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Уводна напомена 

Под финансијском стабилношћу Народна банка Србије подразумева да финансијски систем – финансијски

посредници, финансијска тржишта и финансијска инфраструктура – омогућава ефикасну расподелу

финансијских ресурса и остварење кључних макроекономских функцијa не само у нормалним условима већ и у

условима финансијске неравнотеже или потреса у домаћем и међународном окружењу.

У условима финансијске стабилности економски актери имају поверење у банкарски систем и остварују приступ

финансијским услугама као што су извршење плаћања, кредитирање, улагање депозита и заштита од ризика.

У складу сa чл. 3. и 4. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС“, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 –

др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015 и 40/2015 – одлука УС), Народној банци Србије ставља се у

надлежност да, не доводећи у питање остваривање свог основног циља, доприноси очувању и јачању

стабилности финансијског система Републике Србије, као и да утврђује и спроводи активности и мерe с тим

циљем. У остваривању тог циља Народна банка Србије активно сарађује с другим надлежним државним и

међународним институцијама. 

У оквиру тих активности и мера, Народна банка Србије обавља редовне и свеобухватне анализе

макроекономског окружења и функционисања кључних финансијских институција, тржишта и инфраструктуре;

даје преглед ризика који представљају претњу стабилности финансијског система; идентификује трендове који

могу повећати рањивост финансијског система; покреће дискусију поводом нових регулаторних иницијатива и

њиховог потенцијалног ефекта на финансијски систем и реалну економију. Делује превентивно, али и

корективно, прилагођавањем финансијског регулаторног оквира. Такође, у случају да за тим постоји потреба,

Народна банка Србије управља последицама екстерних потреса и других кризних ситуација, умањујући

потенцијално негативне ефекте на финансијску стабилност.

Основни циљ Годишњег извештаја о стабилности финансијског система јесте информисање свих релевантних

економских актера о стању финансијске стабилности, препознавање потенцијалних ризика који могу угрозити

финансијску стабилност и подизање свести економских актера о потенцијалним ризицима. Очекујемо да ће

Извештај допринети повећању транспарентности и јачању поверења у домаћи финансијски систем, што ће

позитивно утицати на његову стабилност и подржати одржив и стабилан привредни раст.

Анализе у Извештају припремљене су у Сектору за финансијску стабилност. За анализу су коришћени подаци

доступни закључно с крајем 2015. године.

Годишњи извештај  о стабилности финансијског система размотрен је и усвојен на седници Извршног одбора

9. јуна 2016. године. Сви досадашњи извештаји доступни су јавности на сајту Народне банке Србије

(http://www.nbs.rs).
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СКРАЋЕНИЦЕ КОРИШЋЕНЕ

У ОВОМ ИЗВЕШТАЈУ

ARIMA – ауторегресиони интегрисани покретни просек

БДП – бруто домаћи производ

BIS – Банка за међународна поравнања

б.п. – базни поен

GFSR – Глобални извештај о финансијској стабилности

DvP – испорука уз плаћање

ДПФ – добровољни пензијски фондови

д.с. – десна скала

дсз. – десезонирано

EБA – Европска банкарска агенција

EMBI – индекс обвезница тржишта у успону

ЕУ – Европска унија

ЕЦБ – Европска централна банка

л.с. – лева скала

LTV – однос кредита и вредности хипотеке

LtD – однос кредита и депозита

мг. – међугодишње

МДТ – међубанкарско девизно тржиште

млн – милион

млрд – милијарда

ММФ – Међународни монетарни фонд

НКОСК – Национална корпорација за осигурање стамбених кредита

ПАК – показатељ адекватности капитала

ПДВ – порез на додату вредност

п.п. – процентни поен

РЗС – Републички завод за статистику

RTGS – обрачун у реалном времену по бруто принципу

СДИ – стране директне инвестиције

Т – тромесечје

ФЕД – Систем федералних резерви Сједињених Америчких Држава

ХоВ – хартије од вредности

Не наводе се друге општепознате скраћенице.



Кључни ризици Мере за ублажавање ризика

Спољни ризици:

- неизвесност на тржиштима у успону услед

наставка пооштравања монетарне политике

ФЕД-a;

- нагло повлачење страних инвеститора из

пласмана у државне хартије земаља у успону

може изазвати нестабилност на тим тржиштима;

- променљива кретања на светским робним и

финансијским тржиштима;

- смањење прекограничне изложености европских

банака у средњем року може постати препрека

домаћем кредитном и привредном расту;

- негативни ефекти промене пословних модела

европских банака на приливе капитала у

банкарски сектор због потреба на матичном

тржишту и ниже профитабилности домаћег

тржишта;

- преливање ризика с тржишта банака матица,

пре свега Грчке, може имати негативне последице

по обим активности њихових супсидијара;

- спорији опоравак зоне евра и наших других

важних спољнотрговинских партнера у односу на

очекивања;

- раст каматних стопа на кредите индексиране у

страној валути после окончања периода изузетно

ниских каматних стопа водећих централних

банака;

- сарадња са европским и међународним

финансијским институцијама како би се обезбедила

што већа финансијска подршка домаћем

банкарском сектору;

- сарадња с банкарским групама како би се

сагледао капацитет и планови матице за даљу

финансијску подршку супсидијара;

- активно учешће у међународним форумима,

попут Бечке иницијативе, и сарадња с радним

групама Бечке иницијативе;

- сарадња с матичним супервизорима како би се

благовремено проценили ефекти мера које

намеравају да спроведу;

- јачање локалне инвеститорске базе (нпр.

пензијски фондови и сл.);

- даљи развој домаће депозитне базе; 

- развој нових финансијских инструмената ради

јачања базе домаћих извора средстава;

- симулација ануитетних планова за нове кредите

са уговореном варијабилном каматном стопом

ради упозоравања клијената на каматни ризик;

- спровођење Стратегије динаризације

финансијског система Србије, јачање поверења у

националну валуту и њену употребу у

финансијском систему;

Унутрашњи ризици:

- висок ниво евроизације финансијског система

повећава изложеност финансијског система

кредитно-девизном ризику;

- доследно спровођење стратегије динаризације од

стране свих релевантних учесника: Народне банке

Србије, Владе и банака, уз помоћ међународних

финансијских институција;

- даља промоција динарских финансијских

инструмената – од динарске штедње преко

државних хартија у домаћој валути;



Кључни ризици Мере за ублажавање ризика

Унутрашњи ризици:

- високо учешће проблематичних кредита

негативно се одражава на склоност банака ка

преузимању ризика и кредитни раст, угрожава

профитабилност банкарског сектора и

представља системски ризик;

- пуно спровођење Стратегије за решавање

проблематичних кредита и Акционих планова

Владе Републике Србије и Народне банке Србије за

спровођење ове стратегије. Планиране активности

наведене у Стратегији допринеће смањењу

кредитног ризика у банкарском систему; 

- Стратегијом су, између осталог, обухваћене

следеће области: (1) унапређење супервизорске

праксе, (2) унапређење процене вредности

средстава обезбеђења, (3) реформа стечајног

оквира, (4) развој тржишта проблематичних

кредита кроз отклањање препрека за продају

проблематичних кредита, (5) порески подстицаји за

решавање проблематичних кредита кроз усвајање

измена пореског законодавства, укључујући

признавање отписа дугова као расхода у пореске

сврхе, као и подстицајног пореског третмана за

отпуштање дугова физичким лицима;

- спровођење Смерница о очекивањима

супервизора која се односе на начин утврђивања

износа исправке вредности потраживања у

билансима банака, у складу с МРС 39;

- ниска кредитна активност; - смањење нивоа проблематичних кредита ради

стимулисања раста кредитне понуде и смањења

аверзије банака према ризику;

- мере Народне банке Србије које подстичу

смањење каматних стопа и доприносе расту

кредитног потенцијала банака, чиме се подстиче

привредна активност и смањује незапосленост;

- неадекватна процена вредности непокретности

датих као средство обезбеђења кредита излаже

банке ризику у случају потребе за њиховим

активирањем;

- усвајање Закона о уређењу професије

проценитеља вредности непокретности и

унапређење стандарда процене;

- унапређење функционалности креиране Базе

података о проценама вредности непокретности

које су предмет обезбеђења и вредности кредита

који су њима обезбеђени;



Кључни ризици Мере за ублажавање ризика

Унутрашњи ризици:

- неповољна рочна структура домаће штедње; - едукативне активности у погледу могућности

дугорочније штедње;

- развој дугорочних домаћих финансијских

производа;

- повећање ризика цикличности као системског

ризика;

- активности Народне банке Србије које се односе

на спровођење Стратегије за увођење стандарда

Базела III у Србији, чиме ће се унапредити

квалитет капитала и ублажити цикличност;

- спорији привредни раст од потенцијалног као

последица ниске конкурентности.

- доследно и одлучно спровођење договорених

структурних реформи.
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1

Резиме

Кретања у међународном окружењу током 2015.
године била су дивергентна. Настављен је опоравак

у зони евра, док ниске цене енергије и робe
неповољно утичу на макроекономска кретања

земаља у развоју. Одступање монетарне политике
Система федералних резерви Сједињених Америчких

Држава од политике осталих централних банака
повећава неизвесност на међународном

финансијском тржишту.

Током 2015. године успостављен је други стуб
банкарске уније на нивоу Европске уније који се

односи на Јединствени механизам за
реструктурирање банака. Међутим, још нису
тестирани инструменти реструктурирања.  

Резиме

Међународно окружење карактерисала су током 2015.

дивергентна макроекономска кретања. Настављен је

опоравак у зони евра као резултат експанзивне

монетарне политике Европске централне банке,

слабљења курса евра и нижих цена енергије и робe.

Раст од око 1,5% који је остварен у 2015. очекује се и

у периоду 2016–2017. (1,5% и 1,6% респективно). За

разлику од земаља зоне евра, пад цена енергије и робe

неповољно је утицао на велике земље у развоју –

извознице ових производа. Успорава се њихов раст и

знатно слаби домаћа валута. Одступање монетарне

политике Система федералних резерви Сједињених

Америчких Држава од политике осталих централних

банака могло би резултирати пооштравањем

глобалних финансијских услова, посебно у појединим

земљама у развоју у којима се очекује пад прилива

капитала и повлачење неких инвеститора. Упркос

присутним екстерним ризицима, смањење унутрашње

и спољне неравнотеже у Србији смањиће њену

изложеност екстерним ризицима. 

Банкарска унија још није довршена. Европска

централна банка је постала надзорно тело, што

представља први стуб банкарске уније. Кад је реч о

другом стубу – може се рећи да је од 1. јануара 2016.

године у потпуности постао оперативан Јединствени

механизам за реструктурирање банака (Single
Resolution Мechanism – SRM). Овај механизам има за

циљ да омогући ефикасно реструктурирање банке

уколико се, упркос појачаној супервизији, одређена

банка ипак нађе у проблематичном положају. При

томе, реструктурирање треба да се обави без

знатнијег ослањања на јавна средства. Међутим, још

нису могли бити тестирани инструменти

реструктурирања. Посебно су важни изазови кад је у

питању примена тзв. bail-in инструмената. О трећем

стубу – заједничком осигурању депозита – још се

преговара и остварен је скроман напредак.
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Након пада бруто домаћег производа у 2014. години, у

Србији је у 2015. дошло до опоравка економске

активности, упркос знатном фискалном

прилагођавању. Он је вођен снажним растом

инвестиција (пре свега приватних) и нето извозом. У

2016. години очекује се убрзање економског раста на

2,3–2,5%, пре свега по основу раста инвестиција у

извозно оријентисане секторе, као и услед бржег

опоравка личне потрошње. Ниски инфлаторни

притисци су настављени у 2015, а инфлација је током

читаве године била ниска и стабилна и кретала се

испод доње границе дозвољеног одступања од циља

(1,5% међугодишње у децембру).

Фискални дефицит опште државе је смањен са 6,6%

бруто домаћег производа, колико је износио у 2014, на

3,7% бруто домаћег производа у 2015. и најнижи је од

2008. Снажно фискално прилагођавање остварено је у

највећој мери као резултат номиналног смањења плата

и пензија, забране запошљавања у јавном сектору и

сузбијања сиве економије, а у знатно мањој мери као

резултат једнократних фактора. Примарни дефицит,

који не узима у обзир трошкове камата, пошто су оне

резултат фискалне политике у прошлости, износио је

само 0,5% бруто домаћег производа. То указује да је

дошло до уравнотежења текуће фискалне политике.

Међутим, као што се и очекивало, раст државног и

спољног дуга још није заустављен. Дуг централне

државе је на крају 2015. износио око 76% бруто

домаћег производа, а дуг опште државе (који укључује

дуг локалних самоуправа и Аутономне Покрајине

Војводине, за који држава није издала гаранције) преко

77% бруто домаћег производа. Високо учешће јавног

дуга у страној валути (око 78%) указује на присуство

значајног девизног ризика, док су рочна структура

дуга и учешће јавног дуга који се отплаћује по фиксној

каматној стопи задовољавајући. Знатно смањење

каматних стопа током године повољно је утицало и на

трошкове задуживања државе. Дефицит текућег

рачуна платног биланса наставио је да опада у

условима раста и извоза и увоза. Спољни дуг је

износио око 80% бруто домаћег производа, искључиво

као резултат задуживања државе. Зато се фискално

прилагођавање мора наставити, а структурне реформе

завршити у периоду 2016–2017, што је предвиђено

трогодишњим стендбај аранжманом из

предострожности с Међународним монетарним

фондом. 

Девизне резерве су крајем 2015. године износиле 10,4

милијарде евра (бруто), односно 8,4 милијарде евра

(нето) и више су у односу на претходну годину. Сви

показатељи адекватности, укључујући и показатељ

који узима у обзир специфичност Србије (а захтева

Опоравак домаће економске активности у 2015. вођен
је, пре свега, снажним растом инвестиција, а у мањој

мери и нето извозом. Међугодишња инфлација је
била ниска и стабилна и кретала се испод доње

границе дозвољеног одступања од циља.

Снажно фискално прилагођавање у износу од 2,9%
бруто домаћег производа остварено је у 2015. као

резултат истовременог смањења одређених
категорија јавних расхода и боље наплате прихода.

Фискални дефицит од 3,7% бруто домаћег производа
најнижи је од 2008. Међутим, да би се државни дуг

стабилизовао (а спољни дуг смањио), неопходно је
додатно фискално прилагођавање у 2017. и

завршетак структурних реформи 
у периоду 2016–2017.

Показатељи адекватности, не само у условима који
су преовладавали током 2015. већ и у различитим
стрес-сценаријима, показали су да ниво девизних

резерви Народне банке Србије обезбеђује адекватну
заштиту домаћег система од могућих шокова. 
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Резиме

Кредити одобрени привреди, по искључењу ефекта
промене курса, остварили су међугодишњи раст од

1,2% након две године пада. Забележено је и смањење
учешћа проблематичних кредита привреде у укупним

бруто кредитима, као и смањење броја привредних
субјеката чији су рачуни блокирани кроз принудну

наплату. Ипак, релативно висок ниво
проблематичних кредита још представља

ограничавајући фактор раста кредитне активности.
С друге стране, остварено је побољшање

финансијске позиције привредних субјеката који су
у 2015. години изашли из зоне губитка, односно

забележили су позитиван 
нето финансијски резултат.

Штедња становништва је наставила да расте, а
побољшана је и њена рочна и валутна структура.

Забележен је раст кредита одобрених
становништву, уз даље повећање учешћа динарских
кредита. Стамбени кредити су и даље најзначајнији

облик задуживања становништва, иако је порасло
учешће проблематичних стамбених кредита у

односу на претходну годину. Ублажавање монетарне
политике Народне банке Србије довело је до

приметног пада каматних стопа на кредите и
депозите становништву у домаћој валути.

покривеност збира краткорочног дуга по преосталој

рочности, дефицита платног биланса коригованог за

стране директне инвестиције, 15% девизних депозита

и 5% динарских депозита) јесу побољшани. То

побољшање резултат је не само номиналног раста

девизних резерви већ и смањења спољне

неравнотеже. Девизне резерве представљају висок

ниво заштите финансијског система од екстремних

шокова и подржавају макроекономску стабилност. 

Упркос доспећу већег дела субвенционисаних

кредита у 2015, домаћи кредити привреди су, по

искључењу ефеката промене курса, остварили раст од

1,2% након две године пада. Кредитни ризик мерен

учешћем бруто проблематичних кредита привреде у

укупним бруто кредитима привреди у децембру 2015.

године износио је 21,7% и смањен је за 2,9

процентних поена. Смањењу учешћа бруто

проблематичних кредита допринели су опоравак

домаћег кредитирања привреде, као и наплата, отпис,

уступање и реструктурирање дела проблематичних

кредита у односу на крај претходне године. Такође, на

известан опоравак привреде у погледу измирeња

доспелих обавеза указује и пад броја блокираних

привредних субјеката 53.233 на крају 2015, што је за

1,3% ниже него у 2014. Међутим, изложеност

привреде девизном ризику и даље је висока. У

валутној структури потраживања банкарског сектора

од привреде повећано је учешће девизних пласмана.

Они су чинили 80,7% укупних потраживања, што је за

5,6 процентних поена више него у 2014. Захваљујући

опоравку економске активности, привредни субјекти

су у 2015. на нивоу целог сектора остварили

позитиван нето финансијски резултат, за разлику од

2014. године, када су пословали с губитком. Стопа

приноса на сопствени капитал привредних субјеката у

2015. износила је 3,7% и знатно је повећана у

поређењу са 2014. годином, када је износила –2,5%.

Иако су просечна месечна нето зарада и просечно

исплаћена пензија благо смањене у односу на

претходну годину, штедња становништва је

наставила да расте. Учешће дугорочне штедње је

повећано, а услед интензивнијег раста динарске

штедње побољшана је и њена валутна структура.

Повећано је и учешће динарских депозита у укупним

депозитима становништва, као и учешће динарских

потраживања у укупним потраживањима банкарског

сектора од становништва у односу на 2014. Кредитна

активност је благо порасла у односу на претходну

годину, а у структури потраживања од становништва

и даље су у највећој мери заступљени стамбени и

готовински кредити. Од укупног износа стамбених
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кредита, 9,5% односи се на проблематичне кредите, и

то највећим делом на кредите индексиране у

швајцарским францима. Знатно ублажавање

монетарне политике Народне банке Србије, повољни

макроекономски услови и ниске каматне стопе на

међународном тржишту новца утицали су на знатан

пад каматних стопа на динарске и евроиндексиране

депозите и кредите становништву. Оне су снижене на

најниже нивое откако се примењује важећа

статистика каматних стопа.

Финансијски сектор Републике Србије је

банкоцентричан – учешће банака у укупној активи

финансијског сектора износило је 91,6% на крају

2015. Због тога је адекватно пословање овог сектора

од суштинског значаја за финансијску стабилност. 

Банкарски сектор је адекватно капитализован –

показатељ адекватности капитала је на крају 2015.

године износио 20,9%, што је знатно изнад домаћег

регулаторног минимума од 12%, а посебно изнад

базелског стандарда од 8%. У поређењу са земљама

региона, банкарски сектор Србије се по капиталној

адекватности налази знатно изнад просека. 

Доминантан део активе банака чине кредити и

потраживања (60,5%), будући да су банке и даље

окренуте традиционалним кредитно-депозитним

пословима. Остатак активе у највећој мери чине

готовина и средства код централне банке (17,1%) и

финансијска средства (18,5%). Највећи део

финансијских средстава односи се на хартије од

вредности Републике Србије због склоности банака

ка сигурнијим улагањима. 

Упркос доспећу око 80% субвенционисаних кредита

одобрених током 2014, кредитна активност остала је у

позитивној зони и на крају 2015. године. Уз

експанзивне мере монетарне политике, стандарди при

одобравању кредита су ублажени. С друге стране,

раст домаће привреде створио је услове за

побољшање тражње за кредитима.

Учешће проблематичних кредита у укупно

одобреним кредитима банкарског сектора износило

је 21,6% на крају 2015. Високо учешће последица је

не само погоршања макроекономских услова током

кризе већ и њиховог високог учешћа и у преткризном

периоду. Међутим, пораст учешћа проблематичних

кредита у укупно одобреним кредитима у односу на

крај 2008. у складу је с просеком региона. Такође,

проблематични кредити, иако високи, не угрожавају

Банкарски сектор је адекватно капитализован и
високо ликвидан. Иако се пословни модел банака

променио у правцу све већег ослањања на домаће
изворе финансирања, кредитна активност је

порасла у 2015. Учешће проблематичних кредита у
укупним кредитима је високо, али не угрожава

стабилност финансијског система као целине, јер су
ти кредити у потпуности покривени

рачуноводственим и регулаторним резервама за
процењене губитке. Доследна примена Стратегије

за решавање проблематичних кредита допринела је
смањењу учешћа проблематичних кредита 

у другој половини 2015. 
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Резиме

Нов Закон о осигурању, који је почео да се примењује
у 2015, допринео је унапређењу и развоју сектора

осигурања у Србији. Друштва за осигурање су
адекватно капитализована, имајући у виду однос

између расположиве и захтеване маргине
солвентности, као и потпуну покривеност

техничких резерви. Профитабилност сектора
осигурања је задовољавајућа, а позитивне

тенденције су забележене код већине кључних
показатеља пословања.

Раст нето имовине добровољних пензијских
фондова је настављен. Остварени принос од

инвестирања имовине ових фондова у највећој мери
је утицао на овај раст. Међутим, релативно низак

број корисника и начин исплате средстава указују на
неопходност перманентног упознавања

становништва с предностима тог вида штедње.  

финансијску стабилност јер су у потпуности

покривени рачуноводственим и регулаторним

резервама. 

Банкарски сектор је и у 2015. забележио позитиван

финансијски резултат, упркос знатном расту трошкова

по основу индиректног отписа пласмана. 

Банкарски сектор је високо ликвидан, тако да ризик

ликвидности не представља претњу по финансијску

стабилност.

Нови међународни правни оквир утицао је и на

промену пословног модела банака које послују у

Србији у правцу њиховог све већег ослањања на

домаће, стабилне изворе финансирања. Jачање домаће

депозитне базе омогућава банкама да смање

зависност од других извора финансирања. Укупни

депозити на крају 2015. чинили су 65,9% пасиве

банкарског сектора, или за 2,2 процентна поена више

него у 2014. години.

У сектору осигурања забележене су позитивне

тенденције током 2015. године. Укупна премија је

порасла за 16,6% у односу на прошлу годину. Иако

учешће премије животног осигурања константно

расте, у структури укупне премије и даље доминира

неживотно осигурање, посебно осигурање од

аутоодговорности. Друштва за осигурање су

задовољавајуће капитализована. Однос расположиве

и захтеване маргине солвентности је знатно изнад

прописаног код оба типа осигурања. Техничке резерве

су у потпуности покривене у складу с новим

правилима инвестирања. Показатељи

профитабилности су позитивни код оба типа

осигурања, а вредност комбинованог рација је знатно

смањена и износила је 94,8%. Међутим, трошкови

спровођења осигурања и даље су високи, а ниво

развијености овог сектора заостаје за развијеним

земљама.

Нето имовина добровољних пензијских фондова је у

2015. увећана за 23% у односу на претходну годину.

Захваљујући високом приносу од инвестирања у

државне хартије, које чине 83% имовине фондова,

остварен је годишњи принос од чак 16,6%, што

представља највећи остварени принос од почетка

пословања ових фондова. Иако је тек сваки десети

запослени члан неког пензијског фонда, број

корисника њихових услуга није знатно промењен у

односу на претходну годину, а само четвртина

укупног броја корисника редовно уплаћује

доприносе.
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Народна банка Србије Годишњи извештај о стабилности финансијског система у 2015.

Билансна актива сектора финансијског лизинга је у

2015. смањена за 7,9% у односу на претходну годину.

Даваоци финансијског лизинга су на нивоу сектора

остварили позитиван резултат и повећали свој укупан

капитал. Најзначајнији примаоци лизинга су

нефинансијска привредна друштва.

Референтна каматна стопа је током 2015. године

снижена за укупно 3,5 процентних поена, на 4,5%.

Снижењем стопе девизне обавезне резерве ослобођен

је део кредитног потенцијала банака. Кретање курса

динара према евру било је релативно стабилно, иако је

обим интервенција знатно смањен у односу на 2014.

Народна банка Србије је интервенисала и куповином

и продајом девиза. Међутим, за разлику од 2014. када

је била нето продавац, у 2015. Народна банка Србије

је купила 520,0 милиона евра у нето износу,

увећавајући девизне резерве.

Стабилна макроекономска ситуација утицала је на

пад премије ризика земље и побољшање изгледа

кредитног рејтинга, што се пренело и на пад

каматних стопа на државне хартије, уз задржавање

високе тражње за овим хартијама. Фискална

консолидација смањила је потребу државе да се

задужује. Емитоване су углавном динарске државне

хартије од вредности, чиме је подржан процес

динаризације. Тржиште корпоративних и

муниципалних обвезница је недовољно развијено.

Слично, тржиште акција карактерише мали број

инструмената, као и низак обим њиховог трговања.

Финансијска тржишта у Србији одликује и знатно

учешће страних инвеститора, а јачањем базе

домаћих институционалних инвеститора смањила би

се осетљивост на ризике из међународног и домаћег

окружења.

У 2015. DOMex је на међугодишњем нивоу изгубио

0,6% своје вредности. Ипак, у односу на претходну

годину то је мањи пад индекса цена непокретности,

с обзиром на то да је у току 2015. благо повећана

тражња за стамбеним кредитима. Очекује се раст

тражње за овим кредитима у наредном периоду

услед економског опоравка и даљег пада каматних

стопа на стамбене кредите. У току 2015. почела је

примена измена и допуна Закона о планирању и

изградњи с циљем да се убрза опоравак грађевинског

сектора и унапреди овај сегмент финансијског

тржишта. У новембру 2015. Народна банка Србије је

донела Одлуку о достављању података о проценама

вредности непокретности које су предмет хипотеке и

Сектор финансијског лизинга је остварио позитиван
резултат, што је допринело додатном расту

укупног капитала давалаца финансијског лизинга.
Билансна актива је опала у односу на претходну

годину, али је тренд опадања заустављен
у другој половини 2015.

Референтна каматна стопа Народне банке Србије
снижена је на њен најнижи ниво у режиму циљања

инфлације, а то снижење пренело се и на каматне
стопе на тржишту новца и цену задуживања државе

и приватног сектора.

Развој тржишта државних обвезница је настављен
њиховим укључивањем у редовно трговање на

Београдској берзи. Мања понуда осталих
финансијских инструмената чини финансијско

тржиште у Србији недовољно развијеним, док га
високо учешће страних инвеститора чини

осетљивим на ризике из међународног окружења.

Промене тржишних вредности непокретности, као
најчешћег средства обезбеђења кредита, утичу на

квалитет кредитног портфолија банкарског
сектора. Зато је од великог значаја адекватна

процена вредности непокретности. С циљем да се
унапреди процена вредности средстава обезбеђења,
Народна банка Србије је формирала Базу података о
проценама вредности непокретности и вредности

кредита који су њима обезбеђени.
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о кредитима обезбеђеним хипотеком, као и

електронско упутство о размени података између

банака и Народне банке Србије. На тај начин је

успостављена База непокретности, како је и

предвиђено Стратегијом за решавање

проблематичних кредита и Акционим планом

Народне банке Србије за спровођење ове стратегије.

Народна банка Србије је у марту 2015. године објавила

консултативни документ „Макропруденцијални

оквир“. Тим документом ближе су уређени крајњи,

основни и прелазни циљеви макропруденцијалне

политике и инструменти за њихову реализацију, као и

процес доношења одлука макропруденцијалне

политике, не доводећи у питање остваривање свог

основног циља. 

Објављивањем Макропруденцијалног оквира

Народна банка Србије је, у складу с новим

међународним правним оквиром, дефинисала нову

област политике усмерене на очување и јачање

стабилности финансијског система. 

У августу 2015. године Влада Републике Србије

усвојила је Стратегију за решавање проблематичних

кредита, израђену у сарадњи надлежних

министарстава с Народном банком Србије. Циљ

Стратегије је да се идентификују и уклоне препреке за

суштинско решавање питања дуга, подстакну

финансијски угрожени дужници и њихови повериоци

да учествују у одрживом реструктурирању, осигура

правовремено признавање губитка, као и да се

ограничи евентуална будућа акумулација

проблематичних кредита. 

Ради спровођења Стратегије, израђена су два акциона

плана, први који је припремила Влада Републике

Србије и други који је припремила Народна банка

Србије. Акционим плановима је утврђен широк

спектар активности које треба да спроведу надлежни

органи како би се циљеви Стратегије остварили

закључно с крајем 2017. године. 

Макропруденцијални стрес-тестови солвентности

користе се за оцену отпорности банкарског сектора на

раст кредитног ризика, под претпоставкама знатног

погоршања макроекономских услова. Показатељ

адекватности капитала банкарског сектора остаје

изнад регулаторног минимума чак и у случају

најгорег претпостављеног сценарија. 

Резиме

Нови међународни правни оквир CRR/CRD IV, који
доноси скуп макропруденцијалних инструмената и
правила њихове примене, ступио је на снагу јануара
2014. У складу с њим, Народна банка Србије је
обелоданила да на располагању има исте
инструменте у функцији очувања и јачања
стабилности финансијског система као целине. 

У августу 2015. донета је Стратегија за решавање
проблематичних кредита с циљем да се
идентификују и уклоне препреке за суштинско
решавање питања дуга, подстакну финансијски
угрожени дужници и њихови повериоци да учествују
у одрживом реструктурирању, осигура правовремено
признавање губитака и ограничи евентуална будућа
акумулација проблематичних кредита.

Финансијски систем као целина је стабилан.
Резултати спроведених макропруденцијалних 
стрес-тестова потврђују да је банкарски сектор
отпоран на шокове солвентности и ликвидности.



Стрес-тестови ликвидности, који се користе за

мерење ризика ликвидности услед губитка поверења

депонената и/или неповољних економских услова,

упућују да би показатељ ликвидности за систем као

целину остао изнад регулаторног минимума. Резерве

ликвидности банкарског сектора биле би довољне да

покрију чак и највећи претпостављени одлив

депозита, који подразумева и преливање кризе из

међународног окружења.

Резултати мрежног моделирања међусобних веза

између појединачних банака показују да њихова

повезаност не може бити извор системског ризика.

Другачије речено, потенцијални ризик заразе који је

резултат међусобне повезаности банака је изразито

низак.

8

Народна банка Србије Годишњи извештај о стабилности финансијског система у 2015.
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Међународно и домаће окружење

I.1. Ризици из међународног 
окружења

Успоравање привредног раста земаља у развоју, пре
свега Кине, криза у Грчкој, изражен пад цена
примарних производа и одлука ФЕД-а да крајем
године отпочне с постепеном нормализацијом
монетарне политике кључни су ризици из
међународног окружења који су обележили 2015.
годину. С друге стране, смањењу екстерних ризика
требало би да допринесе ублажавање монетарне
политике ЕЦБ-а, као и одржавање макроекономске
стабилности.

Опоравак економске активности у зони евра, започет

2014. године (0,9%), настављен је у 2015. Према

подацима ММФ-а,1 економска активност у зони евра

је у 2015. порасла за 1,6%, при чему су највише стопе

раста имали Ирска (7,8%), Малта (5,4%) и Луксембург

(4,5%). Умерене стопе раста оствариле су водеће

европске привреде, Немачка (1,5%) и Француска

(1,1%), док је Италија, након две године пада

економске активности, у 2015. остварила стопу раста

од 0,8%. С друге стране, Грчка је, након раста у 2014,

у 2015. ушла у зону негативног раста (–0,2%). Пад

цене нафте и економске санкције изазвале су пад

економске активности у Русији (–3,7%), док је највећи

пад економске активности у 2015. забележен у

Украјини (–9,9%).

У региону централне, источне и југоисточне Европе у

2015. години дошло је до убрзања економске

активности, при чему је остварена стопа раста од 3,5%

била знатно изнад стопе раста у зони евра. Међу

земљама у региону Балкана,2 највише стопе раста су

оствариле Црна Гора и Македонија (4,1% и 3,7%,

респективно).

У 2016. очекује се наставак опоравка економске

активности у Европи, при чему би највише стопе

раста требало да буду остварене у региону централне,

источне и југоисточне Европе (3,5%). Негативне стопе

раста очекују се у Белорусији (–2,7%), Русији (–1,8%)

и Грчкој (–0,6%) (Графикон I.1.1). 

I. Међународно и домаће окружење

Током 2015. године кретања у међународном окружењу обележили су лошији изгледи за светски привредни
раст, пад светске цене нафте и других примарних производа, као и повећана неизвесност на међународном
финансијском тржишту. У истом периоду, када је реч о домаћем окружењу, смањена је унутрашња и спољна
неравнотежа, што је допринело већој отпорности Србије на екстерне шокове. БДП је у 2015. порастао за
0,74%, пре свега услед опоравка сектора енергетике и рударства, који су били највише погођени поплавама из
2014. године. Мг. инфлација је у 2015. била ниска и релативно стабилна и кретала се испод доње границе
дозвољеног одступања од циља. Средњорочна инфлациона очекивања су током 2015. остала усидрена у
границама циља. Ниски инфлаторни притисци и доследно спровођење мера фискалне консолидације створили
су простор за наставак ублажавања монетарне политике током 2015. Девизне резерве, као фактор
сигурности и стабилности, биле су на високом нивоу и на крају 2015. године.

1 IMF WEO, April 2016.
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Према пројекцијама ММФ-а из априла 2016, очекује

се наставак умереног темпа раста у зони евра по

стопама од 1,5% у 2016. и 1,6% у 2017. години.

Највећи допринос расту зоне евра у 2016. очекује се

по основу раста приватне потрошње, која ће бити

додатно подстакнута побољшаним условима на

тржишту рада, смањеном незапосленошћу, падом

цена нафте, као и мерама монетарне политике, које су

допринеле расту расположивог дохотка

становништва. Према прогнозама Европске комисије

из фебруара 2016, после успоравања раста извоза зоне

евра у другој половини 2015. године, у 2016. очекује

се његово убрзање, чему ће највише допринети

депрецијација евра из претходног периода, пад

јединичних трошкова рада и постепен раст иностране

тражње. У супротном смеру ће деловати спорији раст

у земљама у развоју и геополитичке тензије. Поред

тога, очекује се да режим фискалне политике у 2016.

години у зони евра у већој мери буде усмерен на

опоравак економске активности. 

Током 2015. године приметан је позитиван тренд на

тржишту рада зоне евра. Наиме, стопа

незапослености је током читаве године била у паду и

на крају децембра 2015. нашла се на најнижем нивоу

у последње више од четири године (10,4%). Међутим,

треба имати у виду да је стопа незапослености и даље

на знатно вишем нивоу у односу на преткризни

период и да представља ограничавајући фактор

привредног опоравка зоне евра. 
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Композитни показатељ економске активности зоне

евра у производном сектору (PMI Manufacturing) био

је током 2015. у порасту и у децембру је износио 53,23.

Највиша вредност овог показатеља забележена је у

Италији у децембру (55,6 поена), што је његова

највиша вредност остварена у овој земљи од марта

2011. године. С друге стране, показатељ економске

активности зоне евра у услужном сектору (PMI
Services), након израженог раста у Т1 2015, до краја

године је осцилирао око просечног нивоа за целу

годину (54 поена). Посматрано по земљама

приказаним на графиконима I.1.2. и I.1.3, најниже

просечне вредности композитног показатеља

економске активности зоне евра у производном и

услужном сектору за 2015. забележене су у

Француској (49,6 и 51,8, респективно), док је највиша

просечна вредност показатеља економске активности

у производном сектору забележена у Италији (53,7), а

у услужном у Немачкој (54,5).

Почетак године обележен је потресом на девизним и

кредитним тржиштима који је изазвала одлука

централне банке Швајцарске да средином јануара

2015. укине минимални девизни курс од 1,20 франака

за један евро. Како би обесхрабрила прелазак из

других валута у швајцарски франак, тј. умањила

притиске у правцу његовог јачања, централна банка

Швајцарске је истовремено донела и одлуку о

смањењу каматних стопа. Таква кретања одразила су

се негативно на кредитна тржишта појединих земаља

3 Вредност индекса изнад 50 поена указује на раст, а испод 50 поена на пад

економске активности.
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млрд евра (у априлу 2016) у односу на 77,9 млрд евра,

колико је лимит износио крајем 2015, што одражава

побољшање ликвидности грчких банака у условима

смањене неизвесности и стабилизације кретања

депозита приватног сектора.

На тржишту примарних производа у 2015. години

настављен је пад светскe ценe нафте започет у другој

половини 2014. године. Након благог опоравка у

првим месецима 2015, цена нафте типа брент је од

маја поново била у паду, што је на нивоу године

резултирало 43% нижом просечном ценом у односу

на просек из претходне године. Такво кретање цена

нафте последица је комбинованог дејства фактора са

стране понуде и тражње. Фактори на страни понуде, а

пре свега одлука Организације земаља извозница

нафте да не смањи производњу упркос условима

прекомерне понуде, доминантно су определили

кретање цена нафте у 2015. години. Поред тога,

забринутост због повратка Ирана на тржиште нафте

након укидања санкција у јануару 2016. године

утицала је на пад цене нафте типа брент на ниво

испод 30 долара по барелу, што је њена најнижа цена

од 2003. године. На страни тражње, на кретање цена

нафте утицао је пад глобалне агрегатне тражње,

додатно подстакнут очекивањима да ће привредни

раст у земљама у развоју бити успорен. Према

пројекцијама ММФ-а из априлског WEO, у наредном

периоду очекује се да ће утицај фактора на страни

тражње на цене нафте јачати, док ће утицај фактора на

страни понуде, иако и даље доминантан, у наредном

периоду слабити.

Када је реч о земљама у развоју, у јулу 2015. ступио је

на снагу Споразум између земаља БРИКС-а (Бразил,

Русија, Индија, Кина и Јужноафричка Република) о

оснивању Нове развојне банке. Седиште

новоосноване развојне банке БРИКС-а је у Шангају,

Кина, а за првог председника с мандатом од пет

година изабран је представник Индије. Ова банка је

основана ради финансирања инфраструктурних

пројеката, као и пројеката за одрживи развој земаља у

успону и земаља у развоју. Оснивачки уписани

капитал од 50 млрд долара равноправно су обезбедиле

све земље чланице, a потписан је и споразум о

формирању корпе валутних резерви од 100 млрд

долара, којом ће координирати земља која у том

тренутку буде председавала Новој развојној банци.

централне и источне Европе у којима је део

портфолија банака деноминован у францима, јер је

апрецијација франка учинила сервисирање кредита

скупљим.4

Након што је ЕЦБ у фебруару престала да прихвата

државне хартије Грчке као колатерал за своје

уобичајене операције, грчке пословне банке почеле су

да користе кредите за хитно обезбеђење ликвидности

(Emerging Liqudity Assistаnce – ELA). Агенција за

кредитни рејтинг Fitch је у марту смањила кредитни

рејтинг Грчке са B на CCC, док га је агенција Standard
& Poor's у априлу смањила испод инвестиционог

нивоа (са B– на CCC+). Након неуспешних преговора

Грчке с њеним међународним кредиторима5 крајем

јуна и расписивања референдума на коме су грађани

одлучивали о томе да ли су за прихватање услова

кредитора или против њих, дошло је до повлачења

новца из грчких пословних банака. Да би спречила

колапс банкарског система, Грчка је увела контролу

капитала, а привремено су биле затворене и пословне

банке и берза. Тиме је Грчка постала друга земља зоне

евра, после Кипра, која је увела контролу капитала.

Таква кретања у Грчкој утицала су на слабљење евра

у односу на водеће светске валуте, пад на светским

берзама, као и на раст приноса на грчке државне ХоВ.

У другој половини године, након што су Грчка и њени

европски кредитори постигли споразум о решавању

кризе и останку Грчке у зони евра, ситуација у земљи

се смирила. У августу је Европска комисија потписала

Меморандум о разумевању с Грчком, који је

претходно одобрио Савет гувернера Европског

механизма за стабилност (European Stability
Mechanism). Меморандум о разумевању заснива се на

четири кључне области: одрживости јавних

финансија, очувању финансијске стабилности,

повећању конкурентности и инвестиција и реформама

јавног сектора. Поред тога, Савет гувернера

Европског механизма за стабилност одобрио је

програм финансијске помоћи Грчкој (Financial
Assistance Facility Agreement). Динамика исплате

средстава у оквиру овог програмa зависи од

постигнутог напретка у погледу испуњења захтева у

вези с мерама економске политике усмерене ка

повратку грчке привреде тренду одрживог раста.

Почетком 2016. године ЕЦБ је снизила лимит

програма за хитно обезбеђење ликвидности на 66,9

4 Више о одлуци централне банке Швајцарске и њеним ефектима на

финансијски систем Србије видети у Осврту 8 Годишњег извештаја о

стабилности финансијског система Србије у 2014. 
5 ЕЦБ, Европска комисија и ММФ.
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почетку спровођења квантитативних олакшица.

Проширени програм подразумевао је куповину

државних ХоВ и ХоВ приватног сектора у износу од

60 млрд евра месечно. Планирано спровођење

програма односи се на период од марта 2015. до краја

септембра 2016. године, уз напомену да би програм

могао потрајати и дуже, све док се инфлација у зони

евра у средњем року не буде кретала ка циљаном

нивоу од „испод, али близу 2%“. Како је првобитно

најављено, циљ програма је да се до септембра 2016.

године у систем убризга преко 1.100 млрд евра.

Иако се у мају инфлација вратила у позитивну зону,

снажан пад цена нафте из друге половине године

условио је нове дезинфлаторне притиске и довео у

питање приближавање инфлације циљаној

вредности. Реагујући на ниске инфлаторне притиске,

ЕЦБ је у децембру 2015. године донела одлуку да

продужи програм квантитативних олакшица

најраније до марта 2017. године и додатно смањи

стопу депозитних олакшица на –0,30%, док је

референтна каматна стопа остала непромењена на

нивоу од 0,05%. Додатне мере ублажавања монетарне

политике уследиле су у марту 2016. како би се

стимулисала привреда зоне евра и подстакао раст

инфлације. Тада је референтна каматна стопа

снижена на 0,00%, стопа на депозитне олакшице на

–0,40%, а каматна стопа на кредитне олакшице са

0,30% на 0,25%. 

Циљ успостављања корпе валутних резерви је

заштита националних валута од поремећаја на

финансијским тржиштима. Први пакет зајмова ова

банка је одобрила у априлу 2016. у износу од око 811

млн долара, који ће бити исплаћен у траншама и

намењен је финансирању пројеката у области

обновљиве енергије у Бразилу, Кини, Јужној Африци

и Индији.

Другу половину 2015. године обележила је

забринутост у погледу успоравања привредног раста

Кине, као и прелазак на нови модел раста који

подразумева преусмеравање са извоза и инвестиција,

као основних извора раста, на потрошњу и услуге.

Успоравање увоза и извоза Кине, које је било брже од

првобитно очекиваног, делимично је одражавало

успоравање инвестиционе и производне активности.

То је, у комбинацији са забринутошћу у погледу

будућег раста кинеске привреде, довело до преливања

на друге привреде преко трговинских канала и нижих

цена примарних производа, као и преко пада

поверења и појачане нестабилности финансијских

тржишта. Нестабилност на финансијским тржиштима

је знатно порасла у августу због депрецијације

кинеске валуте, раста глобалне аверзије према ризику,

слабљења валута земаља у успону и снажног пада

цена акција на светским берзама. 

I.1.1. Монетарна политика ЕЦБ-а и  
ФЕД-а током 2015.

Како би се изборила са спорим привредним растом
и ниском инфлацијом, ЕЦБ је на састанку 22.
јануара донела одлуку о проширењу програма
куповине активе (Asset Purchase Programme),
односно о почетку спровођења квантитативних
олакшица. С друге стране, када је реч о САД, 2015.
годину обележио је почетак нормализације
монетарне политике ФЕД-а.

Почетком 2015. године мг. инфлација у зони евра је

наставила да се креће у ниској и негативној зони, где

се, први пут након пет година, нашла у децембру

2014. У условима продужених ниских инфлаторних

притисака и очекивања умереног привредног раста,

ЕЦБ је на састанку 22. јануара донела одлуку о

проширењу програма куповине активе, односно о

-1

0

1

2

3

4

5

6

1
2007.

5 9 1
2008.

5 9 1
2009.

5 9 1
2010.

5 9 1
2011.

5 9 1
2012.

5 9 1
2013.

4 710 1
2014.

4 8 1
2015.

5 9

���������� 	�
�� ��-�
������� 	�
�� �� �������� 
�������
������� 	�
�� �� ���
����� 
�������
EONIA

������
�  I.1.4. ������� ���	� 
��-�  EONIA
(� %)

���
�: �� � ��������.

�



13

Међународно и домаће окружење

У оквиру проширења програма квантитативних

олакшица, месечне куповине ХоВ су повећане са 60

млрд евра на 80 млрд евра. Поред тога, проширена је

листа колатерала за програм квантитативних

олакшица укључивањем корпоративних обвезница са

инвестиционим рејтингом издатих од стране

ентитета из небанкарског сектора са седиштем у зони

евра. Најављена је нова серија од четири циљане

дугорочне операције рефинансирања (targeted longer-
term refinancing operations – TLTRO II), које ће се

спроводити на тромесечном нивоу, од јуна 2016. до

марта 2017, при чему ће свака серија имати рок

доспећа од четири године, с могућношћу отплате

након две године, а зајмови ће бити понуђени по

референтној каматној стопи ЕЦБ-а. 

