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УВОД 

Дана 07.11.2018. године Агенција за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) 

је писаним путем обавијестила банке са сједиштем у Републици Српској, Удружење банака 

Босне и Херцеговине, Удружење професионалних риск менаџера, те екстерне ревизиорe који 

обављају ревизије у банкама да су објављени нацрти Одлуке о управљању кредитним ризиком 

и утврђивању очекиваних кредитних губитака (у даљем тексту: Одлука) и Упутства за 

класификацију и вредновање финансијске активе (у даљем тексту: Упутство) на интернет 

страници Агенције (www.abrs.ba) у одјељку Прописи у припреми. 

Мишљења, приједлози и примједбе на предложене нацрте прописа могли су се доставити до 

21.11.2018. године на e-mail адресу regulativa@abrs.ba. 

У току јавне расправе запримили смо велики број питања, коментара и приједлога од стране 

банака, Удружења банака Босне и Херцеговине и екстерних ревизора. Сваком питању, 

коментару и приједлогу приступили смо са дужном пажњом, те смо након разматрања и 

усаглашавања, поједине коментаре и приједлоге уважили и измијенили нацрте Одлуке и 

Упутства, а за поједине одредбе дали смо додатна појашњења кроз одговоре на питања. 

Напомињемо да је члан 26. Одлуке избрисан у коначном приједлогу због промјене концепта, те 

се Агенција неће очитовати на коментаре и упите достављене у току јавне расправе везано за 

предметни члан, а POCI имовина утврђена у складу са чланом 21. Oдлуке распоређује се 

приликом почетног признавања у ниво кредитног ризика 3, те у складу са одредбама члана 22. 

став 3. тачка 2. подтачка 1. Одлуке може се накнадно распоредити у ниво кредитног ризика 2. 
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I. Нацрт Одлуке о управљању кредитним ризиком и утврђивању 

очекиваних кредитних губитака 

 
1. Предмет Одлуке 

 
1.1.  Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

1.2.  Коментари и упити у јавној расправи 

Достављена је молба за појашњење на шта се све наведено у члану 1. став 4. Одлуке односи у 

контексту члана 16. став 3. Одлуке. Да ли највећи допуштени износ изложености који није 

осигуран колатералом подразумијева да исти не може бити већи од 5% капитала банке у 

смислу изложености клијента/групације у банци или се односи и на изложеност 

клијента/групације (ако има) код супсидијара банке који су консолидовани (нпр. лизинг 

друштво у којем банка има значајно власничко улагање)? 

 

1.3. Очитовање 

Члан 16. став 3. Одлуке детаљније прописује захтјеве из члана 107. став 2. Закона о банкама 

Републике Српске (у даљем тексту: Закон), а у складу са чланом 14. Одлуке о захтјевима на 

консолидованој основи за банкарску групу дефинисана је обавеза да банкарска група испуњава 

захтјев из тог члана на консолидованој основи.  

У достављеном примјеру, наведено значи да највећи допуштени износ укупне изложености 

банке и лизинг друштва који није обезбјеђен колатералом према једном лицу или групи 

повезаних лица не смије бити већи од 5% признатог капитала израчунатог на консолидованој 

основи, нити изложеност банке према једном лицу или групи повезаних лица који није 

обезбјеђен колатералом смије бити већа од 5% признатог капитала банке. 

 

2. Појмови 

 

2.1.a Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

2.2.а Коментари и упити у јавној расправи 

Достављено је питање треба ли износ бруто књиговодствене вриједности умањити за износ 

разграничене накнаде која чини дио амортизованог трошка и која улази у ЕКС? Приликом 

Члан 1. став 4: 

Банка је дужна примјењивати одредбе ове одлуке на појединачној и консолидованој 

основи.  

 
  

 

Члан 2. став 1. тачка 1:  

Изложеност је бруто књиговодствена вриједност ставке билансне и ванбилансне активе.  
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израде годишњих извјештаја, ревизор укупну билансну изложеност третира као суму 

билансних позиција (главница, камата) умањених за разграничену накнаду. 

Такође, дата је сугестија да се усагласе дефиниције изложености из члана 2. Одлуке и члана 2. 

Упутства у складу са Студијом квантитативног утицаја, објашњење за колону 26 - намјенски 

депозит, гдје је наведено да банка може умањити (нетирати) изложеност (односно основицу). У 

дефиницији/појму у Одлуци и Упутству за изложеност потребно је прецизирати да се 

подразумијева бруто књиговодствена вриједност умањена за вриједност намјенског депозита, 

те да се осим код израчуна ЕCL-а нетирање примјењује и у сврху извјештавања (праћење 

показатеља квалитета активе и сл.). Предлажемо додатно и прецизирање минималног нивоа 

ECL-а за случајеве потпуног обезбјеђења депозитом овисно од нивоа кредитног ризика. 

Намјенски депозит, као првокласно обезбјеђење, је и према тренутно важећој Одлуци ставка 

која умањује изложеност, односно нетира основицу на коју се обрачунавају резервисања. У 

складу са наведеним, сматрамо да је потребно извршити допуну дефиниције изложености. 

 

2.3.а Очитовање 

До промјене финансијских извјештаја које банке достављају Агенцији, износ бруто 

књиговодствене вриједности се не умањује за износ разграничене накнаде за потребе 

извјештавања Агенције. Међутим, за потребе израчунавања очекиваних кредитних губитака, 

банка може умањити износ основице за обрачун очекиваних кредитних губитака за износ 

разграничене накнаде. 

Прије свега, напомињемо да се Одлука и Упутство не могу посматрати као посебни прописи 

јер се Упутством детаљније појашњавају одређене одредбе Одлуке, те сматрамо да није 

потребно да се наведене дефиниције мијењају. 

Напомињемо да се бруто изложеност умањује за намјенски депозит само за потребе 

утврђивања очекиваних кредитних губитака, док је термин изложености, у смислу Одлуке, 

много шири појам и примјењује се на све остале дијелове одлуке (управљање кредитним 

ризиком, ограничење изложености и др). 

Мишљења смо да је из Одлуке и Упутства довољно јасно да се намјенски депозит не узима у 

основицу за потребе израчунавања очекиваних кредитних губитака, те самим тим јасно је и да 

је проценат очекиваних кредитних губитака на изложеност или дио изложености која је 

обезбјеђена депозитом 0%, без обзира на ниво кредитног ризика у који је изложеност 

распоређена. При томе, подразумијева се да ће банка правовремено предузети активности за 

наплату потраживања из намјенског депозита, односно да не би требало бити ситуација да 

клијент значајно касни са отплатом потраживања, а да банка не предузима никакве активности 

за наплату из намјенског депозита. 

 

2.1.б Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

Члан 2. став 1. тачка 2:  

Неквалитетна изложеност је:  

1. изложеност у статусу неизмирења обавеза, односно изложеност која је распоређена у 

ниво кредитног ризика 3 из члана 20. ове одлуке,  

2. изложеност која се вреднује по фер вриједности кроз биланс успјеха, а испуњава услов за 

распоређивање у ниво кредитног ризика 3,  

3. POCI имовина за коју су утврђени и књиговодствено евидентирани очекивани кредитни 

губици у износу већем или једнаком 15% изложености или која испуњава друге услове из 

члана 20. ове одлуке.  
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2.2.б Коментари и упити у јавној расправи 

У МСФИ дефинција POCI је како слиједи: „the purchase or the origination of a financial asset at 

a deep discount that reflects the incurred credit losses“.  

Постављено је питање да ли је куповина или издавање финансијске имовине са умањењем од 

15% оригиналне изложености по аутоматизму POCI имовина? У тренутној пракси, не постоји 

дефиниција шта се сматра „deep discount“. У пракси се обично говори о умањењу вриједности 

имовине у % значајно већем од 15% изложености. Практични изазов је да се сва POCI имовина 

приликом куповине односно издавања таквог финансијског инструмента мора вредновати по 

фер вриједности што захтијева софистициране методологије, ангажовање људских и других 

ресурса, те сама процјена вриједности је увијек субјективне природе, што може бити супротно 

од пруденцијалног става супервизора. Надаље, потребно је појаснити зашто се неквалитетном 

изложеношћу сматра само она POCI имовина код које су кредитни губици већи или једнаки 

15% изложености, кад је свака POCI имовина по дефиницији неквалитетна изложеност. 

Такође, запримљено је питање да ли из ове дефиниције произилази да се кредит који једном 

добије POCI третман се увијек сматра као неквалитетним кредитом, односно да ли то упућује 

да исти не може бити сврстан у ниво кредитног ризика 2. 

 

2.3.б Очитовање 

Прихваћене су сљедеће сугестије за корекције нацрта Одлуке, а које су повезане и са 

предметним коментаром:  

 да се из критеријума за утврђивање да ли се ради о POCI имовини дефинисаних чланом 21. 

став 2. Одлуке искључи критеријум да је ставка у тренутку иницијалног признавања 

умањена за 15% и више њене номиналне вриједности, те  

 да POCI имовина не буде посебна категорија изложености, већ да се инцијално распореди у 

ниво кредитног ризика 3, уз напомену да се накнадно може распоредити у ниво кредитног 

ризика 2 уколико дужник током периода опоравка од 12 мјесеци докаже уредност у 

отплати. 

При томе, POCI имовина која је испунила услов за распоређивање у ниво кредитног ризика 2 

неће се сматрати неквалитетном изложеношћу (али увијек мора у информационом систему 

банке бити означена као POCI имовина). 

Стога, из дефиниције неквалитетне изложености, која се у Одлуци првенствено користи за 

потребе члана 11. којим се прописује поступање са неквалитетним изложеностима, брише се 

предметна тачка.  

 

2.1.в Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

Члан 2. став 1. тачка 6:  

Рачуноводствени отпис је пренос билансне изложености у ванбилансну евиденцију, при 

чему банка задржава право на даље предузимање мјера за наплату потраживања од дужника.  
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2.2.в Коментари и упити у јавној расправи 

Достављене су сугестије да је у дијелу који се односи на нову успостављену категорију, 

"Рачуноводствени отпис", потребно обезбиједити додатне информације, у смислу додатних 

услова, рокова, будућег третмана отписаног потраживања и слично. Да ли код потраживања 

која ће се обухватити са рачуноводственим отписом престаје сваки обрачун камата и рата по 

ануитетним плановима? 

Поред тога, постављено је питање да ли се наведена ванбилансна евиденција евидентира у 

ЦРК?  

Једна банка је нагласила да за потребе вођења обавезе билансног отписа банке мора направити 

велике промјене у поставкама софтвера које се огледају у обезбјеђивању информација о 

билансним и ванбилансним евиденцијама, успоставити нову шему књижења за обрачун и 

наплату потраживања. Поставке чл. 2. став 1. тачка 6. Одлуке и чл. 16 став 3. Упутства 

довешће до ситуације да се у ВБ евидентирају камате од момента преласка кредита у 

неквалитетну активу, а ненаплаћено потраживање по основу камате ће се тек након једне или 

четири године прекњижити у ВБ. Банка је мишљења да не треба радити билансни отпис 

потраживања. С обзиром да овакав начин евидентирања изложености у фази 3 које имају ECL 

од 100% материјално одступа од захтјева МСФИ 9 (који не захтјева билансни отпис NPL 

изложености) и већ имплементираних системских и софтверских рјешења (а вјерујемо и 

осталим банкама чије су матичне банке регистроване у ЕУ) било би неминовно водити двојне 

рачуноводствене евиденције јер једноставно није могуће ускладити ова два дијаметрално 

различита третмана.  

Такође, да ли се у случају рачуноводственог отписа изложености у статусу неизмирења обавеза 

код сваке наплате ових потраживања у новцу на биласним позицијама евидентира дио 

наплаћеног потраживања и прихода и који карактер имају ови приходи – приходи од укидања 

индиректних отписа пласмана или остали приходи? 

 

2.3.в Очитовање 

Узимајући у обзир коментаре достављене у току јавне расправе, Агенција је извршила 

корекције члана 11. став 5. тачка 3. Одлуке, те је дефинисала да се рачуноводствени отпис 

билансне изложености (пренос из билансне у ванбилансну евиденцију) врши двије године 

након што је банка евидентирала губитке у висини од 100% бруто књиговодствене вриједности 

и исту прогласила у потпуности доспјелом.  

Наведено значи да ће банка бити у обавези да изврши рачуноводствени отпис билансне 

изложености двије године након посљедњег од наведена два догађаја, како би се избјегле 

ситуације да се врши отпис изложености клијената који због дефинисаног бројача дана имају 

велики број дана кашњења (јер нису успјели смањити своје доспјеле неизмирене обавезе испод 

дефинисаног прага материјалне значајности), али ипак континуирано врше отплату дијела 

својих обавеза према банци. Дакле, додатни услов је да банка мора раскинути уговор и 

изложеност прогласити у потпуности доспјелом. 

С обзиром да банка приликом рачуноводственог отписа задржава право на даље предузимање 

мјера за наплату потраживања од дужника, дужна је водити детаљну евиденцију о 

изложеностима за које је извршила рачуноводствени отпис и свим активностима које 

предузима с циљем наплате потраживања, која мора бити доступна за потребе интерних и 

екстерних контрола, односно надзора банака. Такође, банка ће наставити обрачунавати и 

евидентно водити камате и рате (ануитете), а све накнадне наплате камате и главнице 

евидентираће се као ванредни приход. 
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Самим тим, с обзиром да банка и даље потражује од клијента измирење обавеза према банци 

наведене изложености се морају приказивати у ЦРК. 

Што се тиче коментара банке везано за измјене софтвера, банци ће бити остављен рок да до 

ступања на снагу прилагоди своје софтверско рјешење локалним прописима, јер се управо због 

неуједначеног начина вршења рачуноводственог отписа у банкама које послују на територији 

Босне и Херцеговине (а самим тим и исказивања нивоа неквалитетних изложености, рациа 

покривености неквалитетних изложености...), указала потреба да се дефинише поступање 

банака у овом сегменту. Напомињемо да је то пракса коју су већ примјениле и друге државе у 

окружењу (нпр. Република Србија, Република Сјеверна Македонија..). 

Tакође, у складу са EBA смјерницама које ступају на снагу 30.06.2019. године банке из 

Европске уније ће бити у обавези да интерним актима пропишу услове за отпис потраживања, 

а од банака се очекује да изврше правовремене исправке вриједности и отпис потраживања, уз 

напомену да то не значи да не могу вршити даљу наплату потраживања од клијента (што је 

еквивалентно нашој дефиницији рачуноводственог отписа). Стога, мишљења смо да наш 

захтјев није дијаметрално различит од захтјева који се уводи и у Европској унији, а према 

нашим сазнањима поједине чланице банкарских групација из Европске уније већ су 

припремиле нацрте којима су дефинисале начин вршења рачуноводственог отписа. 

Везано за коментар о неусаглашености са МСФИ 9 код третмана рачуноводственог отписа, 

мишљења смо да с обзиром да стандард допушта отпис и прије истека права на новчане токове, 

обавеза рачуноводственог отписа 100% исправљених изложености није у супротности са 

стандардом.  

 

2.1.г Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

2.2.г Коментари и упити у јавној расправи 

Трајни отпис, у нацрту Одлуке је наведено да је то отпис изложености у пословним књигама 

(билансној и ванбилансној), Банка евидентира трајни отпис на аналитичка конта ванбиланса, 

да ли је то погрешно? 

Постављено је и питање да ли Агенција има неке препоруке око одређивања нивоа одлучивања 

за трајни отпис изложености, а уз уважавање појединачне изложености и нивоа 

рачуноводственог отписа? 

 

2.3.г Очитовање 

Трајни отпис, у смислу Одлуке, банка врши само у случају када је у складу са важећим 

законским прописима и интерним актима трајно отписала потраживање од клијента (те га о 

томе обавијестила), односно када више нема право да даље потражује од клијента да измири 

своје обавезе. Банка треба водити помоћне евиденције о свим трајно отписаним 

потраживањима.  

Члан 2. став 1. тачка 7:  

Трајни отпис је отпис билансне изложености који доводи до престанка признавања цијеле или 

дијела те изложености у пословним књигама банке (билансној и ванбилансној евиденцији). 
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Мишљења смо да банка не треба вршити трајни отпис уколико постоје било какве назнаке да 

ће наплатити одређени износ од клијента, а својим интерним актима утврђује нивое одлучивања 

од стране органа управљања о трајном отпису потраживања. 

 

2.1.д Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.д Коментари и упити у јавној расправи 

Достављен је захтјев да се прецизније дефинише појам модификације, те су постављена 

сљедећа питања:  

 да ли се трансформација изложености са једнократним доспијећем у изложеност са 

ануитетном отплатом уз продужење рочности сматра реструктурирањем изложености или 

рефинансирање изложености друге банке са циљем растерећења мјесечних новчаних 

токова ради акумулације средстава за инвестиционе активности или текућу ликвидност 

сматра реструктурирањем изложености, при чему Банка у моменту анализе оцјењује да се 

дужник не суочава са финансијским потешкоћама, али се због неизвјесности у пословном 

окружењу не може са сигурношћу увјерити да се дужник неће суочити ускоро са 

финансијским потешкоћама или да неће доћи до погоршања његове кредитне способности 

усљед паралелног задуживања код више кредитора?  

 да ли банка има слободу да сама одреди шта ће се све посматрати као модификација 

изложености или ће Агенција дефинисати критеријуме? 

Поред тога, постављено је и питање да ли се дефиниција из члана 2. став 1. тачка 8. подтачка 1. 

може поистовијетити са дефиницијом forbearance-а од стране EBA? 

Такође, запримљена је примједба да се у наведеном члану дефинише модификација 

изложености, али се не дефинише нити на било који начин обрађује концепт престанка 

признавања (енгл. derecognition) изложености, који у контексту МСФИ иде у пару са 

модификацијом (у случајевима значајније модификације), што има специфичне импликације у 

погледу рачуноводственог третмана.  

 

2.3.д Очитовање 

Модификација изложености је поступак којим се мијењају било какви услови оригиналног 

уговора о тој изложености, те се неће дефинисати додатни критеријуми.  

При томе разликујемо 2 врсте модификација: 

Члан 2. став 1. тачка 8:  

Модификација изложености је поступак којим се мијењају услови оригиналног уговора о 

тој изложености, при чему модификација може бити: 

1. узрокована текућим потребама дужника (нпр. смањење ефективне каматне стопе 

због промјена на тржишту, замјена колатерала и слично), а не финансијским 

потешкоћама дужника, те да дужник не касни са отплатом у материјално 

значајном износу дуже од 30 дана, 

2. узрокована тренутним финансијским потешкоћама дужника или потешкоћама које 

ће ускоро настати, односно погоршањем његове кредитне способности, уредности 

у измиривању обавеза према банци или другим повјериоцима (у даљем тексту се 

за ову врсту модификације користи појам: реструктурирана изложеност).  
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1. Модификација која није узрокована финансијским потешкоћама дужника или 

потешкоћама које ће ускоро настати, већ његовим текућим потребама (нпр. смањење 

ефективне каматне стопе због промјена на тржишту, замјена колатерала и слично),  

2. Модификација узрокована тренутним финансијским потешкоћама дужника или 

потешкоћама које ће ускоро настати, односно погоршањем његове кредитне 

способности, уредности у измиривању обавеза према банци или другим повјериоцима. 

За све модификације које су узроковане тренутним финансијским потешкоћама дужника или 

потешкоћама које ће ускоро настати користи се јединствен термин реструктуриране 

изложености, без обзира које појмове банка користи у својим интерним актима (нпр. 

рефинансирање, репрограм, реструктура, обнављање, пролонгирање и слично), као и 

поступцима које банка под тим појмом подразумијева.  

Везано за постављено питање, рефинансирање изложености клијента према другој банци са 

циљем растерећења мјесечних новчаних токова ради акумулације средстава за инвестиционе 

активности или текућу ликвидност не сматра се модификацијом јер је то нови кредит који 

банка одобрава клијенту за потребе измирења обавеза према другој банци (осим у случају када 

банка мијења постојећи уговор и повећава износ изложености по основу тог уговора).  

Трансформација изложености са једнократним доспијећем у изложеност са ануитетном 

отплатом уз продужење рочности, сматра се модификацијом, а банка приликом одобравања 

модификације мора знати разлог због којег одобрава ту модификацију, односно да ли је циљ 

модификације давање уступака са циљем превазилажења тренутних финансијских потешкоћа 

дужника или потешкоћа које ће ускоро настати (уколико се не изврши модификација). У 

случају да се у моменту анализе утврди да се дужник не суочава са финансијским 

потешкоћама, сматра се да се не ради о реструктурираној изложености. 

Везано за питање да ли се дефиниција реструктуриране изложености може поистовјетити са 

дефиницијом forbearance-а, мишљења смо да је основни принцип у те двије дефиниције исти, 

односно да су то уступци који се одобравају клијенту са циљем превазилажења тренутних 

финансијских потешкоћа дужника или потешкоћа које ће ускоро настати. Банка може 

интерним актима детаљније дефинисати forbearance мјере, врсте forbearance изложености и 

слично, али ће се за потребе примјене Одлуке на све такве изложености примјењивати одредбе 

које се односе на реструктуриране изложености. 

Појам значајне модификације и престанак признавања изложености (у случајевима значајне 

модификације) дефинисани су чланом 6. Упутства којим се детаљније прописују и поједине 

одредбе Одлуке.  

 

2.1.ђ Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

2.2.ђ Коментари и упити у јавној расправи 

Достављена је сугестија да се прецизира дефиниција прихватљивог колатерала, односно да се 

појасни да ли се термин користи само у контексту утврђивања ECL-а или и у процесу 

одобравања изложености, а посебно са аспекта усаглашавања појма прихватљивог колатерала 

Члан 2. став 1. тачка 9:  

Прихватљив колатерал је колатерал који банка може узети у обзир приликом процјене 

будућих новчаних токова, а који мора испунити све услове у вези са колатералом наведене 

у овој одлуци.  
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који се наводи у више чланова предметне одлуке, нпр: одјељак ризик концентрације члан 16. 

уводи термин прихватљив колатерал у ограничења концентрације, на начин да све што прелази 

5% признатог капитала треба бити минимално једнако вриједности депозита или прихватљивог 

колатерала након примијењених фактора корекције.  

Додатно напомињемо да се у Закону о банкама користи само појам колатерал (највећи 

допуштени износ кредита који није осигуран колатералом у складу са прописима Агенције 

према једном лицу или групи повезаних лица не смије бити већи од 5% признатог капитала 

банке).  

Сматрамо да би прецизирање у овом дијелу анулирало могућност погрешне примјене одредбе 

и довео до исправности поступања и извјештавања од стране банака. 

 

2.3.ђ Очитовање 

Дјелимично се прихвата сугестија, те је прецизирано да је прихватљив колатерал који банка 

може узети у обзир приликом процјене будућих новчаних токова за потребе утврђивања 

очекиваних кредитних губитака.  

Додатно, имовина која се може сматрати прихватљивим колатералом дефинисана је чланом 29. 

Одлуке (нацрта који је упућен у јавну расправу), односно чланом 28. Одлуке (коначног 

приједлога), те су чл. 29-31. Одлуке дефинисани услови које мора испунити имовина да би се 

сматрала прихватљивим колатералом, као и корективни фактори које је банка дужна 

примјенити за потребе израчунавања очекиваних кредитних губитака. 

У коначном приједлогу направљена је разлика, те је у члану 16. став 3. Одлуке дефинисано да 

се прихватљивим колатералом за потребе ограничења изложености сматра имовина наведена у 

члану 28. Одлуке, која мора испунити услове из члана 29-31. Одлуке, али се на исту не 

примјењују корективни фактори дефинисани у табели 4. из члана 29. Одлуке.  

За потребе примјене овог ограничења задржане су одредбе из тренутно важећег прописа, 

односно да вриједност прихватљивог колатерала мора бити већа за 50% од износа изложености 

који прелази 5% признатог капитала. 

 

2.1.е Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.е Коментари и упити у јавној расправи 

Достављена је сугестија да се овај појам дефинише на сљедећи начин, с јасним раздвајањем 

корекције процијењене вриједности и ефеката дисконтовања очекиваних новчаних токова, тако 

да ова подтачка гласи: 

„Корективни фактор (енгл. haircut) је фактор којим се банка користи за кориговање 

вриједности процијењених новчаних токова из прихватљивог колатерала у односу на тржишну 

вриједност колатерала, која је основица за обрачун дисконтоване вриједности очекиваних 

Члан 2. став 1. тачка 10:  

Корективни фактор (енгл. haircut) је фактор којим се банка користи за прилагођавање 

вриједности процијењених будућих новчаних токова из прихватљивог колатерала у односу 

на тржишну вриједност колатерала и одговарајући интерно процијењени рок наплате, те за 

израчунавање износа изложености обезбјеђеног прихватљивим колатералом за потребе 

примјене члана 25. ст. 1. и 2. ове одлуке.  
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новчаних токова на дан обрачуна, у складу са очекиваним периодом наплате и примјењеном 

ЕКС“. 

Такође, предложено је да се брише интерно процјењени рок наплате, јер наведено преставља 

дисконтни фактор, а не корективни фактор. 

 

2.3.е Очитовање 

Узимајући у обзир достављене коментаре дјелимично је уважена сугестија, те је члан 

коригован на сљедећи начин:  

„Корективни фактор (енгл. haircut) је фактор којим се банка користи за прилагођавање 

вриједности процијењених будућих новчаних токова из прихватљивог колатерала у односу на 

тржишну вриједност колатерала, узимајући у обзир одговарајући интерно процијењени рок 

наплате, те за израчунавање износа изложености обезбјеђеног прихватљивим колатералом за 

потребе примјене члана 25. ст. 1. и 2. ове одлуке. 

 

2.1.ж Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.ж Коментари и упити у јавној расправи 

Постављено је питање шта се сматра одговарајућим овлашћењем за обављање процјене 

покретне и непокретне имовине, те да ли се подразумијева да у зависности од врсте имовине 

процјенитељ мора бити грађевинске/машинске/саобраћајне или друге одговарајуће струке? 

Такође, ако је запослено лице специјализовано само за процјену једне категорије колатерала 

(некретнине), да ли то значи да процјена покретне имовине мора бити обезбијеђена од стране 

екстерног процјенитеља са одговарајућом лиценцом, у супротном се интерна реевалуација не 

мозе узети у обзир? 

Такође, потребно је стандардизовати критеријуме које стручне квалификације, техничке 

способности, искуство потребно за утврђивање вриједности некретнине или покретне имовине.  

Такође, дата је сугестија да се посљедњи став ове дефиниције коригује на начин да се текст 

допуни са: „у складу са захтјевима Међународних стандарда процјене“. 

Члан 2. став 1. тачка 11:  

Независни процјенитељ је лице запослено у банци или ангажовано од стране банке које 

посједује потребне стручне квалификације, техничке способности, искуство и одговарајуће 

овлашћење (лиценца) потребно за утврђивање вриједности некретнина или покретне 

имовине те добро познаје тржиште некретнина и покретне имовине.  

Независни процјенитељ или члан његове уже породице не смије:  

1. бити укључено у поступак одобравања пласмана или у посредовање, продају или 

изнајмљивање некретнина или покретне имовине,  

2. имати правни или пословни однос с дужником, осим посла процјене,  

3. бити повезано лице са купцем или продаваоцем покретне имовине или некретнина,  

4. имати властитих интереса с обзиром на резултате коначног извјештаја којим се утврђује 

тржишна вриједност некретнина или покретне имовине, осим накнаде за извршавање 

процјене.  

Висина накнаде коју прима независни процјенитељ не смије зависити од резултата 

процјене, а независни процјенитељ је дужан да сачини јасан, транспарентан и објективан 

извјештај о процјени вриједности некретнине или покретне имовине. 
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2.3.ж Очитовање 

Банка је дужна својим интерним актима прописати које врсте 

квалификација/лиценци/овлашћења независнипроцјенитељ мора посједовати да би могао 

вршити процјену покретне и непокретне имовине. Додатно, банка мора имати листу 

овлаштених процјенитеља који морају испуњавати услове везано за квалификације које је 

банка навела у свом интерном акту. Банка је такође дужна редовно ажурирати наведену листу 

и вршити оцјену рада независних процјенитеља. 

 Уколико банка нема запосленог овлаштеног процјенитеља одговарајуће струке, дужна је 

ангажовати екстерног процјенитеља. 

Везано за стандардизацију критеријума, Одлуком су прописани минимални стандарди, а банка 

може интерним актима прописати додатне услове које процјенитељ мора испунити да би био 

на њеној листи овлаштених процјенитеља.  

Сугестија за корекцију дефиниције је дјелимично прихваћена и наведено је у складу са 

правилима и стандардима струке, што обухвата и међународне стандарде процјене.  

 

3. Интерна акта банке 

 

3.1. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 4. Одлуке: 

(1) Банка је дужна донијети и проводити адекватне стратегије, те политике и процедуре за 

управљање кредитним ризиком у којима су јасно и детаљно утврђене надлежности и 

одговорности надлежних тијела и запослених у банци.  

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

на нивоу цијелог портфолија банке, односно да успостави и проводи адекватан и 

ефикасан систем сталног праћења појединачних изложености које носе кредитни ризик 

и цијелог портфолија, те обезбиједи да ниво, структура и квалитет њеног портфолија 

буде усклађен са усвојеним стратегијама и политикама за управљање кредитним 

ризиком. 

(3) Банка је дужна донијети интерне методологије којима ће дефинисати начин 

класификације и вредновања изложености, њиховог распоређивања у нивое кредитног 

ризика, те утврђивања очекиваних кредитних губитака, које су усклађене са захтјевима 

прописаним овом одлуком и Упутством.  

(4) Методологије из става 3. овог члана усваја надзорни одбор банке, а управа банке дужна 

је да обезбиједи конзистентну примјену усвојених методологија, адекватно праћење и 

ефикасан систем унутрашњих контрола примјене истих, успостави одговарајући систем 

извјештавања, те по потреби предлаже њихове измјене. 

(5) Функција интерне ревизије банке редовно оцјењује адекватност свих елемената 

успостављених методологија и поступака банке за класификацију и вредновање 

изложености, укључујући оцјену адекватности система унутрашњих контрола унутар 

тих поступака, те даје препоруке за отклањање утврђених слабости и недостатака.  
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3.2. Коментари и упити у јавној расправи 

Достављен је приједлог да с обзиром да је методолошки оквир често подложан промјенама као 

резултат редовних ревизија/унапређења процеса, те да се НО организује на кварталном нивоу 

методологију усваја Управа банке. 

 

 

3.3. Очитовање 

Приједлог не можемо уважити, надзорни одбор треба да усвоји методологије којима се 

дефинише класификација и вредновања изложености, њихово распоређивања у нивое 

кредитног ризика, те утврђивање очекиваних кредитних губитака. 

 

4. Организациони захтјеви 

 

4.1. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

4.2. Коментари и упити у јавној расправи  

Достављена је сугестија свих банака да се у члану 5. став 3. Одлуке јасније дефинише и умјесто 

термина „мишљење функције управљања ризицима у банци“ употријеби „мишљење 

одобравања кредитних ризика“  

Такође, наглашено је да је потребно јасно дефинисати материјално значајну изложеност. 

 

4.3. Очитовање 

Прихватамо сугестију и извршене су корекције у ст. 3. и 4. на начин да се умјесто термина 

„мишљење функције управљања ризицима у банци“ користи термин „мишљење лица 

задуженог за процјену кредитног ризика у банци“.  

Под материјално значајним износом подразумијевају се појединачно значајни износи који 

прелазе прагове дефинисане чланом 17. став 3. Упутства.  

 

5. Одобравање изложености 

 

5.1.а Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

Члан 5. ст. 3-4. гласе: 

(3) У оквиру организационих захтјева банка је дужна обезбиједити да се материјално 

значајне изложености са аспекта изложености кредитном ризику одобравају уз 

претходно прибављено мишљење функције управљања ризицима у банци.  

(4) Банка је дужна утврдити правила и одговорности за одобравање изложености, у 

изузетним случајевима, када се функција уговарања трансакција и функција управљања 

ризицима не могу усагласити око одобрења изложености. 

 

 

Члан 7. став 2: 

Банка је прије одобравања кредитне изложености дужна процијенити квалитет, утрживост, 

расположивост и вриједност, те правну ваљаност колатерала. Ако вриједност колатерала у 

великој мјери зависи од кредитне способности даваоца колатерала који је трећа страна, 

банка је дужна процијенити и његову кредитну способност. 
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5.2.а Коментари и упити у јавној расправи  

Постављено је питање у којим случајевима је потребно вршити процјене кредитне способности 

пружаоца колатерала који је трећа страна. 

 

5.3.а Очитовање 

Потребно је да банка врши процјену кредитне способности нпр. треће стране која је емитент 

обвезнице, акције или чији је удио стављен под залог за обезбјеђење изложености дужника. 

 

5.1.б Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

5.2.б Коментари и упити у јавној расправи  

Постављено је питање како цијенити карактер, поштење и репутацију дужника, односно 

коректност његових намјера према банци кроз прикупљање податаке о уредности отплате 

осталих обавеза и којом динамиком имајући у виду да то нису јавно доступни подаци, како се 

не би успорио кредитни процес и повећавао обим документованости. 

 

5.3.б Очитовање 

С обзиром да је сврха овог захтјева да се процијени карактер, поштење и репутација дужника, 

односно коректност његових намјера према банци мишљења смо да је довољно да банка прије 

одобравања кредита предузме све разумне мјере да прикупи податке о значајним неизмиреним 

осталим обавезама. Од банака се очекује да у случају пореских обавеза физичких лица – 

предузетника обезбиједи потврду о дуговањима по основу пореза и уколико су ти износи 

значајни да процијени утицај на будуће новчане токове. Такође, постојање значајних дуговања 

постојећих радњи или радњи које су раније биле у власништву тог физичког лица указују на 

његово поштење и карактер. 

Осим информација о неизмиреним пореским обавезама, банка може тражити додатне 

информације на основу којих ће процијенити карактер, поштење и репутацију дужника.  

