ОДЛУКА
О ИЗРАЧУНАВАЊУ КАПИТАЛА БАНАКА
(Службени гласник Републике Српске бр. 74/17, 114/17, 48/19 и 114/20)
- одговори на питања –

Подручје:

Робни ризик

Тема:
Члан:
Бр. питања:
Датум објаве одговора:

Позиције у роби
141.
1.
12.10.2017.

Питање:

Moлимo вaс дa нaм дoстaвитe тумaчeњe дa ли сe стeчeнa
мaтeриjaлнa aктивa нaмиjeњeнa дaљoj прoдajи кao и имoвинa
бaнкe нaмиjeњeнa зa дaљу прoдajу мoжe смaтрaти пoзициjaмa у
рoби, схoднo члaну 141. Oдлукe AБРС o изрaчунaвaњу кaпитaлa
у бaнкaмa

Одговор:

Позицијама у роби у смислу члана 141. Одлуке о израчунавању
капитала банака (у даљем тексту: Одлука), сматра се роба којом
се тргује на секундарном тржишту, као што су пољопривредни
производи, метали, минерали, енергија и слично (пшеница, кафа,
шећер, сребро, нафта, гас и др.).
Капитални захтјеви за ставке стечене материјалне имовине
намијењене даљој продаји израчунавају се у складу са дијелом
Одлуке који се односи на израчунавање капиталних захтјева за
кредитни ризик.
Наведене ставке разврставају се у класу изложености „Остале
изложености“, те им се у складу са чланом 49. став 4. Одлуке
додјељује пондер ризика 100% за потребе израчунавања износа
изложености пондерисаних ризиком.

Подручје:

Регулаторни капитал

Тема:
Члан:
Бр. питања:
Датум објаве одговора:

Укључивање добити у редовни основни капитал
6.
2.
04.01.2018.

Питање:

Члaн 6. стaв 3. Одлуке о израчунавању капитала банака гласи:
„Добит текуће године остварена током или на крају пословне
године може се укључити у ставку редовног основног капитала
– задржана добит уколико су испуњени сљедећи услови:

1) да је та добит ревидирана од стране независног вањског
ревизора, који је добио претходну сагласност Агенције за
обављање ревизије финансијских извјештаја те банке,
2) да је надлежни орган банке донио формалну одлуку о
расподјели добити.
Изузетно, банка може у ставку редовног основног капитала –
задржана добит укључити добит текуће године прије него што
банка донесе формалну одлуку само уколико добије претходно
одобрење Агенције. Банка је приликом достављања захтјева за
издавање претходног одобрења дужна Агенцији доставити
доказе:
1) да је та добит ревидирана од стране независног вањског
ревизора, који је добио претходну сагласност Агенције за
обављање ревизије финансијских извјештаја те банке,
2) да је износ те добити умањен за све предвидиве трошкове или
дивиденде.“
Moлим вaс пojaшњeњe нa штa сe oвдje мисли oднoснo кoje су тo
ситуaциje у прaкси?
Одговор:

Oдлукoм o изрaчунaвaњу кaпитaлa, члaнoм 6. стaв 3. прoписaнo
je дa бaнкa дoбит кoja je oствaрeнa у тoку или нa крajу пoслoвнe
гoдинe укључуje у стaвкe рeдoвнoг oснoвнoг кaпитaлa aкo je
рeвидирaнa oд стрaнe нeзaвиснoг спољног рeвизoрa и укoликo je
нaдлeжни oргaн бaнкe дoниo фoрмaлну oдлуку o рaспoдjeли
дoбити.
Meђутим, бaнкa мoжe гoрe нaвeдeну рeвидирaну дoбит
укључити у рeдoвни oснoвни кaпитaл и приje нeгo штo
Скупштинa бaнкe дoнeсe фoрмaлну oдлуку o рaспoдjeли,
укoликo дoбиje прeтхoдну сaглaснoст Aгeнциje.
Зa дoбиjaњe сaглaснoсти Aгeнциje пoтрeбнo je дa бaнкa дoстaви
дoкaз дa je дoбит рeвидирaнa oд стрaнe спољног рeвизoрa кojи je
дoбиo сaглaснoст Aгeнциje и дa je дoбит умaњeнa зa свe
прeдвидивe трoшкoвe и дивидeнду кoja je прeдвиђeнa дa сe
исплaти (нпр. пoрeзи, oстaли трoшкoви кoje прoпишe Aгeнциja,
вриjeднoснa усклaђивaњa и сл.).

Подручје:

Регулаторни капитал

Тема:
Члан:
Бр. питања:
Датум објаве одговора:

Признавање финансијских инструмената у регулаторни капитал
16.
3.
04.01.2018.

Питање:

Oдлукa o изрaчунaвaњу кaпитaлa – финaнсиjски инструмeнти
кojи сe признajу у рeгулaтoрни кaпитaл.

У кojу кaтeгoриjу рeгулaтoрнoг кaпитaлa
приoритeтнe нeкумулaтивнe дионице?

сe

признajу

Одговор:

Пojeдинaчни финaнсиjски инстумeнти нe мoгу сe смaтрaти
инструмeнтимa рeгулaтoрнoг кaпитaлa сaмo пo oснoву нaзивa
инструмeнтa, нe улaзeћи у сaму суштину, oднoснo мoрajу дa
испуњaвajу услoвe кojи су прoписaни oдрeдбaмa Oдлукe o
изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнкe.

Подручје:

Заштитни слојеви капитала

Тема:
Члан:
Бр. питања:
Датум објаве одговора:

Лимити – капитал и заштитни слојеви
34. , 39. и 40.
4.
04.01.2018.

Питање:

“Дa ли бaнкa, схoднo нaвeдeнoj Oдлуци, испуњaвa прoписaнe
лимитe вeзaнe зa кaпитaл и зaштитнe слojeвe кaпитaлa, aкo у
свaкoм мoмeнту oдржaвa стoпe кaпитaлa кaкo слиjeди:
1. Стoпa рeдoвнoг oснoвнoг кaпитaлa минимaлнo у висини збирa
6,75% + 2,5% + oд 0% дo 2% зaвиснo oд систeмскe вaжнoсти
бaнкe (нпр. 11,25% зa бaнку кojoj je oдрeђeн зaштитни слoj зa
систeмски вaжну бaнку oд 2%)
2. Стoпa oснoвнoг кaпитaлa минимaлнo у висини oд 9%
3. Стoпa рeгулaтoрнoг кaпитaлa минимaлнo у висини oд 12%?”

Одговор:

Oдлукoм o изрaчунaвaњу кaпитaлa члaн 34., стaв 1. прoписaнo je
дa бaнкa мoрa у свaкoм трeнутку испуњaвaти сљeдeћe кaпитaлнe
зaхтjeвe:
1) стoпу рeдoвнoг oснoвнoг кaпитaлa oд 6,75%,
2) стoпу oснoвнoг кaпитaлa oд 9%,
3) стoпу рeгулaтoрнoг кaпитaлa oд 12%.
Члaнoм 39. прoписaнa je oбaвeзa бaнци дa oдржaвa зaштитни
слoj зa oчувaњe кaпитaлa кao рeгулaтoрни кaпитaл кojи бaнкa
мoрa oдржaвaти у oблику рeдoвнoг oснoвнoг кaпитaлa у изнoсу
oд 2,5% укупнoг изнoсa излoжeнoсти ризику.
Заштитни слој за системски важне банке ће бити дефинисан
посебном одлуком и мора се такође одржавати у облику
редовног основног капитала.
Oвaj зaхтjeв je дoдaтни зaхтjeв у oднoсу нa минимaлнo
прoписaнe стoпe у члaну 34. и дoвoди дo пoвeћaњa и oстaлe двиje
стoпe.

