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1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О БАНЦИ  

 

Комерцијална банка а.д. Бања Лука је основана у септембру 2006. Године и дана 15. 

Септембра 2006. Године уписана у судски регистар Рјешењем Основног суда у Бања 

Луци.  

Уговор о купопродаји Комерцијалне банке а.д. Бања Лука, Банка Поштанска 

штедионица а.д. Београд и Комерцијална банка а.д. Београд потписале су 27. Октобра 

2021. Године, а куповина 100 одсто акција на Бањалучкој берзи реализована је по 

добијању сагласности регулаторних тијела на дан 09.12.2021. године. 

Највећи акционар Банке је Банка Поштанска штедионица а.д. Београд (100%). 

На дан 31. Децембар 2021. Године, организациону структуру Банке Поштанска 

штедионица, акционарско друштво, Бања Лука чине Централа у Бањалуци у улици 

Јеврејска бр. 69, као и 10 филијала и 9 агенција на територији Босне и Херцеговине.  

Банка је регистрована у БиХ за обављање платног промета и кредитних и депозитних 

послова у земљи и иностранству и у складу са прописима Републике Српске, дужна је 

да послује на принципима ликвидности, солвентности и рентабилности. 

2. ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА И ОРГАНИ УПРАВЉАЊА БАНКОМ 

2.1. Преглед власничке структуре и органа управљања Банком на дан 

31.12.2021.г. 

 

Власничка структура 

Ред.бр. 
Име/назив акционара који имају 5% или 
више учешћа у капиталу (редослијед по 

величини учешћа) 

% учешћа 

Обичне акције Приоритетне акције 

1. 
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД 

БЕОГРАД 

60 000 акција, 
односно 
100 % учешћа 

  

Чланови Надзорног одбора 
Ред.бр. Име и презиме 

 

1. Мр Бојан Кекић, предсједник 
1. CV Kekic B..pdf

 

2. Наташа Марковић, члан 
2. CV Marković  

N..pdf  

3. Марко Матић, члан 
3. CV Matić M.pdf

 

4. Дејан Микеревић, независни члан 
4. CV Dejan 

Mikerevic.pdf  

5. Веселин Котур, независни члан 
5. CV Veselin 

Kotur.pdf  
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Чланови Управе Банке 

Ред.бр. Име и презиме 
Кратка биографија 

(или линк на мјесто на којем је објављено) 

1. Др Бошко Мекињић, предсједник https://www.bpsbl.com/uprava-banke 

2. Мр Драгана Вујичић Стефановић, члан https://www.bpsbl.com/uprava-banke 

3. Мартин Маврич, члан 
5. CV Martin Mavric 

ENG-SRB.pdf
 

 

Преглед власничке структуре и органа управљања Банком до децембра 2021.године 

Власничка структура 

Ред.бр. 
Име/назив акционара који имају 5% или 
више учешћа у капиталу (редослијед по 

величини учешћа) 

% учешћа 

Обичне акције Приоритетне акције 

1. Комерцијална Банка АД Београд 
59 999 акција, 
односно 
99,998333 % учешћа 

  

Чланови Надзорног одбора 
Ред.бр. Име и презиме 

 
1. Дамир Кудер, предсједник  

2. Марјета Звер Цанкар, члан  

3. Весна Погачар, члан  

4. Др Дејан Микеревић, члан  

5. Мирјана Стојановић Тривановић, члан  

 

Чланови Управе Банке 

Ред.бр. Име и презиме 
Кратка биографија 

(или линк на мјесто на којем је објављено) 

1. Др Бошко Мекињић, предсједник  

2. Мр Драгана Вујичић Стефановић, члан  

3. Мартин Маврич, члан  

 

2.2. Политике за избор и процјену чланова органа управљања банком 

 

Скупштина Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука на 

приједлог Управе Банке и Надзорног одбора усваја  Политику и процедуру о процјени 

чланова Надзорног одбора Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања 

Лука, а Надзорни одбор на приједлог Управе Банке усваја Политику и процедуру о 

процјени предсједника и чланова Управе, секретара и носиоца кључних функција. 

Скупштина Банке Политиком и процедуром о процјени чланова Надзорног одбора БПШ 

Банке  уређује сљедеће: 

- надлежности и одговорности за спровођење процјене чланова Надзорног одбора 

и информисање акционара о условима за обављање функције члана Надзорног 

одбора. 

 

 

 

 

 

 

https://www.bpsbl.com/uprava-banke
https://www.bpsbl.com/uprava-banke
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Управа Банке: 

 благовремено информише акционара: 

- о условима за обављање функције члана Надзорног одбора и 

критеријуме које то лице мора да испуњава за обављање те функције, 

прије његовог избора; 

- о благовременом предлагању лица за члана Надзорног одбора како би 

се осигурао континуитет рада Надзорног одбора и то најкасније шест 

мјесеци прије истека мандата члана Надзорног одбора; 

 сагледава потпуност документације коју је доставио кандидат и обавјештава 

кандидата и акционара о комплетности/некомплетности документације односно 

о испуњењу услова у смислу прописа;  

 доставља АБРС захтјев за добијање претходне сагласности за избор чланова 

Надзорног одбора уз прописану документацију. 

 

Надзорни одбор: 

 разматра обавјештење комисије о спроведеном поступку процјене кандидата; 

 спроводи поступак процјене и поновне процјене члана Надзорног одбора у 

складу са овом Политиком и дефинише мјере уколико су потребне; 

 разматра приједлог комисије која је спровела поновни поступак процјене и 

предузима мјере у складу са тим приједлогом; 

 доставља Скупштини Банке приједлог за именовање односно разрјешење члана 

Надзорног одбора са потребним образложењем. 

 

Скупштина Банке: 

 Разматра приједлог за именовање односно разрјешење члана Надзорног 
одбора и: 

- доноси одлуку о именовању односно разрјешењу или 
- уколико оцијени да спроведени поступак процјене није адекватан односно не садржи 
довољно података за одлучивање, враћа Надзорном одбору на поновни поступак 
процјене.  

 интерни поступак који се примјењује код процјене и мјере које се предузимају 
након спроведене процјене, 

 поступак процјене чланова Надзорног одбора у току обављања функције 
изабраних чланова Надзорног одбора  - годишњи поступак самопроцјене 
Надзорног одбора и процјене појединачних чланова Надзорног одбора у складу 
са одлуком АБРС; 

 предлаже Акционару да образује комисију ради спровођења поступка поновне 
процјене због одређеног случаја када сазна за чињенице које су од значаја за 
углед члана Надзорног одбора односно разлозима за основану сумњу у његов 
углед, уз процјену како ће то нарушавати или би могло нарушавати подобност 
тог члана Надзорног одбора, а у складу са одлуком АБРС која то уређује. 

 случајеви када је потребно вршити поновну процјену подобности укључујући и 
мјере за утврђивање постојања таквих случајева, 

 способности, вјештине и остали услови потребне за обављање функције члана 
Надзорног одбора,  

 документација коју члан Надзорног одбора  доставља Банци у сврху 
спровођења процјене,  

 обавеза обавјештавања о промјенама које утичу на подобност за обављање 
функције, 

 услови и начини додатног усавршавања чланова Надзорног одбора, а према 
потребама за професионалним развојем чланова Надзорног одбора 



Извјештај о објављивању података и информација Банке Поштанска штедионица, 
акционарско друштво, Бања Лука на дан 31.12.2021. године                                                                                                                      
 

7 
 

 дефинисање лица, начина и рокова за обавјештавање Агенције за банкарство 
Републике Српске о поступању у складу са одредбама ове Политике. 

 
Надзорни одбор Политиком и процедуром о процјени чланова Управе, секретара и 
носиоца кључних функција БПШ БЛ  уређује следеће: 

 надлежности и одговорности за спровођење процјене кандидата за 
предсједника и чланове Управе, Секретара Банке и носиоца кључних функција,   

 
Надзорни одбор Банке: 

 утврђује да ли је кандидат подобан за предсједника и члана Управе Банке, 
Секретара банке односно носиоца контролних функција на основу извјештаја 
комисије за спровођење поступка процјене кандидата, 

 именује комисију за спровођење поступка поновне процјене предсједника и 
члана Управе Банке, Секретара Банке односно носиоца контролних функција у 
односу на релевантан случај, сагласно прописима АБРС, 

 у случају да процијени да именовани предсједник и члан Управе Банке, 
Секретар Банке односно носилац контролних функција више није подобан, 
доноси мјере у складу са овом Политиком,  

 надзире спровођење ове Политике.   
 
Управа Банке: 

 благовремено информише Надзорни одбор о сљедећем: 
- условима за обављање функције предсједника и члана Управе Банке, 
Секретара Банке и носиоца контролних функција и критеријуме које то 
лице мора да испуњава, прије његовог избора, а у складу са прописима и 
актима Банке, 
- истеку мандата предсједника и члана Управе Банке и благовременом 
предлагању кандидата за члана Управе Банке како би се осигурао 
континуитет рада Управе Банке, и кандидата за Секретара Банке и 
носиоца контролних функција, и то најкасније шест мјесеца пре истека 
мандата именованог лица, 
- разлозима и околностима који захтијевају спровођење поступка 
именовања носиоца контролних функција. 

 утврђује да ли је кандидат подобан за више руководство на основу извјештаја 
комисије за спровођење поступка процјене кандидата, 

 именује комисију за спровођење поступка поновне процјене вишег руководства 
у односу на релевантан случај, сагласно прописима АБРС, 

 у случају да процијени да именовани директор сектора, директор филијале или 
шеф службе  више није подобан доноси мјере у складу са овом Политиком, 

 доставља АБРС захтјев за добијање претходне сагласности за именовање 
предсједника и чланова Управе Банке уз прописану документацију. 

 интерни поступак који се примјењује код процјене кандидата за предсједника и 
чланове Управе, Секретара Банке и носиоца кључних функција и мјере које се 
предузимају након спроведене процјене, 

 
Надзорни одбор утврђује подобност кандидата за: 

 предсједника и члана Управе Банке прије подношења захтјева за издавање 
претходне сагласности АБРС за именовање Управе Банке, 

 Секретара Банке, 

 носиоца контролних функција на основу извјештаја Управе Банке. 

 случајеви када је потребно вршити поновну процјену подобности укључујући и 
мјере за утврђивање постојања таквих случајева, 

 способности, вјештине и остали услови потребне за обављање функције 
предсједника и чланове Управе, Секретара Банке и носиоца кључних функција,  



Извјештај о објављивању података и информација Банке Поштанска штедионица, 
акционарско друштво, Бања Лука на дан 31.12.2021. године                                                                                                                      
 

8 
 

 документација коју предсједник и чланови Управе, Секретар Банке и носиоци 
кључних функција достављају Банци у сврху спровођења процјене,  

 обавеза обавјештавања о промјенама које утичу на подобност за обављање 
функције, 

 услови и начини додатног усавршавања предсједника и чланове Управе, 
Секретара Банке и носиоца кључних функција, а према потребама за њиховим 
професионалним развојем, 

 дефинисање лица, начина и рокова за обавјештавање Агенције за банкарство 
Републике Српске о поступању у складу са одредбама ове Политике. 

 
Носиоцем кључних функција у смислу ове Политике сматрају се:  

 носиоци контролних функција (функција интерне ревизије, функција управљања 
ризицима и функција за праћење усклађености пословања и унутрашње 
контроле), више руководство (директори сектора, директори филијала и 
шефови служби које су у директној надлежности Управе Банке). 

 
Преглед чланова Одбора за ревизију на дан 31.12.2021. године: 
 

Чланови Одбора за ревизију 

Ред.бр. Име и презиме Учесталост засједања 

1 Бранкица Тинитор, предсједник 
Сједнице се одржавају минимум једном 

квартално а по потреби и чешће. 
2 Ивана Сотиров, члан 

3 Марко Ђого, члан 

 

Чланови осталих  одбора Надзорног одбора, уколико су успостављени у Банци 

АЛЦО одбор Учесталост засједања 

1. Др Бошко Мекињић, предсједник 

Сједнице се одржавају једном мјесечно а по потреби 
и чешће 

2.  Мр Драгана Вујичић Стефановић, члан 

3. Мартин Маврич, члан 

4. Предраг Квргић, члан 

5. Клемане Ахац, члан 

 
Преглед чланова Одбора за ревизију до промјене власничке структуре- децембар 
2021.год: 
 

Чланови Одбора за ревизију 

Ред.бр. Име и презиме Учесталост засједања 

1 Татјана Јамник Скубиц, предсједник 
Сједнице се одржавају минимум једном 

квартално а по потреби и чешће. 
2 Борyана Иванова Мустафа, члан 

3 Драгана Романдић, члан 
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Преглед чланова осталих одбора које је успоставио Надзорни одбор: 

Чланови осталих  одбора Надзорног одбора, уколико су успостављени у Банци 

ALCO одбор Учесталост засједања 

1. Др Бошко Мекињић, предсједник 

Сједнице се одржавају једном мјесечно а по потреби 
и чешће 

2.  Мр Драгана Вујичић Стефановић, члан 

3. Мартин Маврич, члан 

4. Весна Стоканић, члан  

5. Предраг Квргић, члан 

 

2.3. Организовање функције интерне ревизије и руководиоца интерне 

ревизије   

 

Интерна ревизија Банке организована је на начин да постоје систематизована 3 радна 
мјеста у складу са Правилником о систематизацији радних мјеста у Банци и то: 
Руководилац контролне функције интерне ревизије – Главни интерни ревизор и 2 
Интерна ревизора. Од 3 систематизована радна мјеста попуњена су два, мјесто 
Главног интерног ревизора и Интерног ревизора. У IV кварталу 2021.године дошло је 
до кадровских промјена, односно именовани су нови Главни интерни ревизор и 
Интерни ревизор. Оба извршиоца имају одговарајуће стручно и професионално 
искуство, као и дугогодишње радно искуство у банкарским пословима. Главни интерни 
ревизор посједује  4 године радног искуства у обављању интерне ревизије, Лиценцу 
овлаштеног интерног ревизора и члан је и  Комисије за интерну ревизију при Удружењу 
Банака БиХ. Комисија за интерну ревизијузалаже се и даје значајан доприос за 
унапређење и усклађивање локалне регулативе на нивоу ентитета, у складу са 
Међународним стандардима. 
Интерна ревизија велику пажњу посвећује континуираним едукацијама (интерним и 
екстерним едукацијама), континуирано се оспособљава и унапређује своја знања 
примјењујући важећу законску регулативу и међународне стандарде у свом раду 
(интерном ревидирању). Ревизори присуствују семинарима у организацији Савеза 
рачуновођа и ревизора РС, Удружења/Института интерних ревизора  у БиХ, и других 
професионалних тијела, као и едукацијама и радним састанцима интерних ревизора на 
нивоу  Матичне банке,  са циљем постизања одређеног нивоа специјализације у 
процесу минимизирања ризика у Банци, односно да се на бази искуства, промјена у 
окружењу, познавања недостатака у функционисању процеса унутар Банке, спознају 
постојећи и/или потенцијални ризици којима је Банка изложена. 
 
Због специфичних услова пословања Банке и комплетног друштва, узрокованих 
пандемијом вируса COVID 19, обуке Интерних ревизора, као и сви други видови обука 
су се током 2021.године одражавали у отежаним условима 
 
Интерне ревизије се врше у складу са Планом рада који је усвојен од стране Надзорног 
одбора и Одбора за ревизију на крају сваке године, а за наредну годину. Спровођење 
појединачних планираних ревизија укључује анализу релевантног регулаторног оквира 
и интерних аката који су такође предмет контроле, идентификовање постојећих и/или 
потенцијалних ризика којима је Банка изложена, давање препорука надлежним 
организационим дијеловима Банке за спровођење корективних мјера ради 
елиминисања идентификованих ризика и извјештавање о уоченим пропустима који за 
посљедицу могу имати предузимање мјера према Банци. 
 
 
Руководилац интерне ревизије има обавезу да извјести Надзорни одбор и Одбор за 
ревизију и то о сљедећем: 
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 сумарним резултатима ревизија извршених током посматраног периода; 

 кључним налазима интерне ревизије и предузетим активностима; 

 степену примјене препорука; 

 свим битним измјенама у дијелу организације и пословања функције интерне 
ревизије; 

 веза са активностима надзорних органа (ревизије или друге тачке које се тичу 
регулатора). 

 

2.4. Спољни ревизор банке 

 

За спољног ревизора за 2021. годину Банка је именовала екстерног ревизора - 

Ernst&Young doo Сарајево. 

 

3. ПОЛИТИКЕ НАКНАДА 

3.1. Поступак одлучивања који се примјењује при одређивању политике 

накнада 

 

Надзорни одбор Банке је у 2021. години на сједници одлучивао о Политици накнаде 
запослених у БПШ, а Скупштина банке дала сагласност на Политику накнада 
запослених у БПШ. 
 
Надзорни одбор Банке доноси одлуке о: 

 укупном износу варијабилних накнада које ће Банка исплатити запосленима за 
одређену пословну годину, узимајући у обзир све врсте ризика којима је банка 
изложена или би могла бити изложена; 

 накнадама члановима Управе Банке, секретара Банке и руководилаца 
контролних функција на појединачном основу. 

 категорији запослених који имају право на варијабилну накнаду у одређеној 
пословној години, тј. Да ли поред запослених којим је право на варијабилни дио 
накнаде/ бонус дефинисано уговором о раду у одређеном проценту и исплаћује 
се у случају када су испуњени сви потребни услови, право на варијабилни дио 
накнаде имају и други запоселни чије професионалне активности имају 
материјално  значајан утицај на ризични профил Банке или сви запослени у 
банци или сви запослени у банци стичу право на исплату варијабилног дијела 
накнаде у тој пословној години. 

 смањењу или укидању варијабилних накнада запосленима, укључујући 
активирање одредби о малусу или поврату накнада, ако дође до нарушене 
успјешности или остваривања губитка Банке; 

 другим правима и обавезама у складу са прописима и овом Политиком накнада. 
 
Одлуке Надзорног одбора из претходног става проводи Управа Банке. 
 
Управа Банке дефинише и утврђује право на исплату варијабилног дијела накнаде за 
остале запослене који то право не утврђује Скупштина или Надзорни одбор Банке. 
Надлежни органи банке доносе одлуке о исплати варијабилног дијела накнада након 
усвајања годишњих финансијских извјештаја од стране Скупштине Банке. Исплата се 
врши након усвајања потребних одлука надлежних органа Банке о висини варијабилног 
дијела накнаде под условима предвиђеним тим одлукама. 
Скупштина Банке: 
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 даје сагласност на Политику накнада и на одлуку о максималном износу 
варијабилног дијела накнада које ће Банка исплатити свим запосленим Банке за 
одређену пословну годину,  

 доноси одлуку о варијабилном дијелу накнаде члановима Управе Банке 

 доноси одлуку о накнадама Надзорног одбора 
 

3.2. Информације о вези између плате и успјешности, тј. о корелацији 

између накнада, успјешности и ризика за све запослене 

 

Предсједник Управе Банке и чланови Управе Банке (у даљем тексту чланови Управе 
Банке) осим фиксног износа плате који је дефинисан уговорима о раду закљученим у 
складу  са Законом о банкама и Статутом Банке, могу остварити и варијабилни дио 
накнаде (у даљем тексту бонус), а зависно од сљедећих критеријума: 

 остварених резултата пословања Банке; 

 оцјене радног учинка појединачно сваког члана Управе Банке од стране 
Надзорног одбора. 

Бонус се може исплатити члану Управе Банке само ако му је по основу радног учинка 
за пословну годину за коју се исплаћује добио оцјену “А,”Б,или “Ц”. 
 
Члан Управе Банке може да стекне право на исплату Бонуса само уколико Банка 
оствари нето добит планирану Бизнис планом за пословну годину за коју се утврђује 
ово право и ако оствари стратешке циљеве Банке за ту пословну годину, који могу бити 
како финансијски тако и нефинансијски. Оцјену о остваривању стратешких циљева 
Банке даје Надзорни одбор. 
 
Варијабилни дио накнаде у смислу ове Политике могу остварити остали запослени који 
нису напријед наведени зависно од сљедећих критеријума: 

 остварених резултата пословања Банке; 

 остварених резултата пословања организационог дијела у којем је одређени 
запослени обављао послове у посматраном периоду; 

 оцјене радног учинка запосленог на годишњем нивоу. 
 
Запослени може да стекне право на исплату варијабилног дијела накнаде на 
годишњем нивоу само уколико Банка оствари нето добит планирану Бизнис планом за 
пословну годину за коју се утврђује ово право и ако оствари стратешке циљеве Банке 
за ту пословну годину, који могу бити како финансијски тако и нефинансијски.  Оцјену о 
остваривању стратешких циљева Банке даје Надзорни одбор. 
 
Запослени може да стекне право на исплату варијабилног дијела накнаде само уколико 
организациони дио у којој је одређени запослени обављао послове у посматраном 
периоду испуни циљеве дефинисане Бизнис планом за пословну годину за коју се 
утврђује ово право, о чему оцјену даје Управа Банке.   
 
