„Службени гласник РС“, бр. 88/2019

На основу члана 21. став 3, члана 23. став 5. и члана 24. ст. 2. и 4.
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, 40/2015 – одлука УС и 44/2018), Извршни одбор
Народне банке Србије доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ
КАПИТАЛА БАНКЕ
1. У Одлуци о адекватности капитала банке („Службени гласник РС“,
бр. 103/2016 и 103/2018), у тачки 13. став 1. одредба под 16) тачка на крају
замењује се тачком са запетом и додаје се одредба под 17), која гласи:
„17) укупан износ изложености по основу кредита у динарима
индексираних девизном клаузулом и кредита у страној валути из тачке
13a. став 1. ове одлуке за који је прекорачен проценат из тог става,
односно укупан износ изложености банке по основу кредита у динарима
индексираних девизном клаузулом и кредита у страној валути из тачке
13a. став 2. ове одлуке за који је прекорачен проценат из тог става.“.
2. После тачке 13. додаје се тачка 13а, која гласи:
„13а. Одбитна ставка из тачке 13. став 1. одредба под 17) ове
одлуке примењује се ако изложености банке по основу кредита у
динарима индексираних девизном клаузулом и кредита у страној валути
одобрених почев од 1. јула 2020. године дужницима из нефинансијског и
недржавног сектора прелазе 50% износа изложености банке по основу
кредита у динарима (укључујући и кредите индексиране девизном
клаузулом) и кредита у страној валути, одобрених почев од 1. јула 2020.
године тим дужницима.
Изузетно од става 1. ове тачке, одбитна ставка из тог става
примењује се ако изложености банке по основу кредита у динарима
индексираних девизном клаузулом и кредита у страној валути одобрених
почев од 1. јула 2020. године дужницима из нефинансијског и недржавног
сектора прелазе:
1) 78% износа изложености банке по основу кредита у
динарима (укључујући и кредите индексиране девизном клаузулом) и
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кредита у страној валути, одобрених почев од 1. јула 2020. године тим
дужницима – у периоду од 1. јула до 31. децембра 2020. године;
2) 71% износа изложености банке по основу кредита у
динарима (укључујући и кредите индексиране девизном клаузулом) и
кредита у страној валути, одобрених почев од 1. јула 2020. године тим
дужницима – у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године;
3) 64% износа изложености банке по основу кредита у
динарима (укључујући и кредите индексиране девизном клаузулом) и
кредита у страној валути, одобрених почев од 1. јула 2020. године тим
дужницима – у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године;
4) 57% износа изложености банке по основу кредита у
динарима (укључујући и кредите индексиране девизном клаузулом) и
кредита у страној валути, одобрених почев од 1. јула 2020. године тим
дужницима – у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године.
Кредити у динарима индексирани девизном клаузулом из
ст. 1. и 2. ове тачке обухватају збир припадајућих делова стања на
рачунима 100, 103, 105, 107 и 108 утврђеним у складу са одлуком којом
се прописују Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру за банке,
умањен за припадајући део стања на рачуну 105 који се односи на
инвестиционе кредите одобрене за набавку основних средстава.
Кредити у динарима из ст. 1. и 2. ове тачке обухватају збир
припадајућих делова стања на рачунима 100, 103, 105, 107 и 108
утврђеним у складу са одлуком из става 3. ове тачке, умањен за део
стања на рачуну 105 који се односи на инвестиционе кредите одобрене за
набавку основних средстава.
Кредити у страној валути из ст. 1. и 2. ове тачке обухватају
збир припадајућег дела стања на рачуну 200 који се односи на кредите за
плаћање увоза услуга из иностранства и припадајућег дела стања на
рачунима 203 и 207. Рачуни из овог става утврђени су у складу са одлуком
из става 3. ове тачке.
