
На основу члана 89, члана 90. и 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 04/17), 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 

 
ОДЛУКУ 

О УПРАВЉАЊУ РИЗИЦИМА У БАНКАМА 

 

 

ГЛАВА I 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет одлуке 

 

Члан 1. 

(1) Овом одлуком прописују се минимални стандарди за управљање ризицима којима је 

банка изложена или може бити изложена у свом пословању, који обухватају опште 

стандарде за успостављање и примјену система управљања ризицима и посебне 

стандарде за управљање појединачним ризицима који су дефинисани овом одлуком. 

(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) Одредбе ове одлуке банка је дужна примјењивати на појединачној основи, а на 

консолидованој основи у складу са прописима којима се уређује надзор на 

консолидованој основи.  

(4) 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.  

 

Појмови 

Члан 2. 

Појмови који се користе у овој oдлуци имају сљедећа значења: 

1) Култура ризика минимално обухвата опште сазнање свих нивоа банке о 

ризицима, укључујући разумијевање и понашање запослених према ризицима и 

управљању ризицима, узимајући у обзир склоност банке ка преузимању ризика. 

2) Склоност ка преузимању ризика (енгл. risk apetitе) јесте ниво ризика који је банка 

спремна да преузме с циљем остваривања своје пословне стратегије и циљева. 

Склоност ка преузимању ризика обухвата и толеранцију према ризицима, односно 

утврђивање нивоа ризика који банка сматра прихватљивим. 

3) Ублажавање ризика подразумијева скуп стратешких одредница, метода, 

критеријума и поступака за прихватање, избјегавање, смањење или пренос 

утврђеног нивоа ризика.  

4) Ризични профил банке је мјера, односно процјена структуре и нивоа свих 

значајних ризика којима је банка изложена или би могла бити изложена у свом 
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пословању, при чему су квантитативне методе које се користе за мјерење ризика 

документоване, те јасно дефинисани начини за процјену ризика које банка није у 

могућности квантитативно мјерити. 

5) Више руководство – у складу са чланом 2. став 1. тачка 30. Закона о банкама 

Републике Српске. 

6) Тестирање отпорности на стрес је техника управљања ризицима која се користи 

за процјену потенцијалних ефеката специфичних догађаја и/или промјене више 

фактора ризика на финансијско стање банке (forward looking техника). Укључује 

анализу сценарија и/или анализу осјетљивости.  

7) Сценарио анализа је процјена утицаја истовремене промјене више фактора ризика 

на финансијско стање банке у јасно дефинисаним стресним околностима. 

8) Анализа осјетљивости је процјена утицаја једног одређеног фактора ризика на 

финансијско стање банке, при чему узрок стреса није идентификован. 

9) Функција подршке пословању обухвата активности банке које обављају запослени 

овлаштени за вођење књиговодствених евиденција и осталих позадинских послова. 

10) Функција уговарања трансакција обухвата активности банке које обављају 

запослени овлаштени за уговарање трансакција из којих произилазе ризици. 

11) Књига трговања – у складу са чланом 2. став 1. тачка 37. Закона о банкама 

Републике Српске. 

12) Банкарска књига – у складу са чланом 2. став 1. тачка 38. Закона о банкама 

Републике Српске. 

 

Дефиниције ризика 

Члан 3. 

За потребе управљања ризицима у складу с овом oдлуком, банка је дужна 

примјењивати сљедеће дефиниције ризика: 

1) Кредитни ризик – у складу са чланом 90. став 2. Закона о банкама Републике 

Српске. 

2) Тржишни ризици – у складу са чланом 90. став 3. Закона о банкама Републике 

Српске. 

3) Оперативни ризик – у складу са чланом 90. став 4. Закона о банкама Републике 

Српске.  

4) Правни ризик је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски 

резултат и капитал банке усљед неиспуњења уговорне обавезе, покренутих 

судских спорова против банке, доношења пословних одлука за које се утврди да 

нису спроводиве, негативно утичу на пословање или финансијски положај банке.  

5) Каматни ризик у банкарској књизи – у складу са чланом 90. став 7. Закона о 

банкама Републике Српске. 

6) Ризик ликвидности – у складу са чланом 90. став 5. Закона о банкама Републике 

Српске. Ризик ликвидности обухвата ризик ликвидности извора финансирања, 

који произилази из могућности да банка неће бити способна да измири своје 

доспјеле новчане обавезе због повлачења постојећих извора финансирања, 

односно немогућности прибављања нових извора финансирања и ризик тржишне 

ликвидности, који произилази из могућности да банка неће бити способна да 

измири своје доспјеле новчане обавезе због отежаног претварања имовине у 

ликвидна средства усљед поремећаја на тржишту. 

7) Ризик концентрације – у складу са чланом 90. став 6. Закона о банкама Републике 

Српске. 
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8) Ризик земље – у складу са чланом 90. став 8. Закона о банкама Републике Српске. 

9) Политичко-економски ризик подразумијева негативне ефекте на финансијски 

резултат и капитал због спријечености банке да наплати потраживања усљед 

ограничења утврђених прописима/актима државних и других органа из земље 

поријекла дужника, као и општих и системских прилика у тој држави. 

10) Ризик трансфера подразумијева негативне ефекте на финансијски резултат и 

капитал због спријечености банке да наплати потраживања исказана у валути која 

није званична валута земље поријекла дужника, и то усљед ограничења плаћања 

обавеза према повјериоцима из других држава у одређеној валути која је утврђена 

актима државних и других органа из државе поријекла дужника. 

11) Кредитно-девизни ризик је ризик губитка којем је додатно изложена банка која 

одобрава пласмане у страној валути или са девизном клаузулом и који произилази 

из дужникове изложености девизном ризику. 

12) Резидуални ризик представља могућност настанка негативних ефеката на 

финансијски резултат и капитал банке ако су технике ублажавања кредитног 

ризика мање ефикасне него што се очекује или њихова примјена недовољно утиче 

на смањење ризика којима је банка изложена.  

13) Ризик прекомјерне финансијске полуге јесте ризик који произилази из рањивости 

банке због финансијске полуге или потенцијалне финансијске полуге и који може 

довести до нежељених измјена њеног пословног плана, укључујући присилну 

продају имовине, што може имати за резултат губитке или прилагођавање 

вриједности њене преостале имовине. 

14) Репутациони ризик – у складу са чланом 90. став 11. Закона о банкама Републике 

Српске.  

15) Ризик  управљања је могућност настанка негативних ефеката на финансијски 

резултат или капитал банке због тога што банка због своје величине и/или 

комплексности пословања има ограничен капацитет за успостављање адекватних 

управљачких механизама, система и контрола. 

16) Ризик намирења – у складу са чланом 90. став 12. Закона о банкама Републике 

Српске.  

17) Ризик слободне испоруке представља могућност настанка негативних ефеката на 

финансијски резултат или капитал банке када је плаћање хартија од вриједности, 

валуте или робе извршено прије него што су примљени или је предметна 

испорука извршена прије него што су они плаћени, односно ако обављено 

плаћање или извршена испорука није у складу с очекиваном временском 

динамиком. 

18) Ризик усклађености пословања – у складу са чланом 90. став 9. Закона о банкама 

Републике Српске.  

19) Пословни ризик је негативна неочекивана промјена обима пословања и/или 

профитних маржи банке која може довести до значајних губитака и на тај начин 

умањити тржишну вриједност банке. До пословног ризика, прије свега, може 

доћи због значајног погоршања тржишног окружења и промјена у тржишној 

конкуренцији или понашању потрошача на тржишту. 

20) Ризик миграције представља могућност настанка негативних ефеката на 

финансијски резултат или капитал банке због промјене фер вриједности кредитне 

изложености, а као посљедица промјене рејтинга клијента. 

21) Ризик екстернализације је заједнички назив за све ризике који настају када банка 

уговорно повјерава другој страни (пружаоцима услуга) обављање активности које 

би иначе сама обављала. 
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22) Ризик профитабилности (зараде) јесте ризик који настаје због неодговарајуће 

структуре и расподјеле зараде или немогућности банке да обезбиједи 

одговарајући, стабилан и одржив ниво профитабилности. 

23) Ризик улагања представља могућност настанка негативних ефеката на 

финансијски резултат или капитал банке због промјена тржишних вриједности 

улагања банке у фиксну имовину и улагања у друга правна лица. 

