
„Службени гласник РС“, бр. 88/2019 
 

 На основу члана 28. став 7, члана 30. став 4, члана 33. став 4. и члана 
36. Закона о банкама („Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 91/2010 и 
14/2015) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – др. закон, 44/2010, 76/2012, 
106/2012, 14/2015 и 40/2015 – одлука УС и 44/2018), Извршни одбор 
Народне банке Србије доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  

УПРАВЉАЊУ РИЗИЦИМА БАНКЕ 
 
 

 1. У Одлуци о управљању ризицима банке („Службени гласник РС“, 
бр. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 23/2013 – др. одлука, 43/2013, 
92/2013, 33/2015, 61/2015, 61/2016, 103/2016, 119/2017, 76/2018 и 
57/2019), у тачки 6. став 3. мења се и гласи: 
 
  „Банка је дужна да стратегијом за управљање ризицима посебно 
утврди: 
 
  1) критеријуме за утврђивање лоше активе банке, основна начела 
управљања том активом, као и највиши прихватљиви ниво лоше активе 
банке; 
  2) основна начела управљања ризицима који настају по основу 
изложености банке у динарима с валутном клаузулом и у страној валути, 
највиши прихватљиви ниво учешћа ових изложености у укупним 
изложеностима банке, као и дугорочне циљеве у вези са нивоом овог 
учешћа; 
  3) највиши прихватљиви ниво учешћа изложености у динарима с 
валутном клаузулом и у страној валути према врстама тих изложености, 

као и дугорочне циљеве у вези с нивоима ових учешћа.“. 
 
 2. У тачки 7. став 2. мења се и гласи: 
 
  „Банка је дужна да документима из става 1. ове тачке, у оквиру 
питања из алинеја од прве до седме тог става, посебно уреди управљање 
ризицима који се односе на лошу активу, као и на изложености у динарима 
с валутном клаузулом и изложености у страној валути.“. 
 
 3. У тачки 8. после става 5. додаје се нови став 6, који гласи: 
 
  „Процедурама из става 1. ове тачке које се односе на изложености 
у динарима с валутном клаузулом и изложености у страној валути 
нарочито се утврђују:  
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  1) прецизно дефинисан начин праћења и контроле ризика по 
врстама изложености;  
  2) лимити банке по врстама изложености;  
  3) прецизно дефинисане активности и мере које ће банка 
предузети ради реализације циљева из тачке 6. став 3. одредбе под 2) и 
3) ове одлуке; 
  4) прецизно дефинисане активности и мере које ће банка 
предузети ради смањења укупног износа кредита у динарима с валутном 
клаузулом и у страној валути који нису заштићени од ризика промене 
девизног курса због валутне неусклађености примања дужника и његових 
обавеза; 
  5) прецизно дефинисана овлашћења и одговорности за 
предузимање активности и мера из одредаба под 3) и 4) овог става, 
рокови и начин доношења одлука о тим активностима и мерама, као и 
динамика њиховог спровођења.“. 
 
  Досадашњи став 6. постаје став 7. 
 
 4. У тачки 39. став 1. одредба под 3) тачка на крају замењује се 
тачком са запетом и додаје се одредба под 4), која гласи: 
 
  „4) скуп активности које ће бити предузете ради смањења укупног 
износа кредита у динарима с валутном клаузулом и кредита у страној 
валути који нису заштићени од ризика промене девизног курса због 
валутне неусклађености примања дужника и његових обавеза.“. 
 
  После става 1. додаје се став 2, који гласи: 
 
  „Под заштитом од ризика промене девизног курса због валутне 
неусклађености примања дужника и његових обавеза, у смислу ове 
одлуке, подразумевају се природна заштита и финансијска заштита од 
ризика. Сматра се да природна заштита постоји ако су примања дужника 
и његове обавезе у истој валути, а да финансијска заштита постоји ако 
банка закључи одговарајући уговор с дужником.“. 
 
 5. У тачки 42. став 1. мења се и гласи: 
 
  „Банка је дужна да успостави ефикасно праћење пласмана с јасно 
дефинисаним процедурама и учесталошћу које јој омогућава да, у случају 
погоршања финансијског стања и кредитне способности дужника или 
пружаоца кредитне заштите, благовремено предузме одговарајуће мере 
ради смањења кредитног ризика, укључујући и мере којима би се 
обезбедила заштита од ризика промене девизног курса због валутне 
неусклађености примања дужника и његових обавеза.“. 
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  После става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који гласе: 
 
  „Банка је дужна да успостави јасно дефинисане процедуре за 
праћење коришћења средстава за уговорене намене, као и да утврди 
врсте кредита у смислу троцифрених рачуна прописаних одлуком којом 
се прописују Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру за банке, 
односно појединачне кредитне производе из понуде банке, код којих ће 
спроводити ово праћење.  
 
  Банка је дужна да документује праћење коришћења средстава за 
уговорене намене у смислу става 3. ове тачке на нивоу појединачног 
кредита одобреног дужнику.“. 
 
  Досадашњи ст. 3, 4. и 5. постају ст. 5, 6. и 7. 
 
 6. У тачки 44. после става 1. додају се ст. 2. и 3, који гласе: 
 
  „На основу резултата процене и анализе адекватности новчаних 
токова дужника из става 1. ове тачке, банка је дужна да у складу са својим 
унутрашњим актима размотри активности и мере које може да предложи 
дужнику ради заштите од ризика промене девизног курса због валутне 
неусклађености примања дужника и његових обавеза. 
 
  Банка је дужна да документује резултате процене, укључујући и 
анализу адекватности новчаних токова које је извршила у складу са 
ставом 1. ове тачке, као и предлоге које је изнела дужнику у смислу става 
2. ове тачке.“. 
 
 7. Банка је дужна да своје унутрашње акте усклади са одредбама ове 
одлуке најкасније 1. јула 2020. године. 
 
 8. Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике 
Србије“ и ступа на снагу 1. јануара 2020. године.  
 
 

ИО НБС бр. 71 Председавајући 
12. децембра 2019. године Извршног одбора Народне банке Србије 
Б е о г р а д на седници одржаној  
 12. децембра 2019. године 
 В и ц е г у в е р н е р 

Народне банке Србије 
  
 Др Жељко Јовић, с.р.  

 

 

 