Запослени може да стекне право на исплату варијабилног дијела накнаде само ако му 
је по основу радног учинка утврђена оцјена ‘’А’’, ‘’Б’’ или ‘’Ц’’ за учинак у пословној 
години за коју се утврђује ово право и у складу са интерним актима Банке који 
дефинишу поступак оцјене радног учинка 
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3.3. Информације о односу између фиксног и варијаблиног дијела накнада 

 

Општи захтјеви Политике накнада: 
 
Након дефинисаног и утврђеног права на исплату варијабилног дијела накнаде, Банке 
ће накнаде структурисати на сљедећи начин: 

 укупна структура накнада мора на примјереном односу одржавати равнотежу 
фиксног и варијабилног дијела укупне накнаде за све запослене тако да фиксна 
накнада за сваког запосленог који је укључен у контролне функције не смије 
бити мања од двије трећине укупне накнаде тог запосленог, а код свих осталих 
запослених износ варијабилног дијела не смије прелазити износ фиксног дијела 
укупних накнада; 

 За чланове Управе Банке и секретара Банке уговором о раду се дефинише 
износ варијабилног дијела укупне накнаде тако да не смије прелазити износ 
фиксног дијела укупних накнада; 

 За сваког запосленог који је укључен у контролне функције фиксни дио у односу 
на варијабилни  дио накнаде се може одредити у максималном односу 80%: 
20%; 

 За остало кључно (релевантно) особље наведено у овој Политици накнада чије 
професионалне активности имају материјално значајан утицај на профил 
ризичности Банке, осим чланова Управе Банке и секретара Банке, фиксни дио у 
односу на варијабилни дио накнаде се  може одредити у максималном односу 
80%: 20%; 

 За остале запослене који нису укључени у контролне функције и који нису 
одређени као кључно (релевантно) особље наведено у овој Политици накнада, 
однос између фиксног и варијабилног дијела зараде може бити максимално 
60%: 40%; 

 Надзорни одбор може донијети одлуку о неисплати варијабилног дијела 
накнаде као и активирање одредби о малусу или поврату накнаде у 
околностима када је запослени показао очигледне недостатке у квалитету и/или 
квантитету посла који обавља, понашању и односу према радним обавезама и 
радној дисциплини, клијентима, непосредним сарадницима и другим радницима 
у Банци и под другим условима предвиђеним овом Политиком накнада; 

 Надзорни одбор може донијети одлуку о смањењу или укидању варијалног 
дијела накнада, ако дође до значајног нарушавања успјешности или 
остваривања губитка Банке; 

 Банка запосленом не може гарантовати исплату одређеног износа варијабилних 
накнада, осим изузетно новим запосленим и само за прву годину њиховог рада. 
 
У случају да Надзорни одбор донесе одлуку о смањењу или укидању 
варијабилног дијела накнада, о истом је обавезан извјестити Скупштину Банке. 
 

При одређивању односа фиксног и варијабилног дијела Банка узима у обзир: 

 квалитет мјерења успјешности и с тим повезано прилагођавање накнада 
ризицима; 

 дужину периода одгоде и задржавања накнада; 

 врсту, обим и сложеност пословних активности Банке; 

 врсте ризика којима је Банка изложена; 

 категорију којој одређени запослени припада; 

 позицију запосленог у организационој структури, те овлашћења и одговорности 
повезане са том позицијом и 

 друге елементе за које Банка процијени да су важни. 
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3.4. Информације о критеријумима успјешности на којима се заснивању 

права на акције, опције или варијабилни дио накнаде 

 

Финансијски инструменти су: 
1. Обичне акције Банке 
2. Финансијски инструменти повезани са обичним акцијама Банке, који имају уграђену 
клаузулу којом се највећа могућа вриједност инструмента ограничава на ону 
вриједност која је важила на дан утврђивања накнаде; 
3. Обичне акције матичне банке или њеног надређеног друштва; 
4. Финансијски инструмнти повезани са обичним акцијама лица из претходне алинеје, 
који имају уграђену клаузулу којом се највећа вриједност инструмената ограничава на 
ону вриједност која је важила на дан утврђивања накнаде и  
5. Остали финансијски инструменти за чију је употребу Банка  дужна добити претходну 
сагласност Агенције. 

 Банка не може исплатити дивиденде или камате на финансијски инструмент 
прије него што му пренесе права из тог инструмента. 

 Одлуком о исплати варијабилног дијела накнаде Надзорни одбор ће у случају 
испуњења услова из ове Политике, одредити задржавање одређеног дијела 
варијабилне накнаде којом се мотивација запосленог усклађује са дугорочним 
интересима Банке. Приликом одређивања задржавања одређеног дијела 
варијабилне накнаде узеће се у обзир дужина  периода процјене и периода 
одгоде, утицај запосленог на ризични профил Банке, прецизност прилагођавања 
ризицима при мјерењу успјешности и утврђивању накнада, вријеме потребно да 
се одређени релевантни ризици материјализују и други елементи за које се 
процијени да су важни. 

 Банка ће одгођене накнаде исплаћивати по принципу правилног (равномјерног) 
временског разграничавања тако да поједини одгођени дио накнада неће 
исплаћивати чешће од једном годишње, при чему први одгођени дио накнада 
Банка ће исплатити најмање годину дана након истека периода процјене. 
Принцип правилног временског разграничавања код исплате одређених накнада 
значи да код накнада које се одгађају током „n“ година, почевши од краја 
периода процјене, исплате накнада на крају сваке године од краја периода 
процјене чине одређени износ накнаде помножен са  (1/n). 

 Оцјена успјешности се мора односити на вишегодишњи период, како би се 

обезбиједило да се процес оцјењивања заснива на дугорочној успјешности. 

Варијабилне накнаде се додијељују на крају обрачунског периода. Обрачунски 

период за иденификоване запослене износи најмање годину дана. Када се 

оцјена успјешности односи на вишегодишњи период, обрачунски периоди се 

могу преклапати (нпр. На начин да нови вишегодишњи период почиње сваке 

године). 

3.5. Опис, критеријума и образложења варијабилног дијела накнаде који 

исплаћује Банка 

 

Накнаде су сви облици директних или индиректних финансијских плаћања и други 
облици накнада или погодности на које запослени имају право у обрачунском периоду 
од једне године у складу са прописима, Правилником о раду, Законом о раду, Одлуком 
Агенције и уговором о раду.Варијабилна накнада - дио укупне накнаде који представља 
основ за мотивацију свих запослених ради остваривања појединачних циљева, циљева 
организационог дијела и успјешности Банке и зависи од оцијењене успјешности 
запосленог, те успјешности организационог дијела и Банке у остварењу постављених 
циљева, а заснива се на унапријед дефинисаним условима. 
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Висина износа накнада запосленог зависи од посла који обавља, односно од нивоа 
одговорности, значаја тог посла за остварење пословних циљева Банке, остварених 
резултата рада запосленог, односно пословања Банке и исказује се на бруто основи. 
 
 
Преглед укупних накнада (нето износи плате и накнаде плата, топли оброк,  регрес и 
варијабилне накнаде)  према подручјима пословања Банке: 

(у 000 КМ) 
Нето накнаде ( плате и накнаде плата, топли оброк, регрес и варијабилне накнаде) 

Организациони дијелови који обављају послове са клијентима продајом производа 
и услуга  у сегменту пласмана, платног промета, депозита  и филијала  

1.650 

Организациони дијелови који који нису директно укључени у продају производа и 
услуга 

1.114 

Управа Банке  Надзорни одбор, Одбор за ревизију, интерна ревизија и 
секретаријат 

782 

 
Преглед накнада по категоријама запослених (нето износи плате и накнаде плата, 
топли оброк регрес и варијабилне накнаде): 

(у 000 КМ) 
Руководиоци и замјеници руководиоца  организационих 
дијелова банке и филијала, секретар банке 

1.072 

Виши стручни сарадници и  стручни сарадници, руководиоци 
агенција 

1.858 

Управа банке, Надзорни одбор и Одбор за ревизију 616 

 
Напомена: приказане варијабилне накнаде се односе на  пословну 2020. годину    које 
су исплаћене у 2021. години. 
 
Информације о накнадама за Надзорни одбор, Управу Банке и  запослене чије 
професионалне активности имају значајан утицај на ризични профил Банке:   

(у 000 КМ) 

Преглед  нето  накнада запослених чије професионалне активности имају 
материјално значајан утицај на профил ризичности Банке   

Надзорни одбор Банке 23 

Управа Банке 592 

Остали запослени чије професионалне активности имају значајан утицај на профил 
ризичности Банке* 958 

 
   *У складу са актом Политика накнада запослених Банке Поштанске штедионице, 
акционарско друштво, остали запослени чије професионалне активности имају 
значајан утицај на профил ризичности Банке су: запослени који су чланови одбора за 
ликвидност, ALCO одбора, Одбора за ревизију, Кредитног обора (без кредитних одбора 
филијала), Секретар банке, Главни интерни ревизор, Директор сектора управљања 
ризицима, Руководилац службе за праћење усклађености пословања и унутрашње 
контроле, Директори сектора, Директори филијала и Шефови служби које су под 
директном надлежношћу и одговорношћу Управе банке.         
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Укупан износ нето фиксне накнаде која је исплаћена за 2021. годину је 3.350 хиљада 
КМ за 172 запослена (укључујући и чланове Надзорног одбора и Одбора за ревизију и 
раднике који су прекинули радни однос). 
 
Банка је у периоду од 01.01 до 31.12.2021. године  исплаћивала варијабилне накнаде  у 
складу са Одлуком  Скупштине акционара, која је на сједници одржаној дана 
29.09.2021. године донијела Одлуку о исплати варијабилног дијела накнаде ( бонуса) у 
укупном нето износу од 196.270,99 КМ . 
 
Укупан износ нето накнада подјељен на фиксну и варијабилну накнаду са бројем 
прималаца износи : 
 
Врста накнаде            у 000 КМ       Број прималаца 
Фиксна накнада              3.350                        172 
Варијабилна накнада  196                        134 
 
Банка није додјељивала дискреционе пензионе погодности током периода 01.01.-
31.12.2021. године.                                                                    
 
 
Број запослених чије накнаде износе 100.000,00 КМ (нето износ) или више у 
финансијској години:  
   
У банци нема запослених чије додјељене варијабилне нето накнаде за једну пословну 
годину износе 100.000 КМ или више. У 2021. години 4 запослена су имала укупне  нето 
фиксне и варијабилне накнаде које прелазе износ од 100.000 КМ.   
 
 

4. ПОДАЦИ И ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА СТРАТЕГИЈУ И 

ПОЛИТИКЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА БАНКЕ                  

4.1. Стратегија преузимања и управљања ризицима 

 

Банка је успоставила систем управљања ризицима који омогућава да се управља свим 
ризицима којима је изложена или може бити изложена по основу свих пословних 
активности, који је сразмјерен природи, обиму и сложености пословања Банке. 
Успостављени систем управљања ризицима обезбјеђује да ризични профил буде у 
складу са утврђеном склоношћу ка ризицима, односно ризичним профилом Банке, као 
и толеранцијом према ризицима. 
 
Систем управљања ризицима дефинисан је сљедећим актима: 

 Стратегијом преузимања и управљања ризицима, Стратегијом и политикама 
управљања капиталом, те Планом управљања капиталом; 

 Политикама управљања ризицима; 

 Процедурама управљања ризицима; 

 Методологијама за управљање ризицима; 

 Осталим актима. 
Приликом преузимања кредитног ризика, Банка узима у обзир однос са клијентом на 
средњи и дуги рок, притом фокусирајући се на клијенте са којима Банка већ има 
успостављен однос заснован на међусобном повјерењу и могућности развоја 
профитабилног пословања у средњем року, те  кроз кредитирање сегмента ниског 
кредитног ризика, уз континуирани фокус на „унакрсну продају. Прихватање ризика 
било које кредитне обавезе заснива се на детаљном познавању клијента и суштинском 
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разумавању сврхе трансакције. У оквиру кредитне трансакције, прихватљивост ризика 
се заснива на способности клијента да измири све обавезе, и то из новчаних токова 
који ће омогућити намирење обавеза. Средства обезбјеђења се захтјевају искључиво у 
циљу смањења кредитног ризика у случају када на основу процјене постоји одређен 
степен вјероватноће да у одређеном моменту под одређеним околностима друга 
уговорна страна неће бити у могућности да измири обавезе, али не представља, осим 
у изузетним случајевима, јединствено разлог за преузимање ризика. 
 
Банка избјегавање кредитног ризика остварује: 

 забраном одобрења пласмана изложености  клијентима сумњиве репутације, 
карактера и интегритета; 

 off-shore компанијама за посао у иностранству; 

 клијентима чије пословање указује на илегалне радње са аспекта актуелних 
прописа; 

 клијентима који одбијају да Банци доставе  финансијску и осталу документацију. 
 
Основна начела преузимања кредитног ризика:  

 анализа индикатора кредитног ризика који доводе до повећања изложености 
кредитном ризику; 

 мјерење текуће изложености кредитном ризику и процјена изложеност по основу 
увођења нових производа и активности; 

 успостављање адекватног окружења за кредитни ризик; 

 ограничење концентрације изложености према врстама кредитних производа, 
гранама, регионима и сл. 

 
Основна начела управљања кредитним ризиком: 

 управљање кредитним ризиком на нивоу појединачних пласмана изложености и 
управљање кредитним ризиком на нивоу цјелокупног портфолија Банке; 

 одржавање нивоа кредитног ризика који минимизира негативан утицај на 
финансијски резултат и капитал; 

 рангирање пласмана изложености  у складу са њиховом ризичношћу; 

 пословање у складу са добрим праксама за одобравање изложености ; 

 обезбјеђење адекватних контрола за управљање кредитним ризиком. 
 
Банка врши квантитативно и/или квалитативно мјерење, односно процјену 
идентификованог кредитног ризика. Процес мјерења кредитног ризика заснован је на 
два паралелна приступа: 

 регулаторни приступ – класификација и вредновање билансних и ванбилансних 
изложености у складу са Упутством АБРС за класификацију и вредновање 
финансијске активе (од 01.01.2020.г.) и обрачун ризиком пондерисаних 
изложености за који Банка користи стандардизовани приступ; 

 интерни приступ – мјерење нивоа ризичности појединачне изложености на 
основу интерног система рејтинга. 

 
 
Усклађивање Стратегије преузимања и управљања ризицима разматра  се периодично 
и по потреби мијења, а нарочито у случају значајнијих измјена пословне политике и 
стратегије Банке, односно промјена у макроекономском окружењу у коме Банка 
послује. Управа Банке најмање једном годишње анализира стратегије у дијелу 
управљања ризиком екстернализације, прилагођава их промјенама економско-
тржишних услова и предлаже Надзорном одбору њихово усвајање. 
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Стратегијом преузимања и управљања ризицима дефинисано је :  
- преглед и дефиниције свих ризика којима је Банка изложена или може да буде 
изложена у пословању; 
- дугорочне циљеве утврђене пословном политиком и стратегијом Банке, као и основне 
принципе преузимања и управљања ризицима; 
- склоност Банке ка преузимању ризика и толеранција Банке према ризику (ризични 
профил Банке); 
- основна начела процеса интерне процјене адекватности капитала (ICAAP) и интерне 
процјене адекватности ликвидности (ILAAP) Банке. 
 
Такође, Стратегијом су дефинисани критеријуми за утврђивање, као и основна начела 
управљања лошом активом и највиши прихватљив ниво лоше активе за Банку. 
 
Главни принципи Стратегије су: 
- укључивање анализе ризика у процес доношења одлука на стратешком и 
оперативном нивоу, како би се спријечило преузимање врло нестабилних изложености 
с потенцијално екстремно штетним исходима: 
- опрезно увођење и анализа нових производа и битних промјена постојећих са свих 
риск релевантних аспеката; 
- фокусирање на диверзификацију како би се избјегла велика концентрација на нивоу 
портфолија; 
- оптимално кориштење капитала и његова расподјела међу сегментима пословања / 
организационим јединицама; 
- вођење одговарајуће цјеновне политике прилагођене ризику; 
- осигурање цјелокупне усклађености с интерним политикама/правилима и важећим 
прописима; 
- адекватан систем интерних контрола и  
- оквир три линије одбране. 
 
На овај начин Банка послује уз умјерено конзервативну политику преузимања ризика и 
на тај начин осигурава дугорочно оптимално пословање са добити уз испуњавање свих 
регулаторних захтијева. 
 
Најзначајнији принципи преузимања и управљања ризицима су наведени у Стратегији 
преузимања и управљања ризицима Банке. 
 
У циљу утврђивања материјално значајних ризика, Банка саставља листу свих ризика 
којима је изложена или би могла бити изложена у свом пословању, а на основу које ће 
вршити процјену изложености сваком од њих. Банка у процесу интерне процјене 
адекватности капитала перманентно сагледава могућу изложеност новим ризицима, 
која се може јавити услијед промјена у интерном и екстерном окружењу. Приликом 
анализе наведених ризика сагледани су и спољни фактори, који укључују утицај 
пословног и макроекономског окружења. Банка је креирала Каталог ризика који 
обухвата све ризике којима је изложена или може бити изложена у свом пословању, са 
њиховим кључним карактеристикама, док се ажуирирање исто спроводи најмање 
једном годишња. 
Процес идентификације ризика се обично изводи на годишњем нивоу а по потреби и 
чешће. Ако се било какве значајне промјене јаве у Профилу ризика или стратегији 
Банке у току године, процјена ризика се ревидира и разматра. 
 
Банка је идентификовала и дефинисала ризике којима је изложена или може бити 
изложена у свом пословању, и то 

 Кредитни ризик - ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски 
резултат и капитал Банке услијед неизвршавања обавеза дужника према Банци; 
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 Резидуални ризик - ризик да технике ублажавања кредитног ризика буду мање 
ефикасне него што је очекивано, односно да њихово коришћење недовољно 
утиче на умањење свих ризика којима је Банка изложена; 

 Ризик смањења вриједности потраживања - ризик могућности настанка 
негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Банке по основу 
смањења вриједности откупљених потраживања услијед готовинских или 
неготовинских обавеза претходног повјериоца према дужнику. 

 Ризик измирења и испоруке - ризик могућности настанка негативних ефеката на 
финансијски резултат и капитал Банке по основу неизмирених трансакција или 
услијед неизвршавања обавезе друге уговорне стране по трансакцијама 
слободне испоруке на уговорени датум измирења/испоруке. 

 Ризик друге уговорне стране - ризик могућности настанка негативних ефеката 
на финансијски резултат и капитал Банке по основу неизмирења обавезе друге 
уговорне стране у трансакцији прије коначног поравнања новчаних токова 
трансакције. 

 Кредитно девизни ризик - ризик губитка којем је додатно изложена банка која 
одобрава пласмане у страној валути или са девизном клаузулом и који 
произлази из дужникове изложености девизном ризику. 

 Кредитни ризик индукован каматним ризиком-представља вјероватноћу да ће 
Банка претрпити губитак усљед неизвршавања обавезе дужника у уговореним 
роковима, који настаје усљед негативног утицаја промјене референтних 
каматних стопа на финансијско стање дужника. 

 Енвироментални ризик - ризик настанка негативних ефеката на финансијски 
резултат, капитал и репутацију Банке услијед догађаја који има или је 
вјероватно да ће имати негативан материјални утицај на животну средину, 
здравље или безбједност или заједницу у цјелини. 

 Ризик прекомјерне финансијске полуге - ризик који произлази из рањивости 
Банке због финансијске полуге или потенцијалне финансијске полуге и који 
може довести до нежељених измјена њеног пословног плана, укључујући 
присилну продају имовине, што може имати за резултат губитке или 
прилагођавање вриједности њене преостале имовине. 

 Ризик концентрације - ризик који директно или индиректно произилази из 
изложености Банке према истом или сличном фактору ризика или врсти ризика, 
као што су изложености према једном лицу или групи повезаних лица, 
привредним гранама, географским подручјима, врстама производа и 
активности, инструментима кредитне заштите, финансијским инструментима, 
роби итд. 

 Тржишни ризик - ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски 
резултат и капитал Банке због промјене цијена на тржишту, а обухвата: 

 Девизни ризик - ризик настанка негативних ефеката на финансијски резултат и 
капитал Банке услијед промјене девизног курса и промјене цијене злата 

 Робни ризик - ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски 
резултат и капитал банке по основу губитака услијед кретање цијена роба на 
тржишту. 

 Ризик позиције - ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски 
резултат и капитал банке по основу губитака услијед промјене цијена хартија од 
вриједности или код дериватног финансијског инструмента процјене цијене 
односног (основног) инструмента 

 Каматни ризик у књизи банке - ризик могућности настанка негативних ефеката 
на финансијски резултат и капитал Банке по основу позиција из банкарске књиге 
услијед неповољних промена каматних стопа. 

 Ликвидносни ризик банке - ризик могућности настанка негативних ефеката на 
финансијски резултат и капитал Банке услијед неспособности банке да 
испуњава своје доспеле обавезе 
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 Оперативни ризик - ризик могућности настанка негативних ефеката на 
финансијски резултат и капитал Банке услијед ненамјерних и намјерних 
пропуста у раду запослених, неодговарајућих унутрашњих процедура и процеса, 
неадекватног управљања информационим и другим системима у Банци, као и 
услијед наступања непредвидивих екстерних догађаја. 

 Сајбер ризик - ризик откривања повјерљивих, осјетљивих или приватних 
информација; ризик од технолошких рањивости и повреда безбједности који 
укључују хаковање, phishing, нападе на пружање услуга, креирање и 
дистрибуцију малвера, неовлашћени приступ подацима или брисање података 

 Ризик модела - ризик неадекватаног дизајна модела или ризик да су улазни 
подаци и претпоставке нетачни или непотпуни и да су субјективна 
прилагођавања / преклапања унутар модела неадекватни 

 Правни ризик  - ризик настанка негативних ефеката на финансијски резултат и 
капитал банке по основу судских или вансудских поступка у вези са пословањем 
банке (радни односи, облигациони односи итд) 

 Ризик усклађености пословања - ризик могућности настанка негативних ефеката 
на финансијски  резултат и капитал Банке услијед пропуштања Банке да своје 
пословање усклади са законом, подзаконским актима, својим интерним актима, 
процедурама о спречавању прања новца и финансирања тероризма, као и са 
правилима струке, добрим пословним обичајима и пословном етиком, а посебно 
обухвата ризик од санкција регулаторног тела и од финансијских губитака, као и 
репутациони ризик. 

 Ризик од прања новца и финансирања тероризма - ризик могућег настанка 
негативних ефеката на финансијски резултат, капитал или репутацију Банке 
услијед коришћења банке (непосредног или посредног коришћења пословног 
односа, трансакције, услуге или производа банке) у сврху прања новца и/или 
финансирања тероризма. 

 Ризик екстернализације - заједнички назив за све ризике који настају када Банка 
уговорно повјерава другој страни (пружаоцима услуга) обављање активности 
које би иначе сама обављала 

 Ризик земље - ризик који се односи на земљу поријекла лица према коме је 
Банка изложена, односно ризик могућности настанка негативних ефеката на 
финансијски резултат и капитал Банке због немогућности Банке да наплати 
потраживања од дужника из разлога који су посљедица политичких, економских 
или социјалних прилика у земљи порекла дужника. 

