
На основу члана 37. Закона о банкама Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 04/17 и 19/18), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. 

Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број 59/13 и 04/17), те члана 6. став 1. тачка б. и члана 19. став 1. тачка б. Статута Агенције за 

банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 63/17), Управни 

одбор Агенције за банкарство Републике Српске, на 11. сједници, одржаној дана 28.05.2019. 

године, доноси 

 

O Д Л У К У  
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  

O ИЗРАЧУНАВАЊУ КАПИТАЛА БАНАКА 

 

Члан 1.  

(1) У Одлуци о израчунавању капитала банака („Службени гласник Републике Српске“, број 

74/17 и 114/17) члан 2. став 1. тачка 1. мијења се и гласи: 

 “Акумулирани остали резултат – има исто значење као и у Међународном 

рачуноводственом стандарду 1, искључујући ревалоризационе резерве по основу 

некретнина, постројења, опреме и нематеријалне имовине, а приликом израчунавања 

регулаторног капитала исказује се једнако као у финансијским извјештајима банке, 

умањено за повезане пореске ефекте.“ 

(2)  Члан 2. став 1. тачка 37. мијења се и гласи: 

“Изложености у статусу неизмирења обавеза – изложености за које 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).  

Под материјално значајним износом из тачке 1. овог става подразумијевају се укупна 

доспјела потраживања од:  

1) физичког лица у износу већем од 200 КМ и 1% укупне билансне изложености 

дужника, а  

2) правног лица у износу већем од 1 000 КМ и 1% укупне билансне изложености 

дужника. 

Банка утврђује статус неизмирења обавеза за правна лица на нивоу укупних потраживања 

од тог лица. 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.“ 

(3) Члан 2. став 1. тачка 40. мијења се и гласи: 

„исправка вриједности за кредитни ризик – износ књиговодствено евидентираних 

очекиваних кредитних губитака“.  

(4) У члану 2. став 1. тачка 41. ријеч „ризика“ мијења се у „рејтинга“. 

 

Члан 2.  

(1) Члан 6. став 1. тачка 4. мијења се и гласи: 

       „ 4) акумулирани остали укупни резултат,“ 
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(2) У члану 6. став 2. појам „укупни остали резултат“ мијења се у „акумулирани остали укупни 

резултат“. 

 

Члан 3. 

У члану 9. став 1. додаје се тачка 13. која гласи: 

„износ иложености који произилази из послова секјуритизације. Уколико банка одлучи да ову 

ставку не прикаже као одбитну ставку од капитала, дужна је тој изложености додијелити 

пондер ризика 1.250%“. 

 

Члан 4. 

У члану 16. став 2. тачка 4. мијења се ријеч „несолвентности“ у „стечаја“. 

 

Члан 5. 

У члану 30. став 3.  мијења се ријеч „и“ у „или“. 

 

Члан 6. 

Члан 34. став 5. брише се, а досадашњи став 6. постаје став 5. 

 

Члан 7. 

У члану 40. став 5. мијењају се ријечи „из става 1.“ у ријечи „из става 3.“. 

 

Члан 8. 

У члану 44. став 1. брише се дио текста у првој реченици који гласи: “према међународним 

рачуноводственим стандардима, увећана или умањена за разлику између исправки вриједности 

и резервисања израчунатих по методологији Агенције“, а први дио друге реченица мијења се и 

гласи: „Вриједност изложености ставки ванбилансне имовине наведених у Прилогу 1. ове 

одлуке представља износ њене књиговодствене вриједности умањене за резервисања за 

покриће очекиваних кредитних губитака за ванбилансне изложености, помножена са сљедећим 

факторима конверзије:“. 

 

Члан 9. 

Прва реченица у члану 50. став 6. мијења се и гласи: 

„За изложености наведене у претходном ставу, изузев изложености према Савјету министара 

БиХ и Централној банци БиХ у еврима или са девизном клаузулом у еврима, банка ће 

израчунати износ изложености пондерисаних ризиком на сљедећи начин: “ и додаје се нова 

реченица која гласи: 

„За изложености према Савјету министара БиХ и Централној банци БиХ у еврима или са 

девизном клаузулом у еврима примјењује се пондер ризика 0% за вријеме трајања валутног 

одбора у БиХ.“ 

 

Члан 10. 

У члану 52. додаје се став 6. који гласи: 

„У изнимним случајевима, изложености према субјектима јавног сектора могу се третирати као 

изложености према централним владама или регионалним владама и локалним властима због 

постојања законске обавезе централне владе, регионалне владе или локалне власти за измирење 

свих обавеза тог субјекта“. 

 

Члан 11. 

Члан 59. став 3. мијења се и гласи: 



3 

 „Изложености које не испуњавају критеријуме из става 1. т. 1-3. овог члана, као ни услове за     

распоређивање у друге категорије изложености у складу са стаблом одлучивања,  распоређују 

се у: 

(1) категорију изложености према становништву, уколико се ради о физичким особама, те се 

истима додјељује пондер ризика 100%,  

(2) категорију изложености према привредним друштвима, уколико се ради о малим и средњим 

привредним друштвима, те се истима додјељује пондер ризика 100%.“  

 

Члан 12. 

Члан 60. став 2. мијења се и гласи: 

„Дио изложености за који се сматра да је у потпуности обезбијеђен некретнином може износити 

највише 80% тржишне вриједности стамбене некретнине, односно 60% тржишне вриједности 

пословне некретнине, а дијелу изложености који прелази наведене проценте додјељује се пондер 

ризика који се додјељује необезбјеђеним изложеностима те друге уговорне стране.“ 

Члан 60. став 6. мијења се и гласи: 

„Изложености којој би се у складу са другим одредбама ове одлуке додијелио повољнији 

пондер ризика од пондера додијељеног уколико је изложеност обезбијеђена некретнинама,  

додјељује се повољнији пондер ризика.“  

 

Члан 13. 

У члану 61. ст. 3-6. замјењују се са ст. 3-8. који гласе: 

(3) Сматра се да је наступио статус неизмирења обавеза када је испуњен један или оба услова 

из члана 2. став 1. тачка 37, односно када:  

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

материјално значајном износу, осим у случају да банка докаже да је кашњење 

настало због техничке грешке,  

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

банци не узимајући у обзир могућност наплате из колатерала.  

(4) Под материјално значајним износом из става 3. тачка 1. овог члана подразумијева се 

материјано значајан износ како је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 37. ове  одлуке. 

(5) За потребе става 3. тачка 1. овог члана, бројач дана кашњења укључује се на датум када 

укупна доспјела потраживања од тог дужника пређу материјално значајан износ из става 4. 

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

     При томе, 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, а њихов је 

износ материјално значајан у складу са ставом 4. овог члана. 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. 

(6) Банка је дужна имати документоване политике у вези са бројањем дана кашњења, посебно с 

обзиром на продужење рока за испуњење обавезе, обнављање изложености и слично. Те се 

политике морају досљедно примјењивати током времена и бити у складу са успостављеним 

системом за управљање ризицима.  

(7) Кашњење настало због техничке грешке из става 3. тачка 1. овог члана, те услови када се 

сматра извјесним да дужник неће у потпуности измирити своје обавезе према банци из 

става 3. тачка 2. овог члана имају исто значење као у Одлуци о управљању кредитним 

ризиком и утврђивању очекиваних кредитних губитака. 