24) Ризик капитала односи се на неодговарајућу структуру капитала да подржи обим 

и природу пословних активности банке или на потешкоће са којима се суочава 

банка приликом прибављања нових извора капитала, посебно у случајевима када 

постоје хитне потребе за повећањем капитала или у неповољним условима. 

25) Стратешки ризик – у складу са чланом 90. став 10. Закона о банкама Републике 

Српске.  

 

 

ГЛАВА II 

ОПШТИ СТАНДАРДИ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И  

ПРИМЈЕНУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

 

Систем управљања ризицима 

Члан 4. 

Банка је дужна да успостави свеобухватан и ефикасан систем управљања ризицима, 

који је сразмјеран врсти, обиму и сложености послова банке, односно треба најмање 

да: 

1) донесе одговарајуће стратегије, политике и процедуре за управљање 

ризицима,  

2) успостави процесе и поступке за управљање ризицима на основу аката из 

тачке 1. овог става, који обухватају: 

1. утврђивање значајних ризика којима је банка изложена или би могла 

бити изложена у свом пословању, 

2. мјерење ризика кроз успостављене поступке и процедуре за тачно и 

благовремено мјерење, односно процјену ризика,  

3. мјере за ограничавање и ублажавање ризика на начин који ће негативне 

утицаје на пословање и бонитет банке свести на најмању могућу мјеру, 

4. праћење, анализирање и контролу ризика и 

5. одговарајуће линије за благовремено и континуирано извјештавање 

органа управљања о ризицима, 

3) успостави одговарајућу организацију послова за ефикасно спровођење 

процеса и поступака управљања ризицима са јасно дефинисаним, 

транспарентним и конзистентним овлашћењима и одговорностима унутар 

банке, којима се врши недвосмислена подјела послова управљања ризицима од 

послова излагања ризицима и спречава сукоб интереса,  

4) обезбиједи информациони систем који омогућава свеобухватно и поуздано 

прикупљање података потребних за праћење и анализу свих ризика којима је 

банка изложена,  

5) спроводи тестирање отпорности на стрес, узимајући у обзир претпоставке о 

промјенама екстерних и интерних фактора који могу имати значајан утицај на 

ризике у пословању банке и 
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6) сачини планове за поступање у непредвиђеним, односно ванредним 

ситуацијама у пословању банке. 

 

Стратегије, политике, процедуре и остали интерни акти за управљање ризицима  

Члан 5. 

(1) Банка је дужна донијети Стратегију преузимања и управљања ризицима (у даљем 

тексту: Стратегија), којом се најмање дефинишу: 

1) циљеви и основни принципи преузимања и управљања ризицима банке, 

2) склоност банке ка преузимању ризика и толеранција банке према ризику у 

складу са стратешким пословним циљевима банке. Приликом утврђивања 

склоности ка преузимању ризика, банка је дужна да, осим квантитативних 

информација, узме у обзир и квалитативне информације, стручне процјене и 

друге факторе из макроекономског окружења који утичу или могу утицати 

на однос банке према ризицима којима је изложена или којима би могла 

бити изложена, 

3) преглед свих ризика којима је банка изложена или би могла бити изложена у 

пословању и  

4) основни принципи поступка интерне процјене адекватности капитала 

(ICAAP) и интерне процјене адекватности ликвидности (ILAAP). 

(2) Банка је дужна обезбиједити усклађеност Стратегије са прописима и захтјевима 

Агенције, пословном стратегијом банке, односно пословном политиком која 

произилази из пословне стратегије банке. 

(3) Банка је дужна да, у случају значајнијих промјена у банци и екстерном окружењу 

у којем послује, изврши анализу промјена и размотри потребу ревидирања 

Стратегије.  

(4) Банка је дужна донијети Политику за управљање ризицима (у даљем тексту: 

Политика),  коју чини један или више докумената којима се минимално уређује: 

1) начин организовања управљања ризицима, укључујући јасно разграничавање 

одговорности запослених за управљање ризицима у банци у свим фазама тог 

процеса, 

2) начин процјене ризичног профила банке и методологију за идентификовање 

и мјерење, односно процјену ризика којима је банка изложена или којима би 

могла бити изложена у свом пословању, 

3) методологијa тестирања отпорности на стрес, укључујући мјере и поступке 

у случајевима неповољних резултата тестирања отпорности на стрес, 

4) мјере за ублажавање појединачних ризика, које укључују мјере прихватања, 

смањења, диверзификације, преноса и избјегавања ризика које је банка 

идентификовала и измјерила или процијенила, те правила за примјену тих 

мјера, 

5) дефинисање интерних лимита за изложеност појединачним ризицима,  

6) начин праћења и контроле појединачних ризика, укључујући и 

успостављене интерне лимите, 

7) поступке и мјере у случајевима да дође до одступања у примјени усвојених 

стратегија, политика, процедура и поступака предвиђених интерним актима 

банке, као и у случајевима ванредних ситуација. 

(5) Банка је дужна да, на основу донесене Стратегије и Политике, обезбиједи 

успостављање формалних процедура у процесу управљања ризицима, обезбјеђујући 

да исте садрже довољно прецизан и детаљан ниво инструкција за рад и описе 
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процеса рада, укључујући и правила и смјернице у вези са организационим, 

оперативним и процедуралним захтјевима, интерним системом за додјељивање 

задатака повезаним са хијерархијом одлучивања, надлежностима и одговорностима 

запослених и имплементацијом радних процедура, правила за праћење утврђених 

лимита за ограничавање изложености ризику, те поступања у случају утврђених 

неправилности, односно одступања у односу на утврђене процедуре. 

(6) Ниво детаљности процедура из става 5. овог члана зависи од карактеристика, 

обима и сложености пословања банке, односно њеног ризичног профила. 

(7) Политике, процедуре и остали интерни акти за управљање ризицима морају бити 

јасно дефинисани, документовани и доступни свим запосленим у банци који су 

укључени у процес преузимања и управљања ризицима. 

(8) Банка је дужна обезбиједити да се најмање једном годишње изврши преглед 

Политике, процедура и осталих интерних аката за управљање ризицима и по потреби 

ревидира, као и у случају сваке значајније промјене у ризичном профилу банке. 

(9) Банка је дужна обезбиједити да запослени правовремено и на адекватан начин 

буду упознати са садржајем свих процедура и осталих интерних аката који су 

потребни за обављање њихових радних задатака. 

 

Процес управљања ризицима 

Члан 6. 

(1) Банка је дужна успоставити адекватан и ефикасан процес управљања ризицима, 

који обухвата редовно и правовремено идентификовање, мјерење, односно 

процјењивање, ублажавање, праћење и контролу ризика, те извјештавање о 

ризицима којима је банка изложена или би могла бити изложена у свом пословању. 

Наведени процес обухвата и ризике који настају због увођења нових услуга, 

производа или система, значајних промјена у постојећим услугама, производима 

или системима, наступа на новим тржиштима, трговања са новим инструментима 

или закључивања сличних послова којима се банка није раније бавила. 

(2) Надзорни одбор и управа банке морају бити адекватно укључени у процес 

управљања ризицима у банци. Надзорни одбор и управа банке дужни су 

издвојити довољно времена и ресурса за разматрање ризика којима је банка 

изложена или би могла бити изложена у пословању. 

(3) У смислу става 2. овог члана, банка је дужна обезбиједити адекватну 

информисаност надзорног одбора о ризицима. 

(4) Банка је дужна усвојити методологију управљања ризицима којом ће одредити 

критеријуме, начине и поступке за управљање ризицима, те адекватно 

документовати процес управљања ризицима.   

(5) Процес управљања ризицима укључује и јасно дефинисање и документовање 

ризичног профила, усклађивање ризичног профила банке са склоношћу ка 

преузимању ризика и толеранцијом према ризику, те усклађеност са ICAAP-ом и 

ILAAP-ом банке. 

(6) У процесу управљања ризицима банка је дужна процјењивати и потенцијални 

утицај релевантних интерних и екстерних утицаја и трендова, регулаторних 

промјена, показатеља и података на изложеност ризицима и/или појединих 

категорија изложености, односно портфолија, као и да те процјене укључи 

приликом доношења одлука о преузимању ризика, односно у управљању истим. 
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Идентификовање ризика 

Члан 7. 

Банка је дужна континуирано идентификовати, односно утврђивати ризике којима је 

изложена или којима би могла бити изложена у свом пословању, те анализирати узроке 

настанка изложености ризицима. 

 

Мјерење, односно процјена ризика 

Члан 8. 

(1) Банка је дужна редовно мјерити, односно процјењивати ризике које је 

идентификовала. 

