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I. Увод 
 
 Овај документ представља измјену „Стратегије за увођење Међународног 

споразума за мјерење капитала и стандардима капитала“ – Базел II, усвојену од 

стране Управног одбора Агенције за банкарство Републике Српске у фебруару 

2009. године и фебруару 2013. године.  

            Након почетка свјетске финансијске кризе створила се потреба за 

унапређењем општеприхваћених стандарда и прописа на међународном плану. С 

тим у вези, Базелски комитет за супервизију банка (у даљем тексту: BCBS) је у јулу 

2009. године објавио први сет докумената (тзв. Базел 2,5) - Enhancements to the 

Basel II framework, Revisions to the Basel II market risk framework и Guidelines for 

computing capital  for  incremental risk in the trading book, који се углавном односи 

на измјене у области тржишног ризика.  Међутим, значајније измјене су извршене 

у децембру 2010. када је BCBS објавио нови сет докумената (Базел III) - A global 

regulatory framework for more resilient banks and banking systems  и  International 

framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring. У јуну 2011. 

године објављен је и ревидирани документ, који се односи на Базел III – A global 

regulatory framework for more resilient banks and banking systems – revised version, а 

најзначајније измјене се односе на увођење нових стандарда капитала (унапређење 

квалитета капитала, јачање капиталних захтјева, увођење заштитних слојева 

капитала и финансијске полуге), унапређење у области корпоративног управљања 

у банкама, те на увођење нових минималних стандарда за управљање ризиком 

ликвидности и минималних показатеља ликвидности (LCR, NSFR).   

С обзиром да је циљ Босне и Херцеговине апликација за чланство у 

Европској унији, основно опредјељење Агенције је да у периоду транзиције 

измјене регулаторног оквира у потпуности усмјери своје активности на 

усаглашавање са регулаторним оквиром Европске уније.  

Базел III стандарди су пренесени у регулаторни оквир Европске уније 

усвајањем Директиве о капиталним захтјевима – CRD и Уредбе о капиталним 

захтјевима – CRR, чији је циљ био и максималана хармонизација прописа на 

европском нивоу, а које су објављене у јуну 2013. године и примјењују се од 

01.01.2014. године. Са циљем ефикасније примјене на основу CRD и  CRR доноси 



 

 

се и велики број проведбених техничких стандарда, смјерница, упутстава и 

слично.  

Овом Стратегијом се предвиђа опрезан и постепен прелазак на нови 

регулаторни оквир у Републици Српској, како би се осигурало да: 

 банке постепено развијају своје способности и могућности за примјену 

Базела III, 

 Агенција за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) 

развије властите супервизорске капацитете за креирање и провођење новог 

регулаторног оквира, у сарадњи и координацији са свим релевантним 

домаћим и страним институцијама. 

Начин спровођења ове стратегије детаљније ће се дефинисати Планом рада 

Агенције, те Акционим планом Агенције за имплементацију препорука FSAP 

мисије који представља саставни дио ове Стратегије. 

 

II. Рад на имплементацији Базела III у претходном периоду 
 

           Агенција је у претходном периоду припремила нацрте сљедећих 

подзаконских аката релеватних за Стуб 1 и Стуб 2: 

 Одлука о израчунавању капитала банака, којом се прописују: 

. ставке капитала, односно начин израчунавања регулаторног 
капитала, 
. захтјеви везани за заштитне слојеве капитала, 
. захтјеви везани за финансијску полугу, 
. израчунавање капиталних захтјева за кредитни ризик према 

стандардизованом приступу, 
. израчунавање капиталних захтјева за оперативни ризик према 

приступу основног показатеља и стандардизованом приступу, 
. израчунавање капиталних захтјева за тржишни ризик према 

стандардизованом приступу, 
 

  Одлука о управљању ризицима у банкама, којом се прописују минимални 

стандарди за управљање ризицима којима је банка изложена или може 

бити изложена у свом пословању, 



 