 

 

 

 

 

Члан 7. став. 6. тачка 2. подтачка 5 подразумијева да банка приликом процјене 

кредитне способности узме у обзир: 

„карактер, поштење и репутацију дужника, односно коректност његових намјера и понашање 

према банци, при чему банка треба да предузме све разумне мјере да, поред података о 

отплати кредитних обавеза, прикупи и податке о уредности отплате осталих обавеза (нпр. 

порез, обавезе по основу режија и слично) и процијени утицај на будуће новчане токове 

дужника у случају постојања значајних неизмирених обавеза,“  

 

 „  
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5.1.в Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.в Коментари и упити у јавној расправи  

Достављен је приједлог да се јасније дефинише да се наведени захтјев не односи на 

изложености са девизном клаузулом у евру.  

Такође, постављено је питање одакле банке могу прибавити информацију о постојању девизне 

клаузуле или промјенљиве каматне стопе по постојећим обавезама дужника из других банака. 

Ови подаци нису тренутно доступни у ЦРК извјештајима. 

 

5.3.в Очитовање 

Прихватамо приједлог и извршена је корекција и јасно наведено да банка није у обавези да 

процјењује кредитно-девизни ризик за изложености са девизном клаузулом у евру, имајући у 

виду постојање валутног одбора у Босни и Херцеговини. 

Због немогућности прикупљања информације о постојању изложености са девизном клаузулом 

у валути која није евро у другим банкама, прихватљиво је да банка наведеном анализом 

обухвати само изложености банке према клијенту.  

 

5.1.г Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

5.2.г Коментари и упити у јавној расправи  

Достављено је питање шта се подразумијева под имовинском снагом дужника у случају 

физичких лица? 

 

Члан 7. став. 6. тачка 1. подтачка 10. и тачка 2. подтачка 6. подразумијева да банка 

приликом процјене кредитне способности узме у обзир: 

„дужникову изложеност кредитно-девизном ризику по основу потраживања са девизном 

клаузулом, потраживања у страној валути, укључујући и ванбилансне обавезе сa девизном 

клаузулом и ванбилансне обавезе у страној валути и кредитно-каматном ризику по основу 

потраживања уговорених сa промјењивом каматном стопом. При томе, банка треба да 

кредитни ризик процјењује и са аспекта могуће промјене финансијског положаја дужника 

због промјене курса конвертибилне марке и валуте у којој је изложеност или каматне стопе, 

односно да процијени способност дужника да у случају потенцијалне промјене тог курса или 

каматне стопе измирује обавезе према банци у складу са уговореним условима. Имајући у 

виду постојање валутног одбора у Босни и Херцеговини, банка посебну пажњу посвећује 

изложеностима са девизном клаузулом у страној валути која није евро у случајевима када 

дужник нема изворе прихода у истој валути у којој је изложеност.“ 

Члан 7. став. 6. тачка 2. подтачка 3. подразумијева да банка приликом процјене 

кредитне способности узме у обзир: 

 имовинску снагу дужника, 
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5.3.г Очитовање 

Под имовинском снагом дужника подразумијева се цјелокупна имовина физичког лица, 

укључујући и сва примања, приходе и слично.  

 

5.1.д Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.д Коментари и упити у јавној расправи  

Достављен је коментар да је предуг рок за дефиницију новооснованих предузећа – двије 

године, те приједлог jе да се третирају предузећа која су основана прије 1 годину или 

минимално да имају један финансијски извјештај. 

 

5.3.д Очитовање 

Сматрамо да се из финансијских извјештаја новооснованих привредних друштава који послују 

само једну годину не могу адекватно процијенити могућности тог дужника да оствари 

адекватне токове готовине који обезбјеђују благовремено измиривање обавеза по уговореној 

динамици отплате потраживања, те се сходно томе приједлог не прихвата. 

 

5.1.ђ Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 
5.2.ђ Коментари и упити у јавној расправи  

Достављено је питање да ли се обавеза спровођења процјене кредитне способности односи и на 

мјеничног дужника? 

Члан 7. став 7: 

Изузетно, процјену кредитне способности дужника који је основан у претходне двије 

године од дана када се врши процјена (новооснована привредна друштва), као и дужника 

који је основан с посебном намјеном, односно за реализацију унапријед утврђеног пројекта 

(пројектно финансирање), банка врши на основу процјене могућности тог дужника да 

оствари адекватне токове готовине који обезбjеђују благовремено измиривање обавеза по 

уговореној динамици отплате потраживања. Приликом вршења те процјене узима у обзир 

најмање:  

1) процјену будућих токова готовине тог улагања (пословни план, финансијске 

пројекције, оцјену периода враћања улагања, анализу осјетљивости пројекта на 

ризике и сл.) у случају новооснованих привредних друштава, односно 

2) односно процјену будућих токова готовине пројекта (пословни план, финансијске 

пројекције, оцјену периода враћања улагања, анализу осјетљивости пројекта на 

ризике и сл.), као и континуираног праћења реализације тог пројекта у случају 

пројектног финансирања.  

 

Члан 7. став. 8: 

„Обавеза провођења процјене кредитне способности односи се на све учеснике у 

уговорном односу, односно банка врши процјену кредитне способности и судужника, 

даваоца јемства или гаранције, као и групе повезаних лица (када је то примјењиво) и 

слично.„  
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5.3.ђ Очитовање 

Обавеза спровођења процјене кредитне способности односи се и на мјеничног дужника. 

 

6. Праћење ризичности изложености 

 

6.1. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Коментари и упити у јавној расправи  

Достaвљен је приједлог да је у циљу праћења погоршања финансијске позиције дужника и 

предузимања благовремених и одговарајућих корективних мјера потребно дефинисати 

ажурност прикупљања и анализирања финансијских извјештаја дужника тако да je предлoжена 

допуна члана новим ставом 5. који би гласио:  

„(5) Банка је дужна минимално једном годишње прикупити званичне финансијске извјештаје 

Дужника предане у надлежни регистар (АПИФ), те урадити анализу финансијског положаја у 

циљу уочавања погоршања који захтјевају предузимања мјера од стране банке. Приликом 

наведене анализе, банка треба да прикупи и анализира извјештаје независног ревизора на 

финансијске извјештаје дужника, код дужника који врше ревизију финансијских извјештаја и 

код дужника који су обавезни да врше ревизију финансијских извјештаја у складу са Законом о 

рачуноводству и ревизији Републике Српске.“ 

Такође, постављено је питање да ли став 3. овог члана значи да се ради и мониторинг кредитне 

способности заложног дужника? 

 

6.3. Очитовање 

Прихватамо приједлог и извршили смо допуну члана 8. Одлуке. 

Одговор у вези са мониторингом кредитне способности заложног дужника је исти као и 

одговор на питање 5.3.а. 

Члан 8: 
(1) Праћење појединачних изложености укључује процјењивање кредитне способности 

дужника, групе повезаних лица са дужником и квалитета, утрживости, расположивости, 

вриједности, те правне ваљаности колатерала током трајања уговорног односа на којем је 

заснована предметна изложеност.  

(2) Банка је дужна да прати испуњење услова из уговора од стране дужника, а у случају 

намјенских изложености и праћење кориштења пласираних средстава у складу са 

одобреном/уговореном намјеном.  

(3) Банка је дужна да успостави праћење појединачних изложености тако да омогућава 

правовремено предузимање одговарајућих мјера с циљем смањења кредитног ризика у 

случају погоршања кредитне способности дужника или пружаоца колатерала уколико је 

то трећа страна.  

(4) Банка је дужна усвојити процедуре којима се утврђује прикупљање и праћење свих 

релевантних информација које могу упућивати на повећање ризичности изложености и 

колатерала, 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 изложености.  
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7. Систем раног упозорења на повећање кредитног ризика 

 

7.1. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Коментари и упити у јавној расправи  

Постављена су питања да ли ће у извјештају ЦРК постојати ознака нивоа кредитног ризика 

како би банке могле примјенити члан 10. став 4. Одлуке, те како поступати у случајевима када 

је у појединим банкама исти дужник ниво кредитног ризика 1, а у другим ниво кредитног 

ризика 2?  

Такође, постављено је питање да ли се и ове изложености морају распоредити иницијално у 

ниво кредитног 2. 

 

7.3. Очитовање 

С обзиром да се усвајањем ове Одлуке ставља ван снаге Одлука о минималним стандардима за 

управљање кредитним ризиком и класификацију активе неопоходно је у сарадњи са 

Централном банком Босне и Херцеговине пронаћи рјешење о извјештавању о кредитном 

ризику, умјесто досадашњих категорија А,Б,Ц,Д и Е.  

Ентитетске агенције за банкарство ће покренути иницијативу измјене података који се 

достављају у Централни регистар кредита, како би се предметни став могао примјењивати.  До 

измјене банке ће корисити извјештајне ознаке из прилога 4. Упутства за потребе достављања 

података у ЦРК. 

Банка ће бити дужна да уврсти на своју Watch листу све изложености према дужнику који је у 

било којој банци распоређен у ниво кредитног ризика 2, али неће бити у обавези да ту 

изложеност распореде у ниво кредитног ризика по аутоматизму, те је сходно томе услов 

прописан чланом 19. став 4. тачка 4. коригован. 

 

 

 

Члан 10: 

(1) Банка је дужна успоставити систем раног упозорења који омогућава правовремену 

идентификацију дужника код којих је присутан повећани кредитни ризик и водити 

евиденцију о тим изложеностима, односно исти морају бити уврштени на листу дужника 

које је потребно посебно пратити од стране банке (енгл. watch list). 

(2) Банка је дужна дефинисати одговарајуће квалитативне и квантитативне показатеље за 

рано откривање повећаног кредитног ризика. 

(3) Систем раног упозорења заснива се на интерним (нпр. интерни кредитни рејтинг) или 

екстерним индикаторима (нпр. кредитни рејтинзи вањских институција за процјену 

кредитног рејтинга, истраживања одређених сектора, блокада рачуна, макроекономски 

индикатори за одређене географске области и слично), а треба омогућити препознавање 

погоршања кредитног квалитета изложености у најранијем тренутку, како на 

појединачној основи тако и на групној основи за изложености са сличним 

карактеристикама.  

(4) Банка је дужна да на листу из става 1. овог члана уврсти и нове дужнике банке, за које је 

приликом процјене кредитне способности утврђено да су у другој банци распоређени у 

ниво кредитног ризика 2. 
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8. Поступање са неквалитетним изложеностима 

 

8.1.а Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

8.2.а Коментари и упити у јавној расправи  

Достављено је питање на који начин и колико често банка треба да анализира утицај 

неквалитатних изложености на регулаторни капитал, профитабилност, ликвидност и остале 

показатеље пословања (у оквиру ког документа, извјештаја) и које органе треба да упозна са 

истим? Да ли је овај захтјев испуњен мјесечним односно кварталним рачунањем стопа 

регулаторног капитала, ROA, ROE, LCR и слично обзиром да наведени показатељи узимају у 

обзир предметну активу у складу са дефинисаним методологијама израчуна наведених 

показатеља или се очекују другачији захтјеви? 

 

8.3.а Очитовање 

Банка својим интерним актима треба дефинисати начин и динамику извјештавања органа 

управљања банке (надзорни одбор, други одбори, управа банке) о утицају повећања/смањења 

неквалитетних изложености на стопе капитала, коефицијенте профитабилности и ликвидности 

и остале показатеље пословања.  

 

8.1.б Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

8.2.б Коментари и упити у јавној расправи  

Већина банака је предложила да се прописани праг који се односи на удио неквалитетних 

кредита у укупним кредитима повећа, а приједлози за повећање су се кретали од 7% до 12%. 

Такође, постављено је питање да ли се приликом израчунавања у однос стављају бруто или 

нето кредита у односу на укупне нето или бруто кредите, те да ли се приликом израчунавања 

укључују кредити за које је извршен рачуноводствени отпис. 

Везано за стратегију поступања са неквалитетним изложеностима, постављена су сљедећа 

питања: да ли стратегија поступања са неквалитетним кредитима треба да буде саставни дио 

плана пословања који се припрема сваке године за период од три до пет година и да ли се 

припрема за исти период или сваке године само за једну годину.  

Члан 11. став 2: 

Банка је дужна анализирати утицај неквалитетних изложености на регулаторни капитал, 

профитабилност, ликвидност и остале показатеље пословања банке.  

 

Члан 11. став 6: 

Банка чији је удио неквалитетних кредита у укупним кредитима већи од 5%, дужна је 

Агенцији доставити:  

1) стратегију поступања са неквалитетним изложеностима, као и њене измјене и допуне, у 

року од седам дана од дана усвајања од стране надзорног одбора,  

2) оперативне планове, до 31. јануара у години за коју се доносе оперативни планови,  

3) извјештаје о реализацији оперативних планова из тачке 2. овог става на кварталној 

основи, у року од 20 дана од истека квартала на који се извјештај односи.  
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Везано за оперативне планове, постављена су питања да ли ће Агенција прописати форму 

извјештаја, да ли надзорни одбор треба да усвоји те планове, а поједине банке су доставиле 

приједлог да се рок за достављање оперативних планова продужи до 31.03. текуће године због 

усаглашања на нивоу групе те усвајања од стране надзорног одбора. 

Везано за реализацију планова, банке су предложиле да се продужи рок за достављање 

извјештаја о реализацији оперативних планова са 20 на 30 дана од истека извјештајног 

квартала. 

 

8.3.б Очитовање 

Сматрамо да прописани праг који се односи на удио неквалитетних кредита у укупним 

кредитима, након чијег прекорачења банка мора достављати Агенцији стратегије поступања са 

неквалитетним изложеностима, оперативне планове, као и извјештаје о реализацији истих не 

треба повећавати, због предузимања правовремених мјера за смањење нивоа неквалитетних 

изложености од стране банака. Такође, због чињенице да је у неколико банака у БиХ удио 

неквалитетних кредита тренутно мало нижи од дефинисаног прага, прописали смо да банка 

није дужна достављати наведене документе уколико не прекорачи праг три мјесеца у 

континуитету.  

При томе, удио неквалитетних кредита у укупним кредитима рачуна се на начин да се у однос 

стављају неквалитетни бруто кредити и укупни бруто кредити (исказани у билансној 

евиденцији банке). Дакле, ставке за које је извршен рачуноводствени отпис не узимају се у 

обзир. 

Везано за стратегију поступања са неквалитетним изложеностима, сматрамо да исту треба да 

усваја надзорни одбор и иста не треба да буде саставни дио плана пословања јер је доношење 

плана пословања у надлежности скупштине акционара у складу са чланом 55. Закона, али иста 

мора бити усклађена са тим планом. Стратегија се прави као један документ, али су истом 

обухваћени краткорочни, средњорочни и дугорочни планови за смањење нивоа неквалитетних 

изложености до циљаних нивоа. Потребно је да банка најмање једном годишње испита 

адекватност усвојене стратегије, те да по потреби исту ревидира. 

Везано за питања о оперативним плановима које је банка дужна да доставља за сваку годину (а 

у случају да прекорачи праг нпр. средином године исти доставља за период до краја те године), 

сматрамо да исте треба да усвоји надзорни одбор, да банка сама треба да дефише форму тог 

плана у зависности од структуре њених неквалитетних изложености, интерне организације и 

успостављених интерних процедура. Везано за рок, дјелимично смо прихватили сугестију 

банке, те смо рок за достављање оперативних планова Агенцији продужили до 28.02. 

Везано за реализацију планова, прихватамо сугестију банака да се рок за достављање 

извјештаја о реализацији оперативних планова продужи са 20 на 30 дана од истека 

извјештајног квартала. 

 

9. Поступање са реструктурираним изложеностима 

 

9.1.а Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 Члан 12. став 3: 

Прије доношења одлуке о реструктурирању банка је дужна процијенити економску 

оправданост реструктурирања изложености према поједином дужнику или групи дужника. 

Ако је реструктурирање кредитних изложености економски оправдано, банка је дужна 

утврдити одговарајући план реструктурирања, те пратити његово провођење и ефекте.  
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9.2.а Коментари и упити у јавној расправи  

Достављено је питање шта подразумијева процјена економске оправданости реструктурирања 

изложености?  

 

9.3.а Очитовање 

Економска оправданост подразумијева да је банка процијенила да ће мјере реструктурирања 

резултирати омогућавањем клијенту да изврши отплату својих обавеза према банци, а не да се 

реструктурирање врши већи број пута, без јасног плана и оправданих разлога. 

 

9.1.б Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

9.2.б Коментари и упити у јавној расправи  

Шта се конкретно подразумијева под планом оперативног, финансијског и власничког 

реструктурирања дужника (форма, да ли га клијент доставља?) 

 

9.3.б Очитовање 

Обавеза клијента је да банци достави план свог оперативног, финансијског и власничког 

реструктурирања у зависности о каквој се реструктури ради, а обавеза банке је да оцијени 

свеобухватност и адекватност истог. 

 

9.1.в Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

9.2.в Коментари и упити у јавној расправи 

Неколико банака је предложило да се праћење провођења цјелокупног плана реструктурирања 

новчаних токова дужника (ако је примјењиво групе дужника) проводи на шестомјесечној 

умјесто на тромјесечној основи, а једна банка је предложила да се направи разлика у 

периодичности праћења реализације плана реструктурирања засвисно од нивоа кредитног 

ризика у који је изложеност распоређена.  

Члан 12. став 4: 

Приликом утврђивања одрживости реструктурирања изложености појединог дужника или 

групе повезаних лица, банка је дужна имати:  

1) детаљну анализу разлога који су довели до потешкоћа у пословању дужника или, 

ако је примјењиво, групе повезаних лица,  

2) план оперативног, финансијског и власничког реструктурирања дужника и  

3) пројекцију новчаних токова за период који је дефинисан планом реструктурирања.  

 

Члан 12. став 7: 

Након одобрења мјера реструктурирања банка је дужна континуирано, а најмање на 

тромјесечној основи, пратити провођење цјелокупног плана реструктурирања и новчаних 

токова дужника или, ако је примјењиво, групе дужника.  

  

 



 

 

 

 

22 

Такође, постављено је питање ко одобрава мјере реструктурирања, кога надлежни 

организациони дио обавјештава тромјесечно о провођењу цјелокупног плана 

реструктурирања? 

 

9.3.в Очитовање 

Прихватамо сугестију банке и извршене су корекције Одлуке на начин да се дефинише да је 

банка дужна најмање на шестомјесечној основи пратити реализацију плана реструктурирања 

изложености које су распоређене у ниво кредитног ризика 2, а за изложености распоређене у 

ниво кредитног ризика 3 периодичност праћења реализације плана остаје непромијењена.  

Везано за друго питање, као што је наведено у предметном члану банка интерним актима треба 

дефинисати начин доношења одлука о мјерама реструктурирања и надлежности унутар банке, 

као и начин извјештавања о провођењу мјера реструктурирања. 

Скрећемо пажњу да банка ове поступке већ треба имати успостављене, те да Агенција не 

одређује интерну организацију послова у банци.  

 

10. Садржај и вођење кредитног досијеа  

 
10.1. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

10.2. Коментари и упити у јавној расправи 

Одређивање лица одговорних за потпуност и цјеловитост појединачних кредитних досјеа. 

Предложено је да се захтјев преформулише из “лица” у “службе” обзиром на флуктуације 

запослених. 

 

10.3. Очитовање 

Прихватамо приједлог и умјесто ријечи лица користиће се термин функција, што може бити 

назив радног мјеста или службе, односно другог организационог дијела у зависности од 

интерне организације банке. 

 

 

11. Кредитно-девизни ризик и кредитно-каматни ризик  
 

 

11.1.а Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

Члан 15. став 2: 

Банка је дужна да у оквиру процеса одобравања изложености у страној валути или са 

девизном клаузулом, као и/или кредитних изложености са промјењивом каматном стопом 

дефинише критеријуме за процјену кредитне способности дужника. Критеријуми најмање 

укључују процјену значајног пораста износа отплате дуга у случају значајних негативних 

осцилација односних промјењивих параметара.  

Члан 14. став 1: 

Банка је дужна донијети и проводити процедуру за вођење евиденције о изложеностима и 

одредити лица одговорна за потпуност и цјеловитост појединачних кредитних досијеа.  
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11.2.а Коментари и упити у јавној расправи  

Сугерисано је да је потребно дефинисати проценат значајног раста дуга у случају значајних 

негативних осцилација односних промјењивих параметара (кредитно-девизни и кредитно-

каматни ризик), те да ли банка не треба финансирати клијенте код којих би због таквог раста 

дошло немогућности уредне отплате обавеза према банци или је то могуће?  

Једна банка је предложила да Агенција дефинише једнообразне add-on за све банке по питању 

утицаја промјене девизног курса (са сваку валуту), као и промјене каматне стопе, како би се 

избјегло различито тумачење и примјена правила од стране сваке појединачне банке.  

Такође, додатно је сугерисано да се јасно дефинише да се захтјев за FX add-on не односи на 

изложености са валутном клаузулом EUR све док је на снази валутни одбор у БиХ. 

 

11.3.а Очитовање 

Банка својим интерним актима треба, у складу са својом дефинисаном склоношћу ка 

преузимању ризика, дефинисати ниво изложености у страним валутама, ниво изложености са 

помјенљивом каматном стопом (укључујући и референтне каматне стопе), те дефинисати 

критеријуме за процјену кредитне способности таквих дужника, односно колика промјена 

параметара доводи до немогућности уредне отплате обавеза према банци, односно да донесе 

одлуку да финансира такве клијенте. Промјена курса или референтне каматне стопе не утиче 

једнако на могућност отплате обавеза свих клијента. 

Такође, Агенција овом одлуком неће прописивати једнообразни add-on за обавезно повећање 

ECL по валуатама, као и за промјене каматне стопе. 

Прихватамо приједлог да се нагласи да се захтјеви из члана 15. не односе на изложености 

девизном клаузулом у евру до постојања валутног одбора у Босни и Херцеговини.  

 

11.1.б Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

11.2.б Коментари и упити у јавној расправи  

Потребно је додатно образложење овог члана, шта се очекује од банака – да дефинишу стресни 

сценарио и на бази њега раде израчун ECL (за које потребе обзиром да редовна методологија за 

ECL по МСФИ 9 не садржи ове компоненте, којом динамиком, третман резултата итд.)? 

Сматрамо да је потребно да Агенција дефинише јединствени стресни сценарио за све Банке. 

 

 

11.3.б Очитовање 

Сматрамо да Агенција не треба прописивати стресни сценарио. Банка ће развити стресни 

сценарио у зависности од структуре својих изложености. Нпр. уколико банка не одобрава 

Члан 15. став 4: 

Банка је дужна обезбиједити да систем управљања из става 1. овог члана омогућује најмање: 

1) утврђивање дужника који су изложени ризицима из става 1. овог члана,  

2) обрачун очекиваних кредитних губитака за изложености подложне ризицима из 

става 1. овог члана у случају промјена курса валута или каматних стопа,  

3) повезивање кредитних изложености и односних инструмената заштите које користи 

банка, уколико је примјењиво.  
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изложености у страним валутама и са девизном клаузулом у валути која није евро клијентима 

који немају изворе у тим валутама, неће ни проводити стрес тестирања.  

Банка треба израчунати додатне ECL само ако оцијени да се због повећања курса валуте или 

референтне каматне стопе доћи до повећања очекиваног кредитног губитка. Нпр. банка треба 

периодично (у складу са интерним актима) анализирати колико повећање EURIBOR-а би 

могло утицати на способност клијента да измири обавезе, а при томе се очекује да банка 

користи стресне, али могуће сценарије.  

 

11.1.в Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

11.2.в Коментари и упити у јавној расправи  

Достављено је питање у којем временском интервалу је потребно проводити тестирање 

отпорности на стрес, на који начин, те за коју сврху користити резултате стрес теста? Да ли 

Агенција планира да пропише минималне захтјеве и критерије који се односе на стрес 

тестирање, по врстама ризика? 

 

11.3.в Очитовање 

Са аспекта овог члана релевантно је, прије свега да банка процијени утицај промјене девизног 

курса на повећање обавезе клијента према банци, а самим тим и на способност тог клијента да 

из својих новчаних токова изврши отплату дуговања према банци (само ако клијент нема 

изворе отплате у валути изложености). Наведена тестирања банка може проводити само за 

значајне изложености на нивоу партије, а за остале на нивоу портфолија. 

Ова обавеза се до постојања валутног одбора у Босни и Херцеговини не односи на 

изложености са девизном клаузулом у евру.  

Банка треба проводити тестирање за остале валуте најмање једном годишње, уколико банка 

има такве изложености, а у случају значајног пораста курса предметне стране стране валуте и 

чешће.  

Аналогно, банка треба процијенити утицај промјене референтне каматне стопе (нпр. 

EURIBOR-a) на повећање обавезе клијента према банци, а самим тим и на способност тог 

клијента да из својих новчаних токова изврши отплату дуговања према банци у дефинисаним 

роковима. При томе, банка треба дефинисати више сценарија повећања референтне каматне 

стопе и процијенити утицај тог сценарија на профитабилност и капитал банке (јер клијенти 

неће бити у могућности измиривати своје обавезе). Наведена тестирања банка може проводити 

само за значајне изложености на нивоу партије, а за остале на нивоу портфолија. 

 

11.1.г Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

Члан 15. став 6: 

Банка је дужна за ризике из става 1. овог члана провести тестирање отпорности на стрес. 

При томе је дужна узети у обзир везу између кретања курса валута и/или каматних стопа и 

пораста износа отплате по кредитним изложеностима мјереног односом укупних плаћања 

по кредитној изложености и прихода односно, примања дужника.  

Члан 15. став 7: 

Банка је дужна обезбиједити да се планом рада интерне ревизије обухвате и системи 

управљања из става 1. овог члана.  
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11.2.г Коментари и упити у јавној расправи  

Достављен је коментар да је потребно дефинисати да се годишњим планом рада интерне 

ревизије треба обухватити преглед сегмента управљања кредитним ризиком, како би интерне 

ревизије банака посветиле више пажње прегледу једног од најзначајнијих ризика којима су 

банке у Босни и Херцеговини изложене. 

 

11.3.г Очитовање 

Прихвата се приједлог, али имајући у виду суштину приједлога, допуњен је члан 3. Одлуке 

како би се обухватио не само систем управљања кредитно-девизним ризиком и каматно-

девизним ризиком већ и остали сегменти управљања кредитним ризиком. 

 

12. Ризик концентрације 

 
12.1. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 
 

12.2. Коментари и упити у јавној расправи  

Достављена је сугестија да највећи допуштени износ нето изложености који није обезбјеђен 

колатералом дефинисан овим чланом ставља банке у неповољнији положај у односу на 

тренутну праксу. Банке сматрају да су корективни фактори дефинисани чланом 30. 

примјењиви с аспекта утврђивања материјалне вриједности колатерала за потребе резервација, 

али никако за колатерал прихватљив за изложености преко 5% капитала, те је предложено да 

се задржи постојећа пракса.  

Такође, постављено је питање да се појасни шта се подразумијева под изложеношћу у смислу 

овог члана и да ли се одредбе овог става примјењују на изложености према банкама, 

ентитетским валадама и Централној банци БиХ.  

 

12.3. Очитовање 

Прихватамо сугестију те је члан 16. став 3. коригован на начин да се задржи тренутно важећи 

начин третманa колатерала, односно да се само за потребе овог члана не врши умањење 

вриједности за дефинисане корективне факторе већ да вриједност колатерала буде најмање за 

50% већа од износа изложености који прелази 5% признатог капитала.  

Изложеношћу се, у складу са постојећом праксом, сматрају укупна кредитна потраживања 

(билансна и ванбилансна), те се у складу са важећим тумачењем за изложености према 

банкама, Савјету министара БиХ, Влади Републике Српске, Влади Федерације БиХ, Брчко 

дистрикта БиХ и Централној банци БиХ не примјењују одредбе овог става. 

Ступањем на снагу Одлуке бруто изложеност ће се умањивати само за књиговодствено 

евидентиране очекиване кредитне губитке. 

 

Члан 16. став 3: 

Највећи допуштени износ изложености након умањења за књиговодствено евидентиране 

очекиване кредитне губитке који није обезбјеђен колатералом (депозит и/или прихватљив 

колатерал након умањења за припадајуће корективне факторе) према једном лицу или групи 

повезаних лица износи 5% признатог капитала банке.  
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13. Распоређивање изложености у нивое кредитног и утврђивање очекиваних 

кредитних губитака 

 

 
13.1.а Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.а Коментари и упити у јавној расправи  

Може се десити да у мјесецу модификације кредита дође до значајног смањења кредитног 

ризика чиме би кредит могао прећи из нивоа 2 у ниво 1. Питање: уз претпоставку да то 

значајно смањење није узроковано модификацијом, ако се резерве раде једном мјесечно, да ли 

у овом случају банка модификовану изложеност може класификовати у ниво 1? 

 

13.3.а Очитовање 

Банка је дужна да сваку модификовану изложеност распореди најмање у ниво кредитног 

ризика у који је била распоређена изложеност прије модификације, односно у описаном 

случају изложеност се иницијално распоређује се у ниво кредитног ризика 2. Након истека 

дефинисаног периода опоравка банка може распоредити изложеност у ниво кредитног ризика 

1, када су испуњени сви услови предвиђени чланом 22. Одлуке. 

 

13.1.б Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

13.2.б Коментари и упити у јавној расправи  

Достављен је коментар да се ниво ризика треба одређивати по новом дужнику, а не по 

квалитету експонираности која се преузима, те је у складу с тим предлажено брисање услова.  

Поједине банке су нагласиле да је праћење нивоа кредитног ризика за замјенске и сл. кредите 

могуће уколико се ради о намјенској исплати, јасно дефинисаној у одлуци кредитног одбора, те 

да посредно затварање обавеза другог повезаног лица може бити обављено на више начина и 

чак преко друге банке, те не постоје поуздани механизми праћења, како би се провела 

одговарајућа класификација. 

 

 

Члан 17. став 4: 

„Потраживања од новооснованог привредног друштва којем је банка одобрила изложеност, а 

којом се посредно или непосредно, дјелимично или у цјелости, измирује потраживање према 

другом повезаном лицу код исте банке, не може инцијално бити распоређено у бољи ниво 

кредитног ризика од нивоа кредитног ризика у који је била распоређена изложеност која се 

измирује.“  

 

Члан 17. став 3: 

Банка не може модификовану изложеност иницијално распоредити у нижи ниво 

кредитног ризика од оне у коју је била распоређена оригинална изложеност прије 

извршене модификације.  
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13.3.б Очитовање 

Имајући у виду да су наведене ситуације честе у пракси, мишљења смо да није оправдан 

захтјев да се избрише наведени услов, те да се нови кредит према повезаном лицу лица чија се 

изложеност измирује треба бити распоређен најмање у исти ниво кредитног ризика као и та 

изложеност.  

Напомињемо да се наведене ситуације односе искључиво на случајеве када се ради о 

повезаним лицима и када се одобрава нова изложеност за затварање изложености у истој 

банци. 

 

13.1.в Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

13.2.в Коментари и упити у јавној расправи  

Достављен је коментар да би овакво поступање требало да буде базирано на специфичним и 

мјерљивим критеријумима из МСФИ 9, прописима Агенције или интерној методологији. 

 

13.3.в Очитовање 

Овлашћена лица Агенције врше процјену да ли је банка на адекватан начин обрачунала и 

евидентирала одговарајући ниво очекиваних кредитних губитака на основу детаљне анализе 

достављене документације и података, те у складу са овом Одлуком и Упутством. Наведена 

одредба је била саставни дио и у важећој регулативи тј. Одлуци о минималним стандардима за 

управљање кредитним ризиком и класификацију активе банака и користи се у изузетно 

ријетким случајевима у којима Агенција даје конкретно образложење банци за примјену 

наведене одредбе. 
 

14. Ниво кредитног ризика 1 
 

14.1.а Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 17. став 5: 

Ниједан од критеријума из ове одлуке и Упутства не може да спријечи овлашћена лица 

Агенције да изврше и банци наложе распоређивање изложености у виши ниво кредитног 

ризика ако то сматрају оправданим и сходно томе наложити банци да обрачуна и евидентира 

одговарајући ниво очекиваних кредитних губитака.  

 

Члан 18. став 1: 

Банка у ниво кредитног ризика 1 распоређује сљедеће изложености: 

1) изложености са ниским кредитним ризиком из става 2. овог члана, 

2) изложености код којих кредитни ризик није значајно повећан након почетног 

признавања, 

3) модификације изложености које нису узроковане финансијским потешкоћама 

дужника већ његовим текућим потребама (нпр. смањење ефективне каматне стопе 

због промјена на тржишту, замјена колатерала и слично), те по којима дужник не 

касни са отплатом у материјално значајном износу дуже од 30 дана. 
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14.2.а Коментари и упити у јавној расправи  

Достављен је коментар да недостају ријечи „из овог нивоа ризика“ како став не би био 

контрадикторан са чланом 17. став 3. Одлуке. 

Такође, достављено је питање шта се подразумијева под текућим потребама, те да ли банка 

треба ову врсту модификације да евидентира у својим књигама и да ли ће се извјештајно 

посебно приказивати. Такође, постављено је питање да ли одлука кредитног одбора треба да 

садржи податак о врсти модификације.  

 

14.3.а Очитовање 

Коментар се уважава, те је извршена корекција става 1. тачка 3. предметног члана. 

Намјера става 1. тачка 3. овог члана је била да се у ниво кредитног ризика 1 могу распоредити 

искључиво модификације које нису узроковане тренутним финансијским потешкоћама 

дужника или потешкоћама које ће ускоро настати. Стога, за све модификације које су 

узроковане промјенама тржишних услова (нпр. смањење каматних стопа на стамбене кредите 

клијентима који редовно измирују своје обавезе), потребом за додатним средствима или 

обједињавању изложености (клијентима који имају добре показатеље пословања и измирују 

обавезе према банци) сматра се да се врше због текућих потреба. 

Разлози за вршење модификације морају јасно бити назначени у кредитном приједлогу на 

основу којег надлежни орган/функција доноси одлуку о одобравању те модификације 

изложености. Банка треба да обезбиједи идентификацију врсте модификације у свом 

информационом систему, како за потребе интерног тако и екстерног извјештавања. 