Према пројекцијама ММФ-а из априла 2016, након

раста цена од 0,2% на мг. нивоу у 2015, у наредном

периоду очекује се постепено убрзање инфлације

(0,9% мг. у 2016. и 1,2% мг. у 2017).

Према резултатима јануарске анкете о кредитној

активности банака зоне евра за Т4 2015,6 која је

обухватила узорак од 141 банке, промене кредитних

стандарда и тражња за кредитима наставиле су да

подржавају опоравак раста кредитне активности, пре

свега у сектору привреде. Као главни узрок

попуштања услова кредитирања банке су навеле раст

конкуренције, док је низак општи ниво каматних

стопа основни узрок раста тражње за кредитима.

Учешће банака у ТLTRO операцијама је током године

опадало, док се основни мотив за учешће у највећем

проценту односио на профитабилност (ниска цена

задуживања). Такође, према одговорима из анкете,

очекује се мање учешће банака у будућим ТLTRO,

док ће профитабилност и даље бити основни мотив

за учешће. 

Иако се очекује да ће највећи ефекти мера монетарне

политике ЕЦБ-а бити остварени у зони евра,

захваљујући величини и степену повезаности

тржишта, позитивни ефекти могу се очекивати и у

осталим земљама ЕУ, као и у другим европским

земљама, укључујући и тржишта у развоју. Пад цене

нафте и ниска инфлација, поред експанзивних мера

ЕЦБ-а, омогућиле су и централним банкама из

централне, источне и југоисточне Европе да наставе

са ублажавањем монетарних политика током 2015.

године. Смањење референте стопе забележено је у

Румунији (100 б.п., на 1,75%), Турској (75 б.п., на

7,5%), Мађарској (75 б.п., на 1,35%) и Пољској (50

б.п., на 1,5%).

Када је реч о монетарној политици САД, након одлуке

о потпуном укидању програма квантитативних

олакшица у октобру 2014, ФЕД је своје активности

усмерио на стварање услова за почетак нормализације

монетарне политике, која је очекивана у 2015.

6https://www.ecb.europa.eu/stats/pdf/blssurvey_201601.pdf?4bd32f9c94e348f242
a3d86d5dbd029a.
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Очекивани ефекти мера монетарне политике ФЕД-а

на земље у успону и Србију детаљније су описани у

Осврту 1. 

I.1.2. Оснивање јединственог механизма     
за реструктурирање банака у 
зони евра и даљи кораци у правцу
формирања банкарске уније

У 2015. години предузети су даљи кораци у
формирању банкарске уније који се односе на други
стуб, односно јединствени механизам за
реструктурирање банака (Single Resolution
Мechanism – SRМ). Јединствени механизам за
реструктурирање банака, заједно с јединственим
надзорним механизмом (Single Supervisory
Мechanism – SSM) и заједничком европском шемом
за осигурање депозита (European Deposit Insurance
Scheme – EDIS), преставља основу банкарске уније.

Након што је 2014. године основан први стуб, односно

јединствени надзорни механизам, током 2015. године

предузети су даљи кораци ка формирању другог стуба

банкарске уније, односно јединственог механизма за

реструктурирање банака. Јединствени механизам за

реструктурирање постао је у потпуности оперативан

од 1. јануара 2016. године и има за циљ да уколико се,

упркос појачаној супервизији, одређена банка ипак

нађе у проблематичном положају, омогући

реструктурирање банке на ефикасан начин преко
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На састанку одржаном 16. децембра 2015. године

Федерални одбор за операције на отвореном

тржишту (Federal Open Market Committee – FOMC)

донео је одлуку о повећању распона референтне

каматне стопе за 0,25 п.п., чиме се она нашла у

интервалу 0,25–0,5%.

На одлуку о повећању каматне стопе у највећој мери

су утицала остварена знатна побољшања на тржишту

рада током 2015. године. Стопа незапослености се

крајем године спустила са 5,6%, колико је износила у

децембру 2014. године, на ниво од 5,0%. С друге

стране, наставак пада светских цена нафте узроковао

је ниске инфлаторне притиске у САД, тако да се

инфлација током читаве године кретала испод

циљана 2%. Међутим, и након повећања каматне

стопе из децембра, монетарна политика ФЕД-а биће

и у наредном периоду усмерена на подржавање даљег

побољшања услова на тржишту рада, као и на

повратак инфлације ка циљаној стопи од 2%. 

Иако су тржишта очекивала почетак нормализације

монетарне политике ФЕД-а, на међународном

финансијском тржишту забележен је раст

осцилација, на шта указује кретање индекса

волатилности – S&P 500 VIX7. Поред тога, очекиван

раст аверзије ризика инвеститора и смањивање

изложености према земљама у успону одразили су се

на кретање премије ризика EMBI земаља у окружењу

(Графикон I.1.5), као и на кретање девизних курсева

ових земаља (Графикон I.1.7). 
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Јединственог одбора за реструктурирање (Single
Resolution Board – SRВ) и Јединственог фонда за

реструктурирање (Single Resolution Fund – SRF), који

представљају саставни део јединственог механизма за

реструктурирање банака. Овлашћења Јединственог

одбора за реструктурирање банака такође су ступила

на снагу 1. јануара 2016. 

Јединствени механизам за реструктурирање банака

зоне евра спроводи Директиву о опоравку и

реструктурирању банака (Bank Recovery and
Resolution Directive – BRRD),8 којом су прописана

правила за реструктурирање банака на нивоу ЕУ. 

Благовременим и ефикасним решавањем

проблематичних банака јединствени механизам за

реструктурирање банака допринеће јачању

отпорности финансијског система и спречавању

потенцијалних финансијских криза. ЕУ је већ

предузела значајне активности и мере како би

ограничила и ублажила узроке настанка

финансијских криза. Спроведене мере треба да

обезбеде знатно већу капитализованост и ефикаснију

супервизију финансијских институција, као и

препознавање ризика у фази њихове акумулације. 

Јединствени одбор за реструктурирање има улогу

надзорног тела у процесу реструктурирања унутар

банкарске уније. Мандат Јединственог одбора за

реструктурирање треба да осигура адекватно

реструктурирање проблематичних банака с

минималним утицајем на реалну привреду и јавне

финансије земље чланице, као и оних ван банкарске

уније. Улога Јединственог одбора за реструктурирање

односи се на планирање процеса реструктурирања

проблематичних банака, као и предвиђање и

избегавање потенцијалних негативних последица

реструктурирања. Јединствени одбор за

реструктурирање функционише у тесној сарадњи са

свим релевантним интересним групама, као што су

национална регулаторна тела, ЕЦБ, Европска

комисија и Савет ЕУ, Европски парламент и европски

и међународни органи ван ЕУ.

Уредба јединственог механизма за реструктурирање

банака (The SRM Regulation)9 успоставља правни

оквир за решавање питања проблематичних банака у

државама чланицама које су део банкарске уније. Она,

такође, предвиђа да ће средства Јединственог фонда

за реструктурирање банака, који је основан у јануару

2016, бити формирана од ex ante доприноса банака у

току транзиционог периода у трајању од осам година.

Циљани износ средстава овог фонда треба да буде

најмање 1% свих осигураних депозита банака држава

чланица банкарске уније, при чему се процењује да би

укупан износ средстава који би фонду требало да буде

расположив након транзиционог периода износио око

55 млрд евра.

Банкарска унија је обавезујућа за све земље чланице

зоне евра и тренутно броји 19 чланица. Земље

чланице ЕУ које нису део зоне евра могу да се

придруже банкарској унији (opt in), при чему, уколико

земља чланица жели да се придружи банкарској

унији, она мора да се прикључи у погледу сва три

стуба: супервизије, реструктурирања проблематичних

банака и заједничке европске шеме за осигурање

депозита.

I.1.3. Кретање кредитне активности и    
ризик раздуживања банака у  
земљама централне, источне 
и југоисточне Европе 

У региону централне, источне и југоисточне
Европе током 2015. агрегатни кредитни услови на
страни тражње су остварили позитиван тренд,
док су услови на страни понуде, након позитивног
тренда у првој половини 2015, у другој половини
године остали непромењени, чиме се продубио јаз
између растућих позитивних услова тражње и
умерене понуде. Висок ниво проблематичних
кредита и даље представља највећу препреку расту
понуде кредита. С друге стране, у 2015. приметно
је смањење ризика раздуживања банака према
земљама централне, источне и југоисточне
Европе.

Према резултатима Анкете о кредитној активности у

земљама централне, источне и југоисточне Европе,

коју је у јуну и новембру 2015. објавила Европска

инвестициона банка, током целе 2015. присутан је

раст тражње за кредитима, при чему су сви фактори

Међународно и домаће окружење

9 Regulation (EУ) No 806/2014 оf the European Parliament and of the Council of
15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution
of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single
Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation
(EU) No 1093/2010.

8 Directive 2014/59/EU Of The European Parliament and of the Council of 15 May
2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions
and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives
2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU,
2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No
648/2012, of the European Parliament and of the Council.
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две године, пре свега због отежаног приступа

финансијама у периоду изражене финансијске

неизвесности током грчке кризе у првој половини

године, и то највише у случају банака са седиштем у

Грчкој. Стога је овај проблем оцењен као привремен и

локалног карактера. 

С обзиром на то да супсидијари европских

банкарских група учествују са 76% на домаћем

тржишту, дешавања у зони евра и кретање кредитне

активности у знатној мери утичу на финансирање

банака супсидијара у Србији. Кретања на матичним

тржиштима банкарских група присутних у Србији

приказана су на Графикону I.1.9.

Према резултатима анкете Европске инвестиционе

банке о кредитној активности банака у земљама

централне, источне и југоисточне Европе из новембра

на страни тражње дали позитиван допринос расту.

Највећи део раста тражње за кредитима у случају

привреде последица је раста тражње за кредитима

намењеним реструктурирању дуга, затим

финансирању улагања у обртни капитал и

инвестиције. С друге стране, услови понуде кредита

су се, након тренда раста у првој половини године, у

другој половини године задржали на готово

непромењеном нивоу, што је крајем године

продубило јаз између понуде и тражње. Услови

понуде су побољшани за мала и средња предузећа,

док се кредитни стандарди за велика предузећа нису

променили. Највећу препреку расту понуде кредита и

даље представља висок ниво проблематичних

кредита.

Током 2015. године приметно је погоршање услова

финансирања банкарских група, први пут у последње
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2015, током друге половине 2015. године приметно је

смањивање ризика финансијске изложености у

банкарском сектору ових земаља, јер се свега 20%

банкарских групација изјаснило да очекује смањење

LTD (loan-to-deposit) рација на нивоу банкарске групе

у наредном периоду. Поред тога, резултати анкете

сугеришу да би експанзивна монетарна политика

ЕЦБ-а моглa и даље да има индиректни позитивни

утицај на изложеност банкарских група према

земљама централне, источне и југоисточне Европе у

наредном периоду. 

Према подацима BIS-a, у односу на почетак кризе (Т3

2008), крајем 2015. смањена је прекогранична

изложеност банака из зоне евра према земљама у

региону, осим према Турској, при чему је, уколико

посматрамо процентуалну промену, изложеност у

највећој мери смањена у случају Мађарске и Бугарске,

а у најмањој мери у случају Чешке и Пољске

(Графикон I.1.10). Детаљнија анализа кредитног раста

и преглед стања и кретања у банкарском сектору

представљени су у поглављу II.1.

�

�������� I.1.10. ������� ����	
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Осврт 1: Почетак нормализације монетарне политике ФЕД-а 

На састанку одржаном 16. децембра 2015. Федерални одбор за операције на отвореном тржишту (Federal
Open Market Committee – FOMC) повећао је распон референтне каматне стопе за 0,25 п.п., чиме се она нашла у

интервалу 0,25–0,5%. Такву одлуку, које је донета први пут после 2006, у највећој мери су одредила повољна

кретања на тржишту рада, на шта указују подаци о знатно већем броју новоотворених радних места него што се

очекивало. Оцењено је и да је кретање инфлације испод циљана 2% условљено факторима привременог

карактера, пре свега падом цена нафте, а да ће на раст инфлације у наредном периоду утицати престанак

деловања ових фактора, као и очекивани раст тражње. 

Иако је крајем 2015. године америчка привреда успорила раст, ФЕД очекује да ће умерени раст бити

настављен током 2016. године и да ће у средњем року инфлација достићи циљана 2%. Одлука о повећању

референтне каматне стопе донета је на основу очекиваног привредног раста од 2,4% у 2016. и 2,2% у 2017.

години, стопе незапослености од 4,7% у 2016. и 2017. и повратка инфлације на циљани ниво од 2% до 2018.10

Међутим, и након повећања каматне стопе, монетарна политика ФЕД-а водиће рачуна о побољшању услова на

тржишту рада и повратку инфлације на циљану стопу од 2%.

Почетак нормализације монетарне политике уследио је

после седмогодишњег периода током кога се референтна

каматна стопа ФЕД-а кретала у распону 0,00–0,25%, на који

је снижена у децембру 2008. (Графикон О.1.1). Затим је

уследила серија програма квантитативних олакшица како би

се створили додатни притисци на спуштање дугорочних

каматних стопа и ублажили услови финансирања. Обе

неконвенционалне мере монетарне политике требало је да

подстакну опоравак америчке привреде од једне од

најозбиљнијих криза и рецесија још од Велике депресије. 

Захваљујући оствaреном привредном расту и знатном

побољшању на тржишту рада, ФЕД је од почетка 2014. у

месечној динамици смањивао програм квантитативних

олакшица. У октобру исте године донео је одлуку о потпуном

укидању тог програма, након чега се радило на стварању

услова за почетак нормализације монетарне политике. 

FOMC је оценио да је крај 2015. представљао погодан тренутак за умерено повећање референтне каматне

стопе, с обзиром на остварен опоравак економске активности и прогнозе да ће привреда наставити да се

опоравља. Стабилан опоравак америчке привреде праћен је стабилним растом потрошње и стопом

незапослености, која се кретала на нивоу од око 5% (стопа незапослености је 2004. износила 5,6%11 и тада је ФЕД

последњи пут започео циклус повећања каматне стопе). 

Иако је већина тржишних учесника очекивала почетак нормализације монетарне политике ФЕД-а, на

међународном финансијском тржишту је забележена повећана нестабилност, на шта указује кретање индекса

волатилности S&P 500 VIX. Уочи ФЕД-овог саопштења, принос на двогодишње америчке обвезнице, које су

најосетљивије на промене референтне каматне стопе, порастао је изнад 1%, први пут од 2010. године. Очекивало

се и да ће после повећања каматне стопе актива у САД постати привлачнија инвеститорима, због чега је долар

ојачао у односу на водеће светске валуте (евро, фунту и јен).

Већ и сама најава нормализације монетарне политике ФЕД-а неповољно се одразила на ликвидност на

међународном финансијском тржишту и кретање капитала ка земљама у успону. Смањена изложеност страних

10 Minutes of the Federal Open Market Committee December 15–16, 2015.
11 U.S. Bureau of Labor Statistics.
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инвеститора према тржиштима у успону изазвала је раст премије ризика и депрецијацијске притиске на валуте

земаља централне и источне Европе. 

Почетак циклуса рестриктивније монетарне политике ФЕД-а смањио је изложеност страних инвеститора у

Србији у другој половини 2015. Ипак, негативни ефекти на кретање премије ризика и девизни курс били су знатно

блажи од очекиваних. У поређењу с крајем Т2 2013, када је ФЕД најавио постепен престанак програма

квантитативних олакшица, кретање премије ризика Србије и девизни курс у мањој мери су реаговали на почетак

заоштравања монетарне политике. Томе су првенствено допринели побољшана макроекономска кретања, пре свега

ниска и стабилна инфлација, побољшана фискална и екстерна позиција, успешно завршена прва, друга и трећа

ревизија аранжмана из предострожности који је Србија закључила с ММФ-ом, као и побољшање изгледа

кредитног рејтинга Србије. Фискални дефицит је у 2015. години смањен на 3,7% БДП-а (у односу на 5,5% из 2013),

што је његова најнижa вредност од почетка кризе из 2008. године, док је дефицит текућег рачуна износио 4,8%

БДП-а и знатно је побољшан у односу на 2013. годину (6,1%). Такође, остварен је значајан раст СДИ, које су у 2015.

години достигле ниво од 1,8 млрд евра, чиме је премашен дефицит текућег рачуна. 

Поред ефеката на токове капитала и премију ризика и валуте земаља у успону, рестриктивнија монетарна

политика ФЕД-а може утицати на раст трошкова задуживања у доларима. Када је реч о Србији, изложеност

приватног сектора овом ризику је релативно ниска, будући да је учешће доларских кредита приватног сектора у

укупним кредитима незнатно, а учешће доларског дуга у укупном спољнoм дугу приватног сектора и банака

релативно ниско. Смањеној изложености ризику раста трошкова задуживања по основу промене референтне

каматне стопе ФЕД-а допринеле су и мере макропруденцијалне политике Народне банке Србије, које забрањују

одобравање кредита индексираних у страној валути физичким лицима, осим уколико је валута обавезе евро (видети

Одлуку о мерама за очување и јачање стабилности финансијског система, „Службени гласник РС“, бр. 34/2011).

Захваљујући томе сектор становништва је заштићен од потенцијалних директних ефеката раста референтне каматне

стопе ФЕД-а по основу раста уговорених варијабилних камата на задуживање у доларима, као и потенцијалне

апрецијације долара. Међутим, јавни сектор је изложен ризику по основу промене трошкова задуживања у

доларима, али се тај ризик пре односи на ризике по основу јачања долара него раста каматних стопа, с обзиром на

то да је учешће спољног дуга јавног сектора деноминованог у доларима у већој мери по фиксним стопама. 

Када је реч о монетарној политици ФЕД-а у наредном периоду, треба имати у виду да одлука о повећању

каматне стопе крајем 2015. године представља сигнал почетка нормализације монетарне политике, иако су темпо

и интензитет повећања референтне каматне стопе неизвесни. Неизвесно је и у којој мери ће се то одразити на

кретања на робним и финансијским тржиштима и токове капитала према земљама у успону. Приликом одређивања

тренутка и интензитета повећања каматне стопе, ФЕД ће континуирано процењивати реализована и очекивана

економска кретања у односу на основне циљеве – остварење максималне запослености и стопе инфлације од 2%.

Приликом те процене узимаће у обзир широк спектар информација, укључујући показатеље на тржишту рада,

показатеље инфлаторних притисака и инфлационих очекивања, као и кретања на финансијским тржиштима и у

међународном окружењу. С обзиром на економске прогнозе за наредни период, ФЕД очекује да ће заоштравање

монетарне политике бити умерено, а да ће се каматна стопа још неко време кретати испод нивоа на коме је

предвиђено да се задржи у дугом року. Већ у првим месецима 2016. године, услед неповољнијих од иницијално

очекиваних економских показатеља, динамика и степен рестриктивности монетарне политике ФЕД-а требало би

да буду кориговани наниже у односу на очекивања из децембра 2015. Извештај о гласању чланова FOMC-а након

мартовског састанка указивао је на очекивана два повећања референтне каматне стопе за укупно 0,5 п.п. до краја

2016. године, мада су се у извештају након децембарског састанка очекивала четири повећања каматне стопе за

укупно 1 п.п. 

Рестриктивнија монетарна политика ФЕД-а, која се очекује у наредном периоду, могла би неповољно утицати

на раст аверзије инвеститора према ризику и токове капитала према земљама у успону. Ипак, завршетак фискалне

консолидације и структурних реформи у Србији ублажиће ризике из међународног окружења. Поред тога, услед

снажних веза са зоном евра, негативни ефекти настали као последица заоштравања монетарне политике ФЕД-а

требало би бити додатно ублажени захваљујући одлуци ЕЦБ-а да повећа степен експанзивности монетарне

политике и продужи трајање програмa квантитативних олакшица до марта 2017. године.



позитивно допринео кретању БДП-а (0,3 п.п.).

Доследно спровођење мера фискалне консолидације

одразило се на пад финалне потрошње домаћинстава

и њен негативан допринос расту БДП-а (–0,4 п.п.).

Међутим, негативни ефекти по основу фискалне

консолидације ублажени су захваљујући ефектима

пада цена деривата нафте, смањења трошкова

отплате кредита, раста зарада у приватном сектору и

раста дознака из иностранства на раст расположивог

дохотка домаћинстава, па је исказани пад приватне

потрошње у 2015. био знатно мањи од првобитно

очекиваног. 

Након кризе из 2008. промењена је структура раста

БДП-а, при чему је тренд неуравнотеженог и

неодрживог раста преокренут ка споријем, али

одрживијем расту вођеном нето извозом и

инвестицијама. С производне стране, у послекризном

периоду остварен је раст доприноса разменљивих на

рачун неразменљивих сектора (графикони I.2.1. и

I.2.2).

У 2016. години очекује се даљи опоравак економске

активности и убрзање привредног раста на 2,3–2,5%,

пре свега по основу раста инвестиција у извозно

оријентисане секторе, као и услед бржег опоравка

личне потрошње (Графикон I.2.3). Највећи допринос

расту БДП-а у 2016. години очекује се првенствено

по основу даљег раста инвестиција због ублажавања

монетарне политике, која доприноси повољнијим

кредитним условима, као и због успешних
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I.2. Преглед домаћих 

макроекономских кретања

БДП је у 2015. години забележио раст од 0,74%,
који је био вођен снажним растом инвестиција
(пре свега приватних) и нето извозом. С друге
стране, фискална консолидација је условила
негативан допринос приватне потрошње БДП-у.
Овај ефекат је ублажен по основу пада трошкова
отплате кредита, раста зарада у приватном
сектору, раста дознака из иностранства, као и
пада цена деривата нафте. У 2016. години се
очекује убрзани опоравак економске активности и
раст БДП-а од 2,3–2,5% мг. Ниски инфлаторни
притисци су настављени у 2015. години, а
инфлација је током читаве године била ниска и
стабилна и кретала се испод доње границе
дозвољеног одступања од циља (1,5% мг. у
децембру). 

Након пада БДП-а у 2014. од 1,8%, који је уследио као

последица пада активности у секторима рударства и

енергетике, који су највише били погођени мајским

поплавама, БДП је у 2015. остварио раст од 0,74%.

Посматрано с расходне стране, расту БДП-а у

највећој мери је допринео раст инвестиција од 8,3%

(1,5 п.п., од чега је допринос приватних инвестиција

износио 1,1 п.п.), као и нето извоз, који је, упркос

спором опоравку највећег спољнотрговинског

партнера, зоне евра, и повећаном увозу опреме,
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структурних реформи и побољшаних услова

пословања. Такође, напредак у процесу преговора о

чланству Србије у EУ, доследно спровођење

усвојених мера фискалне консолидације и

структурних реформи, уз трогодишњи стендбај

аранжман, који је у фебруару 2015. године одобрио

ММФ, требало би да омогуће стабилизацију јавних

финансија, допринесу позитивној перцепцији

страних инвеститора и дају већи допринос расту

инвестиција у наредном периоду. Поред тога,

повољна кретања у спољнотрговинској активности

требало би да резултирају позитивним доприносом

нето извоза у 2016. 

Ниски инфлаторни притисци изазвани домаћим

факторима и факторима из међународног окружења,

пре свега снажним падом цена нафте и других

примарних производа, као и ниском инфлацијом у

међународном окружењу, условили су кретање

инфлације на ниском и стабилном нивоу током 2015.

године. Мг. инфлација се у поменутом периоду

кретала испод доње границе дозвољеног одступања

од циља и у децембру је износила 1,5%. Базна

инфлација (мерена индексом потрошачких цена по

искључењу цена енергије, хране, алкохола и

цигарета) од августа 2014. креће се испод доње

границе дозвољеног одступања од циља и у децембру

је износила 1,6% мг.

Дужи период ниске и стабилне инфлације и

очекивани ниски инфлаторни притисци у наредном

периоду допринели су усидравању средњорочних

инфлационих очекивања унутар граница циља, што је

показатељ поверења тржишних учесника у мере које

предузима Народна банка Србије.

Према пројекцији инфлације,12 постепен пораст

инфлације очекује се од средине 2016, а њен повратак

у границе циља почетком 2017. (Графикон I.2.4).

Након тога, очекује се стабилно кретање инфлације

на нивоу који је нешто виши од 3,0%, на шта ће у

највећој мери утицати ниска база код цена нафтних

деривата и воћа и поврћа, очекивани даљи опоравак

светских цена примарних производа, раст агрегатне

тражње у Србији, као и постепено повећање

инфлације у међународном окружењу, тј. зони евра.

Ниски инфлаторни притисци, који су настављени

током 2015, као и доследно спровођење мера

фискалне консолидације, отворили су простор за

даље ублажавање монетарне политике, које је

започето у мају 2013. Ублажавање монетарне

политике је убрзано током 2015, при чему је

референтна каматна стопа снижена за додатних 3,5

п.п. и крајем године је износила 4,5%. Ублажавање

монетарне политике допринело је знатном смањењу

трошкова задуживања приватног сектора и државе,

што је резултирало опоравком кредитне активности

од средине 2015. године.

Кретања на девизном тржишту током 2015. године

обележила је релативна стабилност динара у односу
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Народна банка Србије Годишњи извештај о стабилности финансијског система у 2015.

прекомерних краткорочних осцилација девизног

курса, очувања ценовне и финансијске стабилности и

одржавања адекватног нивоа девизних резерви, без

намере да се утиче на тренд кретања девизног курса.

У условима високе финансијске евроизације, која је

карактеристична за привреду Србије, изражене

флуктуације девизног курса, поред тога што утичу на

инфлацију, утичу и на билансе реалног и јавног

сектора због валутне неусклађености њихових

обавеза и потраживања. У том смислу, изражена

депрецијација динара погоршава квалитет кредитног

портфолија банака и укупну финансијску стабилност.

С друге стране, депрецијација динара повољно делује

на дефицит текућег рачуна платног биланса и

повећање конкурентности домаће привреде. Због

истовременог различитог утицаја депрецијације на

платни биланс, с једне стране, и инфлацију, динарску

противвредност јавног дуга у страној валути и

проблематичне кредите, с друге стране, неопходно је

пажљиво одмеравање инструмената и мера

монетарне и макропруденцијалне политике.

Благовремене реакције централне банке у таквим

условима подразумевају и да се девизне резерве

одржавају на адекватном нивоу, што Народна банка

Србије, с нивоом бруто девизних резерви од 10,4

млрд евра на крају 2015, и испуњава.

Када је реч о основним макроекономским

показатељима рањивости13 финансијског система

Републике Србије у 2015. у односу на 2008. годину, у

супротном смеру су деловали знатно смањење

дефицита текућег рачуна платног биланса, с једне

стране, и повећање учешћа јавног дуга у БДП-у, с

друге стране. Поред тога, смањено је учешће

приватног спољног дуга у БДП-у, док је степен

евроизације пласмана14 незнатно повећан.

Уколико упоредимо рањивост финансијског система

Србије у 2015. са 2014. годином, може се

констатовати да је смањена. Знатно смањење

екстерне неравнотеже, на шта указује смањење

дефицита текућег рачуна платног биланса, који је на

крају 2015. смањен са 6,0% на 4,8% БДП-а,

допринело је смањењу рањивости финансијског

система у 2015. у односу на 2014. Поред тога, у овом

периоду смањено је учешће приватног спољног дуга

на евро. Посматрано крајем периода, динар је

номинално ослабио 0,5% према евру. Током већег

дела године преовладавали су апрецијацијски

притисци, док су крајем године фактори из

међународног окружења деловали у правцу

слабљења динара. Током 2015. фактори из

међународног окружења (пре свега криза у Грчкој, а

тиме и у зони евра, очекивање почетка нормализације

монетарне политике ФЕД-а, као и дешавања на

финансијском тржишту Кине) генерално су имали

негативан утицај на кретања премије ризика (EMBI) и
девизног курса земаља у региону. И поред

негативних утицаја из међународног окружења,

девизни курс је током 2015. био релативно стабилан,

чему су највише допринеле побољшане

макроекономске перформансе Србије, првенствено

повољна платнобилансна и фискална кретања.

Додатно, на стабилност динара деловало је

закључење трогодишњег стендбај аранжмана из

предострожности с ММФ-ом, успешне прва, друга и

трећа ревизија овог аранжмана, као и поправљање

изгледа кредитног рејтинга од стране агенција Fitch,
Standard & Poor’s и Moody’s. 

Народна банка Србије је током 2015. интервенисала

на МДТ-у у оба смера, и то куповином 970 млн евра

и продајом 450 млн евра, тј. била је нето купац девиза

у износу од 520,0 млн евра на МДТ-у (Графикон

I.2.5). Интервенције Народне банке Србије на

девизном тржишту спровођене су ради смањења

13 Основни показатељи рањивости у Републици Србији приказани су на

Графикону I.2.6. Слика приказује промене дефицита платног биланса,

приватног спољног дуга, јавног дуга, степена евроизације и адекватности

девизних резерви – преко инверзне вредности броја месеци покрића увоза

бруто девизним резервама. Повећање удаљености од центра за сваки показа-
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тељ упозорава на пораст ризика, па представља претњу стабилности.

Повећање површине показује да се повећава рањивост привреде.

14 Мерено учешћем девизних и девизно индексираних пласмана у укупним

пласманима који су одобрени привреди и становништву.
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у БДП-у. С друге стране, на повећање рањивости

финансијског система у овом периоду деловали су

раст степена евроизације пласмана и наставак раста

учешћа јавног дуга у БДП-у. Показатељ адекватности

девизних резерви је током 2015. незнатно повећан,

јер је у том периоду остварен и раст бруто девизних

резерви (са 9,9 млрд евра на крају 2014. на 10,4 млрд

евра на крају 2015) и раст увоза. 

Међутим, један од најзначајнијих показатеља

рањивости финансијског система и даље представља

ниво јавног дуга, који се налази знатно изнад

границе дефинисане Законом о буџетском систему

(45% БДП-а), као и неповољна валутна структура

(око 78% дуга је деноминовано у страној валути).

Ипак, треба имати у виду да је ризик рефинансирања

нижи захваљујући повољној рочној структури јавног

дуга. Ради трајног смањења јавног дуга, у периоду

2015–2018. спроводи се фискално прилагођавање од

4,8 п.п. БДП-а нето, при чему је у 2015. остварено 2,9

п.п. БДП-а. Поред тога, један од основних циљева

економске политике Владе15 у средњорочном

периоду односи се на наставак спровођења мера

фискалне консолидације, одржавање

макроекономске стабилности, уз заустављање даљег

раста јавног дуга и успостављање тренда његовог

смањења.

I.3. Девизне резерве као осигурање 
од шокова

Девизне резерве Народне банке Србије су на крају
децембра 2015. износиле 10,4 млрд евра бруто,
(8,4 млрд евра нето)16, што представља
адекватан ниво ради очувања финансијске
стабилности. У случају реализације екстремних
шокова у оквиру различитих стрес-сценарија,
показано је да је стање девизних резерви довољно
за заштиту домаћег система од могућих шокова.

Народна банка Србије, као институција надлежна за

стабилност финансијског система, управља и води

рачуна о адекватном нивоу девизних резерви. Девизне

резерве чувају се као гарант за потребе финансирања
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15 Фискална стратегија Владе РС за 2016. с пројекцијама за 2017. и 2018. 

16 Нето резерве представљају укупне резерве умањене за девизна средства

банака по основу обавезне резерве, као и за средства повучена од ММФ-а у

оквиру аранжмана закљученог 2009. 



спољног дуга од најмање 100% у случају да земљи

буде онемогућен приступ међународном тржишту

капитала у периоду од једне године. 

Ради мерења заштите од ризика повлачења капитала

из домаће валуте, користи се показатељ који повезује

девизне резерве с монетарним агрегатима. Сматра се

да постоји оптимални ниво уколико је девизним

резервама покривено најмање 20% новчане масе М3.

Како би се што боље оценила адекватност девизних

резерви, конструисан је показатељ који узима у обзир

специфичности привреде Србије. Овај показатељ,

који називамо „правом мером за Србију“, захтева

покривеност збира краткорочног дуга по преосталој

рочности, дефицита платног биланса коригованог за

СДИ, 15% девизних депозита и 5% динарских

депозита.

У Табели I.3.2. дат је преглед стрес-сценарија

девизних резерви, при чему је пети сценарио

екстреман, односно вероватноћа његове реализације

је минимална с обзиром на текућа економска

кретања.

Ради оцене адекватности нивоа девизних резерви,

узета је у обзир и динамика међусобних односа

чинилаца од којих тај ниво зависи. Модел

Jeanne–Ranciere-а18 даје оптимални ниво девизних

резерви као удео у БДП-у (ρ), у зависности од

величине шока (λ), вероватноће настанка кризе (π),

штете настале прекидом токова капитала (γ), реалне

депрецијације (ΔQ), несклоности према ризику (σ),

приноса на девизне резерве (r), опортунитетног

трошка држања девизних резерви (δ) и реалног раста

БДП-а (g):

Девизне резерве у Републици Србији обезбеђују

финансирање 6,6 месеци увоза (оптимално је 3,0 и

више). Покривеност краткорочног спољног дуга по

платнобилансних неравнотежа, измирење обавеза

Републике Србије према иностраним повериоцима,

одржавање стабилности девизног курса, заштиту од

неповољних утицаја међународних финансијских

криза, као и за одржавање стабилности банкарског

сектора. 

Адекватност нивоа девизних резерви процењује се

различитим показатељима, и то са аспекта

реализације појединачног ризика или комбинације

неколико различитих ризика. Најчешће посматрани

ризици на основу којих су конструисани одговарајући

показатељи су: неопходност финансирања увоза робе

и услуга у одређеном периоду у условима смањеног

прилива средстава из иностранства; неопходност

сервисирања краткорочног спољног дуга по

преосталој рочности, уколико је приступ

међународном тржишту капитала ограничен;

повлачење дела депозита. 

Традиционални показатељи адекватности девизних

резерви анализирају заштиту од појединачних ризика.

Показатељ покривености увоза девизним резервама

повезује девизне резерве с величином и отвореношћу

привреде, при чему се адекватним сматра ниво

девизних резерви којим се обезбеђује финансирање

тромесечног износа увоза. 

Поред показатеља који се односи на покривеност

увоза, за мерење заштите од појединачних ризика

користи се и показатељ познатији као правило

Guidotti17, који показује капацитет земље да измирује

свој спољни дуг у периоду од годину дана.

Адекватним се сматра покривеност краткорочног

(1 )(1 )
( )(1 )

p Q
δ

π δ π
= − + Δ

+ −
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17 Guidotti, Pablo, Sturzenegger, Federico and Augustin Villar (2004), On the
Consequences of Sudden Stops, Economia Vol. 4, No. 2, стр. 171–203.

1

1

( ) 1
(1 )(1 )

(1 ) 1

1 (1 ) (1 )
(1 ) (1 )

r g r
p Q

g g

p Q
p p

σ

σ

λ γ λ λ
ρ

π π
π π π π

− ++ − − − + Δ
+ +=

− − + − Δ
+ − + −

18 Погледати O. Jeanne, R. Ranciere (2008): The Optimal Level of International
Reserves for Emerging Market Countries: A New Formula and Some Applications,
CEPR Discussion Papers 7623, као и Годишњи извештај о стабилности

финансијског система у 2011.
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преосталој рочности износи 303,9% (оптимално је

100,0% и више), а покривеност најшире категорије

новчане масе М3 износи 63,1% (оптимално је 20,0%

и више). 

Поред тога што сви показатељи адекватности

девизних резерви показују да је ниво девизних

резерви Народне банке Србије на крају 2015. био

гаранција макроекономске стабилности, то потврђује

и анализа осетљивости параметара, као и пет

сценарија коришћеног модела адекватности (Табела

I.3.2). Показатељ „права мера за Србију“ повећан је у

односу на 2014. (раст са 153,7% на 159,3%), при чему

је пораст овог показатеља првенствено узрокован

знатним смањењем дефицита текућег рачуна платног

биланса и повећањем нивоа бруто девизних резерви у

2015. у односу на претходну годину. 
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I.4. Фискална политика, одрживост 

државног и спољног дуга

Фискални дефицит опште државе је смањен са 258
млрд динара (6,6% БДП-а) у 2014. на 149 млрд
динара (3,7% БДП-а) у 2015. Снажно фискално
прилагођавање остварено је у одређеној мери као
резултат номиналног смањења плата и пензија,
забране запошљавања у јавном сектору и сузбијања
сиве економије, а у знатно мањој мери као резултат
једнократних фактора. Упркос снажном
фискалном прилагођавању, БДП је порастао.
Међутим, као што се и очекивало, раст државног и
спољног дуга још није заустављен. Дуг централне
државе је на крају 2015. износио око 76% БДП-а, а

дуг опште државе (који укључује дуг локалних
самоуправа и АП Војводине, за који држава није
издала гаранције) преко 77% БДП-a. Спољни дуг је
износио око 80% БДП-а, искључиво због задуживања
државе. Зато се фискално прилагођавање мора
наставити, а структурне реформе завршити у
периоду 2016–2017, што је и предвиђено
трогодишњим стендбај аранжманом из
предострожности с ММФ-ом. 

Фискална политика

Почетком 2015. године Србија је потписала

трогодишњи стендбај аранжман с ММФ-ом. Према

проценама ММФ-а, за стабилизацију државног дуга

до 2017. неопходно је смањење структурног

примарног дефицита државе за најмање 4% БДП-а.

Мере су тежиште ставиле на ограничавање расхода:

смањење учешћа пензија и плата запослених у

општој држави на 11%, или 7% БДП-а, и смањење

државне помоћи предузећима у државној и

друштвеној својини. 

Ради прецизног и транспарентног праћења фискалних

прихода, расхода и резултата, Министарство

финансија је реконструисало серију прихода и расхода

буџета Републике Србије, као и прихода и расхода

опште државе за период 2005–2015. у месечној

динамици. 

Реконструисана серија реалније приказује расходе,

који сада обухватају и плаћања активираних

гаранција, докапитализацију или куповину лоше

активе банака и других финансијских институција,

преузимање дугова јавних предузећа и друге облике

буџетског финансирања ванбуџетских организација.

Таквом реконструкцијом се, у сагласности с ММФ-ом,

делимично одступило од готовинског принципа

буџетског извештавања (приказивањем државне

помоћи финансијским институцијама и преузимања

дугова у моменту настанка обавезе).

Последично, готовински трошкови, па и готовински

дефицит мањи су од приказаних у периоду 2012–2015.

Тако, на пример, државна помоћ финансијским

институцијама у периоду 2012–2014. износила је око

67 млрд динара. Готовински трошкови били су знатно

мањи (39 млрд динара), јер је државна помоћ

финансирана претежно државним обвезницама

различите рочности. Слично, Република Србија је у

децембру преузела обавезе Србијагаса према

Гаспрому у износу од 23,4 млрд динара. Међутим,

готовински трошак износио је 20% обавеза, или 4,7

%������� I.3.6. ���������	
  ���
�������  
	����� ��� �� ����	
���� �����	
� ���
� 
���������*
(	 %)

�
���: ��. 

0

50

100

150

200

250

300

350

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.*

* ����������� �	� �� ���������� �������� �� ���������� ��.

�

�

�������� I.3.7. ������ ���� �� ��	
��� ��
	��� ���
��� �������* 
(	 %)

0

50

100

150

200

2011. 2012. 2013. 2014. I II III IV
2015.

* 
���������� 	� �� ���������� ��������, ���	�� ������ � 
��� �	 ���������� ���.

�����: ���. 



28

Народна банка Србије Годишњи извештај о стабилности финансијског система у 2015.

због уплате добити јавних и државних предузећа и

прихода од продаје лиценци за 4Г. Преостало

повећање од 25 млрд динара резултат је смањења сиве

економије у производњи и промету акцизних

производа (нафтних деривата и дуванских производа),

али и увођења акцизе на струју.

Расходи опште државе били су за 34 млрд динара

мањи него у претходној години. На пад јавне

потрошње највише је утицало умањење пензија и

зарада запослених у општој држави. Међутим,

одређене категорије расхода су забележиле раст:

камате, субвенције, трошкови социјалне заштите и

капитални расходи. Како су остварени приходи били

већи од планираних, део овог „непланираног“ раста

искоришћен је за финансирање једнократних расхода. 

Услед растућег јавног дуга, повећани су издаци за

камате, на око 130 млрд динара, иако је смањена цена

задуживања државе.

Расходи на субвенције су повећани, пре свега због

преузимања обавеза Србијагаса према Гаспрому и

једнократног повећања расхода за субвенције

пољопривредницима. 

Привремено су повећани и расходи за социјалну

заштиту због регулисања дуга према војним

пензионерима, у складу са одлукама Уставног суда

Србије, као и исплате отпремнина за раднике који су

остали без посла због решавања статуса предузећа у

приватизацији. 

млрд динара. Реакција монетарне и пруденцијалне

политике била је одговарајућа за остварени

готовински дефицит. 

Поред повећања обухвата расхода, што је повећало

дефицит, промењен је и начин консолидације.

Приходи и расходи опште државе више се не умањују

за доприносе социјалног осигурања које плаћа

држава као послодавац за запослене у општој

држави. Међутим, та промена, за разлику од

претходне, не утиче на резултат, већ само увећава

приходе и расходе за исти износ, што је у 2015.

износило око 1,6% БДП-а. Зато се приказани подаци

о јавним приходима и расходима разликују од

података у претходним извештајима.

Дефицит опште државе у 2015. износио је 148,6 млрд

динара (3,7% БДП-а), или за око 110 млрд динара мање

него у 2014. години. Оно што је још важније,

примарни фискални дефицит,19 као показатељ утицаја

текуће фискалне политике на кретање јавног дуга,

износио је само 18 млрд динара (мање од 0,5% БДП-а).

То указује да је дошло скоро до уравнотежења прихода

и расхода (који нису последица трошкова сервисирања

јавног дуга). Како су трошкови камата резултат

фискалне политике и дефицита у прошлости,

уравнотежење примарног фискалног резултата

кључно је за смањење јавног дуга у будућности. 

Приходи опште државе повећани су за око 75 млрд

динара. Раст јавних прихода резултат је повећања

непореских прихода за око 50 млрд динара, углавном
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Међународно и домаће окружење

Капитални расходи порасли су за око 18 млрд динара

(16,7% реално) због раста инвестиција у путну

инфраструктуру (Коридори 10 и 11). Међутим,

њихово учешће у укупним расходима опште државе и

БДП-у и даље је ниско, имајући у виду не само стање

инфраструктуре у Србији већ и просечно учешће

капиталних расхода у БДП-у у земљама централне и

источне Европе. Како се без унапређења

инфраструктуре у разумном року не може очекивати

дугорочно одржив привредни раст, план фискалне

консолидације, дефинисан у сарадњи с ММФ-ом,

подразумева раст капиталних издатака у наредном

периоду. 

Усвојени буџет и финансијски планови фондова

социјалног осигурања за 2016. обезбеђују смањење

примарног структурног дефицита за 0,75% БДП-а.

Државни дуг

Дуг централне државе износио је на крају 2015.

године 24,8 млрд евра, или 75,9% БДП-а, а дуг опште

државе, који укључује негарантовани дуг локалних

самоуправа и АП Војводине, 25,2 млрд евра, или

77,3% БДП-а. 

Дуг државе је порастао за 2 млрд евра. Основни

узрок повећања је финансирање фискалног дефицита

у износу од око 1,2 млрд евра. Преостали раст

резултат је снажне депрецијације евра према долару.

Међутим, због раста БДП-а у 2015. години,

релативни раст јавног дуга у односу на учешће јавног

дуга у БДП-у за 2014. годину био је мање изражен и

износио је 5,1% БДП-а. 

Учешће дуга који се отплаћује по фиксној каматној

стопи повећано је са 52,5% у 2009. на 77,4% у 2015.

години. Ово указује на релативно мали ризик од

промене каматних стопа.

Рочна структура је такође повољна. Учешће дуга са

оригиналном рочношћу дужом од једне године

износи 95,5%, а учешће дуга с преосталом рочношћу

дужом од годину дана – 83,7%. 

Међутим, валутна структура јавног дуга је

неповољна. Иако учешће динарског дела јавног дуга
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доспећа емитованих ХоВ, што су позитивне

тенденције. 

Учешће државних ХоВ у укупном јавном дугу

централне државе износило је 50% и није се

променило у односу на 2014. годину. Улога страних

инвеститора је доминантна. Они су крајем 2015.

учествовали са 59% у портфељу ХоВ емитованих на

домаћем и међународном тржишту (61% у 2014). 

Приступ државе међународном тржишту капитала

омогућио је ширење инвеститорске базе. Међутим,

поред приступа, битна је и цена задуживања. Она у

великој мери зависи од премије осигурања од

сувереног кредитног ризика, која уважава оцену

кредитног ризика коју дају рејтинг агенције.
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Народна банка Србије Годишњи извештај о стабилности финансијског система у 2015.

расте, 78% јавног дуга Србије и даље је

деноминовано у страној валути: 40% у еврима, 33%

у америчким доларима и 5% у осталим валутама. 

Подаци о валутној структури дуга указују на

присуство девизног ризика, јер, поред ризика

промене вредности динара у односу на евро (на који

Народна банка Србије може да утиче), постоји и

ризик промене вредности евра у односу на долар (на

који Народна банка Србије нема никакав утицај). 

Држава се највећим делом у 2015. задуживала

продајом ХоВ на домаћем тржишту. Током године

знатно су смањене каматне стопе на задуживање у

динарима због смањења референтне каматне стопе

Народне банке Србије, као и у еврима. Смањење

каматних стопа остварено је уз продужавање рока
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Република Србија сарађује с рејтинг агенцијама

Standard & Poor’s, Fitch и Moody’s, које оцењују њен

кредитни рејтинг за дугорочно и краткорочно

задуживање у страној и домаћој валути. Агенција

Standard & Poor’s потврдила је кредитни рејтинг

Србије BB–, али је изгледе за побољшање кредитног

рејтинга поправила с „негативних“ на „стабилне“. И

агенције Fitch и Moody’s потврдиле су кредитне

рејтинге B+, односно B1, уз такође поправљање

изгледа за побољшање кредитног рејтинга са

„стабилних“ на „позитивне“. 