(2) Приликом мјерења, односно процјене изложености ризику, банка је дужна 

успоставити и одржавати адекватне поступке који обухватају адекватне 

квантитативне и/или квалитативне методе мјерења, односно процјене ризика, 

чија ће примјена омогућити уочавање промјена у ризичном профилу банке, 

односно појаве нових ризика у пословању.  

 

Ублажавање ризика  

Члан 9. 

(1) Банка је дужна јасно и прецизно одредити и примјењивати критеријуме за 

одлучивање и поступке за ублажавање ризика, узимајући у обзир ризични профил, 

односно склоност банке ка преузимању ризика и толеранцију према ризику. 

(2) Банка је дужна адекватно документовати начин ублажавања ризика, укључујући 

и разлоге за прихватање, смањење, избјегавање или пренос ризика. 

 

Праћење, анализирање и контрола ризика и извјештавање о ризицима 

Члан 10. 

(1) Банка је дужна успоставити систем редовног праћења, контроле и извјештавања 

о изложености ризицима и ризичном профилу тако да свим релевантним 

нивоима управљања у банци омогући правовремене, тачне и довољно детаљне 

информације које су потребне за доношење пословних одлука, односно сигурно 

и стабилно пословање банке. 

(2) Информације из става 1. овог члана морају најмање обухватити одговарајуће 

 информације о изложености појединим ризицима, укључујући информације о 

ризичном профилу и његовим промјенама, податке о значајним интерним 

губицима, о мјерама и активностима које се намјеравају предузети или су 

предузете с циљем ублажавања ризика, о прекорачењу лимита и осталим 

изузецима од поступања у складу с интерним актима, укључујући и изузетке од 

утврђене склоности ка преузимању ризика, те о позитивним и негативним 

промјенама у показатељима пословања који упућују или могу упућивати на 

промјену изложености ризику.   

(3) Извјештавање о ризику треба да благовремено укључи и извјештавање о 

настанку ризика који раније нису били идентификовани, као и неочекиваног 

утицаја већ идентификованих ризика на ризични профил банке. 

(4) Банка је дужна на одговарајући начин пратити ризике које је пренијела на трећу 

страну. 
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(5) Приликом вршења контроле ризика банка провјерава примјену метода и процедура 

за управљање ризицима и врши оцјену њихове адекватности и ефикасности, те 

редовно анализира утврђене лимите ради провјере њихове адекватности. 

(6) Банка је дужна обезбиједити да извјештаји о ризицима којима је изложена буду: 

1) транспарентни (да садрже јасне, разумљиве и прецизне информације у 

погледу изложености ризицима), 

2) свеобухватни (потпуни, односно да обухватају све значајне ризике у 

пословању), 

3) употребљиви (у смислу садржаја важних информација за доношење 

одлука у вези са ризицима), 

4) упоредиви (у погледу једнообразности информација које садрже) и 

5) правовремени (у смислу да омогућавају правовремено предузимање 

потребних мјера). 

(7) Садржај, обим и детаљност извјештаја из става 6. овог члана банка је дужна 

утврдити у свом интерном акту (Политика, процедуре или други интерни акт за 

управљање ризицима). 

(8) Банка је дужна обезбиједити потпуну и правовремену расположивост интерних 

извјештаја о ризицима на захтјев Агенције. 

 

Организациона структура  

Члан 11. 

(1) Банка је дужна успоставити културу ризика засновану на високим 

професионалним стандардима и етичким нормама пословања и да запослени на 

свим организационим нивоима буду упознати са додијељеним овлаштењима, 

улогама и одговорностима у процесу управљања ризицима. 

(2) Банка је дужна успоставити такву интерну организацију, односно организациону 

структуру, чијом ће се примјеном активности управљања ризицима и функција 

подршке пословању функционално и  организационо одвојити од функције 

преузимања ризика, као и да се утврђеном подјелом послова и дужности 

запослених спријечи сукоб интереса. 

(3) У складу са обимом, врстом и сложеношћу пословања, банка је дужна да у систем 

управљања ризицима укључи довољан број запослених који имају одговарајућу 

стручност и професионално искуство, укључујући и одговарајући ниво 

специјализације у процесу управљања ризицима, с циљем обезбјеђења 

континуитета у спровођењу Стратегије, Политике, процедура и осталих интерних 

аката за управљање ризицима. 

(4) Надзорни одбор дужан је, с циљем ефикасног управљања ризицима и 

успостављања ефикасне организационе структуре за управљање ризицима: 

1) успоставити културу ризика у банци, 

2) усвојити Стратегију и Политику из члана 5. ове одлуке, те надзирати 

спровођење тих аката, 

3) успоставити јасне и досљедне линије овлаштења и одговорности за 

преузимање и управљање ризицима, укључујући разграничења овлаштења и 

одговорности између надзорног одбора и других именованих одбора у 

банци, са једне стране, и управе и других запослених укључених у процес 

управљања ризицима, са друге стране, 
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4) именовати лице на вишем руководном нивоу са искључивим 

одговорностима за управљање ризицима у банци, које је независно у свом 

раду и јасно одговорно за функцију управљања ризицима (руководилац 

функције управљања ризицима), 

5) обезбиједити активно укључивање лица из тачке 4. овог става приликом 

израде Стратегије и Политике у складу са чланом 5. ове одлуке и приликом 

доношења свих значајних одлука о управљању ризицима и 

6) обезбиједити потребне надлежности, организациони статус, ресурсе и 

директну линију извјештавања надзорног одбора и/или Одбора за ризике, 

уколико је основан, укључујући и могућност да именованo лице из тачке 4. 

овог става, у случајевима специфичних кретања у подручју ризика, 

поставља питања и упозорава о истим надзорни одбор и/или Одбор за 

ризике, уколико је основан, не доводећи у питање надлежности управе 

банке, при чему надзорни одбор и одбор за ризике, уколико је основан, 

одређује врсту, обим, облик и учесталост извјештавања о ризицима, које ће 

достављати надлежне функције, организационе јединице, односно 

запослени у банци у складу са донесеним интерним актима банке. 

(5) Лице одговорно за управљање ризицима из става 4. тачка 4. може разријешити 

дужности само  надзорни одбор банке.  

(6) Надзорни одбор значајне банке дужан је именовати Одбор за ризике чији чланови 

морају имати одговарајућа знања, вјештине, стручност и искуство које им 

омогућава да у потпуности разумију и прате спровођење Стратегије и Политике, 

као и ризични профил банке и склоност ка преузимању ризика. Одбор за ризике 

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. 

(7) Одбор за ризике, успостављен у складу са ставом 6. овог члана, има сљедеће задатке: 

1) извјештава надзорни одбор о спровођењу Стратегије, адекватности и начину 

спровођења усвојене Политике и других процедура за управљање ризицима, 

као и адекватности и поузданости цјелокупног система за управљање 

ризицима, 

2) помаже у надзирању спровођења усвојене Стратегије, те савјетује надзорни 

одбор о укупној тренутној и будућој склоности ка преузимању ризика, не 

доводећи при томе у питање одговорност управе банке и надзорног одбора у 

цјелокупном управљању ризицима и надзирању банке, 

3) преиспитује усклађеност цијена производа/услуга банке које нуде 

клијентима са пословним моделом банке и Стратегијом, а у случајевима да 

утврде да те цијене не одражавају ризике на одговарајући начин у складу са 

пословним моделом и Стратегијом, предлаже план за побољшање, 

4) не доводећи у питање задатаке одбора за накнаде, одбор за ризике испитује 

узимају ли подстицаји предвиђени политиком накнада у обзир ризик, 

капитал, ликвидност и вјероватноћу, те временски распоред зарада, како би 

помогао успостављању добрих политика и пракси накнада конзистентних са 

преузетим ризицима, 

5) преиспитује адекватност успостављених планова опоравка, са аспекта 

њиховог укључивања у систем управљања у банци, усклађености са 

успостављеним системом управљања ризицима и спроводивости мјера 

дефинисаних тим плановима, те по потреби предлаже мјере за њихово 

побољшање. 
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(8) Ако није ријеч о значајној банци и ако није именован Одбор за ризике из става 6. 

овог члана, надзорни одбор дужан је да извршава задатке тог одбора. 

(9) 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. 

