„Службени гласник РС“, бр. 114/2017

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 ИЗМЕНИ 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
и 101/2017), у тачки 21. одредба под 5), алинеја четврта брише се.
Алинеје од пете до седме постају алинеје од четврте до шесте.
2. У тачки 21б, после става 2. додају се ст. 3. до 7, који гласе:
„Потраживања од дужника коме је банка одобрила пласман којим
је он посредно или непосредно измирио део или цео износ кредита
одобреног од те банке који се сматра проблематичним у смислу тачке
34а. ове одлуке, осим потраживања од дужника – новооснованог
привредног друштва у смислу тачке 25. те одлуке, класификују се у
складу с критеријумима за класификацију из тачке 20. ове одлуке ако су
испуњени следећи услови:
– да у тренутку одобравања пласмана дужник није у доцњи
дужој од 60 дана по било ком пласману који му је одобрила та банка;
– да процена финансијског стања дужника коме је одобрен
пласман која је извршена на основу финансијских показатеља
прописаних овом одлуком и критеријума банке за процену финансијског
стања дужника утврђених њеним актима, као и на основу завршног
финансијског извештаја и периодичних финансијских извештаја дужника
за последњих годину дана од дана вршења процене – указује да ће тај
дужник бити способан да након одобравања овог пласмана уредно
измирује своје обавезе према банци;
– да дужник током годину дана након одобравања пласмана
измирује своје обавезе према банци благовремено, односно с доцњом
не дужом од 60 дана.
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Потраживања од дужника из става 3. ове тачке у вези с којима
нису испуњени услови из тог става, класификују се у категорију Д.
Потраживања од дужника – новооснованог привредног друштва у
смислу тачке 25. ове одлуке коме је банка уступила потраживање,
класификују се у категорију Д.
Потраживања од дужника ‒ новооснованог привредног друштва у
смислу тачке 25. ове одлуке коме је банка одобрила пласман којим је тај
дужник посредно или непосредно измирио део или цео износ кредита
одобреног од те банке који се сматра проблематичним у смислу тачке
34а. ове одлуке, класификују се у категорију Д.
Потраживања од дужника ‒ новооснованог привредног друштва у
смислу тачке 25. ове одлуке који се у смислу Закона о банкама сматра
лицем повезаним с дужником коме је банка одобрила кредит који се
сматра проблематичним у смислу ове одлуке, класификују се у
категорију Д.“.
3. У тачки 34а, после става 5, додају се ст. 6. до 9, који гласе:
„Банка је дужна да износ потребне резерве добијен обрачуном у
складу са ст. 1. и 2. ове тачке увећа за износ бруто књиговодствене
вредности проблематичног кредита уступљеног новооснованом
привредном друштву према коме банка има потраживање или за износ
потраживања према том друштву, у зависности од тога који је износ
мањи.
Ако нису испуњени услови из тачке 21б. став 1. ове одлуке, банка
је дужна да износ потребне резерве добијен обрачуном у складу са ст. 1.
и 2. ове тачке увећа за износ бруто књиговодствене вредности
проблематичног кредита уступљеног дужнику из тачке 21б. став 1. ове
одлуке или за износ потраживања према том дужнику, у зависности од
тога који је износ мањи.
Ако нису испуњени услови из тачке 21б. став 3. ове одлуке, као и
у случају из става 6. те тачке, банка је дужна да износ потребне резерве
добијен обрачуном у складу са ст. 1. и 2. ове тачке увећа за износ бруто
књиговодствене вредности проблематичног кредита који је посредно или
непосредно измирио дужник из тачке 21б. став 3. ове одлуке, односно
дужник из става 6. те тачке или за износ потраживања према дужницима
из тих ставова, у зависности од тога који је износ мањи.
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Банка је дужна да износ потребне резерве добијен обрачуном у
складу са ст. 1. и 2. ове тачке увећа за износ потраживања од дужника –
новооснованог привредног друштва који се у смислу Закона о банкама
сматра лицем повезаним с дужником коме је банка одобрила кредит који
се сматра проблематичним у смислу ове одлуке.“.
4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
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