
 

На основу члана. 114. и члана 291. Закона о банкама Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 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 
25.07.2017. године, д о н о с и   
  

О Д Л У К У 
О УПРАВЉАЊУ ЕКСТЕРНАЛИЗАЦИЈОМ 

 
1. Опште одредбе 

Члан 1. 
(1) Овом одлуком утврђују се минимални стандарди које је банка дужна да обезбиједи у 

поступку провођења и управљања екстернализацијом и ризиком екстернализације. 

(2) Одредбе ове одлуке примјењују се на банке са сједиштем у Републици Српској 
којима је Агенција за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) 
издала дозволу за рад. 

(3) На питања везана за управљање ризицима у банкама која нису регулисана овом 
одлуком, а регулисана су законом или другим подзаконским прописима, 
примјењују се одредбе тог закона или другог подзаконског прописа.  
 

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

1) Екстернализација (outsourcing) је уговорно повјеравање обављања активности 
банке пружаоцима услуга, које би банка иначе обављала сама. У смислу ове 
одлуке, екстернализацијом се не сматра уговорно повјеравање обављања 
стандардизованих активности као што су: набавка роба и услуга, најам или 
закуп, комуналне услуге, услуге сервиса за међубанкарску комуникацију 
(SWIFT) у случају када се кључни ресурси информационог система налазе 
унутар банке, услуге сервиса за међубанкарску комуникацију и трговање 
(Reuters, Bloomberg), извршење радова, услуге везане уз употребу 
телекомуникационе инфраструктуре, услуге оглашавања, услуге чишћења, 
услуге обезбјеђења, услуге испитивања тржишта и слично. 

2) Активности које би банка иначе обављала сама јесу активности које банци 
омогућавају обављање дјелатности пружања банкaрских и/или финансијских 
услуга, укључујући и активности којима се подржава обављање тих 
дјелатности. 

3) Ризик екстернализације – у складу са чланом 3. став 1. тачка 21. Одлуке о 
управљању ризицима у банкама. 

4) Пружалац услуга може бити: 
1. чланица банкарске групе, 
2. правно лице које је према прописима државе у којој је основано односно у 

којој има сједиште овлаштено за обављање дјелатности које су предмет 
екстернализације или 

3. физичко лице које је према прописима државе у којој има пребивалиште 
овлаштено за обављање дјелатности које су предмет екстернализације. 

5) Подизвођач је правно лице којем је пружалац услуга повјерио обављање 
дијела уговора, односно специфичних задатака, које је пружалац услуга 
уговорио са банком. 
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2. Услови за екстернализацију 
Члан 3. 

(1) Банка не смије екстернализовати дјелатност пружања банкарских или 
финансијских услуга за које је добила дозволу за рад и овлаштење од стране 
Агенције, у складу са Законом о банкама Републике Српске.  

(2) Банка смије екстeрнализовати активности које јој омогућавају обављање 
дјелатности пружања банкaрских или финансијских услуга, укључујући и 
активности којима се подржава обављање тих дјелатности. 

(3) Банка уговорима о екстернализацији не смије делегирати или пренијети права и 
обавезе органа управљања које се, између осталог, односе на успостављање 
стратегије, политике и процедура за управљања ризицима.  

(4) Банка не смије екстернализовати контролне функције, у смислу функције управљања 
ризицима, функције праћења усклађености пословања и функције интерне ревизије. 

(5) Као изузетак од претходног става, банка смије, уз претходно обавјештавање Агенције, 
екстернализовати активности интерне ревизије које се односе на одређене специфичне 
сегменте пословања који захтијевају посебна специјалистичка знања (нпр. интерна 
ревизија информационих система) уз сљедеће услове: 

1) да банка повјери активност интерне ревизије привредном друштву за 
ревизију или чланици исте банкарске групе, 

2) да се приликом спровођења интерне ревизије поштују одредбе Закона о 
банкама и подзаконских прописа Агенције којима се регулише област 
интерне ревизије у Републици Српској, 

3) да лица која обављају интерну ревизију посједују стручна знања и вјештине 
о области која је предмет интерне ревизије (нпр. међународно признате 
цертификате за ревизију информационог система), 

4) да банка, уколико повјери спровођење интерне ревизије одређеног сегмента 
пословања привредном друштву за ревизију, обезбиједи да исто привредно 
друштво не може у тој години вршити спољну ревизију тог сегмента 
пословања банке. 