(10) Управа банке дужна је да се активно укључи у процес управљања ризицима у 

банци, а одговорна је за: 

1) успостављање адекватне комуникације, размјене информација и сарадње на 

свим организационим нивоима банке ради провођења Стратегије, Политике, 

процедура и осталих интерних аката за управљање ризиком, 

2) обезбјеђење одговарајућег броја запослених са стручним знањима и 

искуством у управљању свим ризицима, пословима вредновања имовине 

банке, методологијама за идентификовање и мјерење, односно процјену 

ризика којима је банка изложена, те тестирању отпорности на стрес, 

3) одређивање кључних запослених који су укључени у систем управљања 

ризицима и замјене за те запослене, 

4) периодични преглед, односно по потреби предлагање измјена Стратегије и 

Политике, те усвајање измјена процедура осталих интерних аката за 

управљање ризицима, 

5) одржавање ефикасности унутрашњих контрола уграђених у систем управљања 

ризицима, укључујући и обезбјеђење сигурности информационих система, 

6) успостављање одговарајућих поступака за процјену утицаја увођења нових 

производа, услуга или система на изложеност банке ризику и 

7) адекватно и благовремено предузимање мјера у процесу управљања 

ризицима у складу са Стратегијом, Политикама, процедурама и осталим 

интерним актима за управљање ризицима и друго. 

 

Ризици који произилазе из нових производа, услуга или система  

Члан 12. 

(1) У процесу управљања ризицима банка је дужна прописати критеријуме и 

поступке који се односе на нове производе, услуге или системе (у даљем тексту: 

нови производи), а који минимално обухватају: 

1) дефинисање шта се сматра новим производом, укључујући опис 

производа, 

2) обезбјеђење потребних техничких, организационих и кадровских услова 

за увођење, примјену и управљање ризицима који произилазе из нових 

производа, 

3) утврђивање овлаштења и одговорности за одобравање и верификацију 

нових производа, 

4) успостављање одговарајућих процедура провјере коју проводе контролне 

функције у банци, 

5) провођење и адекватно документовање утицаја новог производа на 

изложеност ризицима, адекватност капитала, профитабилност и 

ликвидност и 

6) рачуноводствене, пореске, правне, супервизорске и друге регулаторне 

захтјеве који се односе на нове производе. 

(2) Банка је обавезна провести и адекватно документовати свеобухватну анализу 

ризика који произилазе из нових производа, а која минимално треба да укључи 
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објективну процјену: 

1) свих ризика насталих због увођења нових производа, кориштењем 

различитих сценарија, 

2) да ли увођење новог производа узрокује потенцијалне слабости у 

управљању ризицима и унутрашњим контролама и 

3) способности банке да ефикасно управља ризицима из тачке 1. овог става. 

 

Информациони систем као подршка извјештавању о ризицима  

Члан 13. 

(1) Банка је дужна да у оквиру стратегије развоја информационог система банке 

дефинише и адекватну информациону подршку процесу управљања ризицима, 

која обезбјеђује свеобухватну, поуздану, благовремену и тачну обраду података, 

односно информациону основу за ефикасно управљање ризицима. 

(2) Банка је дужна да примјењује и одржава адекватан информациони ток који 

омогућава ефикасно провођење Стратегије, Политике, процедура и осталих 

интерних аката за управљање ризицима и који представља интегрални дио 

информационог система банке. 

 

Тестирање отпорности на стрес за све значајне ризике 

Члан 14. 

(1) Банка је дужна да редовно, а најмање једном годишње, проводи свеобухватно 

тестирање отпорности на стрес за све значајне ризике. У случају значајније 

промјене у ризичном профилу банке, тестирање отпорности на стрес треба бити 

проведено и чешће. 

(2) Тестирање отпорности на стрес представља важан инструмент у процесима 

управљања ризицима и утврђивања интерне адекватности капитала банке. 

(3) Надзорни одбор и управа банке дужни су обезбиједити адекватну употребу 

тестирања отпорности на стрес у процесу управљања ризицима и планирању 

капитала банке за покриће свих ризика у пословању банке, те да резултате 

проведених тестирања отпорности на стрес користе као основ за доношење 

одлука и предузимање мјера на одговарајућим организационим нивоима у банци, 

укључујући и стратешке пословне одлуке у вези са планирањем капитала и 

ликвидности банке. 

(4) Тестирање отпорности на стрес треба бити саставни дио процеса управљања 

ризицима банке.  

(5) Према принципу пропорционалности, тестирањем отпорности на стрес треба 

обухватити најзначајније области пословања банке те догађаје који могу бити 

посебно штетни за банку, укључујући не само догађаје који могу проузроковати 

губитке за банку већ и оне који могу нанијети штету репутацији банке. 

 

Програм тестирања отпорности на стрес 

Члан 15. 

(1) Банка је дужна успоставити адекватан програм тестирања отпорности на стрес, 

који ће допринијети унапређењу процеса управљања ризицима, побољшању 

процеса управљања капиталом и ликвидношћу банке, те омогућавању бољег 

разумијевања ризика којима је банка изложена или може бити изложена од стране 
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руководних органа банке или надзорних тијела. Тестирање отпорности на стрес 

банака може се проводити путем: 

1) анализе осјетљивости и/или 

2) сценарио анализе. 

(2) Банка је дужна да приликом тестирања отпорности на стрес обухвати све значајне 

факторе ризика специфичне за њено пословно и макроекономско окружење. 

(3) Банка је дужна да успостави организациони дио који је одговоран за провођење 

тестирања отпорности на стрес, са задужењима за сарадњу, комуникацију и 

активан стручни дијалог са другим организационим дијеловима банке, а 

превасходно са оним дијеловима надлежним за управљање ризицима и 

планирање капитала. 

(4) Провођење програма тестирања отпорности на стрес треба бити адекватно 

документовано, што подразумијева јасан и детаљан опис сваке компоненте 

програма, укључујући врсту тестирања отпорности на стрес, методолошке детаље 

који се односе на дефинисање релевантних сценарија и начин на који су уређене 

претпоставке и основни елементи тестирања отпорности на стрес, претпоставке и 

основне елементе тестирања отпорности на стрес, оцјену основних претпоставки, 

резултате проведеног тестирања, планиране корективне мјере у зависности од 

резултата тестирања отпорности на стрес и друге аспекте релевантне за 

провођење програма тестирања отпорности на стрес. 

(5) Банка је дужна успоставити одговарајућу инфраструктуру за провођење програма 

тестирања отпорности на стрес у складу са принципом пропорционалности која 

одговара ризичном профилу банке и која је довољно флексибилна да омогући 

банци правовремено израчунавање укупне изложености банке према 

одговарајућем фактору ризика, производу или врстама дужника, те примјену 

новог и/или модификованог сценарија, када је то потребно. 

(6) Банка је дужна редовно вршити процјену ефикасности и одрживости програма 

тестирања отпорности на стрес и његових главних појединачних компонената. 

Приликом процјене треба обухватити подручја која се односе на: ефикасност 

програма с аспекта испуњавања планиране намјене, документацију, примјену и 

развој система, квалитет података, начин контроле од стране надзорног одбора и 

управе банке те примијењене/кориштене претпоставке. С циљем обезбјеђења 

независности процјене потребно је у поступак процјене укључити функцију 

интерне ревизије банке. 

(7) Методологија банке за тестирање отпорности на стрес и избор сценарија треба 

обухватити све материјално значајне ризике и пословна подручја и интегрисати 

их тако да обухвати сву билансну и ванбилансну имовину банке, већ настале и 

потенцијалне ризике, узимајући у обзир њихове међусобне везе и све релевантне 

факторе ризика, односно интеракције између њих, при чему треба бити кориштен 

одговарајући ниво детаљности у складу са намјеном и врстом тестирања 

отпорности на стрес, односно ризичним профилом банке. 

У сегменту кредитног ризика методологија тестирања отпорности на стрес треба 

да, између осталог, укључи и кредитно-девизни ризик, заснован на претпоставци 

о нивоу ризика који произилази из кредита са девизном клаузулом, у складу са 

њиховом материјалношћу, односно учешћем у кредитном портфолију. 

(8) Програмом тестирања отпорности на стрес банкe треба обухватити широк 

спектар могућих догађаја и могућих нивоа озбиљности догађаја, а ти сценарији с 

циљем бољег препознавања скривених рањивости банке треба да буду 
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оријентисани на будућност (енгл. forward looking) и да узимају у обзир промјене у 

портфолију изложености банке, нове информације и потенцијалне ризике. При 

томе треба бити обухваћен довољно дуг временски период, у зависности од 

карактеристика ризика, портфолија изложености, намјере тестирања и друго. Као 

дио свеобухватног програма тестирања отпорности на стрес, важно је укључити и 

екстремне догађаје који пријете одрживости банке. 