 

14.1.б Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

14.2.б Коментари и упити у јавној расправи  

Постављена су питања да ли изложености са ниским кредитним ризиком обухватају: 

 изложености које су обезбјеђене гаранцијом лица наведених у овом ставу? 

 изложености према градовима и општинама? 

 изложености према банкама за које постоји процјена признате вањске институције за 

процјену кредитног рејтинга, те, уколико не, тражено појашњење узимајући у обзир да 

је прописан исти минимални ниво очекиваних кредитних губитака као и за изложености 

са ниским ризиком? 

Такође, постављено је питање да ли се утврђују очекивани кредитни губици за сва средства на 

рачуну код ЦББиХ или само на средства изнад обавезне резерве, те је од стране неколико 

Члан 18. став 2: 

Изложеностима са ниским ризиком сматрају се:  

1) изложености према Централној банци Босне и Херцеговине,  

2) изложености према Савјету министара Босне и Херцеговине, Влади Републике Српске, 

Влади Федерације Босне и Херцеговине и Влади Брчко дистрикта Босне и Херцеговине,  

3) изложености према централним владама и централним банкама изван Босне и 

Херцеговине за које постоји кредитна процјена признате вањске институције за процјену 

кредитног рејтинга која се у складу са чланом 69. Одлуке о израчунавању капитала банака 

распоређује у степен кредитног квалитета 1 или 2.  
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банака дата сугестија да ова средства не треба обезвређивати јер представљају високоликвидна 

средствима која су у сваком тренутку расположива банци. 

Поред тога, достављен је коментар да дефинисање изложености према ЦББиХ, Савјету 

министара Босне и Херцеговине, Влади Републике Српске, Влади Федерације Босне и 

Херцеговине и Влади Брчко дистрикта Босне и Херцеговине као изложености са ниским 

ризиком представља одступање од МСФИ 9 јер наведене изложености не могу бити ниског 

ризика по дефиницији, већ треба да кореспондирају кредитном рејтингу БиХ. 

 

14.3.б Очитовање 

Изложености са ниским ризиком обухватају изложености или дијелове изложености које су 

обезбијеђене гаранцијом лица наведених у ставу 2. предметног члана, али не обухватају 

изложености према градовима, општинама или банкама. За изложености према банкама које 

имају процјену вањске институције за процјену кредитног ризика којој одговара степен 

кредитног квалитета 1-3, утврђује се очекивани кредитни губитак од најмање 0,1% 

изложености, али је банка дужна да редовно разматра SICR критеријуме без обзира да ли или 

не постоји кашњење у измиривању обавеза према банци, док за изложености са ниским 

кредитним ризиком то није потребно (уколико нема кашњења обавеза у периоду дужем од 60 

дана). Наведено је допуњено у коначном приједлогу Одлуке.  

Очекивани кредитни губици утврђују се на сва средства код ЦББиХ, без обзира да ли иста 

представљају обавезну резерву или не, узимајући у обзир чињеницу да се, према МСФИ 9 

очекивани кредитни губици утврђују за све изложености према другим уговорним странама.  

Везано за достављени коментар, мишљења смо да дефинисање изложености према ЦББиХ, 

Савјету министара Босне и Херцеговине, Влади Републике Српске, Влади Федерације Босне и 

Херцеговине и Влади Брчко дистрикта Босне и Херцеговине ставкама ниског ризика није у 

супротности са стандардом узимајући у обзир МСФИ 9 Б.5.5.23. 

 

15. Ниво кредитног ризика 2  
 

15.1.а Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

15.2.а Коментари и упити у јавној расправи  

Достављен је коментар да је потребно размотрити да се кашњење дуже од 30 дана не сматра 

обавезним критеријумом за распоређивање у ниво кредитног ризика 2 уколико је могуће 

доказати да историјски кашњење преко 30 дана не корелира са повећањем кредитног 

ризика/default rate –a за одређену хомогену групу изложености. 

 

Члан 19. став 2: 

Кашњење у отплати обавеза према банци у материјално значајном износу који је дефинисан 

чланом 20. став 3. ове одлуке више од 30 дана, осим у случајевима када банка може 

доказати да кашњење није резултат значајног повећања кредитног ризика (кашњење због 

техничке грешке), обавезан је критеријум за распоређивање изложености у ниво кредитног 

ризика 2.  
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15.3.а Очитовање 

Сматрамо да кашњење 30 дана треба остати обавезни критеријум за распоређивање 

изложености у ниво кредитног ризика 2, а у складу са извршеним корекцијама члана 18. 

дозвољено је да кашњење по изложеностима које се сматрају ставкама ниског ризика буде до 

60 дана. Разлог за наведену измјену је могућност настанка ситуација као што су нпр. кашњења 

у формирању буџетa, а очекује се да се тај изузетак користи у изузетним ситуацијама које су 

оправдане. 

 

15.1.б Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2.б Коментари и упити у јавној расправи  

Достављене су сугестије да се техничка грешка не ограничи само на наведене три ситуације, 

обзиром да може бити и других (нпр. погрешан израчун дана кашњења усљед грешке у 

улазним подацима за материјално значајан износ) – унијети остале техничке грешке које могу 

бити доказане и аргументоване. 

Такође, достављена је сугестија да се дефиниција прошири и са другим опцијама попут да је 

кашњење настало због продуженог трајања обраде/одлучивања кредитне апликације 

узрокованог примарно чекањем на коначну одлуку која је у надлежности одлучивања тијела 

као што је Надзорни одбор? 

 

15.3.б Очитовање 

Достављене сугестије се не уважавају, те су наведене техничке грешке једини изузеци за 

потребе утврђивања статуса неизмирења обавеза. 

Банка треба да успостави систем за аутоматизацију израчунавања прага материјалне 

значајности и покретања бројача дана кашњења, те се грешке могу десити само уколико уплата 

није раскњижена на вријеме на одговарајућу кредитну партију (што већ представља трећу 

ситуацију).  

Везано за другу сугестију, напомињемо да исту можда нисмо добро разумјели, али 

образложена ситуација указује да изложеност још није ни одобрена, те банка нема основ за 

исплату, као ни за потраживање од клијента.  

Напомињемо да се под техничком грешком могу сматрати само ситуације када је клијент 

измирио своје обавезе, а исто није евидентирано на вријеме од стране банке. Трајање интерних 

процеса и у нпр. случају модификација изложености не може се никада сматрати техничком 

грешком. 

Члан 19. став 3: 

Кашњење настало због техничке грешке из става 2. овог члана подразумијева сљедеће 

ситуације: 

1) да је дужник извршио уплату путем друге банке (или у пошти) и о томе има доказ, 

али платна трансакција није реализована на вријеме, 

2) да је дужник извршио уплату у банци, која није реализована грешком запосленог 

који је запримио уплату, 

3) да је дужник извршио уплату у банци, али иста није на вријеме раскњижена на 

одговарајућу кредитну партију. 
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15.1.в Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2.в Коментари и упити у јавној расправи  

Достављена је сугестија од стране више банака да би за повећање PD параметра требало бити 

прихватљиво одређивање интерном методологијом банке која се базира и на анализи података, 

трендова портфолија, значајности повећања ризика и тестирањима добивених резултата, те да 

се према томе одреди најпримјеренија метода као критеријум за Ниво 2 која најадекватније 

осликава прагове повећања ризика. Такође, банке су сугерисале да није неопходно раздвајање 

индикатора повећања PD параметра и рејтинга клијента.  

Уколико се не прихвати сугестија да се дозволи банкама прописивање повећања PD параметра 

интерном методологијом, постављено је питање да ли се повећање прати на апсолутном или 

релативном нивоу, те да ли се повећање посматра на период од `12 мјесеци или дуже?  

Такође, преложено је да се услов „погоршање интерног или екстерног кредитног рејтинга 

дужника“ брише уколико се не прихвати приједлог да се повећање PD параметра дефинише 

интерном методологијом. Постављено је и питање за колико категорија, подкатегорија се 

сматра погоршање интерног рејтинга с обзиром да је свака банка систем интерног рејтинга, 

број категорија/подкатегорија одредила властитим методологијама? 

Поред тога, постављено је и питање да ли је прихватљиво на самој Wаtch листи поставити 

остале индикаторе као тригере за улазак у Ниво 2 или се остали индикатори посматрају 

независно од Wаtch листе? 

У вези са погоршањем финансијских показатеља дужника или групе повезаних лица којој 

припада (показатељ ликвидности, значајан губитак и др) достављен је захтјев да се појасни 

појашњење појма „значајан губитак“ као показатеља финансијског погоршања дужника. 

Такође, достављен је и приједлог да се при дефинисању минималних SICR критерија може 

водити критеријумима из ECB AQR приручника.  

 

15.3.в Очитовање 

Узимајући у обзир чињеницу да је на основу анализе података о начину дефинисања SICR 

критеријума које су банке дефинисале интерним актима утврђено да су банке на веома 

Члан 19. став 4: 

Банка је дужна да интерним актима дефинише остале индикаторе за утврђивање значајног 

повећања кредитног ризика из става 1. овог члана (енгл. Significant Increase of Credit Risk – 

SICR), и при томе узме у обзир најмање сљедеће индикаторе:  

1) повећање PD параметра (при чему је примјереније да се та промјена изражава као однос 

PD параметра на датум извјештавања и PD параметра на датум почетног признавања, а не 

као повећање за број процентних поена),  

2) погоршање интерног или екстерног кредитног рејтинга дужника,  

3) погоршање финансијских показатеља дужника или групе повезаних лица којој припада 

(показатељ ликвидности, значајан губитак, финансијске обавезе/EBITDA и слично), при 

чему банка интерним актима прописује интервале погоршања тих показатеља,  

4) прелазак на листу изложености које је потребно посебно пратити од стране банке (watch 

листа).  
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различит начин дефинисале SICR критеријуме, Агенција је одлучила да прихвати приједлог 

банака да се начин дефинисања повећања PD параметра дефинише интерном методологијом. 

Поред наведених критеријума, јасније је наведено да је SICR критеријум блокада рачуна 

дужника, уз напомену да исти може бити укључен и нпр. на Wаtch листу.  

Прихватљиво је да се наведени критеријуми комбинују, односно да се нпр. погоршање 

финансијских показатеља дужника укључи приликом дефинисања погоршања интерног 

рејтинга дужника, да се не врши јасно раздвајање повећања PD параметра и погоршања 

интерног рејтинга и слично. 

При томе, неопходно је да банка редовно анализира дефинисане SICR критеријуме како би 

потврдила да исти на адекватан начин указују на ситуације значајног повећања кредитног 

ризика.  

 

16. Ниво кредитног ризика 3  

 
16.1.а Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2.а Коментари и упити у јавној расправи  

Постављено је питање да ли се овом одлуком подразумијева да се номинални дани кашњења 

више не користе. 

 

16.3.а Очитовање 

Предметном одлуком је извршено усклађивање са бројачем дана кашњења који се примјењује 

у Одлуци о израчунавању капитала банака, односно номинални дани кашњења се више не 

користе. 

 

 

16.1.б Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 20. став 3: 

 
Под материјално значајним износом из става 2. овог члана подразумијевају се укупна 

доспјела потраживања од:  

1) физичког лица у износу већем од 20 КМ и 1% укупне изложености дужника, а  

2) правног лица у износу већем од 500 КМ и 2,5% укупне изложености дужника.  

 

Члан 20. став 2: 

Изложеност је у статусу неизмирења обавеза када је испуњен један или оба од сљедећих 

услова:  

1) дужник касни са отплатом доспјелих обавеза према банци дуже од 90 дана у материјално 

значајном износу,  

2) банка сматра извјесним да дужник неће у потпуности измирити своје обавезе према 

банци не узимајући у обзир могућност наплате из колатерала (енгл. Unlikeliness to pay – 

UTP).  
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16.2.б Коментари и упити у јавној расправи  

Неколико банака је предложило да се изврши усклађивање са праговима дефинисаним у EBA 

RTS, односно да се дефинишу на нивоу: 

1) у случају физичког лица 200 КМ и 1% укупне изложености дужника, а  

2) у случају правног лица у износу већем од 1000 КМ и 1% укупне изложености дужника. 

Међутим, једна банка је предложила и да се умјесто ријечи „и“ наведе ријеч „или“, што није у 

складу са поменутим EBA RTS. 

 

16.3.б Очитовање 

Прихватамо приједлоге банака, те се планира  усклађивање начина утврђивања статуса 

неизмирења обавеза са EBA RTS у Одлуци о израчунавању капитала банака, те ће се исти 

прагови примјењивати за потребе ове одлуке.  

 

16.1.в Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

16.2.в Коментари и упити у јавној расправи  

Везано уз члан 20. став 5. молимо потврду да се 20% као праг за проглашење defaulta по свим 

пласманима дужника треба рачунати на начин да се у омјер ставе све билансне бруто 

изложености пласмана који имају евидентиран статус неизмирења обавеза због кашњења у 

плаћању са укупном бруто билансном изложеношћу клијента. 

 

16.3.в Очитовање 

За потребе израчунавања прага из члана 20. став 5. узима се у обзир укупна билансна и 

ванбилансна изложеност, те уколико износ изложености физичког лица распоређених у ниво 

кредитног ризика 3 пређе наведени праг све изложености тог физичког лица распоређују се у 

ниво кредитног ризика 3.  

 

 

 

 

 

 

Члан 20. став 5: 
Изузетно, у случају изложености према физичким лицима, банка може утврђивати статус 

неизмирења обавеза на нивоу појединачне изложености, а не на нивоу укупних 

потраживања банке од тог лица. При томе, уколико бруто књиговодствена вриједност 

изложености према физичком лицу у статусу неизмирења обавеза прелази 20% укупне 

бруто књиговодствене вриједности изложености према том физичком лицу, сматра се да је 

наступио статус неизмирења обавеза по свим изложеностима према том лицу.  
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16.1.г Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2.г Коментари и упити у јавној расправи  

Постављено је питање да ли се бројач дана са аспекта МСФИ 9 гаси кад нема никаквог 

кашњења или ова одредба значи да тада изложеност прелази у ниво кредитног ризика 2? 

Надаље, зар се бројач дана не треба посебно коментарисати-дефинисати, а не само оквир нивоа 

ризика број 3. Бројач дана се активира и код нивоа 1 и 2. 

Такође, достављени су приједлози да се и за покретање бројача дана кашњења у случају 

прекорачења по рачуну узима у обзир праг материјалне значајности. Поједине банке сматрају 

да је дефинисани начин бројања дана кашњења за прекорачења по рачуну и кредитним 

картицама преконзервативан и може довести до распоређивања свих изложености неког 

правног лица у ниво кредитног ризика 3 због изложености малог износа. Такође, поједине 

банке су дефинисале интерним актима да се и све изложености према физичким лицима 

распоређују у исти ниво кредитног ризика те и у случају физичких лица може доћи до таквих 

ситуација. 

Поред тога, постављено је питање да ли се прекорачени лимит (у случају да је клијент подигао 

више новца од одобреног лимита) третира као кредит или остало потраживање за потребе 

примјене одредаба ове одлуке. 

 

16.3.г Очитовање 

Новим нацртом Одлуке материјално значајан износ за потребе израчуна дана кашњења је 

дефинисан чланом 2. став 1. тачка 13. Одлуке. 

Како је дефинисано чланом 20. став 5. бројач дана кашњења укључује се на датум када укупна 

доспјела потраживања од тог дужника пређу материјално значајан износ (осим у случајевима 

из члана 20. став 5), а поништава када се укупна доспјела потраживања спусте испод тог нивоа. 

Самим тим, када се активира бројач дана кашњења (у зависности од значајности износа) и када 

дужник касни са отплатом доспјелих обавеза дуже од 90 дана исти прелази у ниво кредитног 

ризика 3. Када се изложеност спусти на ниво испод прага материјалне значајности, односна 

изложеност се задржава у датом нивоу кредитног ризика (у току дефинисаног периода 

опоравка), али се бројач дана поново активира тек уколико клијент поново пређе праг 

материјалне значајности.  

Наведени бројач дана се примјењује за потребе нивоа кредитног ризика 1 и нивоа кредитног 

ризика 2 и мишљења смо да је позивање на овај члан у осталим члановима довољно и не би 

требало бити недоумица око примјене овог члана. 

Члан 20. став 6. и 7: 
(6) за потребе става 2. тачка 1. овог члана, бројач дана кашњења укључује се на датум када 

укупна доспјела потраживања од тог дужника пређу материјално значајан износ из става 3. 

овог члана, а искључује када се укупна потраживања спусте испод тог нивоа.  

(7) Изузетно, бројање дана кашњења за:  

1) прекорачења по рачуну почиње са даном када дужник прекорачи одобрени лимит, када 

изврши исплату средстава са трансакционог рачуна без покрића или када му је одобрени 

лимит смањен и нижи је од тренутно искориштеног износа. При томе, одобрени лимит је 

сваки кредитни лимит који је банка одредила и о којем је обавијестила дужника.  

2) изложености по кредитним картицама почиње са даном на који доспијева обавеза плаћања 

минималног дијела.  
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Везано за достављени приједлог у вези са бројачем дана кашњења у случају прекорачења по 

рачуну, прихватамо да се за покретање бројача дана кашњења у том случају прекорачења по 

рачуну узима у обзир праг материјалне значајности и извршене су корекције у приједлогу 

Одлуке. При томе, прекорачени лимити се за потребе примјене одредаба Одлуке (у смислу 

прописаних минималних вриједности ECL) третирају као кредити. 

 

16.1.д Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2.д Коментари и упити у јавној расправи  

Достављене су примједбе да је критеријум да дужник није извршио своју обавезу према банци 

најкасније у року од 15 дана од дана када је банка извршила плаћање по основу претходно 

издате гаранције преконзервативан, те је достављен приједлог да се број дана повећа на 90 

дана. Такође, предложено је да се додатно правило значајности у смислу, ако је учешће овакве 

изложености веће од 20% у односу на укупну бруто изложеност клијента као код физичких 

лица да се онда у том случају врши распоређивање у ниво кредитног ризика 3. 

 

16.3.д Очитовање 

Приједлог се дјелимично прихвата, те се у коначном приједлогу сматра извјесним да дужник 

неће у потпуности измирити обавезе према банци уколико није измирио своје обавезе 

најкасније у року од 60 дана од дана када је извршен протест по основу претходно издате 

гаранције. Приједлог за увођење правила значајности не прихватамо јер би то довело до од 

одступања од правила да се за правна лица статус неизмирења обавеза утврђује на нивоу 

клијента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. став 9: 

1. постоји објективни доказ да је дошло до умањења вриједности изложености,  

2. дужник се суочава са значајним финансијским потешкоћама,  

3. банка је продала другу изложеност истог дужника уз значајан економски губитак,  

4. банка је пристала да модификује изложеност због тренутних финансијских 

потешкоћа дужника или потешкоћа које ће ускоро настати, а што ће вјероватно за 

посљедицу имати умањење финансијске обавезе дужника због значајног отписа или 

одгоде плаћања главнице, камата или, према потреби, накнада,  

5. покренут је стечајни поступак или ликвидација дужника,  

6. дужник није извршио своју обавезу према банци најкасније у року од 15 дана од 

дана када је банка извршила плаћање по основу претходно издате гаранције. 
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16.1.ђ Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2.ђ Коментари и упити у јавној расправи  

Достављен је захтјев да се јасно дефинише шта се сматра презадуженим дужником у смислу 

тачке 10. овог става. 

Такође, достављен је приједлог да се тачка 12. коригује на сљедећи начин: „извршена је 

блокада рачуна дужника у периоду дужем од 60 дана“  

Уколико остане исти текст, предложено је да то буде критеријум за разврставање у ниво 

кредитног ризика 2. 

Банке сматрају да је преконзервативно да овај критеријум буде критеријум за разврставање у 

ниво кредитног ризика 3 и да је примјеренији критеријум за разврставање у ниво кредитног 

ризика 2 јер дефинисан на овакав начин није усклађен са 90+ дана за улазак у статус 

неизмирења обавеза. Банке су мишљења да ово може бити критериј за разврставање у ниво 

кредитног ризика 3 у случају да се се повећа број дана у блокади на начин да блокада дужа од 

60 дана буде критеријум за разврставање у ниво кредитног ризика 3. Ово има смисла из разлога 

што најчешће кашњење преко 30 дана доводи до блокада рачуна. Ако се томе дода још 30 дана 

блокаде у континуитету, онда је то кашњење преко 60 дана. На основу наведеног примјера, 

банке су предложиле да ово буде критеријум за разврставање у ниво кредитног ризика 2 или у 

разврставање у ниво кредитног ризика 3 уколико се повећа број дана блокаде на 60+. 

20. став 11: 

За потребе примјене критеријума из става 9. тачка 2. овог члана, банка интерним актима 

прописује показатеље који указују на значајне финансијске потешкоће, као што су:  

1)  извори прихода дужника су значајно смањени, што може утицати на његову могућност 

да измирује обавезе према банци,  

2)  покренут је поступак наплате из колатерала,  

3)  банка је покренула тужбу против дужника пред надлежним судом,  

4) дужник је изгубио лиценцу за обављање дјелатности (нпр. банка, друштво за 

осигурање, микрокредитна организација, давалац лизинга и слично),  

5) у случају изложености према новооснованим привредним друштвима, као и 

изложеностима по основу пројектног финансирања, ако су процијењени будући новчани 

токови у току било ког периода измиривања обавеза према банци неадекватни, као и ако 

се током отплате потраживања знатно одступи од иницијалног пословног плана, односно 

планиране реализације пројекта,  

6)  значајно смањење капитала дужника,  

7) значајно погоршање осталих финансијских показатеља (показатељ ликвидности, 

значајан губитак, финансијске обавезе/EBITDA и слично) при чему банка интерним актима 

прописује интервале погоршања тих показатеља,  
8) дужник је судужник или јемац по кредиту који је у статусу неизмирења обавеза, а рата 

је толико велика да може значајно утицати на његову платежну способност,  

9) десили су се случајеви превара,  

10) дужник је презадужен,  

11) у случају физичких лица: уколико је привредно друштво или самостална 

предузетничка радња у власништву дужника у статусу неизмирења обавеза, а дужник 

гарантује личном имовином за обавезе тог привредног друштва или самосталне 

предузетничке радње,  

12) извршена је блокада рачуна дужника у периоду дужем од 30 дана,  

13) ниво кредитног квалитета у другој банци и слично.  

 



 

 

 

 

37 

 

16.3.ђ Очитовање 

Везано за дефинисање презадужености клијента, банка је дужна интерним актима пропише 

критеријуме за утврђивање презадуженог клијента, односно клијента који је у толикој мјери 

задужен да већ није у могућности или ускоро неће бити у могућности да измирује своје 

обавезе.  

Везано за блокаду рачуна, прихватамо приједлог да се тачка 12. измијени и дефинише да је 

извршена блокада рачуна дужника континуирано у периоду дужем од 60 дана. Међутим, 

узимајући у обзир и образложење банака, гдје је наведено да најчешће кашњење преко 30 дана 

доводи до блокаде рачуна, сматрамо да не можемо прихватити приједлог да услов за 

распоређивање у ниво кредитног ризика 2 буде блокада у континуитету дуже од 30 дана, већ да 

услов треба бити блокада рачуна дужника 

16.1.е Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2.е Коментари и упити у јавној расправи  

Банке су доставиле коментар да сматрају да је критеријум од 1% који се односи на умањивање 

финансијске обавезе дужника на основу отписа, одгоде плаћања камате/главнице/накнаде 

веома ригорозан. Предлаже се да се усвоји од 5% до 10% као значајно умањење по угледу на 

значајне модификације. 

Постављено је питање да ли свака реструктура усљед финансијских потешкоћа иако је 

изложеност класификована у нивоу 1 или 2, тј. статус неизмирења обавеза тј. класификацију у 

ниво 3? Такође, постављено је питање у вези са дефинисањем:  

 велике једнократне отплате на крају периода предвиђеног планом отплате (у којем 

проценту у односу на изложеност)? 

20. став 13: 

Приликом разматрања критеријума из става 9. тачка 4. овог члана, банка разматра да ли је 

модификација изложености која није у тренутку модификације била распоређена у ниво 

ризика 3 резултирала умањивањем финансијске обавезе дужника због значајног отписа или  

одгоде плаћања главнице, камата или накнада, те уколико утврди да је то умањење веће од 

1%, сматра се да је наступио статус неизмирења обавеза.  

При томе, умањење финансијске обавезе („Do“) рачуна се у складу са сљедећом формулом:  

Do =_NPVo-NPVt_ 

NPVo 
гдје је:  

NPVo – нето садашња вриједност новчаних токова очекиваних на основу уговора прије 

његове модификације дисконтованих примјеном оригиналне ефективне каматне стопе.  

NPVt – нето садашња вриједност новчаних токова очекиваних на основу новог 

модификованог уговора дисконтованих примјеном оригиналне ефективне каматне стопе.  

Међутим, банка треба да размотри постоје ли друге назнаке да дужник вјероватно неће 

измирити обавезе према банци у потпуности и у случају да је умањење финансијске обавезе 

мање од 1%. При томе, показатељи који могу указивати да дужник вјероватно неће измирити 

обавезе према банци у потпуности укључују сљедеће:  

1) велика једнократна отплата на крају периода предвиђеног планом отплате,  

2) план отплате у којем се на почетку предвиђају знатно нижи износи плаћања,  

3) велики грејс период,  

4) изложености према дужнику су више пута реструктуриране.  
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 дужег грејс периода узимајући у обзир намјену кредита (број мјесеци или у односу у 

односу на укупан рок трајања кредита)? 

 временског распона између извршених реструктура, одвојено за физичка и правна лица. 

Такође, достављен је захтјев да се наведе примјер за умањење финансијске обавезе („Do“). 

 

16.3.е Очитовање 

Имајући у виду да је наведени критеријум дефинисан EBA смјерницама о примјени дефиниције 

статуса неизмирења обавеза на основу члана 178. CRR-а и исти су примјениле све државе 

чланице ЕУ, као и већина држава у окружењу нисмо у могућности да прихватимо сугестију јер 

би тиме одступили од општеприхваћене дефиниције статуса неизмирења обавеза. 

Везано за постављено питање, с обзиром да се наведени критеријум разматра како би се 

утврдило да ли је испуњен услов да се сматра извјесним да дужник неће у потпуности 

измирити своје обавезе према банци, наведено се односи на све модификације усљед 

финансијских потешкоћа дужника (реструктуре из члана 2. став 1. тачка 8. Одлуке) које нису у 

тренутку модификације већ биле распоређене у статус неизмирења обавеза. Уколико су 

испуњени услови из члана 20. став 13. Одлуке, банка је дужна распоредити такве 

модификације у ниво кредитног ризика 3.  

У вези са захтјевом за појашњење одређених појмова, наглашавамо да је једнократна отплата 

на крају периода предвиђеног планом отплате тзв. балон отплата ("bullet repayment") гдје 

клијент отплаћује само камату, а на крају отплатног плана једним ануитетом је обухваћена 

цјелокупна главница и преостала камата. 

Под дужим грејс периодом подразумијева се грејс период који је дужи од периода који се 

одобрава за одређене врсте кредитних производа, у складу са интерним актима банке. 

Приликом разматрања захтјева да су изложености више пута реструктуриранне посматрају се 

све реструктуре у односу на иницијално одобрену изложеност, без обзира на врсту клијента. 

Везано за захтјев да се наведе примјер за умањење финансијске обавезе, сматрамо да то није 

потребно, узимајући у обзир да се бројник у наведеној формули утврђује на исти начин као и 

дефинисани критеријум за утврђивање значајне модификације у складу са МСФИ 9. 

 

17. POCI имовина 

 
17.1.а Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 21. став 2: 

 (2) Банка је дужна да својим интерним актима дефинише критеријуме за утврђивање да ли се 

ради о POCI имовини из става 1. овог члана, при чему је банка дужна да размотри најмање 

сљедеће критеријуме:  

1) да ли је ставка финансијске активе у статусу неизмирења обавеза у складу са дефиницијом 

из члана 20. ове одлуке,  

2) да ли је ставка финансијске активе у тренутку иницијалног признавања умањена за 15% или 

више њене номиналне вриједности,  

3) да ли је ставка финансијске активе купљена уз економски губитак (дисконт) већи од 5% 

нето књиговодствене вриједности,  

4) да ли су у посљедњих 12 мјесеци вршене модификације с циљем превазилажења 

финансијских потешкоћа клијента (нпр. продужење рока отплате, одлагање плаћања, снижење 

каматне стопе, накнадно увођење грејс периода и слично),  

5) да ли постоје докази да клијент у посљедњих 36 мјесеци није поступао у складу са 

уговореним условима, због којих је банка могла покренути мјере принудне наплате у складу 

са уговором,  

6) да ли постоје докази да ће доћи до било којег облика финансијске реорганизације клијента 

(предстечајни поступак, стечајни поступак и слично).  
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17.2.а Коментари и упити у јавној расправи  

Достављени су приједлози да се ревидира дефиниција POCI имовине.  

Заједнички став банака из БиХ је да је потребно у дефиницији POCI имовине оставити само 

тачке 1. и 3, док тачке 2, те 4-6 треба у потпуности искључити из дефиниције.  

Уколико се задржи став да и став 2. треба бити саставни дио дефиниције POCI имовине, 

потребно је предложени постотак подигнути са 15% на 30%. За банке које имају конзервативан 

приступ резервацијама унутар приходујућег портфеља 15% банке сматрају изузетно ниским.  

Такође, достављен је коментар да се 5% умањења сматра „deep discount“ за купљени POCI. У 

пракси ово може бити веома проблематично у случају куповине портфолиа, спајања банака и 

слично, јер ће чак и изложености из нивоа ризика 2 имати статус POCI. 

 

17.3.а Очитовање 

Прихваћени су приједлози и извршене су потребне корекције критеријума за утврђивање POCI 

из члана 21. Одлуке на сљедећи начин: 

„Банка је дужна да својим интерним актима дефинише критеријуме за утврђивање да ли се 

ради о POCI имовини из става 1. овог члана, при чему је банка дужна да размотри најмање 

сљедеће критеријуме:  

1) да ли се ради о изложености која је распоређена у ниво кредитног ризика 3 у складу са 

чланом 20. ове одлуке којој се врши значајна модификација,   

2) да ли се ради о финансијској имовини купљеној уз економски губитак (дисконт) већи 

од 5% нето књиговодствене вриједности, осим у случају да продавалац продаје 

финансијску имовину у случајевима који нису повезани са кредитним ризиком (нпр. 

продаја због потребе за ликвидним средствима, промјене пословне стратегије банке или 

потребе усклађивања са регулаторним прописима у вези са ограничењима 

изложености), и 

3) да ли се ради о купљеној финансијској имовини или рефинансирању изложености 

(дјелимичној или потпуној) која је у другој банци била распоређена у ниво кредитног 

ризика 3.  

У случају спајања и припајања банака не примјењује се критеријум из става 2. тачка 2. овог 

члана у сврху утврђивања POCI имовине.  

У случају куповине портфолиа кредита не примјењује се критеријум из става 2. тачка 2. овог 

члана у сврху утврђивања POCI имовине већ се врши процјена сваке појединачне партије и 

утврђује да ли се ради о POCI имовини у складу са ставом 2. тачка 3. овог члана.“ 

 

17.1.б Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

Члан 21. став 4: 

Банка је дужна да при утврђивању статуса POCI имовине, исту посматра на нивоу 

појединачне изложености, а не на нивоу клијента.  
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17.2.б Коментари и упити у јавној расправи  

Постављено је питање да ли је банка дужна при утврђивању статуса POCI имовине исту 

посматрати на нивоу појединачне изложености, а не на нивоу клијента. Да ли ово 

подразумијева да уколико се банка одлучи на утврђивање статуса неизмирења обавеза на 

нивоу клијента, те уколико клијент има 3 партије кредита од којих једна представља POCI 

имовину, банка треба прве двије партије означити као Ниво кредитног ризика 3, а трећу 

изложеност као POCI имовину или све три изложености као Ниво кредитног ризика 3, а као 

додатну ознаку за посљедњу изложеност навести да се ради о POCI имовини? 

 

17.3.б Очитовање 

У Вашем примјеру све изложености се распоређују у ниво кредитног ризика 3, а трећа 

изложеност треба носити ознаку POCI имовине до краја свог животног вијека. 

 

18. Распоређивање изложености у ниже нивое кредитног ризика 

 

 

18.1.а Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2.а Коментари и упити у јавној расправи  

Кроз нацрт Одлуке предвиђен је и период опоравка за клијенте унутар приходујућег 

портфолија, односно за прелазак из нивоа кредитног ризика 2 у ниво кредитног ризика 1, те за 

исти је предвиђено трајање од три мјесеца. Заједнички став свих банака да кретање унутар 

приходујућег портфолија не препознаје појам опоравка и да исто не треба бити укључено у 

коначан приједлог Одлуке. 

Такође, предложено је да се смање периоди опоравка за распоређивање реструктурираних 

изложености из нивоа кредитног ризика 2 у ниво кредитног ризика 1. 

 

 

 

Члан 22. став 1: 

Банка може изложености распоређене у ниво кредитног ризика 2 распоредити у ниво 

кредитног ризика 1 само када су испуњени сљедећи услови:  

1) када су сви разлози који су указивали на значајно повећање кредитног ризика из члана 

19. ове одлуке престали да постоје и  

2) када је дужник континуирано током дефинисаног периода опоравка доказао уредност у 

отплати и то:  

1. за реструктуриране изложености које су у тренутку реструктурирања биле распоређене 

у ниво кредитног ризика 2 у току 12 мјесеци од датума реструктурирања,  

2. за реструктуриране изложености које су у тренутку реструктурирања биле распоређене 

у ниво кредитног ризика 3 у току 24 мјесеца од датума распоређивања у ниво кредитног 

ризика 2. У супротном, банка је дужна реструктурирану изложеност поново распоредити у 

ниво кредитног ризика 3.  