Повећање оцене кредитног рејтинга Србије додатно

би смањило цену задуживања Србије.

Са аспекта макроекономске и финансијске

стабилности, посебно је значајно учешће страних

инвеститора у портфељу ХоВ емитованих на домаћем

тржишту. Учешће нерезидената у делу портфеља

емитованог на домаћем тржишту износило је 46% за

динарске и 8,3% за ХоВ деноминоване у еврима. 

Високо учешће страних инвеститора у портфељу

државних ХоВ, нарочито кад су у питању државне

ХоВ изражене у домаћој валути, може бити извор

неизвесности због промене расположења страних

инвеститора. Интерес инвеститора често зависи од

кретања на међународним тржиштима, на која

држава емитент нема утицаја. Тако би се у наредном

периоду, као резултат нормализације монетарне

политике ФЕД-а и ЕЦБ-а, могао смањити интерес

инвеститора за државним хартијама земаља у развоју,

укључујући и Србију, упркос економској политици

која је у Србији довела до макроекономског

уравнотежења и побољшања макроекономских

показатеља. Међутим, и у условима промене

расположења инвеститора, земље са оствареном

макроекономском стабилношћу и повољним

изгледима за раст у повољној су позицији. Ако се

узме у обзир чињеница да осим домаћих банака у

Србији нема значајних домаћих инвеститора у

државне ХоВ, неопходан је даљи развој домаћих

институционалних инвеститора и динарског

тржишта капитала да би се смањила осетљивост

јавног дуга на сентимент страних инвеститора. 

Одрживост јавног дуга

Дуг централне (опште) државе је одржив уколико се

реализује основни сценарио макроекономских

кретања који је предвиђен програмом с ММФ-ом. Он

подразумева завршетак фискалне консолидације и

свеобухватних структурних реформи, што ће довести

до: а) структурног примарног фискалног суфицита од

2017. године; б) смањења дефицита платног биланса,

уз његово потпуно финансирање СДИ; в) постепеног

повратка на равнотежну путању раста. 

Реализацијом основног сценарија макроекономских

кретања државни дуг ће пасти за 10% БДП-а у

петогодишњем периоду.

Поређење основног сценарија с просечним

понашањем у последњих десет година показује да је

повратак на историјски модел понашања неодржив. 

Међутим, постоје одређени фискални ризици који

могу угрозити остварење основног сценарија. Зато

се утицај реализације фискалних ризика на висину и

динамику дуга мора укључити у анализу

одрживости. 

Међународно и домаће окружење

(� %)
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За смањење учешћа државног дуга на 45% БДП-а

неопходно је прилагођавање од преко 30% БДП-а, што

се не може догодити у кратком временском хоризонту. 

Поред наведених ризика, не може се искључити

фискални ризик од појаве непланираних буџетских

трошкова, као што су преузимање дуга или

сервисирање гарантованог дуга неприватизованих

државних и јавних предузећа. Зато је текућа година

кључна за њихову реформу, која ће као резултат имати

минимизацију фискалних ризика.

Резултати макрофискалних стрес-тестова показују да

се јавним дугом може управљати у условима

појединачних шокова као што су: (а) непланирани

раст примарног фискалног дефицита за 1,5% БДП-а
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Народна банка Србије Годишњи извештај о стабилности финансијског система у 2015.

Неповољна валутна структура дуга указује на то да

јачање евра или долара представља фискални ризик.

Као резултат депрецијације, курсне разлике су трајно

повећале ниво дуга за око 20% БДП-а у периоду

2008–2015. При томе, у периоду 2008–2012.

депрецијација је трајно повећала учешће државног

дуга за 10% БДП-а, пре свега због депрецијације

динара у односу на евро (укупно 28%). Међутим, у

периоду 2012–2015. приближно исти пораст учешћа

државног дуга (10% БДП-а) био је пре свега резултат

депрецијације евра у односу на долар (укупно око

20%), што је изван контроле Народне банке Србије.

Депрецијација динара у односу на евро (укупно 7%)

имала је далеко мањи допринос. Смањење учешћа

државног дуга у америчким доларима смањиће и

утицај фактора на које Народна банка Србије не може

да утиче. 

Додатан фискални ризик представља и слаб

привредни раст, а нарочито комбинација слабог

привредног раста и депрецијације. 

Реализација сценарија слабог привредног раста и

депрецијације довела би или до мање повољне

динамике дуга или до већег неопходног фискалног

прилагођавања ради стабилизације дуга. 

Симулације приказане на Графикону I.4.13. јасно

показују да примарни фискални дефицит може да

стабилизује дуг само у условима апрецијације и

позитивног привредног раста или у условима

стабилног курса и динамичног привредног раста. Већ

депрецијација од 5%, чак и у условима стопе раста

4–5%, захтева примарни суфицит. 

 

�

�������� I.4.14. ���������� ���	
�
  ��
 ���	� 
���
��  
�	���
	����� � �	���-����
�����
 
(	 % 
��-�)

* ���� ����������� �� ��� ������ ��������� � ���-��. 
�����: �
�.

40
50
60
70
80
90

100
110
120

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

���������� �������
����������� ���
 �!	��� ��� ("���������� 15%)
 �!	��� ��� ("���������� 10%)
#�� �����"��$ �����
#�� ������ ����
#�� ��������$ "������
%������ �������*

�������� I.4.12. ���������� ���	
�
  ��
 ���	� 
���
��: ������� vs. ��	������� ����
���
(	 % 
��-�)

* ���� ����������� �� ��� ������ ��������� � ���-��. 

�����: �
�.

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

���������� �������
������� �������*

 

�

 

�

-5

0

5

10

15

-2 0 2 4 5

��������� �	
�	������ -5% ��������� �	
�	������ 0%

��������� �	
�	������ 5% ��������� �	
�	������ 10%

��������� �	
�	������ 15%

���
� ����� ���-�

�������� I.4.13. �������� ���	�
�� ���
��� 
	��� �������� �����
������ ������ ���  2016. 
�� ���� �� 75,9% ���-�  ���������� �� 
������
�� ������������� � ����� ����� ���-� 
(� % ���-�)

�����: ���.



33

(дакле на 2% БДП-а), а потом вођење фискалне

политике која генерише примарни фискални дефицит

од 0,5% БДП-а; (б) раст ефективне номиналне каматне

стопе за 1 п.п., а потом раст од 0,25 п.п. годишње; (в)

пад БДП-а од 2%, уз каснији слаб раст у интервалу

1–2%, што је за 50% мањи интензитет у односу на

основни сценарио; (г) депрецијација од 10%; (д)

депрецијација од 15%. Упркос шоковима, јавни дуг ће

имати силазну путању од 2017, осим у случају шока

примарног дефицита. Реализацијом једног од

наведених сценарија државни дуг ће пасти за 2–7%

БДП-а у петогодишњем периоду, зависно од

сценарија, осим у случају шока примарног дефицита,

након којег ће осцилирати око садашњег нивоа.

Међутим, уколико би дошло или до повратка на

историјски модел понашања или до реализације више

снажних фискалних ризика истовремено (на пример

комбинација шокова: повећање примарног фискалног

дефицита за 1,5% БДП-а, депрецијација од 10% и пад

економске активности од 2%), државни дуг би

наставио да расте до 90% БДП-а.

Макропруденцијална политика и

суверени ризик

Према релевантним прописима ЕУ (Базел II, Базел III

и Директива о капиталним захтевима), изложеност

банке према држави у домаћој валути сматра се

безризичним улагањем. Уколико је изложеност према

држави у страној валути, додељује јој се одговарајући

(низак) пондер ризика. Истовремено, државне ХоВ

чланица ЕУ потпуно су изузете из лимита максималне

изложености према једном лицу или групи повезаних

лица. Коначно, оне се сматрају високо ликвидном

активом. 

Регулаторни оквир у Србији минимално одступа од

регулаторног оквира ЕУ. Одлуком о адекватности

капитала Народне банке Србије све изложености

банке према Републици Србији, без обзира на валуту,

сматрају се безризичним до потпуног усклађивања с

Базелом III. Такође, државне хартије су изузете из

лимита максималне изложености према једном лицу

или групи повезаних лица и имају третман високо

ликвидне активе. 

Неспорно је да је одговорна фискална политика

кључна за ублажавање или отклањање сувереног

ризика. Улога пруденцијалне политике је да пажљиво

оцени изложеност финансијских институција и

система сувереном ризику. Ако је фискална политика

Међународно и домаће окружење

смањила кредитни ризик од банкротства државе, то се

мора рефлектовати у пруденцијалној регулативи.

Европски одбор за системски ризик објавио је у марту

2015. године документ у коме су наведене

потенцијалне регулаторне промене за ублажавање

препознатих системских ризика. Наведене опције

нису дате ни у форми упозорења, ни у форми

препорука, већ само као оквир за дискусије

регулаторних тела. 

Потенцијалне промене регулације укључују:

1. пооштравање регулаторних капиталних захтева за

изложеност према држави у оквиру првог стуба;

2. отклањање изузећа државе из регулаторног правила

максималне изложености;

3. обухватање изложености према држави

макропруденцијалном регулацијом, чиме се омогућује

да капитални захтеви за суверени ризик варирају

током финансијског циклуса;

4. пооштравање захтева у оквиру другог стуба,

укључујући извођење стрес-тестова и поштовање

смерница за диверсификацију;

5. пооштравање захтева у оквиру трећег стуба, који

укључују обавезу извештавања о изложености

сувереном ризику;

6. строжи приступ у третману дуга централне државе

у регулацији ризика ликвидности.

Потенцијалне промене имале би велики утицај на

пословну стратегију банака. То би се одразило и на

банке у Србији, у којима је учешће ХоВ у нето активи

банкарског сектора на дан 31. децембра 2015.
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износило 17,7%. Зато је неопходно да те промене буду

изведене постепено, у дужем временском периоду,

када криза државног дуга у неколико земаља ЕУ буде

решена ослањањем на фискалну политику.

Одрживост спољног дуга у Србији

Дефицит текућег рачуна платног биланса, који је од

почетка кризе знатно смањен, наставио је да пада. У

2015. износио је 4,8% БДП-а, или 1,58 млрд евра, што

је за 1 п.п. БДП-а мање него у 2014. Пад дефицита

забележен је у условима раста и извоза и увоза.

Спољни дуг је на крају 2015. износио 26,4 млрд евра,

или 80,1% БДП-а. У односу на 2014. годину, укупни

спољни дуг је повећан за 678 млн евра, а његово

учешће у БДП-у за 3 п.п.

Рочна структура спољног дуга је повољна. Учешће

спољног дуга са оригиналном и преосталом

рочношћу дужом од годину дана је високо и износи

99%, односно 87%. Ризик рефинансирања је

релативно низак, посебно ако се има у виду висина

девизних резерви, без обзира на повећане отплате

током 2017. и 2018. године. 

Како је дефицит текућег рачуна платног биланса у

потпуности покривен СДИ у 2015, финансирање

платнобилансне неравнотеже није био узрок раста

спољног дуга. Додатно, приватни сектор се у 2015.

години раздужио за 465,8 млн евра, од чега су банке

смањиле свој спољни дуг за 329 млн евра. 

Раст спољног дуга у потпуности је резултат раста

спољног дуга јавног сектора. Он се повећао за 1,1
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млрд евра – са 14,2 млрд евра на 15,3 млрд евра.

Наставак фискалне консолидације смањиће потребу

за новим спољним задуживањем државе.

Реструктурирање и/или приватизација великих

јавних и друштвених предузећа утицаће на раст СДИ

и раст извоза, што ће додатно смањити

платнобилансну неравнотежу и потребу за новим

задуживањем. 

Спољни дуг је одржив уколико се реализује основни

сценарио макроекономских кретања. Његовом

реализацијом спољни дуг ће пасти за 15% БДП-а у

петогодишњем периоду. 

Поређење основног сценарија с просечним

понашањем у последњих десет година показује да је

повратак на историјски модел понашања неодржив.

У том случају државни дуг наставља да расте до 90%

БДП-а. 

Међутим, постоје озбиљни платнобилансни ризици

који могу угрозити реализацију основног сценарија. 

Као и у случају јавног дуга, реализација сценарија

слабог привредног раста и депрецијације довела би

или до мање повољне динамике дуга или до већег

платнобилансног прилагођавања ради стабилизације

дуга. 

Симулације које су приказане на Графикону I.4.25.

показују да је стабилизација спољног дуга могућа у

условима примарног дефицита само уколико је курс

стабилан, а привредни раст позитиван. Да би се

спољни дуг стабилизовао у условима депрецијације
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прилива капитала са 4% на свега 2,5% БДП-а. Чак и

ако би дошло до остваривања више снажних

платнобилансних ризика (повећање примарног

дефицита платног биланса за 2% БДП-а, смањење

СДИ за 1,5% БДП-а, депрецијација од 10% и пад

економске активности од 2%, а потом слаб раст),

спољни дуг би опао у интервалу 7–13% БДП-а,

зависно од сценарија.
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од 5%, неопходан је примарни суфицит чак и у

условима стопе раста 4–5%. 

Додатно, учешће спољног дуга који се исплаћује по

фиксној каматној стопи релативно је високо и износи

више од 50%. Потенцијално повећање каматних

стопа, као резултат нормализације монетарне

политике ФЕД-а и ЕЦБ-а, може представљати извор

ризика. Међутим, ефективна каматна стопа релативно

је ниска и стабилна у дугом временском периоду, због

знатног учешћа кредита међународних финансијских

институција. Такође, фискално прилагођавање

смањиће потребу за комерцијалним задуживањем у

будућности.

Резултати макроплатнобилансних стрес-тестова

показују да се спољним дугом може управљати у

условима појединачних шокова као што су: (а)

непланирани раст примарног дефицита са 2% на 4%

БДП-а, а потом „повратак“ на примарни дефицит од

око 2% БДП-а; (б) раст ефективне номиналне каматне

стопе за 1 п.п., а потом раст од 0,25 п.п. годишње; (в)

пад БДП-а од 2%, уз каснији слаб раст у интервалу

1–2%, што је за 50% мањи интензитет у односу на

основни сценарио; (г) депрецијација од 10%; (д)

депрецијација од 15%; (ђ) смањење некредитног
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субвенционисаних кредита. Посматрано по наменама,

највећи допринос расту кредита дали су

инвестициони кредити одобрени предузећима у

секторима пољопривреде, телекомуникацијама и

прехрамбеној индустрији. Ти кредити су, посматрано

са аспекта структуре новоодобрених кредита,

остварили највиши мг. раст – чак 152,1%. Расту

износа новоодобрених кредита привреди допринели

су и кредити за обртна средства. 

Тенденција смањења спољног дуга предузећа

присутна је и у 2015. Спољни дуг предузећа је на

крају 2015. износио 8.834,6 млн евра, што је за 137

млн евра ниже него у 2014. години, искључиво на

основу раздуживања по дугорочним кредитима, док

су краткорочни кредити испољили раст од 86,7 млн

евра у односу на претходну годину. Ипак, смањење

спољног дуга није у потпуности компензовано

повећањем домаће кредитне активности, што је

резултирало падом укупног дуга привреде од 0,4% на

крају 2015. године, искључујући ефекат курса. 

У валутној структури потраживања22 домаћих банака

од привреде повећано је учешће девизних пласмана

привреде. На крају 2015. године они су чинили 80,7%

I.5. Сектор привреде 

Учешће проблематичних кредита привреде у
укупним бруто кредитима је смањено, као и број
привредних субјеката чији су рачуни блокирани
кроз принудну наплату. Ипак, релативно висок
ниво проблематичних кредита и даље представља
ограничавајући фактор раста кредитне
активности. С друге стране, привредни субјекти
су у 2015. изашли из зоне губитка и пословали
профитабилно. Такође, домаћи кредити привреди
остварили су раст у 2015. години, чему су знатно
допринеле мере Народне банке Србије у погледу
ублажавања монетарне политике кроз канал
каматних стопа и кредитни канал. 

Упркос доспећу већег дела субвенционисаних

кредита одобрених у 2014, домаћи кредити привреди20

су у 2015, без ефекта промене курса21, остварили раст

од 1,2%, за разлику 2014, када су исказали пад

(–1,4%). Највећи раст потраживања по основу кредита

током друге половине године забележен је у

привредним друштвима у сектору трговине,

енергетике и пољопривреде, а највећи пад у сектору

прерађивачке индустрије, највећем кориснику
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праћења аранжмана с ММФ-ом), узимајући у обзир валутну структуру

потраживања по основу кредита.
22 Потраживања укључују кредите, ХоВ и камате и накнаде.

20 Под привредом се подразумевају привредна друштва, јавна предузећа и део

сектора других коминтената који се односи на правна лица и коминтенте

друштвених делатности који се не финансирају из буџета и друга правна

лица – нефинансијски сектор у стечају.
21 Обрачунато по курсу динара према евру, швајцарском франку и долару на

дан 30. септембра 2014. (тзв. програмски курс који се користи за потребе 



сопствени капитал од 9,2%, док је једино

профитабилност сектора пољопривреде (0,6%) нижа

у односу на претходну годину (0,9%). Са аспекта

величине привредних субјеката, велика и средња

предузећа су у 2015. изашла из зоне губитка

(Графикон I.5.5), док су микропредузећа и у 2015.

пословала с губитком, али с побољшаном

профитабилношћу (–8,2% у 2015. у односу на –22% у

2014). С друге стране, мала предузећа пословала су

профитабилно у 2014, као и у 2015, са оствареном

највишом стопом приноса (7,7%).

38

Народна банка Србије Годишњи извештај о стабилности финансијског система у 2015.

укупних потраживања, или за 5,6 п.п. више него у

2014. Раст учешћа девизних пласмана привреде

узрокован је пре свега доспећем субвенционисаних

кредита, који су у целини били у динарском знаку, док

је ново задуживање предузећа током 2015. било

доминантно у девизном знаку. Имајући у виду високо

учешће спољног дуга у укупној задужености

привреде, изложеност привреде ризику од промене

девизног курса и даље је велика. 

У структури потраживања банака од привреде,

посматрано према рочности, преовлађују дугорочна

потраживања, са учешћем од 77,7% (раст за 4,7 п.п. у

односу на 2014). 

Захваљујући опоравку економске активности,

привредни субјекти23,24 су у 2015. остварили

позитиван нето финансијски резултат, за разлику од

2014, када су пословали с губитком. Стопа приноса

на сопствени капитал привредних субјеката у 2015.

износила је 3,7%, а у 2014. –2,5% (Графикон I.5.4).

Посматрано по секторској структури, сви сектори

који су бележили губитак у 2014. профитабилно су

пословали у 2015, изузев сектора грађевинарства.

Ипак, иако у негативној зони, стопа приноса на

сопствени капитал сектора грађевинарства у 2015.

(–1,2%) побољшана је у односу на претходну годину

(–5,3%). Највишу профитабилност у 2015. забележио

је сектор трговине, са оствареном стопом приноса на
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23 Према подацима Агенције за привредне регистре.
24 Према Класификацији о делатности, са изузетком следећих сектора:

Финансијске делатности и делатност осигурања, Државна управа и

одбрана; обавезно социјално осигурање и Делатност

екстериторијалних организација и тела.
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Кредитни ризик мерен учешћем бруто

проблематичних кредита привреде у укупним бруто

кредитима привреди у децембру 2015. износио је

21,7% и смањен је за 2,9 п.п. у односу на крај

претходне године. Смањењу учешћа бруто

проблематичних кредита допринео је опоравак

домаћег кредитирања привреде, као и наплата, отпис,

уступање и реструктурирање дела проблематичних

кредита. Највећи пад бруто проблематичних кредита

забележен је у оквиру сектора грађевинарства,

трговине и прерађивачке индустрије, за разлику од

2014, када су наведени сектори, знатно погођени

падом економске активности, највише утицали на

раст проблематичних кредита привреде. У августу

2015. Влада је усвојила Стратегију за решавање

питања проблематичних кредита, коју су заједно

припремили надлежна министарства и Народна банка

Србије, а која ће допринети даљем ефикасном

решавању релативно високог нивоа проблематичних

кредита. Након усвајања ове стратегије, Извршни

одбор Народне банке Србије донео је одлуку о

усвајању Акционог плана Народне банке Србије за

спровођење Стратегије за решавање проблематичних

кредита.  

Посматрано по валутама, у 2015. смањен је ниво

проблематичних кредита привредних друштава и у

динарима и у девизном знаку. Ипак, учешће

проблематичних кредита у динарима у укупним

кредитима у динарима је повећано у 2015. на мг.

нивоу, првенствено услед нижег кредитирања у

домаћој валути и доспећа субвенционисаних кредита

у 2015. години.

Опадајући тренд трошкова задуживања сектора

привреде убрзан је током 2015. На крају 2015.

просечна каматна стопа на новоодобрене динарске

кредите износила је 6,2%, што је смањење за 4,7 п.п.

на мг. нивоу, у највећој мери захваљујући ефекту

ублажавања монетарне политике циклусом смањења

Међународно и домаће окружење
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што је за 370 решења више него у 2014, као и 236

решења о закључењу поступка стечаја, што је

незнатно више у односу на 2014. (223 решења). Поред

тога, примљено је: 13 решења о обустави стечајног

поступка (20 решења у 2014); 42 решења о обустави

поступка стечаја због продаје стечајног дужника (36

решења у 2014); 295 решења о отварању претходног

стечајног поступка с мерама обезбеђења (140 решења

у 2014); 41 решење о усвајању унапред припремљеног

плана реорганизације (80 решења у 2014). 

У току 2015. године усвојено је неколико закона или

измена и допуна закона ради унапређења и очувања

стабилног пословног амбијента с циљем подстицања

улагања и даљег развоја инвестиционе и привредне

активности. Један од значајнијих закона усвојених у

2015. јесте Закон о улагањима, који треба да унапреди

инвестиционо окружење изједначавањем статуса

домаћих и страних улагача и обезбеђивањем једнаких

права домаћим и страним улагачима, у складу с

најбољом праксом међународног инвестиционог

права. Такође, овај закон доноси новину у виду

оснивања Савета за економски развој и Развојне

агенције Србије. 

Поред Закона о улагањима, усвојен је Закон о

Агенцији за лиценцирање стечајних управника како

би се омогућило јединствено и ефикасно управљање

стечајним поступцима јачањем капацитета стечајних

управника и обезбеђивањем транспарентности

података. 

Усвајањем Закона о споразумном финансијском

реструктурирању омогућава се споразумно

реструктурирање корпоративних дугова, односно

редефинисање дужничко-поверилачких односа

између привредног друштва/предузетника са

финансијским потешкоћама и њихових поверилаца,

односно банака. Правовременим препознавањем и

решавањем финансијских потешкоћа дужника

смањује се вероватноћа настанка несолвентности и

омогућава њихово даље пословање.

Овим пакетом усвојених закона, уз мере Народне

банке Србије којима се јача макроекономска

стабилност, доприноси се стварању повољног

пословног и инвестиционог амбијента привлачењем

40

Народна банка Србије Годишњи извештај о стабилности финансијског система у 2015.

референтне каматне стопе, започетом 2013. Према

резултатима анкете Народне банке Србије о кредитној

активности банака, поред мера Народне банке Србије,

паду каматних стопа допринела је и повећана

конкуренција међу банкама, као и нижи трошкови

извора за кредите. 

Просечне каматне стопе на новоодобрене евро и

евроиндексиране кредите такође су смањене са 4,9%

на 4,2% у децембру 2015, у највећој мери због пада

EURIBOR-а. 

У 2016. очекује се наставак раста кредитне

активности, чему ће допринети раст домаће

економске активности и ниске каматне стопе. 

На известан опоравак привреде у погледу измирeња

доспелих обавеза указују и подаци о броју

блокираних привредних субјеката. На крају 2015.

била су блокирана 53.233 привредна субјекта, што је

за 1,3% ниже него у 2014. С друге стране, на још

присутне проблеме неликвидности и смањење

солвентности привреде упућује наставак раста износа

блокада рачуна привредних субјеката, који је у 2015.

години износио 276,1 млрд динара, или за 13,4% више

него у 2014. години.

Принудна наплата Народне банке Србије је у 2015. од

надлежних привредних судова примила 583 решења о

отварању стечајног поступка над стечајним дужником,
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директних улагања, као и подстицању привредног

раста и раста запослености. Унапређења су већ

видљива, а то, између осталог, потврђују и

побољшање изгледа кредитног рејтинга и напредак

Србије на међународној листи конкурентности.

I.6. Сектор становништва

Штедња становништва и даље расте, а побољшана
је и њена рочна и валутна структура. Ублажавање
монетарне политике, ниске каматне стопе на
међународном тржишту новца и повећана
конкуренција међу банкама утицали су на пад цене
кредитирања становништва и наставак реалног
раста кредита сектору становништва, уз даљи
пораст учешћа динарских кредита.  

У условима постигнуте ниске инфлације, релативне

стабилности девизног курса и наставка спровођења

фискалне консолидације, основни показатељи који се

односе на сектор становништва нису много

промењени у односу на претходну годину. Према

подацима из Анкете о радној снази, стопа

незапослености је у 2015. износила 17,7%, или за 1,5

п.п. мање него претходне године. Просечна месечна

нето зарада исплаћена током 2015. у Републици

Србији износила је 44,4 хиљаде динара (за 0,2%

номинално мање него 2014),25 а просечно исплаћена

пензија 23,2 хиљаде динара (за 3,7% номинално мање

него 2014).26 Наведена кретања неповољно утичу на

ниво расположивог дохотка сектора становништва.

Према резултатима Анкете о потрошњи

домаћинстава, просечни месечни приходи

домаћинстава су у 2015. години износили 57,8

хиљада динара (за 1,3% више у односу на 2014). С

друге стране, издаци за личну потрошњу

домаћинстава били су за 0,6% виши у односу на

претходну годину и износили су 59,1 хиљаду динара,

од чега се највећи део односио на издатке за храну и

безалкохолна пића (35,6%) и издатке за становање,

воду, електричну енергију, гас и остала горива

(16,6%). Побољшањем животног стандарда може се

олакшати сервисирање обавеза грађана према

банкарском сектору и утицати на смањење учешћа

проблематичних кредита. 

Укупна штедња становништва је на крају 2015.

износила 1.059,6 млрд динара, или за 23,3 млрд

динара више него на крају 2014. У укупној пасиви

банкарског сектора, укупна штедња је на крају 2015.

године учествовала са 30,9%. Константан раст

штедње становништва потврђује поверење грађана у

банкарски сектор Србије и доприноси даљем јачању

депозитне базе банкарског сектора.

Девизна штедња становништва (резиденти) наставила

је да расте и у 2015, тако да је на крају године

износила 8,3 млрд евра (Графикон I.6.1). Међутим,

раст је нижи у односу на претходне године делом и

због пада камата које се на њу остварују. Треба

напоменути да је расту девизне штедње више

допринело јачање валута у којима се штедело

(америчког долара и швајцарског франка) у односу

на евро него стварни прилив девизне штедње. У

току 2015. држава је по основу јавног дуга по

девизној штедњи грађана27 преко банака грађанима

укупно исплатила 321,5 млн евра. Од почетка

исплате 2002. године укупно је по том основу

грађанима исплаћено 3.262,5 млн евра.

На Графикону I.6.2. може се видети да је током 2015.

настављено побољшање рочне структуре девизне

штедње, тако да је учешће дугорочне штедње у

Међународно и домаће окружење

25 Извор: РЗС.
26   Извор: Републички фонд за пензијско и здравствено осигурање.

27  Обвезнице Савезне Републике Југославије и Републике Србије издате ради

регулисања јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне

штедње грађана и по основу уговора о девизним депозитима грађана

ороченим код Дафимент банке АД Београд у ликвидацији и по девизним

средствима грађана положеним код Банке приватне привреде Црне Горе ДД

Подгорица.
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позитиван помак са аспекта финансијске

стабилности. Иако у структури депозита и даље

доминирају евродепозити (79,6%), због јачања

вредности долара и швајцарског франка у односу на

евро, забележена је блага промена у валутној

структури девизних депозита у корист ових валута,

при чему је на крају 2015. учешће депозита у

доларима и даље било ниско и износило 3,5%, а у

швајцарским францима 3,3% (Графикон I.6.4).

Укупна потраживања29 од становништва су на крају

2015. номинално повећана за 4,8% у односу на

42

Народна банка Србије Годишњи извештај о стабилности финансијског система у 2015.

укупној девизној штедњи повећано на 30,9% (за 8,8

п.п. више него у децембру 2014). 

Промовисање и подршка штедње у домаћој валути,

као и указивање на већу исплативост ове штедње,

део је стратегије Народне банке Србије о

динаризацији финансијског система Србије ради

одржавања и јачања финансијске стабилности. Већи

степен динаризације финансијског система

обезбеђује већу отпорност на ризик промене курса.

Динарска штедња становништва је током 2015.

наставила да расте и на крају године је износила

45,4 млрд динара, што је раст од 7,3 млрд динара,

или 19,2%, у односу на крај претходне године. Раст

динарске штедње указује на постепено обнављање

поверења грађана за штедњу у домаћој валути, пре

свега услед постигнуте стабилне и ниске инфлације,

релативно стабилног курса динара у односу на евро,

повољнијих каматних стопа у односу на девизну

штедњу, као и повољније пореске политике.28 Због

тога је учешће динарске штедње у укупној штедњи,

иако и даље ниско, повећано за 0,6 п.п., на 4,3% на

крају 2015. На Графикону I.6.3. може се видети да је

у 2015. знатно побољшана и рочна структура

динарске штедње, тако да је учешће дугорочне

штедње у укупној динарској штедњи на крају 2015.

износило 23,9% (9,5% на крају 2014).

Учешће депозита у страној валути у укупним

депозитима становништва на крају 2015. године је

опало за 1,6 п.п., на 87,1%, што представља
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28  На приход од камате по основу девизне штедње плаћа се порез по стопи од

15%, док се на камату остварену на динарску штедњу не плаћа порез.

29 Потраживања укључују кредите, ХоВ, камате, накнаде и остала

потраживања.
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претходну годину (Графикон I.6.5). Посматрано по

намени, највећи допринос номиналном расту

потраживања од становништва потиче од раста

готовинских кредита (3,6 п.п.). Стамбени и

инвестициони кредити такође су допринели расту

(1,3 п.п., односно 0,7 п.п.), док је износ

потрошачких кредита, кредита по текућим рачунима

и кредита за ликвидност опао у односу на 2014.

годину. Искључујући ефекат промене курса,30

укупна потраживања од становништва су виша за

3,1% у односу на 2014. Ублажавање монетарне

политике и последични пад каматних стопа, као и

ниске каматне стопе на међународном тржишту

новца, допринели су расту кредитне активности. На

поменути раст утицао је и кредитни потенцијал који

је ослобођен након што је Народна банка Србије

смањила стопу девизне обавезне резерве, најпре у

јануару, а затим и у периоду септембар–децембар

2015. године. 

У 2015. забележен је и већи износ укупних

новоодобрених кредита, што је делом и резултат

измене услова отплате постојећих, пре свега

стамбених кредита, након примене Одлуке Народне

банке Србије о мерама за очување стабилности

финансијског система у вези с кредитима

индексираним у страној валути.31

На крају 2015. године у структури потраживања од

становништва и даље су у највећој мери заступљени

стамбени кредити (46%) и готовински кредити

(29%) (Графикон I.6.6). 

Tренд раста учешћа динарских потраживања банака

у укупним потраживањима од становништва, који је

започет средином 2010. године, настављен је и у

2015. (у поређењу с крајем 2014. раст за 1,9 п.п., на

42,8% – Графикон I.6.7). Током 2015. године око

67,8% новоодобрених кредита становништву

односило се на динарске кредите, чему су

допринели и прописи Народне банке Србије,32 који

подржавају задуживање у динарима. Учешће

динарских потраживања банака од становништва

Међународно и домаће окружење

30 Обрачунато по курсу динара према евру, швајцарском франку и долару на

дан 30. септембра 2014. (тзв. програмски курс који се користи за потребе

праћења аранжмана с ММФ-ом), узимајући у обзир валутну структуру

потраживања по основу кредита.
31 „Службени гласник РС“, бр. 21/2015 и 51/2015.

��� ���� I.6.7. ������� ����	���� 

��������	� 
����� � ������������
(
 %)

40

50

60

70

80

90

0

20

40

60

80

100

7101
2009.

4 7101
2010.

4 7101
2011.

4 7101
2012.

4 7101
2013.

4 7101
2014.

4 7101
2015.

4 710

RSD (�.�.) EUR (�.�.)

CHF (�.�.) ������ ���	�� (�.�.)


����� ������. (�.�.)*

* ���� ������� � ������ ���������� ����������� 	
	�	��� ������������� �� ����������.

�����: ���.

�

�

�

�

�

�������� I.6.6. ��������� �����	
���� 
����� �� �������
���� �� ��������
(	 %)

* 
� ������� 2014. ���������� ������� �	 ���� 	��	���� 	 
���������	 ������� �������.
�����: ���.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1
2009.

4 7101
2010.

4 7101
2011.

4 7101
2012.

4 7101
2013.

4 7101
2014.

4 7101
2015.

4 710

�������� ������� 
������ ������� � ����� ���!�
"��������� �������*
����������� �������
#������ �� ���������� � ������ ��������
$����%���� �������

�

�

�������� I.6.5. ��������� ���	
 ��	������� 
������ �� �	�������	�� �� ��������
(	
. ���� �����, � ..)

-10
-5
0
5

10
15
20
25
30
35

1
2010.

4 7 10 1
2011.

4 7 10 1
2012.

4 7 10 1
2013.

4 7 10 1
2014.

4 7 10 1
2015.

4 7 10

���	���� ������� 
������� �� ���������� � ������ ��������
���������� � ������ ������� � ����������
������������ �������
���������� �������
������ � ������������	 ������	�
 ���� �������

�����: !"�.

32 Одлука о мерама за очување и јачање стабилности финансијског система

(„Службени гласник РС“, бр. 34/2011).



измену услова њихове отплате. Предложена су

четири модела: два модела конверзије у кредит

индексиран у еврима и два модела задржавања

постојеће индексације, уз снижавање каматне стопе

и продужење рока отплате кредита или снижавање

месечне рате у периоду од три године и отплату тог

умањења након истека првобитног рока доспећа

кредита. Поред тога, Одлуком је регулисан и начин

решења проблема једностраног подизања каматних

маржи од стране банака пре почетка примене Закона

о заштити корисника финансијских услуга, односно

банкама је прописана обавеза да утврде укупан

износ новчаних средстава наплаћених по основу

повећања неодредивих елемената променљиве

каматне стопе и да тај износ урачунају у превремену

отплату кредита, као и да о томе обавесте кориснике

кредита. На тај начин је примена препоруке

Народне банке Србије, издате у мају 2013. године, у

вези с решавањем наведеног проблема постала

обавезујућа за банке. Одлука је донета ради заштите

корисника финансијских услуга који су примарно

погођени последицама негативних кретања на

међународном девизном тржишту, а ради очувања и

јачања стабилности финансијског система

Републике Србије. 

Поред тога, спровођење Стратегије за решавање

питања проблематичних кредита, коју је усвојила

Влада 13. августа 2015. године, као и Акционог плана

Народне банке Србије за спровођење ове стратегије

(којим су дефинисане активности које ће Народна

банка Србије предузети у наредном периоду и рокови

за њихово спровођење), допринеће ефикаснијем

решавању проблематичних кредита на тржишан и

одржив начин. 

На стабилност финансијског система позитивно утиче

и то што је највећи број стамбених кредита (око 75%)

осигуран код НКОСК-а. На крају 2015. број

осигураних кредита достигао је 83.342 кредита (за

3.350 више у односу на крај 2014). Иницијално

осигурани износ је 3,1 млрд евра, од чега је 2,3 млрд

евра неотплаћено. На крају 2015. у портфолију

НКОСК-а налазила су се 984 кредитa, у неотплаћеном

износу од 50,7 млн евра, који су проглашени

доспелим због проблема у отплати и за које НКОСК

плаћа доспеле ануитете до продаје хипотековане

непокретности. У односу на 2014, број тих кредита у
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знатно се приближило потраживањима

индексираним у еврима, која у укупним

потраживањима од становништва учествују са

44,1%. Учешће потраживања индексираних у

швајцарским францима је, након раста у јануару

2015. године (услед наглог јачања швајцарског

франка после одлуке централне банке

Швајцарске да укине доњу границу девизног

курса од 1,20 франака за један евро), на крају

2015. године смањено за 0,9 п.п. у односу на

крај 2014. и износило је 13,0%.

На крају 2015. било је укупно 111.276

стамбених кредита, у бруто износу од 345,2

млрд динара. Од укупног броја стамбених

кредита, на проблематичне стамбене кредите

односило се 7.248 кредита, у укупном износу од

32,9 млрд динара (9,5%, или за 1,3 п.п. више у

односу на крај 2014). Упркос расту учешћа

проблематичних стамбених кредита на нивоу

банкарског сектора у 2015, то учешће је и даље

ниже од учешћа укупних проблематичних

кредита становништва (11,7%)33 и знатно ниже

од учешћа укупних проблематичних кредита у

укупним кредитима банака (21,6%).

Кредити индексирани у швајцарским францима

чине 27,8% укупног износа стамбених кредита

(укупно 20.637 кредита, у бруто износу од 95,9

млрд динара), што је за 1 п.п. мање него

претходне године. Међутим, учешће

проблематичних стамбених кредита

индексираних у швајцарским францима (22,5%,

што је за 5 п.п. више него у 2014) знатно је више

од учешћа код стамбених кредита индексираних

у еврима (4,3%). На крају 2015. проблематични

стамбени кредити индексирани у швајцарским

францима чинили су 65,5% свих

проблематичних стамбених кредита (61,4% на

крају 2014). Народна банка Србије је у фебруару

2015. донела посебну Одлуку о мерама за

очување стабилности финансијског система у

вези с кредитима индексираним у страној

валути како би помогла становништву у

превазилажењу тешкоћа у отплати ових

кредита. Према поменутој одлуци, банке су биле

у обавези да корисницима кредита

индексираних у швајцарским францима понуде

33 Становништво: домаћа физичка лица, страна физичка лица (резиденти),

предузетници, приватна домаћинства са запосленим лицима и регистровани

пољопривредни произвођачи.
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2015. повећан је за 163 кредита, у износу од 12,8 млн

евра. Од почетка рада НКОСК-а укупно је

реализовано 108 хипотека по осигураним стамбеним

кредитима, од чега чак 75 по кредитима

индексираним у швајцарским францима. Само у 2015.

реализоване су 32 хипотеке, од чега 19 по кредитима

индексираним у швајцарским францима.34 Стамбени

кредити који су проглашени доспелим због проблема

у отплати, за које НКОСК плаћа доспеле ануитете, и

даље су знатно испод нивоа учешћа проблематичних

стамбених кредита банака. У случају даљег

погоршања степена наплативости стамбених кредита

банака може доћи и до већег ангажовања НКОСК-а по

основу настанка осигураног случаја.

Каматне стопе на динарске и евроиндексиране

депозите и кредите становништву налазе се на

најнижим нивоима откако се примењује важећа

статистика каматних стопа (Графикон I.6.8). Пад

каматних стопа резултат је ублажавања монетарне

политике Народне банке Србије, као и ниских

каматних стопа на међународном тржишту новца,

али и повећане конкуренције банака на кредитном

тржишту. Каматне стопе банака на динарске

депозите становништва смањене су за 2,3 п.п., на

4,2%, а на евро и евроиндексиране депозите

становништва за 0,6 п.п., на 1,1%. Већина банака

није ни ове, као ни претходне две године, нудила

повољније услове поводом Светског дана штедње

(31. октобар), тако да је осетнији раст каматних

стопа на штедњу становништва у овом периоду

изостао. С обзиром на то да трошак извора

средстава утиче на цену банкарских кредита, пад

каматних стопа на кредите одобрене становништву

био је још израженији. Трошкови динарског

задуживања сектора становништва су у 2015. години

смањени, јер су просечне каматне стопе на

новоодобрене динарске кредите смањене за 4,8 п.п.,

на 12,1%. У истом периоду су каматне стопе на

новоодобрене евро и евроиндексиране кредите

смањене за 1,0 п.п., на 5,9%. Будући да је пад

каматних стопа на кредите надмашио смањење

каматних стопа на депозите, каматне марже банака

су мање у односу на претходне периоде. Такође,

израженији пад динарских каматних стопа допринео

је томе да се разлика између просечних каматних

стопа на новоодобрене динарске кредите и евро и

евроиндексиране кредите смањи за 3,8 п.п.

Међутим, та разлика је и даље висока и на крају

2015. износила је 6,1 п.п.

Ублажавање монетарне политике, пре свега путем

референтне каматне стопе и стопе обавезне резерве,

уз економски опоравак, смањење незапослености и

раст зарада у приватном сектору, требало би да

допринесе расту тражње грађана за кредитима и у

наредном периоду. С друге стране, најављено

смањење броја запослених у јавном сектору, ниска

примања становништва и још увек висока

незапосленост могу бити ограничавајући фактори за

грађане приликом новог задуживања.

У наставку се дају основни показатељи који се

односе на сектор становништва за период од 2010.

до 2015. године.

Међународно и домаће окружење
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�

�4 �4 �4 �4 �4 �1 �2 �3 �4
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2015. 2015. 2015.

������	
��� ����� �� ����
	��
�
� ���� RSD 571,2 601,7 652,7 673,7 724,6 734,2 745,7 746,1 759,1

� ��� EUR 5.414,3 5.750,5 5.739,5 5.876,2 5.990,6 6.107,7 6.182,8 6.230,5 6.240,9

��� �	 �����	�	 ����
	��
�
� ���� RSD 792,9 855,2 988,7 1.044,6 1.125,9 1.120,9 1.135,4 1.129,5 1.165,5

� ��� EUR 7.515,5 8.172,7 8.694,2 9.111,6 9.308,6 9.324,2 9.414,3 9.431,9 9.582,9

������ ��
	�	� ������	
��� �  
� �� �	� ������	
��	��1 72,4 67,4 65,0 62,1 59,0 59,2 58,5 57,4 57,2

������ ��
	�	� �����	�� 
�  � �� �	� �����	�	��1 92,4 90,7 92,1 89,4 88,7 89,7 89,0 88,1 87,1

��
	�	 �����	�	 �  �����  � ��
	�� 
������	
���1 177,2 191,2 214,7 223,3 233,4 231,3 231,5 232,4 233,9

������ ���������	� ������	
��� �  
� �� �	� ������	
��	��

13,2 12,3 14,3 15,3 9,1 8,4 7,7 7,2 6,2

LTV  ���	�2 65,4 65,6 65,7 65,9 65,8 67,5 68,2 67,2 68,5

������� 	��� ����	�� �� ����
	��
� �	
����� RSD 75,7 80,6 87,8 91,0 100,0 101,7 103,3 103,4 105,3

� EUR 717,6 770,4 772,2 793,7 826,5 846,2 856,6 863,4 865,7

������� 	��� �������� ����	��
� �	
����� RSD 427,6 439,6 460,4 489,9 511,1 514,4 494,3 472,9 472,2

� EUR 4.052,8 4.201,4 4.049,0 4.273,1 4.225,3 4.278,7 4.098,3 3.949,1 3.882,5

������� 	��� ����	�� �� ���	�	��  
����	��
� �	
����� RSD 509,0 530,9 570,1 612,0 644,7 648,4 631,7 611,5 614,6

� EUR 4.824,9 5.073,9 5.012,9 5.338,8 5.329,8 5.393,7 5.237,9 5.106,4 5.053,1

������ I.6.1. ���������	 ��
	 �� ����� � ������ �����	����
(�  %, � ���	�� 	�� ��� ���	�� �������)

1 ��
	�� ������	
��� 	 �����	�	 �� ����� ������	
��� 	 �����	�� 	����	��� 
������ ���������.
2 !� ������� ����	�� ��	����� ��� "#$%#.

&�
��: '!%, �(%, "#$%# 	 "(%.



47

II.1. Банкарски сектор

Адекватност капитала

Банкарски сектор Србије одликује јака капитална

база, па је и током 2015. године био адекватно

капитализован. На крају године ПАК је износио

20,9%, што је знатно изнад регулаторног минимума

(12%) и два и по пута изнад минимума прописаног у

ЕУ(8%). 

Регулаторни капитал је у току 2015. године повећан за

24,5 млрд динара, на 363,8 млрд динара. Највећи део

регулаторног капитала, чак 90%, чини

II. Финансијски сектор

најквалитетнији део капитала – основни капитал.

Највећи позитиван ефекат на ниво регулаторног

капитала имало је смањење потребне резерве за

процењене губитке као одбитне ставке капитала, док

су у супротном смеру деловали губици које су

поједине банке забележиле, као и смањење

акционарског капитала и субординираних обавеза.

Ризична актива повећана је у односу на крај

претходне године (за 41,1 млрд динара, на 1.740,9

млрд динара), што је заједно резултирало повећањем

адекватности капитала за 0,9 п.п. у 2015. години. 