(9) Као дио свеобухватног програма тестирања отпорности на стрес банка треба 

провести и обрнуто тестирање отпорности на стрес, у којем се полази од познатог 

резултата тестирања отпорности на стрес, те се преиспитују догађаји који су 

довели до таквог резултата за банку, с циљем да се обезбиједе информације о 

процјени рањивости и анализира стратегија заштите банке у смислу да ли је 

довољно чврста и досљедна у случају ванредних ситуација на тржишту. Подручја 

у којима се посебно користи обрнуто тестирање отпорности на стрес јесу 

пословне линије за које традиционални модели управљања ризицима указују на 

веома добар однос преузетог ризика и зараде, нови производи и нова тржишта 

који се још нису значајно развили и слично. 

(10) Као дио укупног програма тестирања отпорности на стрес банка треба узимати у 

обзир међусобне повезаности фактора који се односе на финансијска тржишта и 

финансијску имовину, те утицај смањења ликвидности тржишта на вредновање 

изложености ризику (цјеновни шокови специфичних категорија имовине, повезаност 

ликвидности појединих категорија имовине, повећане потребе за ликвидношћу, 

смањени и/или отежани приступ финансијским тржиштима и слично).  

(11) Посебна пажња треба бити усмјерена на преиспитивање кориштених техника 

смањења ризика и процјењивање могућности њихове реализације у ванредним 

ситуацијама на тржишту. 

(12) Уколико банка у свом портфолију има финансијске деривате, дужна је у 

тестирање отпорности на стрес укључити информације о односној имовини, 

њихову зависност од услова на тржишту и слично.  

(13) Банка треба у програм тестирања отпорности на стрес укључити утицај 

репутационог ризика, укључујући и прелијевање ризика који произилазе из лица 

повезаних са банком, односно процјењивати утицај репутационог ризика на 

остале врсте ризика, а нарочито кредитног, тржишног и ризика ликвидности.  

 

Резултати тестирања отпорности на стрес 

Члан 16. 

(1) На основу резултата тестирања отпорности на стрес банка је дужна процијенити 

поузданост и одрживост плана капитала, односно узети их у обзир у ICAAP-у банке. 

(2) Банка је дужна утврдити утицај резултата тестирања отпорности на стрес на 

регулаторни капитал, односно процијенити капацитет банке да апсорбује губитке 

до којих може доћи усљед различитих шокова примијењених у сценарија.   

(3) Резултате тестирања отпорности на стрес који су релевантни за област 

ликвидности банка користи за потребе интерне процјене адекватности 

ликвидности (ILAAP). 

(4) Резултате тестирања отпорности на стрес банка користи и за одређивање 

одговарајућих мјера које надзорни одбор и управа банке треба да предузму с 

циљем ублажавања потенцијалних негативних ефеката (нпр. додатне технике 
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смањења ризика, сачињавање планова за ванредне ситуације, ревидирање планова 

капитала и слично).  

(5) Извјештај о резултатима проведених тестирања отпорности на стрес, те план мјера 

које ће надзорни одбор и управа банке предузети за ублажавање потенцијалних 

негативних ефеката банка је дужна доставити Агенцији у штампаном и 

електронском облику, најкасније до 31.03. текуће године за претходну годину. 

 

 
ГЛАВА III 

ПОСЕБНИ СТАНДАРДИ ЗА УПРАВЉАЊЕ  

ПОЈЕДИНАЧНИМ РИЗИЦИМА 

 

Стандарди за управљањe кредитним ризиком 

Члан 17. 

(1) Банка је дужна донијети и проводити адекватне политике и поступке управљања 

кредитним ризиком.  

(2) Банка је дужна да управља кредитним ризиком на нивоу појединачних пласмана 

и на нивоу цјелокупног портфолија банке. 

(3) Банка је дужна обезбиједити јасну оперативну и организациону раздвојеност 

функције уговарања трансакција од функције подршке и управљања ризицима, 

укључујући и управљачке и руководне нивое. 

(4) Банка је дужна успоставити јасну и досљедну организациону структуру која 

обезбјеђује утврђивање: 

1) критеријума и процедура за одобравање нових изложености или битну 

измјену услова за постојеће изложености (реструктурирање, поновно 

уговарање, репрограмирање и слично), 

2) правила одобравања изложености на нивоу појединачних дужника и на 

нивоу групе повезаних дужника, 

3) надлежности надзорног одбора, управе и од стране њих именованих одбора, те 

овлаштења појединих руководних нивоа за одобравање изложености ризику.  

(5) У оквиру организационих захтјева банка је дужна обезбиједити да пласмани 

могу бити одобрени само уз сагласност овлаштених лица задужених за процјену 

ризика пласмана у банци (аналитичар за процјену ризика), као и утврдити 

правила за одобравање изложености у случајевима када се лица задужена за 

уговарање трансакција и лица овлаштена за процјену ризика  пласмана не могу 

усагласити приликом одлучивања о одобрењу. 

(6) Изузетно, ако банка одобрава пласмане који нису материјално значајни са 

аспекта изложености кредитном ризику, одлуке о одобравању пласмана могу се 

доносити у оквиру функције уговарања трансакција. У том случају банка је 

дужна прописати критеријуме за утврђивање пласмана који нису материјално 

значајни, правила одобравања тих пласмана која омогућавају њихово груписање 

према сличним карактеристикама и правила њиховог праћења на групној 

основи, које се мора обављати у оквиру функције управљања ризицима. 

(7) Банка не може у оквиру функције уговарања трансакција утврђивати исправке 

вриједности за билансне изложености, односно резервисања за ванбилансне 

изложености. 
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(8) Банка је дужна успоставити адекватан ниво, обим и начин контроле и извјештавања 

о кредитном ризику за потребе управе, надзорног одбора, Агенције и других 

овлаштених органа, укључујући и правовремено информисање надлежних органа о 

поштовању утврђених лимита кредитне изложености, као и у случајевима 

постојања одступања од истих ради предузимања адекватних мјера. 

(9) Банка је дужна успоставити адекватно праћење ризика који су повезани са 

кредитном изложеношћу банке, као што су кредитно-девизни ризик, резидуални 

ризик, ризик миграције  и друго.  

(10) Банка је дужна успоставити одговарајући кредитни процес који минимално 

обухвата: 

1) Процес одобравања пласмана, у оквиру којег је банка прије одобравања 

пласмана, узимајући у обзир прописане регулаторне захтјеве који се односе 

на класификацију билансне и ванбилансне активе и критеријуме које је 

интерно утврдила, дужна:  

1. адекватно процијенити кредитну способност дужника и приликом 

анализе наплативости  пласмана прво узети у обзир кредитну способност 

дужника, а примљени инструмент обезбјеђења за тај пласман сматрати 

искључиво секундарним извором наплате, 

2. процијенити квалитет, утрживост, расположивост и вриједност, те 

правну ваљаност инструмента обезбјеђења потраживања. Ако 

вриједност инструмента обезбјеђења у великој мјери зависи од кредитне 

способности пружаоца инструмента обезбјеђења који је трећа страна, 

банка је дужна процијенити и његову кредитну способност и 

3. донијети политику прихватљивих инструмената обезбјеђења и 

методологију процјене вриједности инструмената обезбјеђења. 

2) Процес праћења пласмана, у оквиру којег је банка дужна обезбиједити: 

1. да процес праћења појединачног пласмана укључује процјењивање 

кредитне способности дужника, групе повезаних лица са дужником и 

квалитета инструмента обезбјеђења потраживања током трајања правног 

односа на којем је заснована предметна изложеност, 

2. праћење услова из уговора од стране дужника, а у случају намјенских 

пласмана и праћење кориштења пласираних средстава у складу са 

одобреном/уговореном намјеном, 

3. да праћење појединачних пласмана мора бити успостављено тако да 

омогућава правовремено предузимање одговарајућих мјера с циљем 

смањења кредитног ризика у случају погоршања кредитне способности 

дужника или пружаоца инструмента обезбјеђења уколико је то трећа 

страна и 

4. усвајање процедуре којом се утврђује прикупљање и праћење свих 

релевантних информација које могу упућивати на повећање ризичности 

пласмана и инструмента обезбјеђења истог, као и процедуре 

извјештавања о тим информацијама свих овлаштених запослених 

укључених у процес управљања кредитним ризиком, како би се 

благовремено и адекватно вршила процјена ризичности пласмана. 

