„Службени гласник РС“, бр. 103/2018

На основу чланa 28. став 7. и чланa 31. став 3. 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 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ
БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БАНКЕ
1. У Одлуци о класификацији билансне активе и ванбилансних
ставки банке („Службени гласник РС“, бр. 94/2011, 57/2012, 123/2012,
43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015, 38/2015, 61/2016, 69/2016, 91/2016,
101/2017 и 114/2017), у тачки 1. став 1. мења се и гласи:
„Овом одлуком утврђују се билансна актива и ванбилансне ставке
које се класификују, као и критеријуми за класификацију потраживања
банке, ради адекватног и ефикасног управљања кредитним ризиком
коме је банка изложена у свом пословању.“.
Став 3. брише се.
2. У тачки 21. oдредба под 5), алинеја шеста, тачка на крају
замењује се запетом и додаје се алинеја седма, која гласи:
„– потраживања од дужника – физичког лица (осим
пољопривредника и предузетника) чији је степен кредитне задужености,
утврђен у складу с тачком 26. став 1, алинеја прва, ове одлуке, већи од
60%.“.
3. У тачки 26. став 2. мења се и гласи:
„Под укупним месечним кредитним обавезама из става 1. ове
тачке подразумева се збир ових обавеза по кредитима – укључујући
кредите по трансакционим рачунима (минуси по трансакционим
рачунима) и обавезе по кредитним картицама (месечна обавеза од
укупно одобреног кредита по картици) – активираних јемстава по
кредитима и обавеза из уговора о финансијском лизингу, с тим што
банка у укупне месечне кредитне обавезе, у складу са својим актима,
може укључити и друге обавезе лица из тог става.“.
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4. Tач. 32. до 34в, као и наслови изнад тач. 32. и 34а, бришу се.
5. После тачке 31. додаје се наслов изнад тачке 35, који гласи:
„Извештавање о класификацији“.
Тачка 35. мења се и гласи:
„35.
Банка је дужна да Народној банци Србије тромесечно
доставља извештаје о износу и класификацији своје билансне активе и
ванбилансних ставки, и то на обрасцима прописаним одлуком којом се
уређује извештавање банака и одлуком којом се уређује извештавање о
адекватности капитала банке.“.
6. Банке су дужне да одредбе ове одлуке које се односе на обавезу
класификације у категорију Д потраживања од дужника – физичког лица
(осим пољопривредника и предузетника) чији је степен кредитне
задужености већи од 60% примењују од дана одобравања новог
пласмана том дужнику, као и да податке о износу и класификацији своје
билансне активе и ванбилансних ставки у складу са овом одлуком
прикажу у извештајима који се састављају на први извештајни датум
након одобрења таквог пласмана.
7. Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике
Србије“ и ступа на снагу 1. јануара 2019. године.
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