Посматрано по тромесечјима, након благог повећања

адекватности капитала у Т1, у Т2 је забележен

Финансијски сектор
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Финансијски сектор Републике Србије и даље је изразито банкоцентричан – учешће банака у укупној активи
сектора на крају 2015. износило је oкo 92%. Банкарски сектор је остао високо капитализован и високо ликвидан
и током 2015. Кредитна активност је у току године побољшана. Учешће проблематичних кредита у укупно
одобреним кредитима и даље је високо, али не угрожава финансијску стабилност, јер су ти кредити у
потпуности покривени резервисањима за процењене губитке. Показатељи профитабилности банкарског
сектора указују на тренд опоравка. Ипак, дугорочни опоравак профитабилности може се очекивати тек по
успостављању раста кредитне активности заснованог на адекватном приступу у управљању ризицима.
Кредитни ризик је још увек најзначајнији ризик с којим се банкарски сектор суочава, док је ризик ликвидности
минималан. 
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Доминантан део нето активе банкарског сектора и у

2015. чинили су кредити и потраживања (60,5% нето

активе на крају 2015), што је резултат пословних

модела банака који су окренути традиционалним

кредитно-депозитним пословима. Остатак активе

односио се на готовину и средства код централне

банке (17,1%) и финансијска средства (18,5%).

Пласмани банака у финансијска средства у највећој

мери су се односили на ХоВ Републике Србије, што

сведочи о склоности банака ка сигурнијим

улагањима. Упркос доспећу већине кредита

одобрених у току 2014. путем програма

субвенционисаног кредитирања привреде, ниво

новоодобрених кредита допринео је томе да

кредитни портфолио забележи раст у току 2015.

Експанзивна монетарна политика Народне банке

Србије, која се огледа у смањењу референтне каматне

стопе и смањењу стопе обавезне резерве, и ниске

каматне стопе на међународном тржишту новца дале

су позитиван подстицај расту понуде кредита. Раст

домаће привреде створио је услове за побољшање

тражње за кредитима и омогућио да се кредитна

активност усмери ка квалитетним пројектима који ће

подржати привредни раст. 

Кредитна активност

Реална кредитна активност, која, поред домаћих

кредита, обухвата и задуженост привреде и

становништва у иностранству, на крају 2015. остала

је у позитивној зони. Ниво задужености привреде и

становништва повећан је за 0,4% у поређењу с
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знатнији раст адекватности, за укупно 1,1 п.п., на

21,4%. Тај раст је у највећој мери резултат пораста

регулаторног капитала услед повећања резерви из

добити. Другу половину године карактерисао је раст

кредитне активности банкарског сектора, што је

увећало ризичну активу, па је, уз блажи раст

регулатoрног капитала, адекватност капитала

смањена на 20,9% на крају 2015. године. 

Посматрано у међународном контексту,

капитализованост банкарског сектора Србије и даље

се налази изнад просека земаља централне и источне

Европе. 

Имајући у виду високо учешће проблематичних

кредита у укупним кредитима, нарочито у сегменту

кредитирања привреде, најизраженији ризик у

банкарском сектору Србије и у 2015. години био је

кредитни ризик. Највећи удео у капиталним

захтевима имали су управо капитални захтев за

кредитни ризик (86%), затим капитални захтев за

оперативни ризик (12%), а најмањи удео капитални

захтев за тржишне ризике (2%).

Ниво, структура и квалитет активе

Нето актива банкарског сектора је на крају 2015.

износила 3.048 млрд динара, или око 77% БДП-а.

Посматрано по власничкој структури, домаће

државне банке учествовале су са 18,03%, а домаће

приватне банке са 5,88% у нето активи банкарског

сектора. Банке у страном власништву учествовале су

у нето активи банкарског сектора са 76,09%. 
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претходном годином, након искључења ефекта

девизног курса. 

Домаћи кредити привреди имају позитивну мг. стопу

реалног раста од 1,2% на крају 2015, упркос доспећу

око 80% кредита одобрених током 2014. путем

програма субвенционисаног кредитирања привреде. С

друге стране, предузећа су се у току 2015. раздуживала

према иностранству, па је спољни дуг предузећа

смањен у односу на претходну годину за 2,2%.

Кредитирање становништва и даље прати позитиван

тренд, бележећи мг. стопу раста од 3,1% на крају

2015. године.

Како показују резултати анкете о кредитној

активности банака,35 стандарди при одобравању

кредита како привреде, тако и становништва

ублажени су у току 2015. Као разлог за ублажавање

најчешће се наводе ниски трошкови извора

средстава и висока конкуренција која је присутна у

банкарском сектору. Ублажавање стандарда

кредитирања огледа се у снижавању каматних

маржи, провизија и накнада. Ублажавању стандарда

кредитирања знатно је допринела и експанзивна

монетарна политика Народне банке Србије.

Експанзивност монетарне политике Народне банке

Србије огледа се у циклусу смањења референтне

каматне стопе, започетог 2013, као и у одлуци

Народне банке Србије (септембар 2015) о смањењу

стопе девизне обавезне резерве за по 1 п.п. у

наредних шест обрачунских периода. Тим потезима

ослобођен је део кредитног потенцијала банака и

створени бољи услови кредитирања, чиме је даље

подстакнута кредитна активност.

Висок ниво проблематичних кредита, који

карактерише банкарски сектор Србије, делује

ограничавајуће на кредитну активност, јер може

довести до повећане аверзије банака према ризику и

тако вршити притисак на саму понуду кредита и

последично на раст домаће привреде. Влада је у

августу 2015. усвојила Стратегију за решавање

питања проблематичних кредита – израђену у

сарадњи надлежних министарстава и Народне банке

Србије. Њено спровођење требало би да обезбеди

одрживо решење питања проблематичних кредита.

Истовремено са усвајањем Стратегије за решавање

проблематичних кредита, Извршни одбор Народне

банке Србије усвојио је Акциони план Народне банке

Србије за спровођење Стратегије за решавање

проблематичних кредита.36 Даљи процес решавања

проблематичних кредита ће, смањењем капиталних

захтева за кредитни ризик и наплату дела вредности

уступљених потраживања, допринети расту кредитне

активности и поверења у банкарски сектор.

Кредитни портфолио

Кредитни портфолио је на крају 2015. износио 1.667

млрд динара. Највећи део портфолија односио се на

кредите привреди37 (око 51%) и физичким лицима38

Финансијски сектор

37 Привреда обухвата сектор јавних предузећа и сектор привредних друштава.

38 Физичка лица обухватају сектор предузетника, сектор становништва,

приватна домаћинства са запосленим лицима и регистроване пољопривредне

произвођаче.
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35 Народна банка Србије спроводи анкету од почетка 2014. године.

36 Више о томе у делу IV.1. Регулаторни оквир као подршка финансијској

стабилности.



активности и престанка статуса проблематичних

кредита по основу наплате, а затим и уступања, отписа

и реструктурирања дела проблематичних кредита.

Спроведене активности, које су део Стратегије за

решавање проблематичних кредита, додатно су

допринеле смањењу нагиба тренда. Повећање

кредитне активности пре свега је резултат опоравка

кредитирања сектора привреде.

Посматрано по секторској структури, учешће

проблематичних кредита и даље је знатно веће код

привреде него код физичких лица. На крају 2015.

године учешће проблематичних кредита у укупно

одобреним кредитима привреди износило је 21,7%,

што је за 2,9 п.п. мање него на крају 2014. године. Пад

учешћа на мг. нивоу је првенствено последица

смањења бруто проблематичних кредита за 31,6 млрд

динара. 

На крају 2015. у сектору привредних друштава учешће

проблематичних кредита у укупно одобреним

кредитима износило је 23,6%, што представља пад од

3,1 п.п. у односу на крај 2014. године. У сектору јавних

предузећа учешће проблематичних кредита у укупним

бруто кредитима износило је 11,8% и такође бележи

пад од 1,5 п.п. у односу на претходну годину.

Посматрано по секторској структури привредних

друштава, грађевинарство и даље има највеће учешће

проблематичних кредита (38,2%). Међутим, то учешће

је знатно смањено, за 10,0 п.п. на мг. нивоу, услед

смањења нивоа бруто проблематичних кредита

проузрокованог првенствено наплатом дела

проблематичних потраживања. 
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Народна банка Србије Годишњи извештај о стабилности финансијског система у 2015.

(око 42%). Укупни нето кредити привреди износили су

856 млрд динара, од чега је 87% у страној валути, а

83% у еврима. Укупни нето кредити физичким лицима

су на крају 2015. године износили 696 млрд динара, од

чега се 334 млрд динара (48%) односило на стамбене

кредите. Од укупних задужења физичких лица, око

58% је у страној валути, а око 45% у еврима.

С обзиром на то да кредити представљају доминантан

удео у укупној билансној активи домаћег банкарског

сектора, квалитет кредитног портфолија одређује

квалитет укупне билансне активе. Србија je ушла у

кризу с релативно високим учешћем проблематичних

кредита (11,3% на крају 2008), те се, посматрано на мг.

нивоу, тенденција раста ових кредита у току и након

кризе не разликује много од тенденција забележених у

већини других земаља централне и источне Европе.

Такође, ради адекватнијег међународног поређења

динамике развоја ових кредита, важно је да се има у

виду и то да Народна банка Србије примењује

конзервативну дефиницију проблематичних кредита.

Учешће проблематичних кредита у укупним

кредитима, иако је и даље на високом нивоу, у

последње две године стагнира.

На крају 2015. године бруто проблематични кредити

чинили су 21,6% укупно одобрених бруто кредита,

што је за мање од 0,1 п.п. више него на крају 2014. У

првој половини године учешће проблематичних

кредита у укупним кредитима забележило је растући

тренд, који је у другој половини године прекинут.

Опадајући тренд учешћа проблематичних кредита у

укупним бруто кредитима у другој половини године у

највећој мери је последица повећања кредитне
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Када је реч о физичким лицима, учешће

проблематичних кредита у укупним бруто кредитима

износило је 11,7% на крају 2015. године, што

представља повећање за 0,3 п.п. на мг. нивоу. У првој

половини године то учешће је повећано (12,3% у јуну),

највише због раста проблематичних кредита стамбене

изградње. Међутим, у другој половини године дошло

је до раста кредитне активности у оквиру сектора

физичких лица, као и пада укупних проблематичних

кредита сектора, што је допринело смањењу

показатеља до краја године. 

У оквиру сектора физичких лица, на крају 2015.

године доминантан удео у укупним кредитима имали

су кредити стамбене изградње (45,7%) и готовински

кредити (29,7%), код којих је забележено учешће

проблематичних кредита 9,5% и 10,1,%, респективно. 

Како би заштитила интересе депонената и осталих

поверилаца и очувала финансијску стабилност, поред

резерви прописаних у складу с Међународним

стандардима финансијског извештавања, Народна

банка Србије захтева и формирање тзв. регулаторних

резерви, тј. резерви за процењене губитке. На крају

2015. године 114,2% укупних бруто проблематичних

кредита било је покривено обрачунатом резервом за

процењене губитке по билансним ставкама, у складу с

регулаторним захтевима, што представља благ пад од

0,3 п.п. у односу на претходну годину. Ово показује да

су резерве за процењене губитке по билансним и

ванбилансним ставкама и даље довољне да

Финансијски сектор

проблематични кредити, иако високи, при постојећем

учешћу у укупним кредитима не угрожавају

финансијску стабилност. У том контексту, иако је

учешће проблематичних кредита у укупним

кредитима банкарског сектора Србије изнад просека

региона, треба напоменути да је и њихово покриће

обрачунатом резервом за процењене губитке по

билансним ставкама, у складу с регулаторним

захтевима, највише у региону. 

Профитабилност

На крају 2015. у банкарском сектору је пословало 30

банака, једна банка више него на крају 2014.

Банкарски сектор је у 2015, као и у 2014, остварио

позитиван финансијски резултат. С приносом на

активу од 0,3% и приносом на капитал од 1,6%

банкарски сектор Србије и даље се налази испод

просека региона, док структура добити указује на то

да је пословни модел домаћих банака оријентисан ка

традиционалним банкарским пословима. Позитиван

утицај на профитабилност банкарског сектора имала

је пре свега добит по основу камата, накнада и

провизија, док су расходи по основу индиректних

отписа пласмана билансних позиција ограничили

крајњу добит банкарског сектора. Такође, над

домаћим банкама спроведена су Посебна

дијагностичка испитивања.39 Резултати ових

испитивања указали су на потребу корекције

исправки вредности код неких банака, у складу с

Међународним рачуноводственим стандардима.

39 Више о овој теми – Осврт 2: Посебна дијагностичка испитивања.
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Профитабилност банкарског сектора Србије,

посматрана према власничкој структури банака, није

хомогена. Уколико се упореди просечна

профитабилност према земљи порекла већинског

акционара, с највећим изазовима на домаћем

тржишту суочиле су се банке у домаћем државном

власништву, затим већинском власништву акционара

из Словеније, Кипра, Норвешке, Турске, Русије и

Уједињених Арапских Емирата. Такође, пад

профитабилности у Т4 забележиле су и банке у

већинском власништву грчких и аустријских

акционара. Француске банке, за разлику од периода

2008–2014. године када су бележиле слабе, а у

појединим годинама и негативне резултате, током

2015. године оствариле су бољи резултат. Италијанске

банке пословале су с добитком, при чему су њихови
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Посматрано по тромесечјима, током прва три

тромесечја, пре корекције исправки вредности,

забележен је највећи деветомесечни нето резултат пре

опорезивања још од 2008.  Он је износио 26,63 млрд

динара, што је раст од 27% у односу на исти период

претходне године. У Т4, као резултат извршених

корекција исправки вредности, остварен је негативан

резултат. Међутим, добитак пре опорезивања

банкарског сектора у 2015. као целинe износио је 9,7

млрд динара, или за 6,2 млрд динара више него 2014.

године. С позитивним резултатом пословало је 17

банака (учешће у нето активи банкарског сектора

72,6%), у укупном износу од 34,7 млрд динара, док је

13 банака (учешће у нето активи банкарског сектора

27,4%) забележило губитак у износу од 24,9 млрд

динара.
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Финансијски сектор

Последично, ризик ликвидности не представља

претњу по финансијску стабилност. Просечан

месечни показатељ ликвидности у децембру 2015.

био је на знатно вишем нивоу од прописаног

минимума (1,0) и износио је 2,1. Просечан месечни

ужи показатељ ликвидности, с вредношћу од 1,7,

такође се налазио знатно изнад регулаторног

минимума (0,7).

Према резултатима стрес-тестова, банкарски сектор

остаје високо ликвидан чак и у условима екстремног

одлива депозита. Пад показатеља ликвидности,

приметан у октобру сваке године, последица је

доспећа депозита орочених током Недеље штедње,

чија преостала рочност тада пада на испод месец

дана. Ефекти Недеље штедње на просечни месечни

показатељ ликвидности јасно су уочљиви на

Графикону II.1.16, док су на графиконима II.1.17. и

показатељи профитабилности били на високом нивоу.

Поред њих, банке у власништву САД и Немачке имале

су високе показатеље профитабилности, уз напомену

да је њихово учешће у укупној нето активи банкарског

сектора веома мало (3,08%). 

Према критеријуму оствареног резултата, у првих пет

банака с највећом добити доминантно учествују

највеће банке у Србији. Четири од тих пет банака

припадају групи банака са учешћем преко 5% у

билансној суми банкарског сектора.

Приходи у 2014. и 2015. години сличне су структуре и

нивоа. Расходи по основу обезвређења финансијских

средстава и кредитно ризичних ванбилансних ставки

имали су највећи негативан утицај на добит

банкарског сектора Србије у 2015. години. 

Иако су показатељи профитабилности банкарског

сектора у позитивној зони, они су и даље нижи у

односу на просек земаља у региону. Ограничавајући

фактор и даље представљају проблематични кредити,

који знатно утичу на крајњи резултат пословања

банака, па ће и наредна година бити у знаку

решавања овог проблема. Упркос ниској

профитабилности, према резултатима

макропруденцијалних стрес-тестова, банкарски

сектор у целини је солвентан и отпоран на

потенцијалне потресе, чему доприносе и профити

које банке остварују.

Ликвидност

Ликвидност банкарског сектора Србије је, према свим

критеријумима, на изузетно високом нивоу.
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ликвидних средстава, поред ниског ризика,

карактеришу и одговарајући нижи приноси на

капитал и на активу.

Извори средстава

Банке које послују у Србији ослањају се све више на

домаће, стабилне изворе финансирања. Силазни

тренд односа кредита и депозита настављен је и у

току 2015. као последица бржег раста депозита од

кредита. Jачање домаће депозитне базе омогућава

банкама да смање зависност од других извора
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II.1.18. приказане расподеле показатеља ликвидности

по банкама. 

Крајем 2015. године ликвидна актива покривала је

34,3% укупне активе и 52,0% краткорочних обавеза.

Када је реч о ликвидној активи првог реда, њено

учешће у укупној активи и покриће краткорочних

обавеза износило је 28,1% и 42,5%, респективно.

Банкарски сектор Србије располаже високим

резервама ликвидних средстава, што доприноси

стабилности сектора, али може бити и један од

разлога ниске кредитне активности. Високо учешће
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укупних депозита, на крају 2015. године 70,2% је

било у девизном знаку, највише у еврима (62,8%

укупних депозита). Већа динаризација депозита један

је од кључних фактора повећања укупне

динаризације у систему. Рочна структура депозита и

даље показује доминантно учешће краткорочних

депозита од 91,7%.  

Осетљивост на тржишне ризике

Банкарски сектор Србије минимално је изложен

тржишним ризицима. Капитални захтеви за тржишне

ризике чине свега 1,6% укупних капиталних захтева. 

Показатељ девизног ризика износио је 2,7% на крају

2015. и налазио се знатно испод регулаторне границе

од 20,0%. 

Валутна структура извора средстава и пласмана

банака је усклађена. С обзиром на то да се банке

финансирају доминантно из девизних извора, оне се

штите од девизног ризика одобравањем кредита с

валутном клаузулом. Посматрано из тог угла, банке

имају добро избалансирану девизну позицију, због

чега нису директно изложене девизном ризику.

Међутим, оне су девизном ризику изложене

индиректно одобравањем кредита с валутном

клаузулом незаштићеним клијентима. Девизни ризик

се враћа у билансе банака као девизно индуковани

кредитни ризик. 

Финансијски сектор

финансирања, на пример од финансирања од стране

матичних банака. Тиме се смањује изложеност банака

спољним ризицима, односно ризику да матице нагло

повуку средства, што је и био један од изазова с

којима су се суочавале земље у региону у кризном

периоду.40

Укупни депозити на крају 2015. чинили су 65,9%

укупне пасиве банкарског сектора, а капитал банака

20,3%. Валутна структура укупних депозита и даље

показује високу заступљеност девизних депозита, с

благом опадајућом тенденцијом током 2015. Од
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������ II.1.1. ��������	
 ��������� ������ ��
��
(� %, ��	�
�	 �
�� �����
�� ������	)

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

�������	�� ���
����
�������	��
 ���
��� � 	�	�� �� �
�
��� ���
�� 21,89 21,44 19,91 19,11 19,87 20,94 19,96 20,89
���	��
 ���
��� � 	�	�� �� �
�
���  ���
��1)

17,92 16,52 15,90 18,09 18,98 19,28 17,58 18,76
�
�����
 ���
��� � 	�	�� �� �
������ ���
�� 23,64 20,71 19,66 20,24 20,53 20,89 20,67 20,31

��������� 
 ����
��� ���
��
���
�
 �	�	��
���
 � 	�	�� �� ������ ���
�� 3,27 3,05 3,03 2,84 2,97 2,70 3,51 3,71
���
�
 
�����
�
 � 	�	�� �� ������ ���
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���
�
 ���	�
�
 � 	�	�� �� ������ ���
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���
�
 ������
������� � 	�	�� �� ������ ���
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�����
 ���
�
 �������
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���
�
  
�
��
� �
!
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�� 36,25 32,91 34,10 32,44 33,59 35,42 38,21 39,07
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�� 13,91 13,75 15,42 15,02 16,10 16,75 18,02 18,07
���
�
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�� 11,31 13,81 10,49 15,68 11,99 14,03 9,59 10,02
����	 ��	������
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��� 
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��
$ ���
�� � 	�	�� �� ����	 
��	������
��� ���
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�������	��� ������
��%� �� �
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��	&��	�� � 	�	�� �� ����	 
��	������
��� ���
�� 153,6 142,5 133,6 121,4 120,7 113,8 114,5 114,2
'�
� ���
�
$ 
��	&��	��
 � 	�	�� �� �������	��
 ���
��� 36,59 37,38 43,32 110,11 104,47 90,42 130,49 116,12

(�	 
���
��	��
(�
�	� �� ���
�� 2,08 1,02 1,08 0,05 0,43 -0,07 0,12 0,32
(�
�	� �� ���
��� 9,27 4,62 5,37 0,24 2,05 -0,36 0,58 1,58
������� ���&� � 	�	�� �� ��	����� �
������ ���
�� 5,70 5,11 4,62 4,59 4,28 4,20 4,29 4,31
������� ���&� � 	�	�� �� ������ �	��	��� ��
$	� 64,19 66,99 68,25 72,00 69,21 72,64 71,39 70,73
(	��	��
 ���$	
 � 	�	�� �� ������ �	��	��� ��
$	� 58,99 62,59 63,48 61,81 66,12 65,29 64,51 62,22
(	��	��
 ���$	
 � 	�	�� �� ��	����� �
������ ���
�� -5,23 4,77 4,30 3,94 4,09 3,77 3,88 3,80
���$	
 ����� � 	�	�� �� �	��	��� ���$	� 41,21 41,86 41,13 41,86 38,28 39,42 36,74 36,67

)
��
�	��
)
��
�� ���
�� � 	�	�� �� ������ �
������ ���
�� 43,3 41,51 35,13 37,84 34,46 38,50 35,62 34,32
)
��
�� ���
�� � 	�	�� �� �����	�	��� 	������ 68,57 63,58 56,35 62,81 57,53 62,21 56,27 51,99
)
��
�� ���
�� ���	� ��� � 	�	�� �� ������ �
������ ���
�� 31,13 28,66 23,75 27,49 26,82 29,03 27,49 28,05
)
��
�� ���
�� ���	� ��� � 	�	�� �� �����	�	��� 	������ 49,3 43,89 38,09 45,64 44,78 46,91 43,42 42,49
���
�
 (
������
 
 
����
���
 � �����	� �����
) � 	�	�� �� ������ 
���
�� 68,81 70,23 70,96 68,97 73,12 70,89 69,96 71,85
*��	�
�
 (
������
 
 
����
���
 � �����	� �����
) � 	�	�� �� ������ 
��	�
�� 71,75 75,37 79,06 75,72 77,58 73,29 72,09 70,21
���
�
 �� 
����
���	� ����	�� � 	�	�� �� ��	�
�� �� 
����
���	� 
����	�� 125,3 124,8 125,9 127,0 119,9 113,8 102,7 99,0
���
�
 �� 
����
���	� 
 ���&���	� ����	�� � 	�	�� �� ��	�
�� 
�� 
����
���	� 
 ���&���	� ����	�� 127,1 125,3 122,8 124,1 117,8 112,5 102,4 100,0
���
�
 (
������
 
 
����
���
 � �����	� �����
) � 	�	�� �� ��	�
�� 
(
������� 
 
����
���� � �����	� �����
) 109,8 99,8 99,1 109,7 106,7 105,3 95,9 97,6
*��	�
�
 � 	�	�� �� ������ �
������ ���
�� 57,67 60,23 59,39 57,85 58,99 60,69 63,71 65,94
������� (
������� 
 
����
���� � �����	� �����
) � 	�	�� �� ������ 
	������ 74,3 77,75 81,77 78,98 80,08 76,73 74,48 72,36

�����
�	�� �� ��&
+�� �
�
��
,����� ���	 	��	���� ��
��� �	�
!
�� � 	�	�� �� �������	��
 ���
��� 7,38 3,63 3,92 6,15 5,50 4,37 3,93 4,44
-���
������ ������ � 	�	�� �� ������ �
������ ���
�� 121,4 106,7 97,7 111,0 103,5 111,0 207,1 234,1
-���
������ ������ �	�� �� ����
 
���� � 	�	�� �� ������ �
������ 
���
�� �	�� �� ����
 
���� 56,24 43,33 33,87 31,97 26,13 28,75 27,60 30,64

1) '������	 � �3 2011. ��
����� �� �	�
�	���
 	��	��
 ���
��� (	��	��
 ���
��� ���%�� �� ��	������
 
��	� ������
).
#��	�: "��.
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������ II.1.2. �������� ��	�	
��
�� 
������  ������

���� 
RSD

%
���� 
RSD

%
���� 
RSD

%
���� 
RSD

%
���� 
RSD

%
���� 
RSD

%

	
����
��
 ������ 84 2.759 100 87 2.868 100 85 3.108 100 80 3.081 100 78 3.227 100 77 3.329 100 

(� % ���-�) 90,0% 84,2% 86,7% 79,5% 82,6% 83,8%

��������
 ������ 33 2.534 91,8 33 2.650 92,4 32 2.880 92,6 30 2.846 92,4 29 2.969 92,0 30 3.048 91,6 

������� ����� 8 454 16,4 8 472 16,5 8 522 16,8 6 534 17,3 6 571 17,7 6 550 16,5 
��
����� ������ 
����� 4 217 7,9 4 213 7,4 3 194 6,3 3 196 6,4 2 187 5,8 1 179 5,4 

������ ����� 21 1.863 67,5 21 1.965 68,5 21 2.163 69,6 21 2.117 68,7 21 2.211 68,5 23 2.319 69,7 

��	
� 4 427 15,5 4 393 13,7 4 426 13,7 4 409 13,3 4 418 12,9 4 395 11,9 

��������
� 2 526 19,1 2 591 20,6 2 657 21,1 2 679 22,0 2 738 22,9 2 796 23,9 

�������
� 3 202 7,3 3 263 9,2 3 287 9,2 3 299 9,7 3 304 9,4 3 316 9,5 

�������
� 4 469 17,0 4 493 17,2 3 449 14,4 3 429 13,9 3 441 13,7 3 453 13,6 

����� 8 238 8,6 8 225 7,8 9 345 11,1 9 301 9,8 9 310 9,6 11 359 10,8 

������ �
����
��� 

���
���
� 51 226 8,2 54 218 7,6 53 228 7,4 50 235 7,6 49 258 8,0 47 281 8,4 

������ ��
������ 26 117 4,2 28 126 4,4 28 140 4,5 28 148 4,8 27 169 5,2 24 192* 5,8 
������ ��� 
��
! 
������� 8 10 0,4 9 12 0,4 9 16 0,5 6 20 0,6 6 24 0,7 7 29 0,9 

������ �
 
��� 17 99 3,6 17 80 2,8 16 72 2,3 16 67 2,2 16 65 2,0 16 60 1,8 

2010. 2011. 2012.  2013.  2014.  2015.

��.
"��
��

��.
"��
��

��.��.
"��
�� "��
��

��.
"��
��

��.
"��
��

* ����
�
����
 �����
.
# ���: $��.
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Осврт 2: Посебна дијагностичка испитивања

Народна банка Србије је у току 2015. године спровела посебна дијагностичка испитивања (ПДИ) банака које

послују у Србији. Испитивање је рађено по узору на анализу квалитета активе које је ЕЦБ реализовала у оквиру

свеобухватне анализе банака 2014. године. Дијагностичка испитивања представљају важан део програма

закљученог с ММФ-ом41 у сегменту финансијског сектора, у оквиру кога су дефинисани и методолошки аспекти

и обухват спроведених дијагностика. Наиме, ПДИ подразумевају преиспитивање квалитета потраживања банака,

којим је узета у обзир адекватна процена вредности средстава обезбеђења, као и нивоа резервисања. Последично

је добијен квалитетнији увид у ниво кредитног ризика кумулираног у банкарском сектору, док је Народној банци

Србије омогућена релевантна провера адекватности капитала банака, узимајући у обзир корекције

класификације активе и нивоа резерви за процењене губитке, у складу с Међународним стандардима

финансијског извештавања. 

Ради обезбеђења независности пројекта и кредибилитета коначних резултата, Народна банка Србије је ПДИ

спровела у сарадњи с четири ревизорске и шест проценитељских кућа. Испитивања су извршена на узорку од 14

банака са стањем на дан 31. марта 2015. Банке су одабране на основу критеријума системског значаја,

репрезентативности за банкарски сектор и ризика и заједно обухватају приближно 88% укупне активе

банкарског сектора.

Ефекти ПДИ на укупно учешће проблематичних кредита у укупним кредитима, под претпоставком пуне

примене резултата рекласификације у проблематичне категорије изложености (non-performing exposure),

процењени су на 4,7 п.п. Највећи део корекција утврђен је на основу анализе појединачних кредитних досијеа

дужника и пројекције добијених налаза. Објективном проценом будућих токова готовине, око 14% пласмана које

су банке посматрале као непроблематичне рекласификовано је у категорију проблематичних пласмана. 

Уколико посматрамо капитализованост банака, сумирањем резултата ПДИ ни за једну од испитиваних банака

није утврђена потреба за додатним капиталом. Након анализе појединачних кредитних досијеа дужника и

пројекције налаза, за сва потраживања која нису проблематична, укључујући и потраживања од становништва,

извршена је и процена обезвређења на групној основи, што је изазвало додатне корекције. Утврђен ПАК код

сваке од 14 банака остао је изнад регулаторног минимума од 12%. Нето ефекат утврђених корекција на капитал

обухваћених банака у оквиру ПДИ резултирао је незнатним смањењем ПАК-а банкарског сектора за 1,76 п.п.

(смањење са 20,21% на 18,45%), док је 70% утврђеног повећања исправке вредности неутралисано потребном

резервом за процењене губитке. Тиме је потврђен значај регулаторног приступа Народне банке Србије за

очување стабилности појединачних банака и свеукупне финансијске стабилности. 

Банкарски сектор остаје стабилан, високо ликвидан и капитализован, иако је висок ниво проблематичних

потраживања у укупним потраживањима кључно питање које треба решавати. Ненаплативост потраживања је

ограничавајући фактор по профитабилност банкарског сектора, а последично и по кредитну активност. Резултате

спроведених ПДИ-а Народна банка Србије ће користити како би подстакла конзервативну примену

Међународних стандарда финансијског извештавања у банкарском сектору, као и за стварање услова за повећање

транспарентности билансних позиција банака са аспекта њиховог вредновања, у складу са овим стандардима. 

Уз потврду стабилности финансијског система, што је био један од основних циљева, ПДИ су отклонила

недоумице у вези с квалитетом активе банака и обезбедила основе за унапређење постојећих регулаторних

прописа, супервизорског приступа и јачање пруденцијалног оквира Народне банке Србије. 

41 Меморандум о економској и финансијској политици, http://www.imf.org/external/np/loi/2015/srb/061115.pdf.



59

II.2. Макропруденцијални  

стрес-тестови

Макропруденцијални стрес-тестови, које Народна
банка Србије спроводи тромесечном динамиком на
извештајним подацима банака, показују да је
домаћи банкарски сектор, као целина, отпоран на
висок раст кредитног ризика и ризик ликвидности
у временском хоризонту од једне године. Такође,
резултати стрес-тестова указују на то да не
постоји значајна компонента системског ризика у
банкарском сектору.

Увод

Народна банка Србије користи макропруденцијалне

стрес-тестове за процену отпорности банкарског

сектора као целине, појединачних банака и групе

банака на потенцијалне ризике или шокове. 

Макропруденцијални стрес-тестови изводе се

редовно, у тромесечној динамици, и континуирано се

ради на њиховом усавршавању. Стандарди Базела II42

и прописи Народне банке Србије захтевају и од банака

да користе стрес-тестове ради процене висине

интерног капитала. То додатно говори о значају који

стрес-тестови имају као инструмент за препознавање

проблема који могу настати као резултат модела

понашања банке.

Будући да се стрес-тестови заснивају на могућим, али

мало вероватним претпоставкама, односно

догађајима који могу имати негативне ефекте на

финансијски систем, лоши резултати стрес-тестова не

значе неизоставно да се сектор, појединачна банка

или група банака суочавају с проблемима. Резултати

по појединачним банкама углавном се не објављују

због ризика њихове погрешне интерпретације.

Макропруденцијални стрес-тестови који се користе у

Народној банци Србије тренутно омогућавају:

- мерење отпорности банкарског сектора на раст

кредитног ризика који је резултат неповољних

макроекономских кретања;

- мерење ризика ликвидности због губитка поверења

депонената и неповољних макроекономских услова;

- примену мрежног моделирања у оцени системског

ризика банкарског сектора и системског значаја

појединачне финансијске институције.

У овом извештају дата су три приступа анализи

утицаја економских турбуленција на стабилност

банкарског сектора. Први приступ подразумева оцену

кредитног ризика у зависности од дефинисаних

сценарија, који се заснивају на макроекономским

пројекцијама. Други даје одговор на питање да ли

банкарски сектор држи адекватну ликвидну активу

којом ће бити обезбеђено његово нормално

пословање у условима знатног повлачења депозита.

Трећи приступ се односи на оцену системског ризика

банкарског сектора – да ли је постојећа структура

међусобних веза банака таква да погодује преношењу

шокова кроз целокупан банкарски систем, односно

колико је систем као целина отпоран на потенцијалне

шокове.

Стрес-тест солвентности 

Кредитни ризик је најзначајнији ризик у банкарском

сектору Србије. Најчешће се оцењује на основу раста

учешћа проблематичних кредита у укупним

кредитима.

Због тога је, ради оцене отпорности банкарског

сектора на раст кредитног ризика, пројектовано

кретање учешћа проблематичних кредита у укупним

кредитима у периоду од годину дана, у ситуацијама

различитих макроекономских услова.

Пројекција проблематичних кредита 
на основу вишедимензионалне анализе
временских серија

Вишедимензионални приступ анализе временских

серија примењен је на моделирање проблематичних

кредита, при чему се промене проблематичних

кредита везују за промене макроекономских услова. 

Од великог броја променљивих које у овом тренутку

испуњавају услове да буду уврштене у

економетријску анализу и које би могле утицати на

месечну динамику проблематичних кредита, три су

показале поуздану предвидиву снагу: (1) номинални

Финансијски сектор

42 Principles for sound stress testing practices and supervision, (2009), BCBS,
http://www.bis.org/publ/bcbs155.pdf.
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кретања девизног курса и његовог утицаја на

инфлацију. Пројекција нето зарада (у динарима), која

је извршена независно, на основу модела ARIMA,

коригована је за пројектовану инфлацију према

одговарајућим сценаријима. 

За три претпостављена сценарија, на Графикону

II.2.1. приказано је пројектовано повећање учешћа

проблематичних кредита у укупним кредитима за 0,19

п.п., 1,88 п.п. и 3,77 п.п., респективно. Додатно, при

примени поменутих сценарија у оквиру стрес-

-тестова, пројектовани раст учешћа проблематичних

кредита коригован је у складу са исправкама

вредности класификоване активе за 2015. Тиме је

приближно неутралисан ефекат који на ниво

проблематичних кредита има нетирање новонасталих

и наплаћених или продатих проблематичних

потраживања.

Пројектовано кретање са интервалима поверења од

95% за централну пројекцију (највероватнији

сценарио) представљено је на Графикону II.2.2.

девизни курс, (2) дсз. реалне нето плате и (3)

референтна каматна стопа. Коефицијенти

еластичности (који оцењују утицај сваке од

променљивих на проблематичне кредите), као и

појединачан допринос сваке од променљивих

промени проблематичних кредита, приказани су у

Tабели II.2.1. Детаљније информације о примењеном

економетријском моделу могу се наћи у Осврту 3. На

основу података приказаних у тој табели можемо

закључити да једнопроцентна депрецијација динара

према евру узрокује раст учешћа бруто

проблематичних кредита од 0,44%, једнопроцентни

пад дсз. реалних нето плата раст учешћа бруто

проблематичних кредита од 0,31%, а раст референтне

каматне стопе за 1% раст учешћа бруто

проблематичних кредита од 0,13%.

За потребе спровођења стрес-теста претпостављена

су три сценарија макроекономских кретања у

временском хоризонту од годину дана (Табела II.2.2).

Сва три сценарија кретања референтне каматне стопе

условна су у односу на одговарајућа претпостављена
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Оцена отпорности банкарског система
и појединачних банака у условима
пројектованог профитног амортизера

За потребе ове анализе отпорност банкарског сектора

дефинишемо као промену ПАК-а при

претпостављеним променама варијабли које

директно и индиректно утичу на висину тог

показатеља. Уколико ПАК остаје изнад регулаторног

минимума током целог периода за који се врше

пројекције, онда банкарски сектор у целини

сматрамо отпорним.

На висину ПАК-а директно утичу промене у висини

ризичне активе, износ потребне резерве за процењене

губитке по билансној активи и ванбилансним

ставкама за који се умањује регулаторни капитал и

промене на позицијама капитала. Међутим, постоје и

значајни индиректни утицаји, од којих су најбитнији

утицаји девизног курса и профитног амортизера,

измене у прописима и др.

Утицај девизног курса на раст проблематичних

кредита и по тој основи раст резерви за покриће

кредитних губитака није једини канал преко кога

курс утиче на капиталну адекватност (Шема II.2.1).

Девизни курс такође утиче на раст капиталних

захтева за покриће девизног ризика. Имајући у виду

висок степен евроизације активе, курс утиче на

ревалоризацију ризичне активе. Коначно, курс утиче

на профит банкарског сектора, који представља

амортизер за покриће губитака.

На дан 31. децембра 2015. године ПАК за банкарски

сектор Србије износио је 20,9%. 

Према централној пројекцији, ПАК банкарског

сектора достигао би вредност од 21,28%, док би према

умереном сценарију пао на 18,32%. 

Према најгорем сценарију, који подразумева изузетно

снажан и мало вероватан шок, ПАК банкарског

сектора имао би вредност од 15,04%, тј. и даље би био

изнад регулаторног минимума, који износи 12%. 

Потребе за докапитализацијом и/или

смањењем ризичне активе

На основу пројектованог профитног амортизера,

потребна докапитализација банкарског сектора за сва

три претпостављена сценарија приказана је на

Графикону II.2.4. Алтернативно, потребно смањење

Финансијски сектор
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Према најгорем сценарију, банке би требало да

изврше додатну докапитализацију у укупном износу

од 11,28 млрд динара, што је еквивалентно 3,75%

оцењеног регулаторног капитала. Алтернативно,

банкарски сектор требало би да смањи ризичну

активу за 93,98 млрд динара, или 4,69% ризичне

активе. 

Утврђивање вредности проблематичних

кредита који ПАК доводе на критичне

нивое 

Завршна фаза анализе кредитног ризика односи се на

утврђивање учешћа проблематичних кредита у

укупним кредитима који би капиталну адекватност

банкарског сектора као целине са садашњег нивоа

спустили на 14,5%, односно на 12%. 

У условима пројектованог профитног амортизера,

пораст учешћа бруто проблематичних кредита у

укупним кредитима од 4,04 п.п. спушта ПАК

банкарског сектора са 20,89% на 14,5%, док раст од

5,63 п.п. доводи на ниво од 12%, што је законски

регулаторни минимум. 

На основу добијених вредности критичних нивоа који

ПАК банкарског сектора доводе на нивое од 14,5% и

12% и интeрвала поверења пројекције учешћа бруто

проблематичних кредита у укупним кредитима на

основу вишедимензионалне анализе временских

серија, добијене су вероватноће пораста учешћа бруто

проблематичних кредита у укупним кредитима у

периоду Т4 2015 – Т4 2016. године (Графикон II.2.6).

Може се видети да је реч о малој вероватноћи
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ризичне активе, према сва три сценарија, приказано је

на Графикону II.2.5.

Према централној пројекцији, банке би требало да

изврше додатну докапитализацију у укупном износу

од 1,79 млрд динара, што је еквивалентно 0,49%

оцењеног регулаторног капитала. Алтернативно,

банкарски сектор требало би да смањи ризичну активу

за 14,92 млрд динара, или 0,87% ризичне активе. 

Према умереном сценарију, банке би требало да

изврше додатну докапитализацију у укупном износу

од 2,36 млрд динара, што је еквивалентно 0,70%

оцењеног регулаторног капитала. Алтернативно,

банкарски сектор морао би да смањи ризичну активу

за 19,67 млрд динара, или 1,07% ризичне активе. 
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Финансијски сектор

достизања дефинисаних критичних нивоа, тј.

вероватноћа да ПАК у децембру 2016. падне на нивое

од 14,5% и 12% износи око 1,97% и 0,18%,

респективно.

Битно је нагласити да би при таквим претпоставкама

било неопходно извршити превентивне

докапитализације појединачних банака.

Алтернативно, банке могу реаговати унапређењем

квалитета кредитног портфолија, што би довело до

пада стопе проблематичних кредита и одржавања

ПАК-а изнад нивоа регулаторног минимума.

Стрес-тест ликвидности

Ризик ликвидности у нашем банкарском сектору је

далеко мање изражен од кредитног ризика. Међутим,

нагло повлачење депозита, које се догодило у периоду

септембар 2008 – јануар 2009, као резултат

привременог губитка поверења у матице европских

банака које послују у Србији, показује да се овај ризик,

под одређеним условима, може остварити.43

Циљ овог дела анализе је да се уз помоћ стрес-тестова

ликвидности утврди да ли би у случају наступања

истог или снажнијег шока банкарски сектор могао да

настави с нормалним функционисањем. Поред

повлачења депозита, и други фактори могу утицати на

смањење ликвидности на страни пасиве, као што су

смањење могућности прибављања нових извора

финансирања и немогућност рефинансирања. Слично,

на страни активе може доћи до неочекиваног

коришћења кредитних линија, смањења ликвидности

тржишта, смањења вредности имовине итд., што

додатно слаби ликвидну структуру.

Процена показатеља ликвидности 

Анализа повлачења депозита у периоду септембар

2008 – јануар 2009, колико је трајао шок повлачења

депозита из домаћих банака, послужила је као основ

за креирање сценарија:

- „већ виђено“ – предвиђа повлачење депозита у

износу од 209 млрд динара (10% укупних депозита)

према структури повлачења депозита у периоду

септембар 2008 – јануар 2009. 

- „преливање ризика“ – осликава преливање кризе из

зоне евра у финансијски сектор Републике Србије. Тај

сценарио, поред повлачења депозита који се десио у

октобру 2008, претпоставља и смањење финансијске

зависности од матица због кризе у зони евра. Тиме се

укупно повлачење депозита повећава на износ од 298

млрд динара (15% укупних депозита); 

- „најгори сценарио“ – предвиђа двоструко већи шок

од оног који се десио у октобру 2008, односно

повлачење депозита у износу од 419 млрд динара

(21% укупних депозита).

За потребе ове анализе депозити су подељени у две

основне групе – депозити по виђењу и орочени

депозити. Претпоставке о повлачењу депозита за сва

три сценарија дате су у Табели II.2.3. 

У претпостављеним сценаријима показатељ

ликвидности банкарског сектора кретао би се у

интервалу од 2,12, колико је износио 31. децембра

2015, до 1,27 у најгорем сценарију (Графикон II.2.7). 

У случају реализације сценарија „већ виђено“ и

„преливање ризика“, пад показатеља ликвидности

испод законског минимума имале би банке на које се

односи 10,5% укупне билансне активе банкарског

сектора, док би се у случају „најгорег сценарија“, који

подразумева велики шок, пад показатеља

ликвидности испод законског минимума забележио

код банака на које се односи 14,6% укупне билансне

43 За детаљнији опис повлачења депозита крајем 2008. видети Годишњи

извештај о стабилности финансијског система у 2012. 
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Утврђивање вредности повлачења
депозита који доводе показатељ
ликвидности на критичне нивое 

Анализа ризика ликвидности односи се на

утврђивање износа повлачења депозита банкарског

сектора и појединачних банака који би показатељ

ликвидности са садашњег нивоа спустили на нивое

од 1,5 и 1,0, респективно. 

На основу Табеле II.2.3. изведена је структура

учешћа повлачења депозита по категоријама

депозита у укупним повученим депозитима за

сценарио „већ виђено“ (Табела II.2.4). 

Повлачење 255 млрд динара, или 12,7% укупних

депозита (од чега 150 млрд динара и 105 млрд динара

депозита по виђењу и орочених депозита,

респективно), доводи показатељ ликвидности на

ниво 1,5, док би и при повлачењу 619 млрд динара,

или 30,8% укупних депозита (364 млрд динара и 255

млрд динара депозита по виђењу и орочених

депозита, респективно), систем као целина остао

ликвидан, с показатељом ликвидности од 1,0.

Период опстанка банкарског сектора у
случају изненадног повлачења депозита

Период у коме посматрамо дејство шока дефинише

период опстанка. Он може бити подељен у две фазе.

Прва фаза је кратка фаза јаког стреса, која траје

неколико дана. У њој се посматра могућност

покривања одлива ликвидности банке, без знатнијег

прибављања нових ликвидних средстава и мењања

пословног модела. Поред тога, посматра се и други,

дужи временски период, који је праћен слабијим, али

упорнијим шоковима у трајању преко месец дана.

Ова група тестова ликвидности има за циљ да утврди

најдужи период опстанка банкарског сектора у

случају великог дневног повлачења депозита.

Основне претпоставке о повлачењу депозита за

умерени и најгори сценарио дате су у Табели II.2.5. 

активе банкарског сектора. Највећи број банака

налазио би се у сигурној зони, тј. имао би показатељ

ликвидности изнад 1,0. 

Потребе за ликвидношћу

На основу података на дан 31. децембра 2015. не

постоји потреба за додатном ликвидношћу првог реда.

Према сценарију „већ виђено“, потреба за додатном

ликвидношћу првог реда износи 3,68 млрд динара,

или 0,41% иницијалне ликвидности првог реда

банкарског сектора. 

Према сценарију „преливање ризика“, потреба износи

9,92 млрд динара, или 1,11% иницијалне ликвидности

првог реда.

