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Dr. Senad Soﬅić, guverner Centralne banke BiH
Др Сенад Софтић, гувернер Централне банке БиХ
Dr. Senad Soﬅić, guverner Centralne banke BiH

Dragi prijatelji, saradnici i uposlenici Centralne
banke Bosne i Hercegovine.
Ove godine obilježavamo 20 godina od početka
rada 11. augusta 1997. godine. Ponosan sam što mogu
istaći da je CBBiH potpuno nezavisna, kredibilna i
transparentna centralna banka i da je svih ovih godina
služila kao jedan od temeljaca makroekonomske
stabilnosti zemlje. U kompleksnoj bh. realnosti, svih
ovih godina, jedno je bilo sigurno: vrijednost
konvertibilne marke, izražena u euru, nikad nije
dovedena u pitanje.
Kredibilitet CBBiH gradio se svakodnevno, a
testiran je uspješno na tri bitna događaja: uvođenju
eura, prenosu upravljanja nad CBBiH na domaće snage i

Драги пријатељи, сарадници и запосленици
Централне банке Босне и Херцеговине,
Ове године обиљежавамо 20 година од почетка
рада 11. августа 1997. године. Поносан сам што могу
да истакнем да је ЦББиХ потпуно независна ,
кредибилна и транспарентна централна банка и да је
свих ових година служила као један од темеља
макроекономске стабилности земље. У комплексној
бх. реалности, свих ових година, једно је било
сигурно: вриједност конвертибилне марке, изражена
у еврима, никада није доведена у питање.
Кредибилитет ЦББиХ градио се свакодневно, а
тестиран је успјешно на три важна догађаја, увођењу
евра, преносу управљања над ЦББиХ на домаће
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Dragi prijatelji, suradnici i uposlenici Centralne
banke Bosne i Hercegovine,
Ove godine obilježavamo 20 godina od početka
rada 11. kolovoza 1997. godine. Ponosan sam što mogu
istaći da je CBBiH potpuno neovisna, kredibilna i
transparentna središnja banka i da je svih ovih godina
služila kao jedan od temeljaca makroekonomske
stabilnosti zemlje. U kompleksnoj bh. realnosti, svih
ovih godina, jedno je bilo sigurno: vrijednost
konvertibilne marke, izražena u euru, nikad nije
dovedena u pitanje.
Kredibilitet CBBiH gradio se svakodnevno, a
testiran je uspješno na tri bitna događaja: uvođenju
eura, prijenosu upravljanja nad CBBiH na domaće snage
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panikom deponenata u oktobru 2008. godine. S
početkom 1999. godine, nominalno sidro KM, umjesto
dotadašnje njemačke marke, postao je euro. Privatna
štednja koja je zbog euro konverzije u narednim
mjesecima registrovana u bankarskom sistemu BiH, tu
je i ostala. Imenovanje guvernera, a potom i kompletnog
Upravnog vijeća, koji su bili državljani BiH, uopće se nije
odrazilo na operacije CBBiH i kredibilitet koji je
institucija već uživala. Na neuobičajeno veliku potražnju
za stranom valutom u jesen 2008. godine, CBBiH je
odgovorila u skladu sa mandatom, jasno i bez
oklijevanja iznoseći javnosti relevantne informacije.
Kako puna konvertibilnost KM u euro nije dovedena u
pitanje, najveći dio sredstava koja su građani u panici
podigli iz banaka, do kraja istog kalendarskog mjeseca,
vraćen je u bankarski sistem.
Vjerujem da su u osnovi današnjeg kredibiliteta
CBBiH njena nezavisnost, odgovornost i transparentnost. Pitanje nezavisnosti institucije bilo je ključno
za prihvaćenost banke i nove valute na teritoriji čitave
zemlje u postratnom periodu. Tokom godina, javnost se
uvjerila da je CBBiH, sa ciljem objektivnog provođenja
svojih zadataka, uvijek bila potpuno nezavisna od
političkih uticaja, i instrukcija bilo koje javne agencije i
organa. Sve aktivnosti koje su nam u mandatu obavljali
smo profesionalno i posvećeno, usmjereni na kvalitet
informacija i usluga koje pružamo. Pored neupitnog
ispunjavanja osnovnih funkcija monetarnih vlasti u
aranžmanu valutnog odbora, uvijek smo, u okviru svog
mandata, davali doprinos ispunjavanju međunarodno
preuzetih obaveza zemlje. Posebno je naglašena
reputacija CBBiH u domaćim i međunarodnim
krugovima kao kvalitetnog i kredibilnog izvora
podataka, informacija i analiza koje razmjenjujemo
kroz saradnju sa relevantnim institucijama ili ih činimo
javno dostupnim široj javnosti kroz objavu podataka i
redovnih publikacija. Konačno, instituciju smo uvijek
shvatali kao javno dobro i zbog toga su mandat CBBiH,

снаге, и паником депонената у октобру 2008. године.
Са почетком 1999. године, номинално сидро КМ,
умјесто дотадашње њемачке марке, постао је евро.
Приватна штедња која је због евро конверзије у
наредним мјесецима регистрована у банкарском
систему БиХ, ту је и остала. Именовање гувернера, а
потом и комплетног Управног савјета, који су били
држављани БиХ се уопште није одразило на
операције ЦББиХ и кредибилитет који је институција
већ уживала. На неуобичајено велику потражњу за
страном валутом у јесен 2008. године, ЦББиХ је
одговорила у складу са мандатом, јасно комуницирајући релевантне информације са јавношћу и без
оклијевања. Како пуна конвертибилност КМ у евро
није доведена у питање, највећи дио средстава која
су грађани у паници подигли из банака, до краја
истог календарског мјесеца, враћен је у банкарски
систем.
Вјерујем да су у основи данашњег кредибилитета ЦББиХ независност , одговорност и
транспарентност. Питање независности институције
било је кључно за прихваћеност банке и нове валуте
на територији читаве земље у постратном периоду.
Током година, јавност се увјерила да је ЦББиХ, са
циљем објективног провођења својих задатака,
увијек била потпуно независна од политичких
утицаја, и инструкција било које јавне агенције и
органа . Све активности које су нам у мандату
обављали смо професионално и посвећено ,
усмјерени на квалитет информација и услуга које
пружамо. Поред безусловног испуњавања основних
функција монетарних власти у аранжману валутног
одбора, увијек смо, у оквиру свог мандата, давали
допринос испуњавању међународно преузетих
обавеза земље. Посебно је наглашена репутација
ЦББиХ у домаћим и међународним круговима као
квалитетног и кредибилног извора података ,
информација и анализа које размјењујемо кроз
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i panikom deponenata u listopadu 2008. godine. S
početkom 1999. godine, nominalno sidro KM, umjesto
dotadašnje njemačke marke, postao je euro. Privatna
štednja koja je zbog euro konverzije u narednim
mjesecima registrirana u bankarskom sustavu BiH, tu je
i ostala. Imenovanje guvernera, a potom i kompletnog
Upravnog vijeća, koji su bili državljani BiH, uopće se nije
odrazilo na operacije CBBiH i kredibilitet koji je
institucija već uživala. Na neuobičajeno veliku potražnju
za stranom valutom u jesen 2008. godine, CBBiH je
odgovorila u skladu sa mandatom, jasno i bez
oklijevanja iznoseći javnosti relevantne informacije.
Kako puna konvertibilnost KM u euro nije dovedena u
pitanje, najveći dio sredstava koja su građani u panici
podigli iz banaka, do kraja istog kalendarskog mjeseca,
vraćen je u bankarski sustav.
Vjerujem da su u osnovi današnjeg kredibiliteta
CBBiH njena neovisnost, odgovornost i transparentnost. Pitanje neovisnosti institucije bilo je ključno za
prihvaćenost banke i nove valute na teritoriju čitave
zemlje u postratnom razdoblju. Tijekom godina, javnost
se uvjerila da je CBBiH, sa ciljem objektivnog
provođenja svojih zadataka, uvijek bila potpuno
neovisna od političkih utjecaja, i instrukcija bilo koje
javne agencije i organa. Sve aktivnosti koje su nam u
mandatu obavljali smo profesionalno i posvećeno,
usmjereni na kvalitetu informacija i usluga koje
pružamo. Pored neupitnog ispunjavanja osnovnih
funkcija monetarnih vlasti u aranžmanu valutnog
odbora, uvijek smo, u okviru svog mandata, davali
doprinos ispunjavanju međunarodno preuzetih obveza
zemlje. Posebno je naglašena reputacija CBBiH u
domaćim i međunarodnim krugovima kao kvalitetnog i
kredibilnog izvora podataka, informacija i analiza koje
razmjenjujemo kroz suradnju sa relevantnim
institucijama ili ih činimo javno dostupnim široj javnosti
kroz objavu podataka i redovitih publikacija. Konačno,
instituciju smo uvijek shvatali kao javno dobro i zbog

1. UVODNA RIJEČ GUVERNERA / УВОДНА РИЈЕЧ ГУВЕРНЕРА / UVODNA RIJEČ GUVERNERA
poduzete aktivnosti i postignuti efekti našeg djelovanja
uvijek su bili saopšteni javnosti, a Godišnji izvještaj o
radu CBBiH, potvrđen od strane nezavisnog vanjskog
revizora, usvojen na Parlamentarnoj skupštini BiH.
Moja želja je da za trideseti rođendan CBBiH bude
ocijenjena jednako snažnom i kredibilnom institucijom
od domaćeg i međunarodnog povjerenja, koja je u
osnovama makroekonomske stabilnosti zemlje, i koja
uspješno provodi sve obaveze na putu EU integracija.