 Ризик улагања - представља могућност настанка негативних ефеката на 
финансијски резултат или капитал Банке због промјена тржишних вриједности 
улагања Банке у фиксну имовину и улагања у друга правна лица 

 Репутациони ризик - ризик могућности настанка негативних ефеката на 
финансијски резултат и капитал Банке услијед губитка повјерења јавности, 
односно неповољног става јавности о пословању Банке, независно да ли за то 
постоји основ или не. 

 Стратешки ризик - ризик могућности настанка негативних ефеката на 
финансијски резултат или капитал Банке услијед непостојања одговарајуће 
пословне политике и стратегије, њиховог неадекватног спровођења, као и 
усљед промјена у окружењу у којем Банке послују или изостанка адекватних 
реакција Банке на те промене. 

 Пословни ризик је негативна неочекивана промјена обима пословања и/или 
профитних маржи банке која може довести до значајних губитака и на тај начин 
умањити тржишну вриједност банке. До пословног ризика, прије свега, може 
доћи због значајног погоршања тржишног окружења и промјена у тржишној 
конкуренцији или понашању потрошача на тржишту. 
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 Ризик профитабилности (зараде) - ризик који настаје због неодговарајуће 
структуре и расподјеле зараде или немогућности банке да обезбиједи 
одговарајући, стабилан и одржив ниво профитабилности 

 
За примјену Стратегије одговорни су надлежни органи Банке и организациони дијелови 
који спроводе и учествују у систему управљања ризицима: 

 Скупштина, 

 Надзорни одбор, 

 Управа банке, 

 Одбор за ревизију, 

 Одбор за управљање активом и пасивом, 

 Кредитни одбор,  

 Сектор управљања ризицима, 

 Интерна ревизија, 

 Служба праћења усклађености пословања и унутрашње контроле, 
 
Надлежности појединих организационих дијелова уређене су Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Банци. Скупштина Банке, 
Надзорни одбор, Управа Банке, Одбор за ревизију и надлежни одбори имају 
надлежности утврђене законским одредбама, прописима АБРС и актима Банке. 
 
Надзорни одбор: 

 успоставља културу ризика у Банци; 

 усваја стратегију и политику за управљање ризицима, као и стратегију за 
управљање капиталом Банке; 

 утврђује приједлог пословне политике и стратегије Банке, план пословања и 
подноси их скупштини Банке на коначно усвајање; 

 усваја тромјесечне, полугодишње и годишње извјештаје Управе Банке о 
спровођењу пословне политике, профитабилности пословања Банке, пословним 
активностима и другим питањима из његове надлежности и образлаже 
скупштини акционара своје мишљење о тим извјештајима;  

 доноси акт о успостављању система унутрашњих контрола и вршу надзор над 
тим системом; 

 утврђује приједлог пословне политике и стратегије Банке, план пословања и 
подноси их скупштини Банке на коначно усвајање;  

 усваја тромјесечне, полугодишње и годишње извјештаје управе Банке о 
спровођењу пословне политике, профитабилности пословања Банке, пословним 
активностима и другим питањима из његове надлежности и образлаже 
скупштини акционара своје мишљење о тим извјештајима, доноси акт о 
успостављању система унутрашњих контрола и вршу надзор над тим системом;  

 усваја приједлог финансијског плана Банке;  

 усваја план опоравка Банке, као и његове измјене;  

 усваја опште услове пословања Банке, као и њихове измјене и допуне;  

 одлучује о унутрашњој организацији, односно организационој структури Банке 
која обезбјеђује подјелу дужности, надлежности и одговорности запослених на 
начин којим се спречава сукоб интереса и обезбјеђује транспарентан и 
документован процес доношења и спровођења одлука;  

 успоставља јасне и досљедне линије овлаштења и одговорности за 
преузимање и управљање ризицима, укључујући разграничења овлаштења и 
одговорности између Надзорног одбора и других именованих одбора у Банци, 
са једне стране, и Управе Банке и других запослених укључених у процес 
управљања ризицима, са друге стране;  
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 именује лице на вишем руководном нивоу са искључивим одговорностима за 
управљање ризицима у Банци, које је независно у свом раду и јасно одговорно 
за функцију управљања ризицима (руководилац функције управљања 
ризицима);  

 обезбјеђује активно укључивање руководиоца функције управљања ризицима 
приликом израде Стратегије и политика за управљање ризицима у банкама и 
приликом доношења свих значајних одлука о управљању ризицима;  

 обезбјеђује потребне надлежности, организациони статус, ресурсе и директну 
линију извјештавања Надзорног одбора и/или Одбора за ризике уколико је 
основан, укључујући и могућност да руководилац функције управљања 
ризицима у случајевима специфичних кретања у подручју ризика, поставља 
питања и упозорава о истом Надзорни одбор и/или Одбор за ризике уколико је 
основан, не доводећи у питање надлежности Управе Банке, при чему Надзорни 
одбор и Одбор за ризике уколико је основан, одређује врсту, обим, облик и 
учесталост извјештавања о ризицима, које ће достављати надлежне функције, 
организационе јединице, односно запослени у Банци у складу са донесеним 
интерним актима Банке; 

 обавља и друге послове у складу са Законом о банкама Републике Српске, 
Статуом, и одлукама Скупштине Банке 

 
Управа Банке: 

 обезбјеђује законитост пословања Банке и усклађеност пословања са Законом о 
банкама и другим законима; 

 прописима донесеним на основу закона, стандардима и правилима банкарске 
струке, те највишим етичким стандардима управљања; 

 обезбјеђује спровођење усвојених стратегија и политика, те спровођење мјера 
наложених од АБРС; 

 предлаже надзорном одбору пословну политику, стратегију и финансијски план 
Банке, укључујући стратегију и политику; 

 управљања ризицима и стратегију управљања капиталом; 

 предлаже Надзорном одбору план опоравка Банке, као и његове измјене; 

 обезбјеђује да Банка послује у складу са правилима о управљању ризицима, а 
нарочито: 

 спроводи и редовно преиспитује стратегију и политике управљања ризицима, 
усваја процедуре за утврђивање, мјерење и процјену ризика, као и управљање 
ризицима, укључујући и ризике који произлазе из макроекономског окружења у 
којем Банка послује; 

 примјењује процедуре контроле и надзора над активностима Банке, редовно, а 
најмање једном годишње оцјењује њихов квалитет и, ако је потребно 
побољшава их у складу са пословном политиком Банке и о томе обавјештава 
надзорни одбор; 

 одлучује о пласманима и задуживању Банке до износа који утврди Надзорни 
одбор Банке; 

 закључује, уз претходну сагласност надзорног одбора, правни посао који доводи 
до укупне изложености Банке од 10% признатог капитала према једном лицу 
или групи повезаних лица или до сваког наредног повећања те изложености, те 
о томе обавјештава надзорни одбор Банке; 

 закључује, уз претходну сагласност Надзорног одбора, правни посао са лицем у 
посебном односу са Банком и о томе обавјештава надзорни одбор Банке; 

 успоставља адекватну комуникацију, размјену информација и сарадњу на свим 
организационим нивоима Банке ради провођења Стратегије, политика за 
управљање ризицима, процедура и осталих интерних аката за управљање 
ризиком; 
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 обезбјеђује одговарајући број запослених са стручним знањима и искуством у 
управљању свим ризицима, пословима вредновања имовине Банке, 
методологијама за идентификовање и мјерење, односно процјену ризика којима 
је Банка изложена, те тестирању отпорности на стрес; 

 одређује кључне запослене који су укључени у систем управљања ризицима и 
замјену за те запослене; 

 периодични преглед, односно по потреби предлагање измјена Стратегије и 
политика за управљање ризицима, те усвајање измјена процедура осталих 
интерних аката за управљање ризицима; 

 одржава ефикасност унутрашњих контрола уграђених у систем управљања 
ризицима, укључујући и обезбјеђење сигурности информационих система; 

 успоставља одговарајуће поступке за процјену утицаја увођења нових 
производа, услуга или система на изложеност Банке ризику; 

 адекватно и благовремено предузима мјере у процесу управљања ризицима у 
складу са Стратегијом, политикама за управљање ризицима, процедурама и 
осталим интерним актима за управљање ризицима и друго; 

 доноси одлуке о увођењу нових производа, услуга или система и интерне акте 
који дефинишу производе, услуге или системе Банке у складу са прописима, те 
утврђује овлаштења и одговорности за верификацију нових производа, услуга 
или система; 

 одлучује о свим другим питањима у складу са Законом о банкама, Статутом и 
актима Банке. 

 
Одбор за ревизију:  

 анализира и надзире примјену и адекватно спровођење усвојених стратегија и 
политика за управљање ризицима и спровођење система унутрашњих контрола;  

 извјештава Надзорни одбор о својим активностима и утврђеним 
неправилностима одмах по њиховом сазнању и предлаже начин на који ће се 
отклонити те неправилности, односно унаприједити политике и процедуре за 
управљање ризицима и спровођење система унутрашњих контрола;  

 разматра извјештаје контролних функција (интерна ревизија, управљање 
ризицима, праћење усклађености пословања), те даје мишљење о овим 
извјештајима;  

 обавјештава Надзорни одбор у случају да оцијени да Банка послује супротно 
прописима, Статуту Банке или другом акту Банке и даје препоруке за 
отклањање таквих незаконитости и неправилности, а у случају да такве 
незаконитости и неправилности могу имати теже посљедице на пословање 
Банке може захтијевати сазивање ванредне сједнице Скупштине Банке. 

Одбор за управљање активом и пасивом: 

 прати изложеност Банке ризицима који произилазе из структуре њених 
билансних обавеза и потраживања и ванбилансних ставки; 

 предлаже мјере за управљање каматним ризиком и ризиком ликвидности, а 
обавља и друге послове утврђене актима Банке.  

Кредитни одбор: 

 одлучује о кредитним захтјевима у оквирима утврђеним актима Банке, 
анализира изложеност Банке кредитном, каматном и валутном ризику, 
анализира кредитни портфолио и спроводи налазе интерне ревизије из 
надлежности Одбора, а такође предлаже мјере Управи Банке, те обавља и 
друге послове у складу са актима Банке и по налогу Управе Банке и Надзорног 
одбора. 

 
Контролне функције: 
Сектор  управљања ризицима одговоран је за редовно, благовремено и тачно 
извјештавање Управе и Надзорног одбора Банке, те врши: 
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 анализу ризика која укључује утврђивање, мјерење односно процјењивање 
ризика којима је Банка изложена или би могла бити изложена у свом пословању; 

 врши обрачун капиталних захтјева; 

 континуирано праћење свих значајнијих ризика којима је Банка изложена или би 
могла бити изложена у свом пословању, укључујући ризике из макроекономског 
окружења; 

 спровођење тестирања отпорности на стрес; 

 контролу ризика на начин који ће негативне утицаје на пословање и бонитет 
Банке свести на најмању могућу мјеру; 

 провјеру примјене и ефикасности метода и поступака за управљање ризицима 
којима је Банка изложена или би могла бити изложена у свом пословању, 
укључујући ризике из макроекономског окружења; 

 испитивање и оцјену адекватности и ефикасности унутрашњих контрола у 
процесу управљања ризицима, те оцјену адекватности методологије за 
управљање ризицима; 

 учествовање у изради и преиспитивању стратегија и политика за управљање 
ризицима, метода и поступака за управљање ризицима, те даје приједлоге и 
препоруке за ефикасно управљање ризицима; 

 анализу, праћење и извјештавање о адекватности капитала банке и И-а, те 
провјеру стратегије капитала и поступака за интерну процјену адекватности 
капитала; 

 анализу, праћење и извјештавање о адекватности ликвидности Банке, те 
провјеру стратегија и поступака за интерну процјену ликвидности Банке; 

 анализу ризика присутних код нових производа или нових тржишта и 
спровођење осталих провјера потребних за адекватну контролу ризика. 

 
Интерна ревизија  – одговорна је  за: 

 редовну контролу процеса управљања ризицима, оцјену адекватности и 
поузданости унутрашњих контрола Банке, утврђивање слабости у пословању 
Банке и њених запослених, обезбјеђивање да се ризици на одговарајући начин 
идентификују и контролишу, давање препорука за усвајање и примјену 
одговарајућих корективних мјера на основу спроведене контроле, 
обавјештавање надлежних одбора Банке о идентификованим недостацима 
процеса управљања ризицима; 

 вршење ревизије процеса интерне процене адекватности капитала о чему 
саставља Извјештај који садржи опис резултата његове извршене провјере и 
преиспитивања уз навођење налаза и препорука. 

 
Служба за праћење усклађености пословаља и унутрашње контроле  – одговорна је за: 

 праћење активности свих поменутих организационих дијелова који учествују у 
процесу управљања ризицима и идентификацију и процјену ризика 
усклађености пословања Банке и предлагање Надзорном одбору мјера за 
минимизирање ризика усклађености пословања; 

 провјеру усклађености Стратегије и политике управљања капиталом са Законом 
о банкама РС и Одлуком АБРС о поступку интерне процјене капитала у 
банкама, те интерним актима Банке донесеним у складу са наведеном Одлуком. 
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Пословне функције:  
Сектор финансија, рачуноводства и извјештавања одговоран је за: 

 обрачун регулаторног и расположивог интерног капитала, као и за обрачун 
интерног капиталног захтјева за стратешки ризик; 

 израду Стратегије и Плана капитала; 

 извјештавање о капиталу и пројекцијама капитала; 

 праћење остварења циљева из пословне стратегије, као и за процјену, односно 
мјерење стратешког ризика  и ризика улагања. 

 
Сектор администрације, пласмана и депозита надлежан је за:  

 послове реализације и праћења кредита, депозита, средстава обезбјеђења и 
хартија од вриједности, праћења апликација и аналитичких евиденција, 
ажурирање базе колетерала и ажурирање личне карте комитента, контролу 
аналитичких евиденција исправки вриједности и резервисања за губитке по 
ванбилансним ставкама, блокада рачуна дужника, вођење досијеа појединачне 
партије, одговорни су за тачност и контролу достављених података.  

 
Сектор информационих технологија надлежан је да:  

 обезбиједи свеобухватну, поуздану, благовремену и тачну обраду података, 
односно информациони основ за адекватно утврђивање интерних капиталних 
захтјева за покриће свих значајних ризика у пословању Банке и извјештавање 
АБРС о ICAAP-у, односно да омогуће подршку за благовремено и континуирано 
управљање ризицима којима је Банка изложена у свом пословању, као и 
обрачуну капиталних захтјева, омогуће прикупљање информација о постојању 
ризика, информација за унапријеђење процеса обрачуна капиталних захтјева и 
интерних модела, омогуће израду извјештаја о изложености ризицима Банке; 

 врши све остале активности у циљу имплементације законске регулативе, 
методологије Групе и интерних аката Банке. 

 
Служба спречавања прања новца и финансирања тероризма:  

 надлежна је за праћење ризика спречавања прања новца и финансирања 
терористичких активности. 

 
 

4.2. Политике управљања ризицима 

 

Политиком управљања ризицима је уређено:  

 спровођење стратегије презимања и  управљања ризицима по свим врстама 
ризика: кредитни, тржишни, каматни, ризик ликвидности и оперативни ризик и 
друго, укључујући и процес управљања лошом активом, односно ризичним 
пласманима; 

 начин организовања процеса управљања ризицима Банке и јасно разграничење 
одговорности запослених у свим фазама  тог процеса, као и одређивање 
кључних запослених у процесу управљања ризицима; 

 начин процјене ризичног профила Банке и методологије за идентификовање и 
мјерење, односно процјену ризика; 
 

 начини праћења и контроле ризика и успостављање система лимита, односно 
врсте лимита које Банка користи и њихова структура; 

 мјере за ублажавање ризика и правила за примјену тих мјера; 

 начин и методологија за спровођење процеса интерне процене адекватности 
капитала Банке; 

 принципи функционисања система унутрашњих контрола; 
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 оквир  и учесталост стрес тестирања, као и поступање у случајевима 
неповољних резултата стрес тестова. 

Екстерно извјештавање Банке спроводи се сходно законским и подзаконским 
прописима Агенције за банкарство РС. 
 

4.2.1. Кредитни ризик 

 

Политика управљања кредитним ризиком представља акт којим се ближе дефинише 
систем управљања кредитним ризиком, укључујући и резидуални ризик, ризик 
смањења вриједности потраживања, ризик концентрације, ризик измирења и испоруке, 
ризик друге уговорне стране, кредитно-каматни ризик коме је Банка изложена или може 
бити изложена у свом пословању, као дио система управљања ризицима. 
 
Најважнији процеси система управљања кредитним ризиком су: 

 процес одобравања пласмана; 

 процес управљања инструментима кредитне заштите; 

 процес мониторинга пласмана у циљу раног откривања знакова упозорења; 

 процес мјерења кредитног ризика у складу са захтјевима регулатора; 

 процес мониторинга портфолија и праћења кредитног ризика; 

 процес превенције и управљања потенцијално ризичним пласманима и лошом 
активом 

 процес обрачуна минимилног капиталног захтева за кредитни ризик и интерне 
процене адекватности капитала. 

 
Циљ управљања кредитним ризиком је минимизирање негативних ефеката кредитног 
ризика на финансијски резултат и капитал Банке, по основу билансних и ванбилансних 
ставки, као и на основу пословања са другом уговорном страном за позиције које се 
воде у банкарској књизи. 
У циљу управљања кредитним ризиком, Банка настоји да послује са клијентима добре 
кредитне способности и прибавља одговарајуће инструменте обезбјеђења плаћања. 
Банка оцјењује кредитну способност сваког клијента у моменту подношења захтјева и 
врши редован и ванредан мониторинг дужника, пласмана и колатерала, како би била у 
могућности да предузме одговарајуће активности у циљу наплате свог потраживања.  
Идентификација кредитног ризика подразумијева анализирање свих индикатора, који 
доводе до настанка и повећања изложености кредитном ризику.  
Банка на свеобухватан начин благовремено утврђује узроке текуће изложености 
кредитном ризику и процјењује узроке изложености кредитном ризику по основу 
насталих и пројектованих промјена на тржишту, као и по основу увођења нових 
пословних производа и активности. 
 
Процес мјерења кредитног ризика заснован је на два приступа: 

 регулаторни приступ –процес обезврјеђења пласмана и процјене резервисања 
за губитке по ванбилансним позицијама по основу Међународног стандарда 
финансијског извјештавања 9  и Међународног рачуноводственог стандарда 37; 

 интерни приступ – мјерење нивоа ризичности појединачног пласмана на основу 
интерног система рејтинга. 

 

 Мјерење кредитног ризика остварује се и преко успостављеног система лимита. 
Систем лимита обухвата: 

- екстерне лимите одређене прописима; 
- интерне лимите које Банка утврђује интерним актима.  
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У циљу одржавања ризика на прихватљивом нивоу, Банка примјењују технике 
ублажавања кредитног ризика на нивоу појединачног пласмана путем поштовања 
лимита изложености, диверисфикације улагања и прибављања прихватљивих 
интрумената обезбјеђења у циљу секундарне наплате. 
 
Након одобрења пласмана врши се праћење пласмана и пословања клијената кроз 
редован и ванредни мониторинг у циљу правовремене идентификације сигнала 
упозорења. 
 
Банка прати квалитет портфолија на основу идентификовања и анализе раних сигнала 
упозорења код клијената. Сигнали упозорења се прате на регуларној временској 
основи и на основу анализе истих, клијенти се сврставају у категорију Стандардни, 
Потенцијално ризични (Watch list) и NPL клијенти (клијенти са проблематичним 
потраживањима). 
 
Реструктурирани непроблематични клијенти се сврставају у категорију потенцијално 
ризичних клијената, док се реструктурирани проблематични сврставају у категорију 
клијената са проблематичним потраживањима. 
 
Праћењем и контролом портфолија у цијелини и по појединим сегментима, Банка врши 
поређење са претходим периодима, идентификују трендове кретања и узроке промјена 
нивоа кредитног ризика. Такође, прате показатеље квалитета активе (кретање NPL−а, 
покривеност NPL исправкама вриједности...), као и изложеност према регулаторно и 
интерно дефинисаним лимитима. 
 
Посебан аспект праћења изложености кредитном ризику представља праћење нивоа 
лоше активе, односно ризичних пласмана које обухвата праћење: 

 на нивоу портфолија; 

 на индивидуалној основи за значајне изложености; 

 средстава стечених наплатом у складу са интерним актом којим се уређује 
преузимање и управљање стеченом имовином и управљање непокретном 
имовином која је намјењена продаји. 

 
Такође, праћење лоше активе укључује и праћење реализације мјера и стратегија 
дефинисаних у циљу управљања ризичним пласманима и средствима стеченим 
наплатом. 
 
 

4.2.2. Ризик ликвидности 

 

Основни циљ управљања ризиком ликвидности је одржавање нивоа ликвидних 
средстава, како би се уредно и на вријеме измиривале доспјеле обавезе по билансним 
и ванбилансним пословима на нивоу Банке, односно минимизирање негативних 
ефеката на финансијски резултат и капитал на нивоу Банке. 
 
Основни принципи организације система управљања ризиком ликвидности:  

 Банка је успоставила посебан и независан организациони дио у чијој је 
надлежности управљање ризицима, укључујући и управљање ризиком 
ликвидности;  

 Банка је јасно разграничила пословне активности, линије одлучивања и 
одговорности које обављају запослени у организационим дијеловима 
задуженим за преузимање ризика ликвидности (Front Office), од управљања 
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ризиком ликвидности (Middle Office) и подршке процесу управљања ризиком 
ликвидности (Back Office);  

 Банка је успоставила организациону структуру у циљу контроле ризика на 
принципу ”четворо очију’’; 

 Банка је успоставила посебан организациони дио у чијој надлежности је 
независна контрола система за управљање ризиком ликвидности;  

 Банка је успоставила адекватан информациони систем који подразумијева 
потпуну информисаност лица укључених у систем управљања ризиком 
ликвидности, примјеном одговарајуће ИТ подршке и утврђивањем учесталости 
извјештавања руководства Банке. 

Основна начела преузимања ризика ликвидности:  

 анализирају се сви индикатори ризика ликвидности, који доводе до повећања 
изложености ризику ликвидности;  

 мјери се текућа изложеност ризику ликвидности и процјењује изложеност по 
основу увођења нових производа и активности;  

 спровођење стресног тестирања и кориштење сценарија тестирања отпорности 
на озбиљне стресове који могу настати услијед промјена на тржишту.  