Према „најгорем сценарију“, потреба износи 24,79

млрд динара, или 2,76% иницијалне ликвидности

првог реда. 

У случају реализације претпостављених сценарија,

Народна банка Србије може реаговати одобравањем

кредита за ликвидност, односно вршењем функције

кредитора „последњег уточишта“.44
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44 Функција „последњег уточишта” је стандардна функција централних

банака широм света и дефинише се као спремност централне банке да, ради

заштите депонената или/и спречавања системске кризе у финансијском

систему, одобри кредит банци која није у могућности да користи друге

повољније изворе ликвидности доступне на тржишту.
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На графиконима II.2.8. и II.2.9. представљени су

расположива ликвидна актива и износ повучених

депозита на нивоу банкарског сектора у првих пет

дана (износ ликвидне активе која остаје након

покрића потребе за ликвидношћу) за оба сценарија,

док је на графиконима II.2.10. и II.2.11. дата

структура депозита по данима. 

Према резултатима стрес-тестова ликвидности на дан

31. децембра 2015, банкарски сектор у целини може

издржати 16 радних дана45 у условима дневног

повлачења депозита по умереном сценарију, односно

шест радних дана по најгорем сценарију.

Банкарски сектор остаје ликвидан чак и у условима

највећег претпостављеног дневног одлива депозита.

Финансијски сектор
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45 Препорука ММФ-а о периоду опстанка банке због повлачења депозита

обухвата период од пет радних дана. Сматра се да ће банка после овог

периода имати довољно времена за консолидацију пословања.



С обзиром на то да се посматрају само вредности

претпоставки које имају негативан утицај,

израчунавају се условне вредности променљиве при

претпостављеним негативним утицајима. На тај

начин се ефикасно изводи велики број промена

ликвидности банкарског сектора Србије које би се

могле десити у будућности.

Примена мрежног моделирања у оцени
системског ризика банкарског сектора
Србије 

Финансијска криза која је ескалирала 2008. године

указала је на значај посматрања динамике

међусобних односа финансијских институција ради

описивања системског ризика. Посматрано са

аспекта системског ризика, важно је утврдити које су

финансијске институције системски значајне, да ли

постојећа структура међусобне повезаности погодује

брзом преношењу шока кроз систем и, пре свега,

колико је систем као целина отпоран на потенцијалне

шокове. У складу с тим, финансијски систем је

неопходно посматрати не само из угла појединачне

институције већ је неопходно укључити информације

о динамици њихових међусобних односа.

Мрежна структура описује домаћи банкарски сектор

у контексту међусобне билансне и ванбилансне

изложености банака. Тежина гране од банке i према

банци j представља потенцијални пораст потребне
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Симулације шока ликвидности 

Ова врста анализе усмерена је на утврђивање

вероватноће кретања показатеља ликвидности

банкарског сектора при претпостављеним

негативним утицајима, тј. различитим вредностима

повлачења депозита.

На основу десетина хиљада различитих симулација,

које подразумевају случајно узорковање

претпоставки повлачења депозита по секторима од

нуле до вредности из најгорег сценарија (Табела

II.2.4), добијају се вредности показатеља

ликвидности.

На основу тих симулација добијена је дистрибуција

показатеља ликвидности банкарског сектора при

различитим комбинацијама претпоставки (Графикон

II.2.12). 

При датом интервалу поверења од 10%, вредност

показатеља ликвидности је 1,46, док су за интервале

поверења од 5% и 1% добијене вредности показатеља

ликвидности од 1,42 и 1,36, респективно. 

Другачије речено, са 90% сигурности може се

тврдити да вредност показатеља ликвидности при

различитим комбинацијама претпоставки повлачења

депозита неће пасти испод 1,46. Поред тога,

вероватноћа да вредност овог показатеља неће пасти

испод 1,36 износи 99%. 
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резерве у односу на регулаторни капитал банке i у

случају несолвентности банке j. Мрежа банкарског

сектора Србије, у складу с датом дефиницијом,

приказана је на Графикону II.2.13. Интензитет боје

гране указује на њену тежину – што је тежина гране

већа, њена боја је интензивнија. Смер гране је

одређен на следећи начин: грана од чвора i ка чвору j
односи се на потенцијални пораст потребне резерве у

односу на регулаторни капитал банке i у случају

несолвентности банке j. Величина круга којим је

банка представљена указује на износ њеног

регулаторног капитала – већи круг означава већи

износ регулаторног капитала. Боја круга, у спектру од

црвене до зелене, указује на износ ПАК-а, при чему

црвена боја одговара минималном посматраном

ПАК-у од 0%, а зелена максималном посматраном

ПАК-у од 36%. Вредности веће од 36% сматрају се

изузетно високим, те се зато не узимају у обзир при

формирању скале приказа ПАК-а.

Глобална ефикасност указује на капацитет мреже

банкарског сектора у погледу преношења шока и

износи 0,16. Имајући у виду да глобална ефикасност

узима вредности између 0 и 1, при чему вредности

блиске 1 указују на високу проводљивост шока кроз

мрежу, може се сматрати да реализована вредност

глобалне ефикасности од 0,16 не указује на велики

потенцијал мреже при преношењу шока. 

Утицај мрежне структуре на простирање шока

симулира се на следећи начин: под претпоставком

несолвентности унапред одређене банке, за сваку од

банака у систему рачуна се очекиван пораст потребне

резерве за процењене губитке. Пораст резерве за

Финансијски сектор
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преношење одговарајућег шока кроз систем, као што

је објашњено, ефекат на сваку појединачну банку, а

тиме и систем, потиче из два различита извора. Први

се односи на почетну итерацију након

несолвентности унапред одређене банке – на њено

уклањање из система и непосредан утицај на банке

које су јој биле изложене. Други се односи на

простирање шока у наредним итерацијама, тј.

„домино-ефекат“, и он заправо мери утицај структуре

мреже банкарског сектора на преношење

несолвентности кроз систем. 

На Графикону II.2.14. приказан је ПАК банкарског

сектора непосредно након претпостављене
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процењене губитке смањује ризичну активу и

капитал, а тиме и ПАК-а у првој итерацији

простирања шока. У свакој следећој итерацији

преношења шока, на основу вредности ПАК-а

добијених у претходној итерацији, добијају се нове

вероватноће неизмирења обавеза за сваку од банака у

систему (које до тада нису постале несолвентне), на

основу којих се поново рачуна очекиван пораст

резерви за процењене губитке и ново смањење

ризичне активе, капитала и ПАК-а. Сматра се да је

шок неутралисан када се у даљим итерацијама не

примећују промене у регулаторном капиталу и

ризичној активи било које од банака. Када

претпостављамо несолвентност појединачне банке и

�



69

несолвентности сваке појединачне банке и након

укупног дејства ефекта постојања мрежне структуре.

Утицај мрежне структуре на преношење шока, који

се одражава у смањењу ПАК-а појединачних банака,

односно сектора, у свим итерацијама које следе након

прве приказан је на Графикону II.2.15. 

Резултати приказани на графиконима II.2.14. и

II.2.15. показују да у случају несолвентности било

које од банака, ПАК банкарског сектора остаје у

безбедној зони, тј. изнад регулаторног минимума.

Такође, утицај мрежне структуре на простирање

шока је релативно мали, што је са аспекта

финансијске стабилности повољан резултат.

Закључак 

Банкарски сектор Србије у целини остаје високо

отпоран на претпостављене, чак и најснажније

шокове. Просечан ПАК банкарског сектора остаће

изнад регулаторног минимума чак и у случају

најгорег претпостављеног сценарија. Појединачно

посматрано, до краја 2016. године код мањег броја

банака које имају мало тржишно учешће у укупној

билансној активи банкарског сектора ПАК би могао

пасти испод регулаторног минимума у случају

погоршања макроекономских услова. Међутим,

Народна банка Србије има на располагању мере које

ће утицати да појединачне банке или изврше

превентивне докапитализације и/или смање ризичну

активу. Резултате стрес-тестова потврдили су и

налази Посебних дијагностичких испитивања банака

крајем 2015, који су представљени у Осврту 2. 

Високо учешће проблематичних кредита негативно

утиче на профитабилност банака, а тиме и на

расположивост капитала и других извора

финансирања. Последично може доћи до успоравања

кредитног раста, које повратно делује на висину

учешћа проблематичних кредита. Иако ниво

проблематичних кредита стагнира, и даље се налази

на високом нивоу. Спроведени стрес-тестови указују

на то да би погоршање макроекономских услова

имало за последицу раст проблематичних кредита,

што би повећало ниво кредитног ризика у систему.

Ради решавања високе стопе проблематичних

кредита, Влада је у августу 2015. усвојила Стратегију

за решавање проблематичних кредита, израђену у

сарадњи надлежних министарстава с Народном

банком Србије. Истовремено, Народна банка Србије

донела је Одлуку о усвајању Акционог плана

Народне банке Србије за спровођење Стратегије за

решавање проблематичних кредита, којом су

дефинисане конкретне активности које ће централна

банка предузети у наредном периоду, као и рокови за

њихово спровођење. Те активности су већ

реализоване у току 2015. године,46 стварајући

повољније услове за решавање проблема

проблематичних потраживања путем отписа, продаје

и уступања потраживања. Неопходно је наставити са

активностима и Народне банке Србије и Владе, као и

осталих тржишних учесника, које ће створити

оптимално окружење за даље решавање питања

проблематичних потраживања и омогућити

свеобухватније праћење кредитног ризика у

банкарском сектору. 

ЕБА је објавила финални нацрт техничких стандарда

о извештавању о проблематичним и

реструктурираним кредитима и на тај начин је

поставила стандарде и оставила сужен простор за

флексибилност националних регулатора. Зато је

потребно усвојити усаглашену дефиницију

проблематичних изложености и, у складу с тим,

успоставити извештајни систем и обавезати банке да

у дефинисаном року извештавају о овим кредитима

према сада важећој и новој дефиницији.

Банкарски сектор остаје ликвидан чак и у условима

највећег претпостављеног одлива депозита. Мали

број банака при претпостављеном најгорем

сценарију могао би се наћи у зони ликвидносног

ризика. Народна банка Србије има развијене

инструменте, као што су кредити за ликвидност и

функција последњег уточишта, којима може

интервенисати уколико дође до реализације

Финансијски сектор

46 Више о реализованим и планираним активностима у делу IV.1. Регулаторни

оквир као подршка финансијској стабилности.
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претпостављених сценарија и потребе за додатном

ликвидношћу. Примена Базела III у регулаторни

оквир поставиће нове стандарде у погледу

ликвидности. Додатни регулаторни захтеви

представљаће истовремено и инструменте

макропруденцијалне политике са фокусом на ризик

ликвидности ради спречавања настанка или

повећања рочне неусклађености између извора

средстава и пласмана финансијских институција. 

Међусобна повезаност финансијских институција у

банкарском сектору доводи до појаве ризика заразе,

односно преношења шока, па је од посебног значаја

оцењивање веза између банака и потенцијалног

системског ризика који из њих произлази. На основу

анализе банкарског система путем мрежног

моделирања закључујемо да не постоји значајна

системска компонента ризика у банкарском сектору

Републике Србије.



Осврт 3: Детерминанте проблематичних кредита 

Различите емпиријске и друге аналитичке студије у највећем броју земаља показале су да кретање

проблематичних кредита доминантно опредељују макроекономски услови. Стога се у оквиру

макропруденцијалних стрес-тестова Народне банке Србије промене проблематичних кредита везују за утицаје

макроекономских фактора. Ради емпиријске провере утицаја фактора на кретање учешћа проблематичних

кредита, спроведено је оцењивање регресионог модела месечне стопе раста учешћа остатка дуга по кредитима

у доцњи у укупном остатку дуга, према подацима Народне банке Србије. Променљиве које објашњавају кретање

зависне променљиве проблематичних кредита (LU), а које су коришћене у анализи су: номинални девизни курс

динара према евру (LE), референтна каматна стопа (LR) и дсз. реалне нето плате (LWRS), према изворима

Народне банке Србије и РЗС-а.

С обзиром на то да све временске серије поседују тачно један јединични корен, неопходно је њихово свођење

на стационарне трансформације – прве диференце. Оцене параметара модела за период јануар 2009 – децембар

2015, до којих се дошло на основу првих диференци логаритмованих вредности серија (месечне стопе раста

променљивих), дате су у Tабели О.3.1.

Оцењени модел указује на то да је

референтна каматна стопа променљива која с

најдужим кашњењем (11 месеци) утиче на

кретање проблематичних кредита, док девизни

курс и дсз. реалне нето плате утичу на кретање

проблематичних кредита с једнаким кашњењем

од четири месеца. Највећи утицај на кретање

проблематичних кредита има девизни курс, а

најмањи референтна каматна стопа. Будући да

оцењени параметри у моделу представљају

коефицијенте еластицитета, можемо закључити

да једнопроцентна месечна депрецијација

динара према евру узрокује месечни раст

проблематичних кредита од 0,44% после четири

месеца. С друге стране, једнопроцентно

месечно повећање референтне каматне стопе

утиче на месечни раст проблематичних кредита

за 0,13% након 11 месеци, док једнопроцентно

месечно повећање дсз. реалних нето плата

утиче на пад проблематичних кредита за 0,31%

након четири месеца. Треба нагласити да су

појединачне оцене параметара модела

интерпретиране под претпоставком

константности (непромењеног нивоа) осталих

променљивих. Поред наведених променљивих,

у моделу постоји једна импулсна вештачка променљива и сезонске вештачке променљиве за јануар, март и мај у

ознакама VS1, VS3 и VS5, респективно. Резултати статистичких тестова показују да је девизни курс значајан на

нивоу значајности од 1%, а да су плате и референтна каматна стопа значајне на нивоу од 5%. Спроведени

економетријски тестови потврђују одсуство међусобне повезаности и испуњеност претпоставке о нормалности

расподеле стохастичког члана модела (Табела О.3.1). 
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Финансијски сектор
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	�������� -0,0015 0,6574

DLE (-4) 0,4357 0,0044

DLWRS (-4) -0,3112 0,0244

DLR (-11) 0,1288 0,0224

V1 (��	. 2009) -0,1025 0,0002

VS1 0,0205 0,0472

VS3 0,0320 0,0026

VS5 0,0471 0,0000

R-squared 0,4862

0,0000

0,7961

Prob (BLJQ(2) statistic) 0,9670

Prob (JB statistic) 0,1818
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Prob (BLJQ(1) statistic)
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Пошто највећи број емпиријских истраживања проблематичне кредите објашњава показатељима привредног

раста, попут производног јаза или раста БДП-а, оцењен је и тромесечни економетријски модел. Поред

детерминаната које су присутне у месечном моделу, у анализу су уведене и временске серије – дсз. реални БДП

(LGDP), стопа незапослености (LUR) и каматна маржа у односу на оперативне приходе (LNIM). Стопа

незапослености је обрачуната према подацима Националне службе за запошљавање о броју незапослених лица и

подацима РЗС-а о броју запослених.

Полазећи од методе постепеног укључивања

најзначајнијих објашњавајућих променљивих, у

Табели О.3.2. је представљен оцењен

економетријски модел за период од Т3 2008. до Т4

2015. године. Све временске серије у моделу

претходно су логаритмоване, а затим

трансформисане у прве диференце, дакле у

тромесечне стопе раста. Најважнији допринос

овог модела представља значајан утицај

тромесечног раста дсз. реалног БДП-а.

Коефицијент уз БДП већи од један одражава

висок степен осетљивости кретања укупних

проблематичних кредита на привредни раст, при

чему се овај утицај првенствено везује за

проблематичне кредите привреде, који чине

највећи део проблематичних кредита банкарског

сектора. Девизни курс, као и у случају месечног

модела, утиче на кретање проблематичних

кредита с помаком од једног тромесечја. Виша

вредност коефицијента у односу на претходни

модел последица је укључивања нових

објашњавајућих променљивих и другачије

фреквенције података. С друге стране, стопа

незапослености испољава утицај негативног

знака на кретање проблематичних кредита с

кашњењем од три тромесечја. Тај утицај може се објаснити побољшањем финансијске позиције предузећа на

основу смањења расхода за запослене. Ипак, у моделу је значајан и утицај дсз. реалних нето плата, који одражава

раст проблематичних кредита у случају смањења нето плата с помаком од четири тромесечја. Утицај референтне

каматне стопе реализује се такође након четири тромесечја. Ако се упореде коефицијенти уз девизни курс и

референтна каматна стопа, може се закључити да њихов релативан однос одражава учешће динарских пласмана у

укупним пласманима привреди и становништву, које је на крају 2015. износило 28,6%. Слично БДП-у, каматна

маржа остварује знатан утицај с позитивним знаком, указујући на то да повећање каматне марже упућује на

повећање ризика зајмопримаца и последично на раст проблематичних кредита. На Графикону О.3.1. приказано је

стварно и оцењено кретање тромесечног раста учешћа укупних бруто проблематичних кредита. 

Како бисмо упоредили утицај макроекономских променљивих на различите секторе, посебно су оцењени

тромесечни модели за сектор физичких лица и корпоративни сектор47. Оцене параметара модела приказане су у

Табели О.3.3. Спецификација модела проблематичних кредита корпоративног сектора једнака је спецификацији

модела укупних проблематичних кредита, али су оцењене вредности различите.

47 Корпоративни сектор укључује сектор привредних друштава, јавна предузећа, сектор финансија и осигурања, сектор страних лица и сектор

других коминтетната.
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��������� 0,0138 0,0421

DLGDP(-1) -1,3229 0,0181

DLE(-1) 0,7176 0,0006

DLUR(-3) -1,8046 0,0000

DLWRS (-4) -0,6599 0,0159

DLR(-4) 0,1811 0,0006

DLNIM(-1) 1,2731 0,0002

R-squared 0,8738

0,0000

0,9260

Prob (BLJQ(2) statistic) 0,9160

Prob (JB statistic) 0,7119
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У складу са очекивањем, повратно смањење бруто проблематичних кредита корпоративног сектора, услед

повећања стопе незапослености, након три тромесечја је веће у односу на укупне проблематичне кредите (Табела

О.3.2). Утицај БДП-а је слабији и спорији у случају физичких лица, будући да економска активност доминантно

опредељује кретање проблематичних кредита корпоративног сектора. У односу на корпоративни сектор, девизни

курс бележи слабији ефекат на сектор физичких лица, такође с кашњењем од једног тромесечја. Ако се узме у

обзир релативан однос ефеката уз референтну каматну стопу и девизни курс, уочава се да код физичких лица канал

девизног курса има слабији утицај од канала каматне стопе него што је то случај код корпоративног сектора. То је

последица вишег степена динаризације пласмана становништву од око 43% на крају 2015. С друге стране,

спецификација модела проблематичних кредита физичких лица разликује се у односу на претходно разматране

моделе, пошто каматна маржа није статистички значајна. Кретање реалних дсз. плата знатно утиче на стопу

проблематичних кредита физичких лица с кашњењем од једног тромесечја, имајући у виду да могућност редовног

измирења обавеза становништва битно опредељују његови приходи. Стварно и оцењено кретање стопе

проблематичних кредита у корпоративном сектору и сектору физичких лица представљено је на графиконима

О.3.3. и О.3.4. 

Финансијски сектор
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II.3. Небанкарски финансијски 

сектор

II.3.1. Друштва за осигурање

Усклађивање с новим Законом о осигурању,48 којим
се уводи низ новина ради унапређења обављања
делатности осигурања, обележило је 2015. Подаци
о пословању друштава за осигурање49 указују на то
да је сектор осигурања у Србији адекватно
капитализован и профитабилан, уз потенцијал за
даљи развој. Позитивне тенденције, које су током
године забележене код већине кључних показатеља
пословања, додатно побољшавају стање у овом
сектору, док преовлађујуће учешће друштава за
осигурање у страном власништву чини домаћи
сектор осигурања зависним од глобалних трендова.

Сектор осигурања, са учешћем од 5,8% у укупној

билансној суми финансијског сектора који је под

надзором Народне банке Србије, заузима друго место

на финансијском тржишту у Републици Србији. Иако

је то учешће и даље знатно испод учешћа банкарског

сектора, приметан је позитиван тренд његовог раста.

Поменуто учешће је за 0,6 п.п. веће у односу на крај

2014, када је износило 5,2%. С друге стране, тренд

смањења броја друштава за осигурања је настављен.

Тако је на крају 2015. у Србији пословало 20 друштава

за осигурање и четири друштава за реосигурање, што

је за једно друштво за осигурање мање него на крају

претходне године. У оквиру друштава која обављају

послове осигурања, животним осигурањем бави се

њих пет, неживотним осигурањем девет, а шест

друштава обавља послове животног и неживотног

осигурања.50 Од укупног броја друштава, 18 друштава

је у већинском страном власништву, а шест у домаћем

власништву. 

Посматрано по власничкој структури, друштва за

осигурање у већинском домаћем власништву

учествују са 28,6% у укупном капиталу свих друштава

за осигурање (Графикон II.3.1). Најзначајнији

инострани власници друштава за осигурање пореклом

су из Аустрије (25,8% укупног капитала) и Холандије

(20,9% укупног капитала). 

Поред друштава за осигурање, на тржишту послује и

20 банака које су добиле сагласност за обављање

послова заступања у осигурању, 95 правних лица

(друштва за посредовање и друштава за заступање у

осигурању), 113 заступника у осигурању (физичка

лица – предузетници) и 15.545 физичких лица која су

добила овлашћење за обављање послова заступања у

осигурању, односно овлашћење за обављање послова

посредовања у осигурању. 
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48 „Службени гласник РС“, бр. 139/2014.
49 Услед измене прописа којима се регулише извештавање друштава за

осигурање, подаци за 2015. су прелиминарни и засновани су на извештајима

које су друштва за осигурање доставила Народној банци Србије, а чија

исправност није била предмет контроле Народне банке Србије.

50 Новим Законом о осигурању имплементирана је одредба из права ЕУ о

обавези одвојеног обављања послова животних од послова неживотних

осигурања, а ради заштите интереса уговарача и корисника осигурања.

Изузетак је предвиђен само за друштва за осигурање која на дан ступања на

снагу овог закона имају дозволу за обављање послова осигурања из обе

групе. За ова друштва је предвиђена обавеза разграничења имовине, обавеза

и капитала према припадности појединој групи послова и њихово одвојено

управљање.



У структури укупне премије преовлађујуће учешће и

даље има обавезно осигурање од аутоодговорности

(35,8%), иза кога следе животно осигурање (23,9%),

осигурање имовине (18,2%) и каско осигурање (7,7%)

(Графикон II.3.5).

Сектор осигурања у Србији је адекватно

капитализован у односу на ризике којима је изложен.

Новим Законом о осигурању промењен је систем

процене адекватности капитала. Прописано је да

расположива маргина солвентности (гарантна резерва)

мора бити најмање једнака захтеваној маргини

солвентности. Како је њихов однос у 2015. код

неживотних осигурања износио 213,4%, а код
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Ниво развијености сектора осигурања у Србији је и

даље испод нивоа развијености овог сектора у

земљама у окружењу и земљама чланицама ЕУ, што

упућује на потенцијал за развој овог сектора. Учешће

укупне премије у БДП-у (penetration ratio) на нивоу

ЕУ је у 2014.51 износило 6,8%,52 док је у Србији то

учешће било вишеструко мање – 1,8%. Такође, укупна

премија по глави становника (density ratio), која је у

2014. години у Србији износила 98 долара, знатно је

мања од премије по глави становника на нивоу ЕУ, која

је износила 1.902 долара53 (Графикон II.3.2). Ипак,

поменути показатељи бележе благе позитивне

тенденције, па је учешће укупне премије у БДП-у

Републике Србије порасло на 2% у 2015. години, док је

укупна премија по глави становника повећана за

четири долара у односу на претходну годину. 

Позитиван тренд је забележен и у сегменту укупне

премије, која је у 2015. години износила 80,9 млрд

динара, што је номиналан раст од 16,6% у односу на

2014. годину. Упркос наведеном расту, Србија се,

посматрано по апсолутној висини укупне премије,

налази иза земаља у окружењу (Графикон II.3.3). 

Повољан тренд је забележен и код структуре укупне

премије, у којој се бележи континуиран раст учешћа

премије животног осигурања (Графикон II.3.4). Услед

већег номиналног раста премије животних осигурања,

учешће овог осигурања у укупној премији је порасло

са 23,1%, колико је износило на крају 2014, на 23,9%

на крају 2015. године.

51 Последњи познати подаци.
52 Извор: Swiss Re, Sigma No 4/2015 World Insurance In 2014: Back To Life.
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животних 328,6%, може се закључити да је

адекватност капитала друштава за осигурање у Србији

на задовољавајућем нивоу. 

Однос укупног капитала и укупне активе одражава

ниво изложености друштава за осигурање ризицима

карактеристичним за ову делатност. Током 2015.

забележен је раст вредности овог показатеља, па је

његова вредност код друштава која се претежно баве

неживотним осигурањима на крају 2015. износила

23,4% (21,2% у 2014), а код друштава која се баве

животним осигурањем 21,5% (19,5% у 2014). 

Ради обезбеђења заштите интереса осигураника и

трећих оштећених лица, односно благовремене

исплате штета, од посебног значаја је да друштво за

осигурање формира адекватан ниво техничких

резерви, као и да их инвестира на начин који

обезбеђује ликвидност, сигурност и профитабилност

друштва за осигурање, измирење његових будућих

обавеза, као и дисперзију ризика. Техничке резерве

морају бити покривене адекватним облицима

улагања. У супротном, постоји ризик да ће друштва

за осигурање имати проблеме при извршењу обавеза

према осигураницима. Техничке резерве свих

друштава за осигурање су на крају 2015. износиле

131,0 млрд динара, што је номинални раст од 12,0% у

односу на 2014. У структури техничких резерви

најзначајније је учешће математичке резерве (52%

укупних техничких резерви). И код друштава која се

претежно баве пословима неживотних и код

друштава која се баве пословима животних

осигурања у 2015. забележена је потпуна

покривеност техничких резерви, у складу с новим

правилима инвестирања.

Ликвидност друштава за осигурање такође је важан

фактор при оцени квалитета имовине. Поред

ликвидних облика имовине, средства друштава за

осигурање уложена су и у инструменте које

карактерише ограничена ликвидност. Ти инструменти,

између осталог, обухватају нематеријална улагања,

некретнине, ХоВ којима се не тргује и потраживања.

Последњих година приметан је тренд опадања учешћа

мање ликвидних облика имовине у укупној активи,

тако да је то учешће код друштава која се претежно

баве неживотним осигурањима на крају 2015.

износило 19,9% (24,0% на крају 2014), а код друштава

која се претежно баве животним осигурањима 2,6%

(3,1% на крају 2014).

Сектор осигурања је 2015. завршио с позитивним нето

резултатом у износу од 2,8 млрд динара. Након две

године негативног пословања, показатељи

профитабилности друштава која се претежно баве

неживотним осигурањима у 2015. години били су

позитивни. Стопа приноса на капитал износила је

6,6% (–2,7% у 2014), а стопа приноса на активу 1,4%

(–0,6% у 2014) (Графикон II.3.6). Код друштава за

осигурање која се претежно баве животним

осигурањима поменути показатељи профитабилности

су и током 2015. остали позитивни, али нешто нижи у

односу на претходну годину. Забележена стопа

приноса на капитал код ових друштава је износила

6,5% (11,9% у 2014), а стопа приноса на активу 1,2%

(2,1% у 2014) (Графикон II.3.7). 

Финансијски сектор

������: ���.

-5

-3

-1

1

3

5

7

9

11

13

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

	�
��� � ��
�� 	�
��� � ��
��

���
��� II.3.6. ���������	 
	��	��	�����	 
���	����	� ��	��	���
(� %)

-5

-3

-1

1

3

5

7

9

11

13

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

��(��� �� ����	�
 ������ �� ��	��

����: ���.

�������� II.3.7. ���������	 
	��	��	�����	 
�	����	� ��	��	���
(� %)

�



2014). Однос меродавних трошкова спровођења

осигурања и меродавне премије у самопридржају

(Expenses Ratio) опао је са 46,5%, колико је износио на

крају 2014, на 41,4% на крају 2015. године. Упркос

његовом паду, рацио трошкова је и даље висок и

указује на недовољну ефикасност поступка

спровођења осигурања. Однос меродавних штета и

меродавних премија у самопридржају (Loss Ratio)

показатељ је адекватности политике цена

осигуравајућих друштава. Он указује на способност

друштава за осигурање да приходима од премија

измирују штете. Ниска вредност овог показатеља

сигнализира да су премије које наплаћују друштва за

осигурање више од потребних, а његова висока

вредност на немогућност друштва да измирује обавезе

по штетама. Вредност овог показатеља је у 2015. опала

са 54,4%, колико је износила на крају 2014, на 53,4%. 

Почев од 27. јуна 2015. примењује се нов Закон о

осигурању, који је усвојен 18. децембра 2014. године.

Поменутим законом уведен је низ новина ради

унапређења надзора над обављањем делатности

осигурања, уређења тржишта осигурања, као и

заштите права и интереса корисника услуга

осигурања.55 Током 2015. донет је и низ подзаконских

аката којима се:

- успоставља нов систем процене солвентности

друштва, у складу са оквиром Солвентност I, уз

побољшање поступка вредновања имовине и процене

ликвидности;

- примењују квалитативни захтеви другог стуба

Директиве Солвентност II, чиме се детаљно уређују

кључне функције друштва за осигурање;

- обједињују правила за формирање техничких

резерви и спроводи део захтева Директиве

Солвентност II, који се односи на квалитет података и

проверу адекватности појединачних техничких

резерви, а уводе се и нове врсте техничких резерви и

експлицитно утврђује обавеза формирања техничких

резерви у бруто износу;

- дефинишу нова правила инвестирања;

- прописује обавеза процене некретнина друштава на

сваке три године од стране независног процењивача; 

- ближе одређује садржај напомена уз финансијске

извештаје и унапређују захтеви у погледу

информација из ревизорског извештаја;
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На профитабилност друштава за осигурање указује и

вредност комбинованог показатеља. Комбиновани

показатељ представља меру профитабилности из

послова осигурања и рачуна се као однос меродавних

штета и трошкова спровођења осигурања, с једне

стране, и меродавне премије у самопридржају, с друге

стране. Вредност овог рација испод 100% указује на

способност друштава за осигурање да из прикупљене

премије исплате штете и покрију настале трошкове.

Ако је вредност овог показатеља изнад 100%,

претпоставља се да друштва при одређивању висине

премије узимају у обзир и потенцијалне приходе од

инвестирања на финансијском тржишту и тржишту

непокретности, што их излаже додатним тржишним

ризицима. Код друштава која се претежно баве

пословима неживотних осигурања, вредност

комбинованог рација је смањена са 100,9% на крају

2014. на 94,8% на крају 2015. (Графикон II.3.8). Такво

кретање може се окарактерисати као врло повољно и

указује на смањење изложености друштава за

осигурање тржишним ризицима. Смањење

комбинованог рација у 2015. резултат је бржег раста

меродавне премије у самопридржају54 од раста

меродавних штета у самопридржају и трошкова

спровођења осигурања. Профитабилност

осигуравајућих компанија још је повољнија ако се

узме у обзир и добит коју друштва за осигурање

остварују од инвестирања својих средстава. Однос

инвестиционе добити и меродавне премије у

самопридржају је код друштава која се претежно баве

неживотним осигурањем у 2015. износио 3,3% (5,2% у
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54 Самопридржај је део износа уговором преузетих ризика који друштво за

осигурање увек задржава у сопственом покрићу и који може да покрије

својим средствима.

55 Више о новом Закону о осигурању видети у Годишњем извештају о

стабилности финанисијког система за 2014. годину.
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- поједностављују прописи за извештавање;

- ближе уређује издавање дозвола за обављање

послова осигурања/реосигурања и појединих

сагласности Народне банке Србије, као и издавање

дозволе за рад посредницима/заступницима у

осигурању и услови за обављање тих послова;

- унапређује начин стицања звања овлашћеног

актуара, као и садржај његовог мишљења;

- регулише процес надзора над обављањем делатности

осигурања, у складу са Смерницама Европске агенције

за осигурање и струковне пензије (European Insurance
and Occupational Pensions Authority – EIOPA);

- уређује садржина и начин вођења података у

регистрима Народне банке Србије о субјектима

надзора у делатности осигурања;

- врши усклађивање са Смерницама Европске агенције

за осигурање и струковне пензије које уређују

решавање приговора од стране друштава за осигурање

и заступника/посредника у осигурању.

Новим Законом о осигурању и донетим подзаконским

актима стварају се регулаторне и друге претпоставке

за развој и унапређење сектора осигурања, пре свега

подизањем квалитета обављања ове делатности,

усклађивањем са стандардима у развијеним

тржишним привредама и заштитом осигураника и

других корисника услуга осигурања. У предстојећем

периоду може се очекивати интензивирање

активности у вези с припремама за примену

Директиве Солвентност II, којом се почев од 2016.

године уређује делатност осигурања у ЕУ и којом се

уводе сложенији захтеви солвентности ради

обезбеђења довољног капитала за ризике којима су

друштва за осигурање изложена.

Будући да сектор осигурања знатно утиче на развој

привреде сваке земље, од велике важности је

одржавање стабилности овог сектора, обезбеђење

услова за његов развој и заштита осигураника,

корисника осигурања и трећих оштећених лица. Ниво

развијености тржишта осигурања у Србији знатно

заостаје за земљама чланицама ЕУ. Међутим, низак

ниво укупне премије по становнику указује на велики

потенцијал за даљи развој сектора осигурања, пре

свега с растом животног стандарда грађана. Друштва

за осигурање могу додатно допринети даљем развоју

овог сектора креирањем производа који одговарају

специфичним потребама и могућностима њихових

клијената.

Кретања у сектору осигурања у Србији током 2015.

године могу се окарактерисати као повољна.

Адекватност капитала друштава за осигурање је на

задовољавајућем нивоу, посебно имајући у виду ниво

формираних техничких резерви и њихову потпуну

покривеност, као и однос између расположиве и

захтеване маргине солвентности. Такође,

профитабилност друштава за осигурање је

задовољавајућа и додатно доприноси одржавању

адекватности капитала ових друштава. Ипак,

трошкови спровођења осигурања и даље су високи, а

осим у овој области, додатна унапређења су пожељна

и у области едукације становништва о предностима

осигуравајућих производа, као и код даљег развоја

сектора осигурања као значајног домаћег

институционалног инвеститора.

II.3.2. Добровољни пензијски фондови

Нето имовина добровољних пензијских фондова у
Србији је на крају 2015. године износила 28,9 млрд
динара, или за 23% више него на крају 2014. Укупан
број корисника услуга добровољних пензијских
фондова на крају 2015. износио је 190.492, при чему
су ови корисници закључили укупно 258.068 уговора
о чланству. Међутим, само 25% корисника је
активно, односно редовно уплаћује доприносе у
добровољни пензијски фонд, а тек сваки десети
запослени је члан неког пензијског фонда, што
говори о недовољној развијености овог сектора, али
и o постојању потенцијала за његов будући развој.

На основу Закона о добровољним пензијским

фондовима и пензијским плановима,56 у Србији су

крајем 2006. почели с радом први добровољни

пензијски фондови. Добровољни пензијски фондови

су институције колективног инвестирања, у оквиру

којих се пензијски допринос прикупља и улаже у

различите врсте имовине ради остварења прихода и

смањења ризика улагања. Ти фондови су засновани на

принципу дефинисаних уплата, где висина пензије

није унапред позната и зависи од висине уплаћених

доприноса и приноса од инвестирања имовине фонда.

Финансијски сектор

56 „Службени гласник РС“, бр. 85/2005 и 31/2011. 



нето имовине утичу нето уплате средстава у фондове,

исплате средстава из фондова и добит коју фондови

остварују од улагања средстава (Графикон II.3.9). За

разлику од ранијих година, када је нето имовина

углавном расла по основу уплата, од 2013. године

принос од инвестирања је главни фактор који

подстиче њен раст. Томе су допринели пре свега

високи приноси који се остварују од улагања у

државне ХоВ, али и смањење износа нето уплата, с

обзиром на то да је износ укупних уплата остао на

приближно истом нивоу, док је износ исплата знатно

порастао. Тако је током 2015. нето имовина порасла за

5,3 млрд динара, од чега се 4,0 млрд динара односило

на раст имовине по основу инвестирања. Укупне

уплате доприноса у добровољне пензијске фондове,

умањене за износ наплаћене накнаде при уплати,

износиле су 2,5 млрд динара, а укупне исплате 1,2

млрд динара (Графикон II.3.10). Међутим, начин на

који се врше исплате релативно је неповољан,

односно не одговара природи исплате пензија, јер се

чак 97% исплата односи на једнократне исплате, и то

најчешће одмах након што члан добровољног

пензијског фонда оствари прописани старосни услов

за повлачење акумулираних средстава. 

Добровољни пензијски фондови улажу у складу са

својим инвестиционим политикама. У том смислу, и

даље је заступљен конзервативни приступ улагања.

Скоро 83% њихове имовине на крају 2015. године
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Народна банка Србије Годишњи извештај о стабилности финансијског система у 2015.

Добровољним пензијским фондовима управљају

друштва за управљање, којима је организовање и

управљање овим фондовима једина делатност.

Оснивачи друштава за управљање су пре свега

осигуравајућа друштва и пословне банке. Имовина

добровољног пензијског фонда је одвојена од

имовине друштва за управљање и води се на рачуну

код кастоди банке57. 

На крају 2015. у Србији су пословала четири друштва

за управљање, која су управљала имовином седам

добровољних пензијских фондова, што је за један

фонд више у односу на крај 2014. године.

Сектор добровољних пензијских фондова у Србији

остварује позитивне резултате. Међутим, због ниског

животног стандарда и потребе за додатном

едукацијом грађана о користима које проистичу из

нетрадиционалних облика штедње, овај део

пензијског система може се оценити као недовољно

развијен. Да би се прекинуо такав тренд, неопходно је

да надлежне институције наставе да усмеравају своје

активности на информисање и едукацију грађана о

користима овог вида дугорочне штедње. 

Укупна нето имовина добровољних пензијских

фондова константно бележи повећање. На крају 2015.

износила је 28,9 млрд динара, или за 23% више него

на крају претходне године. На промену вредности

57 Банка која води рачун фонда, обавља друге кастоди услуге за рачун

добровољног пензијског фонда и поступа по налозима друштва за управљање

који су у складу са законом.
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било је уложено у ХоВ Републике Србије. Орочени

депозити код банака и средства на рачуну кастоди

банке чинили су 12,7%, а акције нешто више од 4%

имовине фондова (Графикон II.3.11). 

На крају 2015. године 12,8% укупне имовине фондова

било је у еврима, а 87,2% укупне имовине, или 25,3

млрд динара, у домаћој валути. 

Индекс FONDex58 је на крају 2015. достигао вредност

од 2.407,45 поена и био је за 342,0 поена виши у

односу на претходну годину. Годишњи принос

FONDex-а, од чак 16,6% током 2015. године,

представља највећи остварени годишњи принос од

почетка пословања добровољних пензијских фондова,

а последица је знатних смањења каматних стопа на

државне хартије, што је изазвало нагли раст

вредности дела портфолија добровољних пензијских

фондова који се односи на ове хартије. Како пораст

FONDex-а представља пондерисани просек приноса

свих фондова, можемо рећи да је вредност имовине

пензијских фондова очувана и у односу на стопу

инфлације у претходној години (1,5%) и у односу на

промене девизног курса (мг. стопа депрецијације у

односу на евро – 0,6%). Почетну вредност од 1.000

поена овај индекс је имао 15. новембра 2006, на дан

када је први добровољни пензијски фонд почео с

радом, а принос FONDex-а од почетка пословања је на

крају 2015. износио 10,1% (Графикон II.3.12). 

Првенствено због високог учешћа дужничких

инструмената и депозита код банака у портфолијима

фондова, највећи део имовине фондова изложен је

ризику промене каматних стопа. 

Са становишта системског ризика којима су изложени

добровољни пензијски фондови у Србији, можемо

издвојити пре свега ризик концентрације улагања.

Добровољни пензијски фондови ни током 2015.

године нису имали улагања у иностранству. Ради

одговарајуће дисперзије ризика, неопходно је развити

домаће тржиште капитала (нарочито дугорочних

финансијских инструмената), јер је то неопходан

предуслов за диверсификацију улагања. 

За даљи развој овог сектора, од значаја су и пореске

олакшице приликом улагања, које, у нашем случају,

прате раст цена на мало. Након спроведених мера

фискалне консолидације, опоравком привреде и

јачањем животног стандарда, може се очекивати и

повећање нивоа уплата у добровољне пензијске

фондове. Јасни сигнали о неопходности правовремене

„штедње за старост“ које су грађанима упутили

носиоци економске политике, уз јачање

информисаности и едукације, између осталог и о

предностима програмираних и ануитетних исплата,

којима се дугорочно обезбеђује додатна пензија,

требало би да утичу на даљи развој добровољних

пензијских фондова у нашој земљи. 

Финансијски сектор

4,1%

82,8%

0,2%

12,7%

������ �	
��� ��������

���	���� �������� 

����	: ���.

�	����� II.3.11. ��������� ����	
  ����	
 
��� 	� ��	 31. �
�
���� 2015.
(�  %) 

�

58 FONDex одражава кретање вредности инвестиционих јединица свих

добровољних пензијских фондова на тржишту

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

0

5

10

15

20

25

30

1
2008.

5 9 1
2009.

5 9 1
2010.

5 9 1
2011.

5 9 1
2012.

5 9 1
2013.

5 9 1
2014.

5 9 1
2015.

5 9

�����a ���� 	
��	�� �� (�.�.) FONDex (�.�.)

����	��� II.3.12. ������ ��	
 ��
��� ��� � 
������ FONDex

�����: ���.

(� 
��� RSD)  (	�����, 15. 11. 2006 = 1.000) 

�



активности давалаца лизинга, односно раст њихових

потраживања по основу финансијског лизинга. 

Током 2015. смањена су и доспела ненаплаћена бруто

потраживања, која су на крају године чинила 11,9%

бруто потраживања по основу финансијског лизинга

(15,1% у 2014). Смањено је и учешће нето

књиговодствене вредности ових потраживања у

портфолију (нето потраживања) на 2,9% (4,4% у

2014), а у капиталу на 19,2% (34,9% у 2014).

На побољшање стања у сектору финансијског

лизинга указују и подаци о повећању капитала

давалаца финансијског лизинга и остваривању

позитивног нето резултата. Укупан капитал свих

давалаца лизинга на крају 2015. износио је 7,8 млрд

динара, или за 11,2% више него на крају 2014. На

повећање капитала највише су утицали позитивни

резултати које су даваоци финансијског лизинга

постигли током 2015.

Резултат пре опорезивања је први пут након 2012. био

позитиван (400,4 млн динара, док је у 2014. забележен

губитак у износу од 987,4 млн динара). Томе је пре

свега допринело повећање укупних прихода и

добитака, који су у 2015. години износили 5,9 млрд

динара, што је у односу на 2014. повећање од 31,6%,

док су укупни расходи и губици повећани за само

0,6% у односу на претходну годину и износили су 5,5

млрд динара. Због исказаног позитивног резултата

пре опорезивања, показатељи профитабилности

давалаца лизинга, принос на просечну активу (0,64%)

и принос на просечан капитал (5,39%) били су

позитивни, за разлику од краја 2014, када су ови

показатељи имали негативну вредност.

Структура прималаца лизинга

Структуру прималаца лизинга, као и претходних

година, карактерисало је високо учешће пласмана по

основу финансијског лизинга одобрених

привредним друштвима која не припадају

финансијском сектору (83,6% на крају 2015. у односу

на 85,0% на крају 2014). 
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II.3.3. Сектор финансијског лизинга

У сектору финансијског лизинга су током 2015.
године забележене одређене позитивне тенденције.
Даваоци финансијског лизинга су на нивоу сектора
остварили позитиван резултат и повећали свој
укупан капитал. Међутим, укупна билансна
актива и број запослених су опали у односу на крај
претходне године.

Посао финансијског лизинга представља финансијско

посредовање, при чему давалац лизинга,

задржавајући право својине над предметом лизинга,

на примаоца лизинга преноси овлашћење држања и

коришћења предмета лизинга, са свим ризицима и

користима, а у замену за лизинг накнаду. Послом

даваоца финансијског лизинга на крају 2015. бавило

се 16 институција, што је непромењено у односу на

крај претходне године. Међутим, тренд смањења

броја запослених је настављен, тако да је укупан број

запослених на крају 2015. године (419) био нижи у

односу на крај претходне године (435). 

Најчешћи власници даваоца финансијског лизинга

су банке, чланице банкарских група или друге

финансијске институције (чак 14 давалаца

финансијског лизинга налази се у власништву ових

лица). У власничкој структури доминирају страна

правна лица, јер је чак девет давалаца финансијског

лизинга у њиховом 100% или већинском власништву.

Билансна актива свих давалаца лизинга је смањена за

7,9% (са 65,4 млрд динара, колико је износила на

крају 2014, на 60,3 млрд динара на крају 2015). У Т1

је билансна актива смањена, да би током друге

половине године уследио њен раст. Народна банка

Србије је у јулу 2015. донела Одлуку о минималним

условима за закључење уговора о финансијском

лизингу и о начину исказивања лизинг накнаде и

других трошкова који настају закључењем тог

уговора.59 Том одлуком је ублажила претходно

прописане услове под којима су даваоци лизинга

ценили финансијско стање и кредитну способност

прималаца лизинга и омогућила раст кредитне

59 „Службени гласник РС“, бр. 61/2015.
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На Графикону II.3.13. може се видети да су

пољопривредници у укупним пласманима

учествовали са 4,5% (4,9% у 2014), јавна предузећа са

4,2% (2,4% у 2014), предузетници са 3,7% (3,6% у

2014) и физичка лица са 3,2% (3,1% у 2014). 