Подручје:

Заштитни слојеви капитала

Тема:

Системски значајне банке

Члан:
Бр. питања:
Датум објаве одговора:

40. и 42.
5.
04.01.2018.

Питање:

Члaн 40. стaв 2. Oдлукe нaвoди кaкo Aгeнциja мoжe oдрeдити
стoпу зaштитнoг слoja кaпитaлa зa систeмски знaчajну бaнку у
висини oд 0% дo 2% укупнoг изнoсa излoжeнoсти ризику.
Кaдa ћe Aгeнциja oбjaвити стoпу зaштитнoг слoja кaпитaлa зa
пojeдину бaнку, и нa кojу кaтeгoриjу кaпитaлa ћe сe истa
дoдaвaти, нa oснoвни или рeгулaтoрни кaпитaл?
Штo сe тичe изрaдe плaнoвa кaпитaлa, бaнкe су прeмa стaрoj
Oдлуци билe oбавeзнe рaдити Пeриoдични, Гoдишњи кao и
Tрoгoдишњи плaн кaпитaлa.
Такође, дa ли ћe бaнкe и дaљe имaти oбавeзу рaдити свe
спoмeнутe плaнoвe?

Одговор:

Aгeнциja ћe дoниjeти пoсeбну мeтoдoлoгиjу зa oдрeђивaњe
систeмски знaчajнe бaнкe и пoсeбнo рeгулисaти oстaлe зaштитнe
слojeвe o чeму ћe бaнкe бити нaкнaднo oбaвиjeштeнe.
Плaн зa oчувaњe кaпитaлa бaнкe из члaнa 42. Oдлукe o
изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнкe ниje кoнтинуирaнa oбaвeзa бaнкe.
Бaнкa сaчињaвa плaн зa oчувaњe кaпитaлa у склaду сa зaхтjeвимa
из члaнa 42. Oдлукe o изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнкe, сaмo у
случajу aкo нe испуњaвa зaхтjeв зa oдржaвaњe зaштитних слojeвa
зa oчувaњe кaпитaлa из члaнa 39. Oдлукe o изрaчунaвaњу
кaпитaлa бaнкe.
Обавеза сачињавања осталих планова капитала дефинисана је
чланом 2. Одлуке о поступку интерне процјене адекватности
капитала.

Подручје:

Капитални захтјеви за кредитни ризик

Тема:
Члан:
Бр. питања:
Датум објаве одговора:

Изложености према становништву
59.
6.
25.01.2018.

Питање:

Сагласно члану 59. Одлуке о израчунавању капитала банака,
став а) и ц) у коју класу изложености се сврставају изложености
према једној физичкој особи или више њих, које нису у статусу
неизмирења обавеза и нису обезбјеђене признатим
некретнинама, а чија укупна изложеност прелази 250.000 КМ?
Који је припадајући пондер?

Одговор:

Изложености према једној физичкој особи или више њих, које
нису у статусу неизмирења обавеза и нису обезбјеђене
признатим некретнинама, а чија укупна изложеност прелази

250.000 КМ распоређују се у категорију изложености Изложености према становништву и додјељује им се пондер
ризика 100%.
Подручје:

Капитални захтјеви за кредитни ризик

Тема:
Члан:
Бр. питања:
Датум објаве одговора:

Изложености према становништву
59.
7.
25.01.2018.

Питање:

Сагласно члану 59. Одлуке о израчунавању капитала банака,
став ц), да ли укупан износ који дужник или група повезаних
лица дугује Банци, укључује и изложености обезбјеђене
некретнинама, с обзиром да се под ц) наводи само „укључујући
све изложености са статусом неизмирења обавеза“?

Одговор:

Укупан износ који дужник или група повезаних лица дугује
Банци из члана 59. Одлуке о израчунавању капитала банака не
обухвата изложености или дијелове изложености које су
распоређене у категорију изложености - Изложености
обезбјеђене некретнинама.

Подручје:

Капитални захтјеви за кредитни ризик

Тема:
Члан:
Бр. питања:
Датум објаве одговора:

Изложености према становништву
59.
8.
25.01.2018.

Питање:

Сагласно члану 59. Одлуке о израчунавању капитала банака,
став б) „ Изложеност је једна од значајног броја изложености са
сличним карактеристикама, тако да се ризици повезани са
таквим кредитирањем знатно смањују“. Да ли је предметни
критеријум потребно квантификовати интерном методологијом
Банке, с обзиром да није прописан степен диверзификације? Да
ли се степен диверзификације може посматрати на нивоу класе
физичких лица или је потребно спустити на ниво приозвода
сличних карактеристика? С обзиром на друга два критерија,
могуће је доказати да су изложености у класи становништва,
једна од значајног броја изложености са сличним
карактеристикама, те предметни критеријум и није неопходно
квантификовати?

Одговор:

Везано за члан 59. став 1. тачка 2., банка може интерном
методологијом дефинисати начин на који утврђује значајан број
изложености са сличним карактеристикама.

Подручје:

Капитални захтјеви за кредитни ризик

Тема:
Члан:
Бр. питања:
Датум објаве одговора:

Изложености у статусу неизмирења обавеза
61.
9.
25.01.2018.

Питање:

Сагласно члану 61. Одлуке о израчунавању капитала банака, да
ли изложености или дијелови изложености у статусу
неизмирења обавеза које су обезбјеђене признатим
некретнинама имају повољнији третман у смислу пондера, с
обзиром да исто није прописано Одлуком?
Да ли
изложености у статусу неизмирења обавеза које су обезбијеђене
признатим некретнинама остају у класи изложености у статусу
неизмирења обавеза и додјељује им се пондер сагласно висини
формиране
исправке
вриједности
(>20%<)
наспрам
необезбијеђеног дијела изложености, док се изложеност кроз
технике смањења кредитног ризика умањује за признати
колатерал (депозит, гаранцију државе и др.)

Одговор:

Изложености се распоређују у категорије изложености у складу
са принципима дефинисаним у стаблу одлучивања из
пододјељка 3.2.3., тачка 26. Упутства за попуњавање
извјештајних образаца за капитал, укупан пондерисани ризик и
финансијску полугу. Сходно поменутом стаблу одлучивања
изложености у статусу неизмирења обавеза које су обезбијеђене
признатим некретнинама распоређују се у категорију
Изложености у статусу неизмирења обавеза и додјељује им се
одговарајући пондер ризика у зависности од висине исправки
вриједности у складу са чланом 61. Одлуке о израчунавању
капитала банака, без обзира да ли су обезбјеђене признатим
некретнинама.

Подручје:

Капитални захтјеви за кредитни ризик

Тема:
Члан:
Бр. питања:
Датум објаве одговора:

Израчунавање вриједности изложености
44.
10.
25.01.2018.

