
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 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 ПРОЦЈЕНИ ЧЛАНОВА ОРГАНА БАНКЕ  

 
1. Опште одредбе  

Члан 1. 
Овом одлуком прописују се: 

1) критеријуми и поступци за процјену предложених и изабраних, односно 
именованих чланова органа банке у смислу да ли имају добар углед и довољно 
искуства за обављање функције члана органа банке, 

2) мјере које банка примјењује у случајевима када лица из тачке 1. овог члана нису 
подобна за обављање функције, 

3) поступање Агенције за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: 
Агенција) по одредбама ове одлуке приликом издавања сагласности члановима 
органа банке. 

Члан 2. 
Појмови који се користе у овој одлуци имају сљедеће значење:  

1) oргани банке – „надзорни одбор“, у складу са дефиницијом из чл. 58–67. Закона 
о банкама Републике Српске, и „управа банке“, у складу са дефиницијом из чл. 
68–75. Закона о банкама Републике Српске. 

2) члан органа банке – предложени, изабрани, односно именовани члан органа банке, 
3) процјена чланова органа банке – процјена њихове подобности у смислу доброг 

угледа и довољног искуства за обављање функције члана органа банке.  
 

Члан 3. 
(1)  Банка врши процјену чланова органа банке у сљедећим случајевима: 

1) прије подношења захтјева за издавање претходне сагласности Агенције за 
избор, односно именовање нових чланова органа банке, 

2) у току обављања функције изабраних, односно именованих чланова органа банке, 
3) у другим случајевима за које банка оцијени да су релевантни за обављање 

функције члана органа банке. 

(2) Оснивач банке врши процјену чланова органа банке, на основу критеријума 
дефинисаних овом одлуком, прије подношења захтјева Агенцији за издавање 
дозволе за рад банке. 

 
2. Захтјеви за процјену 

Члан 4. 
(1) Банка има примарну одговорност за обављање иницијалне и континуиране процјене 

чланова органа банке из члана 3. став 1. ове одлуке. 

(2) Оснивач банке има одговорност за обављање иницијалне процјене чланова органа 
банке из члана 3. став 2. ове одлуке. 
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Члан 5. 
(1) За процјену чланова органа банке морају се узети у обзир све релевантне и 

доступне информације, без обзира на то када и гдје су настале.  

(2) Приликом процјене угледа чланова органа банке морају се узети у обзир 
критеријуми прописани овом одлуком. Чланови органа банке морају имати добар 
углед, без обзира на природу, обим и комплексност пословања банке.  

(3) Приликом процјене искуства чланова органа банке морају се узети у обзир природа, 
обим и сложеност пословања банке, као и одговорности функције коју обавља. 
Искуство које се захтијева за члана управе може се разликовати од искуства које се 
захтијева за члана надзорног одбора.  

(4) Приликом процјене чланова органа банке морају се узети у обзир и други 
критеријуми битни за функционисање органа банке, прописани овом одлуком. 

(5) Уколико постоје случајеви који доводе у сумњу углед, искуство или друге критеријуме 
битне за обављање функције члана органа банке, мора се оцијенити како ће ти 
случајеви нарушавати или би могли нарушавати подобност тог члана органа банке.  
 

Члан 6. 
(1) Процјена члана органа мора се завршити прије него што члан органа банке почне 

обављати функцију, као и једном годишње за претходну годину обављања функције 
члана органа банке.  

(2) Банка је дужна поново извршити процјену члана органа банке, с циљем 
верификације његове даље подобности, уколико је поновна процјена потребна због 
одређеног случаја. Оваква поновна процјена ограничава се на испитивање даље 
подобности члана само у односу на релевантни случај. 

(3) Приликом процјене појединачних чланова органа банке, банка врши и процјену 
органа банке као цјелине. Идентификовани недостаци у укупном саставу органа 
банке не значе да поједини члан није подобан. 

(4) Поступак процјене и њени резултати морају бити адекватно документовани.  

(5) Банка је дужна доставити Агенцији резултате извршене процјене у року од 30 дана 
од дана извршене процјене. 

 
Члан 7. 

(1) Скупштинa банке доноси пoлитикe и процедуре зa избoр и прoцjeну испуњeњa 
услoвa зa члaнoвe нaдзoрнoг oдбoрa и сaмoпрoцjeну рaдa нaдзoрнoг oдбoрa, у 
склaду сa aктимa Aгeнциje.  

(2) Нaдзoрни oдбoр бaнкe дoнoси пoлитикe и прoцeдурe зa избoр и прoцjeну 
испуњeњa услoвa зa члaнoвe упрaвe бaнкe, у склaду сa прoписимa Aгeнциje.  