сарадњу са релевантним институцијама или их
чинимо јавно доступним широј јавности кроз објаву
података и редовних публикација . Коначно ,
институцију смо увијек схватали као јавно добро и
због тога су мандат ЦББиХ, предузете активности и
постигнути ефекти нашег дјеловања увијек били
саопштени јавности, а Годишњи извјештај о раду
ЦББиХ, потврђен од стране независног спољног
ревизора, усвојен на Парламентарној скупштини
БиХ.
Моја жеља је да за тридесети рођендан ЦББиХ
буде оцијењена као једнако снажна и кредибилна
институција од домаћег и међународног повјерења,
која је у основама макроекономске стабилности
земље, и која успјешно проводи све обавезе на путу
европских интеграција.

8

toga su mandat CBBiH, poduzete aktivnosti i postignuti
učinci našeg djelovanja uvijek bili priopćeni javnosti, a
Godišnje izvješće o radu CBBiH, potvrđeno od strane
neovisnog vanjskog revizora, usvojeno na Parlamentarnoj skupštini BiH.
Moja želja je da za trideseti rođendan CBBiH bude
ocijenjena jednako snažnom i kredibilnom institucijom
od domaćeg i međunarodnog povjerenja, koja je u
osnovama makroekonomske stabilnosti zemlje, i koja
uspješno provodi sve obveze na putu EU integracija.

PRVIH 20 GODINA CBBiH / ПРВИХ 20 ГОДИНА ЦББиХ / PRVIH 20 GODINA CBBiH
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2. PRVIH 20 GODINA CBBiH / ПРВИХ 20 ГОДИНА ЦББиХ / PRVIH 20 GODINA CBBiH
Članom 7. Ustava Bosne i Hercegovine, Centralna
banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) jedina je ovlaštena
institucija za štampanje novca i monetarnu politiku na
cijelom području Bosne i Hercegovine (BiH). Ustavom je
predviđeno da nadležnosti CBBiH određuje Parlamentarna
skupština BiH. Međutim, u periodu od šest godina od
stupanja Ustava na snagu, predviđeno je da CBBiH provodi
monetarnu politiku na principima valutnog odbora.
Strategija monetarne politike nije mijenjana u prvih 20
godina postojanja CBBiH, a uslovi valutnog odbora nikad
nisu prekršeni, uz izuzetak prvih šest mjeseci od
uspostavljanja CBBiH zbog procesa prenosa monetarne
aktive i pasive sa Narodne banke BiH.
Inicijalno je rezervna valuta bila njemačka marka
(DEM), a devizni kurs između konvertibilne marke (KM) i DEM
određen je Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine
u odnosu 1:1. Sa uvođenjem, euro (EUR) je postao rezervna
valuta. Devizni kurs između EUR i KM postavljen je u tačnom
omjeru koji su deﬁnirale evropske vlasti između DEM i EUR,
odnosno, 1 euro jednak je 1.95583 KM.
Konkretne aktivnosti na uspostavi CBBiH počele su
1996. godine, izborom gospodina Sergea Roberta za
budućeg prvog guvernera CBBiH. Njegovo imenovanje je
omogućilo početak usaglašavanja stavova među
predstavnicima bh. strane u vezi sa ključnim pitanjima, na
temelju kojih je trebalo izraditi zakon o centralnoj banci: ime
i dizajn nove valute, te držanje i upravljanje međunarodnim
rezervama centralne banke. Predsjedništvo je prihvatilo
Zakon o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine 28. maja
1997. godine, a 20. juna iste godine učinila je to i
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. CBBiH je
počela sa radom 11. augusta 1997. godine. Do 2000. godine
provedena je i puna reforma platnog prometa, čime je CBBiH
uspostavljena u punom kapacitetu, na način deﬁniran
Zakonom. Iako se mandat CBBiH nije mijenjao od usvajanja
originalnog Zakona o CBBiH, aktivnosti koje je CBBiH
poduzimala u okviru svog mandata su se s vremenom
razvile do nivoa koji odlikuje jednu savremenu centralnu
banku, imajući, naravno, u vidu speciﬁčnosti i ograničenja
valutnog odbora.

Чланом 7. Устава Босне и Херцеговине, Централна
банка Босне и Херцеговине (ЦББиХ) једина је овлашћена
институција за штампање новца и монетарну политику на
цијелом подручју Босне и Херцеговине (БиХ). Уставом је
предвиђено да надлежности ЦББиХ одређује Парламентарна скупштина БиХ. Међутим, у периоду од шест
година од ступања Устава на снагу, предвиђено је да
ЦББиХ проводи монетарну политику на принципима
валутног одбора. Стратегија монетарне политике није
мијењана у првих 20 година постојања ЦББиХ, а услови
валутног одбора никада нису прекршени, уз изузетак
првих шест мјесеци од успостављања ЦББиХ због процеса
преноса монетарне активе и пасиве са Народне банке БиХ.
Иницијално је резервна валута била њемачка марка
(DEM), а девизни курс између конвертибилне марке (КМ) и
DEM одређен је Законом о Централној банци Босне и
Херцеговине у односу 1:1. Са увођењем, евро (EUR) је постао
резервна валута. Девизни курс између EUR и КМ постављен
је у тачном односу који су дефинисале европске власти
између DEM и EUR, односно, 1 евро једнак је 1.95583 КМ.
Конкретне активности на успостави ЦББиХ почеле
су 1996. године, избором господина Сержа Робера за
будућег првог гувернера ЦББиХ. Његово именовање
омогућило је почетак усаглашавања ставова међу
представницима бх. стране у вези са кључним питањима
на основу којих је требало израдити закон о централној
банци: име и дизајн нове валуте, те држање и управљање
међународним резервама централне банке. Предсједништво је прихватило Закон о Централној банци Босне и
Херцеговине 28. маја 1997. године, а 20. јуна исте године и
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине. ЦББиХ је
почела са радом 11. августа 1997. године. До 2000. године
проведена је и пуна реформа платног промета, чиме је
ЦББиХ успостављена у пуном капацитету, на начин како је
дефинисано Законом. Иако се мандат ЦББиХ није мијењао
од усвајања оригиналног Закона о ЦББиХ, активности које
је ЦББиХ подузимала у оквиру свог мандата су се с
временом значајно развиле до нивоа који одликује једну
савремену централну банку, имајући, наравно, у виду
специфичности и ограничења валутног одбора.
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Člankom 7. Ustava Bosne i Hercegovine, Centralna
banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) jedina je ovlaštena
institucija za tiskanje novca i monetarnu politiku na cijelom
području Bosne i Hercegovine (BiH). Ustavom je predviđeno
da nadležnosti CBBiH određuje Parlamentarna skupština
BiH. Međutim, u razdoblju od šest godina od stupanja Ustava
na snagu, predviđeno je da CBBiH provodi monetarnu
politiku na principima valutnog odbora. Strategija
monetarne politike nije mijenjana u prvih 20 godina
postojanja CBBiH, a uvjeti valutnog odbora nikad nisu
prekršeni, uz izuzetak prvih šest mjeseci od uspostave
CBBiH zbog procesa prijenosa monetarne aktive i pasive sa
Narodne banke BiH.
Inicijalno je pričuvna valuta bila njemačka marka
(DEM), a devizni tečaj između konvertibilne marke (KM) i
DEM određen je Zakonom o Centralnoj banci Bosne i
Hercegovine u odnosu 1:1. S uvođenjem, euro (EUR) je
postao pričuvna valuta. Devizni tečaj između EUR i KM
postavljen je u točnom omjeru koji su deﬁnirale europske
vlasti između DEM i EUR, odnosno, 1 euro jednak je 1.95583
KM.
Konkretne aktivnosti na uspostavi CBBiH počele su
1996. godine, izborom gospodina Sergea Roberta za
budućeg prvog guvernera CBBiH. Njegovo imenovanje je
omogućilo početak usuglašavanja stavova među predstavnicima bh. strane u vezi sa ključnim pitanjima, na temelju
kojih je trebalo izraditi zakon o središnjoj banci: ime i dizajn
nove valute, te držanje i upravljanje međunarodnim
rezervama središnje banke. Predsjedništvo je prihvatilo
Zakon o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine 28. svibnja
1997. godine, a 20. lipnja iste godine učinila je to i
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. CBBiH je
počela sa radom 11. kolovoza 1997. godine. Do 2000. godine
provedena je i puna reforma platnog prometa, čime je CBBiH
uspostavljena u punom kapacitetu, na način deﬁniran
Zakonom. Iako se mandat CBBiH nije mijenjao od usvajanja
originalnog Zakona o CBBiH, aktivnosti koje je CBBiH
poduzimala u okviru svog mandata su se s vremenom
razvile do razine koja odlikuje jednu suvremenu središnju
banku, imajući, naravno, u vidu speciﬁčnosti i ograničenja
valutnog odbora.