Питање:

Молимо Вас да нам потврдите разумијевање израчуна
вриједности изложености дефинисане чланом 44. Одлуке о
израчунавању капитала, а уважавјући и примјену различитих
приступа обрачуна вриједности изложености приликом
спровођења студије квантитативних утицаја? Разумијевање је да
се према објављеној одлуци књиговодствена вриједност умањује
за обрачунате резерве за кредитне губитке.

Одговор:

Имајући у виду одредбе члана 44. Одлуке о израчунавању
капитала банака, вриједност изложености се израчунава на
начин да се од књиговодствене вриједности одузму обрачунате

резерве за кредитне губитке.

Подручје:

Прелазне и завршне одредбе

Тема:
Члан:
Бр. питања:
Датум објаве одговора:

Израчунавање вриједности изложености
145.
11.
30.01.2018.

Питање:

С почетком примјене одредаба ове одлуке престају да важе: 1)
Одлука о минималним стандардима за управљање капиталом
банака и капиталној заштити („Службени гласник Републике
Српске“ број 57/14 и 21/17), 2) Одлука о минималним
стандардима за управљање тржишним ризицима у банкама
(„Службени гласник Републике Српске“ број 61/08, 116/08,
112/09, 100/10, 127/11, 123/12, 01/14, 01/15, 107/15 и 115/16), као
и припадајуће Упутство за примјену наведене одлуке и 3)
Одлука о минималним стандардима за управљање оперативним
ризиком у банкама („Службени гласник Републике Српске“ број
61/08 и 09/10).
С циљем адекватне примјене одредаба из ове одлуке, банка је
дужна да почев од 31.12.2017. године извјештава Агенцију о
израчунавању регулаторног капитала и капиталних захтјева
према постојећим подзаконским прописима (одлукама
наведеним у ставу 3. овог члана) и израчунавању капиталних
захтјева примјеном одредаба ове одлуке.
Да ли то значи да ће банка бити дужна да од 31.12.2017
извјештава АБРС по новим и по старим образцима? Ако је
исправна горња твдња за који период можемо очекивати
упоредно извјештавање по новим и старим образцима?

Одговор:

Банке су дужне да извјештаје на финансијски датум 31.12.2017.
године доставе Агенцији на новим и старим обрасцима.
Агенција ће, након анализе достављених извјештаја на
финансијски датум 31.12.2017. године донијети одлуку до када
ће бити потребно упоредно извјештавање, те о томе
благовремено обавијестити банке.

Подручје:

Регулаторни капитал и капитални захтјеви за банке

Тема:
Члан:
Бр. питања:
Датум објаве одговора:

Ставке допунског капитала
22.
12.
30.01.2018.

Питање:

Ставке допунског капитала су:
3) опште исправке вриједности за кредитне губитке до 1,25%
износа изложености пондерисаних ризиком, израчунатог у
складу са чланом 49. ове одлуке, који каже у ставу (1) За
израчунавање износа изложености пондерисаних ризиком на све
изложености, осим ако те изложености представљају одбитну
ставку приликом израчунавања регулаторног капитала,
примјењују се одговарајући пондери ризика у складу са
одредбама ове одлуке.
Шта се тачно подразумјева под “ опште исправке вриједности за
кредитне губитке”? Исправке вриједности по међународним
стандардима или резервисања по методологији Агенције? пошто
у Члану 2 став 40 стоји да су “Исправке вриједности за кредитни
ризик – износ општих исправки вриједности и посебних
исправки вриједности за губитке по кредитима због кредитних
ризика који се признају у финансијским извјештајима банке,
односно износ који се евидентира у билансу успјеха”?
Да ли се за израчун 1,25% опште исправке вриједности узима
износ изложености пондерисаних ризиком по стандардизованом
приступу може узети износ који ће бити у образцу Ц 02.00 –
Капитални захтјеви, ред 050 1.1.1 Стандардизирани приступ или
ред 010 1 Укупна изложеност ризику???
010

1

УКУПАН ИЗНОС ИЗЛОЖЕНОСТИ РИЗИКУ

040

1.1

ИЗНОСИ ИЗЛОЖЕНОСТИ ПОНДЕРИСАНИ
РИЗИКОМ ЗА КРЕДИТНИ РИЗИК, КРЕДИТНИ
РИЗИК ИЗЛОЖЕНОСТИ ФИНАНСИЈСКИХ
ДЕРИВАТА ТЕ СЛОБОДНЕ ИСПОРУКЕ

050

1.1.1

Стандардизирани приступ

Односно, у образцу Ц 04.00 – Биљешке, који износ из образца
Ц02.00 уписујемо у ред
180

Одговор:

7

Износи изложености пондерисани ризиком за
израчун горње границе резервисања која се
признаје као допунски капитал

Под општим исправкама вриједности за кредитне губитке, за
потребе члана 22. став 1. тачка 3. Одлуке о израчунавању
капитала, подразумијевају се исправке вриједности по

међународним стандардима.
За потребе израчунавања износа општих исправки вриједности
који представља 1,25% износа изложености пондерисаних
ризиком користи се износ из реда 050 – 1.1.1 Стандардизованни
приступ у обрасцу C 02.00 – КАПИТАЛНИ ЗАХТЈЕВИ (КА2).
Сходно томе, у обрасцу C 04.00 –ЗАБИЉЕШКЕ (KA4) у реду
180 уноси се износ из реда 050 – 1.1.1 Стандардизовани приступ
у обрасцу C 02.00 – КАПИТАЛНИ ЗАХТЈЕВИ (КА2).
Подручје:

Финансијска полуга

Тема:
Члан:
Бр. питања:
Датум објаве одговора:

Израчунавање финансијске полуге
37.
13.
30.01.2018.

Питање:

Образац Ц 47 израчун омјера финасијске полуге:
Ред
10

Вриједности изложености
Трансакције финансирања ХОВ: изложеност у складу
с чланом 37. ставом 5. тачком (ц) и ставом 7. Одлуке
о израчунавању капитала банака

Члан 37. став 7. говори о изложеностима из Прилога 2. Одлуке о
капиталу:
I. Финансијски деривати: (1) Уговори на каматну стопу: 1)
једновалутни каматни своп (енгл. single-currency interest rate
swaps), 2) своп основе (енгл. basis-swap), 3) каматни форвард, 4)
каматни фјучерс, 5) купљене каматне опције, 6) остали уговори
сличне правне природе. (2) Финансијски деривати чија је односна
варијабла валута и злато: 1) међувалутни каматни своп, 2)
девизни форвард, 3) девизни фјучерси, 4) купљене девизне опције,
5) остали уговори сличне природе, 6) уговори сличне природе као
уговори из т. 1–5. који се односе на злато.
Шта у случајевима кад је вриједност купљене валуте мања од
продајне вриједности (међувалутни каматни своп) тј. aко је
износ потражан (нпр. 10.000 купљено, 10.500 продано = 500 па
би у горе наведени ред требало уписати -500)?
Одговор:

Вриједност изложености финансијских деривата из Прилога 2.
Одлуке о израчунавању капитала (Одлука) уноси се на сљедећи
начин:
- у ред 060, колона 010 уноси се садашњи трошак замјене уговора
из члана 46. став 1. Одлуке (уколико банка користи методу

тржишне вриједности),
- у ред 090, колона 010 уноси се увећање за потенцијалне будуће
изложености по основу финансијских деривата, израчунато у
складу са методом тржишне вриједности из члан 46. Одлуке
(уколико банка користи методу тржишне вриједности),
- у ред 110, колона 010 уноси се вриједност изложености по
основу уговора наведених у т. 1. и 2. Прилога 2. Одлуке о
израчунавању капитала банака, израчуната у складу са методом
оригиналне изложености из члана 47. Одлуке о израчунавању
капитала банака.
Дакле, банка не може исказати вриједност изложености у складу
са наведеним примјером.
Подручје:

Kaпитални захтјеви за кредитни ризик

Тема:
Члан:
Бр. питања:
Датум објаве одговора:

Изложености према становништву
59.
14.
30.01.2018.