3) Анализу кредитног портфолија, која подразумијева успостављање система за 

континуирану анализу структуре, квалитета и трендова кредитног портфолија, 

укључујући и анализу ризика који произилазе из концентрација присутних у 

кредитном портфолију. Наведене анализе банка је дужна узети у обзир 

приликом дефинисања стратегија и политика за преузимање кредитног ризика и 
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управљање кредитним ризиком. Праћење и анализа кредитног портфолија 

морају бити успостављени тако да омогућују правовремено предузимање 

одговарајућих мјера с циљем смањења кредитног ризика. 

4) Поступање са проблематичним пласманима, при чему је банка дужна: 

1. дефинисати критеријуме повећаног степена ризичности на основу којих 

се пласман сматра проблематичним, 

2. дефинисати критеријуме за поступање са проблематичним пласманима 

који треба да буду предмет посебног праћења због повећаног степена 

ризичности тих пласмана, 

3. успоставити сталну и ефикасну функцију одговорну за праћење и 

поступање са проблематичним пласманима, која је независна и одвојена 

од функције уговарања трансакција, 

4. дефинисати критеријуме и поступак за процјену економске 

оправданости реструктурирања, репрограмирања или друге сличне мјере 

и радње с циљем рјешавања проблематичних пласмана,  

5. предузети одговарајуће правне радње потребне за активирање и 

реализацију инструмената обезбјеђења за проблематичне пласмане. 

5) Систем раног откривања повећања кредитног ризика, који омогућава 

правовремену идентификацију дужника код којих је присутан повећани 

ризик. Банка је дужна дефинисати одговарајуће квалитативне и 

квантитативне показатеље за рано откривање повећаног кредитног ризика. 

6) Процес класификације пласмана, који је заснован на прописаним 

минималним регулаторним захтјевима за класификацију билансне и 

ванбилансне активе, при чему је банка дужна континуирано пратити и 

преиспитивати адекватност процеса класификације, те проводити исправке 

вриједности за билансне ставке и резервисања за ризичне ванбилансне 

ставке у складу са МРС/МСФИ. 

 

Стандарди за управљање тржишним ризиком 

Члан 18. 

(1) Банка је дужна обезбиједити јасну и досљедну оперативну раздвојеност 

функције уговарања трансакција од функције управљања ризицима и функције 

позадинских послова, укључујући и управљачке и руководне нивое. Оперативно 

раздвајање функције уговарања трансакција од функције позадинских послова 

подразумијева успостављање одговарајућих сигурносних и радних процедура, 

права приступа информационом систему, физичку раздвојеност наведених 

функција и свих других аспекта како би се одржала раздвојеност тих функција. 

(2) Приликом уговарања трансакција банка је дужна обезбиједити минимално: 

1) да се сви битни елементи трансакције претходно усагласе између 

уговорних страна прије  закључења сваке појединачне трансакције,  

2) да се трансакције уговарају у складу са транспарентним тржишним 

условима. Банка може уговорити трансакције које нису у складу са 

тржишним условима, ако је трансакција уговорена на основу јасног и 

разумног захтјева клијента, при чему мора постојати јасно видљив опис 

одступања од тржишних услова и разлога за то одступање. Банка је дужна 

интерним актима прописати начин извјештавања надзорног одбора, 

управе и вишег руководства о свим значајним трансакцијама које нису 

уговорене према тржишним условима, 
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3) да се уговарање трансакција обавља унутар пословних просторија банке, а 

ако се та трансакција уговара путем телефона, банка је дужна обезбиједити 

снимање телефонског разговора везаног за уговарање те трансакције, 

4) да се интерним актом утврде запослени у банци који су овлаштени за 

уговарање трансакција, са јасним дефинисањем врсте и износа 

трансакције коју радник може уговорити, начина уговарања те 

трансакције, система извјештавања о уговореним трансакцијама и слично, 

5) да за сваку уговорену трансакцију постоји документација у штампаном 

облику, која садржи све битне елементе и друге релевантне информације 

за уговорену трансакцију, при чему потврду о уговореној трансакцији и 

припадајућу документацију требају у најкраћем могућем року 

прослиједити функцији позадинских послова. Детаљне обавезе банке за 

документовање уговорених трансакција и укључивања у дневне позиције 

трговања дефинишу се Смјерницама за минималне стандарде трговања и 

повезаних послова у банкама. 

6) радник овлаштен за уговарање трансакција уноси податаке у информациони 

систем искључиво користећи свој индивидуални налог (корисничко име и 

лозинку), при чему је обавезно да се приликом сваког уноса аутоматски 

евидентира вријеме уноса и корисничко име под којим је унос извршен.   

(3) Приликом евидентирања и контроле трансакција банка је дужна минимално 

обезбиједити: 

1) да се свака уговорена трансакција на одговарајући начин евидентира и 

без одгађања укључи у интерне извјештаје о уговореним трансакцијама, 

2) да су потврде о уговореним трансакцијама које су доставиле друге 

уговорне стране правовремене и комплетне, те да се те потврде 

запримају у оквиру функције позадинских послова. Банка је дужна одмах 

обавијестити другу уговорну страну уколико потврду није примила на 

вријеме или та потврда није комплетна, 

3) да се успостави редовна контрола процеса уговарања трансакција која 

укључује контролу: комплетности документације и правовремености 

просљеђивања документације функцији позадинских послова/подршке; 

усклађености података о уговореној трансакцији са потврдама о 

уговореној трансакцији, потврдом електронског система трговања и 

осталим изворима; усклађености уговорене трансакције са тржишним 

условима; евентуалних одступања од интерних правила трговања и 

усклађености записа о трансакцији функције уговарања трансакција и 

осталих независних организационих јединица. 

(4) Приликом анализе изложености тржишним ризицима банка је дужна минимално 

узети у обзир сљедеће: 

1) све активности банке осјетљиве на промјене тржишних фактора, 

узимајући у обзир и позиције књиге трговања и банкарске књиге, 

2) развој и ликвидност релевантних финансијских тржишта, те 

промјенљивост тржишних цијена финансијских инструмената, 

3) стварне и предвиђене неусклађености и отворене позиције које 

произилазе из активности банке, 

4) присутне концентрације ризика у књизи трговања, 

5) корелације између тржишних цијена различитих финансијских 

инструмената, 

6) корелације са другим ризицима којима је банка изложена, као што су 

кредитни ризик и ризик ликвидности, 
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7) постојање сложених финансијских инструмената, уграђених опција и 

слично, 

8) симулације добити и капитала у различитим сценаријима, укључујући 

квантификацију највећег губитка у екстремним тржишним условима. 

Симулације се односе на: 

1. каматне и каматно осјетљиве приходе и расходе и економску 

вриједност билансних и ванбилансних ставки произашлу из 

различитих сценарија кретања каматних стопа, 

2. валутне и валутно осјетљиве приходе и расходе и економску 

вриједност билансних и ванбилансних ставки произашлу из 

различитих сценарија кретања девизних курсева, 

3. друге тржишне факторе и тржишно осјетљиве приходе и расходе и 

економску вриједност билансних и ванбилансних ставки произашлу 

из различитих сценарија кретања тржишта.  

Банка је дужна редовно процјењивати симулације добити и капитала у односу 

на њене стварне резултате. 

(5) Приликом анализе изложености каматном ризику, уз елементе из става 4. овог 

члана, банка  је дужна обухватити различите аспекте каматног ризика, 

укључујући минимално ризик који произилази из: 

1) промјене криве приноса и корелације између различитих кривих 

приноса које су релевантне за активности банке, 

2) могућег извршења уграђених опција које се односе на каматну стопу. 

(6) Приликом анализе изложености девизном ризику, уз елементе из става 4. овог 

члана, банка је дужна узети у обзир минимално сљедеће елементе: 

1) утицај неповољних кретања курса на висину отворене девизне позиције, 

2) промјене рачуноводствене вриједности девизних позиција банке због 

промјене курса стране валуте. 

(7) У погледу књиге трговања банка је, поред регулаторних захтјева за вредновање 

из члана 113. Одлуке о израчунавању капитала банака, дужна успоставити 

минимално сљедеће: 

1) идентификовање евентуалних прекорачења лимита одмах по њиховом 

настанку и на дневној основи ажурне извјештаје о тим случајевима, 

2) редовно праћење волатилности цијена за позиције књиге трговања, 

3) континуирано мјерење и праћење отворених позиција које су 

подијељене на промптне и форвард позиције, те позицију у опцијама, 

узимајући у обзир појединачне ризике који произилазе из тих позиција, 

те величину, доспијеће и сложеност позиција. 