Структура пласмана према предмету

лизинга

Знатнијих промена у структури пласмана према

предмету лизинга у односу на претходну годину није

било (Графикон II.3.14). Највеће учешће у поменутој

структури у 2015. години имало је финансирање

теретних возила, минибуса и аутобуса – 34,9% (32,7%

у 2014) и путничких возила – 28,0% (25,4% у 2014).

Пораст учешћа је забележен и код финансирања

грађевинских машина (са 3,8%, колико је износио на

крају 2014, на 4,3% у 2015), док је учешће

финансирања производних машина и опреме смањено

са 7,4% на 3,4%, а учешће финансирања

пољопривредних машина и опреме са 9,8% на 9,1%,

што се може довести у везу и са смањењем учешћа

пољопривредника у структури прималаца лизинга. 

Сектор финансијског лизинга, иако недовољно

развијен, током 2015. године забележио је одређене

позитивне промене, које се пре свега огледају у

оствареном добитку и повећању капитала давалаца

финансијског лизинга. Билансна актива давалаца

финансијског лизинга је опала у односу на

претходну годину. Међутим, тренд опадања је

заустављен у другој половини године, на који је

позитивно утицала и Одлука о минималним

условима за закључење уговора о финансијском

лизингу и о начину исказивања лизинг накнаде и

других трошкова који настају закључењем тог

уговора Народне банке Србије, и у будућем периоду

може се очекивати њен даљи раст. Наведене промене

позитивно утичу на сектор финансијског лизинга, а

како учешће билансне активе овог сектора у

финансијском систему земље износи тек 1,8% (2%

на крају 2014), може се закључити да чак ни

евентуални ризици у пословању сектора

финансијског лизинга не би могли знатно утицати на

стабилност финансијског система у целини.

Финансијски сектор
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Финансијска тржишта

III.1. Тржиште новца

Фактори из домаћег и међународног окружења

створили су додатни простор Народној банци Србије

за ублажавање монетарне политике. Референтна

каматна стопа је током 2015. снижена са 8% на 4,5%,

или за укупно 3,5 п.п., а њено снижавање је

настављено и током 2016. године. На тај начин је

циклус смањења ове стопе, започет у мају 2013.

године, резултирао снижењем референтне каматне

стопе на њен најнижи ниво у режиму циљања

инфлације. Знатно смањење референтне каматне

стопе пренело се и на каматне стопе на тржишту

новца и цену задуживања државе и приватног

сектора, које су такође снижене на до сада најниже

вредности.

Кретање курса динара према евру било је релативно

стабилно у 2015. Апрецијацијски притисци били су

забележени током већег дела године, најпре услед

повећаног интересовања нерезидената за улагање у

динарске ХоВ Републике Србије дужих рочности, а

затим и услед прилива СДИ, појачаног прилива

дознака и већег одобравања валутно индексираних

кредита од стране банака. Крајем године били су

израженији депрецијацијски притисци, јер су страни

инвеститори пред почетак нормализације монетарне

политике ФЕД-а смањивали своју изложеност према

тржиштима у успону, а тиме и према Србији. Поред

тога, у овом периоду знатно је била повећана и

тражња домаћих предузећа за девизама због већих

плаћања за увоз енергената. Како би ублажила

прекомерне дневне осцилације курса, без намере да

утиче на тренд његовог кретања, Народна банка

Србије је током 2015. интервенисала и на страни

куповине (укупно са 970,0 млн евра) и на страни

продаје девиза (укупно са 450,0 млн евра), тако да је

током године била нето купац 520,0 млн евра.

Након јануарског смањења стопа по којима банке

обрачунавају девизну обавезну резерву и повећања

дела девизне обавезне резерве који се издваја у

динарима, чиме је ослобођена девизна, али повучена

динарска ликвидност, у септембру 2015. донета је

одлука о постепеном смањењу стопа девизне обавезне

резерве у наредних шест месеци. По тој основи у Т4

2015. ослобођено је 221 млн евра девизне и 13 млрд

динара динарске обавезне резерве. Стопа девизне

обавезне резерве смањиваће се до фебруара 2016.

године, када ће износити 20% на изворе рочности до

две године и 13% на изворе дужих рочности, док ће

стопе динарске обавезне резерве остати непромењене

(5% на изворе до две године и 0% на изворе дужих

рочности). На тај начин ослобођен је део кредитног

потенцијала банака, те се по том основу може

очекивати повећање кредитне активности и даље

снижавање каматних стопа на кредите које банке

одобравају клијентима.

III. Финансијска тржишта 

На финансијска тржишта у Србији повољно је утицала стабилна макроекономска ситуација у земљи, која се
испољавала кроз ниску инфлацију и релативну стабилност курса динара. Фискално прилагођавање је смањило
потребу државе за задуживањем, што је, уз пад премије ризика земље и побољшање изгледа кредитног
рејтинга, омогућило знатно снижење каматних стопа. Ипак, неизвесности из међународног окружења
(повећање стопе ФЕД-а, успоравање привредног раста Кине, нестабилност на финансијским и робним
тржиштима) могле би да утичу на прилив капитала у Србију.



Како би подстакла развој међубанкарског своп

тржишта, Народна банка Србије организује

двонедељне и тромесечне аукције своп продаје,

односно куповине девиза којима се обезбеђује

додатна девизна, односно динарска ликвидност.

Током 2015. године обим своп трансакција између

банака и Народне банке Србије био је вишеструко

већи од обима оствареног у претходним годинама

(550,5 млн евра у односу на 180,0 млн евра у 2014).

Такође, уочљив је знатан пораст обима своп

трансакција између банака, који је у 2015. износио

304,4 млн евра (25,8 млн евра током 2014).

На Графикону III.1.2. може се видети да је просечан

дневни промет на међубанкарском тржишту новца

имао у 2015. години знатно већу вредност у односу на

просечан промет остварен у 2014. години (раст са 2,5

млрд динара на 3,6 млрд динара). Знатно виши

просечни дневни промет на овом тржишту остварен је

током Т1 (9,6 млрд динара) и последица је смањене

ликвидности банкарског сектора у овом периоду. Већ

у Т2 просечан дневни промет је смањен на 2,1 млрд

динара, да би у другој половини године био враћен на

уобичајене вредности (1,5 млрд динара у Т3 и 1,8

млрд динара у Т4). 

Каматна стопа BEONIA60 је у већем делу године

наставила да осцилира испод референтне каматне

стопе, али се њена просечна месечна вредност у

фебруару (када је остварен највећи промет на овом
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Kао главне операције на отвореном тржишту Народна

банка Србије спроводи реверзне репо трансакције

(репо продаја ХоВ) усмерене у правцу повлачења

вишкова ликвидности банкарског сектора. Метод

трговања је аукцијски, по варијабилној вишеструкој

каматној стопи, уз седмодневну рочност трансакције

и са унапред познатим износом ХоВ које Народна

банка Србије продаје. Највиша каматна стопа коју

банке могу понудити једнака је референтној каматној

стопи Народне банке Србије. Као предмет тих

трансакција коришћене су искључиво динарске ХоВ

чији је емитент Народна банка Србије.

Просечна репо стопа остварена на последњој репо

аукцији у 2015. години снижена је са 6,20%, колико је

износила на последњој аукцији у 2014, на 2,56%

(снижење од 364 б.п., док је референтна каматна стопа

снижена за 350 б.п.). Највеће снижење забележено је

на првој аукцији у априлу (од чак 90 б.п.) и у њему је

рефлектовано и мартовско снижење референтне

каматне стопе, будући да услед смањења вишкова

динарске ликвидности банака аукције нису одржаване

у марту 2015. Због повећане динарске ликвидности,

али и смањења обавезне резерве која се издваја у

динарима са 158,1 млрд динара на 145,3 млрд динара,

банке су током 2015. године повећале пласмане у ХоВ

Народне банке Србије (са 7,5 млрд динара на 30,6

млрд динара), као и преконоћне депозите код Народне

банке Србије (са 2,0 млрд динара на 64,2 млрд динара)

(Графикон III.1.1).
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60 Просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на

међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији.
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додатно допринела и фискална консолидација. Услед

тога, каматне стопе на државне записе ниже су од

референтне каматне стопе и стопа BELIBOR исте

рочности (Графикон III.1.4). 

Стање продатих динарских државних записа62 на

крају 2015. износило је 91,8 млрд динара, или за 5,3

млрд динара мање него на крају 2014. Током 2015.

године организовано је 25 аукција државних записа –

осам аукција тромесечних, пет аукција

шестомесечних и 12 аукција годишњих (53

недељних) државних записа. Укупна вредност

емисија државних записа у 2015. години је износила

157 млрд динара (од чега се 24 млрд динара односило

на тромесечне, 15 млрд динара на шестомесечне, а

118 млрд на годишње записе). Тражња за записима је

премашила понуду и износила је 182,6 млрд динара

(116% емисије), што је за 12,9 млрд динара више од

тражње из 2014, док је понуда државних записа била

на приближно истом нивоу као и претходне године. С

друге стране, реализација је била нижа (110,1 млрд

динара, или 70% емисије). Од априла 2015. тражња за

државним записима је знатно премашивала понуду,

што је, заједно с падом референтне каматне стопе,

допринело паду каматних стопа на ове ХоВ. Највећа

тражња је забележена код емисије шестомесечних

записа у јуну 2015. године. Код те емисије тражња је

достигла чак 410% обима емисије, што је омогућило

снижење остварене стопе за чак 175 б.п. у односу на

претходну емисију записа исте рочности. Најнижа

Финансијска тржишта

тржишту од 2012) и августу (услед продубљивања

кризе у Грчкој) приближила референтној каматној

стопи. Разлика између просечне месечне вредности

каматне стопе BEONIA и каматне стопе на депозитне

олакшице кретала се током године између 6 б.п. у

децембру до 229 б.п. у фебруару 2015. У децембру је

просечна вредност стопе BEONIA била на нивоу од

2,6%, док су се просечне вредности за каматне стопе

BELIBOR кретале у распону од 3,1% за најкраћу до

4,1% за најдужу рочност, што представља знатно

смањење у односу на 2014. годину, када су се ове

стопе кретале у распону од 8% до 8,8% (Графикон

III.1.3). 

Стабилизацији каматних стопа на међубанкарском

новчаном тржишту допринело је и смањење коридора

каматних стопа (највиша и најнижа каматна стопа

Народне банке Србије у спровођењу операција на

новчаном тржишту, односно каматна стопа на

кредитне олакшице и каматна стопа на депозитне

олакшице) у односу на референтну каматну стопу са

± 2,5 п.п. на ± 2,0 п.п. у мају 2015, а затим и на ± 1,75

п.п. у фебруару 2016.61 (Графикон III.1.2). Поред

стабилизације каматних стопа, та мера би требало и

да постепено смањи распон између извршне и

референтне стопе и ојача трансмисиони механизам

монетарне политике кроз канал каматних стопа.

Смањење референтне каматне стопе пренело се и на

стопе по којима се држава задужује, а том смањењу је

������: ��	.
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61 Одлука о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у

поступку спровођења монетарне политике („Службени гласник РС“, бр.

45/2011, 98/2012, 125/2014, 42/2015, 61/2015, 86/2015, 93/2015 и 11/2016).

62 Државне ХоВ с рочношћу од три месеца, шест месеци и 53 недеље.



Тржиште државних обвезница је сегмент који се

последњих година знатно развио, али који је изузетно

осетљив на домаће ризике и ризике из међународног

окружења. Стабилна макроекономска ситуација,

снижење референтне каматне стопе, релативно

стабилан девизни курс и ниска инфлација, као и

фискална консолидација довели су до пада премије

ризика земље и побољшања изгледа кредитног

рејтинга, услед чега је било могуће знатно снизити

каматне стопе на државне хартије. Тај пад каматних

стопа у великој мери утиче на снижење трошкова

задуживања државе. 

Неизвесност на међународном финансијском

тржишту се током 2015. огледала у очекивању

повећања референтне каматне стопе ФЕД-а, до чега је

и дошло у децембру 2015. године. Поред тога, криза у

Грчкој, турбуленције на кинеском финансијском

тржишту и успоравање раста Кине, већа

нестабилност на финансијским и робним тржиштима

могли би да утичу на приливе капитала у Србију,

услед евентуалног раста аверзије инвеститора према

ризику на међународном финансијском тржишту. С

друге стране, квантитативно попуштање ЕЦБ-а

смањило је приносе на државне хартије у већини

чланица зоне евра, што може подстаћи инвеститоре

да, у потрази за вишим приносима, улажу у земље у

успону. Србија је смањењем унутрашње и спољне

неравнотеже, као и успешним спровођењем стендбај

аранжмана с ММФ-ом, позитивно деловала на

перцепцију ризика од стране инвеститора. То

потврђује и пад премије ризика и побољшања изгледа

кредитног рејтинга Србије према оцени агенција

Fitch, Standard & Poor’s и Мооdy’s, што би требало да

додатно умањи утицаје могућих потреса на

међународном финансијском тржишту.

Примарну продају државних ХоВ на домаћем

тржишту организује Министарство финансија –

Управа за јавни дуг. Продаја се врши методом аукције

по јединственој каматној стопи. Рочност емитованих

државних ХоВ је у протеклом периоду постепено

продужавана и најдужа рочност хартија емитованих у

домаћој валути тренутно износи десет, а хартија

емитованих у еврима 15 година. Пад каматних стопа

обележио је 2015, па су тако купонске стопе на

државне динарске хартије снижене са 8% на 6% за
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тражња је забележена у фебруару приликом емисије

годишњих записа. 

Посматрано на нивоу 2015, каматна стопа на

тромесечне записе је снижена за 406 б.п., на 2,94%,

на шестомесечне за 385 б.п., на 3,25%, а на годишње

за 391 б.п., на 4,09%. Смањење каматних стопа

настављено је и у 2016. Пад каматних стопа на

динарске државне записе био је израженији од

снижења референтне каматне стопе, јер је фискално

прилагођавање смањило потребу државе за

задуживањем, што је, уз побољшање

макроекономских услова, довело до релативно

високе тражње за државним хартијама. 

Стање државних записа деноминованих у еврима63 на

крају 2015. је износило 281,5 млн евра (316,5 млн евра

на крају 2014). Током године било је пет аукција ових

записа, на којима је забележена релативно висока

тражња (114% емисије), услед чега су каматне стопе

опале за 93 б.п. 

III.2. Тржиште обвезница и акција

Сагледавање ризика с којима се финансијски систем

суочава није могуће без свеобухватног праћења

ризика који настају на финансијским тржиштима.

Развијена финансијска тржишта представљају

алтернативан извор финансирања привреде,

првенствено путем издавања дужничких ХоВ, али и

преко иницијалних јавних понуда власничких хартија.

Издавање и трговање динарским ХоВ такође даје

значајан подстицај процесу динаризације

финансијског система. Међутим, један од проблема

недовољно развијеног тржишта капитала у Србији је

и недовољна понуда финансијских инструмената у

које би инвеститори могли да улажу. Тржиште

корпоративних и муниципалних обвезница у Србији

није развијено, а тржиште акција чини мали број

емитената чијим се акцијама активно тргује, као и

мали обим трговања тим акцијама. На берзи до сада

није било иницијалних јавних понуда акција

компанија. Поред тога, финансијско тржиште у

Србији одликује знатно учешће страних инвеститора,

што га чини осетљивим на ризике из међународног

окружења. 

63 Државне ХоВ с рочношћу 53 недеље. 
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двогодишње обвезнице и са 10% на 8% за

петогодишње обвезнице. Пад купонских каматних

стопа је настављен и у 2016. години, па је за

двогодишње обвезнице ова стопа додатно снижена на

4%, а на трогодишње са 10% на 6%. Такође, купонске

стопе на државне обвезнице емитоване у еврима

снижене су за 1 п.п. до 2,5 п.п., у зависности од

рочности.

Стање динарских државних обвезница64 на крају

2015. године износило је 548,7 млрд динара, што је

раст од 16,9% у односу на крај 2014. године

(Графикон III.2.1). Позитивни ефекти спровођења

фискалне консолидације смањили су потребу државе

да се задужује, због чега је током 2015. раст

вредности стања динарских државних ХоВ био

знатно мањи него ранијих година. И током 2015.

претежно су емитоване динарске хартије, чиме је дат

даљи допринос државе развоју динарског сегмента

финансијског тржишта и процесу динаризације.

Током године није било емисија нових рочности, а

највише је емитовано двогодишњих државних

обвезница. 

Услови на тржишту динарских државних ХоВ били

су под утицајем међународних и домаћих фактора.

Након значајног учешћа страних инвеститора на

аукцијама државних ХоВ у фебруару и марту 2015,

пре свега због закључења трогодишњег стендбај

аранжмана из предострожности с ММФ-ом, од маја је

учешће страних инвеститора на примарним

аукцијама смањено (Графикон III.2.3). Разлог за то је

мањи обим понуде државних ХоВ услед мање

потребе за задуживањем, као и догађаји у

међународном окружењу.

Показатељ односа траженог и прихваћеног износа

динарских државних обвезница (Bid-to cover рацио)

на аукцијама примарне продаје указује на релативно

повољну ситуацију. Овај показатељ је у мају достигао

вредност 3,0, док је у јануару и фебруару износио 1, а

у децембру 1,4 (Графикон III.2.2). 

Финансијска тржишта
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64 Државне ХоВ с рочношћу две, три, пет, седам и десет година.

�

�������	 III.2.3. �������� ���	
���
�� 
 
����� �����
� 
�����
���� �� ���
���� 
�
�����
� ������
� ������
�� 

0

20

40

60

80

100

120

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

5 9 1
2011.

5 9 1
2012.

5 9 1
2013.

5 9 1
2014.

5 9 1
2015.

5 9

����	��	� ����	��	 �����
� �� �����
 (�.�.)

�����	�	 ���������
� (�.�.)

������ �	��	�� �	���	�	��� (�.�.)

( %)

�����: ��	��	���	�� ��	�	��
�.

( ���� RSD)



90

Народна банка Србије Годишњи извештај о стабилности финансијског система у 2015.

последњих аукција у 2015. години, каматна стопа на

двогодишњу државну обвезницу снижена је за 405

б.п., на 4,95%, а за петогодишњу обвезницу за 430

б.п., на 6,5%, док су стопе на трогодишње хартије,

које имају и највеће учешће у укупном портфолију

динарских обвезница, снижене за 311 б.п., на 6,59%. 

Стање државних обвезница Републике Србије које су

деноминоване у еврима на домаћем тржишту у 2015.

повећано је за 0,3 млрд евра, на 2,1 млрд евра

(Графикон III.2.5). Каматне стопе на примарним

аукцијама ових обвезница такође су опале. Највећи

пад исказан је код двогодишњих државних ХоВ

деноминованих у еврима (за 171 б.п.), будући да су

оне и највише емитоване током 2015. године.

Остварене каматне стопе на хартије осталих рочности

ниже су за око 100 б.п. Пад остварених каматних

стопа изазвао је и снижење купонских стопа, тако да

су се на крају 2015. године двогодишње обвезнице

Републике Србије, деноминоване у еврима, емитовале

с купонском стопом од 1,5% (раније 4%), трогодишње

са стопом од 2% (раније 4%), а петогодишње и

десетогодишње са стопом од 3%, односно 3,5%

(раније 4%, односно 5%). Највеће учешће у укупном

портфолију обвезница имају двогодишње ХоВ (38%),

док су најзначајнији власници портфолија ових ХоВ

банке и осигуравајућа друштва. 

Од новембра 2015. су дугорочне хартије номиноване у

динарима и еврима чији је издавалац Република

Србија укључене на prime листинг Београдске берзе.

Просечан проценат реализације на примарним

аукцијама динарских државних обвезница у 2015.

износио је 72,4%, а у јануару и априлу био је нешто

нижи и износио је 57,8% и 43,4%, респективно

(Графикон III.2.3). 

На Графикону III.2.4. може се видети да су, упркос

променљивим тржишним условима, банке и страни

инвеститори остали доминантни купци државних

ХоВ, са учешћем од 91% у портфолију динарских

хартија65 на крају 2015. Страни инвеститори могу да

купују искључиво државне хартије које емитује

Министарство финансија рочности преко једне

године, а већ дуже време показују склоност ка

улагањима у ХоВ дужих рочности. Домаћи

институционални инвеститори (осигуравајућа

друштва и пензијски и инвестициони фондови) и

физичка лица знатно су мање заступљени на

аукцијама динарских државних обвезница, али би

раст њиховог учешћа смањио осетљивост дела јавног

дуга који је у државним ХоВ на улагања страних

инвеститора, имајући у виду да страни инвеститори

често брже од домаћих реагују на евентуалне

негативне вести из домаћег и међународног

окружења. 

Смањење референтне каматне стопе у току 2015.

године за 350 б.п. и висока тражња за динарским

државним обвезницама кључно су допринели да

каматне стопе на примарним аукцијама државних

обвезница забележе знатан пад. Према подацима с

�����: ��	��������� �		�	�	
�.

����	��	 III.2.4. ��������� �	��
	���� 
�������� ������� �	� �� �������� �������

0

20

40

60

80

100

0

100

200

300

400

500

600

700

6 81012
2010.

2 4 6 81012
2011.

2 4 6 81012
2012.

2 4 6 81012
2013.

2 4 6 81012
2014.

2 4 6 81012
2015.

����	* (�.�.) ������ ��	�� (�.�.)

����		 		����	�. (�.�.) ����		 		����	�. (�.�.)

������ ��	�� (�.�.)

* ������	 ��	��, ��	������
��� �������, ��	�	
��	 ��	���	, 
�	�	��� �	�� 	 ������ ����	� �	��.

(� %)(� ���� RSD)

�

�

�������	 III.2.5. ����� �����	�
 �� 
��	���	���	�
 � ������
(	�
�	��	� ����	���, � 
�	 EUR)

0
200
400
600
800

1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600

I
2011.

II III IV I
2012.

II III IV I
2013.

II III IV I
2014.

II III IV I
2015.

II III IV

15� 10� 5� 3� 2� 18M 1�

	
���: ��	��������� ��	�	����.

65 Укључујући државне обвезнице и 53н државне записе.



91

Финансијска тржишта

Увођење дугорочних обвезница Републике Србије у

редовно трговање на Београдској берзи омогућиће

приступ индивидуалних инвеститора овим

инструментима, пружајући им могућност да на

једноставан и транспарентан начин пласирају своја

средства по повољнијим условима. Већа

транспарентност по основу листирања обвезница

такође би могла да повећа ликвидност секундарног

тржишта државних ХоВ и смањи трошкове

задуживања државе. 

Обим промета на секундарном тржишту државних

ХоВ порастао је у поређењу са 2014. годином. На

нивоу од 337,7 млрд динара, секундарно трговање

динарским ХоВ је у 2015. повећано за 18% у односу

на претходну годину. Секундарно трговање хартијама

деноминованим у еврима достигло је износ од 617,9

млн евра, или за 21% више у односу на 2014. годину.

Од наведених износа, 1,6 млрд динара се односи на

секундарно трговање државним ХоВ на Београдској

берзи. 

Иако је секундарно тржиште динарских државних

ХоВ у 2015. знатно унапређено у односу на претходне

године, оно се због малог броја трансакција и често

ниских дневних промета још не може сматрати

ликвидним. Велики део промета односи се на

трансакције које се реализују непосредно након

салдирања примарног трговања. Од укупног

секундарног промета динарским ХоВ, 30%

представља трговање динарским државним ХоВ које

је реализовано у периоду до два радна дана од дана

салдирања примарног трговања, па се може

претпоставити да су њихови купци заправо

инвеститори који су на примарној аукцији достигли

максимално ограничење учешћа (50% укупног обима

емисије). Ликвидно секундарно тржиште, које

омогућава брзу и ефикасну куповину и продају

обвезница и у неповољним условима, елиминацијом

ликвидносне премије ризика смањило би трошкове

задуживања државе.

Прва међубанкарска репо трансакција закључена је у

децембру 2015, чиме је у функцију први пут стављен

Оквирни репо уговор, који је, након трогодишње

сарадње Народне банке Србије са Удружењем банака

Србије и Асоцијацијом финансијских тржишта (ACI
Srbija), посебно развијен да подржи све елементе

такве трансакције. Ти уговори омогућавају постизање

правне и финансијске сигурности у извршавању

трансакција између банака и других учесника на

финансијском тржишту, уз последично побољшање

ликвидности тог тржишта. То представља даљи корак

у развоју домаћег финансијског тржишта, а с обзиром

на то да је предмет наведене репо трансакције

динарска дугорочна државна обвезница, развој тих

трансакција може унапредити и ликвидност

секундарног тржишта ових ХоВ.

Упркос описаном напретку који је остварен на

тржишту државних обвезница у Републици Србији,

остаје закључак да је оно и даље осетљиво на ризике

из међународног окружења, пре свега због високог

учешћа страних инвеститора. За даљи развој домаћег

тржишта капитала, поред макроекономске

стабилности, која се у 2015. највише одразила кроз

ниску и стабилну стопу инфлације и релативно

стабилан девизни курс, битно је и јачање базе

домаћих институционалних инвеститора. Такође,

увођење система примарних дилера, укључивање

државних динарских ХоВ у неки од глобалних

индекса државних обвезница земаља у развоју, као и

додатни напори у домену едукације становништва,

могу још допринети развоју финансијских тржишта у

Републици Србији. 

Тржишна капитализација на Београдској берзи је на

крају 2015. износила 683,4 млрд динара и у односу на

крај 2014. године нижа је за око 14% (Графикон

III.2.6). Тржишна капитализација је у великој мери
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Народна банка Србије Годишњи извештај о стабилности финансијског система у 2015.

смањена по основу доспећа серије обвезница старе

девизне штедње у мају 2015. године. Поред тога, на

смањење вредности тржишне капитализације утицао

је и пад вредности акција. Вредност индекса

најликвиднијих акција BELEX15 смањена је за 3,4% у

односу на крај 2014. године. Пад вредности индекса

започет је средином маја и може се повезати са

отежаним сервисирањем обавеза Грчке према

кредиторима, као и с ризицима на међународном

финансијском тржишту, пре свега у Кини, и падом

цена нафте. На Графикону III.2.7. може се видети да

су сличан тренд у 2015. имали и индекси берзи већине

земаља у окружењу. 

О недовољној развијености тржишта капитала

говори и чињеница да је број трансакција на

Београдској берзи у 2015. био знатно нижи од

просечног годишњег броја трансакција у последњих

пет година. 

Такође, просечна вредност рација месечног обрта

акција на нивоу од 0,13% у децембру 2015. указује на

ниску ликвидност Београдске берзе (Графикон

III.2.8). Вредност овог рација је на нижем нивоу у

поређењу са 2014, када је износио 0,2%, и има далеко

нижи ниво од преткризног периода, када је 2007.

износио 1,3%. Овај рацио се израчунава као однос

укупног промета акцијама у току месеца и просечног

стања тржишне капитализације акција с краја тог и

претходног месеца. Ипак, он не илуструје у

одговарајућој мери степен ликвидности берзанског

тржишта, зато што у укупан промет укључује и блок

трговања, која се, као једнократни откуп акција, само

формално региструју на берзи и не одражавају њену

стварну ликвидност. Укупан промет акцијама у 2015.

износио је 17,1 млрд динара, или за 1,5 млрд динара

више од промета реализованог у 2014.  Велики део

трговања остварен је акцијама са open market
сегмента (9,8 млрд динара), од чега се 3,4 млрд динара

односило на једну трансакцију у марту. 

Учешће страних инвеститора у укупном промету

акцијама током 2015. износило је 39,4% и било је за 8,8

п.п. ниже од учешћа у 2014. и знатно ниже од учешћа

у 2013, када је износило 72,3%. Страни инвеститори су

у трговању акцијама били активнији на страни продаје

(47,2%) него на страни куповине (31,5%).

На Београдској берзи тргује се и обвезницама старе

девизне штедње (бескупонске обвезнице

деноминоване у еврима које су грађанима издате ради

измирења дуга по основу старе девизне штедње).

Ипак, на Графикону III.2.9. може се видети да је већи

део промета овим обвезницама концентрисан на

ванберзанском (Over-the-Counter – OTC) тржишту.

Обвезнице сукцесивно доспевају на наплату 31. маја

сваке године, а преостала је још само серија која

доспева 2016. године. 

На тржишту муниципалних обвезница у Србији десио

се помак када су у јануару муниципалне обвезнице

које је град Шабац емитовао путем јавне понуде у

децембру 2014. укључене на open market сегмент

Београдске берзе. То је била прва јавна понуда

муниципалних обвезница, с обзиром на то да су пре

тога само три локалне самоуправе (Нови Сад,

�
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Панчево и Стара Пазова) емитовале обвезнице, али за

унапред познате купце. Додатни корак у развоју

домаћег тржишта начињен је у јуну када су на open
market сегмент Београдске берзе биле укључене

обвезнице које је емитовала општина Стара Пазова.

Међутим, те обвезнице и обвезнице града Шапца су

крајем 2015. због недовољне ликвидности искључене

са open market сегмента Београдске берзе и њима се

тренутно може трговати на мултилатералној

трговачкој платформи (MTP), тржишном сегменту

берзе, што говори о томе да је ово тржиште и даље

слабо развијено. 

Корпоративне обвезнице у Републици Србији је

емитовао само мали број предузећа и углавном под

неповољним условима. Трговина поменутим

обвезницама је недовољно развијена, с обзиром на

готово занемарљиву понуду ових инструмената. На

Београдској берзи у току 2015. није било трговања

овим ХоВ.

Изменама и допунама Закона о тржишту капитала из

2015. прецизирана је могућност издавања дужничких

ХоВ у Републици Србији од стране међународних

финансијских институција (ММФ, Међународна

банка за обнову и развој, Међународна финансијска

корпорација и остале чланице Групације Светске

банке, ЕЦБ, Европска инвестициона банка, Европска

банка за обнову и развој и остале сличне међународне

организације). Издавањем ових обвезница допринело

би се продубљивању тржишта, што би изазвало веће

интересовање домаћих и страних инвеститора за

домаће финансијско тржиште.

III.3. Финансијска инфраструктура

Платни системи и системи за поравнање

финансијских инструмената представљају

инфраструктуру финансијског тржишта, значајну за

правовремено извршавање платних трансакција и

финансијских инструмената који произлазе из

економских активности различитих субјеката.

Сигурна и ефикасна финансијска инфраструктура

предуслов је стабилности финансијског тржишта и

финансијског система као целине.

Платни системи омогућавају правовремени пренос

новчаних средстава између учесника у том систему и

у њима се обављају послови обраде, нетирања и/или

поравнања платних трансакција. У системима за

поравнање ХоВ спроводе се послови клиринга и

поравнања на основу трансакција финансијским

инструментима. 

Платни системи су пројектовани и организовани тако

да минимизирају ризике којима би могли бити

изложени учесници тих система. Ипак, због велике

међусобне повезаности учесника у платним

системима, евентуална реализација ризика могла би

проузроковати системске поремећаје и нестабилност

целокупног финансијског система земље. Управо зато

надлежне институције морају да обезбеде сигурно и

стабилно функционисање свих платних система и

адекватно управљање ризицима, нарочито кредитним

ризиком, оперативним ризиком и ризиком

ликвидности. 

Стабилно, сигурно и ефикасно функционисање RTGS
(Real Time Gross Settlement) платног система Народне

банке Србије, у којем се врши пренос новчаних

средстава у динарима између учесника у реалном

времену по бруто принципу, од посебног је значаја за

очување стабилности финансијског система

Републике Србије. Његов системски значај огледа се у

томе што се у њему извршавају платне трансакције за

поравнање новчаних обавеза и потраживања настала

у другим платним системима и системима за

поравнање финансијских инструмената, као и

трансакције ради спровођења монетарне политике

Народне банке Србије. 

RTGS систем Народне банке Србије и клиринг систем

Народне банке Србије утврђени су Законом о платним

услугама као битни платни системи, значајни за

стабилност целокупног финансијског система, у којем

�
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реализована у тим системима (укупна вредност

промета) у односу на БДП. Вредност промета у RTGS
систему у 2015. била је око 14 пута виша од БДП-а

Републике Србије.

Измене прописа у области платних система 

Од 1. октобра 2015. примењује се Закон о платним

услугама, који је ступио на снагу 26. децембра 2014.

Почетку примене овог Закона (и подзаконских аката

донетих на основу Закона) претходио је завршетак

бројних активности Народне банке Србије у

успостављању свеобухватног регулаторног оквира у

области пружања платних услуга и издавања

електронског новца. Главни циљеви Закона о

платним услугама су увођење на тржиште

савремених платних сервиса и електронског новца,

повећање конкуренције на тржишту платних услуга,

која ће унапредити квалитет постојећих платних

услуга, и снижавање цена тих услуга за кориснике –

становништво и привреду. Поред увођења правног

оквира за пружање платних услуга, издавање

електронског новца, појаву нових пружалаца тих

услуга, платних институција и институција

електронског новца, овим законом се утврђују

правила за успостављање и пословање платних

система, као и надзор над тим системима. Доношење

овог закона имало је за циљ и усклађивање с

релевантним директивама и стандардима ЕУ ради

стварања савременог система за пружање платних

услуга.

Законом о платним услугама уводи се појам битног

платног система, односно платног система који је

значајан за стабилност финансијског система и који,

поред захтева прописаних за све платне системе,

је коначност поравнања заштићена у случају

наступања неспособности измиривања обавеза

учесника. То подразумева да се правилима рада

битног платног система јасно дефинише тренутак

прихватања налога за пренос у том систему и

тренутак од када учесник и треће лице не могу

опозвати тај налог (тренутак неопозивости), као и да

оператор треба да предузме све разумне мере за

обезбеђивање наставка кључних пословних процеса,

односно да осигура завршетак поравнања на основу

налога за пренос најкасније до краја дана до када се то

поравнање мора обавити.

Учесницима у RTGS систему Народне банке Србије

омогућено је да управљају кредитним ризиком,

будући да се поравнање међусобних трансакција

врши у централнобанкарском новцу. С друге стране,

за учешће у клиринг систему учесник је дужан да

обезбеди одговарајући износ лимита за израчунату

негативну нето позицију (debit cаp).

Учесницима у RTGS систему обезбеђено је и да

управљају ризиком ликвидности, с обзиром на то да

им систем пружа могућност прегледа свих њихових

трансакција, увид у тренутно стање на рачуну, као и

промене редоследа извршавања налога за плаћање

коришћењем приоритета. Уз то, у оквиру свог

инструментаријума, Народна банка Србије омогућује

банкама коришћење бескаматних кредита у току

једног дана. Реч је о колатерализованој олакшици која

се одобрава на захтев банке. Колатерал за ту врсту

кредита, као и за све монетарне операције, чине

динарске ХоВ Народне банке Србије, Републике

Србије и међународних финансијских институција с

највишим кредитним рејтингом. Сама могућност

банака да обезбеде додатну ликвидност на овај начин

од изузетног је значаја за несметано функционисање

платних система.

Посредством RTGS система Народне банке Србије

током 2015. године реализовано је укупно 134,8 млн

плаћања, укупне вредности 55.563,87 млрд динара.

Највећа месечна вредност промета остварена је у

септембру (5.753,7 млрд динара). 

Један од показатеља значаја ове врсте система за

националну привреду јесте вредност плаћања која је
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мора испунити и додатне захтеве утврђене Законом о

платним услугама и прописима донетим на основу

тог закона. Као битни платни системи утврђени су

RTGS систем Народне банке Србије и клиринг

платни систем Народне банке Србије.

Врло важан сегмент регулаторног оквира на коме је

Народна банка Србије посебно инсистирала јесу

одредбе којима је на детаљан и свеобухватан начин

обезбеђена већа заштита права корисника платних

услуга. Наведена заштита права нарочито обухвата

права корисника платних услуга – физичких лица

код информисања, наплате накнада, измена и допуна

уговора, коришћењa платних инструмената. Поред

тога, прописано је да се на поступак остваривања

заштите права и интереса корисника платних услуга

и ималаца електронског новца примењују одредбе

Закона о заштити корисника финансијских услуга. 

Законом о платним услугама је обезбеђен

технолошки неутралан правни оквир који омогућава

појаву иновативних решења у домену извршавања

платних трансакција, а све с циљем да се обухвате не

само постојећа решења на тржишту већ и она која ће

се појавити у будућности.

Поред развоја самих платних услуга и успостављања

правила за њихово пружање, Закон ствара правни

основ за оснивање и пословање платних институција

и институција електронског новца. 

Током 2015. Народна банка Србије је дала две

дозволе привредним друштвима за пружање платних

услуга. Такође, Народна банка Србије води регистре

платних институција, институција електронског

новца и њихових заступника.

Законом је предвиђено да Народна банка Србије

врши надзор над свим пружаоцима платних услуга и

издаваоцима електронског новца у делу њиховог

пословања који се односи на пружање платних

услуга и/или издавање електронског новца. 

Систем за поравнање ХоВ

Када је реч о системима за поравнање ХоВ, за ове

послове у Републици Србији надлежан је Централни

регистар, депо и клиринг хартија од вредности

(Централни регистар).66 Централни регистар се бави

активностима које претходе трговању (регистрација

финансијских инструмената у дематеријализованом

облику) и активностима после трговања, јер је главна

функција Централног регистра пружање

инфраструктуре за тачно и сигурно евидентирање, као

и благовремено поравнање трансакција са

финансијским инструментима.

Централни регистар обавља послове клиринга и

поравнања на основу трансакција финансијским

инструментима и утврђује стање обавеза и

потраживања чланова Централног регистра и

њихових клијената након измирења међусобних

обавеза и потраживања. Обавља и послове вођења

новчаних рачуна својих чланова, укључујући послове

у вези с плаћањем и приносима на финансијске

инструменте, као и пренос финансијских

инструмената на рачуне својих чланова и њихових

клијената. Пренос финансијских инструмената с

једног рачуна на други врши се истовремено с

плаћањем по ДВП принципу (Delivery versus
Payment), тј. пренос финансијских инструмената с

продавца на купца врши се истовремено с преносом

новчаних средстава с купца на продавца. 

Централни регистар је правно лице, организовано

као акционарско друштво с правима, обавезама и

одговорностима утврђеним Законом о тржишту

капитала и Законом о привредним друштвима. 

Комисија за хартије од вредности, на основу Закона о

тржишту капитала, надлежна је да регулише и врши

надзор над пословањем Централног регистра, док је,

према истом закону, у надлежности Народне банке

Србије да доноси прописе којима се уређује начин

обављања платног промета преко новчаних рачуна

код Централног регистра и прати законитост његовог

обављања. 

Централни регистар представља истовремено

депозитарну институцију и клириншку кућу која

послове из свог делокруга обавља у складу са

законом и међународним стандардима. Неке од

основних функција Централног регистра на

Финансијска тржишта

66 Законом о тржишту капитала, члан 2. тачка 25) дефинисан је појам

салдирања као „реализација трансакције кроз завршни пренос финансијских

инструмената и новца између купца и продавца“. У Закону о платним

услугама коришћен је термин поравнање финансијских инструмената (нпр.

143. став 1. тачка 9), што указује на то да је реч само о терминолошкој

разлици.



трансакција са финансијским инструментима,

гарантовање непорецивости извршених трансакција.

Истовремено, Централни регистар омогућава

регулаторима да врше потребан надзор на тржишту

финансијских инструмената и подстиче развој

финансијског тржишта у Србији. 
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финансијском тржишту су: обезбеђење сигурног

система регистровања власништва над свим

емитованим финансијским инструментима,

спровођење транспарентног преноса власништва над

ХоВ, спровођење јединственог клиринга и поравнања

финансијских инструмената и новца по основу
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Финансијски сектор

Осврт 4: Мрежно моделирање 

У општем смислу, граф (мрежа) састоји се од скупа чворова и грана, при чему чворови представљају објекте,

а гране везе између објеката. У анализи платних система финансијске институције су представљене чворовима,

а платне међубанкарске трансакције гранама које описују њихове међусобне односе. Платни системи су

интегрални део финансијског система и представљају системе за пренос новчаних средстава између учесника у

овом систему, с писаним и стандардизованим процедурама и правилима за обраду и нетирање и/или поравнање

налога за пренос. Повезаност и међусобна зависност учесника у платном систему нуди мрежну, структурну и

временску перспективу за анализу међубанкарских односа.

Мрежа којом се може описати RTGS платни систем Народне банке Србије (Real Time Gross Settlement) јесте

динамичка мрежа, у којој број чворова и грана варира током времена. Иницирање преноса новца, тј.

међубанкарска трансакција, ствара везу између тих финансијских институција за посматрани период. Мреже

платног система углавном се посматрају као усмерене67, јер постоји разлика између одлазних трансакција, када

посматрана пословна банка врши плаћања другој банци, и долазних трансакција, када та банка има прилив

средстава. Анализа карактеристика и структуре мреже финансијских институција RTGS система Народне банке

Србије може пружити увид у сложене односе и међузависности које постоје у овом систему, што је основа за

анализу појединачних институција и ефикасније оцене отпорности система на ризике.

Мрежни показатељи

Мрежни показатељи се користе за описивање карактеристика мреже платног система у целини. На основу

њихових вредности може се проценити степен важности појединачне институције у платном систему,68 тј. могу

се користити и за одређивање положаја финансијске институције у мрежи.

Величина (size) мреже финансијских трансакција је основна мера мрежних показатеља и одређена је бројем

чворова (n) и укупног броја грана (m), који у случају платних система представљају број банака у RTGS систему,

односно број међусобних директних веза. 

Најкраћа дужина пута (shortest path length) dij између чворова i и j представља најмањи број од укупног

броја веза којима су повезана ова два чвора. Просечна дужина пута (average path length) lh за чвор h је средња

вредност свих најкраћих путева према било ком чвору . На нивоу мреже, просечна дужина

пута мреже (average path length) дефинисана је као однос средње вредности просечних дужина путева за сваки

чвор и броја чворова, тј. 

Степен чвора (degree) јесте укупан број грана које одређени чвор повезују са остатком мреже. Ако

посматрамо чвор i, излазни степен чвора се добија као сума броја излазних грана које је иницирала банка

док улазни степен чвора представља суму броја улазних грана када је одређена

банка прималац, тј. Вредност степена чвора Degreei представља укупан број грана

којима је повезан чвор, без обзира на смер трансакције. Просечан степен мреже добија се као однос суме броја

свих грана које улазе у све чворове мреже или излазе из њих и укупног броја чворова.

Степен повезаности (connectivity) чвора i је однос између степена чвора Degreei и укупног броја чворова n.

На нивоу мреже представља однос између постојећег броја грана у мрежи и укупног броја свих могућих грана.

У случају када мрежа има m директних веза и n чворова, степен повезаности Conn (average connectivity) мреже

израчунава се: 

67 У теорији се разликују усмерени и неусмерени графови, тј. када постоји веза између два чвора, без обзира на смер – неусмерен граф и усмерен

граф, када има разлике да ли веза креће од једне банке ка другој или обратно.
68 How to Identify Systemically Important Financial Institutions, Financial Stability Report 2011/2012, Czech National Bank.
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Коефицијент груписања (clustering coefficient) појединачног чвора i мери међусобну повезаност њему

суседних чворова ki, тј. овај показатељ представља „потенцијал“ да суседи одређеног чвора буду међусобно

повезани. Број потенцијалних веза између суседних чворова дат је формулом ki (ki-1). Ако је Si број постојећих

директних веза између суседа одређеног чвора, тада је коефицијент груписања чвора i представљен односом

између броја постојећих грана и броја свих могућих грана међу суседима датог чвора                                  Коефицијент

груписања за целокупну мрежу добија се као просечна вредност коефицијента за сваки од чворова 

Показатељ посредности (betweenness centrality) представља меру колико најкраћих путева di пролази кроз

чвор h. Нека је Si,j(h) број најкраћих путева између парова чворова i и j који пролазе кроз чвор h, а Si,j број свих

најкраћих путева између чворова i и j. Тада се вредност показатеља посредности чвора CB (h) дефинише као

На нивоу мреже, просечна вредност показатеља посредности CB израчунава се као

просечна вредност овог показатеља за све чворове                             Овај показатељ се такође користи при одређивању

значајности чвора.

Показатељ посредности одражава учесталост с којом се појединачне институције налазе на најкраћим

путевима између осталих чворова мреже. У смислу важности финансијске институције у платном систему, банке

с великим показатељем посредности су значајне будући да у битној мери учествују у преносу шокова кроз мрежу.

Индекс различитости (dissimilarity index) омогућава поређење целе мреже из перспективе свих парова

суседних чворова. Ако мрежа изгледа слично из перспективе већине чворова, индекс различитости има малу

вредност. За један пар чворова i и j индекс различитости се добија:

где су dih и djh удаљеност чворова i и j од чвора h. На нивоу мреже, средња вредност индекса различитости

(average dissimilarity index) јесте: 

Близина чвора (closeness centrality) представља меру централности која се израчунава на основу удаљености

чвора i до свих осталих чворова. Даљина чвора је сума растојања чвора i до свих осталих чворова у мрежи, а

близина се дефинише као инверзна вредност даљине: Недостатак ове мере централности је да

растојања између неких парова чворова код ређе повезаних графова могу бити недефинисана услед неповезаности

(ако не постоји пут од чвора i до чвора j). У том случају, као алтернативна дефиниција ове мере може се узети број

чворова до којих се допире из посматраног чвора: 

Престиж чвора (prestige), као мера централности, узима у обзир карактеристике суседних чворова, тј. чвор је

значајан уколико је повезан с другим значајним чворовима. За разлику од досадашњих мера, овај показатељ узима

у обзир вредност платног промета. Показатељ престижа чвора је дефинисан као функција осталих чворова 

при чему je A матрица повезаности с припадајућим прометом (елементи матрице

суседства), cj је вредност показатеља престижа за сваки суседни чвор j, α је мера за нормализацију, док је β фактор

који даје значај зависности одређеног чвора од суседних чворова. Ова мера је позната као Боначићева

централност.69

69 Bonacich P (1987). Power and Centrality: A family of Measures. American Journal of Sociology 92, 1170–1182.
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Мрежа међубанкарских трансакција RTGS платног система Народне банке Србије

Анализа карактеристика мреже је изведена на дневним подацима за период јануар–децембар 2015, на основу

извештаја о међубанкарским трансакцијама у RTGS платном систему Народне банке Србије. Током 252 радна дана

анализиране су само међубанкарске поруке типа МТ202 и МТ103,70 које су за сваки радни дан коришћене ради

моделирања посебних мрежа. Резултати анализе могу се видети у Табели О.4.1, при чему су приказане вредности

показатеља на мрежном нивоу.