3. за нереструктуриране изложености у току три мјесеца од датума када су престали сви 

разлози који указују на значајно повећање кредитног ризика.  
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18.3.а Очитовање 

МСФИ 9 (B5.5.27) прописује ову обавезу за модификоване изложености код којих није дошло 

до престанка признавања изложености, те се подразумијева да мора постојати уредност у 

отплати у одређеном периоду како би се ECL могао почети израчунавати за 12-мјесечни 

период, а не за вијек трајања, што индиректно подразумијева обавезу задржавања у нивоу 

кредитног ризика 2.  

Сматрамо да наведено правило требамо примјенити и на остале изложености како не би 

долазило до значајних умањења књиговодствено евидентираних очекиваних кредитних 

губитака, а затим повећања у случају да клијент убрзо почне каснити са отплатом дуже од 30 

дана. 

Што се тиче приједлога да се смање периоди опоравка за распоређивање реструктурираних 

изложености из нивоа кредитног ризика 2 у ниво кредитног ризика 1, исти прихватамо 

дјелимично, те смањујемо период опоравка за реструктуриране изложености које су у тренутку 

реструктурирања биле распоређене у ниво кредитног ризика 2 са 12 на 6 мјесеци од датума 

реструктурирања.  

 

18.1.б Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

18.2.б Коментари и упити у јавној расправи  

Достављен је коментар да је одредба да се пласмани распоређени у ниво кредитног ризика 3 не 

могу директно рекласификовати у ниво кредитног ризика 1 проблематична и приједлог је да се 

избаци. Ова одредница је посебно проблематична за физичка лица која су класификована у 

ниво 3 по основу дана кашњења, те банка сматра да не постоји препрека да се та изложеност 

класификује у ниво кредитног ризика 1. 

 

18.3.б Очитовање 

Наведени приједлог се не прихвата, јер сматрамо да мора постојати уредност у отплати у 

одређеном периоду како би се ECL могао почети израчунавати за 12-мјесечни период, што 

самим тим значи и обавезу задржавања одређени временски период у нивоу кредитног ризика 

2, прије распоређивања у ниво кредитног ризика 1.  

 

18.1.в Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

Члан 22. став 2: 

Банка не може рекласификовати изложености из нивоа кредитног ризика 3 директно у ниво 

кредитног ризика 1.  

 

 

Члан 22. став 3: 

Банка може рекласификовати изложености распоређене у ниво кредитног ризика 3 у ниво 

кредитног ризика 2 само када су испуњени сљедећи услови:  

1) када су сви услови из члана 20. ове одлуке престали су да буду примјењиви и  

2) када је дужник континуирано током дефинисаног периода опоравка доказао уредност у 

отплати, и то:  

1. за реструктуриране изложености у току 12 мјесеци од датума реструктурирања,  

2. за нереструктуриране изложености у току 6 мјесеци од датума када је престало 

испуњавање услова из члана 20. ове одлуке.  
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18.2.в Коментари и упити у јавној расправи  

Достављен је коментар да су наведени критеријуми преригорозни и приједлог да се ускладе са 

критеријима дефинисаним у дефиницији статуса неизмирења у Одлуци о израчунавању 

капитала банака бар у дијелу дефинисања изласка из статуса неизмирења обавеза, а једна банка 

је доставила приједлог да се период опоравка смањи са 6 на 3 мјесеца. 

 

18.3.в Очитовање 

Напомињемо да је наведени члан сачињен на основу EBA Смјернице о примјени дефиниције 

статуса неиспуњавања обавеза на основу члана 178. Уредбе (ЕУ) бр. 575/2013, којом се 

детаљније разрађују услови дефиниције статуса неизмирења обавеза која је преузета у Одлуку 

о израчунавању капитала банака, те је планирано да се и та одлука усклади са одребама овог 

члана. 

Одлучили смо се да задржимо период опоравка од шест мјесеци, што није у супротности са 

поменутом смјерницом јер се истом оставља таква могућност, као и да се дефинише 

различитих периода опоравка за различите врсте клијената. 

 

18.1.г Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2.г Коментари и упити у јавној расправи  

Достављен је коментар да је потребно појаснити на који начин пратити да ли је уплаћени износ 

главнице већи од укупног износа доспијелих обавеза прије него је клијент класификован у 

ниво кредитног ризика 3, или у односу на отпис. Банка наглашава да системска 

имплементација може представљати проблем. 

Такође, једна банка је тражила појашњење истог става кроз дати примјер, те је сугерисала да 

треба дефинисати проценат редовне отплате у односу на уговорени износ модификације (нпр. 

10%). Примјер: како поступити у случају модификације краткорочног кредита који је био на 

доспијећу 100 хиљада КМ клијент би по овом требао уплаћивати редовном отплатом у периоду 

од 12 мјесеци 100 хиљада КМ да би задовољио услов преласка у ниво кредитног ризика 2. 

 

 

 

Члан 22. став 4: 

За потребе примјене става 3. тачка 2. подтачка 1. овог члана, сматра се да је испуњен услов 

за рекласификацију из нивоа кредитног ризика 3 у ниво кредитног ризика 2, уколико су 

испуњени и сљедећи додатни услови:  

1) дужник је током периода опоравка извршио отплату главнице (путем редовних плаћања) 

у износу који је једнак већем од сљедећа два износа: износу претходно доспјелих 

неизмирених обавеза (ако су исте постојале) или износу који је отписан,  

2) постоји уредност у отплати обавеза према банци по основу осталих изложености банке 

према том дужнику,  

3) банка нема било које друге додатне назнаке да дужник неће у потпуности измирити 

обавезе према банци.  
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18.3.г Очитовање 

Банка на дан одобравања реструктуре утврђује износ доспјелих неизмирених обавеза и износ 

отписа који се одобрава том реструктуром (уколико је примјењиво), те је клијент дужан да у 

току периода опоравка од 12 мјесеци од датума реструктурирања изврши кроз редовне отплате 

већи од два наведена износа.  

Уколико клијент није имао неизмирених доспјелих обавеза, нити је извршен отпис дијела 

потраживања, наведени став није примјењив. 

Сматрамо да није потребно дефинисати проценат редовне отплате у односу на уговорени износ 

модификације јер је наведени услов дефинисан и EBA Смјерницама о примјени дефиниције 

статуса неиспуњавања обавеза на основу члана 178. Уредбе (ЕУ) бр. 575/2013. Такође, 

сматрамо да с обзиром да се ради о изложености која је распоређена у ниво кредитног ризика 

3, а која је у потпуности доспјела на датум потписивања новог уговора, једино прихватљиво 

рјешење је да клијент измири из властититих извора своје претходно доспјеле обавезе према 

банци да би испунио услов за распоређивање у нижи ниво кредитног ризика.  

 

 

18.1.д Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

18.2.д Коментари и упити у јавној расправи  

Достављена је сугестија да се изврши усклађивање са EBA легислативом чија примјена почиње 

у 2019 години тј. ускладе дани кашњења као индикатор уредне отплате код физичких лица (30 

дана замјенити са 10 дана). 

 

18.3.д Очитовање 

Наведену сугестију нисмо прихватили с обзиром да исту нисмо успјели пронаћи у EBA 

смјерницама. 

 

18.1.ђ Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

18.2.ђ Коментари и упити у јавној расправи  

Системска поставка за период опоравка мора бити продужена за тај период, те представља 

проблем системске имплементације за бројач дана кашњења који има различите поставке. 

 

Члан 22. став 6: 

За потребе примјене ст. 1, 3 и 4. овог члана сматра се да постоји уредност у отплати 

уколико дужник не касни са отплатом 30 и више дана у материјално значајном износу у 

току дефинисаног периода опоравка.  

 

 

Члан 22. став 7: 

У случају да је утврђен грејс период /мораториј код реструктурираних изложености, тај 

период не улази у посматрани период опоравка, односно период опоравка почиње од краја 

грејс периода/мораторија.  
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18.3.ђ Очитовање 

Банка треба посебну пажњу посветити праћењу реструктурираних изложености, те у случају 

уговореног мораторија (грејс периода) прилагодити бројач дана кашњења.  

 

19. Минималне стопе очекиваних кредитних губитака за ниво кредитног ризика 1 

 
19.1. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.2. Коментари и упити у јавној расправи  

Достављен је заједнички став свих банака да су минималне стопе покривености резервацијама 

за ниво 1 превисоке и да исте требају бити ниже, а узимајући у обзир специфичности МСФИ 9 

и његов третман колатерала, рочности, те да исто није у духу стандарда. 

Везано за утврђивање минимума за изложености према банкама, сугерисано је да се минимуми 

за изложености према банкама степеном квалитета 3 и 4 у складу са чланом 69. Одлуке о 

израчунавању капитала банака преиспитају.  

Банке сматрају да се по узору на приступ ECB и важећи приступ Агенције разлика између 

регулаторних захтјева и евидентираних очекиваних кредитних губитака у складу са интерном 

методологијом треба наставити евидентирати кроз капитал као одбитну ставку.  

Такође, банке су мишљења да се минимална покривеност приходујућег портфолија треба 

дефинисати на нивоу портфолија, а не на нивоу трансакције.  

На овај начин банке би осигурале усклађеност са МСФИ 9 и Законом о рачуноводству, а 

регулатор би задржао своје право да дефинише минималне пруденцијалне прагове резервација, 

те приказивање разлика кроз капитал.  

Члан 23: 
(1) Банка је дужна да за изложености распоређене у ниво кредитног ризика 1 утврди и 

књиговодствено евидентира очекиване кредитне губитке најмање у износима како 

слиједи:  

1) за изложености са ниским ризиком из члана 18. став 2. ове одлуке – 0,1% изложености,  

2) за изложености према банкама и другим субјектима финансијског сектора за које 

постоји кредитна процјена признате вањске институције за процјену кредитног рејтинга 

која се у складу са чланом 69. Одлуке о израчунавању капитала банака распоређује у 

степен кредитног квалитета 1 или 2 – 0,1% изложености,  

3) за остале изложености – 0,75% изложености.  

(2) Изузетно од става 1. овог члана очекивани кредитни губитак за изложености у облику 

готовине у благајни и трезору банке износи 0% уколико су испуњени захтјеви у вези са 

заштитом имовине прописани Одлуком о систему унутрашњих контрола.  

(3) Изузетно од става 1. тачка 3. овог члана, уколико банка нема адекватну временску 

серију, количину и/или квалитет релевантних историјских података, те није у могућности 

да утврди вриједност PD параметра коришћењем свог модела на адекватан и 

документован начин, банка не може утврдити очекивани кредитни губитак за остале 

изложености распоређене у ниво кредитног ризика 1 у износу мањем од 1,25% 

изложености.  

(4) Ако банка у складу са својом интерном методологијом утврди већи износ очекиваних 

кредитних губитака од оних који произилазе из одредаба овог члана, банка је дужна 

примијенити тако утврђен већи износ.  
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Поред тога, банке сматрају да је нацрт потребно допунити са одредбом да се минимуми односе 

само на банке које немају развијене интерне моделе, а банке које имају развијене интерене 

моделе да су изузете од правила за минималне ECL по нивоима. 

Достављен је и коментар да је одредбама члана 23. став 3. Одлуке банкама остављена 

могућност да не развијају модел обрачуна кредитног ризика у складу са захтјевима МСФИ 9 и 

да се ослањају само на експертску процјену за минималним процентима по нивоима кредитног 

ризика од стране регулатора. Наведено је да ово није адекватно рјешење јер може довести до 

неколико негативних посљедица у пракси: 

 омогућиће банкама да користе ову могућност, и да не развијају правилно праћење 

кредитног ризика у складу са захтјевима МСФИ 9, 

 овим се напредне и развијене банке, које су много уложиле у развој софтвера и модела за 

МСФИ 9 стављају у неравноправан положај са неразвијеним банкама, које то не морају 

урадити, а одредбе МСФИ 9 су исте за све банке, 

 увођење минималних процената дефинисаних експертском процјеном АБРС, није у складу 

са захтјевима МСФИ 9. Сматрамо ово кључним недостатком преднацрта одлуке који 

доводи до неусаглашености истог са МСФИ 9, 

 банке које поред статутарних финансијских извјештаја, састављају за потребе Група или за 

потребе страних инвеститора финансијске извјештаје у складу са пуном промјеном МРС и 

МСФИ морале би радити корекције у односу на статутарне извјештаје, и 

 иако су процјењени минимални % од стране АБРС у овом случају већи од минималних за 

банке које имају своје моделе, може се десити негативна појава код банака које су лоше 

управљале својим кредитним ризиком у прошлости и које су до сада имале велике % 

исправке вриједности за очекиване кредитне губитке, да на овај начин дођу у позицију да 

смањују умањења вриједности у корист прихода, иако би њихов кредитни ризик кад би се 

обрачунао у исправном моделу, показао веће % исправке вриједности за очекиване 

кредитне губитке. 

Сматрамо да ово није добра пракса која није у складу са захтјевима МСФИ 9 и да би требало 

укинути ову могућност банкама, тако да овај став буде преформулисан за ниво ризика 1 и 2 

(односно у члану 23. (3) и 24. (2) на начин да гласи: 

„... уколико банка нема адекватну временску серију количину и/или квалитет релевантних 

историјских података, потребно је да у првој години примјене уради најбољу могућу 

експертску процјену параметара на бази расположивих података, адекватно документовану и 

презентовану за одобрење од стране Агенције. У случајевима новоосноване банке која тек 

креће пословање на овом тржишти и која због тога нема временске серије и искуство са овог 

тржишта, потребно је да користи прве 3 године пословања параметре који су просјек по 

нивоима кредитног ризика на тржишту Републике Српске, добијене од стране Агенције. Након 

треће године пословања, новосонована банка мора имати развијен свој модел са временским 

серијама, за обрачун конкретног параметра“. 

Неколико банака је поставило питање шта се подразумијева под адекватном временском 

серијом за потребе примјене члана 23. став 3. Одлуке. 

 

19.3. Очитовање 

Дјелимично је уважена сугестија, те су смањени прописани минимуми за утврђивање 

очекиваних кредитних губитака за остале изложености из става 1. тачка 3. предметног члана са 

0,75% на 0,5%. Такође дефинисано је и да се, поред банака са степеном кредитног квалитета 1 

и 2, и за банке са степеном кредитног квалитета 3 пропише минимум од 0,1% . 
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При томе, минимални проценти дефинисани предметним чланом примјењују се за сваку 

појединачну изложеност, а не на нивоу цијелог портфолија изложености распоређених у ниво 

кредитног ризика 1. 

Став Агенције је да се очекивани кредитни губици требају накнадно књиговодствено 

евидентирати кроз биланс успјеха, уз напомену да ће се само први ефекти примјене новог 

регулаторног захтјева исказати као одбитна ставка од редовног основног капитала.  

Банке које имају развијене моделе за утврђивање очекиваних кредитних губитака дужне су 

примјенити прописане минимуме, уколико су исти већи од оних утврђених интерном 

методологијом банке. Уколико је износ утврђен интерном методологијом већи банка је дужна 

примјенити тај проценат. 

Агенција је прописала минималне захтјеве због чињенице да се нивои утврђених очекиваних 

губитака значајно разликују у банкама, при чему се квалитет њихових изложености значајно не 

разликује, а водећи се при томе принципом опрезности. 

Везано за коментар у вези са чланом 23. став 3. Одлуке (став 2. у новом нацрту Одлуке), 

мишљења смо да исти не ограничава нити дестимулише банке да развијају интерне моделе за 

утврђивање очекиваних кредитних губитака с обзиром да је минимални прописани проценат 

(уколико банка нема адекватну временску серију, количину и/или квалитет релевантних 

историјских података, те није у могућности да утврди вриједност PD параметра коришћењем 

свог модела на адекватан и документован начин) знатно већи од минимума у случају да банка 

има адекватну серију података и интерни модел. Самим тим Агенција је такођер узела у обзир 

чињеницу да су банке уложиле значајна материјална средства у развој алата за примјену 

МСФИ 9. 

Везано за постављено питање, чланом 18. Упутства дефинисано да је најкраћа прихватљива 

временска серија 3 године, при чему се акценат ставља на поузданост улазних података и да 

банка располаже са довољно података како би утврдила PD параметар за одређену хомогену 

групу који представља најбољу процјену уласка у статус неизмирења обавеза. 

Као што су банке раније захтјевале, Агенција је Одлуком укинула двоструко извјештавање и 

обрачун, јер су банке морале радити обрачун исправки вриједности у складу са МРС 39 као и 

обрачун резерви у складу са Одлуком о минималним стандардима за управљање кредитним 

ризиком и класификацију активе банка, те обрачунавати одбитну ставку од регулаторног 

капитала. 

 

20. Минималне стопе очекиваних кредитних губитака за ниво кредитног ризика 2 

 

20.1. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу  

 

 

 

 

 

 

Члан 24. 

Банка је дужна да за изложености распоређене у ниво кредитног ризика 2 утврди и 

књиговодствено евидентира очекиване кредитне губитке у износу већем од два наведена:  

1) 5% изложености,  

2) износа утврђеног у складу са интерном методологијом банке.  

(2) Изузетно од става 1. овог члана, уколико банка нема адекватну временску серију, 

количину и/или квалитет релевантних историјских података, те није у могућности да утврди 

вриједност PD параметра коришћењем свог модела на адекватан и документован начин, 

банка не може утврдити очекивани кредитни губитак за изложености распоређене у ниво 

кредитног ризика 2 у износу мањем од 8% изложености.  
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20.2. Коментари и упити у јавној расправи  

Достављен је заједнички став свих банака да су минималне стопе покривености резервацијама 

за ниво 2 превисоке и да исте требају бити ниже, а узимајући у обзир специфичности МСФИ 9 

и његов третман колатерала, рочности, те да исто није у духу стандарда. 

Аналогно коментару за ниво кредитног ризика 1, банке сматрају да се по узору на приступ ECB 

и важећи приступ Агенције разлика између регулаторних захтјева и евидентираних очекиваних 

кредитних губитака у складу са интерном методологијом треба наставити евидентирати кроз 

капитал као одбитну ставку.  

Такође, банке су мишљења да се минимална покривеност приходујућег портфолија (ниво 

кредитног ризика 1 и 2) треба да дефинише на нивоу портфолија, а не на нивоу трансакције.  

На овај начин банке би осигурале усклађеност са МСФИ 9 и Законом о рачуноводству, а 

регулатор би задржао своје право да дефинише минималне пруденцијалне прагове резервација, 

те приказивање разлика кроз капитал.  

Поред тога, банке сматрају да је нацрт потребно допунити са одредбом да се минимуми односе 

само на банке које немају развијене интерне моделе, а банке које имају развијене интерене 

моделе да су изузете од правила за минималне ECL по нивоима. 

 

20.3. Очитовање 

Сугестија да се смање прописани минимуми за утврђивање очекиваних кредитних губитака за 

изложености распоређене у ниво кредитног ризика 2 није уважена, имајући у виду да су то 

изложености за које је банка утврдила да је дошло до значајног повећања кредитног ризика, те 

сходно томе за такве изложености треба бити књиговодствено евидентиран примјерен ниво 

очекиваних кредитних губитака. 

Одговори на остала питања дати су у одјељку 19. овог документа. 
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21. Минималне стопе очекиваних кредитних губитака за ниво кредитног ризика 3 

 

21.1.а Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.2.а Коментари и упити у јавној расправи  

Достављен је заједнички став свих банака да су минималне стопе покривености резервацијама 

за ниво 3 превисоке и да исте требају бити ниже, а узимајући у обзир специфичности МСФИ 9 

и његова третмана колатерала, рочности, те да исто није у духу стандарда. 

За Ниво 3 предвиђено 100% резервисање за изложености с колатералом након 4 године, а без 

колатерала након 1 године банке сматрају неусклађеним у односу на оквир који је дефинисао 

ECB.  

Према Addendum to the ECB Guidance to banks on non performing loans: Prudential provisioning 

backstop for non-performing exposures овај рок је дефинисан на двије, односно 7 година за 

кредите у статусу неизмирења обавеза од 01.01.2018. године. Банке сматрају да се с овом 

праксом треба ићи и на локалном тржишту.  

Ова регулатива ECB истовремено предвиђа евидентирање разлика између износа резервација 

банака и 100% износа резервација након двије, односно седам година кроз капитал.  

Члан 25. став 1: 

Банка је дужна да за изложености распоређене у ниво кредитног ризика 3 утврди и 

књиговодствено евидентира очекиване кредитне губитке најмање у износима дефинисаним у 

тaбeли 1. или табели 2. из овог члана. 

Taбeлa 1. Mинимaлнe стoпe oчeкивaних крeдитних губитaкa зa излoжeнoсти 

oбeзбиjeђeнe прихвaтљивим кoлaтeрaлoм 

Р. бр. Дaни кaшњeњa 
Mинимaлни oчeкивaни 

крeдитни губитaк 

1. дo 180  15% 

2. oд 181 дo 270  25% 

3. oд 271 дo 365  40% 

4. oд 366 дo 730  60% 

5. oд 731 дo 1460  80% 

6. од 1461 100% 

 

Taбeлa 2. Mинимaлнe стoпe oчeкивaних крeдитних губитaкa зa излoжeнoсти кoje нису 

oбeзбиjeђeнe прихвaтљивим кoлaтeрaлoм 

Р. бр. Дaни кaшњeњa 
Mинимaлни oчeкивaни 

крeдитни губитaк 

1. дo 180  15% 

2. oд 181 дo 270 дaнa 45% 

3. oд 271 дo 365 дaнa 75% 

4. преко 365  100% 
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Став банака је да се ова пракса треба примијенити и на локалном тржишту не само у оквиру 

неприходујућег портфолија, него и у оквиру приходујућег портфолија.  

На овај начин банке би осигурале усклађеност са МСФИ 9 и Законом о рачуноводству, а 

регулатор би задржао своје право да дефинише минималне пруденцијалне прагове резервација, 

те приказивање разлика кроз капитал.  

Такође, постављање минимума за појединачно значајне изложености у Нивоу 3 је у 

супротности са стандардом МСФИ 9, јер се губи смисао индивидуалног процјењивања 

конкретне партије као и дисконтовања вриједности будућих новчаних токова из конкретних 

колатерала, те је потребно ускладити одлуке на начин да се минимуми односе само на 

изложености из Нивоа 3 које се процјењују на нивоу портфолија.  

Наведене одлуке допунити на начин да се минимуми односе само на банке које немају 

развијене интерне моделе а банке које имају развијене интерне моделе да су изузете од правила 

за минималне ECL по нивоима. 

Такође, предложено је да се број дана кашњења (табела 1 и табела 2 овог члана) рачуна од дана 

када је наступио статус неиспуњавања обавеза дужника. Обзиром да предузимање правних 

радњи ради наплате потраживања банке активирањем инструмената осигурања подразумијева 

и испуњавање статуса неиспуњавања обавеза. 

Поред тога, предложено је и да се изврши допуна на начин да банка није дужна проводити 

повећање очекиваних кредитних губитака изнад износа од 80% изложености искључиво ако 

може доказати да је надокнадивост изложености из процјене будућих новчаних токова 

сведених на садашњу вриједност већа од 20% изложености. Обзиром да је досадашња пракса 

банке и банкарског окружења показала да реализација наплате судским поступцима покретања 

наплате потраживања активирањем инструмената осигурања траје дуже од 1460 дана (4 

године) сматрамо да је потребно направити изнимку од стопе 100% за случајеве за које банка 

може документовати наплату. Потребно узети у обзиром досадашњу праксу банака у 

кориштењу АТР - просјечног периода реализације од 7 година. 

Банке су предложиле и да се направи разлика у интервалу до 180 дана када је у питању 

колатерализовани у односу на неколатерализовани портфолио. Исправка вриједности за 

колатерализоване пласмане до 180 дана би требала мора бити мања у односу на исти интервал 

код неколатерализоаних пласмана.  

 

21.3.а Очитовање  

Дјелимично смо уважили сугестије, те је у коначном приједлогу Одлуке дефинисано да за 

изложености обезбијеђене прихватљивим колатералом банка није дужна вршити повећање 

нивоа очекиваних кредитних губитака изнад 80% изложености уколико је предузела 

одговарајуће правне радње и може документовати извјесност наплате из прихватљивог 

колатерала у наредне три године. При томе, процјена будућих новчаних токова из 

прихватљивог колатерала сведених на садашњу вриједност мора бити већа од 20% тог 

потраживања.  

У случају да банка не наплати потраживања у наведеном периоду од три године дужна је 

књиговодствено евидентирати очекиване кредитне губитке у износу од 100% изложености, 

што доводи до закључка да ће, у овим случајевима,  банке бити дужне у року од 7 година 

извршити умањење вриједности од 100%.  

За изложености које нису обезбјеђене прихватљивим колатералом број мјесеци након којих је 

банка дужна извршити умањење вриједности од 100% је повећан са 12 мјесеци на 15 мјесеци.  
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Везано за приједлог да се направи разлика у интервалу до 180 дана када су у питању 

колатерализовании у односу на неколатерализовани портфолио, задржан је исти минимални 

проценат умањења вриједности од 15% како би се банке мотивисале да предузму све могуће 

радње на наплати потраживања у том року, а даље повећање нивоа је значајно брже у односу 

на изложености које су обезбјеђене прихватљивим колатералом. 

При томе, минимални проценти дефинисани предметним чланом примјењују за сваку 

појединачну изложеност (без обзира да ли је статус неизмирења обавеза наступио прије 

ступања на снагу Одлуке), укључујући и изложености распоређене ниво кредитног ризика 3 

које се процјењују на индивидуалној основи. 

Приједлог да се бројач дана укључује након уласка у статус неизмирења обавеза, не 

прихватамо, те ће се посматрати укупан број дана кашњења у материјално значајном износу. 

Напомињемо да, уколико би се прихватио приједлог и преузео ECB концепт у овом дијелу, 

наведено би значило да се посматра број дана од уласка у статус неизмирења обавеза (без 

обзира да ли је разлог за распоређивање у ниво кредитног ризика 3 кашњење у отплати или 

дефинисани UTP услови), те би могло доћи до ситуације да су банке дужне умањити 

вриједност необезбјеђене изложености 100%, а по којој се обавезе уредно измирују само због 

чињенице да нису престали остали услови за распоређивање у ниво кредитног ризика 3. 

Банке које имају развијене интерне моделе за утврђивање очекиваних кредитних губитака 

дужне су примјенити прописане минимуме, уколико су исти већи од оних утврђених интерном 

методологијом банке. Уколико је износ утврђен интерном методологијом већи банка је дужна 

примјенити тај проценат. 

Став Агенције је да се очекивани кредитни губици требају накнадно књиговодствено 

евидентирати кроз биланс успјеха, уз напомену да ће се само први ефекти примјене новог 

регулаторног захтјева исказати као одбитна ставка од редовног основног капитала.  

Напомињемо да је Агенција је прописала минималне захтјеве због чињенице да се нивои 

утврђених очекиваних губитака значајно разликују у банкама, при чему се квалитет њихових 

изложености значајно не разликује (узимајући у обзир и колатерализованост), а водећи се при 

томе и принципом опрезности. 

 

21.1.б Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.2.б Коментари и упити у јавној расправи  

Достављен је захтјев да се члан 25. став 2. појасни кроз примјер.  

 

Члан 25. став 2: 

За потребе примјене става 1. овог члана, банка утврђивање минималних очекиваних 

кредитних губитака врши у складу са дијаграмом у наставку:  

Изложеност која није обезбијеђена прихватљивим 

колатералом Очекивани губици 

100% након једне године Изложеност која је 

дјелимично обезбијеђена 

прихватљивим колатералом 

Необезбијеђени дио 

Обезбијеђени дио 
Очекивани губици 

100% након четири године  
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21.3.б Очитовање  

Изложеност 100.000 КМ, процјењена вриједност колатерала (независни процјенитељ) 110.000 

КМ, минимални корективни фактор 20% (или већи уколико је тако предвиђено интерном 

методологијом банке). Након примјене корективног фактора, вриједност колатерала износи 

88.000 КМ. Изложеност у висини од 88.000 КМ се сматра обезбјеђеном (и прати минималне 

стопе очекиваних кредитних губитака из табелe 1, а износ изложености од 12.000 КМ се сматра 

необезбјеђеном (и прати минималне стопе очекиваних кредитних губитака из табеле 2). 

 

21.1.в Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

21.2.в Коментари и упити у јавној расправи  

Банке су предложиле да би се дани кашњења за реструктуре требали да се броје од дана када су 

почеле доспијевати обавезе, а не на датум одобравања реструктуре, и ради исказивања реалног 

стања кашњења клијента, као и великих техничких захтјева за имплементацију. 

 

21.3.в Очитовање  

Прихватамо приједлоге банака, те се сходно томе члан 25. став 4. брише. 

 

21.1.г Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

21.2.г Коментари и упити у јавној расправи  

Достављене су сљедеће сугестије за корекцију члана 25. став 5. Одлуке: 

 да се дефинише да се одредбе овог става не примјењују ретроактивно на модификације које 

су настале прије примјене ове одлуке, 

 да се дефинише да се не врши резервисање 100% у случају да је изложеност обезбјеђена 

прихватљивим колатералом. 

 

21.3.г Очитовање  

Прихватамо сугестије, те је у коначном приједлогу нацрта Одлуке дефинисано да се одредбе 

овог става примјењују само на изложености које су реструктуриране након 01.01.2018. године. 

Члан 25. став 4: 

Уколико банка утврди да дужник чија је изложеност реструктуирана, почне каснити у 

материјално значајном износу у периоду опоравка из члана 22. став 3. тачка 2. подтачка 1. 

ове одлуке, банка ће почети рачунати и књиговодствено евидентирати додатне очекиване 

кредитне губитке најмање у износу у складу са табелом 1. или табелом 2. из овог члана, а 

као почетни датум за израчун дана кашњења користити датум одобравања реструктуре.  

 

 

Члан 25. став 5: 

Банка је дужна да за трећу и сваку наредну модификацију реструктуриране изложености 

утврди и књиговодствено евидентира очекиване кредитне губитке у износу од 100%.  
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Такође, извршена је корекција става на начин да је дефинисано да је банка дужна да за трећу и 

сваку наредну реструктуру раније реструктуриране изложености која је у тренутку реструктуре 

била распоређена у ниво кредитног ризика 3 или POCI имовине утврди и књиговодствено 

евидентира очекиване кредитне губитке у износу од 100% изложености, осим у случајевима 

када је банка предузела одговарајуће правне радње и може документовати извјесност наплате 

из прихватљивог колатерала у наредне три године. У том случају повећање нивоа очекиваних 

кредитних губитака није дужна вршити изнад 80% изложености. При томе, процјена будућих 

новчаних токова из прихватљивог колатерала сведених на садашњу вриједност мора бити већа 

од 20% тог потраживања.  

 

21.1.д Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

21.2.д Коментари и упити у јавној расправи  

Банка предлаже да се очекивани кредитни губитак на основу извршених плаћања банке по 

основу издате гаранције утврђује на исти начин као и за билансне изложености узимајући у 

обзир и дио обезбјеђен прихватљивим колатералом. Уважавајући да је процес наплате из 

прихватљивог колатерала идентичан као у случају неквалитетних кредита, сходно томе 

очекивање наплате потраживања је са истом извјесношћу. 

 

21.3.д Очитовање  

Дјелимично је прихваћена сугестија те је извршена корекција на начин да је банка дужна да за 

изложености које се односе на случајеве када дужник није извршио своју обавезу према банци 

најкасније у року од 60 дана од дана када је извршен протест по основу претходно издате 

гаранције, утврди и књиговодствено евидентира очекивани кредитни губитак у износу од 

100%, осим у случајевима када је банка предузела одговарајуће правне радње и може 

документовати извјесност наплате из прихватљивог колатерала у наредне три године. У том 

случају повећање нивоа очекиваних кредитних губитака није дужна вршити изнад 80% 

изложености. При томе, процјена будућих новчаних токова из прихватљивог колатерала 

сведених на садашњу вриједност мора бити већа од 20% тог потраживања.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 25. став 6: 

Изузетно од става 1. овог члана, банка је дужна да за изложености које се односе на 

случајеве када дужник није извршио своју обавезу према банци најкасније у року од 15 

дана од дана када је банка извршила плаћање по основу претходно издате гаранције, 

утврди и књиговодствено евидентира очекивани кредитни губитак у износу од 100%.  

 

 



 

 

 

 

53 

 

22. Минималне стопе очекиваних кредитних губитака за потраживања од купаца 

и потраживања по основу финансијског лизинга 

 

22.1. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.2. Коментари и упити у јавној расправи  

Достављен је коментар да се измијени наслов члана у "Минималне стопе очекиваних 

кредитних губитака за потраживања од купаца, остала потраживања и потраживања по основу 

финансијског лизинга“.  

Достављен је и коментар да је овакав приступ који подразумијева резервације 100% након 

годину дана превише конзервативан и да се исти треба преиспитати, нарочито с обзиром на 

саму природу финансијског лизинга. Надаље, отворено је питање да ли се финансијски лизинг 

након резервисања 100% може преносити у ванбилансну евиденцију, а обзиром да имамо 

касније књижења на лагер имовине која се преузима након књижења 100% резервација? 

Модели књижења ефеката пријеноса на лагер финансијског лизинга с ванбиланса по нама не 

могу се изједначавати са стварном наплатом по кредитима у ванбилансу? 

 

Члан 27: 

(1) Бaнкa je дужнa дa стoпe oчeкивaних крeдитних губитaкa зa пoтрaживaњa oд купaцa и 

осталих потраживања, те потраживања по основу лизинга утврди нajмaњe у изнoсимa 

кaкo je нaвeдeнo у тaбeли 3. из овог члана. 