(8) Праћење ризика који произилазе из активности трговања обухвата дневно 

праћење података о: 

1) позицијама за трговање, 

2) искориштености и прекорачењима лимита и  

3) резултатима трговања.  

(9) Банка је дужна успоставити систем лимита за ограничавање изложености 

тржишним ризицима које није у могућности мјерити, а приликом одређивања 

лимита дужна је узети у обзир ниво капитала и прихода, засновати структуру 

лимита на процјени нивоа ризика и износу највећих допуштених губитака. Банка је 

дужна обезбиједити редован преглед и, по потреби, промјену успостављених 

лимита на основу резултата проведених тестирања отпорности на стрес. 
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(10) Банка је дужна успоставити ефикасан систем праћења искориштености и 

прекорачења успостављених лимита, који укључује контролу: усклађености 

уговорених трансакција са успостављеним лимитима, одобравања пословних 

трансакција које прекорачују успостављене лимите, документовања разлога 

прекорачења успостављених лимита, као и систем извјештавања надзорног 

одбора и управе банке о свим прекорачењима успостављених лимита. 

(11) Извјештаји на основу којих банка прати податке о уговореним трансакцијама и 

лимитима треба да обухватају и преглед отворених позиција по појединачним 

врстама трансакција, врсти ризика, организационом дијелу или портфолију, те 

преглед успостављених лимита и ниво њихове искориштености. Банка је дужна 

пратити прекорачења лимита на дневној основи, током и на крају радног времена.  

(12) Извјештаји на основу којих банка прати податке о резултатима трговања треба 

да садрже преглед тренутних и кумулативних резултата најмање на мјесечној, 

кварталној, полугодишњој и годишњој основи.  

 

Стандарди за управљање оперативним ризиком 

Члан 19. 

(1) Банка је дужна обезбиједити да систем управљања оперативним ризиком буде 

заснован на чињеници да се оперативни ризик односи на све активности 

запослених, процесе, производе и системе банке. 

(2) У смислу става 1. овог члана, надзорни одбор и управа банке дужни су 

обезбиједити да у процес управљања оперативним ризиком буду укључени сви 

релевантни организациони нивои и сегменти управљања банком. 

(3) За потребе управљања оперативним ризиком банка је дужна одредити: 

1) принципе за утврђивање и класификацију догађаја, односно извора 

оперативног ризика и  

2) шта за банку представља значајан штетни догађај по основу оперативног 

ризика, те минимални износ који се уноси у базу штетних догађаја. 

(4) Банка је у оквиру управљања оперативним ризиком дужна обухватити пословне 

промјене, укључујући и нове производе, активности, процесе и системе, 

управљање пројектима, екстернализоване активности, значајне оперативне 

ризике, као и оперативне ризике који се односе на  постојеће производе, 

активности, процесе и системе. 

(5) Банка је дужна у оквиру утврђивања и мјерења, односно процјене оперативног 

ризика узети у обзир све релевантне интерне и екстерне факторе те догађаје по 

основу оперативног ризика који су проузроковали стварни губитак за банку, као 

и оперативни ризик којем је банка изложена, али није проузроковао стварни 

губитак за банку. 

(6) С циљем адекватног управљања оперативним ризиком, банка је дужна да, у складу 

са законским и подзаконским прописима, обезбиједи адекватно управљање: 

1) информационим системом и ризицима информационог система, 

2) ризицима екстернализације, 

3) правним ризиком и ризиком усклађености пословања, 

4) континуитетом пословања,  

5) системом за спречавање прања новца и финансирања терористичких 

активности и 

6) другим релевантним системима у банци. 
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(7) Банка је дужна без одгађања извршити детаљну анализу значајнијих губитака по 

основу оперативног ризика и предузети одговарајуће мјере с циљем смањења 

и/или ограничавања посљедица догађаја, те о томе обавијестити надзорни 

одбор, управу банке и друга релевантна тијела или лица.   

(8) Банка је дужна да у оквиру редовног праћења и извјештавања о оперативном 

ризику обухвати минимално информације о врсти губитка или ризика, узроцима и 

изворима догађаја, односно ризика, значајности догађаја или ризика и мјерама које 

су предузете или се планирају предузети с циљем ублажавања посљедица догађаја. 

(9) Банка је дужна успоставити процес управљања континуитетом пословања којим 

се обезбјеђује  континуирано пословање банке, односно правовремено поновно 

успостављање пословних активности, процеса, система и нивоа услуге.  

(10) С циљем ефикасног планирања и управљања континуитетом пословања банка је 

дужна: 

1) спровести анализу утицаја на пословање, односно процес анализирања 

пословних процеса и ресурса информационог система потребних за 

одвијање пословних процеса, 

2) донијети план континуитета пословања, 

3) донијети план опоравка информационог система, 

4) успоставити процес управљања инцидентима, 

5) успоставити процес управљања резервним копијама података и  

6) обезбиједити резервну локацију за опоравак информационог система. 

(11) Банка на основу спроведене анализе утицаја пословања, а с циљем 

ограничавања губитака у случајевима значајнијег нарушавања или прекида 

пословања, доноси план континуитета пословања, којим се обезбјеђује 

правовремено поновно успостављање кључних/критичних пословних 

активности, процеса, система и нивоа услуге. 

(12) План континуитета пословања садржи најмање: 

1) опис процедура у случају прекида пословања, 

2) именовање тимова који ће бити одговорни за поновно успостављање 

пословања у случају непредвиђених догађаја, 

3) јасно утврђене дужности и одговорности тимова из тачке 3. овог става и 

свих чланова тих тимова,  

4) списак свих ресурса потребних за поновно успостављање 

кључних/критичних пословних активности, 

5) план интерних и екстерних линија комуникације и  

6) план успостављања кључних/критичних пословних активности на резервној 

локацији.  

(13) План континуитета мора се редовно анализирати и ревидирати у складу са 

пословним промјенама које се односе на производе, активности, процесе и 

системе у банци, промјене у окружењу, пословној стратегији и циљевима банке 

и слично. План континуитета потребно је редовно (најмање једном годишње) 

тестирати и документовати резултате тог тестирања.  

(14) Банка је дужна успоставити извјештавање релевантних нивоа управљања 

банком о свим релевантним чињеницама које се односе на управљање планом 

континуитета пословања, тестирање плана континуитета пословања и о 

значајним промјенама повезаним са управљањем континуитетом пословања.  

(15) Банка је дужна одмах обавијестити Агенцију у случају догађаја који захтијевају 
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покретање плана континуитета пословања са свим релевантним чињеницама и 

околностима који се на то односе.  

(16) Захтјеви који се односе на анализу утицаја на пословање, доношење плана 

опоравка информационог система, успостављање процеса управљања 

инцидентима, успостављање процеса управљања резервним копијама података и 

обезбјеђење резервне локације за опоравак информационог система дефинисани 

су Одлуком о управљању информационим системима у банкама. 

 

Стандарди за управљање ризиком ликвидности 

Члан 20. 

(1) Банка је дужна успоставити адекватан систем за управљање ризиком 

ликвидности, који обезбјеђује: 

1) испуњавање прописаног нивоа резерви ликвидности, прописаних 

квантитативних показатеља ликвидности и других ограничења, 

2) испуњавање квантитативних захтјева за потребе извјештавања Агенције, 

3) обезбјеђење стабилности и диверзификацију извора финансирања, 

4) планове пословања банке у случајевима кризе ликвидности, који 

укључују план за ванредне ситуације и план опоравка ликвидности 

банке, 

5) ефикасно и правовремено рјешавање евентуалних криза ликвидности, 

6) благовремене и адекватне поступке у случајевима повећаног ризика 

ликвидности и 

7) редовно и свеобухватно провођење тестирања отпорности на стрес, 

укључујући и редовно преиспитивање адекватности и реалности 

кориштених претпоставки, као и свеобухватно укључивање ставки 

биланса и ванбиланса банке. 