Нефинансијски и недржавни сектор из ст. 1. и 2. ове тачке
обухватају јавни нефинансијски сектор, сектор привредних друштава,
сектор предузетника, страна правна лица (осим банака), приватна
домаћинства са запосленим лицима и регистроване пољопривредне
произвођаче, као и сектор других правних лица у складу са одлуком којом
се уређују прикупљање, обрада и достављање података о стању и
структури рачуна из Контног оквира.
Кредити из ст. 3. до 5. ове тачке исказују се по бруто
принципу, односно пре умањивања за исправке вредности.
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У кредите из ст. 3. до 5. ове тачке не укључују се:
1) потраживања реструктурирана у складу са одлуком
којом се уређује класификација билансне активе и ванбилансних ставки
банке, ако се реструктурирање врши по основу кредита одобрених пре 1.
јула 2020. године;
2) изложености банке по основу специјализованог
кредитирања из тачке 74. став 3. одредбе под 1) и 2) ове одлуке ако те
изложености имају карактеристике прописане у ставу 2. те тачке.
Банка умањује износ изложености по основу кредита из ст.
3. до 5. ове тачке за износ обезбеђен првокласним средством обезбеђења
у виду готовинског депозита код банке, као и другим првокласним
средством обезбеђења у смислу одлуке којом се уређује класификација
билансне активе и ванбилансних ставки банке уколико је њихов
издавалац лице којем се у складу са овом одлуком додељује пондер
кредитног ризика 0% – ако су испуњени услови за њихову класификацију
у категорију А у складу са одредбама те одлуке.“.
3. У тачки 20. став 2. и у тачки 21. став 2. речи: „и одредбе 12) и 13)
ове одлуке“ замењују се речима: „и одредбе 12) до 17) ове одлуке“.
4. После тачке 36. додаје се тачка 36а, која гласи:
„36а. Износ ризиком пондерисаних изложености за кредитни
ризик обрачунат на начин прописан главом IV ове одлуке по основу
изложености у динарима према малом и средњем предузећу, односно
предузетнику или пољопривреднику, множи се фактором умањења који
износи 0,7619, ако су испуњени следећи услови:
1) изложеност према малом и средњем предузећу,
односно предузетнику или пољопривреднику распоређена је у класу
изложености према физичким лицима, класу изложености према
привредним друштвима, односно у класу изложености обезбеђених
хипотекама на непокретностима, с тим да се изложености према малом и
средњем предузећу, односно предузетнику или пољопривреднику у
статусу неизмирења обавеза не узимају у обзир;
2) изложеност према малом и средњем предузећу,
односно предузетнику или пољопривреднику је у динарима који нису
индексирани девизном клаузулом;
3) укупан износ изложености банке, матичног друштва и
подређених друштава банке према дужнику – малом и средњем
предузећу, односно предузетнику или пољопривреднику и лицима
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повезаним с дужником, укључујући и изложености у статусу неизмирења
обавеза, при чему се не укључују изложености или потенцијалне
изложености
потпуно
обезбеђене
хипотекама
на
стамбеним
непокретностима – не прелази 180.000.000 динара; банка је дужна да
предузме потребне активности ради тачног утврђивања овог износа и да
их на одговарајући начин документује.
Банка је дужна да извештава Народну банку Србије о
укупном износу умањења изложености по основу примене фактора из
става 1. ове тачке у складу са одредбама одлуке којом се уређује
извештавање о адекватности капитала банке.“.
5. У тачки 39, после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Износ ризиком пондерисаних изложености израчунат у складу са
ставом 2. ове тачке умањује се за износ одбитне ставке из тачке 13. став
1. одредба под 17) ове одлуке.“.
Досадашњи ст. 3. до 6. постају ст. 4. до 7.
6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 1. јула 2020.
године, осим тачке 4. те одлуке, која се примењује од 1. јануара 2020.
године.
ИО НБС бр. 70
12. децембра 2019. године
Београд
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12. децембра 2019. године
Вицегувернер
Народне банке Србије
Др Жељко Јовић, с.р.