 

Taбeлa 3. Mинимaлнe стoпe oчeкивaних крeдитних губитaкa за потраживања од 

купаца и потраживања по основу финансијског лизинга 

 

Р. бр. Дaни кaшњeњa 
Mинимaлни oчeкивaни 

крeдитни губитaк 

1. 
кoja нису у кaшњeњу (0 дaнa 

кaшњeњa) 
0,5% 

2. дo 30 дaнa  2% 

3. oд 31 дo 60 дaнa  5% 

4. oд 61 дo 90 дaнa  10% 

5. oд 91 дo 120 дaнa  15% 

6. oд 121 дo 180 дaнa  50% 

7. од 181 до 365 дана 75% 

8. прeкo 365 дaнa  100% 

 

(2) Ако банка у складу са својом интерном методологијом утврди већи износ очекиваних 

кредитних губитака од оних који произилазе из одредаба овог члана, банка је дужна 

примијенити тако утврђен већи износ. 
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22.3. Очитовање 

Коментар је прихваћен и извршена је корекција наслова, уз напомену да је додато да и 

факторинг има исти третман. 

Везано за други коментар, не прихватамо сугестију банке и задржавамо дефинисане проценте 

умањења вриједности за све остале изложености (укључујући финансијски лизинг). Међутим, 

прихватамо сугестију банке у вези са преносом у ванбилансну евиденцију, те смо у коначном 

приједлогу Одлуке дефинисали да није потребно вршити пренос 100% исправљених 

потраживања по основу финансијског лизинга у ванбилансну евиденцију. 

 

23. Некретнине и покретна имовина 

 

23.1.а Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 30. став 2. и 3: 

(2) Некретнина се може сматрати прихватљивим колатералом само ако су испуњени 

сљедећи услови:  

1) банка располаже цјелокупном потребном документацијом из које је 

видљиво да је та некретнина ефикасан и примјерен секундарни извор 

наплате, односно ако постоје докази да се та имовина може брзо и ефикасно 

продати по адекватној цијени,  

2) извршен је упис хипотеке првог реда у земљишним књигама и другим 

регистрима у корист банке, 

3) банка има успостављене ефикасне поступке за провјеру правнe ваљаности 

хипотеке над предметном некретнином,  

4) некретнина је осигурана полисом осигурања валидном у сваком тренутку 

трајања уговорног односа, а која је винкулирана у корист банке (осим за 

земљиште на којем није изграђен објекат), 

5) банка је обезбиједила процјену вриједности некретнине у складу са 

одредбама члана 31. ове одлуке. 

(3) Покретна имовина се може сматрати прихватљивим колатералом само ако су 

испуњени сљедећи услови: 

1) банка располаже цјелокупном потребном документацијом из које је 

видљиво да је та покретна имовина ефикасан и примјерен секундарни 

извор наплате, односно ако постоје докази да се та имовина може брзо и 

ефикасно продати по адекватној цијени,  

2) извршен је упис залога у регистар заложних права над покретном 

имовином код институције надлежне за вођење тог регистра,  

3) банка има успостављене ефикасне поступке за провјеру правнe ваљаности 

залога над предметном покретном имовином,  

4) банка има могућност да на захтјев изврши мониторинг колатерала, 

5) доступна је тржишна цијена покретне имовине, 

6) покретна имовина је осигурана одговарајућом полисом осигурања 

валидном у сваком тренутку трајања уговорног односа, а која је 

винкулирана у корист банке, 

7) банка је обезбиједила процјену вриједности покретне имовине у складу са 

одредбама члана 31. ове одлуке. 
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23.2.а Коментари и упити у јавној расправи  

Везано за члан 30. став 1. Одлуке, постављено је питање да ли се приликом финансирања 

куповине станова у изградњи забиљежба може третирати као прихватљив колатерал, и уколико 

не, да ли је у тим случајевима дозвољено финансирање у износ > 50 хиљада КМ (лимит за 

неосигуране изложености)?  

Везано за члан 30. став 2. тачка 2. достављен је став свих банака и ревизора да се колатерали 

код којих је извршен упис хипотеке вишег реда у земљишним књигама и другим регистрима у 

корист банке требају сматрати прихватљивим колатералом. Овим је онемогућено прихватање 

хипотека 2,3 или неког наредног реда за прихватљив колатерал што ће стварати проблеме у 

пракси код неких дужника који имају на хипотеци уписане терете виших редова у ситуацијама:  

 када је испред банке терете нижег реда уписала Пореска управа РС, нека друга банка 

или неко треће лице, и 

 када у ЗК улошку нису урађена брисања ранијих терета, иако су отплаћене обавезе по 

којима су настали, што је честа ситуација у пракси, 

 када је уписана хипотека првог реда у корист више банака (тзв. pari passu), 

 када је иста банка хипотекарни повјерилац првог и вишег реда и слично, 

 када су обавезе хипотекарног повјериоца првог реда уредно измирене, али да није 

завршен поступак формално-правног брисања терета над хипотеком. 

Због тога предлажемо да се и даље остави могућност прихватања некретнина са хипотекама 

виших редова као прихватљивог колатерала, али да се то детаљније дефинише на сљедећи 

начин: 

„извршен је упис хипотеке првог реда у земљишним књигама и другим регистрима у корист 

банке, или упис хипотека вишег реда у корист банке с тим да банка мора у кредитном досијеу 

јасно документовати висину тренутних обавеза дужника по хипотекама нижег реда. Преостали 

износ прихватљивог колатерала који банка може користити у обрачуну очекиваних новчаних 

токова рачуна се по формули: преостали износ прихватљивог колатерала=процјењена 

вриједност колатерала* %HC – тренутно стање обавеза дужника према хипотекама вишег 

реда“. 

Везано за члан 30. став 2. тачка 4. и став 3. тачка 6. став свих банака је да се услов да је 

некретнина/покретна имовина осигурана полисом осигурања валидном у сваком тренутку 

трајања уговорног односа, а која је винкулирана у корист банке (осим за земљиште на којем 

није изграђен објекат) треба избрисати из разлога што постоји утврдива, доказива тржишна 

вриједност некретнине и покретне имовине која нема полису. Такође, неколико банака је 

предложило да се пропише већи корективни фактор за случајеве када полиса осигурања није 

доступна (предложено 10-20%). 

 

23.3.а Очитовање 

Везано за члан 30. став 1. Одлуке, приликом финансирања куповине станова у изградњи 

забиљежба се не може третирати као прихватљив колатерал за потребе примјене ове Одлуке. 

Међутим, напомињемо да то не значи да је банкама забрањено да кредитирају изградњу 

станова, те да се то не сматра ненамјенским кредитом (и не подлијеже ограничењу од 50 

хиљада КМ).  

Везано за члан 30. став 2. тачка 2. задржавамо услов да упис хипотеке мора бити првог реда у 

земљишним књигама и другим регистрима у корист банке, али је додато да је прихватљиво 
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уколико постоји pari passu статус првог реда са другим хипотекарним повјериоцима. 

Колатерал се такође сматра прихватљивим у случају да је иста банка уписана као хипотекарни 

повјерилац првог и вишег реда, те у случају да је могуће документовати да су обавезе 

хипотекарног повјериоца првог реда уредно измирене, али да није завршен поступак 

формално-правног брисања терета над хипотеком.  

Упис хипотека вишег реда није забрањен, али исте за потребе израчунавања очекиваних 

кредитних губитака није могуће прихватити из разлога што је у пракси извјесност наплате 

веома мала и ријетки су такви случајеви.  

Везано за члан 30. став 2. тачка 4. и став 3. тачка 6. прихватамо сугестију банака да се наведени 

услов избрише као обавеза, као и сугестију да се за такве случајеве пропише већи корективни 

фактор у износу од 10%. 

 

23.1.б Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 30. став 4. Одлуке: 

Приликом процјене будућих новчаних токова по основу наплате од некретнине и покретне 

имовине, банка примјењује одговарајуће корективне факторе и одговарајући интерно 

процијењени рок наплате. Корективни фактори и рок наплате требају уважавати праксу 

банке и досадашње искуство код наплате, услове у привредном и правном окружењу у којем 

банка послује, те одговарајуће карактеристике колатерала, те је потребно уважити 

чињеницу да различите врсте колатерала одражавају различиту врсту ризика (нпр. утврдити 

различите корективне факторе и рокове наплате узимајући у обзир локацију колатерала када 

је у питању некретнина или специфичност намјене грађевинско-производних машина када 

је у питању покретна имовина и слично). 

При томе, банка не може користити корективне факторе који су мањи од минималних 

фактора утврђених у табели 4. из овог члана.  

 

Табела 4. Врсте прихватљивог колатерала у облику некретнина и покретне имовине и 

минимални корективни фактори за те колатерале 

Р. бр. Врста прихватљивог колатерала 
Корективни  

фактор (%) 

1. Стамбене некретнине – стан 20 

2. Стамбене некретнине – кућа 30 

3. 
Стамбене некретнине - остале некретнине које се не користе у 

стамбене сврхе (викендице, апартмани и слично) 
40 

4. Пословне некретнине - пословни простор 40 

5. 
Пословне некретнине - складишно-индустријски објекти (фабрике, 

складишта, пољопривредни објекти и слично) 
50 

6. Пословне некретнине – услужни објекти (хотели и слично) 40 

7. Грађевинско земљиште 40 

8. Пољопривредно земљиште 50 

9. 
Покретна имовина – грађевинско-производне машине које се користе 

за специфичну намјену 
90 

10. 
Покретна имовина – грађевинско-производне машине које могу имати 

ширу намјену 
70 

11. Покретна имовина – путничка возила 60 

12. Покретна имовина - теретна возила 70 
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23.2.б Коментари и упити у јавној расправи  

Постављено је питање на коју вриједност колатерала се примјењују корективни фактори? 

Достављен је и захтјев да се прецизније објасне категорије грађевинско-производне машине 

које се користе за специфичну намјену и покретна имовина – грађевинско-производне машине 

које могу имати ширу намјену. 

Достављено је више питања и коментара у вези са прописаним корективним факторима, као 

што су да се исти рачунају на основу дугогодишњег искуства и резултата у наплати банке, те 

тржишних просјека, као и конкретни случајеви као нпр. зашто је апартман у истом нивоу као и 

викендица јер су исти утрживи као и куће, тако да би и корективни фактор требао бити исти, 

Пословне некретнине - складишно-индустријски објекти (фабрике, складишта, пољопривредни 

објекти и слично) требале би бити на истом нивоу као и пословне некретнине - услужни 

објекти (хотел и слично) јер су исти једнако утрживи, пословни простор би требао имати исти 

корективни фактор као и кућа јер је исти утрживи као кућа.  

Такође, постављено је питање како треба да се третирају корективни фактори у смислу истих 

дефинисаним Одлуком о израчунавању капитала банака (члан 60. став 2. Одлуке)? Да ли је 

потребно прилагођавање корективних фактора и приликом обрачуна RWA или се примјена 

пондера за потребе израчуна RWA за кредитни ризик посматра независно од процеса 

класификације активе? Поједине банке су предложиле и да се изврши усклађивање са 

одредбама те одлуке у смислу примјене корективних фактора (нпр. за стамбене некретнине – 

кућа корективни фактор треба да буде 20% умјесто 30%, за пословне некретнине – складишно-

индустријски објекти и пољопривредно земљиште 40% умјесто 50%). 

Поред тога, банке су предложиле да се дефинише и минимум за очекивани рок наплате. 

 

23.3.б Очитовање 

Корективни фактори се примјењују на посљедњу ажурирану процијењену вриједност 

колатерала. 

Под појомом машине које могу имати ширу намјену подразумијева се нпр. виљушкар или CNC 

машина за обраду метала, док би машина која се користи за специфичну намјену била нпр. 

машина везана за производњу искључиво једне врсте производа ( нпр. машина за производњу 

пластичних боца). 

Везано за прописане корективне факторе, Агенција је прописала минимуме с обзиром да смо 

увидом у методологије банака, дошли до закључка да постоје значајне разлике у дефинисаним 

корективним факторима. Наведени корективни фактори представљају минимуме, а у складу са 

ставом 4. истог члана дефинисано је да банка треба утврдити различите корективне факторе 

некретнине узимајући у обзир локацију, специфичност намјене за машине и слично. Самим 

тим, сматра се да смо прописали минимуме за најбоље локације, а банке требају да пропишу 

веће корективне факторе за рурална подручја. 

Везано за приједлог да се изврши усклађивање са корективним факторима из Одлуке о 

израчунавању капитала банака, исти не прихватамо јер се за потребе израчунавања капитала 

банака користи и различита дефиниција прихватљивог колатерала (нпр. уопште се не признају 
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стамбене некретнине које нису намијењене становању, викендице, покретна имовина и слично) 

а различита је и сврха ова два захтјева.  

Агенција није дефинисала посебне минимуме за очекивани рок наплате из разлога што је 

прописала (измјеном члана 25. став 1. Одлуке), да је максимални период до када је банка 

дужна да формира очекиване кредитне губитке од 100% 7 година (укључујући три године 

током којих може да не формира очекиване кредитне губитке изнад 80%).  

 

24. Процјена вриједности некретнина и покретне имовине 

 

24.1. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 31: 

(1) Банка је дужна усвојити политике и процедуре за процјену вриједности некретнина и 

покретне имовине која служи као колатерал, које је дужна разматрати најмање једном 

годишње, те по потреби вршити њихово прилагођавање. 

(2) Банка је дужна да интерним актима дефинише услове и критеријуме које мора испунити 

независни процјенитељ да би могао вршити процјену вриједности некретнина и 

покретне имовине, те да утврди листу независних процјенитеља чије процјене користи. 

Листу независних процјенитеља банка континуирано ажурира након проведених 

провјера квалитета процјена вриједности некретнина и покретне имовине извршених од 

стране тих процјенитеља.  

(3) С циљем процјене адекватности успостављених политика и процедура за процјену 

вриједности некретнина и покретне имовине, банка је дужна успоставити адекватне и 

ефикасне процедуре за провјеру квалитета процјена вриједности некретнина и покретне 

имовине извршених од стране независних процјенитеља.  

(4) За вријеме трајања уговорног односа банка је дужна континуирано пратити вриједност 

некретнина које служе као колатерал за њене изложености (кроз редован мониторинг 

колатерала у складу са интерним актима банке), и то за пословне некретнине најмање 

једном годишње, а за стамбене некретнине једном у три године.  

Банка је дужна пратити вриједност некретнина и чешће ако су тржишни услови 

подложни значајнијим промјенама. Ако банка на основу праћења утврди да би могло 

доћи до значајног смањења вриједности некретнина у односу на уобичајене тржишне 

цијене, дужна је одмах од независног процјенитеља затражити провођење поновне 

процјене њихове вриједности.  

За изложености које износе више од 5% признатог капитала банке или једног милиона 

КМ (у зависности шта је ниже) банка је дужна обезбиједити да независни процјенитељ 

проводи накнадну поновну процјену вриједности некретнине најмање сваке три године.  

(5) Банка је дужна да интерним актима дефинише минимални садржај извјештаја о 

процјени вриједности некретнина, те начин процјене вриједности некретнина и утврди 

критеријуме за примјену различитих метода процјене (тржишна, приходовна и 

трошковна), уважавајући врсту некретнине која се процјењује, при чему би трошковна 

метода била прихватљива у изузетним случајевима.  

(6) За вријеме трајања уговорног односа банка је дужна континуирано пратити вриједност 

покретне имовине које служи као колатерал за њене изложености.  

(7) Банка је дужна обезбиједити да независни процјенитељ проведе процјену вриједности 

покретне имовине сваке треће године уколико је њена вриједност приликом одобравања 

изложености била већа од 500 хиљада КМ.  

(8) Документација у вези са некретнинама и покретном имовином која служи као колатерал 

коју је банка дужна имати у кредитном досијеу прописује се Одлуком о 

документованости кредитних активности банака. 
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24.2. Коментари и упити у јавној расправи  

Везано за став 4. и 7, достављено је питање колико често је потребно проводити независну 

процјену некретнина за изложеност <5% признатог капитала или 1 милион КМ, односно 

покретне имовине вриједности <500.000 КМ уколико тржишни услови нису подложни 

значајним промјенама? 

Такође, везано за став 4. и 7. достављено је питање ли се за мјеродавну процјену колатерала у 

виду новоизграђених станова и нових машина може сматрати вриједност из купопродајног 

уговора или је и у том случају неопходно обезбиједити процјену независног процјенитеља? У 

другом случају се клијенти излажу додатним трошковима, при чему је врло извјесно да неће 

доћи до одступања у вриједности процјене.  

Везано за став 5. достављено је питање за опширније појашњење изузетних случајева, односно 

да ли се трошковна метода сматра прихватљивом када се процјењује некретнина у току 

изградње гдје се у тренутку процјене посматра утрошак материјала, проценат изграђености 

итд. 

Везано за став 7. достављено је питање да ли се тај захтјев односи на нове колатерале 

успостављене након ступања на снагу одлуке и да ли је потребно и до када враћати се у 

прошлост и идентификовати колатерале за које је потребно направити независну процјену. 

Такође достављено је питање на који начин банка може континуирано пратити вриједност 

некретнина које служе као колатерал, које су то методе и поступци с обзиром да током 

редовног мониторинга колатерала врши само увид у стање колатерала, али није компетентна и 

не располаже релевантним базама на основу којих би се утврдило значајно смањење 

вриједности некретнина у односу на уобичајне тржишне цијене? Шта се подразумијева под 

доказом да банка прати вриједност некретнина имајући у виду да у том случају банка не мора 

обезбједити извјештај независног процјенитеља? 

Такође, достављена је сугестија да се у називу члана и тексту члана дода ријеч „тржишне“, те 

да се повећа праг прописан ставом 7. ове одлуке.  

 

24.3. Очитовање 

Банка у случајевима наведеним у првом питању врши независну процјену само у случају 

значајне промјене вриједности. 

Сматрамо прихватљивим да се у случају новоизграђених станова и нових машина као прва 

процијењена вриједност прихвата вриједност из купопродајног уговора. 

Везано за треће питање, ваш примјер би се могао сматрати изузетним случајем, али је потребно 

да још једном напоменемо да се некретнине у изградњи не сматрају прихватљивим 

колатералом за потребе израчунавања очекиваних кредитних губитака. Такође, примјена само 

трошковне методе је прихватљива када нису доступни релевантни подаци за процјену по 

приходовној и тржишној методи, а што се односи на ријетке случајеве и за специфичне врсте 

колатерала. 

Везано за четврто питање, захтјев из ове одлуке односи се на све колатерале како би се исти 

могли сматрати прихватљивим за потребе израчунавања очекиваних кредитних губитака. 

Везано за пето питање, чињеница јесте да не постоје адекватни регистри о тржишним цијенама 

некретнина, али имајући у виду да се и процјене независних процјенитеља једним дијелом 

заснивају и на поређењу са цијенама сличних објеката (локација, квадратура) са интернет 
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страница на којима се објављује понуда некретина, банци то може бити сигнал да је њена 

некретнина прецијењена (нпр. уколико се слични објекти продају по знатно нижој цијени).  

Везано за достављене сугестије, прихватамо сугестију да се измијени назив и текст члана и 

користи термин „процјена тржишне вриједности“. 

Агенција у будућности планира издати смјернице из области процјене колатерала и 

процјенитеља. 

 

25. Остали прихватљиви колатерали 

 
25.1. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 32: 

(1) Осталим прихватљивим колатералом сматрају се:  

1) дужничке хартије од вриједности које су издате од стране Савјета министара Босне и 

Херцеговине, Владе Републике Српске, Владе Федерације Босне и Херцеговине и 

Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, 

2) дужничке хартије од вриједности које су издате од стране централних влада или 

централних банака које имају кредитну процјену признате вањске институције за 

процјену кредитног рејтинга која се у складу са чланом 69. Одлуке о израчунавању 

капитала банака распоређује у степен кредитног квалитета 4 или бољи,  

3) дужничке хартије од вриједности које су издате од стране мултилатералних 

развојних банака из члана 53. став. 2. Одлуке о израчунавању капитала банака, 

4) дужничке хартије од вриједности које су издате од стране међународних 

организација из члана 54. Одлуке о израчунавању капитала банака, 

5) дужничке хартије од вриједности које су издате од стране банака, инвестиционих 

друштава, регионалних влада и локалних власти, субјеката јавног сектора и 

мултилатералних развојних банака (које нису обухваћене тачком 3. овог става) и 

осталих субјеката, који имају кредитну процјену признате вањске институције за 

процјену кредитног рејтинга која се у складу са чланом 69. Одлуке о израчунавању 

капитала банака распоређује у степен кредитног квалитета 3 или бољи, 

6) дужничке хартије од вриједности које су издате од стране банака и регионалних 

влада и локалних власти које немају процјену признате вањске институције за 

процјену кредитног рејтинга, уколико исте котирају на признатој берзи.  

7) залог на злату, 

8) акције или конвертибилне обвезнице укључене у главни берзански индекс,  

9) гаранције и контрагаранције плативе на први позив издате од стране субјеката 

наведених у т. 1-6. овог става. 

(2) Колатерали из става 1. овог члана морају испунити сљедеће додатне услове:  

1) приликом процјене будућих новчаних токова по основу наплате из хартија од 

вриједности банка је дужна примијенити одговарајуће корективне факторе у односу на 

тржишну цијену узимајући у обзир количину и учесталост трговања тим хартијама од 

вриједности, досадашње искуство у наплати, услове у економском и правном 

окружењу емитента, те одговарајућа обиљежја хартија од вриједности. Банка је дужна 

у својим интерним политикама и процедурама дефинисати одговарајуће корективне 

факторе, те исте досљедно примјењивати. При томе, банка не може утврдити мањи 

корективни фактор од 20% за хартије од вриједности које користи као колатерал. 

2) уколико постоји неусклађеност између доспијећа изложености и доспијећа осталог 

прихватљивог колатерала, остали прихватљиви колатерал се признаје приликом 

утврђивања очекиваних кредитних губитака само у случају ако је његово доспијеће 

једнако или дуже од доспијећа изложености. 

3) гаранције и контрагаранције требају испуњавати услове и захтјеве из чл. 84-86. Одлуке 

о израчунавању капитала банака. 
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25.2. Коментари и упити у јавној расправи  

Везано за став 1. т. 1-6. овог члана достављено је питање из којих земаља су прихватљиве 

дужничке хартије од вриједности издате од страних банака и регионалних влада, као и 

гаранције плативе на први позив. 

Такође, достављена је сугестија да минимални haircut зa хартије од вриједности износи 10% 

умјесто 20%. 

 

25.3. Очитовање 

Везано за прво питање, прихватљивим се сматрају дужничке хартије свих банака и 

регионалних влада, које имају кредитну процјену признате вањске институције за процјену 

кредитног рејтинга која се у складу са чланом 69. Одлуке о израчунавању капитала банака 

распоређује у степен кредитног квалитета 3 или бољи, без обзира у којој држави имају 

сједиште та лица. Поред тога, признатим се сматрају дужничке хартије свих банака и 

регионалних влада које котирају на признатој берзи дефинисаној Одлуком о израчунавању 

капитала банака. Нпр. с обзиром да сe Бањалучка и Сарајевска берза сматрају признатим 

берзама у складу са прилогом 3. Одлуке о израчунавању капитала банака, дужничке хартије од 

вриједности издате од стране банака из Босне и Херцеговине сматрају се прихватљивим 

колатералом. Аналогно, гаранције издате од стране банака из Босне и Херцеговине (које су 

листиране на прихватљивој берзи) сматрају се прихватљивим колатералом. 

Сугестија се дјелимично прихвата, те је дефинисано да банка не може утврдити мањи 

корективни фактор од 10% за хартије од вриједности из става 1. т. 1-4. овог члана које користи 

као колатерал, нити може утврдити мањи корективни фактор од 20% за остале хартије од 

вриједности. 

 

26. Рачуноводствени третман материјалне имовине стечене у поступку наплате 

потраживања 
 

26.1.а. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

26.2.а. Коментари и упити у јавној расправи 

а) Предложено је да основ за признавање стечене материјалне имовине, умјесто правоснажног 

Рјешења о досуди, буде улазак у посјед предметне имовине са могућношћу несметаног 

кориштења исте, те могућношћу црпљења свих расположивих власничких права, односно упис 

права својине над предметном имовином у јавне евиденције (упис у ЗК извадак), а узимајући у 

обзир да је у пракси уобичајен случај да од тренутка Рјешења о досуди до тренутка уласка у 

посјед прође знатан временски период, те да банка прије тренутка уласка у посјед нема 

Члан 33. став 2: 

Банка стечену материјалну имовину признаје у својим финансијским извјештајима када 

надлежни суд донесе Рјешење о досуди и исто постане правоснажно или на датум када стекне 

имовину вансудском нагодбом. 
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контролу над предметном имовином, односно да без уписа права својине у јавне евиденције 

(упис у ЗК извадак) нема власништво над некретнином. 

б) Предложено је да се наведена одредба додатно прецизира на начин да се истом обухвати 

начин признавања материјалне имовине у финансијским извјештајима банке која је стечена 

према одредбама Оквирног закона о залозима БиХ, (“Сл. гласник” БиХ бр. 28 од 23 јуна 2004; 

54/04) као lex specialis законског прописа у односу на Закон о извршном поступку, као и начин 

признавања стечене имовине према одредбама Закона о извршном поступку којим није 

предвиђено доношење Рјешења о досуди у појединим извршним поступцима (ЗИП Брчко 

дистрикта, када су предмет извршења покретне ствари). 

 

26.3.а. Очитовање 

а) Банка је дужна признати стечену материјалну имовину у моменту када Рјешење о досуди 

постане правоснажно или на датум када стекне имовину вансудском нагодбом јер у том 

моменту банка формално правно стиче право покретања поступка уписа својине над 

предметном имовином у јавне евиденције (упис у ЗК извадак). Узимајући у обзир да у пракси 

најчешће од момента издавања Рјешења о досуди до момента уписа својине над предметном 

имовином (упис у ЗК извадак) прође одређени временски период, банка има период од три 

године да изврши продају предметне имовине прије него што књиговодствену вриједност исте 

сведе на 1 КМ. 

Осим тога, уколико је банка из одређених разлога ометена при уласку у посјед предметне 

имовине, исто представља сигнал да се врло вјероватно ради о имовини која је тешко утржива 

и чија вриједност треба бити умањења у финансијским извјештајима банке. 

б) Узимајући у обзир могућност стицања покретних ствари које су биле предмет ручне залоге у 

поступку наплате потраживања (опрема), као и могућност стицања имовине према одредбама 

закона који не познају доношење Рјешења о досуди, наведена одредба ће бити допуњена на 

начин да банка стечену материјалну имовину признаје у својим финансијским извјештајима 

када надлежни суд донесе Рјешење о досуди или други еквивалентан документ, те исти 

постане правоснажан или на датум када стекне имовину вансудском нагодбом. 

 

26.1.б. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

26.2.б. Коментари и упити у јавној расправи 

а) Сугерисано је да вриједност наведена у Рјешењу о досуди са становишта МСФИ 9 није 

релевантна, те да је став 5. супротан МСФИ и концептуалном оквиру за финансијско 

извјештавање. 

Члан 33. став 4. и 5: 

(4) Банка стечену материјалну имовину приликом иницијалног признавања евидентира по 

нижој од сљедећих вриједности: 

1) износа нето књиговодствене вриједности потраживања банке, 

2) вриједности некретнине одређене Рјешењем о досуди. 

(5) У случају да је висина књиговодствено евидентираних очекиваних кредитних губитака 

једнака висини потраживања, банка ће стечену материјалну имовину евидентирати по 

техничкој вриједности у износу од 1 КМ. 
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б) Предложено је да се параметри израчуна умањења вриједности стечене материјалне имовине 

приказују кроз капитал банке, умјесто кроз биланс успјеха. 

в) Постављено је питање да ли се третман вредновања који је дефинисан за стечену 

материјалну имовиу односи и на средства која су класификована за намјену продаје и за 

средства класификована као инвестиционе некретенине. 

г) Постављено је питање да ли се и за стечену материјалну имовину примјењује билансни 

отпис двије године након признавања очекиваних кредитних губитака у 100% износу као и за 

остале билансне ставке?  

д) Предложено је да се признавање стечене материјалне имовине врши по нижој од: (1) нето 

вриједности поједниначног колатерала третираног при израчуну исправки вриједности 

(дисконтована вриједност колатерала) или (2) вриједности из Рјешења о досуди. При томе је 

сугерисано да начин евидентирања стечене материјалне имовине дефинисан Одлуком није 

адекватан за потраживања која су обезбијеђена са више колатерала, посебно уз дефинисане 

минималне проценте исправки вриједности, те да ће банка у случају поступања на начин 

дефинисан Одлуком приликом првог преузимања имовине признати нето вриједност 

потраживања уколико је иста нижа од вриједности из Рјешења о досуди, док ће за све остале 

некретнине признавање бити извршено по техничкој вриједности. 

ђ) Постављено је питање да ли ће банка, у случају евидентирања стечене материјалне имовине 

по нето књиговодственој вриједности потраживања, намирење вршити на терет исправке 

вриједности умјесто из вриједности стечене материјалне имовине.  

е) Постављено је питање како иницијално признати стечену материјалну имовину када је 

кредит билансно отписан, те да ли у том случају стечену материјалну имовину треба књижити 

у биланс или у ванбиланс, као промјену облика имовине из финансијске у материјалну и након 

продаје признати приход, односно расход. Сугерисано је да књижење стечене материјалне 

имовине не би било исправно с обзиром да је правило да се имовина којом банка управља и по 

којој има основ за будуће економске користи треба признати у билансу. 

ж) Сугерисано је да је за иницијално признавање стечене материјалне имовине релевантна и 

вриједност из Рјешења о намирењу, да иста може значајно да одступа од вриједности која је 

наведена у Рјешењу о досуди, па се поставља питање која од ових вриједности треба да буде 

основ за признавање стечене материјалне имовине, односно за који износ банка смањује 

потраживање од клијента – за износ наведен у Рјешењу о досуди или за износ наведен у 

Рјешењу о намирењу? 

 

26.3.б. Очитовање 

а) Предметна сугестија је прихваћена, а наведена одредба ће бити измијењена на начин да се 

вриједност некретнине одређене Рјешењем о досуди из тачке 2. ове одредбе (члан 33. став 4. 

тачка 2. преднацрта Одлуке) мијења са фер вриједношћу процијењеном од стране овлаштеног 

процјенитеља, умањеном за очекиване трошкове продаје, при чему су трошкови продаје 

трошкови који су директно повезани са продајом као нпр. трошкови нотара, порез, судске 

таксе и слично. При томе, сматрамо да је наведени концепт иницијалног признавања имовине 

стечене у поступку наплате потраживања опрезан приступ који има за циљ непризнавање 

прихода у тренутку иницијалног признавања ове врсте имовине. 

б) Навдени приједлог неће бити прихваћен, а банка је дужна да ефекте умањења вриједности 

стечене материјалне имовине евидентира кроз биланс успјеха (уз напомену да ће се први 

ефекти примјене ове одлуке евидентирати кроз капитал). 
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в) Предложени рачуноводствени третман се односи на све некретнине стечене у поступку 

наплате потраживања које банка нема намјеру користити у властите сврхе, тј. за потребе 

обављања власите дјелатности.  

г) Рачуноводствени отпис се односи само на кредите, док стечену материјалну имовину банка 

билансно евидентира све до момента њене продаје, односно отуђења.  

д) Сугестија није прихваћена, те стечену материјалну имовину није могуће евидентирати према 

вриједности колатерала. Сматрамо да је, узимајући у обзир прописане минималне стопе 

очекиваних кредитних губитака, евидентирање стечене материјалне имовине потребно 

извршити по нижој од: (1) нето књиговодствене вриједности потраживања банке или (2) 

процјењеној фер вриједности од стране овлаштеног процјенитеља, умањеној за очекиване 

трошкове продаје (која је најчешће једнака вриједности из правоснажног Рјешења о 

намирењу). У случају да је потраживање обезбијеђено са више колатерала, потребно је водити 

рачуна да ни у ком случају збир свих ставки имовине која је преузета у поступку наплате 

предметног потраживања не пређе нето књиговодствену вриједност предметног потраживања. 

ђ) У случају стицања материјалне имовине коју банка прими као потпуну или дјелимичну 

отплату потраживања, банка потраживање намирује из те стечене материјалне имовине. Када 

је нето књиговодствена вриједност потраживања банке нижа од фер вриједности стечене 

материјалне имовине процијењене од стране овлаштеног процјенитеља, књиговодствена 

вриједност стечене материјалне имовине не може бити већа од нето књиговодствене 

вриједности потраживања, нити банка приликом стицања ове имовине смије исказивати 

приход по било каквом основу.  

е) Уколико је кредит рачуноводствено отписан и води се у ванбилансној евиденцији, банка ће 

стечену материјалну имовину билансно евидентирати по техничкој вриједности у износу од 1 

КМ, док ће информацију о њеној фер вриједности процијењеној од стране независног 

процјенитеља, водити у одговарајућој ванбилансној евиденцији. 

ж) Сугестија је прихваћена те је предметна одредба измијењена. Видјети очитовање под а) при 

чему сматрамо да је процјењена фер вриједности од стране независног процјенитеља, умањена 

за очекиване трошкове продаје најчешће једнака вриједности из правоснажног Рјешења о 

намирењу. 

 

26.1.в. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

26.2.в. Коментари и упити у јавној расправи 

а) Тражено је појашњење у вези вриједности на коју се примјењује годишња стопа умањења од 

50% у другој години, односно да ли се очекује да по истеку треће године износ стечене 

материјалне имовине буде сведен на техничку вриједност 1 КМ или се сваке сљедеће године 

Члан 33. став 6: 

У случају да је висина књиговодствено евидентираних очекиваних кредитних губитака мања 

од висине потраживања, банка не умањује вриједност стечене материјалне имовине у току 

прве године од датума иницијалног признавања, односно исту евидентира по вриједности из 

става 4. овог члана или фер вриједности те имовине умањеној за трошкове продаје (у 

зависности која је вриједност нижа). Након истека године дана од датума иницијалног 

признавања, банка је дужна вршити умањење вриједности стечене материјалне имовине по 

годишњој стопи од 50%. 



 

 

 

 

65 

вриједност имовине умањује за додатних 50% у односу на тренутну књиговодствену 

вриједност. 