OSNIVANJE CBBiH / ОСНИВАЊЕ ЦББиХ / UTEMELJENJE CBBiH
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2.1. OSNIVANJE CBBiH / ОСНИВАЊЕ ЦББиХ / UTEMELJENJE CBBiH
Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma,
pred Bosnom i Hercegovinom stajao je težak period
prevladavanja aktuelne ekonomske i socijalne situacije, te
otvaranja procesa tranzicije ka tržišnoj privredi, koja je,
pored ostalog, podrazumijevala ozbiljne i duboke reforme i
stvaranje povoljnih uslova za ubrzanu obnovu i razvoj ratom
razorene zemlje. Sastavni dio tog procesa bila je i reforma
monetarnog sistema zemlje, odnosno priprema i donošenje
novog Zakona o CBBiH, čiji je prvenstveni cilj bio stvaranje
povoljnog monetarnog ambijenta i institucionalnih pravnih
okvira za prevladavanje tadašnje monetarne situacije u
zemlji, te postizanje i ostvarivanje monetarne stabilnosti,
kao jednog od ključnih elemenata stabilnosti bankarskog
sistema i makroekonomske stabilnosti u cjelini. Monetarna
stabilnost bila je posebno važna i za uključivanje
međunarodnih ﬁnansijskih institucija i direktnih stranih
investitora u pružanju pomoći i podrške u obnovi i razvoju
zemlje.
Ustavom je predviđeno da će se prvi saziv Upravnog
vijeća (UV) CBBiH sastojati od guvernera, kojega imenuje
Međunarodni monetarni fond nakon konsultacija sa
Predsjedništvom, i tri člana koja imenuje Predsjedništvo, od
kojih su dva iz Federacije BiH (jedan Bošnjak i jedan Hrvat,
koji će dijeliti jedan glas) i jedan iz Republike Srpske – svi sa
mandatom od šest godina. Zbog speciﬁčnosti konteksta
osnivanja CBBiH, predviđeno je da prvi guverner neće biti
državljanin BiH, niti bilo koje susjedne države, i da ima
odlučujući glas u slučaju neriješenog ishoda glasanja među
članovima Upravnog vijeća koji su državljani BiH. Također je
predviđeno da se naredni saziv Upravnog vijeća CBBiH
sastoji od pet lica koja imenuje Predsjedništvo na period od
šest godina, pri čemu će vijeće među svojim članovima
izabrati guvernera.
Gospodin Serge Robert, bivši zvaničnik Banke
Francuske, izabran je 26.10.1996. godine za prvog guvernera
CBBiH. Na dužnost je stupio 11.08.1997. godine. Stvaranje
centralne banke je kompleksan proces, a u slučaju CBBiH,
prema svjedočenjima prvog guvernera, bio je i kompliciran.
Između ostalog, tu je bilo prethodno postojanje Narodne
banke Bosne i Hercegovine i Narodne banke Republike

Након потписивања Дејтонског мировног споразума, пред Босном и Херцеговином стајао је тежак период
превладавања актуелне економске и социјалне ситуације
и отварања процеса транзиције ка тржишној привреди,
која је, поред осталог, подразумијевала озбиљне и дубоке
реформе и стварање повољних услова за убрзану обнову и
развој ратом разорене земље. Саставни дио тог процеса
била је и реформа монетарног система земље, односно
припрема и доношење новог Закона о ЦББиХ, чији је
првенствени циљ био стварање повољног монетарног
амбијента и институционалних правних оквира за
превладавање тадашње монетарне ситуације у земљи, и
постизање и остваривање монетарне стабилности, као
једног од кључних елемената стабилности банкарског
система и макроекономске стабилности у цјелини.
Монетарна стабилност била je посебно важна и за
укључивање међународних финансијских институција и
директних страних инвеститора у пружању помоћи и
подршке у обнови и развоју земље.
Уставом је предвиђено да ће се први сазив Управног
одбора (УО) ЦББиХ састојати од гувернера којег именује
Међународни монетарни фонд, након консултација са
Предсједништвом, и три члана која именује Предсједништво, од којих су два из Федерације БиХ (један Бошњак и
један Хрват, који ће дијелити један глас) и један из
Републике Српске – сви са мандатом од шест година. Због
специфичности контекста оснивања ЦББиХ, предвиђено
је да први гувернер неће бити држављанин БиХ, нити било
које сусједне државе, и да има одлучујући глас у случају
неријешеног исхода гласања међу члановима Управног
одбора који су држављани БиХ. Такође је предвиђено да
се наредни сазив Управног одбора ЦББиХ састоји од пет
лица која именује Предсједништво на период од шест
година, при чему ће гувернера да изабере вијеће међу
својим члановима.
Господин Серж Робер, бивши званичник Банке
Француске, изабран је 26.10.1996. године за првог
гувернера ЦББиХ. На дужност је ступио 11.08.1997.
године. Стварање централне банке је комплексан процес,
а у случају ЦББиХ, према свједочењима првог гувернера,
био је и компликован. Између осталог, ту је било
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Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma,
pred Bosnom i Hercegovinom stajalo je teško razdoblje
prevladavanja aktualne ekonomske i socijalne situacije, te
otvaranja procesa tranzicije ka tržišnom gospodarstvu, koje
je, pored ostalog, podrazumijevalo ozbiljne i duboke reforme
i stvaranje povoljnih uvjeta za ubrzanu obnovu i razvitak
ratom razorene zemlje. Sastavni dio tog procesa bila je i
reforma monetarnog sustava zemlje, odnosno priprema i
donošenje novog Zakona o CBBiH, čiji je prvenstveni cilj bilo
stvaranje povoljnog monetarnog ambijenta i institucionalnih
pravnih okvira za prevladavanje tadašnje monetarne
situacije u zemlji, te postizanje i ostvarivanje monetarne
stabilnosti, kao jednog od ključnih elemenata stabilnosti
bankarskog sustava i makroekonomske stabilnosti u cjelini.
Monetarna stabilnost bila je iznimno važna i za uključivanje
međunarodnih ﬁnancijskih institucija i izravnih stranih
investitora u pružanju pomoći i potpore u obnovi i razvitku
zemlje.
Ustavom je predviđeno da će se prvi saziv Upravnog
vijeća (UV) CBBiH sastojati od guvernera, kojega imenuje
Međunarodni monetarni fond nakon konzultacija sa
Predsjedništvom, i tri člana koja imenuje Predsjedništvo, od
kojih su dva iz Federacije BiH (jedan Bošnjak i jedan Hrvat,
koji će dijeliti jedan glas) i jedan iz Republike Srpske – svi sa
mandatom od šest godina. Zbog speciﬁčnosti konteksta
utemeljenja CBBiH, predviđeno je da prvi guverner neće biti
državljanin BiH, niti bilo koje susjedne države, i da ima
odlučujući glas u slučaju neriješenog ishoda glasovanja
među članovima Upravnog vijeća koji su državljani BiH.
Također je predviđeno da se naredni saziv Upravnog vijeća
CBBiH sastoji od pet osoba koja imenuje Predsjedništvo na
razdoblje od šest godina, pri čemu će vijeće među svojim
članovima izabrati guvernera.
Gospodin Serge Robert, bivši zvaničnik Banke
Francuske, izabran je 26.10.1996. godine za prvog guvernera
CBBiH. Na dužnost je stupio 11.08.1997. godine. Stvaranje
središnje banke je kompleksan proces, a u slučaju CBBiH,
prema svjedočenjima prvog guvernera, bio je i kompliciran.
Između ostalog, tu je bilo prethodno postojanje Narodne
banke Bosne i Hercegovine i Narodne banke Republike

2.1. OSNIVANJE CBBiH / ОСНИВАЊЕ ЦББиХ / UTEMELJENJE CBBiH
Srpske sa Zavodom za platni promet uvezanim sa onim
Savezne Republike Jugoslavije. Potom, trebalo je razmotriti
ključna pitanja u vezi s aranžmanom valutnog odbora, a
ticala su se imena, sidrene valute i omjera, dizajna valute, te
procesa upravljanja i očuvanja međunarodnih rezervi.
Međutim, prioritet je bila uspostava strukture CBBiH.
Dejtonskim sporazumom, odnosno dejtonskim
Ustavom (član 7), deﬁnirano je postojanje jedne centralne
banke zadužene za provođenje monetarne politike koju
formuliše UV i koja će, tokom prvih šest godina postojanja,
raditi u okviru aranžmana valutnog odbora. Međutim,
značajno su se razlikovala pojedinačna mišljenja članova
Upravnog vijeća u vezi s implementacijom ustavnih odredbi.
Debate su bile vezane za decentralizaciju nekih od ključnih
funkcija CBBiH. Svi članovi UV-a imali su različite stavove u
vezi sa brojem, imenom i autonomijom jedinica koje je
trebala osnovati CBBiH. U nastojanju da pomiri sve ideje u
okviru ustavnih zahtjeva za, de facto i de jure, postojanjem
samo jedne centralne banke, prvi guverner je predložio
sljedeće rješenje koje je deﬁniralo današnju teritorijalnu
rasprostranjenost organizacionih dijelova CBBiH:
CBBiH će biti nezavisno pravno lice kojim će upravljati
samo Upravno vijeće. CBBiH može uspostavljati “glavne
jedinice”, te “ﬁlijale” koje će biti odgovorne “glavnim
jedinicama”. Sjedište CBBiH i njene periferne jedinice (glavne
jedinice i ﬁlijale) sastavni su dijelovi integrisane jedinice.
Glavne jedinice mogu nositi različita regionalna imena, ali
postojalo je pravilo, bez mogućnosti izuzetaka, da poslije
imena moraju staviti modiﬁkator “ﬁlijala CBBiH”. Guverner
CBBiH mora odobriti rukovodstvo glavnih jedinica. Sve
aktivnosti i odgovornosti glavnih jedinica pod nadzorom su
Upravnog vijeća CBBiH.
Diskusije u vezi sa nazivom i dizajnom valute bile su,
također, žučne i, na momente, neobične. Različita stajališta
članova UV-a o pitanju izgleda novčanica i kovanica
ukomponovana su na način da sačuvaju dejtonski koncept
jedinstvene valute. Bez obzira na lokaciju na kojoj će prvi put
biti puštene u opticaj, novčanice su mogle imati identično lice
sa neutralnim dizajnom i regionalne različitosti na naličju.
Kao i dizajn, ime valute je trebalo biti takvo da njena opća

