
ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ 
ОДЛУКЕ О УПРАВЉАЊУ РИЗИКОМ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ПО ОСНОВУ 

ИЗЛОЖЕНОСТИ ОДРЕЂЕНИМ ВРСТАМА ПРОИЗВОДА („Службени гласник 
РС“ бр. 103/2018 – у даљем тексту: Одлука) 

 
 

бр. питања  1. 

тачка 4.   

питање Да ли је могуће у току периода усклађивања радити 
поновно прилагођавање или измену Плана услед 
новонасталих околности, нпр. да се изменe начини 
усклађивања у виду различитих мера, или да се врши 
ажурирање Плана након буџетског процеса сваке године 
због пројекције износа капитала? 

одговор Евентуално прилагођавање односно измена Плана о 
усклађивању са показатељем ризика концентрације било 
би могуће ако за то постоје нарочито оправдани разлози, о 
којима је банка благовремено обавестила Народну банку 
Србије, а након што Народна банка Србије обавести банку 
о таквој потреби, односно оправданости. Дакле, свако 
евентуално прилагођавање односно измена Плана услед 
његовог ажурирања након буџетског процеса за наредну 
годину подразумевало би претходно обавештење Народне 
банке Србије у коме би Банка морала да наведе оправдане 
разлоге измена Плана, након чега би Народна банка 
Србије оценила потребу за његовом изменом и о томе 
обавестила Банку.  

 

бр. питања  2. 

тач. 2. ст. 1. 
и 4.  

 

питање Да ли се за потребе обрачуна показатеља ризика 
концентрације врши умањење бруто припадајућег дела 
стања на књиговодственим рачунима 102, 107 и 108 
утврђеним Контним оквиром за банке у складу са одлуком 
којом се прописују Контни оквир и садржина рачуна за 
односне разграничене приходе који се приказују на рачуну 
493 - Разграничени приходи за потраживања исказана по 
амортизованој вредности применом ефективне каматне 
стопе? 

одговор За потребе обрачуна показатеља ризика концентације 
узима се у обзир  припадајући део стања на рачунима 102, 
107 и 108 утврђеним Контним оквиром за банке у складу са 
одлуком којом се прописују Контни оквир и садржина 
рачуна у Контном оквиру (по бруто принципу - пре 
умањивања за исправке вредности) без умањења за  
односне разграничене приходе који се приказују на рачуну 
493. 

 

бр. питања  3. 

тачка 2. ст. 1.  



и 2.   

питање Да ли се за потребе обрачуна показатеља ризика 
концентрације регулаторни капитал израчунава на 
кварталном или месечном нивоу? 

одговор За потребе обрачуна показатеља ризика концентације 
користи се податак о износу капитала банке  утврђеног у 
последњем КАП обрасцу који је банка доставила Народној 
банци Србије у складу са одлуком којом се уређује 
извештавање о адекватности капитала банке, при чему је 
тај износ потребно кориговати на начин прописан тачком 2. 
став 2. Одлуке. 
 
Уколико у периоду између достављања два КАП обрасца 
банка добије сагласност Народне банке Србије за 
повећање капитала, може приликом обрачуна показатеља 
ризика концентрације на месечном нивоу узети у обзир то 
повећање о чему је дужна да обавести Народну банку 
Србије уз достављање одговарајуће пропратне 
документације. 

 

бр. питања  4. 

тачка 2. став 
1.  

 

питање Шта се за потребе обрачуна показатеља ризика 
концентрације подразумева под “обавезама банке” у 
смислу троцифрених рачуна из Контног оквира за банке? 

одговор Обавезе банке у смислу тачке 2. став 1. Одлуке обухватају 
збир свих припадајућих делова  стања на рачунима група 
од 40 до 49 прописаним Контним оквиром за банке у 
складу са одлуком којом се прописује Контни оквир и 
садржина рачуна у Контном оквиру за банке - који се 
односе на обавезе у динарима чија је преостала рочност 
дужа од 1825 дана. 

 

бр. питања  5. 

тачка 2. став 
1.  

 

питање Да ли се под обавезама банке у динарима подразумевају и 
девизно индексиране обавезе с обзиром да се и оне 
приказују на рачунима у оквиру Класе 4? 