б) Предложено је да се размотри да стопа умањења вриједности буде дефинисана на нивоу од 

20%, с обзиром да годишња стопа умањења вриједности од 50% преригорозна и ствара 

могућност да банке имају подцијењене вриједности имовине у својим пословним књигама, те 

да стечену материјалну имовину продају по потцијењеној вриједности што није ни у интересу 

банке, а ни надлежног регулатора, а доводи у питање и смисао процјене независног 

процјенитеља.  

в) Предложено је да се стечена материјална имовина третира на једнак начин као и колатерал 

који служи као обезбјеђење по кредиту. 

г) Предложено је да се наведена одредба брише уколико се задржи дефинисани износ 

признавања очекиваних кредитних губитака од 100% након кашњења у отплати од четири 

године, а узимајући у обзир да је пракса показала да судски поступак траје дуже од четири 

године због чега ће вриједност свих колатерала бити сведена на 1 КМ и прије завршетка 

судског поступка. 

д) Предложено је да се банци остави могућност вредновања некретнина у складу са другим 

релевантним стандардима, те да банка интерним актом може да пропише вредновање за 

имовину за коју нема ЗК извадак гдје се умањење треба извршити у року од три године. 

ђ) Постављено је питање како ће се одредбе овог члана у смислу накнадног вредновања 

стечене материјалне имовине по истеку године дана од инцијалног признавања примијенити 

код имовине код које се навршило више од године дана од дана стицања са датумом примјене 

Одлуке, те на који начин би се признавали добијени ефекти? Односно, да ли се одредбе Одлуке 

односе само на ново стечену имовину од датума примјене одлуке, те какав је третман имовине 

која је на другачији начин књиговодствено евидентирана прије ступања на снагу Одлуке? Да 

ли је за сву стечену материјалну имовину потребно ретроактивно прерачунати датум 

иницијалног признавања у складу са Одлуком и на тај начин извршити умањење њене 

вриједности? Какав је третман имовине за коју су формиране регулаторне резерве у износу од 

100% или мањем, с обзиром да банка више неће бити у обавези обрачунавати регулаторне 

резерве за кредитне губитке? 

 

26.3.в. Очитовање 

а) – г) Узимајући у обзир све наведене упите и коментаре на предметну одредбу, иста ће бити 

замијењена одредбом да је банка дужна вриједност стечене материјалне имовине свести на 1 

КМ у року од три године од датума иницијалног признавања исте. С друге стране, узета је у 

обзир дужина судских поступака у пракси, па ће банци бити дата могућност да, уколико 

предузме одговарајуће правне радње и може документовати извјесност наплате свог 

потраживања из прихватљивог колатерала у наредне три године од дана обрачуна очекиваног 

кредитног губитка, не повећава ниво очекиваних кредитних губитака изнад 80% вриједности 

изложености када процјена будућих новчаних токова из прихватљивог колатерала сведених на 

садашњу вриједност није мања од 20% тог потраживања. У случају да банка није у могућности 

извршити продају имовине, коју нема намјеру користити у властите сврхе, у року од три 

године, исто представља сигнал да се ради о имовини чију је вриједност потребно умањити у 

финансијским извјештајима банке. Осим тога, биће додата и одредба према којој ће банка бити 

дужна обезбиједити да се најмање једном годишње врши накнадна процјена стечене 

материјалне имовине од стране независног процјенитеља, те да ће о истој водити одговарајућу 
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ванбилансну евиденцију како би се избјегла могућност продаје ове имовине по подцијењеној 

вриједности што није ни у интересу банке, а нити Агенције. 

Поред наведеног, скрећемо пажњу да се описани третман вредновања односи на сву 

материјалну активу коју је банка примила као потпуну или дјелимичну отплату потраживања, а 

коју банка нема намјеру користити у властите сврхе, тј. за обављање властите дјелатности.  

д) Банци је остављена могућност да одреди стандард по којем ће класификовати и вредновати 

стечену материјалну имовину. Међутим, банка је дужна да, без обзира на класификацију 

предметне имовине, намјеру надлежних органа банке о даљем поступању са том имовином и 

примјену релевантног стандарда, уколико исту не намјерава користити у сврху обављања 

властите дјелатности, примјењује одредбе Одлуке у вези са рачуноводственим третманом 

материјалне имовине стечене у поступку наплате потраживања, односно да предметну 

имовину сведе на 1 КМ у року од три године од датума Рјешења о досуди, а не ЗК изватка. 

ђ) Узимајући у обзир наведени упит, предметни члан ће бити проширен одредбом која ће 

дефинисати третман „затеченог стања“ предметне имовине на начин да ће банка вриједност 

имовине која је евидентирана у књигама банке прије 01.01.2019. године свести на 1 KM у року 

од двије године од дана ступања на снагу Одлуке. С тим у вези, није потребно ретроактивно 

прерачунати иницијални датум признавања стечене материјалне имовине. 

Регулаторне резерве за кредитне губитке ће овом Одлуком бити укинуте, а ефекти прве 

примјене одредби Одлуке и Упутства ће се књиговодствено евидентирати на ставкама 

капитала. 

 

26.1.г. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

ж 

 

26.2.г. Коментари и упити у јавној расправи 

Да ли банка може исказивати приходе уколико изврши класификацију материјалне имовине 

коју је примила као потпуну или дјелимичну отплату дугова у инвестиционе некретнине или 

уколико по реализованој продаји ове имовине оствари добитак од продаје? 

 

26.3.г. Очитовање 

Предметном одредбом је јасно прописано да банка не смије исказати приход по основу 

стицања материјалне имовине коју је примила као потпуну или дјелимичну отплату дугова, а 

не по основу продаје исте. Међутим, узимајући у обзир евидентне нејасноће у примјени, 

наведена одредба ће бити допуњена на начин да банка нити у једном случају не смије 

исказивати приход ни по каквом основу приликом стицања материјалне имовине коју је 

примила као потпуну или дјелимичну отплату дугова све до њене продаје.  

 

 

 

 

Члан 33. став 7: 

Банка нити у једном случају не смије исказивати приход по основу стицања материјалне 

имовине коју је примила као потпуну или дјелимичну отплату дугова. 
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27. Прелазне и завршне одредбе 
 

27.1. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.2. Коментари и упити у јавној расправи 

Достављен је приједлог свих банака да се као датум примјене Одлуке дефинише 01.01.2020. 

године. 

Такође, с обзиром да се предметном Одлуком ставља ван снаге Одлука о минималним 

стандардима за управљање кредитним ризиком и класификацију активе банака, постављено је 

питање да ли се напушта концепт израчунавања недостајућих резерви, који тренутно 

представљају одбитну ставку од капитала, као и да ли ће се измијенити начин израчунавања 

изложености за потребе примјене Одлуке о израчунавању капитала банака и Одлуке о великим 

изложеностима. 

 

27.3. Очитивање 

Прихватамо приједлог, те као датум почетка примјене у коначном приједлогу Одлуке 

дефинишемо 01.01.2020. године. 

С обзиром да се предметном Одлуком ставља ван снаге Одлука о минималним стандардима за 

управљање кредитним ризиком и класификацију активе банака, банке више неће израчунавати 

недостајуће резерве, те сходно томе неће имати одбитну ставку од капитала (допунског 

капитала).  

Међутим, потребно је напоменути да ће се ефекти прве примјене ове одлуке исказати као 

одбитна ставка од редовног основног капитала, док ће накнадне промјене евидентирати кроз 

биланс успјеха. 

Имајући у виду горе наведено, банке ће од почетка примјене Одлуке износ изложености за 

потребе Одлуке о израчунавању капитала банака и Одлуке о великим изложеностима 

израчунавати на начин да се од бруто књиговодствене вриједности одузму књиговодствено 

евидентирани очекивани кредитни губици (исправке вриједности и резервисања за покриће 

губитака за ванбилансне ставке). 

 

 

Члан 35: 
(1) Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Републике Српске, а примјењује се од 01.01.2019. године.  

(2) Даном почетка примјене ове одлуке престаје да важи:  

1) Одлука о минималним стандардима за управљање кредитним ризиком и класификацију 

активе банака („Службени гласник Републике Српске“, број 49/13, 01/15 и 117/17),  

2) Упутство о измијењеном начину формирања, евидентирања и извјештајног исказивања 

резерви за кредитне губитке број 01-Д-1/11 од 11.01.2011. године и Измјене Упутства о 

измијењеном начину формирања, евидентирања и извјештајног исказивања резерви за 

кредитне губитке број 01-Д-3/14 од 04.02.2014. године.  

(3) Директор Агенције доноси Упутство за класификацију и вредновање финансијске 

активе којим се детаљније дефинишу поједине одредбе ове одлуке.  
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II. Нацрт Упутства за класификацију и вредовнање финансијске 

активе 

 

1. Појмови 

 

1.1.а Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

1.2.а Коментари и упити у јавној расправи 

Постављено је питање да ли ова дефиниција ефективне каматне стопе значи да банка треба да 

успостави двије ефективне каматне стопе, једну у складу са Одлуком о ефективној каматној 

стопи и другу за потребе класификације у коју се на примјер не би укључивао износ који 

клијент плаћа за осигурање или нотару, него само оно што плаћа банци? Да ли се разликује 

ЕКС која је тренутно дефинисана у складу са Законом о заштити корисника финансијских 

услуга? Да ли се дата дефиниција ЕКС може поистовијетити са дефиницијом ЕКС 

дефинисаном Одлуком о јединственом начину обрачуна и исказивања ефективне каматне 

стопе на кредите и депозите?  

 

1.3.а Очитовање 

Према Упутству наведена дефиниција не одговара дефиницији из Одлуке о јединственом 

начину обрачуна и исказивања ефективне каматне стопе на кредите и депозите нити Закону о 

заштити корисника финансијских услуга (ФБиХ), јер се приликом израчунавања ЕКС у складу 

са наведеним прописима укључују и одређени трошкови које клијент плаћа трећим лицима, а 

не банци, а истa се користи примарно с аспекта заштите корисника финансијских услуга. 

Дефиниција ефективне каматне стопе из Одлуке о јединственом начину обрачуна и исказивања 

ефективне каматне стопе на кредите и депозите и Закона о заштити корисника финансијских 

услуга се разликовала од дефиниције ефективне каматне стопе из МРС/МСФИ.  

Члан 2. став 1. тачка 6: 
Ефективна каматна стопа је стопа којом се дисконтују процијењени будући новчани 

приливи или одливи током очекиваног вијека трајања финансијске имовине на бруто 

књиговодствену вриједност финансијске имовине. Приликом израчунавања ефективне каматне 

стопе потребно је процијенити очекиване новчане токове узимајући у обзир све уговорене 

услове у вези са финансијском имовином, али не узимајући у обзир очекиване кредитне 

губитке. При томе, ефективна каматна стопа одражава само укупне приходе које банка 

наплаћује од клијента по основу уговора, односно укупне расходе банке настале по основу 

исплата клијенту, а не узима у обзир плаћања клијента према трећим лицима.  
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1.1.б Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

1.2.б Коментари и упити у јавној расправи 

Достављен је приједлог да се тачно прецизира временски интервал у којем банка мора да врши 

ажурирање и провјеру података који улазе у обрачун очекиваних кредитних губитака. Идеално 

је на мјесечном нивоу, а сматрамо да је у тренутним реалним могућностима банака да ово раде 

на кварталном нивоу. Дужи период од кварталног није прихватљив у пракси. Тако да 

предлажемо кроз цијело Упутство да се дефинише„...Банка је дужна обезбиједити да се, 

минимално на кварталном нивоу, врши провјера..." 

Постављено је питање колико често се врши провјера адекватности утврђених хомогених 

група, те шта представља адекватну хомогену групу? Колико износи минимални број 

партија/клијената да би хомогена група била репрезентативна и адекватна? 

Такође, достављен је коментар да LGD не мора нужно да буде хомогена група јер он зависи од 

индивидуалних фактора сваке појединачне изложености. 

 

1.3.б Очитовање 

Приједлог се не прихвата. Банка је у обавези да прецизира временски интервал ажурирања и 

провјере података који улазе у обрачун очекиваних кредитних губитака, с тим да се валидација 

истих мора вршити најмање једном годишње. 

Аналогно осталим прописаним тестирањима и провјерама, провјера адекватности утврђених 

хомогених група врши се најмање једном годишње. Хомогене групе требају да буду 

формиране на начин да обухватају изложености са сличним карактеристикама кредитног 

ризика као што је иста дјелатност, слична рочност, слична географска локација и слично. Не 

постоји одређени минимални број партија/клијената у оквиру једне хомогене групе који би се 

сматрао репрезентативним и адекватним, јер исто искључиво зависи од ризичног профила 

банке, величине банке, секторске и рочне структуре кредитног порфтолија и слично. 

Нацртом упутства није било предвиђено да је банка у обавези да формира LGD хомогене 

групе, већ само да може да их формира уколико је исто предвиђено интерном методологијом 

банке. С тим у вези, да би и убудуће отклонили напријед наведену дилему, предметни став је 

Члан 2. став 1. тачка 14: 
Хомогена група је група изложености која обухвата изложености са сличним 

карактеристикама кредитног ризика (нпр. на основу врсте изложености, уговорених услова, 

индустријског/тржишног сегмента, географске локације, рочности и слично) и са сличном 

вриједношћу једног од релевантних параметара кредитног ризика (PD-а, LGD-а или CCF-

а), а која се утврђује на основу анализе доступности и квалитета података. При томе, ниво 

грануларности хомогене групе мора бити довољан да се на адекватан начин могу 

оцијенити промјене нивоа одговарајућег параметра кредитног ризика.  

Банка је дужна обезбиједити да се редовно врши провјера адекватности утврђених 

хомогених група, узимајући у обзир нове информације (о стварним настанцима статуса 

неизмирења обавеза за PD параметар, стопе опоравка за LGD параметар и слично), те 

макроекономске факторе. Уколико се том провјером утврди да је потребно, банка ће 

извршити ресегментацију изложености и формирати нове хомогене групе. 
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коригован у дијелу који се односи на формирање хомогених група по основу параметара 

кредитног ризика. 

2. Почетно признавање финансијске активе 

 

2.1. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

2.2 Коментари и упити у јавној расправи 

Да ли је банка у обавези формирати исправке вриједности одмах по доношењу одлуке о 

одобрењу изложености од релевантног носиоца компетенције, односно и прије закључења 

уговора са клијентом (ванбилансне потенцијалне обавезе)? 

 

2.3. Очитовање 

Банка је дужна да књиговодствено евидентира очекиване кредитне губитке на дан закључења 

уговора, не на дан одобрења кредита. Након закључења уговора о кредиту (ванбилансна 

потенцијална обавеза), за исти као и за друге потенцијалне ванбилансне обавезе користи се 

CCF фактор који ванбилансе потенцијалне обавезе конвертују у билансне изложености и тај 

износ представља основицу за израчунавање очекиваних кредитних губитака. 

 

3. Процес класификације финансијске активе 

 

3.1. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

Члан 3: 

(1) Банка признаје ставку финансијске активе у финансијским извјештајима на датум 

трговања.  

(2) Датум трговања (енгл. trade date) из става 1. овог члана је датум закључења уговора, 

којим банка преузима обавезу стицања ставке финансијске активе (нпр. закључења уговора о 

кредиту, закључења уговора о куповини друге финансијске активе, закључења посла на 

берзи или другом уређеном тржишту и слично).  

 

Члан 5: 

(1) Банка је дужна да успостави адекватан и ефикасан процес класификације ставки 

финансијске активе, односно да донесе и досљедно примјењује интерне акте којима 

дефинише процес класификације, а који минимално треба да обухвати поступке за 

утврђивање: 

1) да ли je модификација ставке финансијске активе значајна, 

2) обима третмана сваке ставке финансијске активе коју банка стиче, 

3) да ли се ради о ставци финансијске активе која у тренутку стицања има 

идентификоване кредитне губитке на нивоу појединачне изложености (енгл. 

Purchased or originated credit impaired asset, у даљем тексту: POCI имовина), 

4) пословног модела за ставку активе коју банка стиче (енгл. Business model test, у даљем 

тексту: BM тест), 

5) да ли уговорени новчани токови од финансијске активе коју банка стиче представљају 

само плаћање главнице и камате (енгл. Solely payment of principal and interest, у даљем 

тексту: SPPI тест), 

6) примјереног модела рачуноводственог мјерења,  

7) рекласификације ставки финансијске активе. 

(2) Класификација ставки финансијске активе врши се на начин приказан у дијаграму из 

Прилога 2. овог упутства. 
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3.2. Коментари и упити у јавној расправи 

У члану 5. прописан је процес класификације финансијске активе, те је између осталог 

наведено да исти треба да обухвати поступак за утврђивање примјереног модела 

рачуноводстевног мјерења. Молимо за дефиницију примјереног модела рачуноводственог 

мјерења. 

 

3.3. Очитовање 

Модел рачуноводственог мјерења детаљно је објашњен у члану 11. Упутства. 

 

4. Значајност модификације ставке финансијске активе 

 

4.1. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

4.2. Коментари и упити у јавној расправи 

Достављена су питања: 

 Шта подразумјева признавање нове ставке финансијске имовине са становишта 

разграничења накнада: 1. да ли се исте приходују, 2. броја дана -да ли се поново креће од 0 

дана, 3. рочности - да ли се калкулише нови период трајања кредита и у складу с тим се и 

извјештава у извјештају о рочној усклађености. Затим са становишта већ формираних 

резервисања, ако је нови инструмент да ли се преносе већ формирана резервисања, да ли се 

може промијенити ниво кредитног ризика.  

 Шта у случају да је значајна модификација условљена тржишним утицајем на који начин 

извршити признавање новог инструмента? 

Члан 6: 

(1) Модификација ставке финансијске активе постоји када је извршена промјена неких или 

свих одредаба уговора.  

(2) Банка је дужна да у случају ставке финансијске активе која представља дужнички 

финансијски инструмент (хартије од вриједности и кредити) утврди да ли је извршена 

модификација значајна, односно да ли је разлика између садашње вриједности преосталих 

новчаних токова дисконтованих примјеном оригиналне ефективне каматне стопе и 

садашње вриједности измијењених новчаних токова дисконтованих примјеном 

оригиналне ефективне каматне стопе већа од 10%. 

(3) Уколико је модификација значајна, банка престаје признавати оригиналну ставку 

финансијске активе и почиње признавати нову ставку.  

При томе, банка утврђује да ли нова ставка финансијске активе представља POCI 

имовину, те уколико је то случај исту третира у складу са чланом 8. овог упутства. 

Уколико се не ради о POCI имовини банка проводи поново BM тест и SPPI тест, те 

одређује примјерен модел рачуноводственог мјерења за нову модификовану ставку 

финансијске активе. 

(4) Уколико модификација није значајна, банка наставља са признавањем ставке финансијске 

активе.  
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 Шта у случају када над једним кредитом имамо више модификација да ли се износ од 10% 

разлика у новчаном току мјери на претходну модификацију или кумулативно на први 

основни уговор? 

Такође, достављен је приједлог да се значајност модификације не ограничава само на овај 

услов јер могу постојати и други релевантни услови, нпр. квалитативни: промјена дужника, 

промјена валуте. Ако је интерно прописан нижи trashold може ли банка примјењивати 

интерни? Такође, није појашњен даљњи третман добити/губитка усљед модификације која није 

значајна. 

 

4.3. Очитовање 

Код разграничења накнаде, у случају да је банка уговорила нову накнаду приликом 

модификације која је значајна, врши се оприходовање остатка накнаде за изложеност која се 

престала признавати, те се нова накнада разграничава на вијек трајања кредита. 

Што се тиче броја дана кашњења, признавањем нове изложености, подразумијева се да су све 

претходне обавезе затворене, те бројање дана почиње од нуле и у складу са тим извјештава о 

рочној усклађености. 

Признавањем нове изложености формирају се нови очекивани кредитни губици. Напомињемо 

да у случају модификације банка не може модификовану изложеност распоредити у нижи ниво 

кредитног ризика од оне у коју је била распоређена оригинална изложеност прије извршене 

модификације, а што је предвиђено чланом 17. став 4. Одлуке.   

Надаље, признавање новог финансијског инструмента се врши на исти начин без обзира на 

разлоге модификације, а износ од 10% се мјери у односу на претходну модификацију. 

Што се тиче значајности модификације, приједлог се дјелимично прихвата. Остаје на снази 

одредба којом се предвиђа да се утврди да ли је извршена значајна модификација у зависности 

да ли разлика у новчаним токовима прије и послије модификације већа је од 10%, али је 

извршена допуна с новим ставом који гласи: 

„Банка може, поред критеријума из става 2. овог члана, интерним актима прописати и додатне 

критеријуме за утврђивање значајности модификације“. 

Банка може примјењивати интерно прописани нижи праг материјалности. Даљи третман 

добити/губитка услијед модификације која није значајна банка је дужна дефинисати интерним 

рачуноводственим приручником. 

 

5. Обим третмана финансијске активе 

 

5.1. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

Члан 7: 

(1) У зависности од врсте финансијске активе, банка примјењује пуни третман на све ставке 

финансијске активе, осим на сљедеће ставке на које примјењује дјелимични третман:  

1) потраживања од купаца и остала потраживања,  

2) потраживања по основу финансијског лизинга. 

(2) Пуни третман подразумијева цјелокупни процес класификације и вредновања ставке 

финансијске активе, док дјелимични третман подразумијева само распоређивање 

изложености у нивое кредитног ризика и утврђивање и признавање очекиваних кредитних 

губитака. 
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5.2. Коментари и упити у јавној расправи 

Према члану 7. потраживања за финансијски лизинг, банка је дужна примјенити дјелимични 

третман (односно кориштење таблице дефинисаних процената наведених у члану 27 – Одлуке). 

Наведено је у супротности са МСФИ 9, гдје се потраживања по лизингу приказују скупа са 

потраживањима за дате кредите, односно МСФИ 9 их сматра једном категоријом. У пракси 

постоје случајеви гдје банка која има потраживања по финансијском лизингу, које у складу са 

МСФИ 9 методологијом матичне групе, ставља у исту категорију као и дате кредите према 

клијентима, а према Одлуци је супротна пракса, што би захтијевало двоструко вођење 

рачуноводствених евиденција. У пракси је могуће да се направе поједностављени модели 

процјене умањења вриједности, али се такве процјене требају креирати на бази очекиваних 

кредитних губитака користећи се текућим, историјским подацима и најбољим процјенама 

будућих дешавања. 

 

5.3. Очитовање 

Наведено није у супротности са МСФИ 9, јер стандард предвиђа поједностављени приступ за 

потраживања од купаца, уговорну имовину и потраживања за лизинг ( тачка 5.5.15), односно у 

случају банака које послују на нашем тржишту, потраживања по основу финансијског лизинга. 

Супервизорска пракса показује да банке које нуде услуге финансијског лизинга углавном 

бирају поједностављени приступ, те смо става да исти треба бити прописани на нивоу цијелог 

банкарског система. 

 

6. BM тест 

6.1.a Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

Члан 9. став 5. тачка 1: 

Приликом провођења BM теста, банка је дужна поступати на сљедећи начин: 

1) извршити провјеру пословног модела “Држање ради наплате“ на начин да 

потврди најмање сљедеће:  

1. да су продаје дужничких инструмената у претходном периоду биле ријетке 

(иако могу бити значајне у вриједности) или изузетно мале вриједности (иако 

су честе), при чему се значајност одређује у поређењу са истом врстом 

изложености у оквиру истог пословног модела, 

2. да су ријетке продаје биле оправдане, а на основу утврђивања: 

- значајности временског периода задржавања инструмента у књигама 

банке, односно да ли су продаје које су извршене биле близу рока 

доспијећа инструмента и да ли су приходи од продаје приближно једнаки 

износу који би се добио по основу преосталих уговорених новчаних 

токова, 

- да ли су продаје посљедица повећања кредитног ризика друге уговорне 

стране (нпр. продаја портфолија који је у статусу неизмирења обавеза, 

пада рејтинга емитента дужничке хартије од вриједности и слично), 

- да ли су продаје посљедице интерног или есктерног стресног сценарија,  

- да ли су продаје посљедица потребе усклађивања са прописаним 

ограничењима изложености, 

3. да се дужнички инструмент не држи у портфолију због потребе осигуравања 

оперативне ликвидности. 
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6.2.а Коментари и упити у јавној расправи 

У члану 9. став 5. тачка 1. подтачка 1. претпоставља се да су се продаје десиле, што у пракси 

често није случај. Потребно увести и додатни услов да се продаје уопште нису десиле. 

 

6.3.а Очитовање 

Приједлог се прихвата, став 5. тачка 1. подтачка 1. допуњен је на сљедећи начин: 

„да су продаје дужничких инструмената у претходном периоду (уколико их је било) биле 

ријетке (иако могу бити значајне у вриједности) или изузетно мале вриједности (иако су честе), 

при чему се значајност одређује у поређењу са истом врстом изложености у оквиру истог 

пословног модела“. 

 

6.1.б Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

6.2.б Коментари и упити у јавној расправи 

Став 5. тачка 2. подтачка 1. и 2. није у складу са стандардом који не ограничава на било који 

начин учесталост и вриједност продаја. Ово је посебно значајно због специфичности тржишта 

гдје постоји мањак инструмената потребних за одржавање ликвидности, те банке ријетко 

продају имовину „Држање ради наплате или продаје“ у условима вишка ликвидности на 

тржишту (Б4.1.4.Б). У поређењу са пословним моделом чији је циљ држати финансијску 

имовину ради прикупљања уговорних новчаних токова, овај пословни модел ће типично 

укључивати учесталије продаје веће вриједности. То је зато јер је продаја финансијске имовине 

саставни дио постизања циљ овог пословног модела а не само споредни елемент. Међутим, не 

постоји ограничење у смислу учесталости или вриједности продаја у оквиру овог модела јер су 

и прикупљање уговорних новчаних токова и продаја финансијске имовине саставни дио за 

постизање овог циља.  

 

Члан 9. став 5. тачка 2: 

Приликом провођења BM теста, банка је дужна поступати на сљедећи начин: 

2) извршити провјеру пословног модела “Држање ради наплате или продаје“ на 

начин да потврди најмање сљедеће: 

1. да су учесталост, број и вриједност продатих дужничких инструмената већи 

од оних у пословном моделу “Држање ради наплате“, али да ниво 

учесталости продаје инструмената није претјерано велики, 

2. да је приликом доношења одлуке о стицању или продаји дужничког 

инструмента била битнија информација о приходима по основу камате, него о 

приходима који би се остварили продајом дужничког инструмента, при чему 

банка треба извршити и анализу структуре прихода од сличног инструмента у 

претходном периоду, 

3. динамику праћења кредитног квалитета друге уговорне стране, 

4. примарне разлоге/циљеве држања дужничког инструмента, који могу на 

примјер бити управљање потребама за ликвидношћу, постизање рочне 

усклађености инструмената активе и обавеза и слично.  
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6.3.б Очитовање 

Код утврђивања пословног модела, чланом 9. дате су минималне ставке које банка треба узети 

у разматрање, при чему, свака наведена ставка не треба бити у потпуности испуњена да би иста 

била додјељена одређеном пословном моделу.  

Чланом 9, став 5. тачка 2. подтачка 4. стоји „примарне разлоге/циљеве држања дужничког 

инструмента који могу на примјер бити управљање потребама за ликвидношћу, постизање 

рочне усклађености инструмента активе и обавеза и слично“. С тим у вези, банка може 

континуирано да држи обвезнице у портфолију „Држање ради наплате или продаје“ без да 

прода иједну хартију од вриједности, јер је намјера држања за потребе ликвидности, које могу, 

а не морају да се десе. Скрећемо вам пажњу да код утврђивања фер вриједности те обвезнице 

треба провјерити да ли се испуњавају услови из члана 15. Упутства. 

 

6.1.в Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

6.2.в Коментари и упити у јавној расправи 

Зашто су у оквиру овог члана наведене упуте за вредновање финансијског инструмента, што 

није наведено у тацки а. и б. Надаље у продужетку члан 11. даје упуте за вредновање за све 

пословне моделе. Размотрити брисање: „... те се дужнички инструмент у оквиру овог модела 

вреднују по фер вриједности кроз рачун добити или губитка." 

6.3.в Очитовање 

Приједлог се прихвата, наведена одредба је избрисана у коначном приједлогу Упутства. 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 9. став 5. тачка 3: 

Приликом провођења BM теста, банка је дужна поступати на сљедећи начин: 

приликом одређивања пословног модела “Пословни модел са осталим циљевима“ основни циљ 

управљања дужничким инструментима није ни држање ради наплате ни држање ради наплате 

или продаје. Циљ овог модела обично доводи до активне куповине и продаје, а прикупљање 

уговорених новчаних токова само је споредни елемент у остваривању циља овог пословног 

модела,  

те се дужнички инструменти у оквиру овог модела вреднују по фер вриједности кроз биланс 

успјеха.  
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7. SPPI тест 

7.1. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

Члан 10: 

(1) SPPI тест врши се само за ставке финансијске активе које представљају дужничке 

инструменте који нису добили статус POCI имовине.  

(2) Банка је дужна да у својим интерним актима дефинише начин провођења SPPI теста, при 

чему узима у обзир најмање сљедеће: 

1) да ли камата садржи само накнаду за кредитни ризик, ризик ликвидности, 

административне трошкове, профитну маржу и слично, која је укључена у 

уговором дефинисану каматну стопу. 

При томе, ако банка закључи да уговорени новчани токови обухватају и накнаду за 

друге врсте ризика или промјењивост уговорених новчаних токова који не одражавају 

суштину уговора на основу којег се признаје тај инструмент, онда такви новчани 

токови не представљају само плаћање главнице и камате, 

2) утврди да ли камата у оквиру уговора садржи само накнаду за временску 

вриједност новца којом се осигурава накнада за проток времена.  

При томе, ако банка закључи да се очекивани недисконтовани новчани токови значајно 

разликују у односу на уговорене недисконтоване новчане токове, у случајевима гдје се 

на примјер каматна стопа мијења фреквенцијом мањом од фреквенције референтне 

каматне стопе на којој се заснива и слично, онда такви новчани токови не представљају 

само плаћање главнице и камате, 

3) утврди постојање неуобичајених одредаба у уговору о дужничком инструменту. 

При томе, ако банка установи постојање неуобичајених одредаба у уговору о 

дужничком инструменту као што су: постојање финансијске полуге приликом 

одређивања каматне стопе (нпр. ако се референтна каматна стопа множи са фактором 

већим од 1), везаност камате за друге цијене или индексе, поред варијабилних 

референтних каматних стопа или стопе инфлације, постојање могућности 

конвертовања инструмента у други финансијски инструмент или валуту по унапријед 

одређеним условима, постојање ограничења из уговора по питању наплате 

потраживања (нпр. банка је правно ограничена да врши наплату искључиво из 

новчаних токова везаних за тај дужнички инструмент или из пројекта који се њиме 

финансира), постојање инверзне каматне стопе (нпр. каматна стопа се формира на 

начин да се од марже банке одузме промјењива референтна каматна стопа или се 

каматна стопа увећава усљед умањења референтне каматне стопе) и слично, онда такви 

новчани токови не представљају само плаћање главнице и камате. 

4) утврди значајност промјене износа уговорених новчаних токова усљед провјере 

валутне структуре.  

При томе, уколико банка, усљед провјере валутне структуре, утврди да се нпр. новчани 

токови могу измиривати у различитим валутама (нпр. главница се измирује у EUR, а 

камата у CHF), да је каматна стопа која се везује за референтну стопу валуте различита 

од оне у којој је кредит деноминован (нпр. кредит одобрен у USD, уз камату која се 

плаћа у тој валути, а рачуна се на основу годишњег EURIBOR-а) и слично, онда такви 

новчани токови не представљају само плаћање главнице и камате.  

5) утврди да ли опција пријевремене отплате као и опција продужења рока 

дужничког инструмента не представља само неподмирени износ главнице и 

камате, те разумну додатну накнаду за пријевремени раскид уговора, односно 

продужење истог.  

При томе, уколико банка утврди да дужнички инструмент садржи уговорне одредбе 

које могу промијенити вријеме или износ новчаних токова, дужна је процијенити 

значајност тих промјена, и сходно томе одредити да ли такви новчани токови 

представљају само плаћање главнице и камате. 
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7.2. Коментари и упити у јавној расправи 

а) Достављено је питање да ли ће агенције за банкарство или Централна банка у будућности 

објављивати податке о минималним и максималним каматним стопама за тржиште РС и ФБиХ 

по главним типовима кредитних производа за физичка и правна лица, као и информације о 

накнадама по врстама производа. Редовно и ажурно објелодањивање наведених података 

омогућило би банакама да SPPI тест спроведу објективно, реално и досљедно. Постојећи 

подаци у виду просјека који се објављују нису довољни. 

б) Неке од одредби овог члана по аутоматизму одређују да новчани токови из имовине не 

представљају само плаћање главнице и камате, а да се не оставља могућност аргументације за 

not genuine и deminimis случајеве - што је иначе подржано кроз МСФИ 9. 

в) Достављен је приједлог да се прецизно наведе како се ова одредба не односи на кредите у 

BAM, нити кредите у BAM са EUR валутном клаузулом. 

г) Достављена је сугестија да се дефинише која је то разумна додатна накнада за пријевремени 

раскид уговора. Приједлог је да се дефинише 5%. 

 

7.3 Очитовање 

а) Одлуком и Упутством се неће прописивати објављивање тражених података.  

б) Упутством су дате минималне смјернице за примјени МСФИ 9, те исте нису моге 

обухватити све одредбе наведеног стандарда. Обавеза банке је да дефинише начин провођења 

SPPI теста, који може, али и не мора да садржи аргументацију за not genuine и de minimis.  

в) Приједлог се прихвата, за наведени члан је извршена допуна на сљедећи начин: „Банка није 

у обавези да процјењује кредитно-девизни ризик за изложености са девизном клаузулом у 

EUR, имајући у виду постојање валутног одбора у Босни и Херцеговини“ 

г) Код утврђивања накнада код пријевременог раскида уговора за физичка лица, посебна 

пажња се мора посветити одредбама Закона о банкама, подзаконским актима Агенције, као и 

Закона о заштити корисника финансијских услуга (ФБиХ) којима се дефинише максимална 

накнада коју банка може наплатити.  
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8. Избор примјереног модела рачуноводственог мјерења 

 

8.1. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу  

 

8.2. Коментари и упити у јавној расправи 

Непотпуна дефиниција могућности вредновања по фер вриједности кроз остали укупни 

резултат у односу на МСФИ 9: 5.7.5, што оставља простора за погрешна тумачења. 