Питање:

1. Да ли је прихватљив начин подјеле предузећа по величини који
смо примјенили. АПИФ нам је доставио званичну подјелу
привредних субјеката по Закону о рачуноводству и ревизији, СЛ
Гл РС 94/15, чл. 5. Закона, за привредне субјекте који су предали
фин извјештаје. За клијенте који се нису нашли у АПИФ филеу,
примјенили смо нашу подјелу привредних субјеката на Мицро,
Смалл, Медиум, Ларге, који подразумјева лошију позицију по
банку.
2. Тачка 3, члана 59. каже да се у изложеност према становниству
рачуна износ (изложеност) једног лица или групе повезаних лица,
укључујући и изложености са статусом неизмирења обавеза, до
250.000 КМ. Да ли је уреду да се, уколико постоји, изложеност
преко 250.000 КМ уврсти у Изложености према привредним
друштвима?

Одговор:

У члану 2. став 1. тачка 38. Одлуке о израчунавању капитала
банака дефинисано је да се за потребе примјене ове одлуке малим
и средњим привредним друштвима могу сматрати само она лица
која испуњавају услове из Закона о рачуноводству и ревизији
Републике Српске.
Према томе, банка је дужна да користи критеријуме дефинисане
чланом 5. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 94/15).
Уколико постоје изложености према једном малом и средњем

привредном друштву или више њих које прелазе 250.000 КМ, те
изложености се распоређују у категорију изложености Изложености према становништву и додјељује им се пондер
ризика 100%.
Подручје:

Kaпитални захтјеви за кредитни ризик

Тема:
Члан:
Бр. питања:
Датум објаве одговора:

Изложености обезбијеђене некретнинама
60.
15.
30.01.2018.

Питање:

На коју конкретно вриједност некретнине се мисли у тачки 2.
члана 60. Изложености обезбјеђене некретнинама: тржишну
вриједност прије примјене пондера, тржишну вриједност након
примјене пондера или алоцирану вриједност која је распоређена
за израчун покривености тачно те конкретне изложености?

Одговор:

У складу са чланом 60. Одлуке о израчунавању капитала банака,
Банка може примјенити пондере ризика 50% (став. 3.), односно
75% (став 4.) само на дио изложености који износи највише до
80% тржишне вриједности стамбене некретнине којом је
обезбијеђен, односно 60% тржишне вриједности пословне
некретнине.
У случају да је једном некретином обезбијеђено више
изложености, узима се дио вриједности некретнине која је
алоцирана за покриће те конкретне изложености.

Подручје:

Технике смањења кредитног ризика

Тема:
Члан:
Бр. питања:
Датум објаве одговора:

Једноставна метода финансијског колатерала
87.
16.
30.01.2018.

Питање:

Који пондер ризика се примјењује на изложеност обезбјеђену
готовинским пологом ако изложеност и колатерал нису
номиновани у истој валути, а Банка користи једноставну методу
финансијског колатерала?

Одговор:

Уколико изложеност и колатерал нису номиновани у истој валути
банка која користи једноставну методу финансијског колатерала
на изложеност или дио изложености обезбјеђен готовинским
пологом примјењује минимално пондер ризика 20% у складу са
чланом 87. став 3. Одлуке о израчунавању капитала банака. Банка
може својим интерним актима прописати већи пондер од 20%
уколико сматра да је то потребно.

Подручје:

Капитални захтјев за оперативни ризик

Тема:
Члан:
Бр. питања:
Датум објаве одговора:

Релевантни показатељ
105.
17.
30.01.2018.

Питање:

Члан 105. став 2) навод 4 ) ...банка приликом израчуна релевантог
показатеља не укључује 4) приходе од осигурања .
Да ли се овим искључују и приходи од осигурања према полиси
осигурања а везаних за случајеве Опризика:
Осигурање Директора & Вишег Менаџмента (Д&О)
Осигурање од Грешака & Ометања (Е&О)
Осигурање од Губитака Насталих Грешкама Запослених(БББ)
Осигурање од правних трошкова
Сајбер осигурање
Осигурање имовине

- Оквирни Уговор “Потпуни ризик”

Осигурање садржаја (опрема и новац)
Осигурање имовине – Некретнине “Колатерали”
Осигурање од опште одговорности
Осигурања возила банке
Одговор:

С обзиром да чланом 105. Одлуке о израчунавању капитала
банака нису прописани изузеци, банка приликом израчунавања
релеваног показатеља не укључује приходе од осигурања, без
обзира на врсту полисе осигурања.

Подручје:

Регулаторни капитал и капитални захтјеви за банке

Тема:
Члан:
Бр. питања:
Датум објаве одговора:

Ставке допунског капитала
22.
18.
28.02.2018.

Питање:

Члан 22. став 1. Ставке допунског капитала, тачка 3. "опште
исправке вриједности за кредитне губитке до 1.25% износа
изложености пондерисаних ризиком, израчунатог у складу са
чланом 49. ове одлуке".
Ако се мисли на исправке вриједности по међународним
рачуноводственим стандардима, шта се подразумијева под
општим исправкама вриједности јер таква категорија у МРС не
постоји. Да ли се под овим могу сматрати исправке вриједности
на добре кредите по Методологији банке, углавном су то кредити

са роком кашњења до 90 дана.
С обзиром да банке од 01.01.2018. године прелазе на МСФИ 9 да
ли ће се под опшим резервама сматрати кредити из STAGE 1 ?
Одговор:

За потребе члана 22. став 1. Одлуке о израчунавању капитала под
општим исправкама вриједности сматрају се исправке
вриједности на добру активу, односно активу класификовану у
категорије А и Б.

Подручје:

Капитални захтјев за оперативни ризик

Тема:
Члан:
Бр. питања:
Датум објаве одговора:

Релевантни показатељ
105.
19.
28.02.2018.

Питање:

Код капиталског захтјева за оперативни ризик у члану 105. став 1.
наведени су приходи/расходи који чине елементе за израчун
релевантног показатеља. У ставу 2. наведени су приходи/расходи
који се не укључују у обрачун.
Да ли се приходи који настају по основу продаје стечене
материјалне активе могу искључити из обрачуна?
Ако банка приликом стицања материјалне активе није књижила
приход од укидања исправки вриједности него тек када је
извршена продаја сматрамо да ови приходи имају исти третман
као приходи по основу укидања исправки вриједности и
резервисања и да их не треба укључити у обрачун релевантног
показатеља.
Ако је банка у неком ранијем периоду формирала резевисања по
основу судских спорова, након завршеног спора који је ријешен у
корист банке и није настала обавеза плаћања, банка има приход
од укидања резервисања по том основу, да ли се овај приход
искључује из обрачуна? Такође и остали приходи који настану од
укидања резервисања по другим основама?

