бити краћи од пет година.  

(6) Банка је дужна значајан дио варијабилног дијела накнаде, одгођеног и неодгођеног 
дијела, исплатити у облику финансијских инструмената. Дио варијабилног дијела 
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накнаде, који ће се исплатити у облику финансијских инструмената, одређује се у 
складу са позицијом, овлаштењима и одговорностима идентификованог запосленог, 
износом варијабилног дијела накнада идентификованог запосленог и нивоом 
ризика који идентификовани запослени може преузети.  

(7) Независно од става 6. овог члана, најмање 50% сваког варијабилног дијела накнаде 
мора се састојати од финансијских инструмената.  

(8) Финансијски инструменти у смислу ове одлуке јесу:  
1) обичне акције банке, 
2) финансијски инструменти повезани са обичним акцијама банке, који имају 

уграђену клаузулу којом се највећа могућа вриједност инструмента 
ограничава на ону вриједност која је важила на дан утврђивања накнаде, 

3) обичне акције матичног друштва правног лица или његовог надређеног друштва,  
4) финансијски инструменти повезани са обичним акцијама лица из става 3. овог 

члана, који имају уграђену клаузулу којом се највећа вриједност инструмента 
ограничава на ону вриједност која је важила на дан утврђивања накнаде и 

5) остали финансијски инструменти за чију је употребу банка добила претходну 
сагласност Агенције.  

(9) У погледу финансијских инструмената банка је дужна усвојити примјерену 
политику задржавања накнада којом се мотивација запосленог усклађује са 
дугорочним интересима банке, при чему се политика задржавања накнада 
примјењује на одгођени и неодгођени варијабилни дио накнада. 

(10) Банка не може запосленом исплатити дивиденде или камате на финансијски 
инструмент прије него што му пренесе права из тог инструмента. 

(11) При одређивању примјерене политике задржавања накнада банка је дужна узети у 
обзир сљедеће:  
1) дужину периода процјене и периода одгоде,  
2) утицај запосленог на ризични профил банке,  
3) прецизност прилагођавања ризицима при мјерењу успјешности и утврђивању 

накнада,  
4) вријеме потребно да се одређени релевантни ризици материјализују и  
5) друге елементе за које банка процијени да су важни.  

(12) Банка не смије одгођене накнаде исплаћивати брже од принципа правилног 
(равномјерног) временског разграничавања.  
Принцип правилног временског разграничавања код исплате одгођених накнада 
значи да код накнада које се одгађају током „n“ година, почевши од краја периода 
процјене, исплате накнада на крају сваке године од краја периода процјене чине 
одгођени износ накнаде помножен са (1/n). 
Одгођене дијелове накнада банка не смије исплаћивати чешће од једном 
годишње, при чему први одгођени дио накнада банка смије исплатити најмање 
годину дана након истека периода процјене. 

 
Члан 12. 

(1) Банка која се сматра значајном у складу са ст. 4. и 5. из члана 6. ове одлуке дужна је 
да формира Одбор за накнаде. 

(2) Одбор за накнаде формира се на начин који омогућује доношење стручних и 
независних одлука о политикама и праксама у вези са накнадама, као и о утицају 
накнада на управљање ризицима, капиталом и ликвидношћу банке. 
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(3) Одбор за накнаде сачињавају најмање три члана, од којих је један предсједник, а 
именују се од чланова надзорног одбора, односно чланова надзорног одбора и 
највише једног лица запосленог у банци.  

(4) Одбор за накнаде одговоран је за сљедеће:  
1) пружање подршке надзорном одбору банке при доношењу и редовном 

прегледу општих принципа политике накнада из члана 4. став 1. ове одлуке,  
2) пружање подршке и савјетовање управе банке приликом припремања 

приједлога политике накнада,  
3) састављање приједлога одлука надзорног одбора, односно скупштине банке из 

члана 4. ове одлуке,  
4) састављање приједлога одлука надзорног одбора које имају утицај на ризике и 

управљање ризицима банке,  
5) давање приједлога надзорном одбору банке везаних за евентуално кориштење 

консултантских услуга у погледу политике накнада и провођења те политике,  
6) преиспитивање и провјеру провођења политике накнада или пружање подршке 

надзорном одбору банке при преиспитивању и провјери провођења политике 
накнада из члана 8. ове одлуке. 

 
 

ГЛАВА IV  
НАКНАДЕ У СЛУЧАЈУ КОРИШТЕЊА  

ВАНРЕДНЕ ЈАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ  
 

Члан 13. 
(1) Члановима надзорног одбора и управе банке која је примила јавну финансијску 

подршку не смије се исплаћивати варијабилни дио накнаде, осим ако се докаже да 
су такве накнаде оправдане. 

(2) Агенција може банци која је примила јавну финансијску подршку издати писмени 
налог за реструктурирање варијабилног дијела накнада, на начин који је у складу са 
ефикасним управљањем ризицима и дугорочно одрживим растом банке.  

(3) Под реструктурирањем варијабилног дијела накнада из става 2. овог члана 
подразумијевају се сљедеће мјере: 
1) одређивање ограничења за накнаде члановима надзорног одбора и управе банке,  
2) забрањивање исплата варијабилног дијела накнада за пословну годину у којој 

је затражена јавна финансијска подршка,  
3) смањење варијабилног дијела накнада које су одгођене и нису исплаћене, 

односно за које нису пренесена права из финансијских инструмената,  
4) забрањивање утврђивања било каквог варијабилног дијела накнаде док јавна 

финансијска подршка није у потпуности отплаћена или док се не 
имплементира, односно оствари план финансијског опоравка банке и 

5) друге сличне мјере које одреди Агенција. 
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ГЛАВА V 
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Члан 14. 

Банка је дужна обезбиједити свеобухватност и систематичност документације везане за 
накнаде запослених, што укључује: 

1) политику накнада и могуће процедуре за њено провођење,  
2) анализу из члана 6. став 4. ове одлуке,  
3) одлуке надзорног одбора банке из члана 4. став 2. ове одлуке,  
4) одлуке управе банке из члана 4. став 4. ове одлуке,  
5) сагласности и одлуке скупштине банке из члана 4. ст. 5. и 6. ове одлуке, 
6) извјештаје из члана 5. ст. 1. и 5. ове одлуке,  
7) анализу из члана 9. став 2. ове одлуке и  
8) методологију и резултате мјерења успјешности код утврђивања варијабилног 

дијела накнада запослених чије професионалне активности имају материјално 
значајан утицај на ризични профил банке. 

 
 

ГЛАВА VI 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 15. 

1) 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. 

2) Одредбе ове одлуке не доводе у питање остваривање општих начела радног и 
уговорног права, права акционара, опште одговорности органа управљања банке, 
као ни права која произилазе из колективних уговора у складу са законским и 
другим прописима.  

Члан 16. 
(1) Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Српске“. 

(2) Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о политици и пракси 
накнаде запосленима у банци („Службени гласник Републике Српске“ број 80/13). 

(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-281/17 
 
Датум: 25.07.2017. год. 

 ПРЕДСЈЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА 

Мира Бјелац 
 