 

8.3. Очитовање 

Сматрамо да наведена дефиниција није у супротности са МСФИ 9, а Упутством није могуће 

давати обимна тумачења свих дефиниција стандарда. 

 

9. Почетно вредновање ставки финансијске активе 

 

9.1. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

Члан 11: 
(1) На основу резултата BM теста и SPPI теста, банка за сваку ставку финансијске активе која 

представља дужнички инструмент примјењује један од сљедећих рачуноводствених 

третмана на начин приказан у Прилогу 3. овог упутства, односно: 

1) вредновање по амортизованом трошку у случају избора пословног модела “Држање 

ради наплате“ и када су испуњени услови SPPI теста, 

2) вредновање по фер вриједности кроз остали укупни резултат у случају избора 

пословног модела “Држање ради наплате или продаје“ и када су испуњени услови 

SPPI теста, 

3) вредновање по фер вриједности кроз биланс успјеха у случају избора пословног 

модела са осталим циљевима и када нису испуњени услови SPPI теста. 

(2) Банка може власничке инструменте вредновати по фер вриједности кроз биланс успјеха 

или по фер вриједности кроз остали укупни резултат, а финансијске деривате може 

вредновати само по фер вриједности кроз биланс успјеха. 

(3) Банка може при почетном признавању неопозиво одредити да се и остале ставке 

финансијске активе мјере по фер вриједности кроз биланс успјеха, уколико на такав начин 

уклања или значајно смањује неконзистентност у рачуноводственом вредновању и 

признавању те ставке (енгл. fair value option). 

 

Члан 14: 

(1) Ставке финансијске активе се у тренутку почетног признавања вреднују по фер 

вриједности увећано за трошкове трансакције.  

(2) Изузетно од става 1. овог члана, уколико се ставке финансијске активе накнадно вреднују 

по фер вриједности кроз биланс успјеха не врши се увећање за трошкове трансакције у 

тренутку почетног признавања. 

 



 

 

 

 

79 

 

9.2. Коментари и упити у јавној расправи 

Прописано је да се ставке финансијске активе у тренутку почетног признавања вреднују по фер 

вриједности увећано за трошкове трансакције. Молимо за детаљније појашњење трошкова 

трансакције. 

 

9.3. Очитовање 

Трошкови трансакције дефинисани су чланом 2. став 1. тачка 12. Упутства: 

„Трошкови трансакције су трошкови продаје ставке активе на главном (или најповољнијем) 

тржишту за ту ставку активе, и који су директно повезани са продајом те ставке, те испуњавају 

оба сљедећа критерија: 

1) произилазе директно из наведене трансакције и битни су за исту,  

2) не би настали код банке да није донесена одлука о продаји те ставке активе.„ 

Један од примјера трошкова трансакције су накнаде које банке плаћају брокерским кућама 

приликом куповине хартија од вриједности. 

 

10. Накнадно вредновање ставки финансијске активе по фер вриједности 

 

10.1. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

Члан 15: 

(1) Ставке финансијске активе накнадно се вреднују по фер вриједности уколико је 

примјењен рачуноводствени третман: вредновање по фер вриједности кроз остали укупни 

резултат или вредновање по фер вриједности кроз биланс успјеха.  

(2) Приликом вредновања ставке финансијске активе по фер вриједности, потребно је 

утврдити: 

1) главно, односно најповољније тржиште за ту ставку и 

2) методе вредновања примјерене за одређивање фер вриједности те ставке, узимајући у 

обзир доступност улазних података који се могу користити за одређивање цијене 

предметне ставке, те ниво хијерархије фер вриједности којем ти улазни подаци 

припадају. 

(3) За потребе вредновања из става 2. тачка 2. овог члана, банка може користити једну од 

сљедећих метода: 

1) тржишну методу, односно: 

1. методу вредновања по тржишној цијени (енгл. Mark-to-Market), према којој се за 

вредновање одређене ставке финансијске активе користи посљедња цијена са 

активног тржишта или 

2. методу вредновања по моделу (енгл. Mark-to-Model), која се користи уколико 

постоји активно тржиште за сличну ставку финансијске активе, али не и за 

предметну ставку финансијске активе која се вреднује (нпр. дужнички инструмент 

је издат од стране истог емитента и/или има исту рочност и слично).  

2) методу дисконтованог новчаног тока (енгл. Discounted cash flows), која подразумијева 

свођење на садашњу вриједност, а користи се уколико нису доступне информације о 

цијени за исту или сличну ставку финансијске активе на активном тржишту.  

(4) За потребе примјене става 3. овог члана, сматра се да за одређену ставку финансијске 

активе постоји активно тржиште уколико су испуњени минимално сљедећи услови:  

1) у последњих годину дана, извршене су минимално двије трансакције мјесечно и  

2) остварено је минимално 25 хиљада КМ промета одређеном ставком финансијске 

активе у посљедња три мјесеца. 
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10.2. Коментари и упити у јавној расправи 

а) Потребно је конкретно дефинисати која је посљедња цијена са активног тржишта. Приједлог 

је да се дефинише тзв. „bid price“. 

б) Нејасно је које тржиште посматрати у случајевима продаје дијела кредитног портфолија, 

обзиром на недоступност података о сличним продајама у БиХ. Надаље наведени праг не 

узима у обзир % удјела тргованих хартија од вриједности у укупно издатим хартијама од 

вриједности, односно ни дубину ни ширину трзишта. 

в) Да ли се за дисконтовани новчани ток може користити yield to maturity (YTM) стопа или се 

мора користити тржишна стопа за дисконтовање новчаног тока? Уколико да, која би то 

тржишна стопа била? 

г) На који начин одредити стопу за дисконтовање - за методу дисконтованог новчаног тока 

уколико нису доступне информације за вредновање финансијског инструмента за исту или 

сличну ставку финансијске имовине, уважавајући одредбу МСФИ 9 стандарда у коме је 

наведено „разумне и поуздане податке који су доступни без додатног трошка и напора"? 

д) У члану 15. Упутства наведено је да банка може за фер вриједност финансијске имовине 

користити: тржишну методу или методу дисконтованог новчаног тока. Банка у свом 

портфолију посједује власничке хартије од вриједности, шта уколико се једне године активно 

трговало, према условима дефинисаним за тржишну методу, и банка те године примјењује 

тржишну методу, а друге године трговина се обављала у обиму који не задовољава прописане 

услове у погледу броја трансакција, да ли банка тада почиње са вредновањем финансијског 

инструмента методом дисконтованог новчаног тока? Шта ако треће године поново се 

успостави активно трговање? Да ли банка тада поново прелази на вредновање по тржишној 

цијени? 

ђ) У складу са чланом 15. став 4. тачка 1. Упутства један од услова за одређивање активног 

тржишта је да су у посљедњих годину дана извршене минимално двије трансакције мјесечно. 

Молимо појашњење да ли се мисли у просјеку двије трансакције мјесечно (односно минимално 

24 трансакције у години дана) или сваки мјесец у задњих годину дана минимално двије 

трансакције? 

 

10.3. Очитовање 

а) Упутство је допуњено на начин да се код вредновања по тржишној цијени за одређене ставке 

финансијске активе користи посљедња средња цијена са активног тржишта. 

б) У случају да за поједину ставку финансијске активе не постоји активно тржиште, односно 

није могуће примјенити методу вредновања по тржишној цијени, банка користи једну од 

метода наведених у члану 15. став 3. Упутства. У ставу 4. наведеног члана дефинисана је и 

дубина и ширина тржишта.  

в) За дисконтовање новчаног тока може се користити yield to maturity стопа.  

г) У зависности о којем је инструменту ријеч, банка процјењује најадекватнију методу за 

дисконтовање новчаног тока, који се може заснивати на процјени очекиваних новчаних 

прилива/одлива од истог или процјене стопа амортизованог трошка. Тако на примјер, у 

недостатку активног тржишта за државне обвезнице, за потребе дисконтовања, банка може 

користити најмање висину каматне стопе (купона) дате за тај инструмент, прилагођено за 

остале факторе, као напримјер, вријеме доспијећа (yield to maturity). 
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д) Активно тржиште је дефинисано чланом 15. став 4. Упутства. У случају поновне појаве 

активног тржишта у складу са напријед наведеном одредбом, банка може промјенити технику 

вредовања. При томе, приликом промјене технике вредновања банка је дужна узети у обзир све 

одредбе Међунардног стандарда финансијског извјештавања 13 - Мјерење фер вриједности 

према којем „промјена технике вредновања или њене примјене је прикладна ако се њоме 

добија мјера која је једнако репрезентативна или репрезентативнија као фер вриједност“, што 

ће се цијенити за сваки случај промјене технике вредновања посебно. 

ђ) Приједлог се прихвата, наведени став је надопуњен на сљедећи начин:  

1) у посљедњих годину дана извршене су минимално двије трансакције сваки мјесец. 

 

11. Накнадно вредновање ставки финансијске активе по амортизованом 

трошку 

 

11.1. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

11.2. Коментари и упити у јавној расправи 

a) Да ли ово значи да одабир начина вредновања у обзир не узима резултате SPPI теста, већ 

само резултат одабира пословног модела? Такође, члан 16. захтијева кориштење ефективне 

каматне стопе на датум извјештавања. МСФИ 9 даје упутства о ефективној каматној стопи која 

треба бити кориштена. Горе наведена формулација може бити збуњујућа. 

б) Прописано је накнадно вредновање финансијске активе по амортизовном трошку. У вези са 

изложеностима распоређеним у ниво ризика 3 и POCI имовину за које се одгађа признавање 

прихода од камата у билансу успјеха до њихове наплате, интересује нас да ли ови одложени 

приходи од камата који су евидентирани на ванбилансу улазе у изложеност потраживања 

клијента на ванбилансним евиденцијама. 

Да ли се ненаплаћена потраживања од камата обрачуната до момента уласка у ниво ризика 3 

задржавају на билансним евиденцијама? 

Члан 16: 

(1) Ставке финансијске активе које се држе ради наплате банка накнадно вреднује по 

амортизованом трошку уз примјену методе ефективне каматне стопе, према којој се сви 

процијењени будући новчани токови током очекиваног вијека трајања ставке финансијске 

активе дисконтују ефективном каматном стопом важећом на датум извјештавања.  

(2) Приходи од камата обрачунавају се примјеном методе ефективне каматне стопа на бруто 

књиговодствену вриједност главнице за изложености које су распоређене у ниво кредитног 

ризика 1 и 2.  

(3) За изложености у статусу неизмирења обавеза, односно изложености распоређене у ниво 

кредитног ризика 3 сматра се да постоји неизвјесност каматних прихода и POCI имовину за 

коју су утврђени и књиговодствено евидентирани очекивани кредитни губици у износу већем 

или једнаком 15% изложености или која испуњава друге услове из члана 20. Одлуке, те се 

одгађа признавање тих прихода у билансу успјеха до њихове наплате. Та потраживања по 

основу камата банка евидентира на рачунима ванбилансне евиденције до њихове наплате.  
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У случају да изложеност из нивоа кредитног ризика 3 пређе у ниво кредитног ризика 2, да ли 

се укупно обрачуната ненаплаћена камата која је евидентирана на ванбилансним евиденцијама 

искњижава и евидентира у биласним евиденцијама? 

в) Члан 16. став 3. је у директној колизији са МСФИ 9 и Законом о рачуноводству и ревизији. 

Наиме, за Ниво 3 кредити и POCI камата се обрачунава у ВБ, тек по наплати се признаје као 

приход билансно, иако стандард налаже да се приходи признају на акруалној основи не на 

готовинском току. Стандард налаже да се сва потраживања требају водити билансно, а обрачун 

камате по нето књиговодственој вриједности - НКВ (бруто вриједност кредита - исправка 

вриједности) за све нивое. 

г) У члану 16. став 3. наведено је: „За изложености у статусу неизмирења обавеза, односно 

изложености распоређене у ниво кредитног ризика 3 сматра се да постоји неизвјесност 

каматних прихода и POCI имовину за коју су утврђени и књиговодствено евидентирани 

очекивани кредитни губици у износу већем или једнаком 15% изложености или која испуњава 

друге услове из члана 20. Одлуке, те се одгађа признавање тих прихода у билансу успјеха до 

њихове наплате. Та потраживања по основу камата банка евидентира на рачунима ванбилансне 

евиденције до њихове наплате." 

Став у супротности са МСФИ 9: 5.4.1(б), тј. нема unwinding. 

 

11.3. Очитовање 

а) Начин вредновања узима у обзир резултате SPPI теста, што је јасно наведено у члану 11. 

став 1. Упутства - Избор примјереног модела рачуноводственог мјерења. Ефективна каматна 

стопа је дефинисана чланом 2 став 1. тачка 6. Упутства, те је усклађена са дефиницијом исте у 

МСФИ 9. 

б) Скрећемо пажњу да је признавање прихода за изложености које су распоређене у ниво 

кредитног ризика 3 сада дефинисано Одлуком и то чланом 25. став 8. којим се за „изложености 

дефинисане чланом 2. став 1. тачка 2. ове одлуке, сматра да постоји неизвјесност наплате 

каматних прихода, те се одгађа признавање тих прихода у билансу успјеха до њихове наплате. 

Та потраживања по основу камата банка евиденционо води до њихове наплате“. При томе, 

исти могу бити књиговодствено признати као дио каматног прихода тек након наплате.  

Каматни приход за који постоји неизвјесност наплате, те се одгађа њихово признавање, не 

улази у изложеност дефинисану чланом 2. став 1. тачка 1. Одлуке. 

Ненаплаћена потраживања од камата обрачуната и књиговодствено призната као каматни 

приход до момента распоређивања клијента у ниво кредитног ризика 3 задржавају се у 

билансним евиденцијама банке. 

У случају да је клијент испунио све услове за прелазак у нижи ниво кредитног ризика, 

ненаплаћени каматни приход банка наставља водити евиденционо све до његове наплате. 

в) Признавања каматних прихода се врши на исти начин као и прије преласка на МСФИ 9, те 

регулатор задржава дискреционо право којим је ради опрезности признавање каматних 

прихода за које постоји неизвјесност наплате у рачуну добити и губитка (билансу успјеха) 

могуће тек након наплате истих. 

Такође, акруална основа за признавање каматних прихода за кредите у статусу неизмирења 

обавеза је на сличном нивоу као и камата из новчаног тока, јер се акруална основа израчунава 

и процјењује из реализованих новчаних токова. 
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г) За изложености у нивоу кредитног ризика 3, банка може признати unwinding у случају да 

није дошло до промјена претпоставки за наплату изложености нити висине изложености. 

 

 

12. Очекивани кредитни губици 

 

12.1. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

Члан 17: 

 (1) Банка утврђује очекивани кредитни губитак за ставке финансијске активе које се у 

складу са чланом 11. овог упутства вреднују по амортизованом трошку и фер вриједности 

кроз остали укупни резултат. 

(2) Банка је дужна да очекиване кредитне губитке за изложености распоређене у ниво 

кредитног ризика 1 обрачунава за дванаестомјесечни период, а да за изложености 

рапоређене у нивое кредитног ризика 2 и 3 обрачунава очекиване кредитне губитке до 

истека рочности изложености.  

(3) Банка је дужна да на индивидуалној основи утврђује очекивани кредитни губитак за 

појединачно значајне изложености распоређене у ниво кредитног ризика 3, односно које 

су веће од:  

1) 30 хиљада КМ, уколико њена нето актива износи до 500 милиона КМ,  

2) 50 хиљада КМ, уколико њена нето актива износи од 500 милиона КМ до једне 

милијарде КМ,  

3) 100 хиљада КМ, уколико њена нето актива износи преко једне милијарде КМ.  

(4) Банка може својим интерним актима утврдити ниже прагове од наведених у ставу 3. 

овог члана.  

(5) Укупна нето актива из става 3. овог члана подразумијева износ нето активе према 

ревидираним финансијским извјештајима банке за претходну годину. 

(6) Банка утврђује очекивани кредитни губитак за изложености на групној основи у складу 

са сљедећом општом формулом:  

𝑬𝑪𝑳 = 𝑷𝑫 × 𝑳𝑮𝑫 × 𝑬𝒂𝑫 

 гдје је:  

ECL – очекивани кредитни губитак  

PD – вјероватноћа наступања статуса неизмирења обавеза  

LGD – губитак усљед наступања статуса неизмирења обавеза  

EaD – изложеност у тренутку настанка статуса неизмирења обавеза  

(7) Банка утврђује очекивани кредитни губитак за изложености на индивидуалној основи 

као позитивну разлику између бруто књиговодствене вриједности изложености и 

процијењених будућих новчаних токова (од оперативних прихода и/или реализације 

колатерала) током очекиваног вијека трајања ставке финансијске активе дисконтованих 

ефективном каматном стопом важећом на датум извјештавања. При томе, процјена 

извјесности будућих новчаних токова од оперативних прихода мора се заснивати најмање 

на:  

1) историјским новчаним токовима у периоду од најмање задњих шест мјесеци,  

2) поузданој документованости будућих новчаних токова,  

3) искуству банке у наплати потраживања од клијената са сличним карактеристикама.  

(8) Банка утврђује очекивани кредитни губитак за POCI имовину из члана 8. овог упутства 

на индивидуалној основи, а на начин дефинисан ставом 7. овог члана.  

(9) Изузетно од става 3. овог члана, Агенција ће, уколико надзором утврди да је потребно, 

наложити да банка на индивидуалној основи утврђује очекиване кредитне губитке за 

одређене ставке које су распоређене у ниво кредитног ризика 1 и 2.  

(10) Изузетно од става 6. овог члана банка може за потребе утврђивања очекиваних 

кредитних губитака за ставке на које се примјењује дјелимични третман из члана 7. овог 

упутства користити поједностављени приступ, те вршити експертну процјену очекиваних 

губитака на основу историјских података о наплатама таквих врста потраживања, 

евидентираним губицима, те на будућим очекивањима о наплатама таквих врста 

потраживања.  
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12.2. Коментари и упити у јавној расправи 

а) Да ли ово значи да се за изложености распоређене у ниво кредитног ризика 1 које имају 

преосталу рочност краћу од 12 мјесеци ECL рачуна и даље за 12 мјесеци или је допуштено 

рачунати до преостале рочности? 

б) У складу са ставом 3. прописано је да је банка дужна да на индивидуалној основи утврђује 

очекивани кредитни губитак за појединачно значајне изложености распоређене у ниво 

кредитног ризика 3. За потребе утврђивања индивидуалног кредитиног губитка мора се знати 

ниво нето активе, да ли се мисли на билансну или укупну нето активу (билансну и 

ванбилансну)? Да ли се мисли на нето активу према задњим званичним финансијским 

извјештајима или? 

в) Достављен је приједлог за допуну члана 17. став 7. након подтачке 3. са текстом: „ различита 

сценарија будућих очекиваних новчаних токова, са процентима вјероватноће остварења истих 

и обрачуном коначног износа очекиваних новчаних токова или коначном текстуалном оцјеном 

разлога за који од 3 сценарија се банка финално опредијелила".  

г) Ставом 7. је прописано да се процјена извјесности будућих новчаних токова мора заснивати 

између осталог и на искуству банке у наплати потраживања од клијената са сличним 

карактеристикама. Да ли регулатор има препоруке на којима би банка базирала своје закључке 

о искуству? 

д) Препоручујемо да се дефинишу прагови значајности ставки нивоа кредитног ризика 3, које 

се не посматрају индивидуално, тако да се став 10. допуни и гласи: „Изузетно од става 6. овог 

члана банка може за потребе утврђивања очекиваних кредитних губитака за ставке, мање од 

појединачно значајне изложености, на које се примјењује дјелимични третман из члана 7. овог 

Упутства користити поједностављени приступ, те вршити експертну процјену очекиваних 

губитака на основу историјских података о наплатама таквих врста потраживања, 

евидентираним губицима, те на будућим очекивањима о наплатама таквих врста 

потраживања." 

ђ) Да ли се за израчун очекиваних кредитних губитака (ECL) за ниво кредитног ризика 3 такође 

треба користити LGD параметар исти који се користи за ниво кредитног ризика 2? 

е) Молимо да се наведе кориштење вриједности колатерала или очекиваних будућих новчаних 

токова у смислу израчуна очекиваних кредитних губитака за кредитни ниво 1 и 2? 

ж) На који начин документовати „експертну процјену очекиваних губитака на основу 

историјских података" у смислу члана 17. став 10. Упутства? 

з) Третман "техничке грешке" је само споменут у дијелу члана 18. који се односи на PD 

параметар? Да ли се третман "техничке грешке" треба конзистентно примјенити и при 

обрачуну осталих риск параметара тј. LGD и CCF? 

 

12.3. Очитовање  

а) Приликом израчунавања очекиваног кредитног губитка за изложености у нивоу кредитног 

ризика 1 користи се дванаестомјесечни PD параметар неовисно од преостале рочности 

изложености. 

б) Под нето активом из става 5. подразумијева се нето билансна актива, а у истом ставу је 

дефинисано да се узима податак из ревидираног извјештаја за претходну годину. Наведени 

праг се утврђује једном годишње.  
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в) Приједлог се дјелимично прихвата, наведени став је допуњен на сљедећи начин: “Банка 

може користити више различитих сценарија (од оперативних прихода и/или реализације 

колатерала) приликом процијењивања будућих новчаних токова са процентима вјероватноће 

остварења истих“. 

г) Потребно је да банка анализира и сама процијени претходна искуства у наплати и који су 

њени клијенти који имају сличне карактеристике. 

д) Наведени став 10. се односи искључиво на ставке на које се примјењује дјеломични третман 

у складу са чланом 7. Упутства, тј. на потраживања од купаца и остала потрааживања, 

потраживања по основу факторинга и потраживања по основу финансијског лизинга.  

ђ) Банка може користити јединствен LGD параметар за све нивое кредитног ризика. 

е) Банка за израчун очекиваних кредитних губитака за кредитни ниво 1 и 2 може користити 

само новчани депозит који испуњава услове из става 7. и 8. члана 20. Упутства. 

ж) Експертна процјена се треба заснивати на анализи историјских података стварних уплата, 

прилагођених за најновија сазнања о истим. Анализа се може документовати. 

з) Уважавамо наведену сугестију, те су у овом смислу извршене допуне члана 19. Упутства. 
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13. Вјероватноћа наступања статуса неизмирења обавеза (PD параметар) 

 
13.1. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

Члан 18: 

(1) За потребе одређивања вриједности PD параметра, банка све сегменте изложености распоређује у PD 

хомогене групе, којима на одговарајући начин (у складу са својом интерном методологијом) додјељује 

вриједност PD параметра. При томе, очекује се да банка PD параметар процјењује на основу историјских 

стопа уласка у статус неизмирења обавеза, израчунатих као однос броја пласмана у статусу неизмирења 

обавеза на почетку релевантног периода и броја пласмана унутар те хомогене групе на крају тог 

периода. 

(2) Банка вриједност PD параметра одређује статистичким методама, односно комбинацијом експертне 

процјене и статистичких метода.  

(3) Банка случајеве техничке грешке из члана 19. став 3. Одлуке искључује из референтних података, који 

се користе за потребе процјене параметара кредитног ризика. 

(4) У случају да клијент банке има додијељен кредитни рејтинг вањске институције за процјену кредитног 

рејтинга, банка може користити процјене тих институција и њима придружене вриједности PD 

параметра уз услов да исте примјењује континуирано и досљедно. При томе, банка је својим интерним 

актима дужна дефинисати вањске институције за процјену кредитног рејтинга чије ће рејтинге 

користити. Уколико постоје два кредитна рејтинга вањских институција за процјену кредитног рејтинга 

које банка користи узима се мање повољан рејтинг, а у случају да постоји више од два кредитна рејтинга 

вањских институција за процјену кредитног рејтинга, банка издваја два најповољнија рејтинга и користи 

онај који је мање повољан. 

(5) Како би се обезбиједила вјеродостојност и поузданост утврђеног PD параметра, морају бити минимално 

испуњени сљедећи услови: 

1) непристрасност, односно са статистичког становишта утврђени PD параметри требају 

представљати најбоље процјене (енгл. best estimate), 

2) хомогене групе морају бити утврђене на начин дефинисан у члану 2. став 1. тачка 14. овог упутства, 

3) историјски подаци који се користе морају се односити на период од најмање три године, при чему 

банка те податке конзистентно прилагођава тренутним условима и очекиваним будућим 

економским околностима (енгл. forward-looking), 

4) узимају се у обзир различите макроекономске претпоставке, односно пројекције макроекономских 

индикатора. 

(6) Банка је дужна да осигура да процјене вриједности PD параметра које користи приликом утврђивања 

очекиваних кредитних губитака буду вјеродостојне и поуздане мјере процеса уласка у статус 

неизмирења обавеза током животног вијека изложености. На тај начин добијене вриједности PD 

параметра треба да одражавају тренутно непристрасно очекивање будуће стопе уласка у статус 

неизмирења обавеза, које се не заснивају на стресном сценарију. 

(7) Подаци које банка користи за калибрацију PD модела (посебно они везани уз историјске стопе уласка у 

статус неизмирења обавеза и рочну структуру PD параметра) требају бити усклађени са важећом 

дефиницијом статуса неизмирења обавеза, а за развој PD модела, гдје год је то могуће, банка је дужна 

користити интерно доступне податке банке, који су репрезентативни за посматрани портфолио. При 

томе се историјски подаци о прошлим догађајима односе на период од најмање три године, а банка те 

податке треба конзистентно да прилагођава тренутним условима и очекиваним будућим економским 

околностима. За инструменте међусобно упоредивог нивоа кредитног ризика, ризик будућег наступања 

статуса неизмирења обавеза (процјене вишегодишњих вриједности PD параметра) мора бити већи како 

је дужи очекивани животни вијек инструмента. 

(8)  Банка је дужна да најмање на годишњој основи изврши ретроактивно тестирање (енгл. back-testing) и, 

по потреби, ажурирање утврђених PD параметара. При томе, банка проводи тестирање с циљем провјере 

адекватности утврђених параметара на нивоу хомогених група. Резултати тестирања морају бити 

адекватно документовани и доступни за потребе интерних и екстерних контрола, односно надзора 

банака. Уколико банка утврди да је потребно или то наложи Агенција, банка проводи и накнадно 

тестирање адекватности утврђених параметара.  

(9) Банка анализира међузависност различитих макроекономских фактора (нпр. стопа промјене бруто 

друштвеног производа, стопа индустријске производње, стопа директних страних улагања, стопа 

запослености, стопа незапослености, стопа инфлације) и историјских стопа уласка у статус неизмирења 

обавеза, односно у ширем смислу тестира међузависност вјероватноће преласка из једне у другу PD 

хомогену групу и промјене макроекономских фактора. Уколико се утврди да ниво споменуте 

међузависности није незначајан, у PD модел треба укључити и модел макроекономских фактора.  

(10) PD параметар за изложености које су распоређене у ниво кредитног ризика 3 за које се утврђује 

очекивани кредитни губитак на групној основи износи 100%. 
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13.1. Kоментари и упити у јавној расправи 

a) Сматрамо да је став 1. члана 18. Упутства потребно преформулисати на начин да исти гласи: 

„При томе, очекује се да банка PD параметар за хомогене групе процјењује као однос броја 

пласмана у статусу неизмирења обавеза на крају (у току) релевантног периода и броја 

приходујућих пласмана унутар те хомогене групе на почетку тог периода“.  

б) Молимо за појашњење, да ли је став 4. у супротности са чланом 23. нацрта Одлуке у случају 

ако су процијењене стопе вањских институција мање од прописаних. У пракси има значајан 

број случаја где је екстерни кредитни рејтинг бољи од прописане минималне стопе, нарочито 

код првокласних банака? 

в) У ставу 5. прописано је да се, како би се обезбиједила вјеродостојност и поузданост 

утврђеног PD, у обзир узимају различите макроекономске претпоставке, односно пројекције 

макроекономских индикатора. Да ли регулатор има препоруку које су најадекватније 

макроекономске претпоставке, као и извори које треба користити за пројекције? Да ли постоје 

ограничења у примјени начина одређивања везе између default рате (физичких и правних лица) 

и макроекономских варијабли односно да ли банка може сама одредити регресиони модел који 

ће користити? Шта се ради у случају ако банка не утврди међузависност макроекономских 

фактора и стопе default-а? Да ли је потребно испитивати испуњеност статистичких 

претпоставки: стационарност, хомоскедастичност, линеарну везу између двије или више 

независних варијабли, аутокорелацију, мултиколинеарност...? Да ли је метода интeрполације 

прихватљива за пројекцију? Kоји временски период пројекције је довољан? За банке које 

немају своје моделе треба утврдити јединствене параметре на основу којих се ради 

усклађивање и исто треба да се односи на усклађивање миграцијском матрицом израчунатог 

PD-а. 

Приједлог за допуну овог става тачка 4. је да гласи: „узимају се у обзир различите 

макроекономске претпоставке, односно пројекције макроекономских индикатора, уз јасну 

документованост кориштених извора података, и јасну документованост кориштених 

макроекономских претпоставки". 

г) У ставу 9. који дефинише макроекономске податке за корекцију PD-а, није јасно на који 

начин би се могли прилагодити улазни подаци за PD. Мишљења смо да се треба извршити 

корекција на начин да се дефинише да се не прилагођавају подаци већ сам PD. Иницијална 

добијена вриједност PD-а се коригује по очекиваним будућим макроекономским сценаријима. 

Такође, предлаже се да регулатори објављују макроекономске показатеље како би банке 

користиле унифициране податке те би имали исте резултате да ли су макроекономски фактори 

значајни и утичу ли значајно на параметре кредитног ризика. 

д) У складу са ставом 8. банка је дужна да најмање на годишњој основи изврши ретроактивно 

тестирање (енгл. back-testing) и по потреби, ажурирање утврђених PD параметара. Kако 

поступити у случају да се валидацијом покаже да су минималне стопе умањења вриједности за 

очекиване кредитне губитке превелике и не одговарају квалитету портфолија банке? 

ђ) Kоји модел је примјереније да Банка користи: Бета коефицијент – који се обрачунава као 

количник default рате-а добијеног из регресионе једначине (conditioned DR) и оствареног 
weighted average PD-ја на нивоу цијелог портфолија (посебно за retail, посебно за corporate )... 

или Z shift фактор који узима у озбир цијелу матрицу за разлику од Бета коефицијента и који се 

рачуна на начин да се почетна матрица претвара у кумулативну, затим се ради инверзна 

нормална дистрибуција вриједности исте те се додаје Z shift матрица на исту? 

е) Да ли се обрачун ECL може базирати само на минималним прописаним стопама без 

рачунања властитих параметара ECL нарочито код малих банака? 
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ж) Сматрамо да калкулација параметара PD не треба бити ограничена на начин дефинисан 

Упутством, него да исто треба бити дефинисано искључиво интерном методологијом банке. 

Добивене вриједности PD ће се свакако редовно валидирати и не видимо разлога за 

ограничавање методолошког приступа. 

з) Обзиром да је наведено да PD параметар треба бити развијен користећи важећу default 

дефиницију, а имајући у виду да се Одлуком иста мијења, потребно је тумачење сходно којој 

default дефиницији требају бити развијени параметри? 

и) Да ли се под темином "техничке грешке" сматра идентификована грешка уласка кредитне 

изложености у статус неизмирења обавеза тј. default? 

ј) У складу са ставом 2. банка вриједност PD параметра одређује статистичким методама, 

односно комбинацијом експертне процјене и статистичких метода. Kоје статистичке методе је 

потребно примјенити при одређивању вриједности PD параметра? Да ли постоји преферирани 

начин израчуна PD параметара, тј. да ли се преферира коришћење пондерисаних вриједности 

као што су: број default-них рачуна, кредитна експонираност или је препорука кориштење 

једноставног метода просјека (simple average)? 

к) У складу са ставом 7. шта значи "..да ризик будућег наступања статуса неизмирења обавеза 

мора бити већи, ако је дужи очекивани животни вијек инструмента"? 

л) У складу са ставом 5. тачка 3. наводи се да историјски подаци који се користе морају се 

односити на период од најмање три године. Kако регулатор дефинише адекватну временску 

серију, количину или квалитет релевантних историјских података за сваки појединачни 

параметар (PD, LGD, CCF)? Да ли се овдје мисли на временске серије стопа губитка у периоду 

од најмање 3 године? 

 

13.2. Очитовање 

a) Прихвата се наведени коментар, те је направљена измјена у наведеном ставу на начин да 

исти гласи : „При томе, очекује се да банка PD параметар за хомогене групе процјењује као 

однос броја пласмана код којих се статус неизмирења обавеза догодио у току посматраног 

временског периода, те укупног броја пласмана који нису били у статусу неизмирења обавеза 

на почетку посматраног временског периода“. 

б) Наведни став није у супротности са чланом 23. Одлуке обзиром да је прописано да банка 

утврђује очекиване кредитне губитке у складу са интерном методологијом ( у којој дефинише 

и PD параметре), међутим уколико је тако израчунати очекивани кредитни губитак испод 

прописаног минимума из члана 23. Одлуке за ту врсту изложености банка ће користити 

прописани минимум. 

в) У ставу 9. истог члана је појашњена међузависност различитих макроекономских фактора 

(нпр. стопа промјене бруто друштвеног производа, стопа индустријске производње, стопа 

директних страних улагања, стопа запослености, стопа незапослености, стопа инфлације) и 

историјских стопа уласка у статус неизмирења обавеза, односно у ширем смислу тестира 

међузависност вјероватноће преласка из једне у другу PD хомогену групу и промјене 

макроекономских фактора.  