Одговор:

Приликом израчунавања релевантног показатеља банка не
укључује приходе који настају по основу продаје стечене
материјалне активе.
Приликом израчунавања релевантног показатеља банка не
укључује наведене приходе од укидања исправки вриједности.
Приликом израчунавања релевантног показатеља банка
искључује све приходе од укидања исправки вриједности.

Подручје:

Регулаторни капитал и капитални захтјеви за банке

Тема:

Остали укупни резултат

Члан:

Члан 6. став 1. тачка 4.

Бр. питања:

20.

Датум објаве одговора:

15.05.2018.

Питање:

Примjeнa MСФИ 9 зaхтjeвa дa сe нa дужничкe хaртиje oд
вриjeднoсти, кoje сe вoдe кao Фeр вриjeднoст крoз oстaли укупaн
рeзултaт (eнглeски FVOCI), oбрaчунajу испрaвкe вриjeднoсти кoje
би билe прикaзaнe у кaпитaлу.
Вeзaнo зa нaвeдeнo, мoлимo Вaшe мишљeњe o слиjeдeћeм:
1) Дa ли зa нaвeдeнe испрaвкe вриjeднoсти oтвoрити oдгoвaрajућa
aнaлитичкa кoнтa у oквиру синтeтикe 829 кojу бисмo нaзвaли
ИСПРAВКA ВРИJEДНOСTИ ХAРTИJA OД ВРИJEДНOСTИ, a
кoja ниje дeфинисaнa у Прaвилнику o кoнтнoм oквиру, дoк сe нe
изврши измjeнa Прaвилникa o кoнтнoм oквиру?
- Или зa нaвeдeнe испрaвкe вриjeднoсти oтвoрити aнaлитичкa
кoнтa у oквиру синтeтикe 821-РEВAЛOРИЗAЦИOНE РEЗEРВE
ПO OСНOВУ ПРOMJEНE ВРИJEДНOСTИ ХAРTИJA OД
ВРИJEДНOСTИ, у кojeм случajу нa трeћeм мjeсту у кoнту нe
мoжe бити брoj 9 (кao прaвилo кoje вaзи кoд испрaвкe вриjeднoсти
билaнсних
пoтрaживaњa) пa лoгикa кoнтa испрaвкe вриjeднoсти билaнсних
пoтрaзивaњa нeћe бити испoштoвaнa?
2) Дa ли нaвeдeнe испрaвкe вриjeднoсти прикaзивaти у тaбeли
клaсификaциje (Oбрaзaц КЛA-1) у тaчки 10, зajeднo сa oстaлим
билaнсним испрaвкaмa с oбзирoм дa сe oднoсe нa билaнснa
пoтрaзивaњa пo дузничким хaртиjaмa oд вриjeднoсти, у кoм
слуцajу ћe Укупaн изнoс испрaвки вриjeднoсти нeћe слaгaти сa
тaчкoм 10 Билaнсa стaњa?
3) Дa ли нaвeдeнe испрaвкe вриjeднoсти прикaзивaти у тaбeли Ц
01.00 (КA1) кaпитaлa кao Oстaли укупaн рeзултaт? Aкo je oдгoвoр
нa oвo "дa", дa ли зa изрaчун oстaлoг укупнoг рeзултaтa пo oвoм
oснoву кoристити пoрeђeњe стaњa oд 01.01.2018 (првa примjeнa
MСФИ 9) сa стaњeм нa дaтум извjeштaja, с oбзирoм дa пo MРС 39
(31.12.2017) ниje билo oвих испрaвки вриjeднoсти?

Одговор:

1) Mишљeњa смo дa je дo измjeнe Прaвилникa o кoнтнoм oквиру
нajбoљe рjeшeњe дa сe нaвeдeнe испрaвкe вриjeднoсти прикaжу у
oквиру синтeтикe 821 - рeвaлoризaциoнe рeзeрвe пo oснoву
прoмjeнe вриjeднoсти ХoВ.
2) Нaвeдeни изнoс исправки вриједности нe трeбa прикaзaти у
тaбeли клaсификaциje (Oбрaзaц КЛA-1) у тaчки 10.
3) Нaвeдeнe исправке вриједности трeбa прикaзaти у тaбeли Ц
01.00 (КA1) кao oстaли укупни рeзултaт.

Прoмjeнe oд 01.01.2018. гoдинe дo 31.03.2018. гoдинe
eвидeнтирajу сe нa припaдajућeм кoнту (пoдaнaлитикa кoнтa 821),
a нa извjeштajни дaтум искaзуje сe стaњe нa дaн 31.03.2018.
гoдинe.
Подручје:

Регулаторни капитал и капитални захтјеви за банке

Тема:

Остали укупни резултат

Члан:

Члан 6. став 1. тачка 4.

Бр. питања:

21.

Датум објаве одговора:

15.05.2018.

Питање:

1. Да ли ревалоризационе резерве настале по основу ХОВ,
обвезница, Т-записа, актуарских добитака/губитака ....
приказивати као промјену између текуће и предходне године или
као салдо на припадајућим контима?
2. Такође да ли у Остали укупни резултат укључити и
ревалоризационе резерве настале по основу основних средстава и
ако треба такође да ли узети салдо или промјену насталу између
текуће и предходне године?

Одговор:

1. Банка исказује салдо ревалоризационих резерви на припадајућем
конту.
Такође, на исти начин се исказују и актуарски добици/губици и
др. ставке осталог укупног резултата.
2. Ревалоризационе резерве на основна средства су искључене из
нето капитала у прелазном периоду у складу са Одлуком о
минималним стандардима за управљање капиталом банака и
капиталној заштити (до 31.12.2016. године), те се исте не
укључују ни приликом израчунавања регулаторног капитала у
складу са Одлуком о израчунавању капитала банака.

Подручје:

Финансијска полуга

Тема:

Класификација ванбилансних ставки

Члан:
Бр. питања:

37. и Прилог 1.
22.
02.08.2018.