 
Основна начела управљања ризиком ликвидности:  

 Банка одржава ниво ризика ликвидности на нивоу који јој омогућава да је увијек 
спремна да одговори доспјелим обавезама. У том циљу одржава и минималан 
ниво ликвидне активе;  

 идентификација, мјерење, ублажавање, праћење, контрола и извјештавање се 
врши у складу са динамиком прописаном од стране АБРС (регулаторни приступ) 
и Матичне банке (интерни приступ) и по потреби у случају настанка ванредних 
услова у пословању и на тржишту, као и приликом увођења нових производа и 
активности;  

 одржавање усклађености између прилива и одлива средстава, респектовањем 
распореда потраживања и обавеза, као и утицаја ванбиланса на изложеност 
ризику ликвидности;  

 утврђивање планираних активности у случају настанка непредвиђених догађаја 
(криза ликвидности).  

 
Банка идентификацију ризика ликвидности спроводи анализирањем свих индикатора 
који доводе до настанка и повећања ризика ликвидности, као и праћење нивоа 
расположивих ликвидних средстава (резерви ликвидности) и разматрање врсте и 
висине извора средстава, кроз процјену стабилности депозита. 
Мјерење изложености ризику ликвидности обухвата процјену текуће и будуће 
изложености ризику ликвидности и врши се примјеном регулаторно и интерно 
дефинисаних метода и модела: 
 
Ризик ликвидности представља ризик могућности настанка негативних ефеката на 
финансијски резултат и капитал Банке услијед неспособности Банке да испуњава своје 
доспјеле обавезе и то због: 

 повлачења постојећих извора финансирања, односно немогућности 
прибављања нових извора финансирања или 

 отежаног претварања имовине у ликвидна средства због поремећаја на 
тржишту; 

 ризик ликвидности обухвата ризик ликвидности извора финансирања, који 
произилази из могућности да банка неће бити способна да измири своје 
доспјеле новчане обавезе због повлачења постојећих извора финансирања, 
односно немогућности прибављања нових извора финансирања и ризик 
тржишне ликвидности, која произилази из могућности да банка неће бити 
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способна да измири своје доспјеле новчане обавезе због отежаног претварања 
имовине у ликвидна средства услијед поремећаја на тржишту. 
 

Банка је успоставила процес праћења и контроле ризика ликвидности, који 
подразумијева праћење усклађености пословања са дефинисаним системом лимита, а 
у циљу одржавања ризика ликвидности на нивоу прихваћеном дефинисаним ризичним 
профилом Банке, као и праћење и мониторинг реализације мјера. Праћење и контрола 
ризика ликвидности је успостављена и интегрисана у све пословне аквиности Банке и 
на свим нивоима управљања ризиком ликвидности као и независна контрола процјене 
адекватности, поузданости и ефикасности система управљања ризиком ликвидности. 
 
У циљу одржавања ризика ликвидности на нивоу прихваћеном дефинисаним ризичним 
профилом, Банка примјењује технике и мјере ублажавања ризика ликвидности у 
условима када изложеност ризику ликвидности тежи горњој граници дефинисаној 
ризичним профилом. Технике које се примјењују односе се на одржавање довољног 
нивоа резерви ликвидности, односно утрживих ликвидних средстава у значајнијим 
валутама, диверсификацију извора финансирања према рочности и валути, смањење 
концентрације извора финансирања према секторској структури, а у циљу формирања 
стабилне базе извора средстава. 
Банка има успостављен систем извјештавања о ризику ликвидности, који обухвата 
процјену и анализу изложености ризику ликвидности, усклађеност са лимитима, 
резултате стрес тест анализе и приједлог мјера. 
 

4.2.3. Каматни ризик 

 
Циљ управљања каматним ризиком је очување економске вриједности капитала Банке, 
уз минимизирање негативних ефеката промјене каматних стопа на финансијски 
резултат, за позиције које се воде у банкарској књизи. 
Банка је успоставила одговарајуће организације послова за ефикасно спровођење 
процеса и поступака управљања каматним ризиком са јасно дефинисаним, 
транспарентним и конзистентним овлашћењима и одговорностима, којима се врши 
недвосмислена подјела послова управљања ризицима од послова излагања ризицима 
и спречава сукоб интереса.  
Одбор за управљање активом и пасивом има значајну и примарну улогу у процесу 
управљања каматним ризиком, у оквиру својих надлежности. Такође, у процесу 
управљања каматним ризиком улогу имају и остали одбори матичне Банке, чије одлуке 
могу утицати на изложеност поменутом ризику. 
Основна начела управљања каматним ризиком:  

 Банка одржава ниво каматног ризика на нивоу који јој омогућава да минимизира 
негативан утицај промјене каматних стопа на тржишту. У том циљу одржава и 
минимално захтјевану маргину каматних стопа;  

 идентификација, мјерење, ублажавање, праћење, контрола и извјештавање се 
врши на мјесечном нивоу, а по потреби и чешће, у случају настанка ванредних 
услова у пословању и на тржишту, као и приликом увођења нових производа и 
активности;  

 одржавање усклађености између каматоносних ставки, респектовањем 
рочности потраживања и обавеза, као и утицаја ванбиланса на изложеност 
каматном ризику;  

 утврђивање планираних активности у случају настанка непредвиђених догађаја. 
Идентификација каматног ризика подразумијева анализирање свих индикатора и 
фактора, који доводе до настанка и повећања изложености каматном ризику, као и 
врста каматног ризика којима је Банка изложена. 
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Мјерење каматног ризика Банке представља квантитативну и квалитативну процјену 
изложености каматном ризику примјеном статичког и динамичког GAP-а и рацио 
анализе, дурације, економске вриједности капитала и стрес тестирања. 
 
Ублажавање каматног ризика спроводи се континуирано кроз одржавање ризика на 
прихватљивом нивоу за дефинисани профил ризика, као и утврђивањем и примјеном 
адекватних мјера и техника. У процесу управљања каматним ризиком Банка 
примјењује систем екстерних лимита (дефинисаним локалном регулативом Банке) и 
интерних лимита (усвојених од стране надлежних одбора Банке). Банка при 
дефинисању лимита изложености каматном ризику узима у обзир више аспеката 
каматног ризика, ограничавајући негативан ефекат на финансијски резултат и 
економску вриједност капитала. На нивоу Банке су дефинисани лимити каматоносних 
позиција и лимит промјене економске вриједности капитала, којим се лимитира 
негативан утицај на капитал. 
 
Банка је успоставила процес праћења и контроле каматног ризика, који обухвата 
мониторинг усклађености пословања са дефинисаним системом лимита, а у циљу 
одржавања каматног ризика на нивоу прихваћеном дефинисаним ризичним профилом 
Банке, као и праћење и мониторинг реализације мјера. Систем унутрашње контроле 
каматног ризика је интегрисан у све пословне активности Банке, као и независна 
контрола процјене адекватности, поузданости и ефикасности система управљања 
каматним ризиком. 
 
Банка је успоставила процес праћења и извјештавања о ефектима реализације 
примјењених мјера и техника ублажавања ризика, које су усмјерене на одржавање 
усклађености каматноосјетљивих позиција, диверсификацију извора финансирања 
према врсти каматне стопе, рочности или repricing−у и валути и оптимизирање цијене 
извора средстава. 
Систем извјештавања о изложености каматном ризику обухвата процјену и анализу 
изложености каматном ризику, усклађеност са лимитима, резултате стрес тест анализе 
и приједлоге мјера. 
 

4.2.4. Девизни ризик 

 

Циљ управљања девизним ризиком је обезбјеђење сигурног пословања Банке, кроз 
минимизирање негативних ефеката промјене девизног курса на финансијски резултат 
и капитал Банке, за позиције које се воде у банкарској књизи и књизи трговања. 
 
Банка је успоставила одговарајућу организациону структуру, пословне активности, 
линије одлучивања и одговорности тако што је јасно разграничила процес преузимања 
девизног ризика од процеса његовог управљања и процеса подршке, на нивоу Банке. 
 
Процес управљања девизним ризиком, обухвата редовно и правовремено 
идентификовање, мјерење, односно процјењивање, ублажавање, праћење и контролу 
ризика, те извјештавање о девизном ризику, којем је Банка изложена или би могла бити 
изложена у свом пословању. Процес управљања девизним ризиком обухвата и ризике 
који настају због увођења нових услуга, производа или система, значајних промјена у 
постојећим услугама, производима или системима, наступа на новим тржиштима, и сл.  
У процесу управљања девизним ризиком процјењује се потенцијални утицај 
релевантних интерних и екстерних утицаја и трендова, регулаторних промјена, 
показатеља и података на изложеност ризицима и/или појединих категорија 
изложености, односно портфолија, и те процјене узимају у обзир приликом доношења 
одлука о преузимању ризика, односно у управљању девизним ризиком. 
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Банка континуирано идентификује ризике којима је изложена или којима би могла бити 
изложена у свом пословању, те анализира узроке настанка изложености девизном 
ризику. 
 
Сектор управљања ризицима у сарадњи са Сектором за управљање средствима и 
ликвидношћу врши идентификацију девизног ризика на нивоу Банке. Идентификација 
се врши кроз благовремено идентификовање узрока, који доводе на настанка девизног 
ризика односно утврђује се:  

 текућа изложеност девизном ризику;  

 будућа изложеност по основу нових пословних производа и активности.  
 

Мјерење девизног ризика представља квантитативну и квалитативну процјену 
изложености девизном ризику и обухвата процјену текуће и будуће изложености 
девизном ризику и врши се примјеном регулаторно и интерно дефинисаних метода и 
модела. 
Банка спроводи континуирано ублажавање девизног ризика кроз одржавање ризика на 
прихватљивом нивоу за профил ризика, као и утврђивањем и примјеном адекватних 
мјера и техника, као и праћење и мониторинг реализације мјера. Банка примјењује 
систем екстерних (прописаних од регулатора) и интерних лимита (усвојених од стране 
надлежних одбора Банке), утврђених на основу показатеља девизног ризика на нивоу 
Банке. Приликом дефинисања лимита изложености девизном ризику узима се у обзир 
више аспеката девизног ризика, ограничавајући негативан ефекат на финансијски 
резултат и капитал Банке.  
 
Одржавање ризика на прихватљивом нивоу за ризични профил Банке, представља 
ублажавање девизног ризика.  
Ублажавање ризика подразумијева скуп стратешких одредница, метода, критеријума и 
поступака за прихватање, избјегавање, смањење или пренос утврђеног нивоа ризика. 
Ублажавање девизног ризика обухвата дефинисање лимита изложености девизном 
ризику и мјере заштите од девизног ризика.  
Банка дефинише мјере за ограничавање и ублажавање ризика на начин који ће 
негативне утицаје на пословање и бонитет Банке свести на најмању могућу мјеру.  
На нивоу Банке установљен је систем праћења и контроле лимита и реализације мјера 
за минимизирање девизног ризика. 
 

4.2.5. Оперативни ризик 

 
Оперативни ризик је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски 
резултат и капитал Банке услијед пропуста у раду запослених, неодговарајућих 
интерних процедура и процеса, неадекватног управљања информационим и другим 
системима у Банци, као и услијед наступања непредвидивих екстерних догађаја, 
укључујући правни ризик. 
 
Правни ризик је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски 
резултат и капитал банке услијед неиспуњења уговорне обавезе, покренутих судских 
поступака против банке, доношења пословних одлука за које се утврди да нису 
спроводиве, негативно утичу на пословање или финансијски положај банке. 
 
У циљу минимизирања настанка догађаја оперативног ризика Банка успоставља 
одговарајући оквир који укључује: процес идентификовања догађаја оперативног 
ризика, процес класификације догађаја оперативног ризика према нивоу ризичности, 
анализу догађаја оперативног ризика, процес праћења догађаја оперативног ризика, 
мониторинг мјера за ублажавање оперативних ризика и систем раног откривања 
догађаја оперативног ризика. 
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Приликом преузимања оперативног ризика Банка се руководи сљедећим начелима: 

 пословање у складу са добрим праксама за управљање оперативним ризиком; 

 обезбјеђење адекватних контрола за управљање оперативним ризиком; 

 благовремено идентификовање и континуирано праћење догађаја оперативног 
ризика, минимизирање настанка догађаја оперативног ризика спровођењем 
мјера; 

 анализа кључних индикатора ризика који доводе до настанка догађаја 
оперативног ризика; 

 мјерење оперативног ризика примјеном регулаторног приступа (показатељ 
оперативног ризика) интерног приступа (стрес тестирање); 

 мјерење текуће изложености оперативном ризику и процјена изложености по 
основу увођења нових производа и активности на спровођењу мјера у циљу 
минимизирања догађаја оперативног ризика. 

 
Банка континуирано врши ублажавање оперативног ризика, што подразумијева 
одржавање ризика на прихватљивом нивоу за профил ризика кроз утврђивање мјера 
за минимизирање мјера за ублажавање оперативног ризика које подразумијевају: 

 дефинисање лимита изложености; 

 дефинисање и примјена мјера за ублажавање оперативних ризика;  

 систем физичких контрола; 

 План за обезбјеђење континуитета пословања и  

 План опоравка активности у случају катастрофа (DRP). 
 
Праћење и контрола оперативног ризика подразумијева праћење усклађености 
пословања са дефинисаним системом лимита, а у циљу одржавања оперативног 
ризика на нивоу прихваћеном дефинисаним ризичним профилом Банке, као и праћење 
и мониторинг реализације мјера. Праћење и контрола оперативног ризика су 
успостављени и интегрисани у све пословне аквиности Банке и на свим нивоима 
управљања оперативним ризиком као и независна контрола процјене адекватности, 
поузданости и ефикасности система управљања оперативним ризиком. 
Банка је успоставила процес праћења и извјештавања о ефектима реализације 
примјењених мјера и техника ублажавања оперативног ризика, кроз редовно 
извјештавање надлежних одбора и органа, као и јасну подјелу одговорности, 
дефинисање правила о учесталости и извјештавању о спровођењу усвојених мјера за 
смањење оперативног ризика. 
 
Систем извјештавања о оперативном ризику обухвата правовремено извјештавање о 
догађајима оперативног ризика по врстама догађаја и линијама пословања, узроцима и 
изворима настанка догађаја, значајности догађаја, тренду изложености, мјерама које 
намјеравају да се предузму или јесу предузете у циљу ублажавања и ограничавања 
посљедица догађаја и активностима које је Банка повјерила трећим лицима. 
Банка израчунава капитални захтјев за оперативни ризик у складу са регулативом 
користећи стандардизовани приступ. 
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4.2.6. Енвиронментални ризици & ДАК 

 

Ризик заштите животне средине је ризик настанка негативних ефеката на финансијски 
резултат, капитал и репутацију Банке услијед догађаја који има или је вјероватно да ће 
имати негативан материјални утицај на животну средину, здравље и безбједност или 
зајединицу у цијелини.  
ДАК активности су активности производње и трговине алкохола (осим пива и вина), 
производње и трговине дувана и дуванских производа и коцкарске дјелатности.  
 
Оцјена нивоа ризика заштите животне и друштвене средине зависи од сљедећих 
фактора: врсте кредита, намјене кредита, износа и рока важења/периода истека 
важења, средстава обезбјеђења, као и индустријских сектора у којима послују клијенти 
Банке. 
 
У оквиру процеса еколошке и друштвене провјере, први корак је провјера да ли се 
дјелатност, пројекат, односно активност на који се захтјев односи налази на 
Заједничкој МФИ листи искључења, што значи да се као такав изузима из 
финансирања од стране Банке. У случају да је захтјев за кредит/пласман на тој листи, 
надлежни органи Банке и организациони дијелови који спроводе и учествују у систему 
управљања заштитом животне и друштвене средине, подносе приједлог да се захтјев 
одбије на основу постојећих еколошких и друштвених проблема, а потом подносе 
Крајњи Извјештај о утицајима на животно и друштвено окружење надлежном 
Кредитном одбору. 
 
У случају да дјелатност, пројекат, односно активност на коју се односи захтјев за 
одобравање пласмана није на Заједничкој MFI листи искључења, надлежни органи 
Банке и организациони дијелови који спроводе и учествују у систему управљања 
заштитом животне и друштвене средине, врше провјеру да ли је та активност на 
Заједничкој MFI листи за сагласност, што значи да као таква неће бити финансирана 
од стране Банке без претходне писане сагласности Одјељења EBRD-а за животну 
средину и друштвену заштиту и провјеру иницијалног нивоа еколошког и друштвеног 
ризика уз помоћ Листе категоризације еколошких и друштвених ризика. 
 
 

4.2.7. Ризик улагања 

 

Ризик улагања је ризик који представља могућност настанка негативних ефеката на 
финансијски резултат или капитал банке због промјена тржишних вриједности улагања 
банке у фиксну имовини и улагања у друга правна лица.  
 
Основни принципи организације система управљања ризиком улагања: 

 Банка је успоставила посебан и независан организациони облик у чијој је 
надлежности управљање ризицима, укључујући и ризик улагања; 

 Банка је јасно разграничила пословне активности, линије одлучивања и 
одговорности које обављају запослени у организационим дијеловима 
задуженим за преузимање ризика улагања (Front Office), од управљања ризиком 
улагања (Middle Office) и подршке процесу управљања ризиком улагања (Back 
Office); 

 Банка је успоставила адекватан информациони систем који подразумијева 
потпуну информисаност лица укључених у систем управљања ризиком улагања, 
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примјеном одговарајуће ИТ подршке и утврђивањем учесталости извјештавања 
руководства Банке. 

 
Улагање у друга правна лица 
Банка, не може директно или индиректно, без претходног писаног одобрења Агенције 
за банкарство РС, имати: 

 учешће у правном лицу или у зависном друштву тог правног лица које прелази 
износ од 5% признатог капитала Банке, или 

 укупну нето вриједност свих учешћа Банке у другим правним лицима и зависним 
друштвима тих правних лица изнад 20% признатог капитала Банке; 

 учешће Банке у једном правном лицу из финансијског сектора директно или 
индиректно може бити највише до 15% њеног признатог капитала; 

 учешће Банке у лицима које није лице у финансијском сектору не смије прећи 
10% њеног признатог капитала, односно нити 49% капитала нефинансијског 
правног лица тог лица; 

 укупно учешће Банке у лицима која нису лица у финансијском сектору може 
бити највише до 25% признатог капитала Банке, а укупно учешће Банке у 
лицима у финансијском сектору може бити највише до 50% њеног признатог 
капитала; 

 кредити Банке другим лицима у којима Банка има инвестициона улагања 
сматрају се учешћем на које се примјењују ограничења у смислу ограничења 
Закона о банкама Републике Српске који се односи на учешће банке у другим 
правним лицима. 

 
Банка не врши улагања у друга правна лица. 
 
Улагање у основна средстава 

 укупно улагање Банке у њена основна средства не смије не може бити веће од 
40% износа признатог капитала Банке. 

 улагањима у основна средства не сматрају се улагања која је Банка стекла у 
периоду од три године након стицања у замјену за своја потраживања у 
поступку финансијског реструктурирања, у стечајном и извршном поступку, те 
примјеном инструмената обезбјеђења потраживања у складу са законом којим 
се уређује извршни поступак. 
 

Банка врши улагања у основна средства при чему се иста налазе у оквиру регулаторно 
дефинисаних лимита. 
 
 

4.2.8. Ризик земље 

 

Ризик  земље  је  ризик  који се  односи  на  земљу  поријекла лица  према  коме је  
Банка изложена,  односно ризик могућности настанка негативних ефеката на 
финансијски резултат и капитал Банке због немогућности Банке  да  наплати  
потраживања  од  дужника  из  разлога  који  су  посљедица  политичких,  економских  
или социјалних прилика у земљи поријекла дужника. 
 
Ризик земље обухвата сљедеће ризике: 

 политичко-економски ризик, под којим се подразумијева вјероватноћа 
остваривања губитка због немогућности Банке  да  наплати  потраживања  
усљед  ограничења  утврђених  актима  државних  и  других органа земље 
поријекла дужника, као и општих и системских прилика у тој земљи; 
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 ризик трансфера, под којим се подразумијева вјероватноћа остварења губитка 
због немогућности наплате  потраживања исказаних  у  валути  која  није  
званична валута  земље  поријекла  дужника, и то  услијед ограничења  
плаћања  обавеза  према  повјериоцима  из  других  земаља  у  одређеној  
валути  која  су утврђена актима државних и других органа земље дужника. 

 
Банка управља ризиком земље на нивоу појединачног пласмана и на нивоу портфолиа.  
Мјерење и контролу изложености појединачног пласмана ризику земље, Банка врши 
одређивањем категорије интерног рејтинга земље дужника, а на основу рејтинга 
додијељеног од стране међународно признатих рејтинг агенција и утврђивањем  
лимита  изложености  као  проценат  од  капитала  Банке  у  зависности  од  категорије  
интерног рејтинга земље.  Мјерење и контролу изложености портфолиа ризику земље 
Банка врши на основу груписања потраживања према степену ризика земаља дужника. 
Ниво изложености Банке према одређеној земљи је одређен лимитима у зависности од 
нивоа ризика коме припада наведена земља. 
 
У циљу адекватног управљања ризиком земље, Банка дефинише лимите изложености 
појединачно по земљама поријекла дужника, а у случају утврђене концентрације 
изложености по појединачним географским регионима, утврђује их и на регионалној 
основи. 
Пласмани Банке који су одобрени дужницима са сједиштем изван Босне и 
Херцеговине, за финансирање пословања у Босни и Херцеговини, чије се измирење 
финансијских обавеза према Банци очекује из извора пословања оствареног у Босни и 
Херцеговини, представљају потраживања Банке без изложености ризику земље 
поријекла дужника. 
 

