
 

ОДЛУКА 
о управљању ризицима 

(Службени гласник Републике Српске бр. 75/17) 

- одговори на питања - 

Подручје: Стандарди за управљање ризиком државе  
Тема: Исправке вриједности на пласмане ван земље 
Члан: 21. 
Бр. питања: 1 
Датум објаве одговора: 04.01.2018. 
Питање: Oдлукoм AБРС o упрaвљaњу ризицимa (Сл. глaсник РС 75/17) у 

члaну 21. прoписaни су Стaндaрди зa упрaвљaњe ризикoм 
држaвe.   

Дa ли пoстojи oбaвeзa Бaнкe дa пoсeбнo oбрaчунaвa испрaвкe 
вриjeднoсти зa плaсмaнe вaн БиХ и нa кojи нaчин? 

Одговор: Чланом 21. став 4. Одлуке о управљању ризицима (Сл. гласник 
Републике Српске број 75/17) прописано је да банка дужна 
успоставити и одржавати одговарајући ниво исправки 
вриједности, односно резервисања на основу процјене 
очекиваних губитака по основу изложености ризику државе.   

Банка својим интерним актима дефинише критеријуме за 
утврђивање исправки вриједности, односно резервисања на 
основу процјене очекиваних губитака по основу изложености 
ризику државе.  

Банка је дужна да развије интерну методологију којом ће 
обезбиједити формирање адекватних исправки вриједности, 
односно резервисања за губитке по основу изложености према 
уговорним странама из других држава, те сама одређује начин 
на који ће их формирати. 

На примјер, банка може: 

-  на основу процјене ризика државе у складу са својом 
интерном методологијом утврдити проценат исправки 
вриједности, односно резервисања за одређену земљу и исти 
примијенити на збир изложености према свим дужницима из 
те земље (након умањења за исправке вриједности, односно 
резервисања по основу кредитног ризика) или 

- утврдити адекватне исправке вриједности, односно 
резервисања за сваку појединачну изложеност према 
дужницима из других земаља на начин да се елемент који се 
односи на ризик државе укључи приликом израчунавања 



 

исправки вриједности за кредитни ризик. 

У сваком случају, банка је дужна документовано образложити 
да је формирани ниво исправки, односно резервисања 
адекватан за покриће ризика који произилазе  из изложености 
банке према дужницима из других земаља.  

Уколико банка документовано образложи да је ниво исправки 
вриједности формиран по основу кредитног ризика довољан за 
покриће губитака по основу кредитног ризика и по основу 
ризика државе, није дужна да формира додатне исправке 
вриједности за ризик државе. 

Генерално, постоје три фазе за утврђивање адекватног нивоа 
исправки вриједности, односно резервисања по основу ризика 
државе: 

- идентификовање држава у којој постоје тренутни или 
потенцијални проблеми са отплатом дуговања, 

-    анализирање природе и озбиљности тих проблема и 

-  утврђивање процента изложености за који сматра да неће 
бити у цјелости отплаћен. 

 
Подручје: Стандарди за управљање тржишним ризиком 
Тема: Значајна трансакција 
Члан: 18. 
Бр. питања: 2. 
Датум објаве одговора: 04.01.2018. 
Питање: Молим вас за појашњење термина значајна трансакција, а који 

се провлачи кроз Минималне стандарде трговања и Политику 
управљања ризицима, а ријеч је о одлуци АБРС: 

„Трансакције се уговарају 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. О 
свим значајним трансакцијама које нису уговорене према 
тржишним условима, Банка извјештава Надзорни одбор и 
Управу банке. 

Одговор: Члан 18. став 2. тачка 2. гласи: 

„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“. 

У складу са наведеним чланом, јасно је да је банка дужна 
интерним актом прописати начин извјештавања поменутих 
органа банке. Самим тим банка интерним актом  дефинише и 
износ трансакције који сматра значајним, односно за који 
сматра да надлежни органи банке требају бити обавијештени. 

При томе банка узима у обзир своју величину, интерну 
организацију, дефинисану склоност ка преузимању ризика, 
укључујући толеранцију према ризицима и сл. 

 