(3) Политике и процедуре из става 1. и 2. овог члана као минимум обухватају:  
1) интерни поступак који се примјењује код процјене и мјере које се предузимају 

након проведене процјене, 
2) способности, вјештине и остале услове потребне за обављање функције члана 

органа банке, 
3) документацију коју члан органа банке треба да достави банци у сврху 

провођења процјене, 
4) у случају избора чланова надзорног одбора, активности које треба предузети на 

информисању акционара о условима за обављање функције члана надзорног 
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одбора и критеријима које то лице мора испуњавати за обављање функције 
прије његовог избора, 

5) случајеве када је потребно вршити поновну процјену подобности, укључујући 
мјере за утврђивање постојања таквих случајева, 

6) обавезу чланова органа банке о редовном годишњем обавјештавању банке о 
свим промјенама које утичу на њихову подобност за обављање функције, а у 
случају битне промјене – обавјештавање одмах по њеном настанку,  

7) услове и начине додатног усавршавања чланова органа банке, а према 
потребама за професионалним развојем чланова органа банке, 

8) дефинисање лица, начина и рокова за обавјештавање Агенције о поступању у 
складу са одредбама ове одлуке, односно о свим значајним информацијама које 
могу негативно утицати на подобност чланова органа банке. 

(4) Политикама и процедурама из става 1. и 2. овог члана банка је дужна, сразмјерно 
величини, обиму, врсти, сложености и организацији пословања, предвидјети 
провођење процјене и за носиоце кључних функција, одређујући при томе кључне 
функције у банци, односно носиоце истих, а који нису чланови надзорног одбора, 
односно управе банке. При томе је дужна носиоцима кључних функција сматрати 
запосленe који обављају оне функције у банци које омогућавају значајан утицај на 
пословање банке, а који нису чланови органа банке. 

(5) Надзорни одбор банке одговоран је за надзор над провођењем политика и 
процедура из става 1. и 2. овог члана. 

 
Члан 8. 

(1) Надзорни одбор значајне банке дужан је именовати Одбор за именовања који има 
најмање три члана, од којих је један предсједник, а именују се од чланова 
надзорног одбора, односно од чланова надзорног одбора и највише једног лица 
запосленог у банци. 

(2) Одбор за именовања: 
1) предлаже чланове надзорног одбора и чланове управе,  
2) редовно, а најмање једном годишње, процјењује структуру, величину, састав 

и дјеловање надзорног одбора и управе и по потреби предлаже промјене,  
3) редовно, а најмање једном годишње, процјењује знање, способности и 

искуство појединачних чланова управе и надзорног одбора, те управе и 
надзорног одбора као цјелине и о процјени извјештава те органе, 

4) редовно преиспитује политике за избор чланова надзорног одбора и управе и 
именовање вишег руководства, даје препоруке надзорном одбору и управи и 
у случају потребе предлаже њихове измјене, водећи при томе рачуна о родној 
заступљености,  

5) континуирано, у мјери у којој је то могуће, обезбјеђује непостојање 
доминантног утицаја појединаца или мале групе појединаца при одлучивању 
надзорног одбора и управе у сврху заштите интереса банке у цјелини. 

(3) Ако није ријеч о значајној банци и ако није именован Одбор за именовања из става 
6. овог члана, надзорни одбор дужан је да извршава задатке тог одбора. 

(4) 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. 
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Члан 9. 
(1) Ако након проведене процјене банка закључи да лице није подобно за избор, 

односно именовање за члана органа банке, то лице не може бити изабрано, односно 
именовано.  

Уколико је тај члан већ изабран, односно именован, банка треба предузети 
одговарајуће мјере да се тај члан разријеши или мјере којима ће се осигурати 
подобност тог члана. 

(2) Уколико банка закључи, на бази поновне процјене, да члан органа банке више није 
подобан, дужна је предузети одговарајуће мјере, узимајући у обзир специфичну 
ситуацију и недостатке појединачних чланова органа банке.  

Те мјере могу обухватати: замјену одређених чланова органа банке, односно 
њихово разрјешење, обучавање појединог члана или цијелог органа банке и друге 
одговарајуће мјере којим се осигурава задовољавајућа колективна оспособљеност 
органа банке.  

(3) У случају разрјешења члана органа банке из ст. 1. и 2. овог члана, банка је дужна 
провести прописани поступак код Агенције. 

(4) У случају предузимања осталих мјера из ст. 1. и 2. овог члана, банка је дужна 
обавијестити Агенцију о провођењу тих мјера, наводећи садржај, носиоце и рокове 
за њихово провођење. 

 
Члан 10. 