4.3. Поступци утврђивања и процјене ризика, програм тестирања 

отпорности на стрес 

 

У циљу утврђивања материјално значајних ризика, Банка саставља листу свих ризика 
којима је изложена или би могла бити изложена у свом пословању, а на основу које ће 
вршити процјену изложености сваком од њих. Дефинисање свих ризика којима је Банка 
изложена у свом пословању је у складу са Стратегијом преузимања и управљања 
ризицима. При састављању листе ризика, Банка обухвата: 
- кредитни ризик, тржишни и оперативни ризик, односно ризике за које рачуна 
минималне капиталне захтјеве сагласно регулативи АБРС; 
- ризике који нису у потпуности покривени минималним капиталним захтјевима 
прописаним регулативом АБРС (кредитно-девизни ризик, резидуални ризик, кредитно- 
каматни ризик); 
- каматни ризик у банкарској књизи, ризик концентрације, ризик ликвидности, ризик 
земље, репутациони ризик,  стратешки ризик, сајбер ризик, ризик модела, ризик 
усклађености пословања, ризик од прања новца и финансирања тероризма, правни 
ризик ризик улагања, енвиронментални ризици, ризик екстернализације, ризик 
профитабилности и ризик прекомјерне финансијске полуге, 
- ризике који настају по основу екстерних фактора, а који укључују утицај пословног и 
макроекономског окружења и остале ризике који нису наведени. 
 
Банка у процесу интерне процјене адекватности капитала перманентно сагледава 
могућу изложеност новим ризицима, која се може јавити услијед промјена у интерном и 
екстерном окружењу. Приликом анализе наведених ризика сагледани су и спољни 
фактори, који укључују утицај пословног и макроекономског окружења. Банка је 
креирала Каталог ризика који обухвата све ризике којима је изложена или може бити 
изложена у свом пословању, са њиховим кључним карактеристикама, док се 
ажуирирање исто спроводи најмање једном годишња. 
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Процес идентификације ризика се обично изводи на годишњем нивоу а по потреби и 
чешће. Ако се било какве значајне промјене јаве у Профилу ризика или стратегији 
Банке у току године, процјена ризика се ревидира и разматра. 
 
Банка континуирано спроводи стрес тестирање, минимално једном годишње, а у 
зависности од категорије ризика и чешће. Циљ спровођења стрес тестирања је 
процјена потенцијалних штетних догађаја на финансијско стање и капитал Банке. 
Тестирање отпорности на стрес је саставни дио процеса управљања ризицима а 
резултати спроведених тестирања се користе као основ за доношење пословних 
одлука и предузимање мјера на одговарајућим организационим нивоима, укључујући и 
стратешке пословне одлуке у вези са планирањем капитала и ликвидности Банке. 
 
Спровођење стрес тестирања се врши у Сектору управљања ризицима у сарадњи са 
осталим организационим јединицама. Остале ОЈ учествују у процесу стрес тестирања 
на начин да Сектору управљања ризицима достављају податке (input-e) који служе као 
подлога за спровођење стрес тестирања. Поред наведеног, за одређене стрес тестове 
остале ОЈ учествују у дизајнирању стресних сценарија код стрес теста ризика 
ликвидности Сектор за управљање средствима и ликвидношћу учествује у изради 
сценарија „пословни поглед“ – business view).  
 
У оквиру процеса интерне процјене адекватности капитала за потребе стресног 
тестирања Банка укључује пројектоване вриједности параметара кредитног ризика 
планираних Бизнис планом Банке уз укључивање претпоставки о стресираним нивоима 
макроекономских параметара за које је установљено постојање статистички значајне 
везе са посматраним зависним промјенљивим развијених линеарних регресионих 
модела. 
 
Како би измјерила изложеност кредитном ризику Банка врши подјелу портфолија на 
сегменте правних и физичких лица, посматрајући посебно категорије квалитетних и 
неквалитетних изложености. У дијелу квалитетних изложености, Банка пројектује 
пораст укупне изложености користећи пројектоване стопа раста из Стратегије и Бизнис 
плана, и умањује за предвиђени пораст неквалитетних изложености добијен 
коришћењем линеарног регресионог модела. Поред раста укупне изложености, Банка 
посматра и пратећи пораст исправки вриједности и резервисања за губитке по 
ванбилансним ставкама како би измјерила њихов утицај како на кредитним ризиком 
пондерисане изложеностии на обрачунати расположиви интерни капитал. 
 
Стресно тестирање за резидуални ризик се спроводи на основу претпоставки смањења 
ефикасности кориштених техника ублажавања кредитног ризика. Најзначајнија 
средства обезбеђења која су обухваћена стресним тестирањем су хипотеке, сагледава 
се пад тржишних цијена и њихов утицај на капиталне захтјеве.  
 
За потребе обрачуна капиталног захтјева за ризик концентрације у процесу интерне 
процјене адекватности капитала Банка користи Herfindahl – Hirshman index, као мјере 
концентрације. Приликом израчунавања интерних капиталних захтјева за ризик 
концентрације исти се обрачунава у складу са подзаконским прописима АБРС 
:секторска концентрација и ундивидуална концентарација. 
 
Управа Банке и Надзорни одбор, на приједлог Сектора управљања ризицима, 
одобравају, тј. усвајају дефинисане сценарије за спровођење стрес тестова. Стрес 
тестови представљају дио редовног управљања ризицима, и као такви су углавном  
„уграђене“ у политике или методологије за управљање сваким појединачним ризиком, а 
које усваја Управа Банке или Надзорни одбор Банке. 
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Резултати стрес тестирања се презентују свим ОЈ, Управи Банке, као и Надзорном 
одбору. Већина стрес тестова се редовно извјештава на сједницама ALCO одбора, 
Управе Банке или Надзорног одбора, преко стандардизованих извјештаја. На крају 
године, Сектор управљања ризицима спроводи свеобухватно стрес тестирање, са 
финансијским подацима на 31.12. О резултатима се упознаје Управа Банке и Надзорни 
одбор, који их и усваја и који се достављају Агенцији. 
 
 

4.4. Организациона структура Функције управљања ризицима 

 

Банке је успоставила независну Функцију управљања ризицима. 
Функција управљања ризицима Банке своје активности обавља кроз сљедеће 
организационе облике: Сектор управљања ризицима и Служба за превенцију и 
управљање ризичним пласманима.  
 
Сектор управљања ризицима идентификује, мјери, процјењује, прати и управља 
ризицима, развија моделе и методологију за идентификовање, мјерење, процјену, 
праћење и управљање ризицима којима је Банка изложена у свом пословању и 
предлаже мјере за минимизирање ризика. 
 
Служба за превенцију и управљање ризичним пласманима континуирано ради на 
наплати и смањењу ризичних пласмана на нивоу сваке организационе јединице, те 
приликом преузимања ризичних пласмана за сваки појединачан пласман врши: 
- анализу комплетности документације коју садржи досије ризичног пласмана посебно у 
дијелу документације везане за уговорене и успостављене колатерале; 
- анализу кредитне историје клијента;  
- анализу финансијских извјештаја достављаних за цијели период трајања пласмана, 
као и привремених обрачуна; 
- провјеру предузетих мјера за наплату ризичног пласмана;  
- анализу квалитета постојећих успостављених средстава обезбјеђења; 
- анализу правне ваљаности успостављених средстава обезбјеђења (у сарадњи са 
Службом правних,кадровских и општих послова); 
- могућност наплате Банке реализацијом средстава обезбјеђења. 

 

4.5. Опис система за мјерење и извјештавање ризика 

 

Банка избјегава потенцијални сукоб интереса јасним разграничавање надлежности 
пословних функција које су дефинисане Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Банке.  
Приликом дефинисања надлежности пословних функција узимају се у обзир одредбе 
прописа и обезбјеђује раздвајање послова, те се поштовањем тих принципа 
надлежности пословних функција не преклапају. 
Нпр, сходно стандардима за управљање кредитним ризиком дефинисаним чланом 5. 
Одлуке АБРС о управљању кредитним ризиком и утврђивању очекиваних кредитних 
губитака, Банка је јасно разграничила да обрачун очекиваних кредитних губитака врши 
Сектор управљања ризицима, а не пословни сектор који уговара трансакције (Сектор 
послова са привредом, Сектор послова са становништвом и филијале Банке).  
Приликом дефинисања циљева члану Управе Банке надлежном за пословну област 
управљања ризицима и пословну област управљања финансијама, рачуноводством и 
извјештавањем, у циљу спречавања сукоба интереса, а у складу са препоруком АБРС, 
узето је у обзир да циљеви не буду супротстављени. 
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Свака пословна функција својим интерним актима регулише линије извјештавања 
према органима Банке, те према регулатору. Сектор финансија, рачуноводства и 
извјештавања врши екстерно извјештавање АБРС и других регулаторних тијела. 
Контролне функције су адекватно организоване у оквиру Банке, обзиром да је свака 
контролна функција организована као самосталан организациони дио, са директном 
линијом извјештавања према Надзорном одбору. Послови контролних функција су 
дефинисани Програмима рада сваке поједине контролне функције и припадајућим 
Методологијама, те Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста Банке (описи послова), а у складу са надлежностима прописаним члановима 94, 
95. и 96. Закона о банкама и члановима 37, 38. и 39. Одлуке АБРС о систему 
управљања у банци, те тиме исти врше послове из своје надлежности. Контролна 
функција Сектора управљања ризицима, Интерне ревизије и Службе за праћење 
усклађености пословања и унутрашње контроле је јасно разграничена актом о 
систематизацији Банке, а и у оперативном раду. 
 
Банка има усвојене Кодексе понашања (Упутство етичког, пословног понашања и 
интерне комуникације запослених у Банци Поштанска штедионица АД Бања Лука и 
Правила понашања и професионалне етике) којима су утврђене опште професионалне 
одредбе и путем којих су упућени запослени у Банци да своје понашање прилагоде 
радном окружењу, у складу са корпоративним стандардима и културом, моралним и 
професионалним нормама и вриједностима које промовише Банка. 
 
 

4.6. Политике у вези са системским и редовним провјерама стратегија 

управљања ризика, као и о праћењу ефикасности заштите и смањења 

ризика, који произилазе из пословног модела банке 

 

Политика Банке је да преиспитује Стратегију преузимања и управљања ризицима и 
ниже акте најмање једном годишње, а ако настану значајне промјене у ризичном 
профилу Банке и чешће. 
Праћење и контрола ризика се спроводи кроз континуирано праћење изложености по 
различитим критеријумима, као и праћење и контролу лимита у оквиру успостављеног 
система лимита, при чему се наведено на одговарајући начин и документује кроз 
успостављени систем редовног извјештавања. 
Банка успоставља систем редовног извјештавања о изложености ризицима и профилу 
ризичности, који омогућује релевантним запосленим на свим нивоима у Банци 
правовремене,  тачне и довољно детаљне информације које су потребне за доношење 
пословних одлука и ефикасно управљање ризицима, односно сигурно и стабилно 
пословање. 
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4.7. Адекватност  система управљања ризицима у  односу на  ризичан 

профил, пословну политику и стратегију 

 

Ризични профил Банке опредјељен је прихватљивим нивоом ризика за Банку и 
усклађен је са дефинисаном  склоношћу Банке ка ризицима, као и са толеранцијом 
према ризицима.  
 
Склоност Банке ка ризицима представља ниво ризика који Банка намјерава да преузме 
ради остваривања својих стратегија и политика, док толеранција према ризицима 
представља највиши прихватљиви ниво ризика за Банку.  
У складу са ризичним профилом, Политикама, Процедурама и Методологијама за 
поједине врсте ризике дефинисани су највиши дозвољени ниво излагања према 
појединим врстама ризика.   
 
Прихватљив ниво изложености кредитном ризику Банке у складу је са дефинисаном 
Стратегијом преузимања и управљања ризицима зависи од структуре портфолија 
Банке, на основу које се омогућује лимитирање негативних ефеката на финансијски 
резултат и минимизирање капиталних захтјева по врстама ризика, а  у циљу 
одржавања адекватности капитала на прихватљивом нивоу.  
 
Систем управљања појединим врстама ризикама којим је банка изложена, обезбјеђује 
да ризични профил Банке буде у складу са дефинисаном склоношћу Банке ка 
ризицима, као и толеранцијом према ризицима. 
 
Банка одобрава пласмане клијентима (правним и физичким лицима) за које процјењује 
да су кредитно способни. Са друге стране Банка не улаже у високоризичне пласмане 
као што су улагања у високопрофитабилне пројекте с високом ризиком, у инвестиционе 
фондове високоризичног пројекта и сл. 
 
Банка одржава ниво девизног ризика на нивоу који јој омогућава да минимизира 
негативан утицај промјене међувалутних односа на тржишту. У том циљу одржава 
отворену позицију по појединим валутама у оквиру екстерно и интерно дефинисаних 
лимита Банка успоставља свеобухватан и ефикасан систем управљања каматним 
ризиком у банкарској књизи, који је сразмјеран врсти, обиму и сложености послова 
Банке, као и њеним ризичним профилом. 
 
Банка врши интерни процјену адекватности капитала у складу са својом склоношћу ка 
ризицима, толеранцијом према ризицима и ризичним профилом и на основу њега 
одређује стратегију за одржавање потребног нивоа капитала. Склоношћу Банке ка 
ризицима сматра се ниво ризика који Банка намјерава да преузме ради остваривања 
своје стратегије и политика, док толеранција према ризицима представља максимални 
ниво ризика, односно (очекиваних и неочекиваних губитака који Банка може поднијети 
у складу са својим стратешким циљевима.  
Банка процјењује материјалну значајност ризика коришћењем квалитативних и 
квантитативних критеријума. Изложености по појединачним врстама ризика се 
кумулирају и добија се укупна изложеност Банке свим идентификованим ризицима, при 
чему Банка не користи ефекте диверзификације. Дефинисаним системима лимита за 
појединачне ризике искључена је могућност прекомјерног кумулирања у смислу 
концентрације изложености Банке појединачним типовима ризика. 
Банка дефинише толеранцију према ризицима као највиши ниво који је спремна да 
преузме, а при томе да њен ризични профил буде у оквиру дефинисане склоности 
према ризицима.  
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Приказ кључних показатеља Банке у вези са управљањем ризицима и њихове 
вриједности приказане су у Ревизорском извјештају за 2021. годину објављеном на 
порталу банке: (link https://www.bpsbl.com/revizorski-izvjestaji ) 
 
 
 

4.8. Технике ублажавања кредитног ризика 

 

Са циљем минимизирања кредитног ризика, интерним актима су дефинисане 
надлежности организационих дијелова који преузимају ризик и који управљају 
кредитним ризиком, те надлежности Сектора управљања ризицима, у смислу давања 
независног става приликом одобрења нових пласмана, 
репрограмирања/реструктуирања пласмана односно регулисања ризичних пласмана. 
 
Ублажавање кредитног ризика подразумјева одржавање ризика на прихватљивом 
нивоу за ризични профил Банке, односно одржавање прихватљивог нивоа квалитета 
кредитног портфолиа Банке. 
 
Основне технике ублажавања кредитног ризика су: 

 Лимити изложености – ризик концентрације, 

 Диверсификовање улагања, 

 Средства обезбјеђења - резидуални ризик 
 
Лимити изложености по основу појединачног дужника заснивају се на процјени 
кредитне способности дужника, а лимити изложености на нивоу портфолиа усмјерени 
су на ограничење концентрације изложености у портфолиу. Банка континуирано 
контролише кретање кредитног ризика у оквиру дефинисаног ризичног профила. 
 
Ризик концентрације обухвата: велику изложеност (изложеност према једном лицу или 
групи повезаних лица и лицима повезаним са Банком), групе изложености са истим или 
сличним факторима ризика као што су привредни сектори, врсте производа, 
географска подручја и слично, ризик земље, инструменте кредитне заштите. 
Диверсификовање улагања усмјерено је на ублажавање кредитног ризика кроз 
смањење концентрације портфолиа у појединим сегментима активе.  
Банка је дефинисала мјере за ограничавање и ублажавање ризика ликвидности на 
начин који ће негативне утицаје на пословање и бонитет свести на најмању могућу 
мјеру. Поступком ублажавања ризика ликвидности утврђују се мјере за ублажавање 
ризика ликвидности. Ублажавање ризика ликвидности подразумијева: 
 
- дефинисање и примјену одговарајућих мјера заштите и превентиве, 
- дефинисање лимита изложености, 
- дефинисање и примјену мјера заштите и превентиве и мјера за ублажавање ризика 
ликвидности. 
 
 

4.9. Опис начина на који се обезбјеђује информисање органа управљања 

банке о ризицима  

 

Банка је успоставила систем редовног извјештавања о изложености ризицима и 
профилу ризичности, који омогућује релевантним запосленим на свим нивоима у Банци 
правовремене, тачне и довољно детаљне информације које су потребне за доношење 

https://www.bpsbl.com/revizorski-izvjestaji
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пословних одлука и ефикасно управљање ризицима, односно сигурно и стабилно 
пословање.  
 
Органи одлучивања у банци су активно укључени у процес управљања ризицима у 
Банци, а кроз редовне сједнице и материјале су информисани о свим ризицима који су 
значајни за пословање Банке. 
 
Управа Банка, Надзорни одбор, Одбор за ревизију, Кредитни одбор, ALCO одбор и 
Матична банка информишу се путем извјештаја:  

 контролне функције за управљање ризицима и извјештајем о управљању 
ризицима којима је обухваћено кретање изложености Банке ризицима, 
испуњавању законских и интерних лимита, праћење капиталних захтјева Банке 
и капитално релевантних ризика;  

 о интерној процјени адекватности капитала (ICAAP) којим су обухваћени сви 
ризици којима је Банка изложена или може бити изложена у свом пословању, а 
који су идентификовани као материјално значајни. 

 
 
 

5. КАПИТАЛ И КАПИТАЛНИ ЗАХТЈЕВИ БАНКЕ 

 

Квантитативни подаци о капиталу Банке обухватају: 
 

 Износ основног и допунског капитала; 

 Преглед појединачних елемената капитала;  

 Одбитне ставке од капитала; 

 Износ укупног капитала. 
 

Укупна књиговодствена вриједност капитала Банке на дан 31.12.2021. године износи 
56.563 хиљада КМ и за 9,84% је мањи у односу на претходну годину као резултат 
исказаног губитка пословања за 2021. годуну у износу од  7.345 хиљада КМ (износ 
након пореза) који је у највећој мјери узрокован негативним ефектом нето промјене 
вриједности имовине која је на крају 2021. године износила 5,73 милиона КМ што је 
посљедица  примјене Одлуке о управљању кредитним ризиком и утврђивања 
очекиваних кредитних губитака (Агенција за банкарство Републике Српске) у дијелу 
који се односи на  поступање Банке са материјално стеченом имовином са обавезом 
да се материјално  стечена имовина која је евидентирана у пословним књигама банке 
прије 01.01.2019. године сведе на вриједност  од 1,00 КМ. Позитивни ефекти на укупну 
књиговодствену вриједност капитала Банке  у износу од  1.160 хиљ. КМ су 
евидентирани по основу ревалоризационих резерви за хартије од вриједности које се 
вреднују по фер вриједности кроз остали  укупан резултат. 
 
Скупштина акционара је 24.05.2021. године донијела Одлуку о расподјели добити 
остварене у пословној 2020. години са издвајањем за нераспоређену добит износа од 
1.266 хиљада КМ ,и у обавезне законске резерве у износу од 67 хиљада КМ. 
 
Управљање капиталом представља континуиран процес утврђивања и одржавања 
оптималног нивоа и структуре регулаторног и расположивог интерног капитала који: 

 подржава планирани раст пласмана, 

 уважава будуће изворе средстава и њихово коришћење, 

 уважава минималан износ капитала, односно уважава могуће промјене 
захтјеваног минималног износа капитала у складу са захтјевима регулатора. 
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Одлуком о израчунавању капитала банака Агенције за банкарство Републике Српске 
дефинисане су карактеристике и врсте ставки које се укључују приликом израчунавања 
регулаторног капитала: 

 Регулаторни капитал банке представља износ извора средстава који је банка 
дужна одржавати ради сигурног и стабилног пословања. Регулаторни капитал 
представља збир основног и допунског капитала након регулаторног 
усклађивања. 

 Основни капитал банке представља збир редовног основног капитала и 
додатног основног капитала након регулаторног усклађивања. 

 
Основни капитал се састоји из износа редовног основног капитала. Редовни основни 
капитал се састоји од ставки: осталог укупног резултата који чине ревалоризационе 
резерве по основу финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни 
резултат и обрачуна у складу са МРС 19, остале резерве које чине законске резерве, 
одбитних ставки редовног основног капитала по основу оствареног губитка пословања 
у 2021. години након обрачуна пореза на добит,регулаторног усклађивања које чине 
износ нематеријална улагања и одложених пореских средстава.  
Износ регулаторног капитала, односно признатог капитала Банке, као и износ редовног 
основног капитала, додатног основног капитала и допунског капитала, са прегледом 
појединачних елемената капитала на дан 31.12.2021. године. 
 

Износ регулаторног капитала, односно признатог капитала Банке, као и износ 

редовног основног капитала, додатног основног капитала и допунског капитала, с 

прегледом појединачних елемената капитала 

КАПИТАЛ 

Бр. Ставка Износ 

1. РЕГУЛАТОРНИ КАПИТАЛ 54.220 

1.1 ОСНОВНИ КАПИТАЛ 54.220 

1.1.1 РЕДОВНИ ОСНОВНИ КАПИТАЛ 54.220 

1.1.1.1 Инструменти капитала који се признају као редовни основни капитал 60.000 

1.1.1.2 Задржана добит -7.345 

1.1.1.3 Остали укупни резултат 1.642 

1.1.1.4 Остале резерве 678 

1.1.1.5 (–) Остала нематеријална имовина 376 

1.1.1.6 
(–) Одложена пореска имовина која зависи од будуће профитабилности и 
не произилази из привремених разлика умањених за повезане пореске 
обавезе - 

1.1.1.7 
(–) Одбици од ставки додатног основног капитала који премашују додатни 
основни капитал - 

1.1.1.8 
(–) Одложено пореско средство које се може одбити и која зависи од 
будуће профитабилности и произилази из привремених разлика 379 

1.1.2. ДОДАТНИ ОСНОВНИ КАПИТАЛ - 

1.1.2.1 Инструменти капитала који се признају као додатни основни капитал - 

1.1.2.2 (–) Одбици од ставки допунског капитала који премашују допунски капитал - 

1.1.2.3 
Одбитак од ставки додатног основног капитала који премашује додатни 
основни капитал (одбија се од редовног основног капитала) - 

1.2 ДОПУНСКИ КАПИТАЛ - 

1.2.1 Инструменти капитала и субординисани кредити који се признају као - 
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Опис основних карактеристика финансијских инструмената који се укључују у обрачун 

регулаторног капитала: 

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА 

Бр. Ставка 

1 Емитент 
Банка Поштанска штедионица ад Бања 

Лука 

1.1. Јединствена ознака КМЦБ-Р-А 

Третман у складу са регулаторним оквиром 

2 Признат на појединачној/консолидованој основи Појединачна основа 

3 Врста инструмената Обичне акције 

4 
Износ који се признаје за потребе израчунавања 
регулаторног капитала у хиљадама КМ са стањем на 
дан посљедњег извјештаја 

60.000 хиљада КМ 

 5 Номинални износ инструмента 1 хиљада КМ 

5.1.  Емисиона цијена 1 хиљада КМ 

5.2.  Откупна цијена 
Откупна цијена, у случају стицања 

сопствених акција, се утврђује посебном 
одлуком скупштине акционара Банке 

6 Рачуноводствена класификација Акционарски капитал 

7 Датум издавања инструмента 
Иницијални датум издавања 15. 09.2006. 