 

 Одлука о управљању каматним ризиком у банкарској књизи, којом се 

прописују минимални стандарди за мјерење и управљање каматним 

ризиком у банкарској књизи, 

 Одлука о великим изложеностима, којом се прописују минимални захтјеви 

за управљање великим изложеностима и ограничења везана за 

концентрацију изложености, 

 Одлука о процесу интерне процјене адекватности капитала у банкама, 

којом се дефинишу поступци у процесу интерне процјене адекватности 

капитала (у даљем тексту: ICAAP), те начин и рокови извјештавања 

Агенције. 

       Нацрти наведених одлука су објављени на интернет страници Агенције и у 

току је јавна расправа, која се организује у сарадњи са Удружењем банака БиХ. 

 

 

III.  Даљи кораци на имплементацији Базела III 
 

 
Наставак активности везаних за имплементацију Базела III односи се на: 

 израду нацрта подзаконских аката везаних за нови систем за извјештавање 

(COREP/ FINREP), 

 израду нацрта осталих подзаконских аката релевантних за Стуб 1 и Стуб 2: 

. Одлука о управљању ризиком ликвидности,  

. остали подзаконски акти (нпр. смјернице/упутства за примјену 
Одлуке о израчунавању капитала банака, Одлуке о управљању 
каматним ризиком у банкарској књизи, Одлуке о ICAAP-у, 
смјернице/упутства за спровођење стрес тестирања, додатни 
извјештајни захтјеви и слично), 
 

 спровођење квантитативне студије утицаја примјене новог регулаторног 

оквира у сарадњи са свим банкама из Републике Српске (везано за 

израчунавање капитала, укупног износа изложености ризику, показатеља 

ликвидности, ограничења концентрација изложености и друго), 



 

 

 израду подзаконских аката релевантних за Стуб 3, којима ће се дефинисати  

минимални обим информација који су банке у обавези да објављују, 

 израду коначних нацрта подзаконских аката из дијела II. и III. ове 

стратегије (након спровођења поступака јавне расправе, квантитативних 

студија утицаја, усвајања новог Закона о банкама Републике Српске, а 

узимајући у обзир и нове измјене регулаторног оквира у Европској унији),  

 израду осталих нових и/или измјену постојећих подзаконских аката на 

основу новог Закона о банкама Републике Српске и/или у складу са 

Акционим планом Агенције за имплементацију препорука FSAP мисије, 

 усвајање и примјену свих подзаконских аката до краја 2018. године. 

Агенција ће континуирано објављивати све нацрте сачињених 

подзаконских аката на својој интернет страници. 

 
 
 

IV. Предуслови за ефикасну имплементацију Базела III 
 

Са циљем ефикасне имплементације Базела III потребно је: 

 задржати заједнички наступ и активности ентитетских агенција за 

банкарство, односно заједнички наставити активности на изради и 

усаглашавању нацрта подзаконских аката, те спровођењу квантитативних 

студија утицаја, 

 изградити капацитете Агенције за примјену новог регулаторног оквира 

континуираном и планираном едукацијом, 

 планирати додатна улагања у информациони систем Агенције због 

примјене новог регулаторног оквира и успостављања новог система 

извјештавања заснованог на COREP/FINREP. Ова улагања биће 

предвиђена годишњим финансијским плановима Агенције, 

 наставити сарадњу са Удружењем банака БиХ, у смислу активног 

укључивања банака у току цијелог поступка имплементације, 

 јачати координацију са другим регулаторним тијелима из БиХ и 

иностранства, 



 

 

 континиуирано пратити промјене у међународном регулаторном оквиру и 

регулаторном оквиру Европске уније и по потреби вршити измјене 

сачињених нацрта. 

Имајући у виду значај и комплексност цијелог процеса имплементације 

Базела III, ова стратегија ће се по потреби мијењати или допуњавати, у складу са 

новим околностима. 

 
 