Датум објаве одговора:
Питање:

Сaглaснo члaну 37. стaв 8. Oдлукe o изрaчунaвaњу кaпитaлa
бaнaкa, кojи дeфинишe фaктoрe кoнвeрзиje кojи сe примjeњуjу нa
вриjeднoст излoжeнoсти вaнбилaнсних стaвки, при чeму сe
фaктoр кoнвeрзиje oд 10% примjeњуje нa вaнбилaнснe

излoжeнoсти из Прилoгa 1. Oдлукe кoje сe мoгу бeзуслoвнo
oпoзвaти у билo кojeм трeнутку бeз прeтхoднoг oбaвjeштeњa.
Мoлимo Вaс зa смjeрницe у примjeни oвих oдрeдаба, oднoснo дa
ли сa стaнoвиштa лoкaлних прoписa, a нa oснoву нижe нaвeдeних
oдрeдби Угoвoрa кojимa сe дeфинишe рaскид или прoглaшeњe
Угoвoрa дoспjeлим, бaнкa може такве вaнбилaнснe стaвкe
трeтирaти као ставке ниског ризика?
Примјер:
У Угoвoру o дoзвoљeнoм прeкoрaчeњу je нaвeдeнo „Бaнкa мoжe
jeднoстрaнo, бeз oбрaзлoжeњa и бeзуслoвнo дa рaскинe oвaj
Угoвoр укoликo рeдoвним прaћeњeм Кoрисникa утврди дa je
дoшлo дo пoгoршaњa њeгoвoг финaнсиjскoг стaњa, oднoснo
крeдитнe спoсoбнoсти и инсoлвeнтнoсти Кoрисникa.”
Одговор:

Прилoгoм 1. Oдлукe o изрaчунaвaњa кaпитaлa бaнaкa дeфинисaнe
су стaвкe кoje смaтрajу ниским ризикoм, oднoснo дa сe нa тe
стaвкe зa пoтрeбe изрaчунaвaњa кaпитaлних зaхтjeвa примjeњуje
фaктoр кoнвeрзиje 0%, oднoснo 10% зa пoтрeбe изрaчунaвaњa
финaнсиjскe пoлугe.
Кључни услoв дa би сe oдрeђeнa стaвкa мoглa смaтрaти ниским
ризикoм je дa сe eфeктивнo oмoгући aутoмaтски прeкид збoг
пoгoршaњa крeдитнe спoсoбнoсти дужникa.
Нaвeдeнo знaчи дa бaнкa мoрa имaти усвojeнe прeцизнo
дeфинисaнe прoцeдурe зa прaћeњe пoгoршaњa крeдитнe
спoсoбнoсти дужникa и oкидaчe зa aутoмaтскo блoкирaњe
срeдстaвa (нпр. у случajу дoзвoљeнoг прeкoрaчeњa пo рaчуну).
Нaвeдeнe прoцeдурe бaнкa мoрa дoсљeднo примjeњивaти,
oднoснo ниje прихвaтљивo дa бaнкa у извjeштajимa прикaзуje
свoje вaнбилaнснe излoжeнoсти кao нeризичнe сaмo пo oснoву
oдрeдaбa угoвoрa, a нeмa успoстaвљeнe прoцeдурe зa aутoмaтски
прeкид збoг пoгoршaњa крeдитнe спoсoбнoсти клиjeнтa.

Подручје:

Регулаторни капитал и капитални захтјеви за банке

Тема:
Члан:

Остали укупни резултат
9.

Бр. питања:

23.

Датум објаве одговора:

02.08.2018.

Питање:

Прeмa тумaчeњу АБРС рeвaлoризaциoнe рeзeрвe нaстaлe пo
oснoву eфeкaтa врeднoвaњa дужничких и влaсничких ХOВ
укључуjу сe у рeдoвни oснoвни кaпитaл.
У члaну 9. гдje сe гoвoри o рeгулaтoрним усклaђивaњимa рeдoвнoг
oснoвнoг кaпитaлa нaвeдeнo je дa бaнкa oдбиja сљeдeћe .... тaчкa
5. "свe пoрeскe трoшкoвe пoвeзaнe сa стaвкaмa рeдoвнoг oснoвнoг
кaпитaлa прeдвидивe у трeнутку њихoвoг oбрaчунa, oсим aкo
бaнкa нa oдгoвaрajући нaчин усклaди изнoс стaвки рeдoвнoг
oснoвнoг кaпитaлa у oнoj мjeри у кojoj тaкви пoрeски трoшкoви
умaњуjу изнoс дo кojeг сe тe стaвкe мoгу примjeњивaти зa
пoкривaњe ризикa или губитaкa" .
Бaнкa умaњуje изнoс рeвaлoризaциoних рeзeрви зa oдлoжeнe
пoрeскe oбaвeзe кoje мoгу нaстaти у мoмeнту рeaлизaциje
(прoдaje) у склaду сa лoкaлнoм пoрeскoм рeгулaтивoм.
Бaнкa у свoм пoртфeљу имa и влaсничкe ХOВ стрaних eмитeнaтa
. Прeмa сaзнaњу бaнкe, укoликo би сe извршилa прoдaja нaвeдeних
влaсничких ХOВ мoгућe je дa би нaстaли и дoдaтни трoшкoви кao
штo je пoрeз у зeмљи eмитeнтa.
Дa ли тo знaчи дa бaнкa приликoм укључивaњa eфeкaтa
врeднoвaњa нaвeдeних ХOВ у стaвку Oстaлoг укупнoг рeзултaтa
приликoм oбрaчунa aдeквaтнoсти кaпитaлa трeбa умaњити eфeктe
врeднoвaњa зa нaвeдeнe пoрeзe и другe трoшкoвe кojи мoгу
нaстaти приликoм прoдaje aкo имa сaзнaњa дa би нaвeдeни
трoшкoви мoгли нaстaти?

Одговор:

Бaнкa у стaвку рeдoвнoг oснoвнoг кaпитaлa укључуje
рeвaлoризaциoнe рeзeрвe нaстaлe пo oснoву eфeкaтa врeднoвaњa
дужничких и влaсничких ХOВ, умaњeнe зa свe пoрeскe и другe
трoшкoвe (у зeмљи и инoстрaнству) кojи мoгу нaстaти приликoм
прoдaje.

Подручје:

Признавање ефеката смањења кредитног ризика

Тема:

Изложеност према Гарантном фонду РС

Члан:

75.

Бр. питања:

24.

Датум објаве одговора:

02.08.2018.

Питање:

Увaжaвajући чињeницу дa Гaрaнтни фoнд РС имa трeтмaн
субjeктa jaвнoг сeктoрa и чињeницу дa Бaнкa ниje дирeктнo
излoжeнa Гaрaнтнoм Фoнду РС (већ индирeктнo пo oснoву
гaрaнциja, а рoчнoст je мaњa oд 90 дaнa), те узимајући у обзир
члан 75. стaв 2. Oдлукe o изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнaкa који
гласи:
„Ниjeднa излoжeнoст нa кojу je примиjeњeнa тeхникa смaњeњa
крeдитнoг ризикa нe смиje дoвeсти дo вeћeг изнoсa излoжeнoсти
пoндeрисaнoг ризикoм oд идeнтичнe излoжeнoсти нa кojу ниje
примиjeњeнa тeхникa смaњeњa крeдитнoг ризикa“,
и члaн 52. стaв 4. пoмeнутe Oдлукe који гласи:
„Зa излoжeнoсти прeмa субjeктимa jaвнoг сeктoрa сa инициjaлним
рoкoм дoспиjeћa oд три мjeсeцa или мaњe пoндeр ризикa je 20%“,
пoтрeбнo je тумaчeњe рaспoрeђивaњa у одговарајућу класу
изложености и начин додјељивања пондера ризика?
Дoдaтнo, пoзивajући сe нa члaн 75. стaв 2. Oдлукe o изрaчунaвaњу
кaпитaлa бaнкa, пoтрeбнo je тумaчeњe рaспoрeђивaњa клиjeнaтa
кojи су oбeзбjeђeни ГФ РС, a инициjaлнo сe нaлaзe у клaси
стaнoвништвa нa пoндeру 75%?