Потребно је да банка самостално одреди наведене параметере те њихову значајност. Банка 

интерном методологијом дефинише начин одређивања везе између default rate (физичких и 

правних лица) и макроекономских варијабли, као и временски период пројекције за исто. Ако 

банка докаже да не постоји међузависност макроекономских фактора и стопе defaultа, не врши 
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се корекција PD параметра, међутим, потребно је да исто буде поткријепљено документованом 

анализом.  

Везано за приједлог допуне става 5. тачка 4. прихвата се приједлог те је наведена тачка 

преформулисана на начин да гласи: „узимају се у обзир различите макроекономске 

претпоставке, односно пројекције макроекономских индикатора, уз јасну документованост 

кориштених извора података, и јасну документованост коришћених макроекономских 

претпоставки. 

г) Прихвата се коментар Банке, те је наведени став допуњен и исти гласи : „Уколико се утврди 

да ниво споменуте међузависности није незначајан, иницијално израчуната вриједност PD 

параметра се коригује узимајући у обзир макроекономске факторе.  

Агенција није надлежна за објављивање макроекономских показатеља, те је исто у 

надлежности других тијела које јавно објављују ове податке. 

д) Банка може кориговати своје параметре кредитног ризика ако валидација истих покаже да 

нису примјењиве квалитету портфолиjа банке, међутим евидентиране стопе очекиваних 

кредитних губитака за појединачне изложености не могу бити мање од минималних 

прописаних Одлуком. У складу са чланом 21. Упутства уколико се након проведене валидације 

утврди да је потребно извршити измјене модела и/или параметара кредитног ризика, а измјене 

резултирају промјенама износа очекиваних кредитних губитака за 5 процентних поена или 

више од укупног нивоа већ утврђене вриједности очекиваног кредитног губитка, посматрано 

унутар било којег нивоа кредитног ризика, банка је дужна обавјестити Агенцију најкасније у 

року од 5 дана од дана усвајања резултата ретроактивног тестирања и валидације модела. 

ђ) Не постоји универзални „примјерени модел“ већ је потребно да банка интерном 

методологијом процијени који модел најбоље процјењује, мјери и идентификује очекиване 

кредитне губитке с циљем исправне и правовремене процјене кредитног ризика. 

е) Банка је у обавези, у складу са чланом 4. Одлуке, донијети и проводити адекватну 

стратегију, те политике и процедуре за управљање кредитним ризиком, те, између осталог, 

донијети интерну методологију којом ће дефинисати начин класификације и вредовања 

изложености, њиховог распоређивања у нивое кредитног ризика, те утврђивања очекиваних 

кредитних губитака, које су усклађене са захтјевима прописаним Одлуком и Упутством, а исто 

треба да је усвојено од стране надзорног одбора банке. Према томе, банка мора имати своју 

интерну методологију, банци није остављена могућност да бира да ли ће имати и развијати 

интерну методологију, односно није остављена могућност да се при процјени кредитног ризика 

искључиво користи прописане минимуме код евидентирања очекиваних кредитних губитака.  

Банка је дужна да у складу са интерно усвојеном методологијом изврши израчун властитих 

параметара очекиваних кредитних губитака, а који ће се користити код израчуна очекиваних 

кредитних губитака. Уколико је на основу утврђених параметара израчунати очекивани 

губитак мањи од минималног захтјева, примјењује се минимални захтјев предвиђен Одлуком. 

ж) Приједлог се дјелимично прихвата, на начин да се напријед наведени став задржава, али се 

додаје нови став који гласи: „Банка може примјенити другачији израчун PD параметара за 

хомогене групе у односу на начин наведен у ставу 1. овог члана, под условом да може доказати 

да је тај израчун опрезнији и примјеренији“. 

з) Банка користи тренутно развијене PD параметре који су у складу са интерном 

методологијом. Ступањем на снагу Одлуке и Упутства, потребно је да банка прилагоди 

параметре користећи нове минималне захтјеве укључујући и допуњену дефиницију статуса 

неиспуњења обавеза. 
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и) Под термином „техничке грешке“ подразумијевају се само ситуације предвиђене чланом 19. 

Одлуке, те иста није резултат значајног повећања кредитног ризика. 

ј) При самом израчуну вриједности PD параметра, очекује се да банка примарно користи однос 

броја пласмана, а може примјенити другачији израчуна PD параметра уколико се може 

доказати да је тај израчун опрезнији и примјеренији. Што се тиче одређивања статистичких 

метода, не постоји препоручена метода, већ је на банци да процјени која је најприкладнија с 

обзиром на ризични профил банке и структуру њеног портфолија. 

к) Наведено подразумијева да што је дужи животни вијек инструмента, постоји већа 

неизвјесност при наплати истог, што значи да би за дугорочне изложености PD параметар био 

већи у односу на краће изложености јер одражава неизвјесност у наплати. 

л) Ваше тумачење је исправно, мисли се на временску серију стопа губитка. 
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14. Губитак усљед наступања статуса неизмирења обавеза (LGD параметар) 

 

14.1. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

 

𝐿𝐺𝐷𝐻𝑜𝑚𝐺𝑟 = 100%− 𝑅𝑅𝐻𝑜𝑚𝐺𝑟 = 100%− [
𝑁𝑃𝑉(∑ (𝐶𝐹_𝐼𝑛𝑖 − 𝐶𝐹_𝑂𝑢𝑡𝑖𝑖 ))

𝐸𝑎𝐷
]  

Члан 19: 

(1) Губитак усљед наступања статуса неизмирења обавеза (LGD параметар) представља 

интерну процјену банке о нивоу очекиваног губитка везаног уз изложеност у случају 

наступања статуса неизмирења обавеза. Код изложености у облику кредита, очекује се да се 

одређивање LGD параметра врши путем тзв. "work-out" методе процјене, која се заснива на 

анализи историјских случајева процеса наплате након наступања статуса неизмирења 

обавеза. Код сваког таквог случаја се припадајући низ новчаних токова до којих долази 

током процеса наплате (нпр. прилива по основу уплата дужника, наплата од новчаних 

средстава дужника и колатерала у вези са кредитним пласманом, као и одлива везаних уз 

интерне и екстерне директне трошкове самог процеса наплате) дисконтује оригиналном 

ефективном каматном стопом на дан уласка у статус неизмирења обавеза, како би се добила 

садашња вриједност наплате након наступања статуса неизмирења обавеза. При томе, LGD 

параметар израчунава се на нивоу релевантне хомогене групе, а у складу са слиједећом 

формулом: 

 gdje je: 

 LGDHomGr - LGD параметар за одређену хомогену групу 

 RRHomGr – стопа опоравка (engl. Recovery Rate), односно стопа наплате након уласка у статус 

неизмирења обавеза за одређену хомогену групу 

 NPV - нето садашња вриједност 

 CF_In – наплата након уласка у статус неизмирења обавеза 

 CF_Out – трошак наплате након уласка у статус неизмирења обавеза 

 EaD – изложеност у тренутку настанка статуса неизмирења обавеза 

(2) Банка вриједности LGD параметра утврђује на основу историјских података о наплатама из 

колатерала или осталих извора након наступања статуса неизмирења обавеза по утврђеним 

хомогеним групама, за период од најмање пет посљедњих година. Како LGD параметар не 

зависи од кретања кредитног квалитета клијента, односно од кретања нивоа PD параметра, 

може се једнообразно примјењивати у различитим нивоима кредитног ризика и/или 

хомогеним групама. При томе, приликом израчуна вриједности LGD-а банка не смије 

користити вриједност финансијске и материјалне имовине стечене у процесу наплате 

потраживања након наступања статуса неизмирења обавеза, а која се још увијек води у 

књигама банке, односно није реализована на тржишту.  

(3) Број параметара који утичу на дефинисање хомогених група зависи од доступности и 

квалитета података о историјским наплатама након наступања статуса неизмирења обавеза.  

(4) Уколико банка нема адекватну временску серију, количину и/или квалитет релевантних 

историјских података, те није у могућности да утврди вриједност LGD параметра 

коришћењем свог модела на адекватан и документован начин, тада користи фиксне 

вриједности тог параметра засноване на конзервативним процјенама, а које не могу бити 

ниже од: 1) 35% за изложености обезбјеђене прихватљивим колатералом, 2) 45% за 

изложености који нису обезбјеђене прихватљивим колатералом.  

(5) Изузетно од става 4. овог члана, банка не може вриједност LGD параметра за изложености 

са ниским кредитним ризиком утврдити у износу нижем од 4%. 
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14.2. Коментари и упити у јавној расправи 

a) Код изложености у облику кредита, очекује се да се одређивање LGD параметра врши путем 

“work out” методе процјене, која се заснива на анализи историјских случајева процеса наплате 

након наступања статуса неизмирења обавеза. Сматрамо да дефиниција треба да се прошири 

како би се омогућила банкама и калкулација LGD на бази и CR (Cure rate), израчунатог на 

основу броја трансакција које су заиста опорављене односно: наплаћене у цјелости у периоду 

трајања статуса неизвршења или опорављене и враћене у приходујући портфолио, под условом 

да банка може доказати да је калкулација на бази „cure-rate-а“ конзервативнија од „work-out“ 

методе процјене и да испуњава минималне проценте дефинисане предметном одлуком. 

б) Мишљења смо да је разлика између LGD прихватљивим и LGD неприхватљивим 

колатералом јако мала. Такође, предлажемо да се за прихватљив колатерал, LGD параметар 

одређује на основу укупне тржишне вриједности колатерала и прописаног haircuta у случају да 

банка нема адекватну историју наплате из колатерала (мала серија података наплате). 

Мишљења смо да прописивање LGD параметра за прихватљив колатерал нема смисла јер су 

пласмани обезбијеђени са различитим квалитетима колатерала, и различите процијењене 

вриједности. 

в) Да ли се умањење прилива по основу уплата дужника очекује само по основу директних 

трошкова (нпр. опомене, смс, позиви, трошкови покретања судског поступка наплате 

потраживања и сл)? 

д) Да ли је формула коју банка примјењује као концепт одвојеног LGD secured и LGD 

unsecured у зависности од степена обезбијеђености појединачног пласмана одговарајућа са 

становишта нових прописа?  

Да ли банка LGD параметар може раздвојити на LGD secured који рачуна за сваку појединачну 

изложеност и LGD unsecured који рачуна на нивоу сегмента ФЛ и ПЛ, а уважавајући величину 

и структуру портфолија, иако у оквиру сегмента ФЛ и ПЛ има више хомогених група? Према 

утврђеној општој формули за израчун ECL=PD*LGD*EAD, како се према истој примјењује 

LGD secured односно LGD unsecured? Да ли се LGD secured може користити као одбитна 

ставка од изложености? 

ђ) Наведено је да банка вриједност LGD параметра утврђује на нивоу историјских података о 

наплатама за период од најмање 5 посљедњих година. Да ли то значи да у случају кредитних 

изложености који спадају у категорију неосигураних пласмана (нпр. cash кредити) банка може 

узети у обзир уплате током свих 5 година под претпоставком да је кредитна изложеност 5 

година континуирано у статусу неизмирења обавеза? 

е) Овим одредбама је банкама остављена могућност да не развијају модел обрачуна кредитног 

ризика у складу са захтјевима МСФИ 9 и да се ослањају само на експертску процјену за 

минималним процентима по нивоима кредитног ризика од стране регулатора. Сматрамо да ово 

није адекватно рјешење јер ће довести до неколико негативних посљедица: 

 Омогућиће банкама да користе ову могућност, и да не развијају правилно праћење 

кредитног ризика у складу са захтјевима МСФИ 9. Овим се напредне и развијене банке 

које су много уложиле у развој софтвера и модела за МСФИ 9 стављају у 

неравноправан положај са неразвијеним банкама, које то не морају урадити, 

 Кориштење дефинисаних минималних процената LGD параметара који немају 

адекватну рачунску подлогу и објашњење, није у складу са захтјевима МСФИ 9, 

 Банке, које поред статутарних финансијских извјештаја, састављају за потребе Група 

или за потребе страних инвеститора финансијске извјештаје у складу са пуном 



 

 

 

 

93 

примјеном МРС и МСФИ, морале би радити корекције у односу на статутарне 

извјештаје, и 

 може се десити негативна појава код Банака које су лоше управљале својим кредитним 

ризиком у прошлости и које су до сада имале велике % исправке вриједности за 

очекиване кредитне губитке, да на овај начин дођу у позицију да смањују исправке 

вриједности у корист прихода, иако њихов кредитни ризик када би се обрачунао у 

исправном моделу, би показао потребне веће % исправке вриједности за очекиване 

кредитне губитке. Сматрамо да ово није добра пракса и да би требало укинути ову 

могућност Банкама, тако да овај став буде преформулисан, на начин да 

гласи:„...Уколико банка нема адекватну временску серију, количину и/или квалитет 

релевантних историјских података, те није у могућности да утврди вриједност LGD 

параметра коришћењем свог модела на адекватан и документован начин, потребно је да 

у првој години примјене уради најбољу могућу експертску процјену LGD параметара 

на бази расположивих података, адекватно документовану и презентовану за одобрење 

од стране регулатора. У случајевима новоосноване банке која тек креће пословање на 

овом тржишту и која због тога нема временске серије и искуство са овог тржишта, 

потребно је да користи првих 5 година пословања LGD параметре који су просјек по 

нивоима кредитног ризика на тржишту БиХ, добијене од стране надлежног регулатора. 

Након треће године пословања, новооснована банка мора имати развијен свој модел с 

временским серијама, за обрачун конкретног LGD параметра". 

ж) Из члана 19. став 4. ограничавање параметара није у складу са МСФИ 9. Сматрамо да неке 

банке примјењују и конзервативније приступе калкулацији LGD од овако дефинисаних. 

Калкулација LGD не треба бити ограничена кроз Упутство, него интерном методологијом 

банке. Све банке ће и кроз интерну валидацију радити валидацију и овог параметра у својој 

методологији. Минимални LGD, у случају непостојања методологије, је у реду да су 

дефинисани (45% и 75%).  

 

14.3. Очитовање  

а) Приједлог се прихвата.  

Одлука је допуњена у члану 19. гдје се дозвољава банци да може примјенити другачији 

израчун LGD параметара у односу на начин наведен у чланом 19. став 1. под условом да банка 

може доказати да је тај израчун опрезнији. 

б) Приједлог се дјелимично прихвата. 

Члан 19. је допуњен на начин да се код израчуна LGD могу користити сви колатерали којима 

банка располаже, независно од тога да ли се колатерал сматрао прихватљивим у складу са 

одредбама чланова 28-31. Одлуке. Код израчуна LGD не могу се користити процијењене, 

тржишне вриједности колатерала, већ само реализовани новчани/готовински токови, или у 

случају примјене „cure rate“ и изложености које су опорављене и враћене у приходујући 

портфолио. Очекујемо да ће прописане минимуме LGD параметара примјењивати мањи, 

ограничени број банака, јер су банке већ с примјеном МРС 39 биле у обавези да стварају и 

развијају базе података и временске серије за израчун LGD параметара.  

в) Ваше тумачење је исправно. Под трошком наплате након уласка у статус неизмирења 

обавеза се подразумијевају само директни трошкови које је банка остварила при наплати, а 

исти укључују примјере које сте навели: опомене, смс, позиви, трошкови покретања судског 

поступка наплате потраживања и слично. 
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г) Банка код израчуна LGD може користи једну уопштену формулу за један израчун LGD 

односно упутство не предвиђа обавезу да банка израчунава два одвојена LGD, за осигуране и 

неосигуране изложености. У зависности од ризичног профила банке, структуру кредитног 

портфолија и степена обезбјеђења појединачног пласмана на банци је да се опредијели за 

примјеренији начин израчуна. При томе, банка мора да поштује смјернице из упутства. 

Надаље, колико ће банка сегментирати израчун LGD параметра раздвајајући га на обезбјеђени 

и необезбјеђени дио, на нивоу сегмента физичких и правних лица иако у оквиру истих има 

више хомогених група, искључиво је на банци да се опредијели за примјеренији начин 

израчуна односно онај који ће правилније исказивати ниво кредитног ризика којем је банка 

изложена.  

Уколико се изложеност сматра дијелом осигурана, а дијелом неосигурана у складу са 

одредбама члана 25. Одлуке, с циљем утврђивања минималних стопа очекиваних кредитних 

губитака, користиће се двије уопштене формуле. Једна ће се користи за израчун минималних 

стопа очекиваних кредитних губитака за изложености које су обезбјеђене прихватљивим 

колатералом, при чему је банка у обавези да евидентира очекиване кредитне губитке 100% 

након четири године (уколико нису испуњени услови за задржавање на нивоу од 80% додатних 

3 године), а друга ће се користити за израчун минималних стопа очекиваних кредитних 

губитака за изложености које нису обезбјеђене прихватљивим колатералом, при чему је банка 

у обавези да евидентира очекиване кредитне губитке 100% након 15 мјесеци. Сабирањем првог 

и другог израчуна ECL-а из напријед наведеног примјера, даће укупан ниво ECL за ту 

изложеност, али се појединачни израчуни морају ускладити са минималним стопама 

очекиваних кредитних губитака. Напријед наведени примјер се примјењује и уколико банка 

примјењује израчун једног или више LGD параметара.  

Износ изложености се може умањивати само за новчане депозите који испуњавају одредбе из 

члана 20. Упутства.  

д) За израчун LGD се користе подаци о наплатама за период од најмање 5 година за 

изложености у статусу неизмирења обавеза, без обзира колико дуго је одређена изложеност 

била у статусу неизмирења. Битан је временски период посматрања, не временски период 

задржавања ставки у статусу неизмирења обавеза посматрано у периоду од 5 година. 

ђ) Желимо да Вам скренемо пажњу на сљедеће: 

 Банка је у обавези, у складу са чланом 4. Одлуке, донијети и проводити адекватну 

стратегију, те политике и процедуре за управљање кредитним ризиком, те, између 

осталог, донијети интерну методологију којом ће дефинисати начин класификације и 

вредновања изложености, њиховог распоређивања у нивое кредитног ризика, те 

утврђивања очекиваних кредитних губитака, које су усклађене са захтјевима 

прописаним Одлуком и Упутством, а исто треба да буде усвојено од стране надзорног 

одбора банке. Према томе, банка мора имати своју интерну методологију и банци није 

остављена могућност да бира да ли ће имати и развијати интерну методологију односно 

није остављена могућност да се при процјени кредитног ризика искључиво користи 

прописаним минимумима код евидентирања очекиваних кредитних губитака.  

 При правилном мјерењу нивоа кредитног ризика у банци, сматрамо да Одлука и 

Упутство неће резултирати тиме да очекивани кредитни губици буду у материјално 

значајном износу другачији од оних које банка израчуна. Састављање извјештаја према 

Групи су дио интерних процеса, а с обзиром на значајно присуство страних групација 

на нашем тржишту, Упутство и Одлука не могу представљати збир свих правила свих 

групација чије банке послују на нашем тржишту. Напомињемо да постоје значајне 
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разлике и одступања код дефинисања правила и поступака у методологијама МСФИ 9 

и између самих групација које долазе из ЕУ. 

 С обзиром на образложење дато у првој тачки овог очитовања, не може се десити да 

банка врши смањење исправке вриједности које су израчунате у складу са интерном 

методологијом на нивоу већем од прописаних минимума. Такође, код сва три нивоа 

кредитног ризика је јасно назначено да ако банка у складу са својом интерном 

методологијом утврди већи износ очекиваних кредитних губитака од оних који 

произилазе из одредаба Одлуке, банка је дужна примјенити тако утврђени већи износ.  

 Новоосноване банке су дужне да примјењују минималне стопе LGD-а. 

e) Наведено ограничење је само у случају да банка нема адекватну временску серију, количину 

и квалитет релевантних историјских података. Уколико банка располаже са истим, у обавези је 

да утврди вриједност LGD параметра.  

Уколико банка нема адекватну временску серију података, количину и/или квалитет 

релевантних података, интерном методологијом ће вршити израчуне на бази статистичких 

модела, искуствених стандарда банака из региона или матичне групације, што значи да ће и 

они вршити апроксимацију вриједности LGD параметара. Сматрамо да су прописани 

минимуми у складу са искуственим стадардима банака које послују на нашем тржишту, те да 

евентуалне разлике које би се добиле другачијим израчуном, не би резултирале материјално 

значајним разликама.  

Упутством се дозвољава кориштење „work out“ методе или „cure rate“ методе код израчуна 

LGD параметра. Искуство из контрола и стварне праксе банака при примјени МРС 39, који је 

такође захтјевао израчун LGD параметара, показале су значајне разлике при утврђивању 

тржишне вриједности колатерала, која је у коначници, у великом броју случајева, била 

многоструко мања при самој реализацији колатерала односно стицању материјалне имовине, 

што нас наводи на закључак да се висина тржишне вриједности колатерала примарно 

користила за утврђивање одговарајућих нивоа исправки вриједности, а не за утврђивање 

објективног и фер израчуна нивоа кредитног ризика којем је банка изложена. С обзиром на 

напријед наведено и чињенице да је обим и утрживост различитих врста покретне и 

непокретне имовине оскудна и ограничена, сматрамо да су примјереније оне методе које се 

заснивају на стварним и реализованим новчаним токовима. Такође, у израчуну LGD параметра 

банка укључује све остварене наплате и из извора који се не сматрају прихватљивим 

колатералом у складу са одредбама члана 28-31. Одлуке, као на примјер, уплате по основу 

мјенице, продајом колатерала који се не сматра прихватљивим и слично, а уколико банка 

располаже утрживим и високоликвидним средством обезбјеђења, продаја истог ће се 

релативно брзо реализовати и бити дио израчуна LGD.  
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15. Изложеност у тренутку настанка статуса неизмирења обавеза (EaD) 

 
15.1. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу 

 

15.2. Коментари и упити у јавној расправи 

а) Прописани CCF фактори нису усклађени са CCF факторима прописаним према Одлуци о 

израчунавању капитала банака, молимо усклађивање ради јединствене примјене параметара. 

б) У члану 20. став 2. наведено је: „Процјена очекиваних новчаних токова не заснива се на 

историјским подацима о пријевременим уплатама". Наведено је у супротности са тржишним 

праксама. У пракси је могућа ситуација да је извјесна пријевремена отплата кредита што се 

може у одређеним случајевима узети у обзир. 

в) Банка износ изложености из става 1. овог члана умањује за износ новчаног депозита 

депонованог код те банке, који служи као колатерал за ту изложеност, само уколико тај 

депозит има исту или дужу рочност од изложености. Да ли се може додати послије 

"депонованог код те банке" и ријечи "или код неке друге банке у БиХ"? 

Члан 20: 
(1) Банка за сваку изложеност врши процјену износа изложености у тренутку настанка статуса 

неизмирења обавеза (EaD) на основу везаних уговорних и очекиваних новчаних токова до 

истека рочности.  

(2) Процјена очекиваних новчаних токова не заснива се на историјским подацима о 

пријевременим уплатама.  

(3) Банка изложеност у тренутку настанка статуса неизмирења обавеза (EaD) за ванбилансне 

изложености, утврђује на начин да књиговодствену вриједност ванбилансне ставке множи са 

фактором кредитне конверзије (CCF).  

(4) Фактор кредитне конверзије из става 3. овог члана представља процјену процента 

конверзије ванбилансних изложености у билансне изложености у тренутку настанка статуса 

неизмирења обавеза.  

(5) Банка факторе кредитне конверзије (CCF) утврђује на основу историјских података о 

конверзији одређених врста ванбилансних ставки у билансне ставке у тренутку наступања 

статуса неизмирења обавеза по утврђеним хомогеним групама, a најмање за период од 

посљедње три године.  

(6) Уколико банка нема адекватну количину и/или квалитет релевантних историјских 

података, те није у могућности да утврди вриједност CCF параметра коришћењем свог модела 

на адекватан и документован начин, тада користи фиксне вриједности тог параметра засноване 

на конзервативним процјенама, а које не могу бити ниже од:  

1) 100% за неопозиве кредитне обавезе и друге ванбилансне ставке плативе на први позив,  

2) 50% за остале ванбилансне ставке.  

(7) Банка износ изложености из става 1. овог члана умањује за износ новчаног депозита 

депонованог код те банке, који служи као колатерал за ту изложеност, само уколико тај 

депозит има исту или дужу рочност од изложености.  

(8) Банка може извршити умањење из става 7. овог члана, само када има закључен уговор о 

залогу депозита којим је предвиђено да је банка једино привилеговано лице које има осигуран 

интерес по односном залогу, да је залог неопозив, да је једини предуслов за примјену права 

банке на залог да корисник пропусти да испуни своју обавезу према банци и да је залог дат на 

начин који не пружа могућност да се по њему успоставе додатни интереси.  
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г) Ставом 7. је дефинисано „... Банка износ изложености из става 1. овог члана умањује за 

износ новчаног депозита депонованог код банке...“. Банка је тренутном методологијом 

дефинисала да умањење врши и за остале квалитетне колатерале (хипотека/залог). Потребно је 

дефинисати да ли је исто могуће или не користити при израчуну исправки вриједности.  

д) Банка предлаже да се изложеност у тренутку настанка статуса неизмирења обавеза (EaD) 

може умањити и за износ гаранције и контрагаранције плативе на први позив издате од стране 

субјеката наведених у ставу 1. члана 32. тачке 1. до 6. Одлуке о управљању кредитним ризиком 

и утврђивању очекиваних кредитних губитака. Приједлог је базиран на досадашњем искуству 

банке гдје није било разлике у наплати између наплате из новчаног депозита и наплате из 

гаранције плативе на први позив. 

ђ) Детаљније појаснити третман прихватљивог колатерала у израчуну исправки вриједности у 

Нивоу 1 и 2 кредитног ризика. Наиме, према садашњој интерној методологији банке у оквиру 

Нивоа 1 и 2 процијењен и EaD укључује и новчане токове из колатерала - да ли је то погрешан 

приступ ? 

е) Уколико Банка неспорно и документовано може доказати низак ниво протестованих 

гаранција да ли може користити CCF 50%? Ниво ризика гаранција по врсти (платива, 

чинидбена) се значајно разликује, што Одлука не третира. 

 

15.3. Очитовање 

а) Приједлог се прихвата, те је у том смислу измијењен члан 20. став 6. на сљедећи начин: 

„Уколико банка нема адекватну количину и/или квалитет релеватних историјских података, те 

није у могућности да утврди вриједност CCF параметра коришћењем свог модела на адекватан 

и документован начин, тада користи факторе конверзије из члана 44. став 1. Одлуке о 

израчунавању капитала банака.“ 

б) Супервизорска пракса је показала да историјски подаци о пријевременим уплатама не 

представљају адекватну основу за израчун EaD-а, те неукључивањем пријевремених отплата 

представља опрезнији приступ при израчуну EaD-а. 

в) Приједлог се не прихвата, одредба остаје на снази. 

г) Чланом 20. ставом 7. и 8. Упутства дефинисано је да банка може EaD умањити само за 

депозит уколико исти испуњава предвиђене услове. Прихватљиви колатерал се користи само за 

израчун очекиваних кредитних губитака за Ниво кредитног ризика 3. 

д) Упутством у члану 20. став 7. је дефинисано да банка изложеност у тренутку настанка 

статуса неизмирења обавеза (EaD) умањује само за износ новчаног депозита депонованог код 

те банке, који служи као колатерал за ту изложеност, само уколико тај депозит има исту или 

дужу рочност од изложености. 

Наведене гаранције се користе само код израчуна очекиваних кредитних губитака на начин да 

се због методе замјене, изложености према једном лицу, а усљед присуства гаранције од стране 

субјеката наведених у члану 31. став 1., тачке 1. до 6, посматрају као изложеност према том 

субјекту који даје гаранцију.  

ђ) При израчуну очекиваних кредитних губитака за Ниво кредитног ризика 1 и 2, банка не 

укључује износе очекиваних новчаних токова из реализације колатерала, чак и у случају да се 

врши израчун за наведене нивое на индивидуалној основи. 
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е) Упутством је предвиђено да се прописани ниво CCF фактора користи само у случају да 

банка нема адекватну количину и/или квалитет релевантних историјских података. У сваком 

другом случају, банка користи CCF утврђен по интерној методологији, односно, из наведеног 

примјера, банка користи CCF од 50%.  

 

16. Ретроактивно тестирање и валидација модела 

 
16.1. Приједлог одредбе упућен у јавну расправу  

 

16.2. Kоментари и упити у јавној расправи 

а) Да ли се процес валидације МСФИ 9 модела и back testing-а може екстернализовати ? Да ли 

ће према банкама бити упућене детаљније информације о начину и методи ретроактивног 

тестирања и валидације примјењених модела? 

б) Намеће се питање смисла провођења активности back тестирања и валидације интерног 

модела и кредитних параметара обзиром на успостављене минимуме ECL на нивоу 

трансакције, а у искључивој зависности од нивоа ризика. Банка улаже додатне ресурсе за 

дефинисање методологија back test-а и валидације, уз ангажман екстерних консултаната, при 

чему вриједности тестираних и валидираних параметара неће одражавати минимално потребне 

вриједности кредитних губитака, већ историјске податке о развоју портфолија, реализоване 

стопе default-а у последње двије године, те очекивања од макроекономског окружења, на чему 

је базирана методологија МСФИ 9 стандарда.  

в) Молимо појашњење да ли је за имплементацију потребно чекати неку врсту одобрења од 

стране Агенције? Такође, обзиром да већина банака ретроактивно тестирање ради почетком 

године за претходну годину, уз примјену евентуалних измјена почевши од 31.01. текуће године 

исто неће бити могуће уколико на снази остане горе наведена одредба. Молимо размотрити 

опцију да се скрати вријеме обавјештавања Агенције на максимално 5 дана. 

Потребно је дефинисати да Банка након установљених ефеката у backtesting-у у року од 30 

дана обавијести Агенцију, а не у року од 30 дана од имплементације нове методологије, јер се 

може десити да Банка свјесно не имплементира нову методологију која би јој била 

Члан 21: 

(1) Банка је дужна да успостави процедуре за адекватно и ефикасно ретроактивно тестирање 

тачности и конзистентности модела за утврђивање очекиваних кредитних губитака и 

параметара кредитног ризика најмање једном годишње, као и за валидацију тих модела.  

(2) Поступак сваког проведеног ретроактивног тестирања мора бити на адекватан начин 

документован (алати, подаци који су коришћени, те резултати тестирања и слично), на начин 

да се континуирано могу утврдити измјене и разлози за предложене измјене. 

(3) Уколико се након проведеног тестирања утврди да је потребно извршити измјене модела 

и/или параметара кредитног ризика, а измјене резултирају промјенама износа очекиваних 

кредитних губитака за 5 процентних поена или више од укупног нивоа већ утврђених 

вриједности очекиваног кредитног губитка, посматрано унутар било којег нивоа кредитног 

ризика, банка је дужна обавјестити Агенцију најкасније у року од 5 дана од дана усвајања 

резултата ретроактивног тестирања и валидације модела. 
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неповољнија. Тако да предлажемо измјену да овај став гласи: „Уколико се након проведеног 

тестирања утврди да је потребно извршити измјене модела и/или параметара кредитног ризика, 

а измјене резултирају промјенама износа очекиваних кредитних губитака за 5 процентних 

поена или више од укупног нивоа већ утврђених вриједности очекиваног кредитног губитка, 

посматрано унутар било којег нивоа кредитног ризика, банка је дужна обавијестити Агенцију 

најмање 30 дана од усвајања ефеката backtesting-a." 

 

16.3. Очитовање 

а) Уколико сте под појмом „екстернализације“ подразумијевали да процес валидације и back-

testinga уради лице које није запослено у банци односно трећа страна, онда је одговор 

потврдан. При томе, трећа страна може да изврши валидацију МСФИ 9 модела и back testing-а 

на начин да је банка власник процеса, да у потпуности разумије процес валидације, да може да 

верификује улазне и излазне податке, те да може предочити све тражене податке у сврху 

интерних и екстерних контрола. Такође, потребно је провјерити да ли поступци 

„екстернализације“ испуњавају одредбе из Одлуке о управљању екстернализацијом у банци. 

Агенција Одлуком и Упутством неће прописивати начине и методе ретроактивног тестирања и 

валидације примјењених модела. 

б) Провођење активности back testing-a и валидације интерног модела и кредитних параметара 

је шири процес чија сврха није искључиво у утврђивању очекиваних кредитних губитака, већ и 

процеса класификације и вредовања, тачности и исправности провођења SPPI теста и теста 

пословног модела, утврђивања валидности SICR и UTP критерија, утврђивање исправног 

распоређивања у нивое кредитног ризика, утврђивања тачности и провођења пробацијских 

критерија, тачности и ажурности уноса података, исправно сучељавање различитих нивоа 

података из истих и различитих база, потпуну документованост кључних кредитних 

активности, поступање са колатералима, исправни израчуни, математички и логички, свих 

параметара кредитног ризика, укључујући и израчун ЕКС, нивои компетенција и слично. Само 

у случају да су нивои исправке вриједности испод прописаних минимума, банка врши 

корекцију евиденције очекиваних кредитних губитака, а уколико утврди веће губитке од 

минимално прописаних, онда евидентира тако утврђене веће губитке. 

в) Приједлог се прихвата, те је став 3. члана 21. измијењен на сљедећи начин: 

„Уколико се након проведеног тестирања утврди да је потребно извршити измјене модела 

и/или параметара кредитног ризика, а измјене резултирају промјенама износа очекиваних 

кредитних губитака за 5 процентних поена или више од укупног нивоа већ утврђене 

вриједности очекиваног кредитног губитка, посматрано унутар било којег нивоа кредитног 

ризика, банка је дужна обавијестити Агенцију најкасније у року од 5 дана од дана усвајања 

резултата ретроактивног тестирања и валидације модела.“ 

Наведеним ставом се само прописује обавеза банке да информише Агенцију о истом. Даљи 

поступци банке требају бити у складу са интерним политикама, односно Агенција неће 

издавати одобрење или сагласност за достављену информацију о измјени израчуна очекиваних 

кредитних губитака, али може тражити подобнија образложења, израчуне и слично, те по 

потреби обавити непосредни надзор на основу обавјештења. 

 

 