године, и емисија акција 05.07.2010 г  
године 

8 
Инструмент са датумом доспијећа или инструмент 
без датума доспијећа 

Без датума доспијећа 

8.1. Иницијални датум доспијећа Без датума доспијећа 

9 Опција куповине од стране емитента Не 

9.1.  
Први датум активирања опције куповине, условни 
датум активирања опције куповине и откупна 
вриједност 

- 

9.2. 
Накнадни датум активирања опције куповине ( ако је 
примјенљиво) 

- 

Купони/дивиденде 

10 Фиксна или помјенљива дивиденда/купон - 

11 Купонска стопа и повезани индекси - 

12 
Постојање механизма обавезног отказивања 
дивиденде 

- 

13.1. 
Пуно дискреционо право, дјелимично дискреционо 
право или без дискреционог права у вези са 
временом исплате дивиденде/купона 

- 

13.2.  
Пуно дискреционо право, дјелимично дискреционо 
право или без дискреционог право у вези са износом 
дивиденде/купона 

- 

14 Могућност повећања приноса или других подстицаја - 

допунски капитал 

1.2.2 
Опште исправке вриједности за кредитни ризик у складу са стандардизованим 
приступом - 

1.2.3 
Одбитак од ставки допунског капитала који премашује допунски капитал 
(одбијен у додатном основном капиталу) - 

1.2.4 Елементи или одбици од допунског капитала – остало - 
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за откуп 

15 Некумулативне или кумулативне дивиденде/купони - 

16 Конвертибилан или неконвертибилан инструмент - 

17 
Ако је конвертибилан , услови под којима може доћи 
до конверзије 

- 

18 Ако је конвертибилан дјелимично или у цјелости - 

19 Ако се може конвертовати, стопа конверзије - 

20 
Ако је конвертибилна, обавезна или добровољна 
конверзија 

- 

21 
Ако је конвертибилан, инструмента у који се 
конвертује 

- 

22 
Ако је конвертибилан, емитент инструмента у који се 
конвертује 

- 

23 Могућност смањења вриједности - 

24 
Ако постоји могућност смањења вриједности, услови 
под којима може доћи до смањења вриједности 

- 

25 
Ако постоји могућност смањења 
вриједности,дјелимично или у цјелости 

- 

26 
Ако постоји могућност смањења вриједности, трајно 
или привремено 

- 

27 
Ако је смањење вриједности привремено, опис 
механизма повећања вриједности 

- 

28 
Врста инструмента који ће се у случају ликвидације 
или стечаја исплатити непосредно прије наведеног 
инструмента 

- 

29 
Неусклађене карактеристике конвертованих 
инструмената 

- 

30 Ако постоје, навести неусклађене карактеристике - 

 

5.1. Капитални захтјеви и адекватност капитала 

 

Банка  израчунава  показатељ  адекватности  капитала  (основног  акцијског,  основног  
и  укупног  капитала)  и  капиталне захтјеве у складу са регулативом Агенције за 
банкарство Републике Српске користећи стандардизовани приступ и то за ризиком 
пондерисане изложености за: 

 Кредитни ризик; 

 Тржишни ризик и  

 Оперативни ризик  
 
 У складу са регулаторним прописима  Банка мора да испуњава сљедеће капиталне 
захтјеве: 

 стопу редовног основног капитала – регулаторно прописана минимална 
вриједности 6,75% 

 стопу основног капитала - регулаторно прописана минимална вриједности 9% 

 стопу регулаторног капитала - регулаторно прописана минимална вриједности 

12%. 

Стопа редовног основог капитала, основног капитала и регулаторног капитала на 
дан 31.12.2021. године износи 21,70%. 
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Поред наведених захтјева Банка мора да одржава заштитини слој за очување 
капитала који представља регулаторни капитал у облику редовног основног 
капитала у износу од 2,5% износа изложености ризику, односно то је дио редовног 
основног капитала изнад прописаног минимума од 6,75%. На дан 31.12.2021. 
године заштитни слој за очување капитала износи 6.246 хиљада КМ. Уважавањем 
захтјева за одржавањем заштитиног слоја капитала Банка увећава минималне 
капиталне захтјеве за стопе редовног основног капитала, основног капитала и 
регулаторног капитала: 
- стопа редовног основног капитала – регулаторно прописана минимална 
вриједности 9,25% 
-   стопа основног капитала - регулаторно прописана минимална вриједности 11,5% 
-  стопа регулаторног капитала - регулаторно прописана минимална вриједности 
14,5%. 
 
Захтјеви за остале заштитне слојеве: 
Поред наведеног заштитног слоја регулативом је утврђен захтјев за комбинованим 
заштитиним слојем који представља минимални капитални захтјев за редовни 
основни капитал увећан за заштитини слој за очување капитала и увећан за 
следеће заштитне слојеве у зависности од тога шта је примјенљиво:  
- контрациклични заштитини слој специфичан за банку, 
- заштитни слој за системски важну банку, 
- заштитини слој за системски ризик. 

 

Капитални захтјеви и адекватност капитала остварена на 31.12.2021.г. 

(у 000 КМ) 

Адекватност капитала  

Бр.  Ставка Износ 

1.         
Изложености према централним владама или централним 
банкама 0 

2.         
Изложености према регионалним владама или локалним 
властима 

                                                               
45.578 

3.         Изложености према субјектима јавног сектора 1.636 

4.         Изложености према мултилатералним развојним банкама 
0 

5.         Изложености према међународним организацијама 
0 

6.         Изложености према институцијама 
                                                                 

10.545 

7.         Изложености према привредним друштвима 89.255 

8.         Изложености према становништву 37.790 

9.         Изложености обезбјеђене некретнинама 35.312 

10.      Изложености у статусу неизмирења обавеза 2.173 

11.      Високоризичне изложености 0 

12.      Изложености у облику покривених обвезница 
0 

13.      
Изложености према институцијама и привредним 
друштвима са краткорочном кредитном процјеном 

0 
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14.      
Изложености у облику удјела или акција у инвестиционим 
фондовима 0 

15.      Изложености на основу власничких улагања  
0 

16.      Остале изложености 
5.664 

17.      Капитални захтјеви за износ намирења/испоруке 
 

18.      Капитални захтјеви за тржишне ризике 7.548 

18.1.   
Капитални захтјеви за специфични и општи ризик позиције 
по основу дужничких и власничких инструмената 

 

18.2.   
Капитални захтјеви за велике изложености које прекорачују 
ограничења дефинисана Одлуком о великим 
изложеностима  

18.3.   Капитални захтјеви за девизни ризик  7.548 

18.4.   Капитални захтјеви за робни ризик  

19.      Капитални захтјеви за оперативни ризик 14.342 

20.      Стопа редовног основног капитала 21,70% 

21.      Стопа основног капитала 21,70% 

22.      Стопа регулаторног капитала 21,70% 

 

5.2. Кредитни ризик и технике смањења кредитног ризика 

 

У анализи и процјени кредитног ризика Банке користе два паралелна приступа: 
интерни и регулаторни. 
 
Интерни систем рејтинга није само инструмент за обликовање појединачних одлука и 
процјењивање нивоа ризика појединачног пласмана, већ представља основу за 
анализу портфолија, подршку приликом одобрења пласмана, као и у поступку 
обезврјеђења пласмана и процјене резервисања за губитке по ванбилансним 
позицијама у циљу рангирања нивоа ризичности пласмана и исказивања реалне 
вриједности потраживања. Интерни систем рејтинга подлеже редовној ревизији и 
унапређењу. 
 
У анализи кредитног ризика, поред интерног система рејтинга, Банка користи и начела 
прописана локалном регулативом која између осталог захтјева распоређивање 
изложености у нивое кредитног ризика и утврђивање очекиваних кредитних губитака 
који могу настати услијед немогућности и неспособности клијента да своје обавезе 
измирује о року доспијећа према уговором дефинисаним условима.  
 
Изложености са ниским ризиком (ниво кредитног ризика 1) - су изложености код којих 
кредитни ризик није значајно повећан након почетног признавања те по којима дужник 
не касни са отплатом у материјално значајном износу дуже од 30 дана као и 
изложености према Централној банци БиХ, Савјету министара БиХ, Владама РС, 
Федерације БиХ и Брчко дистрикта, те према централним владама и банкама за које 
постоји кредитна процјена вањске институције за процјену кредитног рејтинга. 
Изложености код којих се ризик након почетног признавања значајно повећао (ниво 
кредитног ризика 2) - основни критериј за рапоређивање изложености у ову категорију 
је кашњење у отплати обавеза према банци у материјално значајном износу од 30 до 
90 дана. Поред тога, Банка је дефинисала остале индикаторе за прелазак изложености 
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на watch листу (блокада рачуна, реструктуирање изложености, промјена интерног 
рејтинга као и погоршање финансијских показатеља дужника). 
Изложености у статусу неизмирења обавеза (ниво кредитног ризика 3) - су 
изложености код којих дужник касни са отплатом доспјелих обавеза према банци дуже 
од 90 дана у материјално значајном износу или банка сматра извјесним да дужник неће 
у потпуности измирити своје обавезе према банци, не узимајући у обзир могућност 
наплате из колатерала. 
POCI имовина представља изложеност за коју се у тренутку почетног признавања 
утврди је њена вриједност умањена за кредитне губитке због постојања значајног 
кредитног ризика. 
 

5.2.1. Обезврјеђење пласмана 

 

Банка се штити од ризика промјене квалитета активе кроз континуирано праћење 
пословања клијената, идентификовање промјена које могу настати погоршањем стања 
дужника, кашњењем у отплати или промјенама у окружењу, као и прибављањем 
одговарајућих средстава обезбјеђења.  
 
Обрачунати очекивани кредитни губици  представљају вјероватноћом пондерисане 
процјене кредитних губитака (тј. садашња вриједност свих мањкова готовине) током 
очекиваног рока трајања финансијског инструмента, док је сам мањак готовине разлика 
између токова готовине који припадају Банци по уговору и токова готовине које Банка 
очекује да прими. Банка утврђује очекивани кредитни губитак за ставке финансијске 
активе који се вреднују по амортизованом трошку и фер вриједности кроз остали 
укупни резултат. 
 
Кредит је обезвријеђен када је његова књиговодствена вриједност већа од процјењеног 
надокнадивог износа, при чему се надокнадиви износ процјењује на основу 
документованих насталих догађаја у прошлости, а у исто вријеме на основу процјене 
очекиваних догађаја који могу настати у будућности. 
 
Обезврјеђење пласмана има за циљ обезбјеђење разумног, опрезног и правовременог 
утврђивања губитака, због обезврјеђења кредита, као и интервенција по основу 
потенцијалних обавеза, како би се заштитио капитал Банке у периоду када губитак 
буде и дефинитивно потврђен (реализован) због немогућности наплате уговорених 
износа или одливом средстава за измирење потенцијалних обавеза.  
 
Банка обрачунава на сваки датум извјештавања обезврјеђење пласмана и 
резервисања у износу који је једнак очекиваним кредитним губицима током животног 
вијека, ако је кредитни ризик за тај финансијски инструмент значајно порастао од 
почетног признавања или постоји идентификован објективан доказ обезврјеђења 
(финансијска средства у нивоу 2 и 3), односно по износу који је једнак очекиваним 
дванаестомјесечним кредитним губицима за све финансијске инструменте код којих 
кредитни ризик није значајно порастао од почетног признавања (финансијска средства 
у нивоу 1). 
Главне компоненте овако формиране исправке вриједности су исправка вриједности 
која се односи на појединачно значајне кредитне изложености и групна исправка 
вриједности пласмана, која се формира за групе сродних пласмана, код којих 
очекивано обезврјеђење, али није идентификовано (материјално мање значајни 
пласмани), као и код пласмана који су материјално значајни и били су предмет 
појединачне процјене, али код којих није идентификовано обезврјеђење на бази 
појединачне процјене. 
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Појединачно процјењивање  
Банка процјењује исправку вриједности за сваки појединачно значајан пласман који 
има статус „default-a“ као  и  потраживања  по којима  је  дужник  банка  или  нека  друга  
финансијска  институција,  пласмани  у  хартије  од  вриједност  које  се  некотирају  на  
званичном  тржишту  (берзи)  и том приликом се узимају у обзир финансијска позиција 
корисника кредита,  одрживост  бизнис  плана,  његова  способност  да  побољша  
своје  перформансе  у  случају  финансијских тешкоћа, пројектовани приходи, 
расположивост других врста финансијске подршке и вриједност колатерала која се 
може  реализовати,  као  и  временска  димензија  очекиваних  новчаних  токова.  
Уколико  дође  до  неких  нових информација које према процјени битно мијењају 
кредитну способност клијента, вриједност колатерала и извјесност испуњења обавеза 
клијента према Банци, ради се ванредна процјена обезвређења пласмана. 
Праг материјалне значајности Банка одређује на основу анализе вриједносне 
структуре портфолиа по врстама клијената и производа.  
 
Исправка вриједности на појединачној основи се обрачунава уколико постоје 
објективни докази обезвређења који су резултат једног или више догађаја насталих 
након иницијалног признавања финансијског средства и уколико постоји мјерљиво 
смањење будућих токова готовине. 
Објективним доказима који указују на потребу обезврјеђења пласмана, сматра се: 
када финансијско стање дужника указује на знатне проблеме у његовом пословању; 
када постоје подаци о неизмирењу обавеза, учесталом кашњењу у отплати или 
неиспуњавању других уговорних одредаба; 
када Банка, услијед финансијских потешкоћа дужника, битно промјени услове отплате 
потраживања у односу на оне који су првобитно уговорени; 
дужник не може да измири своје обавезе у цијелости без реализације средства 
обезбјеђења; 
непрекидна блокада рачуна преко 60 дана; 
када постоје извјесне значајне финансијске потешкоће у пословању клијента 
(банкротство, ликвидација, стечај или нека друга врста финансијске реорганизације 
дужника) и слично. 
 
Докази се могу документовати и анализом у Watch процесу, информацијом о 
повећаном степену ризика дужника, извјештајима са састанака који су одржани са 
дужником, извјештајима о обављеном мониторингу колатерала клијената, извјештајима 
о принудној наплати и данима блокаде, извјештајима о кредитима у доцњи и другим 
информацијама којима Банка располаже. Поред тога, документацију потребну као 
доказ за обезвређење пласмана, представљају и докази за процјену очекиваних 
прилива по пласману, који се прије свега односе на документацију о планираним 
будућим новчаним токовима дужника.  
 
Када постоје објективни докази, износ обезвређења се обрачунава као разлика између 
бруто књиговодствене вриједности средстава и садашње вриједности процјењених 
будућих токова готовине при чему Банка уважава постојање више сценарија наплате 
приликом процјене очекиваних будућих токова готовине. Том приликом, сценарија која 
се могу узети у обзир су сценарија из пословања (реструктурирање/споразуми 
ислично), сценарија из реализација колатерала (вансудски/судски/стечај и остало) и 
продаја потраживања. Вјероватноће одређеног сценарија Банка процјењује на основу 
историјске реализације и наплате проблематичних случајева, специфичностима 
појединачног клијента као и предвиђањем будућих могућих исхода, при чему је збир 
свих сценарија 100%. 
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Групно процјењивање 
 
Обезвређење се процјењује групно по свим пласманима код којих није идентификован 
објективни доказ обезвређења и који нису појединачно значајни са статусом дефаулт-а 
и за пласмане код којих обрачуном на појединачној основи није утврђен износ 
обезвређења, као и по основу провизија и других потраживања која немају елементе за 
свођење на садашњу вриједност исправке..  
Методологија за обезврјеђење је значајно промјењена и умјесто приступа 
реализованог губитка у складу са МРС 39, примјењује се принцип будућег очекиваног 
губитка, у складу са MSFI 9, кроз укључивање утицаја очекиваног кретања 
макроекономских варијабли на будуће кретање вероватноће губитка на бази 
статистички доказаних међузависности. 
Обрачун обезврјеђења на групној основи базира се на очекиваном кредитном губитку у 
складу са вјероватноћом неизмирења обавеза у наредних 12 мјесеци (потраживања у 
нивоу 1), осим у случају када постоји значајно погоршање кредитног ризика у односу на 
тренутак иницијалног признавања, када се процјена кредитних губитака врши на бази 
вјероватноће неизмирења обавеза за период животног вијека инструмента 
(потраживања у нивоу 2).  
 
Цијенећи специфичности у пословању са клијентима, посебно се утврђују миграције за 
привредне клијенте, микробизнис, становништво по врстама производа, финансијске 
институције и изложености према државама. Обезврјеђење кредита умањује вредност 
кредита и признаје се као расход у оквиру биланса успјеха. 
 
Обрачун резервисања за губитке по ванбилансним ставкама 
 
Утврђивање вјероватног губитка по ванбилансним ставкама (потенцијалним 
обавезама) врши по принципу будућег очекиваног губитка. Утврђивање вјероватног 
губитка Банка врши и за неискоришћене преузете обавезе, за које није уговорила 
безусловно и без претходне најаве, могућност отказа уговорене обавезе.  
 
Код процјене вјероватног губитка по ванбилансним ставкама, Банка умањује 
изложеност за фактор конверзије (credit conversation factor - CCF). Банка користи 
најбољу апроксимацију CCF, а то су фактори конверзије дефинисани Одлуком о 
израчунавању капитала Агенције за банкарство Републике Српске 
 
Процјена резервисања на групној основи врши се на основу миграција категорија 
ризичности уз уважавање свих елемената интерног система рејтинга, на исти начин 
као у поступку описаном у оквиру билансних позиција. 
 
Резервисање се евидентира у оквиру обавеза у билансу стања и признаје се као 
расход у оквиру биланса успеха периода у коме је вјероватноћа настала. 
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Преглед изложености кредитном ризику по класама активе  
 
Укупна нето изложеност кредитном ризику, израчуната као бруто изложеност умањења 
за исправке вриједности на билансну активу и резервисања на ванбилансну активу, 
обрачуната у складу са MSFI 9, те просјечна нето изложеност током периода, 
израчуната као аритметички просјек кварталних нето изложености током 2021. године 
приказани су у табели испод: 
 
 
 

(у 000 КМ) 

Укупна и просјечна нето вриједност изложености 

Бр. Категорија изложености 
Нето вриједност 

изложености на крају 
периода 

Просјечне нето 
изложености током 

периода 

1. 
Изложености према централним 
владама или централним 
банкама 

120.362 132.856 

2. 
Изложености према регионалним 
владама или локалним властима 

108.708 105.841 

3. 
Изложености према субјектима 
јавног сектора 

16.087 19.920 

4. 
Изложености према 
мултилатералним развојним 
банкама 

- - 

5. 
Изложености према 
међународним организацијама 

- - 

6. 
Изложености према 
институцијама 

52.727 30.109 

7. 
Изложености према привредним 
друштвима 

120.221 125.623 

8. 
Изложености према 
становништву 

53.214 53.514 

9. 
Изложености обезбјеђене 
некретнинама 

58.444 63.922 

10. 
Изложености у статусу 
неизмирења обавеза 

2.006 1.800 

11. Високоризичне изложености - - 

12. 
Изложености у облику 
покривених обвезница 

- - 

13. 