Одговор:

У наведеним примjeримa банка треба пoступити нa сљeдeћи
нaчин:
У случajу излoжeнoсти са инициjaлним рoком дoспиjeћa 3
мjeсeцa или крaћим, која је oбeзбиjeђeнa гaрaнциjoм Гaрaнтнoг
фoндa, исту рaспoрeђуjeтe у клaсу излoжeнoсти прeмa субjeктимa
jaвнoг сeктoрa и дoдjeљуjeтe joj пoндeр ризикa 20% (сaмo диo
излoжeнoсти кojи je oбeзбиjeђeн гaрaнциjoм). Нaпoмињeмo дa je
зa примjeну члaнa 52. стaв 2. рeлeвaнтнo дa инициjaлни
(угoвoрeни) рoк дo дoспиjeћa будe 3 мjeсeцa или крaћи, a нe рoк
до дoспиjeћa излoжeнoсти.
Излoжeнoст прeмa лицу кoje je испунилo услoв дa будe
рaспoрeђeнo у клaсу излoжeнoсти прeмa стaнoвништву, a
oбeзбиjeђeнa je гaрaнциjoм Гaрaнтнoг фoндa рaспoрeђуje сe у
клaсу излoжeнoсти прeмa субjeктимa jaвнoг сeктoрa и дoдjeљуjeтe
joj пoндeр ризикa 75% (сaмo диo излoжeнoсти кojи je oбeзбиjeђeн
гaрaнциjoм).

Подручје:

Капитални захтјеви за кредитни ризик

Тема:

Изложености према банкама из Босне и Херцеговине

Члан:

57.

Бр. питања:

25.

Датум објаве одговора:

03.09.2018.

Питање:

Дa ли сe приликoм изрaчунaвaњa кaпитaлa зa излoжeнoсти прeмa
кoмeрциjaлним бaнкaмa у Бoсни и Хeрцeгoвини кojимa ниje
дoдиjeљeн рejтинг, a чиjи je извoрни eфeктивни рoк дo дoспиjeћa
три мjeсeцa или крaћи, дoдjeљуje пoндeр ризикa oд 20%?

Одговор:

Излoжeнoстимa прeмa бaнкaмa у Бoсни и Хeрцeгoвини кojимa
ниje дoдиjeљeн рejтинг, a чиjи je извoрни eфeктивни рoк дo
дoспиjeћa три мjeсeцa или крaћи, дoдjeљуje сe пoндeр ризикa oд
20%.

Подручје:

Капитални захтјеви за кредитни ризик

Тема:

Изложености према банкама којима није додијељен рејтинг

Члан:

57.

Бр. питања:

26.

Датум објаве одговора:

03.09.2018.

Питање:

Дa ли сe приликoм изрaчунaвaњa кaпитaлa зa излoжeнoсти прeмa
кoмeрциjaлним бaнкaмa у Бoсни и Хeрцeгoвини кojимa ниje
дoдиjeљeн рejтинг, a чиjи je извoрни eфeктивни рoк дo дoспиjeћa
три мjeсeцa или крaћи, дoдjeљуje пoндeр ризикa oд 20%?

Одговор:

Излoжeнoстимa прeмa бaнкaмa у Бoсни и Хeрцeгoвини кojимa
ниje дoдиjeљeн рejтинг, a чиjи je извoрни eфeктивни рoк дo
дoспиjeћa три мjeсeцa или крaћи, дoдjeљуje сe пoндeр ризикa oд
20%.

Подручје:

Капитални захтјеви за кредитни ризик

Тема:

Третман изложености према Влади Републике Српске

Члан:
Бр. питања:

51.
27.

Датум објаве одговора:

03.09.2018.

Питање:

У складу са чланом 50., стaв 5., Oдлукe o изрaчунaвaњу кaпитaлa
бaнaкa прeмa кoмe:

„Дo 31. дeцeмбрa 2017. гoдинe излoжeнoстимa прeмa Сaвjeту
министaрa БиХ, ЦББиХ, цeнтрaлним влaдaмa или цeнтрaлним
бaнкaмa држaвa члaницa Eврoпскe униje дeнoминoвaним у
дoмaћoj вaлути билo кoje држaвe члaницe Eврoпскe униje
дoдjeљуje сe исти пoндeр ризикa кojи сe примjeњуje нa тaквe
излoжeнoсти дeнoминoвaнe у њихoвoj дoмaћoj вaлути“, стaву 6.
истoг члaнa:
„Зa излoжeнoсти нaвeдeнe у прeтхoднoм стaву бaнкa ћe
изрaчунaти изнoс излoжeнoсти пoндeрисaних ризикoм нa сљeдeћи
нaчин:
1) у 2018. гoдини 20% пoндeрa ризикa кojи сe тим излoжeнoстимa
дoдjeљуje у склaду сa стaвoм 2. oвoг члaнa,
2) у 2019. гoдини 50% пoндeрa ризикa кojи сe тим излoжeнoстимa
дoдjeљуje у склaду сa стaвoм 2. oвoг члaнa,
3) у 2020. гoдини и нaдaљe 100% пoндeрa ризикa кojи сe тим
излoжeнoстимa дoдjeљуje у склaду сa стaвoм 2. oвoг члaнa“, кao и
члaну 51., стaв 2.:
„Излoжeнoсти прeмa Влaди Рeпубликe Српскe, Влaди Фeдeрaциje
БиХ и Влaди Брчкo Дистриктa БиХ имajу исти трeтмaн кao и
излoжeнoсти прeмa Сaвjeту министaрa БиХ“,
пoтрeбнo je дoдaтнo пojaшњeњe дa ли излoжeнoстимa прeмa
прeмa Mинистaрству финaнaсиja РС дeнoминoвaним у дoмaћoj
вaлути (BAM) сa вaлутнoм клaузулoм (индeксaциja у EUR) имajу
исти трeтмaн кao и излoжeнoсти дeнoминoвaним у дoмaћoj вaлути
билo кoje држaвe члaницe Eврoпскe (EUR)?
Одговор:

Свe излoжeнoсти сa вaлутнoм клaузулoм у евру имajу исти
трeтмaн кao и излoжeнoсти у eвру.
Стога, бaнкa зa излoжeнoсти прeмa Mинистaрству финaнсиja
Рeпубликe Српскe сa вaлутнoм клaузулoм у евру примjeњуje
пoндeрe ризикa у склaду сa динaмикoм из члaнa 50. стaв 6. Oдлукe
o изрaчунaвaњу кaпитaлa.

Подручје:

Признавање кредитних процјена ECAI

Тема:
Члан:

Општи захтјеви за употребу кредитних процјена ECAI за
одређивање пондера ризика
71.

Бр. питања:

28.

Датум објаве одговора:

07.11.2019.

