
 

ОДЛУКА 

О УПРАВЉАЊУ РИЗИКОМ ЛИКВИДНОСТИ 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 62/21 и 65/21) 

 

Подручје Ступање на снагу и примјена 

Датум одговора 17.08.2021. 

Тема Престанак обавезе испуњавања захтјева у погледу рочне усклађености 

Питање банке бр. 1  

 

Уколико је банка усклађена са одредбама из Одјељка 3.2. Одлуке о управљању 

ризиком ликвидности, који је најранији датум када Банка може престати са 

праћењем захтјева за испуњавање рочне усклађености из члана 77. став 8. ове 

одлуке? 

У члану 81. тачка 3. Одлуке о управљању ризиком ликвидности наведено је 

сљедеће: „Даном почетка примјене захтјева за одржавање стабилних извора 

финансирања из одјељка 3.2. ове одлуке престаје да важи захтјев за испуњавање 

рочне усклађености из члана 77. став 8. ове одлуке.“ 

Додатно, у истом члану у тачки 2. се дефинише датум 31.12.2021. као датум 

почетак извјештавања о NSFR - у. 

Уколико је банка усклађена са одредбама поменуте одлуке прије дефинисаног 

крајњег рока за усклађивање пословања (31.12.2022. године), да ли може са 

31.12.2021. или раније престати пратити захтјев за испуњавање рочне усклађености 

из члана 77. став 8. ове одлуке? Ако је одговор негативан, молимo да наведeте 

најранији рок. 

Наиме,  Банка за потребе групације израчунава NSFR и заинтересовани смо да 

смањимо трошак ликвидности с обзиром на то да захтјев за испуњавање рочне 

усклађености из члана 77. став 8. ове одлуке захтијева већа ликвидна средства, а 

што директно утиче на трошак ликвидности. 

Одговор Агенције 

Чланом 81. став 2. и 3. Одлуке о управљању ризиком ликвидности (у даљем тексту: 

Одлука) прописано је да захтјев за испуњавање рочне усклађености прописан 

чланом 77. став 8. ове одлуке престаје да важи 31.12.2022. године, односно од дана 

када почиње обавеза испуњавања захтјева за одржавање стабилних извора 

финансирања из одјељка 3.2. Одлуке. 

Наиме, у складу са напријед наведеним, банка не може да престане да  испуњава 

захтјев у погледу рочне усклађености прије 31.12.2022. године.  

Напомињемо да се банке могу, путем Удружења банака БиХ, уколико закључе да 

је исто у заједничком интересу свих банака, обратити Агенцији са захтјевом да 



 

измијени Одлуку и пропише краћи рок за почетак примјене захтјева за 

континуирано одржавање NSFR-а у износу од најмање 100%. 