одговор Одредбом тачке 2. став 1. Одлуке прописано је да се у 
обрачун показатеља ризика концентрације укључују све 
обавезе банке у динарима чија је преостала рочност дужа 
од 1825 дана, па се стога девизно индексиране обавезе 
који се приказују на рачунима у оквиру Класе 4 не сматрају 
обавезама у смислу ове одредбе. 

 

бр. питања  6. 

тачка 2. став 
8.  

 



питање Да ли су одредбом тачке 2. став 8. Одлуке од обрачуна 
изложености из става 1. те тачке искључена 
реструктурирања којим је обухваћено више кредитних 
производа претворених у једно потраживање?  

одговор Ако је реструктурирањем потраживања, у складу са 
одлуком којом се уређује класификација билансне активе и 
ванбилансних ставки банке, обухваћено више кредитних 
производа при чему свако потраживање обухваћено 
реструктурирањем има различиту уговорену рочност, а 
уговорена рочност новог потраживања након 
реструктурирања је дужа од 2920 дана изузетак прописан 
тачком 2. став 8. Одлуке се може применити само уколико 
уговорена рочност сваког појединачног кредита 
обухваћеног реструктурирањем није дужа од 2920 дана. 

 

бр. питања  7. 

Прилог 1    

питање Да ли се у извештају Показатељ ризика концентрације у 
делу В. на позицији 1 приказује капитал, утврђен у складу 
са Одлуком којом се уређује адекватност капитала, са 
стањем на дан извештајног месеца? На пример: да ли у 
извештај Показатељ ризика концентрације са стањем 28. 
фебруара 2019. године, чији је рок за достављање 20. 
март, може да се укључи добит за 2018. годину ако је до 
тренутка достављања  поменутог извештаја донета Одлука 
Скупштине о расподели добити за 2018. годину, а у 
извештају КАП са стањем на дан 31.12.2018. године та 
добит није укључена? (20. марта 2019. године та добит ће 
бити добит из ранијих година за коју је Скупштина Банке 
донела одлуку о расподели, па сходно тачки 10. Одлуке о 
адекватности капитала банке није потребна сагласност 
НБС-а за укључивање у елементе основног акцијског 
капитала). 

одговор У извештају Показатељ ризика концентрације у делу В. на 
позицији 1. приказује се податак о износу капитала банке  
утврђеног у последњем КАП обрасцу који је банка 
доставила Народној банци Србије у складу са одлуком 
којом се уређује извештавање о адекватности капитала 
банке коригован на начин прописан тачком 2. став 2. 
Одлуке (искључивањем ефеката регулаторних 
прилагођавања, увећањем за све одбитне ставке 
од капитала прописане одлуком којом се уређује 
адекватност капитала банке, уз умањење за губитак текуће 
године и ранијих година и за нереализоване губитке на 
позицији 2. - ако је применљиво). 
 
Уколико је у периоду између достављања два КАП 
обрасца  дошло  до повећања капитала по основу 
укључивања добити из ранијих година која није оптерећена 
никаквим будућим обавезама, а за коју је скупштина банке 
донела одлуку да ће бити распоређена у основни акцијски 



капитал, банка може приликом обрачуна показатеља 
ризика концентрације на месечном нивоу узети у обзир то 
повећање о чему је дужна да обавести Народну банку 
Србије уз достављање одговарајуће пропратне 
документације. 

 

бр. питања  8. 

Прилог 1   

питање Да ли се у делу А. у извештају Показатељ ризика 
концентрације приказују и кредити под редним бројевима 
2.1, 2.2. и 2.3, односно укупно 2.4. 
То су кредити чија је уговорена рочност дужа од 2920 дана 
а код којих је дошло до промене датума доспећа последње 
рате у поступку реструктурирања потраживања у складу са 
одлуком којом се уређује класификација билансне активе и 
ванбилансних ставки банке (ССКР шифре 60,61,72 и 73). 
За реструктуриране кредите чија је иницијална рочност пре 
реструктурирања била мања од 2920 дана у фусноти 
испод табеле А. стоји да се изузимају из дела А. 
 

одговор У делу А у извештају Показатељ ризика концентрације 
потребно је приказати и кредите чија је уговорена рочност 
дужа од 2920 дана а код којих је дошло до промене датума 
доспећа последње рате у поступку реструктурирања 
потраживања у складу са одлуком којом се уређује 
класификација билансне активе и ванбилансних ставки 
банке. 