Циљ израчунавањa мрежних показатеља RTGS система је оцена повезаности учесника платног система,

обезбеђивање упоредивости с другим радовима који користе мрежне показатеље,71 као и обезбеђивање основе за

анализу степена стабилности мреже на потенцијалне шокове. Поред тога, мрежним моделирањем међубанкарских

трансакција добија се комплетнија слика платног система у односу на традиционалне мере, као што су вредност и

број трансакција. 

Током 2015, односно 252 радна дана, за посматрани узорак трансакција (МТ202 и МТ103) просечна вредност

оствареног дневног промета износила је 54,7 млрд динара, а просечна вредност по трансакцији 3,43 млн динара. 

Величина финансијске мреже дефинисана је бројем учесника, а у RTGS платном систему Народне банке Србије

активно учествује свих 30 банака (до марта 2015. број банака је био 29), док је дневни просек директних

међубанкарских веза између банака износио око 615. Просечно је дневно извршено око 16 хиљада међубанкарских

трансакција типа МТ202 и МТ103. 

За анализу мреже која представља платни систем, поред средње вредности степена чвора, важна је и вредност

излазног степена чвора, што указује на број банака којима та одређена банка пласира новчана средства. У случају

да се финансијска институција која има високу вредност овог показатеља суочи с реализацијом оперативног

ризика, тј. немогућношћу вршења плаћања, постоји већа могућност ширења заразе на њене суседе, финансијске

институције које очекују прилив. На нивоу RTGS мреже Народне банке Србије средња дневна вредност излазног

степена (average degree out) износи 20,68, што је релативно висок степен с обзиром на укупан број банака –

Финансијски сектор
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70 У складу са SWIFT стандардом, порука типа МТ202 користи се за пренос новчаних средстава између учесника у платном систему, док се порука типа

МТ103 користи у случају појединачних налога за пренос новчаних средстава за рачун корисника платних услуга. Поред тога, у RTGS систему Народне

банке Србије извршавају се и поруке типа МТ102 – групни налози за мала плаћања.
71 Structure and stability in Payment Networks,A Panel Data Analysis of ARTIS Simulations, Stefan W. Schmitz and Claus Puhr, Annex.



100

Народна банка Србије Годишњи извештај о стабилности финансијског система у 2015.

учесника у систему. Показатељ degreeout такође се користи као једна од мера централности финансијске

институције, јер осликава значајност чвора у оквиру мреже. 

Ниска просечна вредност дужине пута од 1,26 означава да је у овој мрежи веома мала раздаљина између

чворова, тј. да је већина банака имала међусобне трансакције.

С обзиром на то да су у анализи коришћене само поруке типа МТ202 и МТ103, просечна дневна вредност

показатеља повезаности од 69,53% на дневном нивоу је релативно висока, а самим тим и међузависност

финансијских институција. 

Коефицијент груписања, који представља „потенцијал“ груписања, такође је висок, у просеку 84,38%, што

означава да су суседи чворова у већој мери повезани.

Вредност од 3,4% показатеља посредности је прилично низак, али након анализе по банкама може се утврдити

да постоји неколико чворова с високим вредностима показатеља посредности и велики број чворова с ниским

вредностима.

Индекс различитости, који посматра мрежу из гледишта два суседна чвора, у случају RTGS мреже износи 0,53.

То подразумева да се у просеку из перспективе свака два суседна чвора RTGS мрежа разликује у мањој мери, тј. да

у RTGS платном систему постоји неколико великих чворова и да су многи од мањих чворова повезани с највећим

чворовима у центру мреже, али и да постоји повезаност малих чворова. 

Може се закључити да је RTGS мрежа високе компактности и повезаности, као и да постоји неколико

финансијских институција које су међусобно више повезане, што представља основу за даљу анализу мрежних

показатеља на нивоу појединачне институције.

Мрежни показатељи који су коришћени за опис карактеристика мреже платног система само узимају у обзир

повезаност банака и њихову међусобну раздаљину, док се за оцену значајности финансијске институције у мрежи

платног система узима у обзир и вредност промета појединачне институције, тј. тежина гране.

Идентификација значајне банке у платном систему

Једно од питања које је отворено током финансијске кризе односи се на начин на који регулатори финансијског

система треба да узму у обзир системску важност финансијских институција (посебно банака), имајући у виду

утицај који би њихова потенцијална немогућност обављања платних трансакција имала на стабилност

финансијског система и потенцијално преливање на реалан сектор. Узимајући ово у обзир, постоји могућност да

се у показатеље процене системске важности финансијске институције укључи и показатељ значајности банке у

мрежи платног система. 

У платним системима, као и у финансијским системима уопште, положај финансијскe институцијe у мрежи

може имати значајне последице у смислу отпорности на финансијске шокове и ширење заразе. Системска важност

кључних учесника у платним системима, као главних преносилаца ризика, такође зависи од међузависности са

осталим учесницима. 

Једна од могућности коришћења мрежне структуре је одређивање значаја појединачне институције у платном

систему према вредностима мрежних показатеља у оквиру мреже. 

Важност појединачне банке у мрежи платног система може се одредити помоћу мера централности, које

укључују следеће показатеље: 

- степен појединачног чвора (degree, degree out), 

- показатељ посредности (betweenness centrality),

- близина чворова (closeness centrality),

- показатељ престижа појединачног чвора (prestige).72

72 International banking centres: a network Perspective, von Peter (2007).
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На основу резултата мрежног моделирања платног система, као и идентификације системски важне

институције, могу се утврдити сценарији за стрес-тестове платног система. Стрес-тест је алат који се, између

осталог, може користити и за мерење отпорности финансијске инфраструктуре на екстремне, али могуће шокове.

С обзиром на то да у одређеним околностима финансијска инфраструктура може не само појачати системски

ризик већ и бити извор системског ризика, централне банке у редовне стрес-тестове све чешће укључују и

финансијску инфраструктуру. 

За разлику од стрес-тестова банкарског сектора, стрес-тест платних система, као и система за поравнање ХоВ,

не односи се на квантитативне анализе њихових биланса, већ се посматрају међусобне новчане трансакције, као и

ефикасност и поузданост мреже у случају да се одређени ризик, најчешће оперативни, оствари. Коришћењем

стрес-тестова могуће је проценити краткорочни ефекат догађаја, као што је на пример гашење банке или прекиди

комуникационих веза који доводе до немогућности банке да изврши плаћање. У оквиру анализе може се

посматрати ефекат утицаја на једног учесника платног система, али и ефекат системског ширења одређеног

догађаја кроз мрежу. Колико ће остали учесници бити погођени утицајем примењеног сценарија, зависи од

расположивих средстава обезбеђења учесника, почетне ликвидности учесника, њиховог потенцијала да повећају

тренутну ликвидност, као и положаја и повезаности учесника у оквиру мреже.

Финансијски сектор
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непокретности чија је куповина финансирана

кредитима осигураним код НКОСК-а. При обрачуну

индекса DOMex нису обухваћени подаци о

оствареним ценама непокретности које су

финансиране готовином или кредитима који нису

осигурани код НКОСК-а. Поред тога, не искључује

се утицај квалитативних промена у структури

индексне корпе непокретности у посматраном

периоду (нпр. новоградња, број соба, спратност,

врстa грејања, енергетска ефикасност и сл.).

Индекс DOMex за одређени период добија се када се

просечна вредност свих цена по квадратном метру

остварена у том периоду на наведеној територији

упореди с просечном вредношћу свих цена по

квадратном метру остварених у базном периоду на

наведеној територији. У току 2015. године DOMex за

Србију је на мг. нивоу изгубио 0,6% своје вредности,

док је за Београд имао знатно израженији пад мг.

вредности (3,1%). 

Према резултатима Анкете о кредитној активности,

тражња за стамбеним кредитима у 2015. благо је

повећана, што је делимично успорило пад цена

некретнина у односу на 2014. годину, када је DOMex
за Србију на мг. нивоу изгубио 4,6% своје вредности.

Због даљег пада каматних стопа на стамбене кредите,

евроиндексиране и динарске кредите, у наредном

периоду може се очекивати раст тражње за овим

кредитима. 

У току 2015. продата су 5.143 стана чија је куповина

финансирана осигураним кредитима, што је за 6,4%

мање него у 2014. и три пута мање него у 2008.

години (15.650 станова). Број продатих станова чија

је куповина финансирана осигураним кредитима

чини око 80% укупног броја продатих станова у 2015.

Од укупног броја станова чија је куповина

финансирана осигураним кредитима, готово

половина њих (44,7%) односи се на промет који је

реализован у Београду.

Један од успоравајућих фактора опоравка

грађевинске активности у 2015. био је раст

проблематичних кредита стамбене изградње.

Поред негативних трендова на страни продаје,

неповољна кретања бележе се и у отплати стамбених

кредита. Број осигураних стамбених кредита које је
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III.4. Тржиште непокретности

Непокретности као предмет обезбеђења кредита
високо су заступљене у банкарском сектору
Републике Србије. Због тога промене тржишних
вредности непокретности утичу на квалитет
кредитних портфолија банака. Последично, један
од потенцијалних ризика по финансијски систем
јесте управо немогућност адекватне процене
вредности непокретности. Како би се боље
проценила вредност средстава обезбеђења кредита
и унапредила анализа тржишта непокретности,
чије је функционисање од суштинске важности за
финансијску стабилност земље, Народна банка
Србије је у току 2015. године реализовала пројекат
изградње Базe података о проценама вредности
непокретности које су предмет хипотеке и o
кредитима обезбеђеним хипотеком.

Хипотеке на непокретностима најчешће су

коришћено средство обезбеђења кредита, па промене

тржишних вредности непокретности утичу на

квалитет кредитног портфолија банкарског сектора,

као и цену и доступност кредита. Зато је посебно

важно да се прате и анализирају кретања на тржишту

непокретности, као и да се ради на његовом

унапређењу.

У Републици Србији НКОСК од 2012. објављује

индекс цена непокретности DOMex, који је заснован

на оствареним купопродајним ценама
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због проблема у отплати НКОСК прогласила

доспелим и за које, уместо клијента, банкама плаћа

доспеле ануитете до продаје хипотековане

непокретности – и даље расте. Раст укупног износа

плаћених ануитета по основу осигураних случајева,

уколико дође до истовременог настанка већег броја

доспелих кредита, представља ризик који треба узети

у разматрање. Уколико се у поступку намирења

потраживања банака по основу доспелих кредита

продају непокретности које су дате као средство

обезбеђења и на тржишту нађе већи број

непокретности у понуди по том основу, у наредном

периоду могао би се наставити пад цена

непокретности. 

Доступност просечне стамбене јединице просечном

домаћинству у Србији може се мерити показатељем

доступности станова (Price-to-income), који се

добија када се цена просечног стана величине од 60

квадратних метара упореди с расположивим

новчаним средствима просечног домаћинства у

Србији.73 Показатељ доступности станова показује

колико би домаћинству у просеку било потребно  да

купи стан ако би све своје расположиве приходе у

новцу утрошило на ову куповину. На крају 2015.

вредност Price-to-income рација износила је 9,4

године, што, иако испод вишегодишњег просека, и

даље указује на то да станови у Србији нису

доступни становништву с просечним приходима.

Незнатан раст вредности овог показатеља у односу

на вредност с краја 2014. године (9,2 године)

резултат је пада расположивих новчаних средстава

просечног домаћинства у Србији (1,9%) у односу на

пад вредности индекса DOMex-а (0,6%) у Т4. 

Од почетка економске кризе aктивност грађевинског

сектора доста је смањена. Кредитна задуженост

грађевинског сектора у оквиру сектора привредних

друштава на крају 2015. је износила 72,7 млрд динара,

што је 8,6% укупне кредитне задужености сектора

привредних друштава. Проблематични кредити

грађевинског сектора један су од канала којим се

ризици с тржишта непокретности преносе на

финансијски систем и негативно утичу на његову

стабилност. Учешће проблематичних кредита у

укупним кредитима грађевинског сектора привредних

друштава на крају 2015. је износило 38,2%, што с

падом од 10,1 п.п. на мг. нивоу представља позитиван

сигнал опоравка овог сектора. 

Према подацима РЗС-а за 2015. годину, вредност

изведених грађевинских радова на територији

Србије у сталним ценама порасла је за 18,3% у

односу на 2014. Вредност радова изведених на

зградама порасла је за 12,4%, за разлику од 2014,

када је забележен пад вредности од 11,8%. Такође,

порастао је укупан број издатих дозвола новоградње

(26,3%), као и број издатих дозвола за зграде (26,6%)

и остале грађевине (25,6%). Према издатим

грађевинским дозволама, број станова већи је за

25,1%, а укупна површина станова за 29% у

поређењу са 2014. 

Финансијски сектор
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непокретности у Србији и смањења учешћа

проблематичних кредита. Ради тога је 2015. израђен

Нацрт закона о уређењу професије проценитеља

вредности непокретности и спроведена јавна

расправа о том нацрту. Усвајањем овог закона

унапредиће се правна сигурност кроз уређење

услова, критеријума и начина за обављање ове

делатности.

Неадекватна процена вредности непокретности

представља један од великих ризика, јер су банке

коришћењем непокретности као предмета обезбеђења

кредита директно изложене ризику промене

тржишних цена непокретности. Лоше обезбеђени

кредити један су од узрочника светске економске

кризе и нарушеног поверења у финансијске

институције. Народна банка Србије је у 2015. години

формирала Базу података о проценама вредности

непокретности које су предмет хипотеке и o

кредитима обезбеђеним хипотеком,74 у складу са

Стратегијом за решавање проблематичних кредита,

како би се адекватно проценила вредност

непокретности и боље оценио кредитни ризик по

стабилност финансијског система Републике Србије.
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Законом о изменама и допунама Закона о планирању

и изградњи, који је усвојен у децембру 2014, донете

су суштинске измене у прописима који уређују ову

област и последично смањење трошкова градње и

раст инвестиција у оквиру грађевинског сектора.

Како би се додатно поспешио опоравак грађевинског

сектора, у оквиру овог закона прописано је увођење

обједињене процедуре и електронско издавање

грађевинских дозвола за мање од месец дана на

једном шалтеру. Прибављање грађевинске дозволе се

од почетка 2016. обавља електронским путем. 

Законом о посредовању у промету и закупу

непокретности повећана је правна сигурност на

тржишту непокретности и уређен поступак продаје

непокретности, при ком посредници у продаји

непокретности морају да поседују лиценцу за

послове посредовања.

Уређење струке проценитеља непокретности и

употреба међународно прихваћених стандарда

приликом процене непокретности препознати су у

Стратегији за решавање проблематичних кредита као

један од услова за унапређење ефикасности тржишта
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Осврт 5: База података о проценама вредности непокретности које су
предмет хипотеке и о кредитима обезбеђеним хипотеком

Народна банка Србије је 12. новембра 2015. донела Одлуку о достављању података о проценама вредности

непокретности које су предмет хипотеке и о кредитима обезбеђеним хипотеком. Ступањем на снагу ове одлуке

банке су обавезне да једном месечно Народној банци Србије достављају податке о проценама вредности

непокретности које су предмет хипотеке и о кредитима обезбеђеним хипотеком. Дефинисане податке банке

достављају закључно са 20. у месецу за претходни месец, па су тако прве податке банке доставиле за октобар

прошле године. На основу достављених података Народна банка Србије формира базу података о проценама

вредности непокретности које су предмет хипотеке и о кредитима обезбеђеним хипотеком, чиме ће се

унапредити процена вредности непокретности.

Одлуком је утврђена обавеза банака да достављају детаљне податке у вези с непокретностима који су

предмет хипотеке (процена вредности, врста непокретности, место где се непокретност налази, катастарска

општина, број катастарске парцеле, број листа непокретности, површина непокретности, гаража, паркинг-

-простор, година изградње, година адаптације итд.). Банке су обавезне да достављају и податке који се односе на

кредите обезбеђене хипотеком (врста кредита (једнократни кредит, кредитна линија), вредност кредита, валута

кредита, датум исплате, датум доспећа итд.). 

Одлука обавезује банке да достављају податке за новоодобрене кредите који су обезбеђени хипотеком, као и

за раније одобрене кредите за које је у претходном месецу банци достављена поновна процена вредности

непокретности на основу других прописа.75

Kористи од изградње наведене базе података у Народној банци Србије су вишеструке. Прво, лиценцирани

проценитељи, након успостављања одговарајућег регулаторног оквира за ову професију, податке из базе

користиће као један од извора информација за адекватну процену вредности непокретности, чиме ће квалитет

процена бити унапређен. Друго, подизањем квалитета процена на виши ниво смањиће се ризик настанка нових

проблематичних кредита, а даће се и допринос развоју тржишта проблематичних кредита који су обезбеђени

непокретностима. Треће, с обзиром на то да ће база садржати и податке о односу вредности хипотекарног кредита

према вредности хипотековане непокретности (Loan-to-Value – LTV рацио), као и податке о односу износа отплата

по основу кредита и расположивог дохотка корисника кредита (Debt-service-to-income – DSTI рацио), који је

обрачунала банка, биће омогућено правовремено подешавање макропруденцијалних и микропруденцијаних

инструмената ради смањивања или отклањања ризика који потичу с тржишта непокретности. 

Значај прикупљања и приступа подацима о проценама вредности непокретности које су предмет хипотеке и

о кредитима обезбеђеним хипотеком препознали су и представници мисије ММФ-а. Зато је трогодишњим

стендбај аранжманом с ММФ-ом, у оквиру Меморандума о економској и финансијској политици, између осталог,

утврђено да ће Народна банка Србије изградити базу података о проценама вредности непокретности, уз

могућност да тим подацима приступе банке и овлашћени проценитељи.

Такође, Стратегијом за решавање проблематичних кредита и Акционим планом Народне банке Србије за

њено спровођење, који су донети у августу 2015. године, предвиђено је да ће Народна банка Србије успоставити

свеобухватну базу података о проценама вредности стамбених и комерцијалних непокретности које су предмет

хипотеке, као и о кредитима обезбеђеним хипотеком.

75 Банке имају обавезу да редовно прате тржишну вредност непокретности које су предмет обезбеђења потраживања банке, а ради адекватног

и ефикасног управљања кредитним ризиком коме је банка изложена у свом пословању. Та обавеза банке регулисана је Одлуком о класификацији

билансне активе и ванбилансних ставки банке. Том одлуком је прописано да се адекватним средством обезбеђења потраживања банке сматра

хипотека на непокретности под условом да, између осталог, банка редовно прати вредност непокретности и њену тржишну вредност утврђује

најмање једном у три године, као и чешће, ако су осетније промењени услови на тржишту ових непокретности или је физичко стање те

непокретности промењено. Услов из Одлуке испуњава се и прилагањем решења о порезу на имовину за текућу годину, које се сматра

документом који садржи процену вредности одређене непокретности на коју је стављена хипотека. Процене из наведених решења не уносе се

у базу података о проценама вредности непокретности које су предмет хипотеке и о кредитима обезбеђеним хипотеком.
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Осврт 6: Хедонистички приступ обрачуну индекса цена некретнина

Непокретна имовина чини знатан део укупне имовине становништва, а издаци по основу отплате рата

стамбених кредита или закупа знатан део укупних издатака домаћинства. Последично, промене цена стамбеног

простора, односно некретнина, закупа и каматних стопа на стамбене кредите у великој мери утичу на кретање

вредности имовине, прихода и расхода становништва, а тиме и на кретање агрегатне тражње и инфлације. 

Поред ефекта на доходак и потрошњу становништва, кретање цена некретнина је посебно значајно са аспекта

финансијске стабилности, с обзиром на то да кретање ових цена служи као показатељ раног упозорења

прекомерног раста, односно пада цена на тржишту непокретности. Наиме, показатељи раног упозорења

прекомерног раста тржишта непокретности обухватају цикличне показатеље кредитне активности и/или цена

непокретности у комбинацији са одговарајућим структурним показатељима (као што су рацио банкарских кредита

и БДП-а и рацио цена непокретности и станарина). Релевантни показатељи који указују на силазну фазу тржишта

некретнина укључују пад понуде кредита и пад цена непокретности, као и раст проблематичних хипотекарних

кредита (ESRB Report on residential real estate and financial stability in the EU, децембар 2015). 

С методолошког аспекта, обрачун индекса цена некретнина је компликованији у односу на индекс потрошачких

цена, јер није могуће континуирано пратити кретање цене одређене стамбене јединице током времена.

Конструисање поузданог индекса кретања цена некретнина представља сложен задатак, пре свега услед

специфичности стамбених непокретности, тржишта некретнина и ограничене доступности релевантних података

o овом тржишту. Највећи проблеми који се јављају при конструисању индекса цена некретнина настају због

хетерогености стамбених непокретности (некретнине се разликују у погледу величине, локације и других

квалитативних обележја) и слабе учесталости трговања некретнинама. Поред тога, цена по којој се некретнина

оглашава за продају често се разликује од коначне цене по којој је некретнина продата, па за израду индекса цена

непокретности треба формирати базу података која садржи податке о прометованим ценама непокретности. 

НКОСК је формирала индекс цена непокретности DOMex, који прати кретање цена непокретности од 2005.

године. DOMex се обрачунава на основу података о промету непокретности чија је куповина финансирана

кредитима осигураним код НКОСК-а. То значи да је DOMex заснован на узорку података који је ужи од скупа свих

купопродаја остварених у Србији, с обзиром на то да он не обухвата податке о оствареним ценама непокретности

које су плаћене готовином или су финансиране из неосигураних кредита. На крају 2015. године број осигураних

кредита НКОСК-а достигао је 83.342, што је око 75% укупног броја стамбених кредита (на дан 31. децембра 2015).

Овај индекс је заснован на просечној цени квадратног метра стамбене површине. DOMex за одређени период

рачуна се као однос просечне вредности свих цена по квадратном метру остварених за одређени период (који може

бити месец, тромесечје, година) на наведеној територији (регион, област или општина) и просечне вредности свих

цена по квадратном метру остварених у базном периоду на наведеној територији.
76

Предност индекса заснованих

на просечним ценама јесте једноставност, и са аспекта конструкције и са аспекта интерпретације. Међутим,

недостатак ових индекса је проблем пристрасности, односно немогућност прилагођавања индекса за квалитативна

обележја прометованих непокретности, која су често пресудна за утврђивање цене појединачне непокретности. 

При обрачуну индекса заснованих на просечним ценама, цене квадратног метра свих непокретности улазе

равноправно у обрачун, независно од њихових карактеристика у погледу површине, броја соба, спратности, врсте

грејања, године изградње, локације (удаљеност од центра града) и других квалитативних обележја која могу знатно

утицати на цену стамбених непокретности. Како би се омогућило прецизније праћење динамике цена некретнина,

треба елиминисати пристрасност насталу услед повећаног промета некретнина одређених својстава у одређеном

временском периоду. Раст просечне вредности свих цена некретнина по квадратном метру може бити последица

раста цене по квадратном метру, али и повећаног промета луксузних некретнина или некретнина на бољим

76 DOMex – индекс цена непокретности НКОСК-а (http://www.nkosk.rs/content/domex-indeks-cena-nepokretnosti-nacionalne-korporacije-za-

osiguranje-stambenih-kredita). 
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локацијама. Имајући то у виду, приликом обрачуна индекса цена непокретности треба спровести прилагођавање

података о некретнинама за квалитативна обележја.

Један од начина да се превазиђе проблем пристрасности јесте конструисање индекса цена стамбених

некретнина применом хедонистичке методе,77 помоћу које је могуће изоловати ефекат варијација у ценама које су

резултат варијација у погледу локације некретнине и других квалитативних обележја у различитим периодима.

Методологија обрачуна хедонистичког индекса цена некретнина

Ова врста индекса заснива се на хедонистичком приступу који има за циљ описивање функционалне везе између

цене и квалитативних и квантитативних обележја некретнине. Према овом приступу, одређена обележја некретнине

доприносе корисности појединца, при чему корисност појединачног обележја некретнине представља његову

имплицитну цену коју је неопходно проценити. У контексту тржишта некретнина, циљ је у облику новчаног износа

изразити корисност коју купац има, на пример, од локације стамбене јединице, броја соба или њене површине.

Хедонистичка цена некретнине може се изразити и као збир имплицитних цена одређених обележја и у том смислу

представља добру основу за анализу стамбене непокретности као комплексног економског добра. 

Узимајући у обзир различита обележја некретнине, хедонистички метод омогућава процену „чисте” промене

цена стамбеног простора у одређеном периоду, односно промену цена независно од утицаја промена у локацијским

и другим квалитативним обележјима продатог стамбеног простора у одређеном периоду у односу на претходни

период. Хедонистички методи препознају могућност да је производ током времена претрпео одређене промене и

експлицитно те промене узимају у обзир. С друге стране, техничка сложеност, комплекснија интерпретација78, а

пре свега чињеница да је за успешну примену оваквог индекса потребна база података која, осим цена, укључује

и квалитативна и квантитативна обележја некретнина, представљају основне недостатке ове методе.

Међу методима за обрачун хедонистичког индекса цена издвајају се метод вештачке временске променљиве,

метод карактеристичне цене и метод импутације.

Обрачун хедонистичког индекса цена према методу вештачке временске променљиве

Метод вештачке временске променљиве (time dummy variable method) заснива се на оцени једне регресионе

једначине за све периоде за које се индекс рачуна. У том случају се, поред појединачних обележја некретнине, у

регресиону једначину укључује временска вештачка променљива за сваки појединачни период. Овај метод

подразумева да су имплицитне цене током периода константне, што је уједно највећи недостатак овог метода.

За обрачун хедонистичког индекса цена непокретности, према овом методу, неопходно је прикупити податке о

N трансакција током Т + 1 временских периода. За сваку продату некретнину потребно је располагати и подацима

о њеној површини, локацијским и другим квалитативним обележјима, које означавамо са Xk, k = 1,..., K.

Функционалну везу између цене некретнина и њених обележја описује следећа релација:79

(1)

где је pit, i = 1,..., N продајна цена i-те некретнине у тренутку t, t = 0,1,…T.  

У једначини (1), β0 представља константу у моделу, βk и δt су регресиони коефицијенти, a εit бели шум. Ефекат

промене цене у односу на тренутак t = 0, услед протока времена, тестира се увођењем временских вештачких

Финансијски сектор

77 Видети: Hill, R. (2011), Hedonic Price Indexes for Housing, OECD Statistics Working Papers, 2011/01, OECD Publishing.
78 Приликом интерпретације оцењених коефицијената треба водити рачуна да ли је зависна варијабла изражена у новцу или је представљена као

логаритам цене. Када је зависна варијабла изражена као логаритам цене, коефицијенти добијени уз квантитативне варијабле представљају

семиеластичност цене у односу на њих, односно ефекат који ће раст независне варијабле имати на промену зависне варијабле изражен у п.п., а не у

јединицама мере (у овом случају у новцу). Вредност константе ће представљати медијану, а не аритметичку средину, док ће коефицијенти уз

вештачку променљиву указивати одступање у односу на медијалну цену.
79 Видети: Handbook on Residential Property Prices Indices (RPPIs), Eurostat Metodologies and Working Papers.
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променљивих Dit, t = 1,.., T, где Dit узима вредност 1 уколико је i-тa некретнина продата у години t, a Dit = 0 у

осталим случајевима.

Једначина (1) описује цену некретнине као збир имплицитних цена одређеног скупа њених обележја, при чему

се додатно узима у обзир утицај временског периода у коме је трансакција обављена. Вредности коефицијената βk
представљају имплицитне цене обележја, тј. ефекат који обележје Xk (површина, локација унутар града, величина,

број соба, спрат на коме се стан налази и сл.) има на укупну цену некретнине. Претпоставка тако постављеног

модела јесте да се имплицитне цене обележја не мењају током времена (на шта указују фиксне вредности

коефицијената, уз исто обележје на целом узорку), већ промену цене током времена у потпуности одражавају

коефицијенти δt, уз временске вештачке променљиве. Ти коефицијенти представљају „чисте“ цене некретнина у

смислу да на њих не утиче чињеница да поједина некретнина има бољу локацију, више соба и сл., већ искључиво

одражавају чињеницу да је некретнина продата баш у датом периоду. 

Уколико као базни означимо период t = 0, а као упоредни период t = 1,.., T, хедонистички индекс цена према

овом методу (PTD0,t) рачуна се као однос цене некретнине у упоредном периоду и цене у базном периоду, оце-

њених на основу хедонистичке функције: 

(2)

Обрачун хедонистичког индекса цена према методу карактеристичне цене

За обрачун хедонистичког индекса према методу карактеристичне цене користе се формуле за обрачун

Пашеовог, Ласперовог или Фишеровог индекса цена. Према овом методу, оцењени коефицијенти хедонистичке

функције представљају цену једне јединице одређеног обележја. За разлику од претходно описаног метода

временских вештачких променљивих, за потребе конструисања хедонистичког индекса цена применом овог метода

неопходно је оценити хедонистичку функцију за сваки временски период t = 0,1,.., T (Т + 1 појединачних

регресија). Уколико као базни означимо период t = 0, а као упоредни период t = 1,.., T, цене некретнине у базном

и упоредном периоду оцењују се на основу хедонистичких регресија приказаних једначинама 3 и 4:

(3)

(4)

На основу оцењених цена у базном и упоредном периоду, хедонистички индекс цена непокретности у

упоредном у односу на базни период оцењен методом карактеристичне цене Ласперовог       Пашеовог

и Фишеровог            типа приказани су једначинама 5, 6 и 7:

(5)

(6)

(7)

У наведеним једначинама као цена обележја k у периоду t одређен је коефицијент из хедонистичке

регресије за период t оцењен методом обичних најмањих квадрата, док      представља пондер додељен сваком

обележју. Пондер обележја k представља просечну вредност датог обележја у индексном периоду. Претпоставка
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Ласперовог индекса (једначина 5) јесте да је пондер који додељујемо обележју      током читавог периода

непромењен у односу на базни период (t = 0). С друге стране, за потребе израде индекса Пашеовог типа

(једначина 6) претпоставка се односи на константан пондер обележја         из упоредног периода (t = 1,.., T).

Хедонистички индекс цена Фишеровог типа (једначина 7) добија се као геометријска средина индекса Ласперовог

и Пашеовог типа. 

Основне предности метода карактеристичне цене у односу на метод временске вештачке променљиве

произлазе из чињенице да први метод подразумева да су имплицитне цене непромењене у свим временским

периодима. Наиме, чак и уколико се може претпоставити да ово важи за кратак временски период, са економске

тачке гледишта, веома је тешко замислити да се цена не мења у дужем временском периоду. Метод

карактеристичне цене, с друге стране, препознаје могућност да током времена дође до промене имплицитне цене.

Међутим, треба имати у виду да, иако и Ласперов и Пашеов индекс цена непокретности користе методу

карактеристичне цене узимајући у обзир промену цене непокретности прилагођене за квалитативна обележја,

резултати добијени применом ова два индекса ће се разликовати. Поред тога што се просечно квалитативно

обележје непокретности мења током времена, формула за Ласперов индекс не узима у обзир нове некретнине које

су се појавиле на тржишту након базног периода, док формула за индекс Пашеовог типа не узима у обзир

некретнине које су се повукле с тржишта пре упоредног временског периода (t). Како би се превазишао овај

недостатак, примењује се метод импутације за процену цена у базном периоду за некретнине продате у упоредном

периоду, као и за процену цена у упоредном периоду за некретнине продате у базном периоду.

Обрачун хедонистичког индекса цена према методу импутације

Метод импутације омогућава превазилажење проблема „недостајућих цена“ применом пројектованих цена које

су процењене према фиксним обележјима заснованим на хедонистичким регресијама за све временске периоде.

Метод импутације може бити једноструки или двоструки.

За потребе обрачуна Ласперовог импутираног индекса према методу појединачне импутације (single imputation
index) неопходно је оценити импутиране цене из упоредног периода (t) за непокретности које припадају узорку из

базног периода S(0), чија је величина N(0). Ове цене су оцењене на основу обележја из базног периода ради

контроле за промену квалитативних обележја. Користећи формулу из једначине 3 и 4, импутирана цена        и

Ласперов хедонистички индекс према методу појединачне импутације    приказани су једначинама 8 и 9:

(8)

(9)

Ласперов индекс обрачунат методом појединачне импутације подразумева да су све остварене цене из базног

периода остале непромењене до периода t. С друге стране, према методу двоструке импутације (double imputation),

остварене цене су замењене пројектованим вредностима. Импутирана цена и Ласперов хедонистички индекс према

методу двоструке импутације           приказани су једначинама 10 и 11:

(10)

(11)

Хедонистички индекс цена обрачунат методом појединачне импутације Пашеовог типа импутира цене из

базног периода за некретнине које су прометоване у периоду t, односно припадају скупу S(t), оцењене на основу

обележја из упоредног периода. 
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Под одређеним условима, индекс цена непокретности обрачунат методом двоструке импутације биће једнак

индексу цена обрачунатом према методу карактеристичне цене. Уколико се функционална веза између цене

непокретности и њених обележја описује линеарном везом, Ласперов (Пашеов) индекс обрачунат методом

двоструке импутације биће једнак Ласперовом (Пашеовом) индексу обрачунатом методом карактеристичне цене.

Овај резултат је независан од примењеног модела за оцену коефицијената модела. Уколико би за оцену

коефицијената линеарних модела био примењен метод обичних најмањих квадрата, тада би метод појединачне

импутације био једнак методу двоструке импутације и подударао би се с методом карактеристичне цене.

Приликом израде хедонистичког индекса цена треба имати у виду да је скуп обележја непокретности која могу

утицати на цену веома велик и обухвата обележја као што су: површина, локација, тип регристрације (укњижен, у

изградњи), тип непокретности, година изградње, спрат, спратност, број соба, врста грејања и сл. Међутим, извори

података који су на располагању за оцену овог индекса често не садрже податке о свим релевантним обележјима.

Изостављање релевантних обележја из регресионих једначина може довести до проблема пристрасности оцењених

коефицијената, односно до „проблема пристрасности услед изостављања релевантних варијабли“. 

Поред тога, ради развоја индекса цена непокретности, треба, по угледу на земље у окружењу, радити на даљем

унапређењу сарадње између РЗС-а, Пореске управе, комерцијалних банака, НКОСК-а и Народне банке Србије.



80http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/18/18_5/makroprudencija

lni_okvir_201503.pdf.
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IV.1. Регулаторни оквир као подршка 

финансијској стабилности

IV.1.1. Maкропруденцијална политика

Последња финансијска криза показала је колико

велики трошак по финансијски систем, јавне

финансије и укупну привреду земље може изазвати

финансијска нестабилност. На међународном и

националним нивоима то је узроковало убрзан развој

нове области јавне политике – макропруденцијалне

политике. Циљ те политике је да омогући очување

финансијске стабилности адекватном комбинацијом

инструмената усмерених на ограничење системских

ризика у финансијском систему. 

Република Србија је благовремено предузела кораке

ради развоја макропруденцијалне политике и 2010.

године Народној банци Србије поверила мандат за

доношење макропруденцијалних регулаторних мера.

Тај мандат утврђен је чланом 4. тачка 3) Закона о

Народној банци Србије („Службени гласник РС“, бр.

72/2003, 55/2004, 85/2005, 44/2010, 76/2012, 106/2012,

14/2015 и 40/2015 – Одлука УС). Наведеним чланом

прописано је да је законска функција Народне банке

Србије да утврђује и спроводи, у оквиру своје

надлежности, активности и мере ради очувања и

јачања стабилности финансијског система. Наведена

законска функција Народне банке Србије омогућава

јој да оствари један од основних циљева – очување и

јачање стабилности финансијског система (члан 3.

став 2. Закона о Народној банци Србије).

С обзиром на то да је реч о законској функцији

Народне банке Србије, требало је дефинисати крајње,

основне и прелазне циљеве макропруденцијалне

политике и инструменте за њихову реализацију. С

тим циљем Народна банка Србије је у марту 2015.

објавила консултативни документ

Макропруденцијални оквир.80 Овим документом

ближе сe уређују циљеви, инструменти и процес

доношења одлука макропруденцијалне политике, не

доводећи у питање остваривање основног циља

Народне банке Србије – одржавање стабилности

цена. Макропруденцијални оквир је усклађен с

Препоруком Европског одбора за системски ризик

(European Systemic Risk Board – ESRB) о прелазним

циљевима и инструментима макропруденцијалне

политике (ESRB 2013/1).

У складу с Макропруденцијалним оквиром, крајњи

циљ макропруденцијалне политике је очување и

јачање стабилности финансијског система

спречавањем настанка нових системских ризика, као

и смањењем и отклањањем постојећих, уз обезбеђење

доприноса финансијског система одрживом

привредном расту. Системски ризик је ризик од

поремећаја у пружању финансијских услуга у

финансијском систему који би могао имати озбиљне

негативне последице на реалну економију. Системски

ризик има две димензије. Прву димензију чини

структурни ризик, односно ризик повезаности, који

произлази из међусобне повезаности финансијских

институција (тзв. међусекторска димензија ризика).

Другу димензију чини временска компонента, тј.

ризик који варира кроз време и зависи од фазе

IV. Финансијска стабилност



3) Спречавање настанка или ограничавање

концентрације изложености финансијских

институција специфичним секторима или појединим

облицима активе:

- макропруденцијално ограничење изложености

одређеним секторима или облицима активе.

4) Ограничавање системских последица неадекватних

подстицаја у смислу фаворизовања појединих

финансијских институција како би се смањио

морални хазард:

- заштитни слој капитала за системски значајне

финансијске институције.

5) Јачање отпорности финансијске инфраструктуре:

- заштитни слој капитала за структурни системски

ризик.

Поред циљева макропруденцијалне политике и

инструмената те политике, Макропруденцијалним

оквиром је утврђен и процес спровођења

макропруденцијалне политике. У том процесу

разликују се четири основне фазе:

1) идентификација, оцена и праћење системског

ризика;

2) избор и калибрација инструмента

макропруденцијалне политике;

3) примена инструмента макропруденцијалне

политике;

4) оцена утицаја примењеног инструмента.

Након објављивања Макропруденцијалног оквира,

следећи корак представља усвајање правног оквира

којим ће се регулисати заштитни слојеви капитала, у

складу с регулаторним стандардом Базела III. У том

смислу, заштитни слојеви капитала су, можда,

најважнији макропруденцијални инструменти који су

на међународном нивоу уређени регулаторним

стандардом Базела III, док су на нивоу ЕУ уређени

кроз тзв. CRR/CRDIV пакет.81 Наведени пакет

прописује примену следећих заштитних слојева

капитала:

- заштитног слоја за очување капитала,
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финансијског циклуса (тзв. циклична димензија

ризика).

Основни циљеви макропруденцијалне политике су:

1) јачање отпорности финансијског система како би

могао брже да ублажи финансијске и економске

поремећаје, без неповољних последица по функције

које тај систем врши (структурна димензија

системског ризика);

2) ублажавање процикличности финансијског

система, тј. његовог утицаја на појачавање

финансијског и пословног циклуса (временска

димензија системског ризика).

Основни циљеви макропруденцијалне политике

остварују се преко прелазних циљева те политике.

Прелазни циљеви макропруденцијалне политике

остварују се применом инструмената који служе за

њихово остварење, а који су, према прелазним

циљевима, дати у индикативној листи

макропруденцијалних инструмената:

1) ублажавање и спречавање прекомерног кредитног

раста и финансијске зависности (Leverage):

- контрациклични заштитни слој капитала,

- секторски заштитни слој капитала,

- макропруденцијално oграничење односа капитала и

укупне активе (Leverage рацио),

- Loan to value (LTV) лимит – ограничење односа

вредности хипотекарног кредита према вредности

хипотековане непокретности,

- Loan to income (LTI) лимит – ограничење вредности

кредита у односу на доходак.

2) Спречавање настанка или увећања знатне рочне

неусклађености између извора средстава и пласмана

финансијских институција:

- макропруденцијални додатни захтев за ликвидност

(показатељ покрића ликвидном активом) – Liquidity
coverage ratio (LCR),

- макропруденцијално ограничење рочне структуре

извора финансирања (показатељ нето стабилних

извора финансирања) – Net stable funding ratio (NSFR), 

- макропруденцијално ограничење односа одобрених

кредита и примљених депозита – Loan to deposit ratio
(LTD).

81 Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of
26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment
firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (CRR) и Directive 2013/36/EU
of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the
activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions
and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives
2006/48/EC and 2006/49/EC (CRDIV).
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Проблематични кредити

Бруто учешће проблематичних кредита у укупним

кредитима у нашем банкарском систему износи

21,58% (крај децембра 2015. године), или за мање од

0,1 п.п. више него на крају 2014. године. Висока стопа

проблематичних кредита истовремено представља

системски ризик у финансијском систему с

макропруденцијалног аспекта и микроризик за

појединачне институције (микропруденцијални

аспект). 

Проблематични кредити нису проблем само

финансијског система, већ и целокупне привреде, с

обзиром на то да њихово високо учешће негативно

утиче на кредитну активност, што може да успори

или одложи привредни раст. Такође, висока стопа

проблематичних кредита може да увећа степен

озбиљности и продужи трајање финансијске кризе,

које се огледа кроз везивање финансијских ресурса

(све до ликвидације проблематичног кредита), што

доводи до ограничавања ефикасне алокације ресурса,

а самим тим и могуће даље економске стагнације,

која прати финансијску кризу.82 С обзиром на то да је

наш банкарски систем адекватно капитализован и

високо ликвидан, а да су проблематични кредити у

потпуности покривени резервисањима за билансну

активу и ванбилансне ставке (118,2% – децембар

2015), негативан утицај на кредитну активност

остварује се преко аверзије банака према ризику, која

је присутна чак и на најразвијенијим тржиштима.

Аверзија према ризику се манифестује кроз

пооштравање кредитних стандарда, које се огледа у

пооштреним условима кредитирања, попут

лимитирања износа и рочности кредита, али и

ригорознијих захтева у погледу средстава обезбеђења

кредита. 

Висока стопа проблематичних кредита у

преткризном периоду указује на то да финансијске

институције нису у довољној мери управљале

финансијским ризицима. Финансијска криза је

додатно продубила проблем. Иако је повећање

учешћа проблематичних кредита једна од типичних

последица83 финансијске кризе, банке при

одобравању кредита треба да узму у обзир широк

спектар ризика, с обзиром на системску компоненту

која се реализује током финансијских криза. Зато

Финансијска стабилност

- контрацикличног заштитног слоја капитала, 

- заштитног слоја капитала за глобално системски

значајне банке,

- заштитног слоја капитала за домаће (остале)

системски значајне банке,

- заштитног слоја капитала за структурни системски

ризик.

Усвајањем прописа којима ће се уредити поменути

заштитни слојеви капитала допринеће се ограничењу

системских ризика у финансијском систему и правној

сигурности учесника на банкарском тржишту, док ће

се домаћи прописи ускладити с регулаторним

стандардом Базела III и acquis communautaire.

IV.1.2. Могуће регулаторне мере за 

ограничење системских ризика

Народна банка Србије, у Годишњем извештају о

стабилности финансијског система, сваке године

наводи мере које је могуће предузети како би се

ограничили најзначајнији утврђени системски ризици

у нашем финансијском систему. Мере су збирно

приказане у Табели IV.1.1, а у наставку су детаљније

обрађене према областима у којима је потребно

ограничити системске ризике.

83 С друге стране, високо учешће проблематичних кредита истовремено може

да буде и узрок финансијске кризе као што је то било 2008, када је

реализација кредитног ризика на тржишту америчких хипотекарних кредита

који су одобрени корисницима који нису имали добру кредитну историју

(subprime mortgage market) изазвала светску финансијску кризу.
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82 David Woo (2000) Two Approaches to Resolving Nonperforming Assets during
Financial Crises, стр. 3.



поступака и стечајних управника, као и омогућавање

ефикасније процедуре за вансудско споразумно

финансијско реструктурирање привредних друштава; 

- развој тржишта проблематичних кредита –

отклањање препрека за продају проблематичних

кредита и стварање предуслова за пословање

приватних компанија за откуп и управљање

имовином; 

- порески подстицаји за решавање проблематичних

кредита – усвајање измена пореског законодавства,

укључујући признавање отписа дугова као расхода у

пореске сврхе, као и подстицајног пореског третмана

за отпуштање дугова физичким лицима. 

Ради спровођења Стратегије, израђена су два акциона

плана, први који је припремила Влада и други који је

припремила Народна банка Србије. Акционим

плановима је утврђен широк спектар активности које

треба да спроведу надлежни органи како би се

остварили циљеви Стратегије закључно с крајем

2017. Неке од тих активности су већ завршене или се

приводе крају. 

У погледу Акционог плана Владе Републике Србије

припремљен је и Нацрт закона о уређењу професије

проценитеља вредности непокретности, за који се

очекује да ће бити усвојен у 2016. години. Усвојени

су Закон о изменама и допунама Закона о порезу на

добит правних лица („Службени гласник РС“, бр.