(2) Минимални квалитативни захтјеви за управљање ризиком ликвидности 

укључују обавезу банке да: 

1) донесе и проводи примјерене стратегије, политике, процедуре, поступке 

и системе за управљање ризиком ликвидности, 

2) обезбјеђује организационе захтјеве у погледу јасно утврђених 

одговорности органа управљања, организационих дијелова банке и 

запослених у управљању ризиком ликвидности, 

3) одреди толеранцију изложености ризику ликвидности у облику нивоа 

изложености ризику ликвидности који је спремна преузети и који јој 

мора омогућити да управља ликвидношћу у складу са прописаним 

регулаторним захтјевима, 

4) редовно проводи анализу ликвидности, збирно по свим валутама и 

појединачно по значајним валутама, укључујући и анализу међусобне 

конвертибилности страних валута, 

5) утврди лимите за управљање ризиком ликвидности, као и лимите за 

ауторизацију новчаних токова изнад одређених лимита, те систем 

извјештавања о истим, укључујући и извјештавање о прекорачењима 

лимита, односно предузимању мјера у случајевима прекорачења, 

6) успостави адекватан систем мјерења и праћења нето новчаних токова, 

7) утврди и примијени методологију идентификовања, мјерења и праћења 

извора финансирања, те обезбиједи приступ изворима финансирања, 
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8) успостави систем за праћење концентрација извора финансирања, 

9) успостави методологију праћења претпоставки о понашању ставки 

имовине, обавеза и ванбилансних ставки и претпоставки о осталим 

релевантним околностима, 

10) узме у обзир корелацију ризика ликвидности и осталих ризика којима је 

банка у свом пословању изложена, као што су: каматни ризик, кредитни 

ризик, оперативни ризик, репутациони ризик, правни ризик и друго, 

11) успостави механизам расподјеле приликом интерног одређивања цијена 

производа, минимално укључујући: утицај тржишних услова, односно 

директних трошкова извора финансирања (трошак прибављања 

средстава, базна крива приноса, цијена трансакције, разлика између 

куповне и продајне цијене трансакције, трошак физичког трансфера 

готовине и слично), доступност извора финансирања, карактеристике 

појединих производа са аспекта ликвидности (производи са нередовним 

новчаним током, опције пријевременог разрочења и слично), као и 

индиректне трошкове финансирања (трошак резерви ликвидности, 

трошак додатног колатерала и слично), 

12) идентификује и прати професионалне учеснике на новчаном тржишту 

при управљању ризиком ликвидности и укључује их на одговарајући 

начин у извјештаје о ликвидности и 

13) идентификује све релевантне факторе који значајно утичу на ризик 

финансирања ликвидности, односно ризик тржишне ликвидности, те 

анализира њихов утицај с циљем провођења адекватних мјера у 

управљању ризиком ликвидности.  

(3) Банка је дужна, поред захтјева из ст. 1. и 2. овог члана, испунити и све остале 

захтјеве из Одлуке о управљању ризиком ликвидности банака. 

 

Стандарди за управљање ризиком државе 

Члан 21. 

(1) Банка која у складу са законским и подзаконским прописима одобрава пласмане 

дужницима са сједиштем или пребивалиштем изван државе Босне и 

Херцеговине дужна је имати адекватне политике и процедуре за 

идентификацију, мјерење, ублажавање, праћење и контролу и извјештавање о 

ризику државе у којој дужник има сједиште, односно пребивалиште. 

(2) Праћење ризика државе треба укључивати процјену вјероватноће неиспуњавања 

обавеза друге уговорне стране са сједиштем или пребивалиштем изван државе 

Босне и Херцеговине, која произилази из привредних и политичких фактора који су 

специфични за одређену државу, те процјену проводивости уговора на основу којег 

је настао поједини пласман и могућности реализације инструмента обезбјеђења 

потраживања према законодавству поједине државе у одређеном периоду. 

(3) У политикама из става 1. овог члана банка је дужна утврдити лимите 

изложености ризику државе појединачно према државама поријекла дужника, 

као и према регионалној основи и другим критеријумима који су релевантни за 

адекватно управљање ризиком државе. Банка је дужна обезбиједити периодични 

преглед и, по потреби, измјену утврђених лимита, уз адекватно документовање 

извршене анализе и разлога за измјену. 
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(4) Банка је дужна успоставити и одржавати одговарајући ниво исправки 

вриједности, односно  резервисања на основу процјене очекиваних губитака по 

основу изложености ризику државе, тако што ће основицу за њихово 

формирање утврдити умањујући износ изложености за износ већ формиран по 

основу изложености банке кредитном ризику. 

(5) У вези са поступањем по ставу 4. овог члана, банка је дужна документовано 

образложити утврђени ниво исправки вриједности/резервисања, при чему 

Агенција може захтијевати од банке издвајање већег нивоа за потенцијалне 

губитке на основу ризика државе, уколико утврди да банка није издвојила 

потребан/довољан ниво или ако оцијени да управљање ризиком државе није у 

складу са ризичним профилом банке. 
 

Стандарди за управљање каматним ризиком у банкарској књизи 

Члан 22. 

(1) Банка је дужна да на адекватан начин у складу са својим ризичним профилом 

 управља ризиком који произилази из потенцијалних промјена каматних стопа 

које имају ефекат на активности банке у банкарској књизи.  

(2) На основу утврђених стратешких одређења, банка је дужна донијети и 

проводити адекватне политике и поступке за управљање каматним ризиком који 

произилази из позиција у банкарској књизи, које треба јасно и разумљиво 

дефинисати у политикама, процедурама и осталим интерним актима банке, чиме 

ће се обезбиједити њихова адекватна примјена с циљем ефикасног управљања 

овим ризиком. 

(3) Банка је дужна успоставити адекватну организациону структуру са тачно 

утврђеним, јасним и разграниченим линијама овлаштења и одговорности, која 

омогућава обезбјеђење независности функција управљања каматним ризиком у 

односу на функције преузимања каматоносних позиција у банкарској књизи, те 

обезбиједити потребне техничке услове за мјерење, праћење и ублажавање 

каматног ризика у банкарској књизи, као и за адекватан и комплетан систем 

мјерења каматног ризика у банкарској књизи.  

(4) Надзорни одбор и управа банке, у складу са прописаним одговорностима из 

члана 11. ове одлуке, прописују учесталост мјерења каматног ризика у 

банкарској књизи, односно улазне податке система који ће на одговарајући 

начин рефлектовати утицај на промјену економске вриједности банке, као и 

кључне претпоставке система управљања каматним ризиком, које морају бити 

опрезне, адекватне, документоване и стабилне током времена. Такође, дужни су 

обезбиједити ефикасан систем унутрашњих контрола у процесу управљања 

каматним ризиком у банкарској књизи. 

(5) Банка је дужна, поред захтјева из ст. 1. до 4. овог члана, испунити и све остале 

захтјеве из Одлуке о управљању каматним ризиком у банкарској књизи. 
 

Стандарди за управљање ризиком прекомјерне финансијске полуге  

Члан 23. 

(1) Банка је дужна донијети и проводити примјерене политике и поступке за 

управљање ризиком прекомјерне финансијске полуге на основу утврђених 

показатеља ризика прекомјерне финансијске полуге, који укључују стопу 

финансијске полуге и неусклађеност између имовине и обавеза банке.  
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(2) Банка је дужна са опрезом третирати ризик прекомјерне финансијске полуге, 

узимајући у обзир потенцијално повећање ризика прекомјерне финансијске 

полуге због смањења регулаторног капитала банке усљед очекиваних или 

реализованих губитака, у складу са рачуноводственим правилима. У ту сврху 

банка мора бити у могућности поднијети широк спектар различитих стресних 

догађаја, с обзиром на ризик прекомјерне финансијске полуге. 

 

Стандарди за управљање ризиком концентрације  

Члан 24. 

(1) Банка је дужна успоставити адекватне политике, процедуре и поступке за 

управљање ризиком концентрације који директно или индиректно произилази из 

изложености банке према истом или сличном извору настанка ризика који 

произилази из укупне изложености банке према једном лицу или групи повезаних 

лица, истом привредном сектору, истом географском подручју, истој врсти 

производа те из употребе истих инструмената кредитне заштите, односно истих 

пружалаца кредитне заштите. 

(2) С циљем управљања ризиком концентрације, банка је дужна успоставити 

одговарајуће интерне лимите, а адекватност успостављених лимита потребно је 

редовно разматрати и по потреби извршити њихово прилагођавање.  

 

Стандарди за управљање осталим ризицима у пословању банке  

Члан 25. 

Банка је дужна донијети и проводити адекватне политике и поступке управљања 

стратешким, репутационим, пословним ризиком, ризиком профитабилности, 

ризиком улагања, ризиком капитала и осталим ризицима којима је изложена или би 

могла бити изложена у свом пословању. 

 

 

ГЛАВА IV 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Ступање на снагу и примјена одлуке 

Члан 26. 

(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). 
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