претходно постојање Народне банке Босне и Херцеговине
и Народне банке Републике Српске са Заводом за платни
промет увезаним с оним Савезне Републике Југославије.
Потом, требало је размотрити кључна питања у вези с
аранжманом валутног одбора, а тицала су се имена,
сидрене валуте и односа, дизајна валуте, те процеса
управљања и очувања међународних резерви. Међутим,
приоритет је била успостава структуре ЦББиХ.
Дејтонским споразумом, односно дејтонским
Уставом (члан 7), дефинисано је постојање једне
централне банке задужене за провођење монетарне
политике коју формулише Управни одбор који ће, током
првих шест година постојања, да ради у оквиру
аранжмана валутног одбора. Међутим, појединачна
м и ш љ е њ а ч л а н о в а Уп р а в н о г о д б о р а у в е з и с
имплементацијом уставних одредби значајно су се
разликовала. Дебате су биле везане за децентрализацију
неких од кључних функција ЦББиХ. Сви чланови УO-a
имали су различите ставове у вези са бројем, именом и
аутономијом јединица које је требало да оснује ЦББиХ. У
настојању да помири све идеје у оквиру уставних захтјева
за, de facto и de jure, постојањем само једне централне
банке, први гувернер је предложио сљедеће рјешење које
је дефинисало данашњу територијалну распрострањеност
организационих дијелова ЦББиХ:
ЦББиХ ће бити независно правно лице којим ће
управљати само Управни одбор. ЦББиХ може да
успоставља “главне јединице”, те “филијале” које би биле
одговорне “главним јединицама”. Сједиште ЦББиХ и њене
периферне јединице (главне јединице и филијале)
саставни су дијелови интегрисане јединице. Главне
јединице могу да носе различита регионална имена, али
постојало је правило, без могућности изузетака, да
послије имена морају да ставе модификатор “филијала
ЦББиХ”. Гувернер ЦББиХ мора да одобри руководство
главних јединица. Све активности и одговорности главних
јединица под надзором су Управног одбора ЦББиХ.
Дискусије у вези са називом и дизајном валуте
такође су биле жучне и на моменте необичне. Различити
ставови чланова УО-а о питању изгледа новчаница и
кованица укомпоновани су на начин да сачувају дејтонски
концепт јединствене валуте. Без обзира на локацију на
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Srpske sa Zavodom za platni promet uvezanim s onim
Savezne Republike Jugoslavije. Potom, trebalo je razmotriti
ključna pitanja u vezi s aranžmanom valutnog odbora, a
ticala su se imena, sidrene valute i omjera, dizajna valute, te
procesa upravljanja i očuvanja međunarodnih pričuvi.
Međutim, prioritet je bila uspostava strukture CBBiH.
Dejtonskim sporazumom, odnosno dejtonskim
Ustavom (članаk 7), deﬁnirano je postojanje jedne središnje
banke zadužene za provedbu monetarne politike koju
formulira UV i koja će, tijekom prvih šest godina postojanja,
raditi u okviru aranžmana valutnog odbora. Međutim,
značajno su se razlikovala pojedinačna mišljenja članova
Upravnog vijeća u vezi s implementacijom ustavnih odredbi.
Debate su bile vezane za decentralizaciju nekih od ključnih
funkcija CBBiH. Svi članovi UV-a imali su različita stajališta u
vezi sa brojem, imenom i autonomijom jedinica koje je
trebala osnovati CBBiH. U nastojanju da pomiri sve ideje u
okviru ustavnih zahtjeva za, de facto i de jure, postojanjem
samo jedne središnje banke, prvi guverner je predložio
sljedeće rješenje koje je deﬁniralo današnju teritorijalnu
rasprostranjenost organizacijskih dijelova CBBiH:
CBBiH će biti neovisna pravna osoba kojom će
upravljati samo Upravno vijeće. CBBiH može uspostavljati
“glavne jedinice”, te “podružnice” koje će biti odgovorne
“glavnim jedinicama”. Sjedište CBBiH i njene periferne
jedinice (glavne jedinice i podružnice) sastavni su dijelovi
integrirane jedinice. Glavne jedinice mogu nositi različita
regionalna imena, ali postojalo je pravilo, bez mogućnosti
izuzetaka, da poslije imena moraju staviti modiﬁkator
“podružnica CBBiH”. Guverner CBBiH mora odobriti čelništvo
glavnih jedinica. Sve aktivnosti i odgovornosti glavnih
jedinica pod nadzorom su Upravnog vijeća CBBiH.
Diskusije u vezi sa nazivom i dizajnom valute bile su,
također, žučne i, povremeno, neobične. Različita stajališta
članova UV-a o pitanju izgleda novčanica i kovanica
ukomponirana su na način da sačuvaju dejtonski koncept
jedinstvene valute. Bez obzira na lokaciju na kojoj će prvi put
biti puštene u optjecaj, novčanice su mogle imati identično
lice sa neutralnim dizajnom i regionalne različitosti na
naličju. Kao i dizajn, ime valute je trebalo biti takvo da njena

2.1. OSNIVANJE CBBiH / ОСНИВАЊЕ ЦББиХ / UTEMELJENJE CBBiH
prihvaćenost ne bude ugrožena, ali takvo da ukazuje na jasan
prekid sa prethodnim monetarnim režimom. Nakon
dugotrajnih pregovora u vezi sa dizajnom valute, prve
novčanice konvertibilne marke (KM) u apoenima 1 KM, 5 KM i
10 KM izdate su 22. juna 1998. godine, a u apoenima 20 KM,
50 KM i 100 KM 27. jula 1998. godine. Prve kovanice KM
izdate su 9. decembra 1998. godine u apoenima 10 feninga
(F), 20 F i 50 F.
Oko pitanja upravljanja međunarodnim rezervama,
članovi UV-a složili su se da bi glavna strategija trebalo biti
ona koja osigurava optimalan povrat od investiranja likvidnih
sredstva CBBiH uz minimalan rizik. Međutim, javile su
razlike u percepciji na koji način se to može najbolje ostvariti.
Republika Srpska je željela da devizne rezerve akumulirane u
njihovoj glavnoj jedinici CBBiH budu zadržane ondje, iako
pod kontrolom UV-a. Ostali članovi Upravnog vijeća podržali
su prijedlog guvernera koji je oslikavao standardne prakse
centralnog bankarstva, a koje su postojale čak i u visoko
decentraliziranim sistemima. Komercijalnim bankama i
drugim ekonomskim agentima bit će dozvoljeno da drže i
upravljaju vlastitom deviznom aktivom koja bi bila
prenesena u devizne rezerve CBBiH jedino pod uslovom da ih
banka, u vlastito ime ili u ime svojih klijenata, želi prodati
CBBiH u zamjenu za određenu sumu nove domaće valute.
Rezerve CBBiH bile bi čuvane na računima korespondentskih
banaka CBBiH u inostranstvu i njima bi upravljalo UV.
Zbog naglašene političke osjetljivosti, Upravno vijeće,
koje je predstavljalo tri politička senzibiliteta zemlje, do kraja
januara 1997. godine nije moglo postići puni konsenzus o
ovim fundamentalnim pitanjima u vezi s uspostavljanjem
CBBiH. To je i bio razlog obraćanja prvog guvernera
Predsjedništvu BiH za smjernice, kako bi se hitno postigao
neophodan kompromis. Konsultacije na najvišem
političkom nivou, uključujući i visokog predstavnika, krajem
maja 1997. otvorile su put općem sporazumu između
članova Upravnog vijeća CBBiH u vezi sa fundamentalnim
pitanjima oko osnivanja centralne banke. Zakon o CBBiH
usvojen je 20.06.1997. godine, a CBBiH je počela sa radom
11.08.1997. godine.