Изложености према 
институцијама и привредним 
друштвима са краткорочном 
кредитном процјеном 

- - 

14. 
Изложености у облику удјела или 
акција у инвестиционим 
фондовима 

- - 

15. 
Изложености на основу 
власничких улагања  

- - 

16. Остале изложености 13.453 17.940 
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2) Географска расподјела нето вриједности изложености према  материјално  
значајним  областима  по  класама  изложености   
 
* Банка је интерном методологијом дефинисала да се за географску подјелу 
изложености према материјално значајним областима објављују подаци гдје се под 
материјално значајним областима подразумијевају појединачне државе према којима 
Банка има износ бруто изложености која је већа од 2% регулаторног капитала и 
преосталом року доспјећа, по класама изложености 
 
 
 

Бр. Врста изложености БИХ Србија 
Црна 
Гора 

Аус Њем Сло Хрв 
Остале 
земље 

Укупно 

1 

Изложености према 
централним владама 
или централним 
банкама 

120.362        120,362      

2 

Изложености према 
регионалним владама 
или локалним 
властима 

108.708        108,708      

3 
Изложености према 
субјектима јавног 
сектора 

16.087        16,087      

4 
Изложености према 
мултилатералним 
развојним банкама 

         

5 
Изложености према 
међународним 
организацијама 

         

6 
Изложености према 
институцијама 

265 19.442      
 

11.539      10.861      6.781      2.923      915 52,727      

7 
Изложености према 
привредним 
друштвима 

118.363  1.540          317 120,221      

8 
Изложености према 
становништву 

53.080 71      7   1  55 53,214      

9 
Изложености 
обезбијеђене 
некретнинама 

58.444        58,444      

10 
Изложености у 
статусу неизмирења 
обавеза 

2.006        2,006      

11 
Високоризичне 
изложености 

         

12 
Изложености у облику 
покривених обвезница 

         

13 

Изложености према 
институцијама и 
привредним 
друштвима са 
краткорочном 
кредитном процјеном 

         

14 

Изложености у облику 
удјела или акција у 
инвестиционим 
фондовима 

         

15 Изложености на          
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основу власничких 
улагања  

16 Остале изложености 13.222 231            13,453      

Укупно 490,537      19.745      1.547      11.539      10.861      6.782      2.923       1.286      545.222      
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3) Подјела изложености према врсти дјелатности и према категоријама изложености 
(у 000 КМ) 
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1 Изложености према централним владама или централним банкама 120,362 120,362

2 Изложености према регионалним владама или локалним властима 108,708 108,708

3 Изложености према субјектима јавног сектора 4,423 11,666 16,089

4 Изложености према мултилатералним развојним банкама

5 Изложености према међународним организацијама

6 Изложености према институцијама 52,727 52,727

Изложености према привредним друштвима 2,787 22,074 6,587 981 5,275 31,819 3,037 4,327 9,616 20,448 4,483 285 1,024 6,561 617 299 120,221

од чега мала и средња предузећа 15,295 2,213 981 5,275 17,745 3,037 4,287 4,836 3,630 4,483 285 33 598 299 62,997

Изложености према становништву 245 2,388 46 30 951 3,754 1,660 287 128 31 103 417 218 5 150 100 198 42,503 53,214

од чега мала и средња предузећа 72 1,812 46 30 874 3,387 1,458 143 128 31 92 417 145 5 150 67 180 9,036

Изложености обезбијеђене некретнинама 241 2,129 10,013 2,836 11,396 1,324 1,010 284 123 412 233 159 158 103 28,023 58,444

од чега мала и средња предузећа 68 9,743 2,697 8,159 1,324 375 284 412 233 159 158 103 23,715

Изложености у статусу неизмирења обавеза 99 57 59 791 806 195 2,006

од чега мала и средња предузећа 99 57 59 791 806 1,811

11 Високоризичне изложености

12 Изложености у облику покривених обвезница

13

Изложености према институцијама и привредним друштвима са 

краткорочном кредитном процјеном

14 Изложености у облику удјела или акција у инвестиционим фондовима

15 Изложености на основу власничких улагања 

16 Остале изложености 13,453 13,453

10

Изложеност према врстама дјелатности (нето вриједност изложености)

7

8

9
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4) Рочна расподјела нето изложености по класама изложености 

   (у 000 КМ) 

Бр. Категорија изложености  
<=1 

година 
>1<=5 

година 
> 5 

година 

Није 
наведено 
доспјеће 

Укупно  

1 
Изложености према централним 
владама или централним банкама 

      120.362      120.362      

2 
Изложености према регионалним 
владама или локалним властима 

11.436      49.247      48.025        108.708      

3 
Изложености према субјектима јавног 
сектора 

 3.664      12.423        16.087      

4 
Изложености према мултилатералним 
развојним банкама 

         

5 
Изложености према међународним 
организацијама 

         

6 Изложености према институцијама      52.727      52.727      

7 
Изложености према привредним 
друштвима 

59.537      34.944      25.740      
 

120.221      

8 Изложености према становништву 6.983      14.447      31.607      177 53.214      

9 
Изложености обезбијеђене 
некретнинама 

3.001      11.650      43.792        58.444      

10 
Изложености у статусу неизмирења 
обавеза 

743      278 986        2.006      

11 Високоризичне изложености          

12 
Изложености у облику покривених 
обвезница 

         

13 
Изложености према институцијама и 
привредним друштвима са 
краткорочном кредитном процјеном 

         

14 
Изложености у облику удјела или 
акција у инвестиционим фондовима 

         

15 
Изложености на основу власничких 
улагања  

         

16 Остале изложености      13.453      13.453      

  Укупно  
81.700      114.231      114.231      186.719      545.222      
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5) Изложености код којих је извршена исправка вредности билансних позиција и 

резервисање за губитке по ванбилансним ставкама, по класама изложености и 

секторима  на дан 31.12.2021године         

                                                                                                                    (у 000 КМ) 

Изложености према значајној грани привреде  

Бр. Гране привреде 
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1 
Пољопривреда, 
шумарство и риболов 

 
 

0 0 3.340 66  

2 Вађење руда и камена 137 38 7 2 2.595 466  

3 
Прерађивачка 
индустрија 

366 309 231 217 36.774 2.299  

4 

Производња и 
снабдијевање 
електричном енергијом, 
гасом, паром и 
климатизација 

  0 0 6.667 34  
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5 

Снабдијевање водом; 
канализација, 
управљање отпадом и 
дјелатности санације 
(ремедијације) животне 
средине 

293 234 293 234 1.016 5  

6 Грађевинарство  987 195 154 68 9.423 360  

7 

Трговина на велико и на 
мало; поправка 
моторних возила и 
мотоцикала  

5.137 4.332 4.893 4.249 48.326 1.357  

8 
Саобраћај и 
складиштење 

113 113 112 112 6.107 86  

9 

Дјелатности пружања 
смјештаја, припреме и 
послуживања хране; 
хотелијерство и 
угоститељство 

 
 

0 0 5.711 86  

10 
Информације и 
комуникације 

 
 

0 0 10.097 70  

11 
Финансијске 
дјелантости и 
дјелатности осигурања 

  0 0 207.818 674  

12 
Пословање 
некретнинама 

  0 0 108 6  

13 
Стручне, научне и 
техничке дјелатности 

 
 

0 0 5.412 101  

14 
Административне и 
помоћне услужне 
дјелатности 

11 11 0 0 774 38  

15 
Јавна управа и 
одбрана; обавезно 
социјално осигурање 

  0 0 114.485 331  

16 Образовање   0 0 5 0  
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17 
Дјелатности 
здравствене заштите и 
социјалног рада 

  0 0 18.759 222  

18 
Умјетност, забава и 
рекреација 

 
 

0 0 888 13  

19 
Остале услужне 
дјелатности 

 
 

0 0 617 18  

20 
Остало нераспоређено- 
физичка лица  

1.056 861 335 314 71.192 667  

  Укупно 8.099 6.093  6.025       5.196      550.115 6.899  

 

6) Промјене исправке вриједности током извјештајног периода  

   (у 000 КМ) 

 

7) Износи изложености прије и послије коришћења кредитне заштите  

  (у 000 КМ) 

 

Исправке вриједности за 
изложености у статусу 
неизмирења обавеза 

Исправке вриједности за 
изложености које нису у 

статусу неизмирења обавеза 

1 Почетно стање (31.12.2020.г.) 5.878 4.588 

2 
Нове исправке вриједности 
током периода 

736 4.202 

3 
Износ укинутих исправки 
вриједности 

-246 -1.511 

4 Завршно стање (31.12.2021.г.) 6.368 7.279 

Изложености прије и послије коришћења кредите заштите  

Бр.  Категорија изложености  

Вриједност нето изложености 
прије коришћења кредитне 

заштите  

Вриједност нето изложености 
послије коришћења кредитне 

заштите  

Изложености 
које нису у 

статусу 
неизмирења 

обавеза 

Изложености 
у статусу 

неизмирења 
обавеза 

Изложености 
које нису у 

статусу 
неизмирења 

обавеза 

Изложености 
у статусу 

неизмирења 
обавеза 

1 
Изложености према 
централним владама или 
централним банкама 

                                
120.362     

                                          
120.362     

  

2 
Изложености према 
регионалним владама или 
локалним властима 

                                
108.708     

                                          
134.936     
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5.2.2. Финансијска полуга 

 

Стопа финансијске полуге према израчуну Банке са стањем на дан 31.12.2021. године 
износи 10,36 % и иста је знатно изнад прописаних минималних захтјева. 
Минимална стопа финансијске полуге које су банке дужне одржавати износи 6%. 
Преглед ставки укључених приликом израчунавања мјере укупне изложености банке 
која представља називник приликом израчунавања стопе финансијске полуге: 
 

3 
Изложености према 
субјектима јавног сектора 

                                  
16.087     

                                              
1.771     

  

4 
Изложености према 
мултилатералним 
развојним банкама 

                                         
-       

                                                   
-       

  

5 
Изложености према 
међународним 
организацијама 

                                         
-       

                                                   
-       

  

6 
Изложености према 
институцијама 

                                  
52.727     

                                            
52.727     

  

7 
Изложености према 
привредним друштвима 

                                
120.221     

                                         
107.393     

  

8 
Изложености према 
становништву 

                                  
53.214     

                                            
52.231     

  

9 
Изложености обезбјеђене 
некретнинама 

                                  
58.444     

                                            
58.444     

  

10 
Изложености у статусу 
неизмирења обавеза 

                                         
-       

                                     
2.006     

                                                 
-       

                                                         
1.927     

11 
Високоризичне 
изложености 

                                         
-       

                                                   
-       

  

12 
Изложености у облику 
покривених обвезница 

                                         
-       

                                                   
-       

  

13 

Изложености према 
институцијама и 
привредним друштвима са 
краткорочном кредитном 
процјеном 

                                         
-       

                                                   
-       

  

14 
Изложености у облику 
удјела или акција у 
инвестиционим фондовима 

                                         
-       

                                                   
-       

  

15 
Изложености на основу 
власничких улагања  

                                         
-       

                                                   
-       

  

16 Остале изложености 
                                  

13.453     
                                            

15.431     
  

Вриједности изложености  Износ 31.12.2020. 

Ставке ванбиланса са фактором конверзије од 10 % у складу с 
чланом 37. став 8. тачка 1. Одлуке о израчунавању капитала банака 

0 

Ставке ванбиланса са фактором конверзије од 20 % у складу с 
чланом 37. став 8. тачка 2. Одлуке о израчунавању капитала банака 

1.856 

Ставке ванбиланса са фактором конверзије од 50 % у складу с 
чланом 37. став 8. тачка 3. Одлуке о израчунавању капитала банака 

14.453 

Ставке ванбиланса са фактором конверзије од 100 % у складу с 
чланом 37. став 8. тачка 4. Одлуке о израчунавању капитала банака 

0 

Остала имовина 507.791 
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Мјера укупне изложености представља збир билансних изложености умањених за 
исправку вриједности и ванбилансних изложености умањених за резерве израчунате 
по међународним рачуноводственим стандардима уз примјену одговарајућих фактора 
конверзије, а све умањено за износ одбитних ставки активе (позиција остала 
нематеријална имовина и одложена пореска средства/имовина приказана у израчуну 
основног капитала). 
У односу на стање са 31.12.2020. године стопа финансијске полуге је мања за 2,24  
процентних поена.  
Најзначајнија промјене у елементима за израчун стопе финансијске полуге у односу на 
претходну годину су биле у повећању остале имовине за 46,7 милиона КМ и смањењу 
износа основног капитала за 6,21 мил. КМ. 
 
Банка управља ризиком прекомјерне финансијске полуге кроз успостављене процесе 
управљања основним капиталом и изложености Банке, при чему наведени процеси 
подразумијевају адекватне системе праћења, мјерења, планирања и контроле 
релевантних позиција те кориштења расположивих алата и метода управљања 
капиталом и оптимизирања изложености. 
 
 

6. ЛИКВИДНОСНИ ЗАХТЈЕВИ 

 

У процесу управљања ризиком ликвидности основне надлежности и одговорности 
организационих дијелова Банке су подијељене на: 

 организациони дијелови који преузимају ризик (Сектор управљања средствима 
и ликвидношћу, Сектор послова са привредом, Сектор послова са 
становништвом, Сектор платног промета у земљи и иностранству и Филијале 
Банке); 

 организациони дијелови који управљају ризиком (Сектор управљања ризицима); 

 организациони дијелови за праћење и контролу (Сектор управљања ризицима, 
Интерна ревизија, Контрола усклађености пословања); 

 организациони дијелови подршке (Сектор финансија, рачуноводства и 
извјештавања, Сектор администрације пласмана и депозита – Back Office, 
Сектор информационих технологија, Служба правних, кадровских и општих 
послова). 

 
 
 
 
 
 

(-) Износ одбитних ставки активе – основни капитал – складу са 
чланом 37. став 3. Одлуке о израчунавању капитала банака 

755 

Изложености стопе финансијске полуге – у складу са чланом 37. 
став 4. Одлуке о израчунавању капитала банака 

523.345 

Капитал  
 

Основни капитал – у складу са чланом 37. став 3. Одлуке о 
израчунавању капитала банака 

54.220 

Стопа финансијске полуге    

Стопа финансијске полуге – у складу са чланом 37.став 2. Одлуке о 
израчунавању капитала банака 

10,36% 
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Надлежни органи Банке за доношење одлука и надзор над процесом управљања 
ризиком ликвидности: 

 Надзорни одбор; 

 Одбор за ревизију; 

 Управа банке; 

 ALCO одбор; 

 Одбор за ликвидност; 

 Кредитни одбор. 
 
Извјештавање о процесу управљања ризиком ликвидности врши се интерно и 
екстерно. 
Сектор финансија, рачуноводства и извјештавања врши надзорно извјештавање о 
ризику ликвидности АБРС, на прописаним обрасцима од стране АБРС и у временским 
периодима одређеним обрасцима, односно доставља: 

 извјештај о дневној ликвидности; 

 декадни извјештај о позицији ликвидности;  

 извјештај о рочној усклађеност финансијске активе и пасиве. 
 
Сектор управљања ризицима континуирано прати и контролише ризик ликвидности и 
израчунава LCR и NSFR за потребе извјештавања Агенције за банкарство РС на 
мјесечној основи. 
Праћење ризика ликвидности Сектор финансија, рачуноводства и извјештавања врши 
на унутардневној, дневној, седмичној, десетодневној, мјесечној, кварталној, 
полугодишњој и годишњој основи према регулаторним захтјевима, док извјештавање 
врши у складу са званично објављеним извјештајним обрасцима АБРС. 
Извјештај о резултатима проведених тестирања отпорности на стрес, те план мјера 
које ће Надзорни одбор и Управа Банке предузети за ублажавање потенцијалних 
негативних ефеката Банка доставља Агенцији за банкарство РС у штампаном и  
електронском облику, најкасније до 30.04. текуће године за претходну годину.  
Најмање једном годишње Банка врши тестрирање Плана за непредвиђене случајеве 
поремећаја ликвидности (LCP) и уколико је евентуално дошло до настанка 
непревиђених случајева припрема посебне извјештаје којима обавјештава Агенцију, ЦБ 
БиХ и друге надлежне институције о узроцима настанка непредвиђених случајева и 
планираним активностима за њихово отклањање. 
 
Банка интерно извјештава Матичну банку на мјесечном, полугодишњем и годишњем 
нивоу и доставља: дневни показатељ ликвидности, мјесечни показатељ ликвидности, 
показатељ покрића ликвидности активом, извјештај о управљању ризиком 
ликвидности, извјештај о тестирању LCP, извјештај о CORE депозитима, извјештај о 
утицају ванбиланса, извјештај о управљању ризицима. 
 
Банка користи сљедеће технике за мјерење ризика ликвидности: GAP анализа, Рацио 
анализа, праћење показатеља ликвидности, спровођење стрес тестова. 
 
Банка је дефинисала интерне стандарде за управљање ризиком ликвидности, који се 
односе на дефинисани интерни лимит показатеља ликвидности, показатеља покрића 
ликвидном активом, лимите гепова ликвидности по рочности, идентификацију и 
квантификовање раних сигнала кризе ликвидности. 
У циљу управљања ризиком ликвидности успостављен је систем екстерних 
(прописаних од локалног регулатора) и интерних лимита (усвојених од стране 
надлежних одбора Банке). Регулаторно дефинисани лимити ликвидности се поштују и 
одржавају ниво ликвидности изнад дефинисаних минималних вриједности, усклађујући 
своје пословање са лимитима дефинисаним на нивоу Банке. У циљу управљања 
ризиком ликвидности успостављен је систем праћења лимита. Лимити које Банка  
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поштује односе се на одржавање показатеља ликвидности и ужег показатеља 
ликвидности у периоду од 1 дана, 3 дана и просјека за мјесец дана и показатеља 
покрића ликвидном активом и показатеља нето стабилних извора финансирања који се 
одржавају на нивоу који није нижи од 100%. Приликом дефинисања лимита 
изложености ризику ликвидности сагледава се више аспеката ризика ликвидности, 
узимајући у обзир ограничавајући негативан ефекат на финансијски резултат и 
капитал, лимитирајући рочну неусклађеност. 
 

 

Коефицијент покрића ризика ликвидности LCR на дан 31.12.2021. године износи 
240,38%. 
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Валута

Вриједност/Проценат

Ред Број Ставка 010

010 1 Заштитни слој ликвидности 144333578.25

020 2 Нето ликвидносни одливи 60043342.30

030 3 Коефицијент ликвидносне покривености (%) 2.4038

040 4

Заштитни слој ликвидности у облику имовине нивоа 1 искључујући покривене 

обвезнице изузетно високог квалитета (у складу с чланом 24. Одлуке): 

неприлагођен

144333578.25

050 5
Одливи на основу колатерала у облику имовине нивоа 1а искључујући покривене 

обвезнице изузетно високог квалитета које доспијевају у року од 30 дана
0.00

060 6
Приливи на основу колатерала у облику имовине нивоа 1 искључујући покривене 

обвезнице изузетно високог квалитета које доспијевају у року од 30 дана
0.00

070 7 Обезбјеђени одливи новца који доспијевају у року од 30 дана 0.00

080 8 Обезбјеђени приливи новца који доспијевају у року од 30 дана 0.00

090 9
Прилагођени износ имовине нивоа 1 искључујући покривене обвезнице изузетно 

високог квалитета "прије примјене горње границе"
144333578.25

100 10
Вриједност имовине нивоа 1 у облику покривених обвезница изузетно високог 

квалитета у складу с чланом 24 Одлуке.: неприлагођена
0.00

110 11
Одливи на основу колатерала у имовини нивоа 1 у облику покривених обвезница 

изузетно високог квалитета које доспијевају у року од 30 дана
0.00

120 12
Приливи на основу колатерала у имовини нивоа 1 у облику покривених обвезница 

изузетно високог квалитета које доспијевају у року од 30 дана
0.00

130 13
Прилагођени износ имовине нивоа 1 у облику покривених обвезница изузетно 

високог квалитета "прије примјене горње границе"
0.00

140 14
Прилагођени износ имовине нивоа 1 у облику покривених обвезница изузетно 

високог квалитета "након примјене горње границе"
0.00

150 15
"Износ вишка ликвидне имовине" нивоа 1 у облику покривених обвезница 

изузетно високог квалитета
0.00

160 16 Вриједност имовине нивоа 2а у складу с чланом 24. Одлуке: неприлагођена 0.00

170 17
Одливи на основу колатерала у имовини нивоа 2а који доспијевају у року од 30 

дана
0.00

180 18
Приливи на основу колатерала у имовини нивоа 2а који доспијевају у року од 30 

дана
0.00

190 19 Прилагођени износ имовине нивоа 2а "прије примјене горње границе" 0.00

200 20 Прилагођени износ имовине нивоа 2а "након примјене горње границе" 0.00

210 21 "Износ вишка ликвидне имовине" нивоа 2а 0.00

220 22 Вриједност имовине нивоа 2б у складу с чланом 24. Одлуке.: неприлагођена 0.00

230 23
Одливи на основу колатерала у имовини нивоа 2б који доспијевају у року од 30 

дана
0.00

240 24
Приливи на основу колатерала у имовини нивоа 2б који доспијевају у року од 30 

дана
0.00

250 25 Прилагођени износ имовине нивоа 2б "прије примјене горње границе" 0.00

260 26 Прилагођени износ имовине нивоа 2б "након примјене горње границе" 0.00

270 27 "Износ вишка ликвидне имовине" нивоа 2б 0.00

280 28 Износ вишка ликвидне имовине 0.00

290 29 Заштитни слој ликвидности 144333578.25

300 30 Укупни одливи 105913293.00

310 31 У цијелости изузети приливи 0.00

320 32 Приливи на које се примјењује горња граница од 90 % 0.00

330 33 Приливи на које се примјењује горња граница од 75 % 45869950.70

340 34 Смањење за у цијелости изузете приливе 0.00

350 35 Смањење за приливе на које се примјењује горња граница од 90 % 0.00

360 36 Смањење за приливе на које се примјењује горња граница од 75 % 45869950.70

370 37 Нето ликвидносни одлив 60043342.30

380 38 Захтјеви из Стуба 2. 0.00

Стуб 2

C 76.00 – ЛИКВИДНОСНА ПОКРИВЕНОСТ – ИЗРАЧУНАВАЊЕ  (Образац ЛП 5)

ИЗРАЧУНАВАЊЕ

Бројник, називник, стопа

Израчунавање бројника

Израчунавање називника
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Коефицијент нето стабилних извора финансирања NSFR на дан 31.12.2021. године 

износи 154,16%. 

 

 
 
 

7. ИЗЛОЖЕНОСТ БАНКЕ ПО ОСНОВУ УЛАГАЊА 

 

Банка нема изложеност по основу власничких улагања у банкарској књизи. 