 
Члан 4. 

Банка је дужна приликом екстернализације активности обезбиједити да иста не 
нарушава: 

1) редовно обављање пословања банке, односно пружање услуга корисницима 
у складу са важећим законским и другим прописима, те добром банкарском 
праксом, 

2) могућност управљања и надзора над пословањем и активностима банке, 
3) ефикасно управљање ризицима банке, 
4) систем унутрашњих контрола банке и 
5) могућност обављања надзора од стране Агенције.  

 
Члан 5. 

(1) Прије доношења сваке одлуке о екстернализацији банка је дужна процијенити 
утицај екстернализације на: 

1) финансијски резултат, трошкове, солвентност, ликвидност и капитал банке, 
2) ризични профил банке, 
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3) квалитет услуге и репутацију банке, 
4) континуитет пословања и 
5) ниво потешкоћа и вријеме потребно за избор другог пружаоца услуга или 

могућност наставка обављања екстернализованих услуга унутар банке у 
случају престанка пружања уговорених услуга. 

(2) Прије доношења одлуке о екстернализацији банка је дужна утврдити да ли прописи 
државе или држава у којима пружалац услуга послује омогућавају Агенцији 
обављање директног надзора оног дијела пословања пружаоца услуга који има или се 
може довести у везу са екстернализацијом, те могућност директног надзора саме 
екстернализације која је предмет уговора, а у сврху постизања циљева супервизије. 

(3) Одлука о екстернализацији треба бити усклађена са пословном стратегијом и циљевима 
банке и треба да садржи образложење које обухвата детаљан опис активности које се 
намјеравају екстернализовати и разлоге доношења одлуке о екстернализацији.  

 
Члан 6. 

(1) Материјално значајне активности јесу оне активности за које се на основу процјене 
из члана 5. став 1. ове одлуке утврди: 

1) да су од таквог значаја да било каква слабост или грешка у пружању тих 
активности може имати значајан утицај на могућност банке да задовољи 
регулаторне захтјеве и/или настави своје пословање, 

2) да могу имати значајан утицај на управљање ризицима.  

(2) Све активности везане за обављање контролних функција које се у складу са чланом 
3. став 5. могу екстернализовати сматрају се материјално значајним активностима. 

(3) Банка смије екстернализовати материјално значајне активности сљедећим 
пружаоцима услуга: 

1) чланици банкарске групе или 
2) било којем правном лицу које је према прописима државе у којој је 

основано, односно у којој има сједиште, овлаштено за обављање дјелатности 
које су предмет екстернализације. 

 
3. Интерна акта у вези са екстернализацијом 

 
Члан 7. 

Банка је дужна донијети и проводити одговарајуће интерне акте којима се прописују 
поступци у вези са екстернализацијом, а који обухватају, као минимум, сљедеће: 

1) поступак доношења одлуке о екстернализацији, те поступке за њену измјену, 
2) процјену ризика екстернализације те, у складу са процјеном ризика, потребу 

и обим дубинске анализе пружаоца услуга, 
3) начин и критеријуме за избор пружаоца услуга, 
4) процедуре склапања уговора с пружаоцем услуга, као и праћење промјена у 

уговорном односу, 
5) надзирање обављања активности које су предмет уговора и 
6) процедуре извјештавања надзорног одбора и управе банке о активностима и 

ризицима уговорене екстернализације. 
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Члан 8. 
Банка је за сваку појединачну екстернализацију дужна дефинисати: 

1) обавезе и одговорности организационог дијела или запосленог у банци за 
надзор и управљање екстернализацијом, 

2) да одговорна лица из тачке 1. посједују за то адекватан ниво знања и 
искуства и 

3) излазну стратегију банке, која укључује наставак обављања 
екстернализованих активности од стране другог пружаоца услуга или враћање 
истих активности унутар банке, те обезбиједити услове за њихово провођење. 