којој ће први пут бити пуштене у оптицај, новчанице су
могле да имају идентично лице са неутралним дизајном и
регионалне различитости на наличју. Као и дизајн, име
валуте требало је да буде такво да њена општа
прихваћеност не буде угрожена, али и да указује на јасан
прекид са претходним монетарним режимом. Након
дуготрајних преговора у вези са дизајном валуте, прве
новчанице конвертибилне марке (КМ) у апоенима 1 КМ, 5
КМ и 10 КМ издате су 22. јуна 1998. године, а у апоенима 20
КМ, 50 КМ и 100 КМ 27. јула 1998. године. Прве кованице
КМ издате су 9. децембра 1998. године у апоенима 10
фенинга (F), 20 F и 50 F.
Око питања управљања међународним резервама,
чланови УO-а су се сложили да би главна стратегија
требало да буде она која обезбјеђује оптималан поврат од
инвестирања ликвидних средства ЦББиХ уз минималан
ризик. Међутим, јавиле су се разлике у перцепцији на који
начин то може најбоље да се оствари. Република Српска је
жељела да девизне резерве акумулисане у њиховој
главној јединици ЦББиХ буду ондје задржане, иако под
контролом УO-а. Остали чланови УO-а подржали су
приједлог гувернера који је осликавао стандардне праксе
централног банкарства, које су постојале чак и у високо
децентрализованим системима. Комерцијалним банкама
и другим економским агентима биће дозвољено да држе и
управљају сопственом девизном активом која би била
пренесена у девизне резерве ЦББиХ једино под условом
да банка жели да их прода, у своје или у име својих
клијената, ЦББиХ у замјену за одређену суму нове домаће
валуте. Резерве ЦББиХ биле би чуване на рачунима
кореспондентских банака ЦББиХ у иностранству и њима
би управљо УO.
Због наглашене политичке осјетљивости, Управни
одбор који је представљао три политичка сензибилитета
земље, до краја јануара 1997. године није могао да
постигне пуни консензус о овим фундаменталним
питањима у вези са успостављањем ЦББиХ. То је и био
разлог обраћања првог гувернера Предсједништву БиХ за
смјернице како би се хитно постигао неопходан
компромис. Консултације на највишем политичком нивоу,
укључујући и високог представника, крајем маја 1997.
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opća prihvaćenost ne bude ugrožena, ali i takvo da ukazuje
na jasan prekid sa prethodnim monetarnim režimom. Nakon
dugotrajnih pregovora u vezi sa dizajnom valute, prve
novčanice konvertibilne marke (KM) u apoenima 1 KM, 5 KM i
10 KM izdane su 22. lipnja 1998. godine, a u apoenima 20 KM,
50 KM i 100 KM 27. srpnja 1998. godine. Prve kovanice KM
izdane su 9. prosinca 1998. godine u apoenima 10 feninga (F),
20 F i 50 F.
Oko pitanja upravljanja međunarodnim pričuvama,
članovi UV-a složili su se da bi glavna strategija trebalo biti
ona koja osigurava optimalan povrat od investiranja likvidnih
sredstva CBBiH uz minimalan rizik. Međutim, javile su
razlike u percepciji na koji način se to može najbolje ostvariti.
Republika Srpska je željela da devizne rezerve akumulirane u
njihovoj glavnoj jedinici CBBiH budu zadržane ondje, iako
pod kontrolom UV-a. Ostali članovi Upravnog vijeća podržali
su prijedlog guvernera koji je oslikavao standardne prakse
središnjeg bankarstva, a koje su postojale čak i u visoko
decentraliziranim sustavima. Komercijalnim bankama i
drugim ekonomskim agentima bit će dozvoljeno da drže i
upravljaju vlastitom deviznom aktivom koja bi bila
prenesena u devizne pričuve CBBiH jedino pod uvjetom da ih
banka, u vlastito ime ili u ime svojih klijenata, želi prodati
CBBiH u zamjenu za određenu sumu nove domaće valute.
Pričuve CBBiH bile bi čuvane na računima korespondentskih
banaka CBBiH u inozemstvu i njima bi upravljalo UV.
Zbog naglašene političke osjetljivosti, Upravno vijeće,
koje je predstavljalo tri politička senzibiliteta zemlje, do kraja
siječnja 1997. godine nije moglo postići puni konsenzus o
ovim temeljnim pitanjima u vezi s utemeljenjem CBBiH. To je
i bio razlog obraćanja prvog guvernera Predsjedništvu BiH za
smjernice, kako bi se žurno postigao neophodan
kompromis. Konzultacije na najvišoj političkoj razini,
uključujući i visokog predstavnika, krajem svibnja 1997.
otvorile su put općem sporazumu između članova Upravnog
vijeća CBBiH u vezi sa fundamentalnim pitanjima oko
utemeljenja središnje banke. Zakon o CBBiH usvojen je
20.06.1997. godine, a CBBiH je počela sa radom 11.08.1997.
godine.

2.1. OSNIVANJE CBBiH / ОСНИВАЊЕ ЦББиХ / UTEMELJENJE CBBiH
Gospodin Peter Nicholl, bivši zamjenik guvernera
Centralne banke Novog Zelanda, preuzeo je dužnost
guvernera 31.10.1997. godine. U prvim godinama njegovog
prvog mandata okončana je likvidacija Narodne banke Bosne
i Hercegovine (NBBiH), KM je postala jedino zakonsko
sredstvo plaćanja u unutrašnjem bezgotovinskom platnom
prometu, a do 2000. godine je provedena reforma platnog
prometa. Tim aktivnostima je CBBiH uspostavljena u punom
kapacitetu, na način deﬁniran Zakonom.
Odlaganje likvidacije NBBiH je predstavljalo ozbiljnu
prijetnju očuvanju valutnog odbora i solventnosti
ﬁnansijskog sistema. Krajem 1998. godine je donesena
strategija za očuvanje valutnog odbora tokom procesa
likvidacije NBBiH u kojoj je precizirano da se nikakve
transakcije neće vršiti sa NBBiH računa, osim onih
preciziranih strategijom, a kantoni i odabrane vladine
institucije su se obavezali da će pokriti dugovanja prema
NBBiH do kraja avgusta 1999. godine. Također, komercijalne
banke u procesu likvidacije NBBiH nisu mogle davati kredite
kantonima, niti prikupljati nepokrivene depozite, a sredstva
proistekla iz procesa likvidacije NBBiH su se koristila za
isplatu deponenata. CBBiH je, po zaključenim monetarnim
aranžmanima sa NBBiH, u svoju monetarnu pasivu preuzela
od NBBiH dio monetarne pasive u bosanskohercegovačkom
dinaru (BHD), što je predstavljalo ekvivalent 132 miliona
KM 1 . Paralelno s tim, CBBiH je od NBBiH preuzela i
ekvivalentan iznos devizne aktive NBBiH. Prilikom takvih
transakcija ispoštovani su principi aranžmana valutnog
odbora, i to na osnovama tada važećih deviznih kurseva (100
BHD za 1 DEM, a pošto je devizni kurs za 1 DEM bio 1 KM, to
je bila čvrsta osnova da se i prema 1 KM primijeni kurs od 100
BHD). Na tim principima uspostavljen je i početni monetarni
bilans CBBiH. Sa završenim procesom likvidacije, CBBiH je
mogla uspostaviti praćenje cjelokupne monetarne baze u
punom kapacitetu, u skladu sa međunarodnom praksom u
zemljama sa stabilnim monetarnim sistemom, posebno u
onima koje primjenjuju aranžman valutnog odbora.
Sa 11. augustom 1997. godine sve cijene i sva plaćanja
su se počeli izražavati u KM, a svi učesnici u platnom sistemu
koji su na svojim računima kod institucija platnog prometa

отвориле су пут општем споразуму између чланова УO
ЦББиХ у вези са фундаменталним питањима око оснивања
централне банке. Закон о ЦББиХ усвојен је 20.06.1997.
године, а ЦББиХ је почела са радом 11.08.1997. године.
Господин Питер Никол, бивши замјеник гувернера
Централне банке Новог Зеланда, преузео је дужност
гувернера 31.10.1997. године. У првим годинама његовог
првог мандата окончана је ликвидација Народне банке
Босне и Херцеговине (НББиХ), КМ је постала једино
законско средство плаћања у унутрашњем безготовинском платном промету, а до 2000. године је проведена
реформа платног промета. Тим активностима је ЦББиХ
успостављена у пуном капацитету, на начин како је
дефинисано Законом.
Одлагање ликвидације НББиХ је представљало
озбиљну пријетњу очувању валутног одбора и
солвентности финансијског система. Крајем 1998. године
донијета је стратегија за очување валутног одбора током
процеса ликвидације НББиХ у којој је прецизирано да се
никакве трансакције неће вршити са НББиХ рачуна, осим
оних прецизираних стратегијом, а кантони и одабране
владине институције су се обавезали да ће покрити
дуговања према НББиХ до краја августа 1999. године.
Такође, комерцијалне банке у процесу ликвидације
НББиХ нису могле да дају кредите кантонима, ни да
прикупљају непокривене депозите, а средства проистекла
из процеса ликвидације НББиХ користила су се за исплату
депонената. ЦББиХ је, по закљученим монетарним
аранжманима са НББиХ, у своју монетарну пасиву
преузела од НББиХ дио монетарне пасиве у босанскохерцеговачком динару (BHD), што је представљало
еквивалент 132 милиона КМ1. Паралелно с тим, ЦББиХ је
од НББиХ преузела и еквивалентан износ девизне активе
НББиХ. Приликом таквих трансакција испоштовани су
принципи аранжмана валутног одбора и то на основама
тада важећих девизних курсева (100 BHD за 1 DEM, а
пошто је девизни курс за 1 DEM био 1 КМ, то је билo чврст
основ да се и према 1 КМ примијени курс од 100 BHD). На
тим принципима успостављен је и почетни монетарни
биланс ЦББиХ. Са завршеним процесом ликвидације,
ЦББиХ је могла да успостави праћење цјелокупне
монетарне базе у пуном капацитету, у складу са