(1) Сматра се да члан органа банке има добар углед уколико не постоји доказ о 
супротном, те ако нема разлога за основану сумњу у његов углед. При оцјени овог 
критеријума треба узети у обзир све доступне информације за оцјену, без обзира на 
то гдје је настао догађај релевантан за оцјену овог критеријума. 

(2) Сматра се да члан органа банке нема добар углед уколико његово лично или 
пословно понашање изазива значајну сумњу у његову способност да осигура 
адекватно, ефикасно и опрезно управљање банком. 

(3) При процјени угледа члана органа банке узимају се у обзир:  
1) евиденција из свих судских, управних и прекршајних поступака или друга 

релевантна евиденција, а нарочито: врста отпужбе, изречена казна, степен 
жалбе, фаза у којој се налази поступак, ефекат евентуалних изречених мјера, 
отежавајуће и ублажавајуће околности, озбиљност и важност било којег 
релевантног преступа, управне и надзорне мјере, временски период од изрицања 
мјере, односно казне, понашање члана након изречене мјере, односно казне, 

2) кумулативни ефекти више мањих прекршаја, који појединачно не нарушавају 
углед члана, али који заједно могу имати значајан утицај на исти. 

(4) Потребно је анализирати факторе који би могли довести у сумњу углед 
појединачног члана органа банке, и то:  
1) покретање кривичног поступка или доношење пресуде којом је изречена казна 

за кривично дјело, према законима који регулишу: 
1. банкарску и друге финансијске дјелатности, или су у вези са тржиштем 

хартија од вриједности, хартијама од вриједности или инструментима 
платног промета, укључујући законе о спречавању прања новца и 
финансирања терористичких активности и друге релевантне прописе којим 
се регулише пружање финансијских услуга, 

2. преваре или финансијски криминал,       
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3. пореске обавезе и        
4. пословање привредних друштава, ликвидацију, стечај или заштиту потрошача, 

2) релевантни садашњи или претходни истражни поступци и/или извршне мјере 
због непоштовања наведеног у тачки 1. подтачка 1. овог става и 

3) релевантни садашњи или претходни истражни поступци и/или изречене мјере 
од стране других регулаторних или професионалних тијела због непоштовања 
било којих прописа. 

(5) Коректно поступање појединачног члана органа банке у обављању претходних 
послова процјењује се на основу сљедећих доказа: 
1) да ли је поступао транспарентно или да ли је сарађивао у пословању са 

надлежним или регулаторним тијелима, 
2) да ли му је професионално тијело ускратило, поништило, одузело, укинуло 

релевантни докуменат о посједовању стручних знања или га је искључило из 
свог чланства, 

3) подношење оставке или евентуално отпуштање са посла и разлозима за исто 
или сличне ситуације и 

4) изрицање мјере забране од стране надлежног тијела за дјеловање у својству 
овлаштеног лица. 

(6) Треба размотрити утицај садашњих и прошлих пословних резултата и финансијске 
стабилности појединачног члана органа банке на основу сљедећег: 
1) доступних података из евиденције о неквалитетним дужницима, 
2) финансијског и пословног резултата правног лица у којима појединачни члан 

органа банке има или је у претходне три године имао значајан власнички 
интерес, са посебним освртом на евентуалне ликвидационе и стечајне 
поступке, те да ли је, и на који начин, члан допринио тим поступцима, 

3) проглашења личног банкрота у правним системима земаља у којима је исти 
прописан и 

4) материјално значајних улагања или кредитне изложености који имају битан 
утицај на његову финансијску способност као члана органа банке. 
 

Члан 11. 
(1) При процјени искуства појединачног члана органа банке треба размотрити: 

1) теоретско искуство, стечено образовањем и стручним оспособљавањем и 
2) практично искуство, стечено обављањем претходних послова. 
Поред наведеног, треба узети у обзир вјештине и стручна знања стечена и показана 
током обављања професионалних дужности члана органа банке.  

(2) У погледу процјене теоретског искуства појединачног члана органа банке посебно 
се разматра ниво и профил образовања, те да ли се исто односи на области 
банкарства, других финансијских дјелатности или друге релевантне области 
(економија, право, управа, финансијска регулатива и слично). 

(3) Процјена искуства не треба бити ограничена на степен образовања или доказ о 
одређеном степену рада у банци или другој финансијској институцији. Потребно је 
детаљно анализирати практично искуство чланова органа банке, будући да знања 
стечена приликом обављања претходних послова зависе од врсте, обима и 
сложености послова, односно функције коју ти чланови обављају. 