 
4. Стандарди за управљање ризиком екстернализације 

 
Члан 9. 

(1) Банка је дужна успоставити ефикасан систем управљања ризиком екстернализације, 
сразмјеран врсти, обиму и сложености послова банке и сложености 
екстернализованих активности. 

(2) Банка је дужна на управљање ризиком екстернализације примијенити опште 
стандарде за успостављање и примјену система управљања ризицима из Одлуке о 
управљању ризицима у банкама. 

(3) Банка је дужна обезбиједити да екстернализоване активности буду на адекватан 
начин обухваћене системом унутрашњих контрола банке у складу са одредбама 
Одлуке о систему унутрашњих контрола у банкама. 

(4) Банка је дужна обезбиједити да се у оквиру стратегије, односно политике за 
управљање ризиком есктернализације, које могу бити саставни дио опште 
стратегије за преузимање ризика и управљање њима, односно политике за 
управљање ризицима, обухвати и сљедеће: 

1) опис екстернализованих активности и активности које се планирају 
екстернализовати, 

2) начин управљања ризиком екстернализације, укључујући јасно дефинисане 
одговорности и нивое овлаштења свих запослених укључених у процес 
управљања ризиком екстернализације, 

3) дефинисање прихватљивости и ограничења везаних за екстернализацију 
активности,  

4) политике сигурности и заштите података, 
5) политике идентификовања и процјене ризика екстернализације, 
6) политике праћења и контроле екстернализованих активности и 
7) политике извјештавања о екстернализованим активностима. 

 
 5. Одговорности надзорног одбора и управе банке 

 
Члан 10. 

Надзорни одбор дужан је, као минимум, да: 
1) успостави адекватан систем управљања ризиком екстернализације,  
2) донесе адекватне стратегије, односно политике за управљање ризиком 

екстернализације, обезбиједи услове за њихово провођење, те надзире 
њихово провођење, 

3) обезбиједи поступање банке по закону, овој одлуци и другим прописима, 
стратегији, односно политикама, 
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4) на основу приједлога управе банке, пропише садржај и периодичност 
извјештавања надзорног одбора и других релевантних тијела или лица у вези 
са екстернализованим активностима, а најмање једном годишње, 

5) доноси одлуку о материјално значајној екстернализацији и 
6) успостави ефикасан систем унутрашње контроле и обезбиједи да контролне 

функције банке континуирано прате и провјеравају да ли банка 
екстернализацију активности обавља у складу са законом, овом одлуком, 
другим прописима, стратегијом, политикама, процедурама и другим 
интерним актима банке. 

 
Члан 11. 

Управа банке дужна је, као минимум, да: 
1) припрема и надзорном одбору предлаже стратегије, односно политику за 

управљање ризиком екстернализације, 
2) најмање једном годишње анализира стратегије и политике за управљање 

ризиком екстернализације, прилагођава их промјенама економско-тржишних 
услова и предлаже надзорном одбору њихово усвајање, 

3) успостави и примјењује процедуре за идентификацију, мјерење, односно 
процјену, праћење, анализирање и контролу ризика екстернализације, 

4) прати економске и тржишне услове ради предвиђања могућих промјена, 
укључујући финансијско стање пружаоца услуга, 

5) обезбиједи спровођење ефикасног система унутрашње контроле и услове да 
контролне функције банке континуирано прате и оцјењују политике, 
процедуре и остале интерне акте и њихово провођење и 

6) успостави и имплементира одговарајући систем извјештавања управе и 
надзорног одбора o екстернализованим активностима. 

 
6. Уговорни однос банке и пружаоца услуга 

 
Члан 12. 

(1) При склапању уговора са пружаоцем услуга банка је дужна водити рачуна о томе да 
уговорне одредбе према свом обиму и садржају буду одговарајуће ризицима 
екстернализације, те обиму и комплексности екстернализованих активности.  