 

 
 
 

Валута

Износ
Потребно стабилно 

финансирање

Расположиво 

стабилно 

финансирање

Коефицијент

0010 0020 0030 0040

0010 1 ПОТРЕБНО СТАБИЛНО ФИНАНСИРАЊЕ     545,976,845.99        227,259,969.68    

0020 1.1 Изложености према централним банкама     120,362,391.19    0.00

0030 1.2 Ликвидна имовина       66,225,524.38    0.00

0040 1.3 Хартије од вриједности које нису ликвидна имовина 0.00 0.00

0050 1.4 Кредити и други кредитни производи     249,624,066.53        185,337,576.75    

0060 1.5 Међузависне ставке, уз претходно одобрење Агенције 0.00 0.00

0070 1.6
Имовина унутар групе или институционалног система заштите за коју је Агенција одобрила повлашћени 

третман

0080 1.7 Финансијски деривати 0.00 0.00

0090 1.8 Допринос гарантном фонду централне друге уговорне стране

0100 1.9 Остала имовина       71,578,963.26          41,751,740.51    

0110 1.10 Ванбилансне ставке       38,185,900.63               170,652.42    

0120 2 РАСПОЛОЖИВО СТАБИЛНО ФИНАНСИРАЊЕ     507,380,000.01    350,350,219.67 

0130 2.1 Ставке и инструменти капитала       56,562,830.69    54,975,778.42 

0140 2.2 Депозити становништва     142,294,354.50    130,472,158.87 

0150 2.3 Остали нефинансијски клијенти (осим централних банака)     283,658,078.21    163,602,368.91 

0160 2.4 Оперативни депозити                2,858.44    1,429.22 

0170 2.5
Обавезе унутар групе или институционалног система заштите за које је Агенција одобрила повлшћени 

третман

0180 2.6 Финансијски клијенти и централне банке       23,558,085.54    293,374.50 

0190 2.7 Обавезе према другој уговорној страни која се не може одредити 0.00 0.00 

0200 2.8 Међузависне ставке, уз претходно одобрење Агенције 0.00 0.00 

0210 2.9 Остале обавезе         1,303,792.63    1,005,109.76 

0220 3 NSFR 154.16%

C 84.00 - КОЕФИЦИЈЕНТ НЕТО СТАБИЛНИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА (NSFR)

Ред Бр. Ставка
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8. КАМАТНИ РИЗИК У БАНКАРСКОЈ КЊИЗИ 

 

Банка је изложена каматном ризику на позицијама које се воде у банкарској књизи, и 
то:  
 

 ризику временске (рочне) неусклађености доспјећа и поновног одређивања 
цијена;  

 ризику криве приноса – коме је изложена усљед промјене облика криве приноса;  

 базном ризику – коме је изложена због различитих референтних каматних стопа 
код каматно осјетљивих позиција са сличним карактеристикама што се тиче 
доспјећа или поновног одређивања цијена;  

 ризику опција – коме је изложена због уговорних одредби у вези с каматно 
осјетљивим позицијама (кредити с могућношћу пријевремене отплате, депозити 
с могућношћу пријевременог повлачења и др.).  

 
Основни узроци каматног ризика могу бити екстерни и интерни. Екстерни узроци 
потичу из окружења Банке и директно утичу на понашање депонената, кредитора, као 
и клијената Банке. Банка на њих не може да утиче него им се прилагођава. 
 
Екстерни узроци могу бити:  

 пад кредитног рејтинга земље;  

 инфлаторна очекивања;  

 репутациони ризици конкурената;  

 системски ризик тржишта;  

 недоступност извора финансирања у одговарајућој каматној стопи;  

 макроекономија и глобална политика;  

 привредни циклус (рецесија);  

 ризик плитког тржишта и непостојања тржишта са инструментима хеџинга;  

 изражена волатилност тржишних параметара, укључујући каматне стопе;  

 остали фактори окружења.  
 
Основни интерни узроци изложености каматном ризику:  

 неусклађеност рокова до доспјећа (за позиције са фиксном каматном стопом), 
односно до периода поновног формирања каматне стопе (за позиције са 
промјенљивом каматном стопом), за позиције из банкарске књиге и ванбилансне 
позиције;  

 присуство уграђених опција, као што су опције пријевременог повлачења 
депозита, враћење кредита и минималних/максималних каматних стопа;  

 утицај других ризика;  

 увођење нових пословних производа и активности.  
 
Анализе које Банка спроводи на дневном и мјесечном нивоу у циљу идентификације 
фактора (интерних и екстерних) на изложености каматном ризику су: 

 анализа кретања тржишних каматних стопа; 

 анализа пријевремених отплата кредита; 

 анализа пријевремено повучених депозита; 

 измјене у регулативи;  

 остали екстерни / интерни фактори. 
 
Процесом управљања каматним ризиком Банка осигурава да се идентификован ризик 
који се односи на нове производе и активности спроводи путем адекватних поступака и 
контрола прије њиховог увођења. 
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За потребе израчунавања каматног ризика Банка разматра и оцјењује утицај:  

 претпоставки о некаматоносној имовини и обавезама из банкарске књиге;  

 претпоставки о понашању клијената у вези са депозитима без уговореног рока 
доспјећа, те претпоставки о доспјећу обавеза са кратким уговорним доспјећем 
које се понашају као дугорочне обавезе и  

 уграђених опција имовине и обавеза које могу бити аутоматске или зависне од 
њиховог понашања.  

 
Мјерење, односно процјена каматног ризика врши се на мјесечном нивоу помоћу 
модела:  

 GAP анализе; 

 рацио анализа 

 економска вриједност банкарске књиге;  

 сценарио анализа и анализа осетљивости (тестирање отпорности на стрес).  
 
Основна метода мјерења каматног ризика је GAP анализа, која подразумијева израду 
извештаја о неусклађености (GAP-у) каматоносних позиција биланса стања на основу 
сљедећих правила: 

 позиције са фиксном каматном стопом - будући ток готовине у GAP Извјештају 
каматног ризика се формирају користећи познату каматну стопу и параметре за 
формирање амортизације; 

 позиције са уговореном промјенљивом каматном стопом (EURIBOR, и сл.) – дио 
главнице која доспјева до момента поновног утврђивања каматне стопе у GAP 
Извјештају каматног ризика се амортизује на основу познатих правила 
амортизације, а преостали дио се распоређује на период који одговара моменту 
поновног утврђивања каматне стопе; 

 позиције које немају дефинисано доспјеће и датум поновног утврђивања 
каматне стопе, као и позиције чије је реално доспјеће различито од уговореног, 
сврставају се у одговарајуће временске оквире на основу анализе тих позиција у 
предходном периоду (процјене и претходног искуства), односно на основу 
експертске анализе и примјеном одговарајућих математичко/статистичких 
модела за оцјену тренда и цикличности (интерполација, екстраполација и 
слично). 

 
Банка користи поједностављени обрачун процјене промјене економске вриједности 
банкарске књиге, примјењујући стандардни каматни шок од 200 базних поена на 
позиције банкарске књиге по свим значајним валутама појединачно и за остале валуте 
укупно. 
За сваку значајну валуту појединачно и за остале валуте укупно врши се нетирање 
позиције имовине и обавеза (или активних и пасивних ванбилансних ставки) по свакој 
временској зони, и тако да добијамо укупну нето позицију по зони. 
Сабирањем нето дуге и нето кратке позиције по свим валутама добија се укупна нето 
пондерисана позиција банкарске књиге. 
Укупна нето пондерисана позиција банкарске књиге изражена је у апсолутном износу и 
представља промјену економске вриједности банкарске књиге Банке, која је настала 
као резултат примјене стандардног каматног шока. 
 
Банка редовно спроводи стрес тестирање каматног ризика, којим процењује утицај 
промјене кључних фактора на изложеност каматном ризику. При утврђивању 
изложености ризику каматне стопе у банкарској књизи и лимита овог ризика, Банка 
процењује негативне ефекте промјене ове стопе на финансијски резултат (биланс 
успјеха), као и на економску вриједност Банке. У моделирању сценарија, поред 
промјена каматних стопа посебно се разматра утицај пријевременог повлачења 
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депозита и пријевременог враћања кредита, које Банка процењује на бази историјских 
кретања. 
 
 

9. ИНТЕРНА ПРОЦЈЕНА АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА – ICAAP 

 

Банка је успоставила процес интерне процјене адекватности капитала (у даљњем 
тексту: ICAAP) у складу са својим ризичним профилом и толеранцијом према 
ризицима, а који за циљ има јачање односа између управљања ризицима и капитала 
Банке, односно да обезбједи да Банка располаже довољним нивоом капитала да 
подржи садашње и будуће активности и покрије све материјално значајне ризике 
којима је изложена у свом пословању. 
ICAAP је укључен у систем управљања ризицима и интегрални је дио процеса 
доношења одлука у Банци, такође редовно се преиспитује и прилагођава, а посебно 
када је Банка изложена новим ризицима или значајним промјенама. 
Банка је успоставила Стратегију и План управљања капиталом. 
 
План управљања капиталом као дио система управљања капиталом садржи: 
- стратешке циљеве и период за њихово остваривање, узимајући у обзир 
макроекономско окружење и фазе привредног циклуса; 
- поступак планирања капитала и одговорности за тај поступак; 
- начин достизања и одржавања адекватног нивоа капитала као резултата планирања 
у будућем периоду, а најмање за период од наредне три године; 
- план за поступање у ванредним ситуацијама којим се дефинишу мјере за одржавање 
адекватног нивоа капитала; 
- политику дивиденди која је усклађена са прописима и резултатима ICAAP-а и  
- одреднице за политку и праксе за утврђивање и исплату варијабилног дијела накнада 
запосленима у Банци које су усклађене са прописима. 
 
ICAAP је стабилан процес управљања ризицима који адекватно идентификује, мјери, 
агрегира и прати ризике кроз обухват свих кључних елемената процјене капиталних 
захтјева, планирања и управљања капиталом. 
ICAAP је документован процес који се спроводи на континуираној основи и у складу је 
са Стретегијом преузимања и управљања ризицима и појединачним Политикама за 
управљање ризицима, као и Стратегијом управљања капиталом. Основне услове које 
ICAAP испуњава: 

 заснован је на процесу идентификације и мјерења, односно процјене ризика; 

 пружа свеобуватну процјену ризика, као и праћење значајних ризика којима је 
Банка изложена или може бити изложена у свом пословању; 

 обезбјеђује адекватан интерни капитал у складу са ризичним профилом Банке;  

 укључен је у систем управљања и доношења одлука;  

 предмет је редовне анализе, праћења и провјере. 
 
Циљ ICAAP-а је јасно одређивање таквог нивоа капитала који је довољан за покриће 
свих ризика којима је Банка изложена или може бити изложена у свом пословању. 
Основни циљ процеса процјене адекватности интерног капитала јесте побољшање 
везе између ризичног профила Банке, система управљања ризицима и доступности 
капитала.  
Кроз ICAAP се осим процјене интерних капиталних захтјева процјењује и интерни 
капитал. Планирање интерног капитала осигурава и одржавање такав ниво капитала 
који може подржати раст пласмана, будућих извора средстава, политику дивиденди. 
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Оквир процеса интерне процјене адекватности капитала одражава Стратегију 
преузимања и управљања ризицима, Стратегију и План управљања капиталом и 
постављене лимите, при чему ICAAP служи као свеобухватни управљачки модел. 
 
Банка континуирано процјењује ризични профил и редовно ревидира поступак интерне 
процјене адекватности капитала истовремено развијајући методологије процјене 
осталих врста ризика како би свеобухватно управљање ризицима на нивоу Банке било 
што ефикасније. 
 
Основна начела процеса интерне процјене адекватности капитала Банке: 

 успостављање процеса интерне процјене адекватности капитала Банке у складу 
са циљевима управљања и начелима преузимања и управљања ризицима; 

 идентификовање, мјерење (процјена), ублажавање и праћење свих ризика као 
основа за процјену адекватности капитала;  

 постављање процеса интерне процене адекватности капитала Банке у складу 
са обимом, врстом и сложеношћу послова Банке; 

 обезбеђење интерног капитала у складу са ризичним профилом. 
 
Фазе ICAAP−а: 
 
Процес интерне процјене адекватности капитала Банке обухвата сљедеће фазе: 

 утврђивање материјално значајних ризика,  

 израчунавање интерних капиталних захтјева за појединачне ризике,  

 утврђивање укупних интерних капиталних захтјева и  

 поређење капитала обрачунатог у складу са Одлуком којом се утврђује 
адекватност капитала банке и расположивог интерног капитала, минималних 
капиталних захтјева израчунатих у складу са Одлуком којом се утврђује 
адекватност капитала Банке и интерних капиталних захтева за појединачне 
ризике и збира минималних капиталних захтјева израчунатих у складу са 
Одлуком којом се утврђује адекватност капитала Банке и укупних интерних 
капиталних захтева. 

 Извјештавање. 
 
Утврђивање материјално значајних ризика − на основу методологије утврђени су 
квантитативни и квалитативни критеријуми на основу којих се утврђују материјално 
значајни ризици који ће бити укључени у процес интерне процјене адекватности 
капитала, у складу са врстом, обимом и сложеношћу пословања којим се Банка бави, 
као и специфичности тржишта на којима послује. При процјени материјалне 
значајности ризика, Банка разматра све ризике којима је изложена, односно које 
преузима. Сви преузети ризици могу се подјелити на значајне – за које је потребно 
издвојити дио капитала и на ризике који не захтјевају његово издвајање с обзиром да 
су процјењени као нематеријални, или Банка њима управља кроз успостављени 
систем управљања ризицима. 
Обрачунавање износа интерних капиталних захтјева за појединачне ризике − Банка 
користи методе прописане за обрачун минималних капиталних захтјева, као и интерне 
приступе мјерења. Банка спроводи стресно тестирање за све материјално значајне 
ризике и за интерни капитал, који укључују факторе ризика специфичне за окружење у 
коме Банка послује. Резултати стресног тестирања узимају се у обзир при процјени и 
одржавању интерног капитала на одређеном нивоу. 
 
За укључивање материјално значајних ризика у ICAAP Банка примјењује сљедеће 
методологије за: 

 кредитни ризик – стандардизовани приступ уз примјену стресног тестирања; 

 оперативни ризик – стандардизовани приступ уз примјену стресног тестирања; 
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 тржишни ризик (девизни ризик и цјеновни ризик по основу позиција из књиге 
трговања) –са примјеном стресног тестирања; 

 каматни ризик – методологија на основу осетљивости нето каматног прихода и 
промјене фактора; 

 ризик ликвидности – за потребе ICAAP−а сагледава се примјеном тестирања 
“хипотетичког” нивоа кризе ликвидности и калкулација недостајућег износа 
средстава; 

 ризик концентрације – примјеном модела заснованог на HHI индексу прописаног 
од стране регулатора (индекс секторске и индивидулане концентрације) уз 
примјену стрес теста; 

 резидуални ризик – стрес тестирање погоршања ефикасности коришћених 
техника ублажавања кредитног ризика; 

 остали значајни ризици – стратешки ризик, ризик земље, репутацијски ризик, 
ризик сајбер криминала, ризик модела, пословни ризик, ризик усклађености 
пословања и ризик од прања новца и финасирања терористичких активности 
Банка у складу са Одлуком о поступку интерне процјене адекватности капитала 
врши издвајање од 6% интерног капиталног захтјева од регулаторног капитала. 
Код ризик профитабилности као подкатегорије осталих значајних ризика користи 
се квантитативна метода, односно стрес тест смањења остварене нето каматне 
марже; 

 материјално незначајни ризици су укључени у ICAAP кроз систем политика и 
процедура, систем лимита, систем одлучивања. 

 

10. ИНТЕРНА ПРОЦЈЕНА АДЕКВАТНОСТИ ЛИКВИДНОСТИ – ILAAP 

 
Банка је успоставила процес интерне процјене адекватности ликвидности (у даљњем 
тексту: ILAAP) као поступак интерне процјене адекватности ликвидности и извора 
финансирања који Банка спроводи самостално и континуираној основи и који 
представља оцјену стратегија, политика, процеса и система за идентификовање, 
мјерење, управљање и праћење ризика који утичу на ликвидност Банке 
 
ILAAP се заснива на седам принципа, и то су: 

 Надзорни одбор и Управа Банке одговорни су за успостављање и провођење 
адекватности ILAAP-а: 

 ILAAP је саставни дио свеобухватног система управљања у банци: 

 ILAAP даје кључни допринос континуитету пословања банке обезбјеђујући 
адекватну ликвидност са различитих аспеката: 

 Сви значајни ризици су идентификовани и укључени у ILAAP: 

 Интерне резерве ликвидности и стабилни извори финансирања су прецизно 
одређени, при чему су резерве ликвидности висококвалитетне: 

 Методологије за квантификовање ризика у ILAAP-у су адекватне, конзистентне и 
независно валидиране: 

 Редовно тестирање отпорности ликвидности на стресс треба да обезбиједи 
адекватну ликвидност и у ванредним ситуацијама 

 
ILAAP обезбјеђује да Банка има стратегије, политике, процесе и системе за 
идентификовање, мјерење, управљање и праћење  ризика  ликвидности у  
одговарајућим временским периодима, укључујући и унутардневну ликвидност, који 
морају обезбиједити да Банка одржава адекватне нивое резерви ликвидности. 
 
Банка врши интерну процјену адекватности ликвидности у складу са својим ризичним 
профилом, склоношћу ка ризицима и толеранцијом према ризицима и на основу ње 
одређује стратегију за одржавање потребног нивоа стабилних извора финансирања. 
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У складу са својим ризичним профилом, Банка утврђује укупне интерне ликвидоносне 
захтјеве и расположива ликвидна средства и врши њихову расподјелу. 
Приликом процјене потреба за ликвидности, Банка узима у обзир утицај економских 
циклуса и осјетљивост на друге екстерне ризике и факторе. 
Свака промјена стратешког циља Банке, пословног плана, пословног окружења или 
осталих фактора који материјално утичу на претпоставке или методологије коришћене 
у поступку процјене адекватности ликвидности, подразумјевају прилагођавање процеса 
интерне процјене адекватности ликвидности Банке. 
Банка укључује све нове ризике који настају у њеном пословању у процес интерне 
процјене адекватности ликвидности. 
Банка најмање једном годишње провјерава и преиспитује адекватност процеса 
интерне процјене адекватности ликвидности Банке и у случају потребе спроводи 
одговарајућа прилагођавања. 
Преиспитивање и прилагођавање ILAAP процеса Банка спроводи и у случајевима 
изложености новим ризицима или значајним промјенама, како у стратешким 
опредјељењима, тако и у екстерном окружењу, као и у случају неповољних резултата 
стрес тестова. 
Додатно, у складу са регулаторним захтјевима АБРС: 

 Банка на континуираној основи, успоставља и проводи одговарајући 
документовани поступак за утврђивање и обезбјеђење адекватног нивоа 
ликвидности који према интерној процјени одговара природи, обиму и 
сложености активности Банке, при томе узимајући у обзир ризични профил, 
систем управљања ризицима и технике којима се користи за смањење ризика. 

 Приликом избора поступка за утврђивање и обезбјеђење адекватног нивоа 
ликвидности, Банка узима у обзир и друге факторе, као што су тржишна 
позиција, улазак на нова тржишта, доступност ликвидних средстава те остали 
стратешки циљеви. Утицај наведених фактора на висину процијењене 
потребног покрића ликвидном активом на основу резултата ILAAP-а Банка 
анализира и документује. 

 Банка дефинише, документује и редовно надзире адекватност поступка 
интерног показатеља покрица ликвидном активом. 

  
Банка дефинише одговарајуће интерне циљеве за обезбјеђење примјене ILAAP-а. 
Интерни циљеви су одговарајући уколико као минимум дефинишу приступ за 
обезбјеђење потребног покрица ликвидном активом: 

 за уобичајено пословање Банке и 

 у ванредним ситуацијама 
 
Приликом дефинисања интерних циљева Банка: 

 разматра и одговарајућу заштиту интереса акционара, Надзорног одбора и 
Управе Банке и других запослених Банке, те повјерилаца Банке. Заштита ових 
интереса је адекватна ако примјена ILAAP-а омогућава заштиту од догађаја који 
би могли негативно утицати на нормално обављање активности Банке и исплату 
обавеза према повјериоцима Банке, 

 разматра и мање значајне ризике који се често реализују,  

 разматра властите способности за приступ изворима финансирања 
Расположиви показатељ покрица ликвидном активом (АБРС приступ) означава износ 
који је расположив за покриће свих ризика којима је Банка изложена или може бити 
изложена у свом пословању. 
 
Утврђивање материјално значајних ризика − на основу методологије утврђени су 
квантитативни и квалитативни критеријуми на основу којих се утврђују материјално 
значајни ризици који ће бити укључени у процес интерне процјене адекватности 
ликвидности, у складу са врстом, обимом и сложеношћу пословања којим се Банка 
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бави, као и специфичности тржишта на којима послује. При процјени материјалне 
значајности ризика, Банка разматра све ризике којима је изложена, односно које 
преузима. 
 

11. ПОДАЦИ О БАНКАРСКОЈ ГРУПИ 

 

Банка има положај подређеног друштва према Матичној банци, односно Банка није 

матично друштво нити има подређена друштва. 

 

12. ЗАЛОЖЕНА И НЕЗАЛОЖЕНА ИМОВИНА 

 

Књиговодствена вриједност заложене и незаложене имовине и структура заложене 

имовине уз навођење промјена након последње објаве: 

Врста имовине 
Бруто књиговодствена 

вриједност заложене имовине 
Бруто књиговодствена 

вриједност незаложене имовине 

Дати кредити 48.974 221.773 

Улагања у дужничке инструменте - 59.322 

Улагања у власничке инструменте  -  - 

Остало 317 189.986 

 

Након посљедње објаве (извјештајни период на дан 31.12.2020. године) увећан је 
износ заложеног кредитног портфолиа Банке у износу 1.042  хиљада КМ.Структура 
заложене имовине унутар групе: 

 Банка нема заложену имовину у корист матичне банке. Описне информације о 
утицају пословног модела на ниво заложености њене имовине је давање и 
узимање кредита као и важности залога за њен модел финансирања: 

 утицај пословног модела Банке на ниво заложености и важности залоге за њен 
модел финансирања је одређен дјелатношћу банке; 

 узимања и давања кредита, а с обзиром на карактер и основ залоге  Банка, по 
основу извора средства у вези чијег ангажовања је успостављено залагање  

 кредитног портфолиа,  остварује  прописане  показатеља пословања (рочне и 
девизне усклађеностии) са позитивним финансијским ефектима. 

 
 
Опис општих услова уговора о обезбјеђењу колатералом који су склопљени ради 
обезбјеђења обавеза Банке: 

 Банка је у сврху обезбјеђења новчаних потраживања по основу уговора о 
зајмовима закљученим између Фонда за Развој и запошљавање Републике 
Српске, Фонда становања Републике Српске, Фонда за развој источног дијела и 
Банке засновала заложно право за садашња и будућа потраживања у корист 
горе наведених фондова у износу од 48.974 хиљ КМ, а по основу којег задужења 
Банка залогодавац је закључила појединачне уговоре о кредиту са корисницима 
кредита из средстава наведених фондова.  

 По основу чланства у систему платних картица бренда МастерЦард извршено је 
депоновање 317 хиљ КМ ради обезбјеђења у случају неизвршавања обавеза од 
стране Банке. 