 

бр. питања  9. 

Прилог 1   

питање Да ли се капитал утврђен у складу са одлуком о 
адекватности капитала банке разликује у односу на 
капитал из извештаја о показатељу ризика концентрације 
за износ нематеријалних улагања, с обзиром на остала 
усклађивања наведена у делу Б. Капитал и обавезе под 
тачком 2. 

одговор За потребе попуњавања извештаја Показатељризика 
концентације у делу В. на позицији 1. полази се од податка 
о износу капитала банке утврђеног у последњем КАП 
обрасцу који је банка доставила Народној банци Србије у 
складу са одлуком којом се уређује извештавање о 
адекватности капитала банке, при чему је тај износ 
потребно кориговати на начин прописан тачком 2. став 2. 
Одлуке - искључивањем ефеката регулаторних 
прилагођавања и увећањем за све одбитне ставке од 
капитала прописане одлуком којом се уређује адекватност 
капитала банке (укључујући и износ нематеријалних 
улагања). 
 
У делу В. извештаја на позицији 2. врши се умањење 
износа добијеног на позицији 1. за износ губитка текуће 



године и ранијих година и за нереализоване губитке - ако 
је то применљиво на конкретну банку. 

 

бр. питања  10. 

тачка 4. став 
1.  

 

питање Уколико банка у датом тренутку није усклађена са 
показатељем прописаним Одлуком, да ли је дужна да о 
томе обавести Народну банку Србије одмах или приликом 
првог наредног достављања Прилога 1 – Показатељ 
ризика концентрације након што идентификује 
неусклађеност? 
 
Који период План активности о усклађивању са 
показатељем треба да обухвати – једногодишњи (до краја 
2019. године) или период до коначног усклађивања са 
показатељем (30%)? 

одговор Сагласно одредбама тачке 4. став 1. Одлуке ако банка не 
одржава показатељ ризика концентрације на начин 
прописан овом одлуком, дужна је да о томе без одлагања 
обавести Народну банку Србије, уз навођење разлога због 
којих не одржава тај показатељ на начин прописан овом 
одлуком, као и да јој, у најкраћем могућем року, достави 
план о усклађивању са овим показатељем. Дакле, обавеза 
обавештавања Народне банке Србије у конкретном случају 
постоји независно од обавезе редовног достављања 
података на обрасцу утврђеном у Прилогу 1 предметне 
одлуке. У вези са другим питањем, План о усклађивању са 
показатељем треба да обухвати период до 1. јануара 2021. 
године од ког датума је банка дужна да одржава 
показатељ на нивоу од 30%, при чему тај план обавезно 
садржи пројекцију кретања стања кредита, капитала и 
обавеза банке, и то тако да се у што краћем року 
поступање банке усклади са ограничењем од 50% током 
целе 2019. године и 40% у току 2020. године, укључујући и 
планиране начине за достизање усклађености. 

 

бр. питања  11. 

тачка 2.   

питање Да ли се потраживања по кредитним картицама која с 
приказују на рачуну 108 утврђеном одлуком којом се 
прописују Контни оквир и садржина рачуна у Контном 
оквиру третирају као потраживања без уговором 
дефинисане рочности или као потраживања са уговором 
дефинисаном рочношћу? Ако се третирају као 
потраживања са уговором дефинисаном рочношћу на који 
начин се утврђује њихова рочност?  

одговор Рочност код потраживања по кредитним картицама 
утврђује се у складу са уговором о издавању и коришћењу 
кредитне картице. Наиме, потребно је имати у виду да тај 



уговор поред осталих, обавезно садржи и износ одобрених 
средстава која корисник може користити у одређеном 
временском периоду. 

 

бр. питања  12. 

тачка 4.  

питање Који орган банке усваја план о усклађивању са 
показатељем ризика концентрације?  

одговор План о усклађивању са показaтељем ризика концентрације 
усваја Управни одбор банке који треба да обезбеди и 
редовно праћење реализације плана и његово редовно 
разматрање најмање једном годишње (по потреби и чешће 
у случају значајних одступања од тог плана или других 
значајних промена у пословању Банке).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


