„Службени гласник РС“, бр. 101/2017

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 и 40/2015 ‒ одлука УС), 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 и
91/2016), у тачки 2, oдредба под 4) мења се и гласи:
„4) овлашћени процењивач је лицe које је, у складу са законом
којим се уређује професија прoцeнитељa врeднoсти нeпoкрeтнoсти,
овлашћено да врши процену непокретности, као и орган који је, у складу
са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација,
надлежан за вођење пореског поступка, при чему ово лице не може бити
лице повезано с дужником у смислу Закона о банкама и не може бити
укључено у процес одобравања пласмана или продају непокретности;“.
2. У тачки 3. став 1, алинеја четврта мења се и гласи:
„– дугорочне и краткорочне хартије од вредности које се не
укључују у књигу трговања;“.
3. Тач. 5. и 6. мењају се и гласе:
„5. Банка је дужна да својим актима утврди методологију за
процену обезвређења билансне активе и вероватног губитка по
ванбилансним ставкама, односно за признавање и мерење очекиваних
кредитних губитака (у даљем тексту: методологија), у складу с
Међународним рачуноводственим стандардима, односно Међународним
стандардима финансијског извештавања.
6. Банка методологијом:
– утврђује поступке за процену износа обезвређења
билансне активе и/или вероватног губитка по основу ванбилансних
ставки, као и овлашћења, обавезе и одговорности у том процесу;
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– утврђује методе и технике које користи за процену
обезвређења на појединачној и групној основи;
– утврђује моделе које користи за мерење очекиваних
кредитних губитака, укључујући и мерење износа обезвређења у случају
да постоји објективан доказ о обезвређењу;
– утврђује критеријуме разврставања потраживања у групе
потраживања са сличним карактеристикама за потребе процене
постојања значајног повећања кредитног ризика и износа очекиваних
кредитних губитака на групној основи;
– утврђује поступке на основу којих ће процењивати да ли је
на извештајни датум дошло до значајног повећања кредитног ризика
билансне активе и ванбилансних ставки у односу на дан почетног
признавања;
– утврђује дефиницију статуса неизмирења обавеза коју
користи за потребе одређивања промена у ризику наступања статуса
неизмирења обавеза у односу на дан почетног признавања билансне
активе и ванбилансних ставки;
– утврђује начине на које ће одређивати да ли на извештајни
датум билансна актива и ванбилансне ставке имају низак кредитни
ризик;
– утврђује критеријуме за разврставање билансне активе и
ванбилансних ставки према нивоима обезвређења на начин дефинисан
Међународним стандардом финансијског извештавања 9 – Финансијски
инструменти (у даљем тексту: МСФИ 9), укључујући и критеријуме за
прелазак потраживања из једног нивоа обезвређења у други;
– обезбеђује да све анализе, процене и остали поступци у
процесу процене износа обезвређења билансне активе и вероватног
губитка по ванбилансним ставкама буду прецизно објашњени и
документовани;
– обезбеђује да процена износа обезвређења билансне
активе и вероватног губитка по ванбилансним ставкама буде заснована
на тачним и ажурним подацима и да узима у обзир све разумне и
утемељене
информације
о
прошлим догађајима,
садашњим
околностима и предвиђањима будућих економских услова које су
расположиве без непотребних трошкова и оптерећења на извештајни
датум.
Тренутак у којем банка утврди да постоји објективан доказ о
обезвређењу, односно да је наступио статус неизмирења обавеза у
складу с дефиницијом из става 1, алинеја шеста, ове тачке – не може се
истовремено одредити и као тренутак у којем је дошло до значајног
повећања кредитног ризика билансне активе и ванбилансних ставки у
односу на дан почетног признавања, у смислу алинеје пете тог става.“.
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4. У тачки 7, после речи: „најмање једном годишње“ додају се запета
и речи: „а по потреби и чешће,“.
5. Тачка 8. мења се и гласи:
„8. Банка је дужна да најмање једном у три месеца процењује
квалитет потраживања, утврђује да ли постоји објективан доказ о
обезвређењу и обрачунава адекватан износ тог обезвређења.
Банка је дужна да најмање једном у три месеца процењује да
ли је дошло до значајног повећања кредитног ризика у односу на дан
почетног признавања и да обрачунава адекватан износ обезвређења по
основу очекиваних кредитних губитака.“.
6. У тачки 10. став 1, речи: „способност дужника да уредно измирује
своје обавезе према банци“ замењују се речима: „процењене будуће
новчане токове по основу те активе“.
После става 1. додаје се став 2, који гласи:
„Банка методологијом утврђује околности чијим наступањем ће се
сматрати да постоји објективан доказ о обезвређењу билансне активе.“.
7. Тач. 11. до 19, као и наслови изнад тач. 11, 14. и 19 – бришу се.
8. У тачки 35а, став 2. мења се и гласи:
„Под билансном активом која се класификује за потребе из става
1. ове тачке подразумевају се сви дужнички инструменти који се
евидентирају у билансу стања (доспели и недоспели краткорочни и
дугорочни кредити, остали пласмани, депозити код банака, средства на
рачунима код Народне банке Србије, камате и накнаде, дугорочне и
краткорочне хартије од вредности које се не укључују у књигу трговања и
остали дужнички инструменти који се евидентирају у билансу стања),
осим инструмената којима се тргује.“.
9. У тачки 35б. став 1, алинеја четврта мења се и гласи:
„– потраживање се сматра обезвређеним у складу са МСФИ 9 и
распоређено је у ниво 3 (Stage 3) применом критеријума утврђених у
тачки 6. став 1, алинеја осма, ове одлуке.“.
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
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„Потраживање које се сматра обезвређеним у складу са МСФИ 9
али применом критеријума утврђених у тачки 6. став 1, алинеја осма, ове
одлуке није распоређено у ниво 3 (Stage 3) – банка је дужна да
класификује у групу проблематичних потраживања ако је испуњен један
од услова из става 1, алинеје од прве до треће, ове тачке.“.
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
10. Банка је дужна да до почетка примене ове одлуке усклади своје
унутрашње акте и процедуре и предузме све неопходне радње ради
усклађивања свог пословања са одредбама ове одлуке.
11. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 1. јануара
2018. године.
ИО НБС бр. 64
9. новембра 2017. године
Београд

Председавајућа
Извршног одбора Народне банке Србије
Гувернер
Народне банке Србије
др Јоргованка Табаковић, с.р.