(2) Банка је дужна са пружаоцем услуга склопити уговор у писаном облику, који ће 
јасно дефинисати све релевантне појмове, услове, права, обавезе и одговорности 
уговорних страна, те садржати, као минимум, сљедеће:  

1) детаљан опис активности које су предмет уговора, 
2) мјесто, вријеме и начин испуњaвања уговорних обавеза, 
3) опис очекиваног квалитета и нивоа услуга, 
4) начин надзирања обављања активности које су предмет уговора, 
5) обавезу пружаоца услуга да Агенцији омогући обављање директног надзора 

на локацији пружања услуга, те да обезбиједи правовремен, неограничен и 
несметан приступ документацији, просторијама, одговорним лицима и 
подацима који су повезани са екстернализацијом, а у посједу су пружаоца 
услуга, 

6) обавезу пружаоца услуга да неће трећим лицима открити или објавити посјету 
од стране Агенције, 
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7) обавезу чувања пословне тајне, те обавезу чувања и начин заштите 
повјерљивих података, 

8) обавезу пружаоца услуга да прије закључења уговора са подизвођачем 
затражи претходну сагласност банке у писаном облику, те да обезбиједи да је 
уговор пружаоца услуга са подизвођачем усаглашен са ставкама уговора банке 
и пружаоца услуга, 

9) обавезу пружаоца услуга да правовремено обавијести банку о свим 
чињеницама и промјенама околности које значајно утичу, или би могле 
значајно утицати, на испуњавање уговорних обавеза, 

10) обавезу пружаоца услуга да при пружању услуга у потпуности поступа у 
складу са постојећим прописима Босне и Херцеговине и Републике Српске, 

11) трајање уговора, 
12) детаљан опис услова за раскид и/или отказ уговора, укључујући право банке 

да раскине, односно откаже уговор са пружаоцем услуга (на захтјев банке или 
по налогу Агенције), 

13) детаљан опис права и обавеза уговорних страна у случају пријевременог 
престанка уговора ради обезбјеђења континуитета пружања услуга, 

14) избор мјеродавног права и 
15) начин рјешавања спорова. 

 
7. Приступ подацима 

Члан 13. 
(1) Банка је дужна обезбиједити да пружалац услуга омогући самој банци, овлаштеном 

ревизору банке и Агенцији правовремен, неограничен и несметан приступ 
документацији, просторијама, одговорним лицима, подацима и дијелу пословања 
који су повезани са екстернализацијом, а налазе се у посједу пружаоца услуга. 

(2) Уговори и налази, као и извјештаји интерних и спољних ревизора који се односе на 
екстернализоване активности треба да буду доступни на једном од званичних језика 
у Републици Српској. 

 
8. Управљање квалитетом 

Члан 14. 
Банка је дужна предузети одговарајуће мјере како би обезбиједила да екстернализоване 
активности задовољавају стандарде квалитета који би били примијењени у случају 
обављања истих активности унутар банке. 
 
9. Обавјештавање Агенције 

Члан 15. 
(1) Ако банка намјерава екстернализовати материјално значајне активности, дужна је 

да о томе претходно обавијести Агенцију и достави комплетну прописану 
документацију.  

(2) Агенција, у року од 90 дана о дана пријема обавјештења, односно комплентне 
прописане документације, утврђује да ли су испуњени услови за екстернализацију у 
складу са законским и подзаконским актима и о резултатима процјене обавјештава 
банку. 

(3) Банка након добијања обавјештења из става 2. овог члана може склопити уговор о 
материјално значајној екстернализацији. 
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Члан 16. 
Банка је дужна уз одлуку Надзорног одбора банке о екстернализацији, која се односи 
на материјално значајне активности, приложити и сљедеће документе:  

1) извод из судског или другог одговарајућег регистра, из којег се може утврдити 
власничка структура пружаоца услуга, у оригиналу или овјереној копији, не 
старији од шест мјесеци од дана достављања одлуке, 

2) списак лица у посебном односу са банком, која су уједно повезана са пружаоцем 
услуга, те опис на који су начин повезани,  

3) ревизорске извјештаје пружаоца услуга за претходну календарску годину, 
4) доказ о досадашњем искуству пружаоца услуга на пословима који су предмет 

екстернализације,  
5) доказ да није отворен стечајни поступак односно поступак ликивидације 