Gospodin Peter Nicholl, bivši zamjenik guvernera
Središnje banke Novog Zelanda, preuzeo je dužnost
guvernera 31.10.1997. godine. U prvim godinama njegovog
prvog mandata okončana je likvidacija Narodne banke Bosne
i Hercegovine (NBBiH), KM je postala jedino zakonsko
sredstvo plaćanja u unutarnjem bezgotovinskom platnom
prometu, a do 2000. godine je provedena reforma platnog
prometa. Tim aktivnostima je CBBiH utemeljena u punom
kapacitetu, na način deﬁniran Zakonom.
Odlaganje likvidacije NBBiH je predstavljalo ozbiljnu
prijetnju očuvanju valutnog odbora i solventnosti
ﬁnancijskog sustava. Krajem 1998. godine donesena je
strategija za očuvanje valutnog odbora tijekom procesa
likvidacije NBBiH u kojoj je precizirano da se nikakve
transakcije neće vršiti sa NBBiH računa, osim onih
preciziranih strategijom, a kantoni i odabrane vladine
institucije su se obvezali da će pokriti dugovanja prema
NBBiH do kraja kolovoza 1999. godine. Također,
komercijalne banke u procesu likvidacije NBBiH nisu mogle
davati kredite kantonima, niti prikupljati nepokrivene
depozite, a sredstva proistekla iz procesa likvidacije NBBiH
su se koristila za isplatu deponenata. CBBiH je, po
zaključenim monetarnim aranžmanima sa NBBiH, u svoju
monetarnu pasivu preuzela od NBBiH dio monetarne pasive
u bosanskohercegovačkom dinaru (BHD), što je
predstavljalo ekvivalent 132 milijuna KM1. Paralelno s tim,
CBBiH je od NBBiH preuzela i ekvivalentan iznos devizne
aktive NBBiH. Prilikom takvih transakcija ispoštovani su
principi aranžmana valutnog odbora, i to na osnovama tada
važećih deviznih tečajeva (100 BHD za 1 DEM, a pošto je
devizni tečaj za 1 DEM bio 1 KM, to je bila čvrsta osnova da se i
prema 1 KM primijeni tečaj od 100 BHD). Na tim principima
uspostavljena je i početna monetarna bilanca CBBiH. Sa
završenim procesom likvidacije, CBBiH je mogla uspostaviti
praćenje cjelokupne monetarne baze u punom kapacitetu, u
skladu sa međunarodnom praksom u zemljama sa stabilnim
monetarnim sustavom, osobito u onima koje primjenjuju
aranžman valutnog odbora.
Sa 11. kolovozom 1997. godine sve cijene i sva
plaćanja počeli su se izražavati u KM, a svi sudionici u

1

1

1

Ukupan iznos preuzete monetarne pasive iznosio je 273 miliona DEM.

Укупан износ преузете монетарне пасиве износио је 273 милиона DEM.
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Ukupan iznos preuzete monetarne pasive iznosio je 273 milijuna DEM.
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imali novčana sredstva u BHD dobili su odgovarajuća
sredstva u KM. U novembru 1998. godine Savezna Republika
Jugoslavija odvojila je veze između svog i platnog sistema
Republike Srpske, a od početka 1999. godine KM je jedino
zakonsko sredstvo plaćanja u unutrašnjem bezgotovinskom
platnom prometu. Do uspostave modernih platnih sistema u
CBBiH, u skladu sa Zakonom o CBBiH, čekalo se do 2000.
godine.

међународном праксом у земљама са стабилним
монетарним системом, посебно у онима које примјењују
аранжман валутног одбора.
Са 11. августом 1997. године све цијене и сва
плаћања почели су да се изражавају у КМ, а сви учесници у
платном систему који су на својим рачунима код
институција платног промета имали новчана средства у
BHD добили су одговарајућа средства у KM. У новембру
1998. године Савезна Република Југославија одвојила је
везе између свог и платног система Републике Српске, а
од почетка 1999. године КМ је једино законско средство
плаћања у унутрашњем безготовинском платном промету.
До успоставе модерних платних система у ЦББиХ, у складу
са Законом о ЦББиХ, чекало се до 2000. године.
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platnog sustava Republike Srpske, a od početka 1999.
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2.2. RAZVOJ I FUNKCIJA CBBiH / РАЗВОЈ И ФУНКЦИЈА ЦББиХ / RAZVITAK I FUNKCIJA CBBiH
U skladu sa mandatom CBBiH, funkcije CBBiH počele
su se intenzivno razvijati od 2000. godine, i to ne isključivo u
djelatnostima usko vezanim za njenu temeljnu funkciju,
provođenje monetarne politike. Kontinuirani cilj CBBiH je da
u okviru svojih nadležnosti doprinese osiguranju ﬁnansijske
stabilnosti i pruži podršku ekonomskom razvoju zemlje, kao
i ispunjavanju preuzetih međunarodnih obaveza BiH.

У складу са мандатом ЦББиХ, функције ЦББиХ
почеле су интензивно да се развијају од 2000. године, и то
не искључиво у дјелатностима уско везаним за њену
основну функцију, провођење монетарне политике.
Континуирани циљ ЦББиХ је да у оквиру својих надлежности допринесе осигурању финансијске стабилности и
пружи подршку економском развоју земље, као и
испуњавању преузетих међународних обавеза БиХ.

U skladu sa mandatom CBBiH, funkcije CBBiH počele
su se intenzivno razvijati od 2000. godine, i to ne isključivo u
djelatnostima usko vezanim za njenu temeljnu funkciju,
provođenje monetarne politike. Kontinuirani cilj CBBiH je da u
okviru svojih nadležnosti doprinese osiguranju ﬁnancijske
stabilnosti i pruži potporu ekonomskom razvitku zemlje, kao
i ispunjavanju preuzetih međunarodnih obveza BiH.
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U BiH se, kao režim monetarne politike, primjenjuje
valutni odbor koji se zasniva na ﬁksnom deviznom kursu i
zakonom eksplicitno utvrđenim pravilima. Osnovna svrha
pravila je uspostavljanje kredibiliteta centralne banke i
izbjegavanje eventualnih gubitaka zbog donošenja
nekonzistentnih odluka nosilaca ekonomske politike, koje bi
mogle štetiti osnovnim makroekonomskim kretanjima u
zemlji. Osnovna pravila valutnog odbora, sažeta ispod,
sadržana su u Zakonu o Centralnoj banci.
1. Kurs KM ﬁksiran je u odnosu na euro u omjeru 1 EUR =
1,95583 KM. Devizni kurs predstavlja ﬁksiranu nominalnu
varijablu za koju se vezuju inﬂaciona očekivanja javnosti,
čime se osigurava stabilnost cijena u ekonomiji.
2. CBBiH vrši emisiju i povlačenje novca isključivo
kupovinom i prodajom konvertibilnih maraka u zamjenu za
strane valute. Transakcije kupovine i prodaje konvertibilne
marke CBBiH vrši s komercijalnim bankama, kao i s državnim
institucijama koje imaju depozite kod CBBiH, s tim da ostali
ekonomski subjekti novčana sredstva u domaćoj valuti
dobijaju preko komercijalnih banaka.
3. Neto devizne rezerve CBBiH u svakom trenutku
moraju u potpunosti pokrivati njene monetarne obaveze u

У БиХ се као режим монетарне политике примјењује
валутни одбор који се заснива на фиксном девизном курсу
и законом експлицитно утврђеним правилима. Основна
сврха правила је успостављање кредибилитета централне
банке и избјегавање евентуалних губитака због доношења неконзистентних одлука носилаца економске
политике, које би могле да штете основним макроекономским кретањима у земљи. Основна правила
валутног одбора, сажета испод, садржана су у Закону о
Централној банци.
1. Курс КМ фиксиран је у односу на евро у односу 1 EUR
= 1,95583 КМ. Девизни курс представља фиксирану
номиналну варијаблу за коју се везују инфлациона
очекивања јавности, чиме се обезбјеђује стабилност
цијена у економији.
2. ЦББиХ врши емисију и повлачење новца искључиво
куповином и продајом конвертибилних марака у замјену
за стране валуте. Трансакције куповине и продаје
конвертибилне марке ЦББиХ врши с комерцијалним
банкама, као и са државним институцијама које имају
депозите код ЦББиХ, с тим да остали економски субјекти
новчана средства у домаћој валути добијају преко
комерцијалних банака.
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U BiH se, kao režim monetarne politike, primjenjuje
valutni odbor koji se temelji na ﬁksnom deviznom tečaju i
zakonom eksplicitno utvrđenim pravilima. Osnovna svrha
pravila je uspostavljanje kredibiliteta središnje banke i
izbjegavanje eventualnih gubitaka zbog donošenja nekonzistentnih odluka nositelja ekonomske politike, koje bi mogle
štetiti osnovnim makroekonomskim kretanjima u zemlji.
Osnovna pravila valutnog odbora, sažeta ispod, sadržana su u
Zakonu o Centralnoj banci.
1. Tečaj KM ﬁksiran je u odnosu na euro u omjeru 1 EUR =
1,95583 KM. Devizni tečaj predstavlja ﬁksiranu nominalnu
varijablu za koju se vezuju inﬂaciona očekivanja javnosti,
čime se osigurava stabilnost cijena u ekonomiji.
2. CBBiH vrši emisiju i povlačenje novca isključivo
kupovinom i prodajom konvertibilnih maraka u zamjenu za
strane valute. Transakcije kupovine i prodaje konvertibilne
marke CBBiH vrši s komercijalnim bankama, kao i s državnim
institucijama koje imaju depozite kod CBBiH, s tim da ostali
ekonomski subjekti novčana sredstva u domaćoj valuti
dobijaju preko komercijalnih banaka.
3. Neto devizne pričuve CBBiH u svakom trenutku moraju
u potpunosti pokrivati njene monetarne obveze u
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konvertibilnim markama, koje čine sve novčanice i kovani
novac u opticaju, salda računa rezervi komercijalnih banaka
kod CBBiH i ostali depoziti po viđenju kod CBBiH.