112/2015) и Закон о изменама и допунама Закона о

порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“,

бр. 112/2015), нови Закон о споразумном

финансијском реструктурирању („Службени гласник

РС“, бр. 89/2015), као и Закон о изменама и допунама

Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних

управника („Службени гласник РС“, бр. 89/2015).

Усвојен је и Закон о извршењу и обезбеђењу

(„Службени гласник РС“, бр. 106/2015) и Закон о

изменама и допунама Закона о хипотеци („Службени

гласник РС“, бр. 60/2015). Такође, Влада је усвојила

нацрт закона којим се мења Закон о државном

премеру и катастру, а припремљен је и први нацрт

измена и допуна Закона о стечају. Поред тога,

Европска банка за обнову и развој израдила је

анализу постојећих препрека за продају

проблематичних кредита у Србији.

Истовремено са усвајањем Стратегије, Извршни

одбор Народне банке Србије је 13. августа 2015.

усвојио Акциони план Народне банке Србије за
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избор начина и сношење терета решавања питања

проблематичних кредита треба пре свега да се

усмери на узроке високе стопе проблематичних

кредита, од којих су неки постојали и у тренутку

одобравања кредита, док регулаторни органи својим

одлукама треба да подстакну тај процес. 

Значај питања проблематичних кредита препознат је

и у оквиру трогодишњег стендбај аранжмана који је

закључен с ММФ-ом. У том контексту,

Меморандумом о економској и финансијској

политици Влада се обавезала да ће израдити

свеобухватну стратегију решавања питања

проблематичних кредита. Влада је у августу 2015.

године усвојила Стратегију за решавање

проблематичних кредита („Службени гласник РС“,

бр. 72/2015, у даљем тексту: Стратегија), израђену у

сарадњи надлежних министарстава и Народне банке

Србије. Циљ Стратегије је, између осталог, да се: (i)

идентификују и уклоне препреке за суштинско

решавање питања дуга; (ii) подстакну финансијски

угрожени дужници и њихови повериоци да учествују

у одрживом реструктурирању; (iii) осигура

правовремено признавање губитка; (iv) ограничи

евентуална будућа акумулација проблематичних

кредита. Стратегија, између осталог, укључује

следеће области:

- супервизорска пракса – Стратегијом се дефинишу

активности које се односе на унапређења у области

супервизије банака, примену рачуноводствених

стандарда и праксе у банкама, објављивање података

од стране банака у вези с квалитетом активе, као и на

подршку адекватној процени вредности

непокретности које су предмет обезбеђења кредита;

- унапређење процене вредности средстава

обезбеђења – Стратегијом се предвиђа унапређење

регулације проценитеља и квалитета процене

вредности непокретности кроз успостављање

транспарентних критеријума и стандарда за процену

вредности, у складу с најбољом међународном

праксом. Такође, утврђено је да ће Народна банка

Србије успоставити базу доступну банкама и

проценитељима ради детаљног евидентирања, на

основу претходно успостављених критеријума,

процена вредности стамбених и пословних

непокретности;

- реформа стечајног оквира – унапређење заштите

права обезбеђених поверилаца (разлучни повериоци),

унапређење капацитета судова за вођење стечајних
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спровођење Стратегије за решавање проблематичних

кредита (у даљем тексту: Акциони план). У складу са

Акционим планом, планирано је да се активности

Народне банке Србије спроведу закључно с мартом

2016. године. У току 2015. Народна банка Србије је

израдила и објавила Смернице о очекивањима

супервизора која се односе на начин утврђивања

износа исправке вредности потраживања у

билансима банака, у складу с МРС 39.84 Циљ

Смерница је истицање очекивања супервизора у вези

с применом МРС 39 у банкама, узимајући у обзир то

да су међународни стандарди финансијског

извештавања засновани на принципима.85 Израђен је

Извештај о могућностима и препрекама за

либерализацију уступања потраживања од физичких

лица и о осталим питањима из надлежности Народне

банке Србије која су значајна за развој тржишта

проблематичних кредита, затим Извештај о

могућностима унапређења супервизорских захтева у

вези с третманом непокретности које банке узимају

као колатерал, као и План за развој капацитета

Народне банке Србије у области примене

Међународних рачуноводствених стандарда. Израђен

је Нацрт измена Одлуке о класификацији билансне

активе и ванбилансних ставки банке, који обухвата

увођење нових дефиниција за проблематична и

реструктурирана потраживања и који је у великој

мери усклађен са стандардима Европског тела за

банкарство.86 Такође, припремљене су измене Одлуке

о управљању ризицима с циљем дефинисања обавеза

банака у вези са управљањем лошом активом, као и

Нацрт смерница за објављивање података и

информација банке које се односе на квалитет активе. 

У новембру 2015. Народна банка Србије је донела

Одлуку о достављању података о проценама

вредности непокретности које су предмет хипотеке и

о кредитима обезбеђеним хипотеком („Службени

гласник РС“, бр. 93/2015), као и електронско

упутство о размени података између банака и

Народне банке Србије. На тај начин је успостављена

База података о проценама вредности непокретности

које су предмет обезбеђења кредита и вредности

кредита који су њима обезбеђени (видети Осврт 5). У

децембру 2015. усвојена је Одлука о изменама

Одлуке о извештавању банака („Службени гласник

РС“, бр. 111/2015).

С обзиром на то да од предузетих мера до очекиваних

резултата треба да прође одређено време, у наредном

периоду могу се очекивати ефекти спроведених мера. 

Такође, ради свеобухватног сагледавања решавања

проблематичних кредита, Народна банка Србије је

заједно с Министарством финансија и Светском

банком у априлу 2015. организовала други састанак

Београдске инцијативе под називом „Решавање

проблематичних кредита у Републици Србији“, на

коме су размењена мишљења представника банака,

приватних инвеститора, експерата и државних органа

о питању решавања проблематичних кредита. Између

осталог, закључци са овог скупа послужили су за

израду Стратегије и наведених акционих планова

који прате ту стратегију.

У наставку су дате препоруке чија примена би могла

да смањи учешће проблематичних кредита. 

1/2013/2014 Израда планова од стране банака за
смањење учешћа проблематичних кредита. Поред

препоруке банкама да израде ове планове, у наставку

су дати и неки од елемената које ти планови могу да

садрже:

- процентуално утврђен циљ у погледу учешћа

проблематичних кредита у укупним кредитима

одређене банке;

- временски оквир за остварење овог циља, који може

бити дефинисан и у фазама (на пример, до одређеног

датума учешће проблематичних кредита биће

смањено на ниво од 15%, док ће пуном применом

плана учешће бити сведено на 5%); 

- начини смањења учешћа проблематичних кредита

(продаја потраживања, отпис потраживања,

реструктурирање потраживања или наплата

потраживања принудним путем); 

- извори финансирања примене плана:

докапитализација од стране акционара, односно

матичне банке, ако је реч о супсидијарима страних

банака, финансирање дугом или капиталом од стране

међународних финансијских институција (IFIs),

продаја проблематичних кредита компанијама за

откуп и управљање имовином и др. 

Финансијска стабилност

85 http://www.nbs.rs/internet/latinica/20/kpb/smernice_MRS39.pdf. 
86 EBA final draft Implementing Technical Standards On Supervisory reporting on
forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU)
No 575/2013. 

84 Међународним рачуноводственим стандардом 39 успостављају се

принципи за признавање и одмеравање финансијске имовине, финансијских

обавеза и неких уговора за куповину или продају нефинансијских ставки.



споразумног финансијског реструктурирања.

Међутим, треба активно радити и на едукацији

привредника и других учесника о споразумном

финансијском реструктурирању, односно на

промовисању самог поступка. Зато је задржан део

наведене препоруке који се односи на промоцију

оквира споразумног финансијског реструктурирања.

Народна банка Србије је активно узимала учешћа у

различитим иницијативама које су за циљ имале

промоцију и развој поступка споразумног

финансијског реструктурирања. 

1/2015 Симулација ануитетних планова на ризик
каматне стопе и ризик девизног курса. Ради

смањења нових проблематичних кредита, приликом

упознавања клијената са условима кредита, банке

треба да израде и два могућа плана отплате кредита.

Један план се односи на кредите са уговореном

варијабилном каматном стопом, у ком случају би

требало да се, након извесног времена (у зависности

од периода на који је кредит одобрен), претпостави

раст каматних стопа. Клијентима би потом требало да

буде јасно предочено за колико би се у случају

изненадног раста каматне стопе повећао њихов

месечни ануитет, као и за колико би се укупно

повећало њихово кредитно оптерећење. Други план

се односи на кредите с валутном клаузулом, у ком

случају би требало да се, након извесног времена (у

зависности од периода на који је кредит одобрен),

претпостави депрецијација динара. Клијентима би

потом требало да буде јасно предочено за колико би

се у случају изненадне веће депрецијације динара

повећао њихов месечни ануитет, као и за колико би се

укупно повећало њихово кредитно оптерећење. 

Препорука 4/2013 Унапређење поступка вансудске
наплате потраживања из вредности хипотековане
непокретности како би се побољшао поступак
реализације хипотеке, која је први пут објављена у

Годишњем извештају о стабилности финансијског

система за 2012. годину, реализована је прошле

године доношењем Закона о изменама и допунама

Закона о хипотеци („Службени гласник РС“, бр.

60/2015). На тај начин омогућено је да се у случају

вансудске продаје хипотековане непокретности из

регистра исписују права доцнијих хипотекарних

поверилаца. Од фебруара 2015. измена овог члана

била је и обавеза Републике Србије преузета у оквиру

стендбај аранжмана који је закључен с ММФ-ом. На

тај начин је унапређен поступак вансудске

реализације хипотеке и он постаје реална

алтернатива судском поступку. 
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3/2013/2015/2016 Промоција оквира споразумног
финансијског реструктурирања. Како би се

унапредио поступак споразумног финансијског

реструктурирања привредних друштава, у јануару

2015. формирана је Радна група за израду Нацрта

закона о изменама и допунама Закона о споразумном

финансијском реструктурирању. Радна група је

успешно окончала задатак и израдила нацрт новог

Закона о споразумном финансијском

реструктурирању, који је усвојен у октобру 2015.

године и објављен у „Службеном гласнику РС“, бр.

89/2015. Овим законом се испуњава обавеза из

Стратегије за решавање проблематичних кредита,

односно Акционог плана Владе, која утврђује

потребу убрзања и поједностављења постојећег

поступка Споразумног финансијског

реструктурирања и омогућавања предузетницима да

поднесу захтев за учешће у овом поступку. Неке од

новина које овај закон доноси су:

- омогућавање предузетницима, поред привредних

друштава, да учествују у поступку споразумног

финансијског реструктурирања, чиме се шири круг

потенцијалних учесника, а и предузетницима

омогућава да искористе предности овог поступка;

- ублажавање услова за спровођење финансијског

реструктурирања, где је услов учешћа две банке

ублажен на тај начин што се предвиђа да уместо

банке могу учествовати домаће развојне институције,

а уместо једне од банака или институција и домаћа

банка у стечају или ликвидацији. На тај начин шири

се круг потенцијалних дужника на које се може

применити овај поступак, што је био један од циљева

израде новог закона;

- услов учешћа две банке је код предузетника

измењен у учешће једне банке како би се шири круг

предузетника укључио у поступак, с обзиром на то да

су често предузетници дужници само једне банке;

- уговор о мировању дугова је утврђен само као

могућност како би се испоштовало начело

добровољности поступка;

- задржане су одредбе о континуитету заложног права

како би се обезбедило да повериоци задрже средства

обезбеђења која су имали пре извршеног

реструктурирања.

Очигледно је да је усвајањем новог закона поступак

споразумног финансијског реструктурирања у

знатној мери унапређен, чиме је и испуњена

препорука Народне банке Србије, бр. 3/2013/2015, у

делу који се односи на унапређење оквира
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Око три четвртине активе домаћег банкарског

сектора односи се на банке у страном власништву

(76%). У погледу броја банака, од 30 банака, њих 23

налазе се у страном власништву, с тим да оне

учествују са 82% у укупним кредитима и 73,3% у

укупним депозитима. Већина тих банака је део

прекограничних банкарских група и до светске

финансијске кризе 2008. финансирала се пре свега

задуживањем код матичних банака. Почетком кризе

долази до процеса раздуживања на већини тржишта у

настајању због финансијских проблема матичних

банака. Како кретање капитала у обрнутом смеру не

би изазвало финансијску нестабилност у земљама у

којима послују супсидијари међународних

банкарских група, године 2009. покренута је тзв.

Бечка иницијатива, која је за циљ имала одржавање

изложености банкарских група из западне Европе

према земљама југоисточне, централне и источне

Европе на договореном нивоу. Међутим, с

продужетком кризе показало се да одржавање

изложености на дуги рок није решење, што је довело

до Бечке иницијативе 2.0 од јануара 2010, чији циљ

више није одржавање изложености, већ координација

процеса раздуживања страних банкарских група.

Постало је очигледно да се домаћи финансијски

систем не може ослањати само на спољне изворе

финансирања, већ је потребно ојачати домаће изворе

финансирања. Јачање домаћих извора финансирања

остварује се и у нашој земљи, тако да су у децембру

2015. прекограничне обавезе банкарског сектора

износиле 12,6% укупних обавеза банкарског сектора.

То је мање за 1,2 п.п. у односу на крај 2014. (13,8%).

То значи да се због постепеног смањење

прекограничне задужености банкарски сектор више

ослањао на домаће изворе финансирања. Такође, иако

се смањење прекограничне задужености може

посматрати као ризик по финансијску стабилност, то

је један од ризика који се редовно прати и пажљиво

анализира. 

Препорука 6/2013 Јачање домаћих динарских
извора финансирања. У условима смањења спољних

извора финансирања банкарског сектора важно је

ослањање на домаће изворе, пре свега динарске.

Чињеница је да без кредитног раста неће бити ни

привредног раста. Имајући у виду да је наш

финансијски систем банкоцентричан, оправдано је

радити на развоју алтернативних, дугорочних извора

финансирања, на пример, путем пореских и других

подстицаја. Један од могућих примера тих извора на

домаћем тржишту представљају добровољни

пензијски фондови, чији потенцијали нису у

довољној мери искоришћени.

Степен евроизације

Евроизован финансијски систем сам у себи садржи

системски ризик који се може реализовати у случају

нагле депрецијације домаће валуте. У том случају

нагло расту девизне обавезе, изражено у домаћој

валути, а како већина дужника приходе остварује у

домаћој валути, то изазива нагли раст њихове

задужености. На тај начин, због системског девизног

ризика, може доћи и до системских проблема са

солвентношћу и ликвидношћу и привреде и

становништва. Такође, у условима високе

евроизације, променом референтне каматне стопе

централна банка не може да утиче на цену

сервисирања дугова деноминованих у страној валути,

чиме се умањује ефикасност монетарне политике и

ограничава могућност централне банке да

контролише системски ризик. Зато је неопходно да се

даље ради на повећању степена динаризације

домаћег финансијског система, који је на крају 2015.

године, мерен учешћем динарских пласмана у

укупним пласманима одобреним привреди и

становништву, износио 28,6% (што представља раст

од 2,7 п.п. у односу на крај 2014. године), а мерен

учешћем динарских депозита у укупним депозитима

привреде и становништва 27,2% (што представља

раст од 2,6 п.п. у односу на крај 2014). 

Управо с тим циљем су Влада и Народна банка

Србије у марту 2012. потписале Mеморандум о

стратегији динаризације финансијског система

Србије, који је утврдио три главне групе активности

за повећање степена динаризације: 

- мере монетарне и фискалне политике усмерене на

јачање макроекономског окружења обезбеђивањем

ниске и стабилне инфлације, уз руковођено

пливајући девизни курс и одржив привредни раст;

- активности усмерене на развој тржишта динарских

ХоВ и стварање услова за увођење нових динарских

производа;

- активности усмерене на развој инструмената

заштите од девизног ризика. 

Уз ове активности дајемо и следећу препоруку:

8/2013 Разматрање увођења различитих
осигураних сума и премија осигурања за девизне и
динарске депозите. Законом о осигурању депозита

Финансијска стабилност
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Оквир за управљање кризом

Европски парламент је 15. априла 2014. усвојио

Директиву о опоравку и реструктурирању банака

(Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD), која

уређује оквир за управљање кризом. У фебруару 2015.

године („Службени гласник РС“, бр 14/2015) усвојен

је регулаторни пакет који је укључио измене и допуне

Закона о банкама и потпуно нов Закон о осигурању

депозита, Закон о Агенцији за осигурање депозита и

Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за

осигурање. Овај пакет усвојен је ради транспоновања

наведене директиве и примењује се од 1. априла 2015.

На тај начин је домаћи регулаторни оквир

реструктурирања банака усклађен са европским

прописима.

прописани су исти износи осигураних депозита и за

девизне и динарске депозите. Код утврђивања висине

премије за осигурање депозита, овим законом није

утврђено да девизни депозити, који за осигуравача

носе више ризика, имају и више премије. Наиме, у

случају девизних депозита постоји већи ризик

настанка осигураног случаја него што је то случај код

динарских депозита због одсуства девизног ризика

приликом пласмана динарских извора финансирања.

С тим у вези, корисно би било раздвојити премије и

суме осигураних депозита, у складу с ризичним

профилом банке, а као један од значајних елемената

узети у обзир и валуту депозита. У том контексту,

могуће је и увећати осигурани износ за динарске

депозите и тако подстицати динарску штедњу, без

мењања висине осигураног износа за девизне

депозите.
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Осврт 7: Заштитни слојеви капитала

Једна од најзначајнијих новина коју доносе стандарди Базелa III јесу заштитни слојеви капитала. Заштитни

слојеви капитала представљају додатни основни акцијски капитал који је банка у обавези да одржава изнад

прописаног регулаторног минимума. Поменути заштитни слојеви капитала обухватају заштитни слој за

очување капитала, контрациклични заштитни слој, заштитни слој за глобалне системски значајне банке,

заштитни слој за остале системски значајне банке и заштитни слој капитала за структурни системски ризик.

Предности њиховог увођења огледају се у томе што се њима повећава отпорност банака на губитке, смањују

прекомерне или потцењене изложености и ограничава расподела капитала. Ти инструменти треба да ограниче

системске ризике у финансијском систему, који могу бити цикличне (заштитни слој за очување капитала и

контрациклични заштитни слој) или структурне природе (заштитни слојеви за глобалне и остале системски

значајне банке и заштитни слој за структурни системски ризик). Заштитни слојеви капитала детаљно су

уређени Директивом о капиталним захтевима за кредитне институције 2013/36/ЕУ (CRD IV) ЕУ, којом се у

право ЕУ спроводи стандард Базела III. У наставку су описани заштитни слојеви капитала и правила која се на

њих примењују у земљама чланицама ЕУ, а која су утврђена овом директивом.

Заштитни слој за очување капитала представља обавезу

банке да одржава додатни основни акцијски капитал у висини од

2,5% ризичне активе. За државе које примењују стандарде Базела

III прописaно је фазно увођење овог заштитног слоја, и то тако

што су банке од 1. јануара 2016. године у обавези да одржавају

заштитни слој за очување капитала у износу од 0,625% ризичне

активе. Поменути износ ће се почетком сваке следеће године

повећавати за по 0,625 п.п., да би се од 1. јануара 2019.

примењивала максимална стопа од 2,5% ризичне активе.

Међутим, било је могуће и увођење краћег прелазног периода,

односно увођење заштитног слоја за очување капитала почевши

од 31. децембра 2013. Због знатних предности овог инструмента,

велики број држава је искористио поменуту прилику и пре 1.

јануара 2016. увео обавезу одржавања додатних 2,5% основног

акцијског капитала – Бугарска, Хрватска, Кипар, Чешка, Данска,

Естонија, Финска, Италија, Летонија, Литванија, Луксембург,

Португалија, Словачка, Шведска и Норвешка.

Контрациклични заштитни слој капитала (Countercyclical
Capital Buffer – CCB) уводи се ради ублажавања финансијске

процикличности. Применом овог инструмента ствара се додатни

слој основног акцијског капитала током периода израженог

кредитног раста, чиме се повећава отпорност банкарског сектора

и смањује могућност настанка финансијске кризе. Стопа CCB-а за одређену државу износи између 0% и 2,5%

ризичне активе, при чему се може фазно увећавати за по 0,25 п.п. или за садржаоце од 0,25 п.п. У изузетним

околностима стопа CCB-а може бити и виша. Стопе овог заштитног слоја одређују се на тромесечном нивоу, а

основу за њихову калкулацију представља јаз учешћа кредита у БДП-у. Међутим, препоручује се праћење и

других показатеља, јер поменути показатељ може имати озбиљне недостатке, посебно у земљама у развоју.

Стандардом Базела III прописано је фазно увођење CCB-а од 1. јануара 2016. године, и то тако што ће се током

2016. примењивати CCB у износу до 0,625% ризичне активе, током 2017. до 1,25%, током 2018. до 1,875%, а од

1. јануара 2019. године максимална прописана стопа CCB-а. Међутим, дозвољен је и краћи прелазни период,

односно увођење прописане стопе CCB-а почев од 31. децембра 2013. Имајући у виду тренутно стање

финансијских циклуса у ЕУ и чињеницу да стопа CCB-а зависи од раста кредитне активности, већина земаља
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ЕУ увела је CCB са стопом од 0%. Једино Шведска и Норвешка (која није чланица ЕУ) примењују више стопе

(1% за обе земље, а од краја јуна 2016. године – 1,5%), док су Чешка и Велика Британија најавиле да ће од 2017.

године увести CCB у висини од 0,5%.

Заштитни слој капитала за глобалне системски значајне банке додатни је основни акцијски капитал,

који је институција, идентификована као глобално системски значајна (Global Systemically Important Institutions
– G-SII банка), у складу са утврђеним критеријумима и прописаном методологијом, у обавези да одржава на

консолидованој основи. Методологија87 за утврђивање G-SII заснива се на критеријумима величине,

повезаности, заменљивости, сложености банке, као и њених прекограничних активности. Будући да се

методологијом за утврђивање G-SII предвиђа њихово распоређивање у најмање пет поткатегорија, стопа

заштитног слоја износи 1% уколико је G-SII банка сврстана у најнижу поткатегорију, а за сваку следећу увећава

се за по 0,5 п.п. Банка сврстана у највишу поткатегорију у обавези је да одржава додатни основни акцијски

капитал у висини од 3,5% ризичне активе. Почетак примене овог заштитног слоја је 1. јануар 2016. године, при

чему су банке дужне да одржавају 25% прописаног износа у 2016. години, а у свакој следећој додатних 25% тог

износа, тако да од почетка 2019. одржавају 100% заштитног слоја за G-SII. Базелски комитет објављује листу

G-SII банака и поткатегорија у које су оне сврстане, а поменута листа ажурира се најмање једном годишње. До

сада су G-SII банке од земаља ЕУ препознате у Француској, Немачкој, Италији, Холандији, Шпанији, Шведској

и Великој Британији.

Заштитни слој капитала за остале системски значајне банке је макропруденцијални инструмент којим

се од банака које се идентификују као системски значајне за одређену државу (Other Systemically Important
Institutions – O-SII) може захтевати да одржавају додатни основни акцијски капитал у висини до 2% ризичне

активе. Изузетно, за O-SII банке које су супсидијари G-SII или O-SII матичних банака које имају седиште у некој

од земаља чланица ЕУ – максимална стопа овог заштитног слоја не сме да прелази 1% или стопу заштитног

слоја за системски значајну банку која се примењује на матичну банку у зависности од тога који од ових износа

је виши. Националним органима дат је много већи степен дискреције приликом одређивања критеријума и

методологије за утврђивање O-SII банака (захтева се коришћење макар једног од следећих критеријума:

величина, повезаност, значај за реалну економију и значај прекограничних активности), као и начина

одређивања стопе заштитног слоја капитала. Листа O-SII банака ревидира се најмање једном годишње.

Примена заштитног слоја за O-SII могућа је од 1. јануара 2016, при чему надлежни органи имају слободу да

сами одреде временски оквир његове примене. Државе које су увеле заштитни слој капитала за O-SII (Белгија,

Финска, Француска, Холандија, Луксембург, Словачка, Шведска, Норвешка, Малта, Шпанија и Румунија)

захтевају одржавање додатног основног акцијског капитала у износу од 0,25% до 2% ризичне активе. У

Аустрији, Хрватској, Естонији и Литванији његово увођење се очекује током 2016, у Мађарској, Немачкој и

Португалији од 2017, а у Ирској, Словенији, Кипру и Грчкој тек од 2019. године. 

Заштитни слој капитала за структурни системски ризик (Systemic risk buffer – SRB) јесте

макропруденцијални инструмент којим се утиче на системске ризике дугорочне, нецикличне природе. Поред

јачања отпорности банкарског сектора на потенцијалне шокове, SRB подстиче банке да смање изложеност

идентификованим ризицима. Основна предност SRB-а у односу на остале заштитне слојеве јесте то што је реч

о веома флексибилном инструменту, односно не постоје посебни критеријуми за одређивање ризика због којих

би требало увести овај инструмент, а дозвољено је и увођење заштитног слоја за једну, више или за све банке,

с јединственом или диференцираним стопама. Најнижа стопа SRB-а износи 1% ризичне активе и може се

увећавати за по 0,5 п.п., до границе од 3%, без икаквих ограничења. За примену стопе изнад 3%, у зависности

од њене висине или изложености на које се овај инструмент примењује, потребна су одређена одобрења

надлежних органа ЕУ или њихово обавештавање. Прописана стопа SRB-а ревидира се најмање сваке друге
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87 Видети члан 131. став 2. Директиве о капиталним захтевима за кредитне институције.



121

Финансијска стабилност

године. Увођење SRB-а могуће је од 31. децембра 2013. године, а до сада га је применило девет земаља (Норвешка,

Шведска, Данска, Чешка, Бугарска, Естонија, Хрватска, Холандија и Аустрија), док се његова примена у

Словачкој и Мађарској очекује од 2017. Одређене земље га примењују за све банке, а Аустрија, Чешка, Словачка,

Шведска, Данска и Холандија само за највеће или системски значајне. Максималне стопе овог заштитног слоја за

поменуте државе крећу се у распону 1–3%. Динамика његовог увођења такође је флексибилна, те је већина

земаља у једном кораку увела прописану стопу, док су неке најавиле фазно увођење овог заштитног слоја. 

У случају да банка подлеже заштитном слоју за G-SII и/или O-SII банку, као и SRB-у, примењује се само један

од поменутих слојева, и то онај који је највиши. Изузетно, када се SRB примењује на све изложености у држави

која одређује тај заштитни слој ради решавања питања њеног макропруденцијалног ризика, али се не примењује

на изложености изван те државе, SRB се додаје заштитном слоју капитала за O-SII банку или заштитном слоју

капитала за G-SII банку у зависности од тога који је виши.

Банке су у обавези да одржавају све заштитне слојеве који се на њих примењују (комбиновани заштитни слој)

и не смеју вршити расподелу основног акцијског капитала уколико би тиме дошле у ситуацију да не испуњавају

прописане захтеве. На банку која не одржава комбиновани заштитни слој примењују се мере за ограничење

расподеле капитала. У том случају утврђује се највећи расподељиви износ, односно део добити текуће пословне

године који банка сме да расподели, а чији износ зависи од тога ком делу захтеваног комбинованог заштитног

слоја припада капитал који банка одржава изнад прописног минимума. Поред тога, банке које не одржавају

прописани комбиновани заштитни слој дужне су да израде план за очување капитала и доставе га надлежним

органима на одобрење, а надлежни органи, уколико не сматрају да ће се спровођењем тог плана прикупити

довољно додатног капитала, могу наложити банци да повећа капитал или да примени строжа ограничења

расподеле.

Описана примена заштитних слојева капитала обавезна је за земље чланице ЕУ, док за остале државе

наведени рокови, стопе и начин примене заштитних слојева нису обавезујући и могу се разликовати од описаних. 



Поред ових показатеља, за мерење финансијског

здравља користимо и индекс финансијског стреса

(Financial Stress Index – FSIX). Индекс финансијског

стреса је композитни показатељ заснован на

методологији ММФ-а.88 Циљ креирања тог

показатеља је да се препознају епизоде повишеног

финансијског стреса, њихова кулминација и трајање,

због чега индекс финансијског стреса обухвата

кључне променљиве финансијског сектора

релевантне за реалну економску активност.

Позитивне вредности показатеља указују на

изнадпросечан, а негативне вредности на

исподпросечан ниво финансијског стреса на

тржишту. Нижи нивои финансијског стреса који су

забележени током 2013. и 2014. настављени су и у

2015. години. Анализа кретања појединих

променљивих показују да је нижи ниво финансијског

стреса резултат смањених осцилација девизног курса

(уз мањи обим интервенција на девизном тржишту) и

берзанских показатеља, па се финансијско здравље

може позитивно оценити. 

С обзиром на то да је домаћа привреда мала и

отворена и да је као таква подложна утицајима из

међународног окружења, за мерење ефекта ширења

IV.2. Показатељи финансијског  

здравља

За поређења стабилности финансијског система у

међународном контексту најчешће се користе

изабрани показатељи финансијског здравља.

,,Мрежа“ стабилности (Графикон IV.2.1) приказује

стање шест кључних показатеља за Србију и регион

на крају 2008, 2014. и 2015. године: (а) адекватности

капитала, (б) билансног капитала у односу на

билансну активу, (в) учешћа проблематичних кредита

у укупним кредитима, (г) резерви за процењене

губитке у односу на проблематичне кредите, (д)

приноса на активу и (ђ) приноса на капитал. 

И на крају 2015. године капитализованост банкарског

сектора Србије виша је него у региону, што

представља значајан гарант стабилности за цео

домаћи финансијски систем. Међутим,

профитабилност банкарског сектора Србије налази се

испод просека региона. Учешће проблематичних

кредита у укупним кредитима је изнад просека

региона, с тим што је ниво резерви за покриће

потенцијалних губитака по основу ових кредита

знатно изнад просека региона. 
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88 За више информација о методологији показатеља погледати Годишњи

извештај о стабилности финансијског система у 2012.
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финансијске кризе у земљама које су окренуте истим

изворима финансирања користимо и показатељ

утицаја заједничког повериоца. Вредност тог

показатеља зависи од изложености државе повериоца

приватном и јавном сектору државе дужника и

учешћа дуга према заједничком повериоцу у односу

на задуженост финансијског сектора земље дужника.

Добијени показатељ89 пропорционалан је

вероватноћи преношења финансијске кризе из

одређене земље региона на Србију, односно

вероватноћи преношења кризе из Србије на земље

региона. 

Анализа је урађена на основу консолидованих

извештаја BIS-а који се односе на прекограничне

изложености глобалних банкарских група и укључују

велики број банака и држава, што их чини веома

погодним за упоредне анализе прекограничне

изложености. Узете су изложености банака 11 држава

које су изложене према Србији и земљама централне

и југоисточне Европе. 

Резултати анализе су представљени „мрежом“ на

Графикону IV.2.3, где се може видети да би у случају

потенцијалног шока ликвидности у некој од земаља

региона, највећи утицај на Србију, преко канала

заједничког повериоца, имале Румунија, Хрватска и

Мађарска, док би Србија највећи утицај имала на

Црну Гору, Бугарску и Албанију. 
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89 За више информација о методологији показатеља погледати Годишњи

извештај о стабилности финансијског система у 2013.
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утицај на вредност овог индекса имала је релативно

ниска профитабилност банкрског сектора (иако

побољшана у односу на крај 2014. године) и висок

ниво проблематичних кредита (21,6% укупних

кредита).

Према кретању индекса стабилности банкарског

сектора, може се констатовати да ће се започетим

решавањем питања проблематичних кредита и

опоравком показатеља профитабилности банкарског

сектора овај индекс вратити на преткризни ниво.

Данас је, судећи према његовом кретању, здравље

система знатно боље него 2012, када је индекс

забележио своју најнижу вредност, иако је и тада

банкарски сектор био стабилан и отпоран на

потресе. 

Ради сагледавања потенцијалних ризика по

финансијску стабилност који произлазе из

банкарског система, конструисан је и индекс

стабилности банкарског система.90 Приликом

обрачуна овог показатеља користе се показатељи

солвентности, кредитног ризика, ризика

ликвидности, профитабилности и девизног ризика. 

На крају 2015. индекс стабилности банкарског

система износио је 0,54 и благо је побољшан у односу

на крај претходне године. Посматрано по

појединачним компонентама, висока адекватност

капитала од 20,9% и нето отворена девизна позиција

од 4,4% регулаторног капитала говоре у прилог

ниском ризику солвентности и ниском директном

девизном ризику банака. С друге стране, слабији

90 За више информација о методологији показатеља погледати Годишњи

извештај о стабилности финансијског система у 2014.
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Осврт 8: Показатељ системског стреса
финансијског система Републике Србије

Светска финансијска криза открила је бројне слабости у финансијским системима развијених земаља и

земаља у успону. Показало се да институције надлежне за регулацију и надзор финансијског система често нису

располагале адекватним средствима која би им помогла да препознају акумулацију ризика, као и да га измере у

реалном времену. Постало је јасно да микропруденцијална регулација и надзор финансијских система морају

бити допуњени макропруденцијалном регулацијом и надзором, чија је улога да препозна и реагује на

неравнотеже и рањивости у целом финансијском систему. Такође, испоставило се и да регулатори и супервизори

финансијског система нису имали адекватну методологију за оцену вероватноће настанка ризика на нивоу целог

система. Сходно томе, покренут је велики број иницијатива чији је циљ преиспитивање постојећег регулаторног

оквира и развијање аналитичких средстава која би надлежним органима помоглa при идентификацији и оцени

системских ризика. Проблем је утолико тежи што ни данас нема јединствене дефиниције системског ризика, а

самим тим ни јединственог начина да се он препозна и измери. 

Системски ризик може се дефинисати као ризик настанка такве финансијске нестабилности која омета

функционисање целокупног финансијског система, што се потом негативно одражава и на реалну економију.91

Финансијски стрес може се манифестовати на више начина: кроз раст неизвесности на појединим тржишним

сегментима, растуће разлике у перцепцији инвеститора у погледу стања на појединим тржиштима, раст

асиметричности информација између повериоца и дужника, пад спремности да се поседује ризична актива и сл.

Кризу обично изазива неки догађај, док је опоравак дуготрајан процес, при коме је тренутак изласка из кризе

често непознат. Системске кризе су инициране различитим покретачима и јављају се у различитим облицима, па

је тешко најавити нове кризе ослањајући се на старе механизме упозорења. Поред тога, иако је свака финансијска

криза у историји једне земље специфична у смислу узрока и канала простирања на сегменте система, од

интереса је поређење различитих системских догађаја коришћењем одређених показатеља којима се мери ниво

системског стреса. 

Степен финансијског стреса у највећој мери зависи од јачине шока који је погодио систем, величине

макроекономских неравнотежа у финансијском систему, реакције креатора макропруденцијалне политике, као и

очекивања тржишних учесника кад је у питању њихова реакција. За разлику од многобројних показатеља

економске активности који се могу изразити у новчаним јединицама, то није могуће учинити са финансијским

стресом због његових различитих појавних облика. Зато је конструисан композитни показатељ стреса за Србију,

на основу којег ће се пратити кретање појединачних фактора ризика, али и ниво стреса и његове системске

компоненте, те правовремено упозорити на опасност могућег наступања кризе. Показатељ се формира у три

корака. Први корак подразумева избор улазних варијабли, које ће зависити од карактеристика финансијског

система и расположивости података. Други корак подразумева трансформисање тих података у показатеље с

јединственом скалом и формирање подиндекса. Последњи корак односи се на обједињавање подиндекса у

композитни показатељ системског обухвата. Главна методолошка иновација приликом формирања ове врсте

показатеља јесте примена портфолио теорије у поступку агрегирања подиндекса у композитни показатељ.92

Портфолио агрегирање узима у обзир различите мере асоцијација између различитих подиндекса. Као резултат

тога, показатељ системског стреса додељује већи пондер подиндексима у моменту када стрес преовладава у

неколико сегмената тржишта истовремено, што упућује на чињеницу да је системски ризик већи уколико је

финансијска нестабилност присутна у већем делу финансијског система. Друга карактеристика системског

ризика јесте чињеница да су портфолио тежинске функције, повезане са сваким од подиндекса, калибрисане на

основу њиховог утицаја на индустријску производњу, као меру економске активности једне земље, односно

представљају отежања заснована на реалном утицају.

91 De Bandt O. and P. Hartmann (2000), “Systemic Risk: A Survey”, ECB Working Paper Series, No. 35.
92 Hollo, Daniel, Manfred Kremer, and Marco Lo Duca. “CISS-a composite indicator of systemic stress in the financial system.“ (2012).
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Први корак је свакако најважнији, јер од избора правих варијабли зависи и квалитет самог показатеља

системског стреса. Финансијски систем, у том смислу, чине финансијска тржишта, финансијски посредници и

финансијска инфраструктура, као и међународно окружење, имајући у виду висок степен финансијске интеграције.

За потребе сагледавања системских ризика, финансијска тржишта обухватају девизно тржиште, тржиште новца и

тржиште капитала, укључујући тржиште државних ХоВ. 

Како привреду Србије карактерише висок степен финансијске евроизације, један од најважнијих канала

преливања финансијског стреса јесте канал девизног курса. То је разлог због кога се за мерење системског стреса

користе променљиве које одражавају ризике с девизног тржишта. Те променљиве обухватају промене курса,

његово осцилирање, распон између куповног и продајног курса домаће валуте према евру, као и интензитет

интервенција Народне банке Србије на МДТ-у.

У оквиру показатеља који се односе на тржиште капитала изабрани су: индекс цена и промет најликвиднијих

акција на Београдској берзи BELEX15, као и осцилирање овог индекса. Већа вредност берзанског индекса

сигнализира растућу ликвидност тржишта капитала, што смањује ниво системског стреса, док повећана

осцилација упућује на неизвесност и последично повећање нивоа показатеља системског стреса. 

У погледу доприноса сегмента тржишта државних ХоВ нивоу системског стреса узима се у обзир ниво и

осцилација цене државних обвезница, кретање премије ризика EMBI за Србију и кретање фискалног резултата.

Смањење приноса државних обвезница указује на смањење ризика државе, па има негативан допринос нивоу

системског стреса. С друге стране, повећана колебања и раст распона између куповне и продајне цене државних

ХоВ, као и раст индекса обвезница тржишта у успону, знаци су и повећаног ризика државе и системског стреса. 

Међубанкарско тржиште новца представља важан сегмент финансијског система који може указати на

нестабилност финансијских тржишта. Висина и осцилирање каматних стопа на међубанкарском тржишту такође

могу наговештавати периоде повећаног стреса. Показатељи који одражавају кретање на тржишту новца, а који се

користе приликом формирања показатеља системског стреса засновани су на каматној стопи BEONIA, али и на

каматним стопама за појединачне преконоћне позајмице и кредитне олакшице, њиховом осцилирању и одступању

од уобичајених, дугорочних вредности. 
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Финансијске посреднике чине банке, осигуравајућа друштва и остали финансијски посредници. Будући да је

финансијски сектор Србије банкоцентричан, тј. да банкарски систем доминира финансијским системом Србије са

учешћем од преко 90%, у сегменту финансијских посредника користе се показатељи који се односе на активност

банкарског сектора. Кредитни и депозитни јаз показују одступања кредита и депозита од свог дугорочног тренда

и у случају негативног одступања повећавају системски стрес. Додатно, прате се и кретања премије осигурања од

кредитног ризика матичних банака које послују у Републици Србији.

Међународно окружење, у условима либерализације новчаних токова и глобализације тржишта, као и утицаја

на мале, отворене привреде, као што је привреда Србије, може знатно утицати на појаву стреса у домаћем

финансијском систему. Из тог разлога се користи показатељ кретања EMBI Global. Такође, од посебног интереса

је праћење тржишта капитала земаља у окружењу с обзиром на високу корелисаност с тржиштем капитала у

Републици Србији и евентуално негативан утицај на домаћа тржишта. 

Иако је већ само праћење кретања индекса довољно информативно, за одређивање кризних епизода коришћен

је динамички Марковљев прекидачки модел, који ендогено проналази граничне вредности за кризне ситуације и

дели узорак на периоде, односно режиме ниског или умереног финансијског стреса и периоде, односно режиме

екстремног финансијског стреса, одређујући и вероватноћу преласка из режима у режим. При томе, прелазак

између различитих режима одвија се нагло и непредвидиво, дакле, стохастички. Модели Марковљевих

прекидачких режима93 представљају једну од најпопуларнијих нелинеарних техника за анализу временских серија

у научној литератури. Међутим, треба поменути да се кризне епизоде могу одређивати и егзогено, на пример, ако

вредност индекса премашује одређени број стандардних девијација или као одређени перцентил посматраног

узорка. Претпоставља се да финансијски стрес изражен преко показатеља системског стреса има особину

груписања око одређених вредности.

На основу статистике квалитета различитих спецификација динамичког Марковљевог модела кретања

показатеља системског стреса изабран је следећи модел с три режима:

y(t)=μS(t) + δS(t)ε(t), S(t) ∈ {1,2,3}

где је y(t) показатељ системског стреса у тренутку t, очекивана вредност μ и варијанса δ у режиму S(t), а ε(t) је тзв.

бели шум (стохастички члан). Ако је S(t) = 1, реч је о периоду ниског стреса, S(t) = 2 представља период умереног

стреса, а S(t) = 3 означава период екстремног стреса.

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

1
2008.

3 5 7 9 11 1
2009.

3 5 7 9 11 1
2010.

3 5 7 9 11 1
2011.

3 5 7 9 11 1
2012.

3 5 7 9 11 1
2013.

3 5 7 9 11 1
2014.

3 5 7 9 11 1
2015.

3 5 7 9 11

���	����� 
���� ������� 	
���	� �
���� �o�
�
���	� ���� �
���	� ���	� ���
��� ���	�

�����
���� ��
����� ���

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015.

!
"���� #.8.1. ��������� 	
	���	��� 	��	�

$���
: ���.

93 Hamilton, J. D. (1989) 'A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle', Econometrica: Journal of the
Econometric Society, 357–384.
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Динамичка матрица вероватноће преласка из једног режима у други може се представити:

Оцењенe очекиванe вредности и варијансe, у статистичком смислу, разликују се у различитим режимима, што

се може видети у Табели О.8.1. Ниво очекиване вредности је најнижи у случају некризног (1) периода и износи

1.95E-02. У случају кризног периода (3) она износи 1.20E-01, што је у складу са очекиваним понашањем

показатеља системског стреса да при порасту ризичности периода расте и вредност показатеља. С друге стране,

варијанса такође оправдава економске фундаменте, где су очекиване највише вредности колебања показатеља

управо у кризним периодима, осликавајући повећану неизвесност. Заједничке карактеристике кризних периода су

повећана нестабилност и колебање различитих тржишта у таквим периодима. Варијанса у кризном периоду (3)

износи 9.79E-04 и знатно је виша у односу на некризни (1) и међукризни период (2), у којима оцењене варијансе

износе 2.70Е-05 и 1.01Е-04, респективно.

На основу добијеног модела идентификовани периоди приказани су на Графикону О.8.2. Период од децембра

2014. до децембра 2015. године обележава период ниског ризика, са изузетком нешто повишеног нивоа стреса на

почетку 2015. године (Графикон О.8.2), и то на девизном тржишту, тржишту државних ХоВ и међународном

окружењу. Депрецијацијски притисци с краја 2014. настављени су током јануара 2015. године. Слабљење динара

према евру изазвали су домаћи и глобални фактори, сезонска компонента тражње домаћих предузећа за девизама,

пре свега великих увозника енергената, као и низак промет на домаћем девизном тржишту. Осцилације курса

динара према евру, које су крајем 2014. године повећане, у току Т1 2015. су смањене. Како би ублажила прекомерне

краткорочне осцилације курса, без намере да утиче на његов тренд кретања, Народна банка Србије је током 2015.

интервенисала на МДТ-у нето куповином девиза. У преосталом делу посматраног периода кретања на девизном

тржишту била су релативно стабилна захваљујући побољшаној макроекономској и фискалној перспективи земље.

Поред фактора специфичних за Србију, вредност премије ризика EMBI за Србију кретала се почетком 2015. године

у великој мери под утицајем глобалних фактора и неизвесности око повећања референтне каматне стопе ФЕД-а,

због које су приноси на америчку десетогодишњу хартију знатно варирали. Консолидовани буџетски дефицит у

јануару 2015. износио је око 6% БДП-а. Предузете мере, попут смањења зарада запослених у јавном сектору и

смањења пензија, као и побољшање наплате пореза допринели су смањењу фискалног дефицита, који је на крају

2015. износио 3,7% БДП. Кретања у међународном окружењу обележила је нестабилност на финансијским
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тржиштима изазвана отежаном предвидивошћу мера монетарне политике водећих централних банака, падом

светске цене нафте и геополитичким тензијама. 

Период након марта 2015. карактерише период стабилног курса и ниске инфлације. Инфлаторни притисци су

остали врло ниски током године. На то су утицали ниски трошковни притисци пре свега по основу пада цена

примарних производа на светском тржишту и ниске инфлације у међународном окружењу, што је омогућило даље

ублажавање монетарне политике током 2015. Смањење референтне каматне стопе било је праћено и падом

каматних стопа на међубанкарском тржишту новца и кредита. Такође, дошло је до стабилизације берзанских

индекса земаља у окружењу. Банкарски сектор је адекватно капитализован и високо ликвидан, што заједнички

доприноси ниском нивоу показатеља системског стреса у другој половини 2015. године.
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