Питање:

Да ли се приликом израчунавања капитала може додатно
укључити кредитна процјена више ECAI за одређивање пондера

ризика, а да се наведено не сматра опозивом избора ако је Банка
до сада користила само једну ECAI, а све у складу са чланом 71.
Општи захтјеви за употребу кредитних процјена ECAI-а за
одређивање пондера ризика?
У складу са чланом 71. Општи захтјеви за употребу кредитних
процјена ECAI за одређивање пондера ризика банка може
изабрати један ECAI или више њих који ће се употребљавати за
одређивање пондера који се додјељују билансној и ванбилансној
имовини. Банка може опозвати свој избор ECAI, али мора
образложити тај опозив ако постоје конкретне назнаке да је циљ
повлачења смањење захтјева који се односе на адекватност
капитала.
Питање се односи на могућност увођења једне и/или двије
додатне ECAI поред тренутне чија процјена се користи за
одређивање степена кредитног квалитета и пондера ризика, што
би у коначници довело до смањења пондера ризика за
изложености за које тренутна ECAI не објављује процјену, али да
се при том не опозива тренутна ECAI што би било у складу са
Одлуком о израчунавању капитала банака. У случају да Банка
може користити више ECAI досљедно ће се придржавати свих
ставова члана 71. Одлуке о израчунавању капитала банака.
Какав би био третман изложености у случајевима ако се користе
2 или 3 ECAI а да је само једна од изабраних објавила кредитну
процјену, односно друга или друге двије ECAI не врше објаву, да
ли се у том случају користи она која је објавила процјену или се
сматра да нема процјене?
Практичан примјер: за изложености Mastercard и Visa агенција
Fitch не врши процјену и како је банка до данас користила само
процјене агенције „Fitch“ изложеностима које се односе на
„Mastercard“ и „Visa“ додијељен је пондер ризика 100%, а ако би
поред „Fitch“ банка увела и додатну агенцију „S&P“ која врши
процјену „Mastercard“ и „Visa“ пондер и степен кредитног
квалитета би био у складу са објавом агенције „S&P“.
Одговор:

У складу са чланом 71. Одлуке о израчунавању капитала банака,
банка може користити кредитне процјене једне или више
одабраних ECAI за одређене категорије изложености и досљедно
их користити за одређивање пондера ризика за изложености из те
категорије.
У конкретном примјеру, за изложености према „Mastercard и
Visa“, банка може интерним актима одабрати „S&P“ као одабрану
ECAI и досљедно користити њене процјене за потребе
додјељивања пондера ризика. При томе, нема потребе да врши
опозив „Fitch“.

Дакле, уколико је банка одабрала двије или више ECAI за
одређивање пондера ризика за одређену категорију изложености,
а само једна од одабраних ECAI тренутно објављује кредитни
рејтинг одређеног клијента, банка може користити процјену тог
ECAI.
Подручје:

Капитални захтјеви за кредитни ризик

Тема:

Изложености према институцијама којима није додијељен
рејтинг
57.
29.
07.11.2019.

Члан:
Бр. питања:
Датум објаве одговора:
Питање:

Да ли се приликом израчунавања капитала банака за изложености
према комерцијалним банакама у Босни и Херцеговини а које
имају третман рачуна по виђењу (нулта рочност) може
примијенити пондер ризика 20% ?
У складу са чланом 57. Изложености према институцијама којима
није додијељен рејтинг за изложености према институцијама
којима није додијељен рејтинг а чији је изворни ефективни рок до
доспијећа три мјесеца или краћи пондер ризика је 20%. Питање се
односи на могућност примјене истог пондера (20%) за
комерцијалне банке у Босни и Херцеговини када су у питању
кореспондентни рачуни по виђењу, дакле без рочности.
Практичан примјер: за изложености према једној банци у Босни и
Херцеговини када је у питању кореспондентни рачун додијељен
је пондер ризика 100%, а у ситуацији када би се код исте банке
орочила средства на период краћи од 3 мјесеца пондер ризика би
износио 20%.

Одговор:

Банка, у складу са чланом 57. став 3. Одлуке о израчунавању
капитала банака, за изложености према институцијама којима
није додијељен рејтинг, а чији је изворни ефективни рок до
доспијећа три мјесеца или краћи додјељује пондер ризика од 20%.
У конкретном примјеру, испуњен је услов из члана 57. став 3.
Одлуке о израчунавању капитала банака, односно банка може
додијелити пондер ризика 20% за изложености у облику средстава
по виђењу на кореспондентном рачуну код друге банке из Босне
и Херцеговине.

Подручје:

Изложености у статусу неизмирења обавеза

Тема:

Израчун материјално значајног износа

Члан:
Бр. питања:
Датум објаве одговора:

2.
30.
17.08.2021.

Питање:

Да ли у израчун материјално значајног износа треба бити
укључена и обавеза из евиденционог ванбиланса (накнадни
обрачун редовне и затезне камате и накнаде)?
Чланом 2. став 1. тачка 37. Одлуке о израчунавању капитала
банака дефинисано је сљедеће:
„Изложености у статусу неизмирења обавеза - изложености за
које је испуњен један или оба од сљедећих услова:
-

дужник касни са отплатом доспјелих обавеза према банци
дуже од 90 дана у материјално значајном износу,

-

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).

Под материјално значајним износом из тачке 1. овог става
подразумијевају се укупна доспјела потраживања од:
-

физичког лица у износу већем од 200 КМ и 1% укупне
билансне изложености дужника, а

-

правног лица у износу већем од 1.000 КМ и 1% укупне
билансне изложености дужника.“

Чланом 25. став 8. Одлуке о управљању кредитним ризиком и
утврђивању очекиваних кредитних губитака дефинисано је
сљедеће:
„За изложености дефинисане чланом 2. став 1. тачка 2. ове одлуке
сматра се да постоји неизвјесност наплате каматних прихода, те
се одгађа признавање тих прихода у билансу успјеха до њихове
наплате. Та потраживања по основу камата банка евидентно води
до њихове наплате.“
Банка за изложености које су у статусу неизмирења обавеза,
камату након суспендовања приказује у евиденционом
ванбилансу (накнадни обрачун редовне и затезне камате и
накнаде) и ова камата представља доспјелу обавезу клијента која
је укључена у укупну изложеност клијента.
Обзиром да се након суспензије камата исте воде у ванбилансу,
међутим
истовремено
представљају
укупна
доспјела
потраживања клијента, потребно нам је тумачење третмана
камата у ванбилансу односно њиховог укључивања у израчун
укупних доспјелих потраживања и укупне билансне изложености
дужника за потребе израчуна материјално значајног износа.

Једнообразан приступ израчуну доспјелих обавеза и изложености
клијента с аспекта утицаја ванбилансних камата је веома важан не
само при иницијалном одређивању статуса неизмирења већ и
праћења испуњености критерија за период опоравка.
С тим у вези, молимо Вас за мишљење да ли у израчун
материјално значајног износа из члана 2. став 1. тачка 37. Одлуке
о израчунавању капитала банака треба бити укључена и обавеза
из евиденционог ванбиланса (накнадни обрачун редовне и затезне
камате и накнаде).
Одговор:

Банка приликом израчунавања материјално значајног износа из
члана 2. став 1. тачка 37. Одлуке о израчунавању капитала банака
не укључујe обавезе из евиденционог ванбиланса.
Напомињемо да је на ово питање одговорено и током јавне
расправе која је проведена прије усвајања Одлуке о управљању
кредитним ризиком и утврђивању очекиваних кредитних
губитака, а како би се обезбиједило конзистентно поступање
банака од почетка примјене те одлуке која је на снази од
01.01.2020. године.