3. Нето девизне резерве ЦББиХ у сваком тренутку
морају у потпуности да покривају њене монетарне
обавезе у конвертибилним маркама, које чине све
новчанице и ковани новац у оптицају, салда рачуна
резерви комерцијалних банака код ЦББиХ и остали
депозити по виђењу код ЦББиХ.

konvertibilnim markama, koje čine sve novčanice i kovani
novac u optjecaju, salda računa pričuva komercijalnih
banaka kod CBBiH i ostali depoziti po viđenju kod CBBiH.

U kretanju deviznih rezervi, od uspostavljanja CBBiH
pa do danas, mogu se razlikovati tri perioda (graﬁkon 1.).
Period do 2008. godine obilježen je snažnim rastom deviznih
rezervi. Osnovni faktori rasta koji su obilježili ovaj period su:
kreditna aktivnost bankarskog sektora privatizacije,
uvođenje eura i stand by aranžmani sa MMF-om. Od 2009. do
2013. godine zabilježen je značajan rast javnog vanjskog
duga, usljed kojeg se, i pored razduživanja banaka prema
inostranstvu, nivo deviznih rezervi nije značajno mijenjao.
Vanjsko zaduživanje vlade posljedica je naglašenog
zaduživanja u periodu krize, da bi se kasnije nastavilo u svrhu
ﬁnansiranja infrastrukturnih projekata. Istovremeno, na
strani privatnog sektora, ﬁnansijski posrednici (prvenstveno
banke) kontinuirano smanjuju svoju bruto zaduženost nakon
2009. godine, dok ostali segmenti privatnog sektora imaju
stabilan nivo vanjskog duga do 2012. godine. Nakon 2012.
godine porastao je nivo duga nebankarskih privatnih
preduzeća. Od 2014. godine zabilježen je i značajan rast
depozita, prvenstveno sektora stanovništva, zbog kojeg je
rast deviznih rezervi ponovo intenziviran.

У кретању девизних резерви, од успостављања
ЦББиХ па до данас, могу да се разликују три периода
(графикон 1.). Период до 2008. године обиљежен је
снажним растом девизних резерви. Основни фактори
раста који су обиљежили овај период су: кредитна
активност банкарског сектора приватизације, увођење
eбра и stand by аранжмани са ММФ-ом. Од 2009. до 2013.
године забиљежен је значајан раст јавног спољног дуга,
због којег се, и поред раздуживања банака према
иностранству, ниво девизних резерви није значајно
мијењао. Спољно задуживање владе посљедица је
наглашеног задуживања у периоду кризе, да би се
касније наставило у циљу финансирања инфраструктурних пројеката. Истовремено, на страни приватног
сектора, финансијски посредници (првенствено банке)
континуирано смањују своју бруто задуженост након
2009. године, док остали сегменти приватног сектора
имају стабилан ниво спољног дуга до 2012. године. Након
2012. порастао је ниво дуга небанкарских приватних
предузећа. Од 2014. године забиљежен је и значајан раст
депозита, првенствено сектора становништва, због
којега је раст девизних резерви поново интензивиран.

U kretanju deviznih pričuva, od utemeljenja CBBiH pa
do danas, mogu se razlikovati tri razdoblja (slika 1.).
Razdoblje do 2008. godine obilježen je snažnim rastom
deviznih pričuva. Osnovni čimbenici rasta koji su obilježili ovo
razdoblje su: kreditna aktivnost bankarskog sektora
privatizacije, uvođenje eura i stand by aranžmani sa MMFom. Od 2009. do 2013. godine zabilježen je značajan rast
javnog vanjskog duga, usljed kojeg se, i pored razduživanja
banaka prema inozemstvu, razina deviznih pričuva nije
značajno mijenjala. Vanjsko zaduživanje vlade posljedica je
naglašenog zaduživanja u razdoblju krize, da bi se kasnije
nastavilo u svrhu ﬁnanciranja infrastrukturnih projekata.
Istodobno, na strani privatnog sektora, ﬁnancijski posrednici
(prvenstveno banke) kontinuirano smanjuju svoju bruto
zaduženost nakon 2009. godine, dok ostali segmenti
privatnog sektora imaju stabilnu razinu vanjskog duga do
2012. godine. Nakon 2012. godine porasla je razina duga
nebankarskih privatnih poduzeća. Od 2014. godine
zabilježen je i značajan rast depozita, prvenstveno sektora
stanovništva, zbog kojeg je rast deviznih pričuva ponovo
intenziviran.
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Značajno je naglasiti da u proteklih 20 godina jedan od
osnovih principa stabilnosti valutnog odbora, pokrivenost
monetarne pasive i domaće valute neto deviznim rezervama,
nikada nije bio ugrožen, osim u prvim mjesecima neposredno
po osnivanju CBBiH, a do završetka likvidacije NBBiH.

Значајно је нагласити да у протеклих 20 година
један од основих принципа стабилности валутног одбора,
покривеност монетарне пасиве и домаће валуте нето
девизним резервама, осим у првим мјесецима непосредно
по оснивању ЦББиХ, а до завршетка ликвидације НББиХ,
никада није био угрожен.

Značajno je naglasiti da u proteklih 20 godina jedan od
osnovnih principa stabilnosti valutnog odbora, pokrivenost
monetarne pasive i domaće valute neto deviznim pričuvama,
nikada nije bio ugrožen, osim u prvim mjesecima neposredno
po osnutku CBBiH, a do završetka likvidacije NBBiH.
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Graﬁkon 1:
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2.2.1.
PROVOĐENJE
MONETARNE
POLITIKE
U skladu sa aranžmanom valutnog odbora, nivo
deviznih rezervi se mijenja u skladu sa promjenama u
platnobilansnoj poziciji zemlje, kao i po osnovu efekata
investiranja deviznih rezervi. Da bi došlo do porasta ponude
novca u domaćoj ekonomiji, CBBiH mora steći dodatnu
rezervnu valutu. Konverzijom deviznih priliva u domaću
valutu preko deviznog prozora bilježi se proporcionalan rast
monetarne pasive u bilansu stanja CBBiH. Povećanje
monetarne baze, dalje, putem procesa monetarno-kreditne
multiplikacije preko bankarskog sektora, dovodi do
povećanja šireg novca u ekonomiji.
Dobit od investiranja devizinih rezervi predstavlja
jedan od osnovih izvora povećanja kapitala CBBiH. Početni
kapital od 25 miliona KM i generalne rezerve (zadržana dobit)
predstavljaju glavninu kapitala i rezervi CBBiH. CBBiH je u
prvih dvadeset godina postojanja svaku ﬁnansijsku godinu
poslovala sa pozitivnim ﬁnansijskim rezultatom, i ostvarila
ukupan čisti proﬁt u iznosu od 967,32 miliona KM, od čega je
429,42 miliona KM distribuirano prema državnom budžetu, a
ostatak je raspoređen u generalne rezerve CBBiH.

У складу са аранжманом валутног одбора, ниво
девизних резерви се мијења у складу са промјенама у
платнобилансној позицији земље, као и по основу ефеката
инвестирања девизних резерви. Да би дошло до пораста
понуде новца у домаћој економији, ЦББиХ мора да стекне
додатну резервну валуту. Конверзијом девизних прилива
у домаћу валуту преко девизног прозора биљежи се
пропорционалан раст монетарне пасиве у билансу стања
ЦББиХ. Повећање монетарне базе, даље, путем процеса
монетарно-кредитне мултипликације преко банкарског
сектора, доводи до повећања ширег новца у економији.
Добит од инвестирања девизних резерви представља један од основих извора повећања капитала ЦББиХ.
Почетни капитал од 25 милиона КМ и генералне резерве
(задржана добит) представљају главнину капитала и
резерви ЦББиХ. ЦББиХ је у првих двадесет година
постојања сваку финансијску годину пословала са
позитивним финансијским резултатом, и остварила укупан
чисти профит у износу од 967,32 милиона КМ, од чега је
429,42 милиона КМ дистрибуисано према државном
буџету, а остатак је распоређен у генералне резерве
ЦББиХ.
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U skladu s aranžmanom valutnog odbora, razina
deviznih pričuva mijenja se u skladu sa promjenama u
platnobilačnoj poziciji zemlje, kao i po osnovi učinaka
investiranja deviznih pričuva. Da bi došlo do porasta ponude
novca u domaćoj ekonomiji, CBBiH mora steći dodatnu
pričuvnu valutu. Konverzijom deviznih priljeva u domaću
valutu preko deviznog prozora bilježi se proporcionalan rast
monetarne pasive u bilanci stanja CBBiH. Povećanje
monetarne baze, dalje, putem procesa monetarno-kreditne
multiplikacije preko bankarskog sektora, dovodi do
povećanja šireg novca u ekonomiji.
Dobit od investiranja deviznih pričuva predstavlja jedan
od temeljnih izvora povećanja kapitala CBBiH. Početni kapital
od 25 milijuna KM i generalne pričuve (zadržana dobit)
predstavljaju glavninu kapitala i pričuva CBBiH. CBBiH je u
prvih 20 godina postojanja svaku ﬁnancijsku godinu
poslovala sa pozitivnim ﬁnancijskim rezultatom, i ostvarila
ukupan čisti proﬁt u iznosu od 967,32 milijuna KM, od čega je
429,42 milijuna KM distribuirano prema državnom
proračunu, a ostatak raspoređen u generalne pričuve CBBiH.
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u milionima KM / у милионима КМ / u milijunima KM