(4) Приликом процјене искуства члана органа управе посебно се разматрају теоретско 
и практично искуство везано за:  
1) финансијска тржишта, 
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2) регулаторни оквир и прописане стандарде пословања банака и других 
институција банкарског система, 

3) планирање и познавање пословне стратегије банке или њеног пословног плана и 
његово извршење, 

4) управљање ризицима (идентификација, мјерење, односно процењивање, 
праћење и контрола кључних ризика), укључујући и одговорности појединачног 
члана органа банке у том процесу, 

5) управљање, надзор и контролу у поступцима и мјерама банке и других 
институција банкарског система и  

6) финансијско планирање, анализу и контролу у банкама и сличним 
институцијама банкарског система. 

(5) Члан управе банке мора имати довољно теоријског и практичног искуства на 
руководним функцијама, стеченог током довољно дугог периода на руководним 
пословима, а најмање три године. Теоријско и практично искуство стечено у 
обављању претходних послова процјењује се на основу: 
1) периода обављања послова руковођења, 
2) врсте и сложености посла, као и организационе структуре у којој су се послови 

обављали, 
3) обима надлежности, овлаштења за одлучивање и одговорности, 
4) техничких знања о пословању банке и познавања ризика којима је изложена, 

стечених на одређеном радном мјесту и 
5) броја лица којима је руководио. 

(6) Члан надзорног одбора банке мора имати довољно искуства потребног за 
самосталну процјену у процесу доношења одлука у најбољем интересу банке и 
ефикасан надзор управе банке. Искуство може бити стечено на академским, 
управним или другим радним мјестима, те у управљању, надзору или контроли 
банака или других финансијских институција.  
Надзорни одбор банке као цјелина треба имати знања потребна за довољно добро 
разумијевање пословања банке и ризика којима је изложена, односно његови 
чланови треба да буду у могућности доказати да ће их стећи у разумном року. 

 
Члан 12. 

(1) Приликом процјене подобности појединачног члана органа банке треба процијенити 
и друге критеријуме битне за функционисање органа банке, који се односе на:  
1) независност, која укључује способност члана органа банке да самостално 

обавља своју дужност у интересу банке и без утицаја других лица која могу 
довести до сукоба интереса и 

2) цјелокупан састав органа банке, његова колективна знања и стручне 
карактеристике, те могућност посвећивања довољно времена раду органа банке. 

(2) При процјени независности појединачног члана органа банке треба размотрити 
сљедеће: 
1) функцију коју тренутно обавља и претходне послове које је обављао у банци 

или другој финансијској институцији, 
2) личне, професионалне и друге економске односе са члановима управе банке, 

матичне банке или друге банке чланице исте банкарске групације и 
3) личне, професионалне или друге економске односе са лицима која имају 

значајан власнички интерес у банци, матичној банци или другој банци чланици 
исте банкарске групе. 



7 

(3) Управа банке, на колективној основи, мора имати довољно практичног искуства у 
банци или другој финансијској институцији. 

 
3. Поступање Агенције 

Члан 13. 
Агенција ће издати претходну сагласност за именовање предсједника и чланова управе 
банке уколико оцијени да предложени кандидати испуњавају услове прописане Законом 
о банкама Републике Српске и подзаконским актима Агенције, за које је Агенција 
утврдила да је банка адекватно провела процјену подобности истих у складу са 
одредбама ове одлуке, те који су поднесеним програмом рада у могућности доказати да 
ће својим радом осигурати законито, сигурно и стабилно пословање банке, односно 
проводити на адекватан начин усвојену пословну политику и стратегију управљања 
ризицима. 
 

Члан 14. 
Агенција ће издати претходну сагласност за избор кандидата за чланове надзорног 
одбора банке уколико оцијени да предложени кандидати испуњавају услове прописане 
Законом о банкама Републике Српске и подзаконским прописима Агенције, за које је 
Агенција утврдила да је банка адекватно провела процјену у складу са одредбама ове 
одлуке, те који су у могућности пружити објективне доказе да ће својим радом 
осигурати ефикасно надзирање пословања банке и рада управе банке, односно услове 
за ефикасно управљање ризицима у пословању банке и адекватан рад контролних 
функција, у складу са законским и другим прописима. 
 

Члан 15. 
Поступак издавања претходне сагласности из чл. 13. и 14. ове одлуке и неопходну 
документациону основу, коју је банка дужна доставити уз захтјев за издавање 
претходне сагласности, Агенција ће детаљније прописати посебним прописом. 
 
4. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 16. 
(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 процјени чланова органа 
банке („Службени гласник Републике Српске“ број 80/13 и 57/14). 

(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-283/17 
 
Датум: 25.07.2017. год. 

 ПРЕДСЈЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА 

Мира Бјелац 
 