пружаоца услуга, 
6) нацрт уговора, који садржи елементе дефинисане овом одлуком, који банка 

намјерава склопити са пружаоцем услуга у вези са екстернализацијом 
материјално значајних активности, 

7) резултате процјене ризика повезаних са екстернализацијом,  
8) резултате дубинске анализе пружаоца услуга, 
9) резултате процјене утицаја екстернализације из члана 5. став 1. ове одлуке,  

10) опис обавеза и одговорности одјељења или запослених које ће бити задужене за 
надзор и управљање уговорним односом са пружаоцем услуга, 

11) излазну стратегију банке,  
12) интерне акте који се односе на екстернализацију из члана 7. ове одлуке, 
13) детаљан опис техничких и организационих рјешења која омогућују безбједно и 

квалитетно обављање активности које се намјеравају екстернализовати, 
укључујући опис начина заштите повјерљивости, доступности и цјеловитости 
података,  

14) изјаву банке да чланови органа управљања нису у директном или индиректном 
интересу са пружаоцем услуга и 

15) остале акте које банка сматра важним.  
 

Члан 17. 
Ако пружалац услуга има сједиште изван Босне и Херцеговине и/или обавља 
активности које су предмет екстернализације изван Босне и Херцеговине, банка је 
дужна, осим наведених докумената у члану 16. ове одлуке, доставити и доказ којим се 
потврђује да прописи државе, односно држава у којима пружалац услуга послује, 
омогућавају Агенцији:  

1) да у сврху постизања циљева надзора обави директни надзор дијела пословања 
пружаоца услуга који има везе или се може довести у везу са екстернализацијом, 
као и директни надзор обављања активности које су предмет уговора и 

2) правовремен, неограничен и несметан приступ документацији и подацима који 
су повезани са екстернализацијом, а у посједу су пружаоца услуга.  

 
Члан 18. 

Осим докумената из чл. 16. и 17. ове одлуке, Агенција може затражити и другу 
документацију, за коју сматра да је потребна за процјену испуњености услова за 
екстернализацију.  
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Члан 19. 
Агенција задржава право налагања специфичних услова, односно забране екстернализације 
уколико процијени да банка у намјераваној и/или постојећој екстернализацији не може на 
одговарајући начин управљати ризицима који су повезани са екстернализацијом. 

 
Члан 20.  

(1) Банка је дужна правовремено обавијестити Агенцију о сваком значајном проблему 
који потенцијално може материјално угрозити уговор о екстернализацији и може 
имати посљедице на пословне активности, профитабилност или репутацију банке.  

(2) У случају раскида/истека уговора банка је дужна, најкасније 30 дана прије раскида 
уговора, обавијестити Агенцију, те доставити извјештај о начину обављања 
активности, односно будућим плановима за наставак обављања екстернализованих 
активности.  

 
10. Регистар екстернализованих активности 
 

Члан 21. 
Банка је дужна да води детаљан регистар екстернализованих активности, који као 
минимум треба да садржи сљедеће податке: предмет екстернализације, опис 
екстернализованих активности, назив пружаоца услуге, назив подизвођача у случају 
ангажмана, број, назив, почетак и трајање уговора, ознаку материјалне значајности и 
назив власника екстернализације (лица, односно организационог дијела банке 
одговорног за екстернализацију). 
 
11. Ревизија екстернализованих активности 
 

Члан 22. 
(1) Интерна ревизија банке дужна је редовно обављати ревизију екстернализованих 

активности и о томе извјештавати Одбор за ревизију и Надзорни одбор.  

(2) Спољна ревизија банке дужна је узети у обзир екстернализоване услуге и њихову 
значајност и утицај на пословање банке, те у складу с тим сачинити план ревизије 
и ефикаснији приступ ревизији. 

 
12. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 23. 
Дaнoм ступaњa нa снaгу oвe oдлукe прeстaje дa вaжи Одлука о минималним стандардима 
управљања екстернализацијом („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“ брoj 1/14). 
 

Члан 24. 
(1) Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. 

(2) 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-284/17 
 
Датум: 25.07.2017. год. 

 ПРЕДСЈЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА 

Мира Бјелац 
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