Čisti proﬁt CBBiH
Чист профит ЦББиХ
Čisti proﬁt CBBiH

Zadržano u kapitalu CBBiH
Задржано у капиталу ЦББиХ
Zadržano u kapitalu CBBiH

Transferisano u budžet BiH
Трансферисано у буџет БиХ
Transferirano u proračun BiH

1997

0.45

0.45

0.00

1998

0.08

0.08

0.00

1999

3.99

3.99

0.00

2000

24.83

24.83

0.00

2001

36.57

36.57

0.00

2002

58.02

58.02

0.00

2003

33.93

33.93

0.00

2004

30.37

12.15

18.22

2005

38.15

18.48

19.67

2006

78.94

58.95

19.99

2007

142.60

82.68

59.92

2008

199.42

79.77

119.65

2009

95.79

38.31

57.47

Tabela 1:
Raspodjela čistog proﬁta
CBBiH od osnivanja

2010

33.18

13.27

19.91

2011

45.93

18.37

27.56

Izvor: CBBiH

2012

34.13

13.65

20.48

Tabela 1:
Расподјела чистог профита
ЦББиХ од оснивања

2013

30.09

12.03

18.05

2014

35.41

14.16

21.25

Извор: ЦББиХ

2015

31.38

12.55

18.83

Tablica 1:
Raspodjela čistog proﬁta
CBBiH od utemeljenja

2016

14.06

5.62

8.44

967.32

537.89

429.42

Izvor: CBBiH

Ukupno za period/Укупно за период/Ukupno za razdoblje
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Proces upravljanja deviznim rezervama višestruko je
unapređivan od osnivanja CBBiH. Devizne rezerve CBBiH
investiraju se prema pravilima sigurnosti, likvidnosti i
proﬁtabilnosti. U periodu do 2006. godine, jedini instrument u
koji su devizne rezerve investirane bili su depoziti kod
međunarodnih poslovnih banaka visokog kreditnog rejtinga.
Tokom 2006. godine, započelo se sa procesima investiranja u
vrijednosne papire. U početku su korištene usluge stranih
institucija za upravljanje portfoliom. Osnovna svrha
promjene investicijske politike bila je diverziﬁkacija portfolija
deviznih rezervi sa ciljem smanjenja ukupnog rizika. S
počecima ﬁnansijske krize 2007. godine, vođena principom
sigurnosti, CBBiH postepeno preusmjerava depozite iz
međunarodnih poslovnih banaka u centralne banke Evropske
monetarne unije (EMU). Nakon što su zaposlenici CBBiH
stekli neophodna znanja i vještine, CBBiH od 2009. godine
samostalno investira devizne rezerve u vrijednosne papire,
državne obveznice koje nose visoki krediti rejting, kao i
vrijednosni papiri centralnih banaka i internacionalnih
poslovnih banaka, također visokog kreditnog rejtinga. Pored
toga, od 2009. godine dio deviznih rezervi investira se u
monetarno zlato, a sa ciljem diverziﬁkacije portfolija deviznih
rezervi i činjenice da se monetarno zlato smatra sigurnom
investicijom.
Djelujući u mandatu valutog odbora, CBBiH je aktivno
koristila obaveznu rezervu kao jedini raspoloživi instrument
monetarne politike. Izmjenama stope izdvajanja obavezne
rezerve, strukture osnovice za obračun obavezne rezerve i
politike naknade CBBiH nastojala je realizovati različite
makroekonomske i makroprudencijalne ciljeve, u zavisnosti
od faze ciklusa u kojoj se domaća ekonomija nalazila.
Uspostavljanjem CBBiH, prvi cilj je bio steći povjerenje
građana i privrede u domaću valutu i CBBiH kao monetarnu
instituciju. Obaveza izdvajanja prvobitno se odnosila samo na
depozite u domaćoj valuti, a banke su bile u mogućnosti
koristiti i sredstva u trezorima za ispunjavanje obavezne
rezerve. Do sredine 2003. godine nije bilo značajnijih
promjena u regulativi obavezne rezerve u BiH. Promjene u
sistemu obavezne rezerve (OR) koje su stupile na snagu 01.
juna 2003. godine su vrlo značajne. Tim je promjenama
omogućena veća eﬁkasnost monetarnog upravljanja CBBiH,
a regulativa je u značajnoj mjeri usklađena s onom u

Процес управљања девизним резервама вишеструко је унапређиван од оснивања ЦББиХ. Девизне
резерве ЦББиХ инвестирају се према правилима
сигурности, ликвидности и профитабилности. У периоду до
2006. године, једини инструмент у који су девизне резерве
инвестиране били су депозити код међународних
пословних банака високог кредитног рејтинга. Током 2006.
године, започело се са процесима инвестирања у хартије
од вриједности. У почетку су коришћене услуге страних
институција за управљање портфељом. Основни циљ
промјене инвестиционе политике било је диверсификација
портфеља девизних резерви са циљем смањења укупног
ризика. Са почецима финансијске кризе 2007. године,
вођена принципом сигурности, ЦББиХ постепено
преусмјерава депозите из међународних пословних
банака у централне банке Европске монетарне уније (ЕМУ).
Након што су запосленици ЦББиХ стекли неопходна знања
и вјештине, од 2009. године ЦББиХ самостално инвестира
девизне резерве у хартије од вриједности, државне
обвезнице које носе високи кредитни рејтинг, као и хартије
од вриједности централних банака и интернационалних
пословних банака, такође високог кредитног рејтинга.
Поред тога, од 2009. године дио девизних резерви
инвестира се у монетарно злато, а са циљем диверсификације портфеља девизних резерви и чињенице да се
монетарно злато сматра сигурном инвестицијом.
Дјелујући у мандату валутог одбора, ЦББиХ је
активно користила обавезну резерву као једини расположиви инструмент монетарне политике. Измјенама стопе
издвајања обавезне резерве, структуре основице за
обрачун обавезне резерве и политике накнаде ЦББиХ је
настојала реализовати различите маркоекономске и
макропруденцијалне циљеве, у зависности од фазе
циклуса у којој се домаћа економија налазила.
Успостављањем ЦББиХ, први циљ је био стећи
повјерање грађана и привреде у домаћу валуту и ЦББиХ
као монетарну институцију. Обавеза издвајања првобитно
се односила само на депозите у домаћој валути, а банке су
биле у могућности да користе и средства у трезорима за
испуњавање обавезне резерве. До средине 2003. године
није било значајнијих промјена у регулативи обавезне
резерве у БиХ. Промјене у систему обавезне резерве (ОР)
које су ступиле на снагу 01. јуна 2003. године су врло
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Proces upravljanja deviznim pričuvama višestruko je
poboljšavan od utemeljenja CBBiH. Devizne pričuve CBBiH
investiraju se prema pravilima sigurnosti, likvidnosti i
proﬁtabilnosti. U razdoblju do 2006. godine, jedini instrument
u koji su devizne pričuve investirane bili su depoziti kod
međunarodnih poslovnih banaka visokog kreditnog rejtinga.
Tijekom 2006. godine, započelo se sa procesima investiranja
u vrijednosnice. U početku su korištene usluge stranih
institucija za upravljanje portfeljom. Osnovna svrha
promjene investicijske politike bila je diverziﬁkacija portfelja
deviznih pričuva sa ciljem smanjenja ukupnog rizika. S
počecima ﬁnancijske krize 2007. godine, vođena principom
sigurnosti, CBBiH postupno preusmjerava depozite iz
međunarodnih poslovnih banaka u središnje banke Europske
monetarne unije (EMU). Nakon što su uposlenici CBBiH stekli
neophodna znanja i vještine, CBBiH od 2009. godine
samostalno investira devizne pričuve u vrijednosnice,
državne obveznice koje nose visoki kreditni rejting, kao i
vrijednosnice središnjih banaka i internacionalnih poslovnih
banaka, također visokog kreditnog rejtinga. Pored toga, od
2009. godine dio deviznih pričuva investira se u monetarno
zlato, a sa ciljem diverziﬁkacije portfelja deviznih pričuva i
činjenice da se monetarno zlato smatra sigurnom
investicijom.
Djelujući u mandatu valutog odbora, CBBiH je aktivno
koristila obveznu pričuvu kao jedini raspoloživi instrument
monetarne politike. Izmjenama stope izdvajanja obvezne
pričuve, strukture osnovice za obračun obvezne pričuve i
politike naknade CBBiH nastojala je realizirati različite
makroekonomske i makroprudencijalne ciljeve, u ovisnosti o
fazi ciklusa u kojoj se domaća ekonomija nalazila.
Utemeljenjem CBBiH, prvi cilj je bio steći povjerenje
građana i gospodarstva u domaću valutu i CBBiH kao
monetarnu instituciju. Obveza izdvajanja prvobitno se
odnosila samo na depozite u domaćoj valuti, a banke su bile u
mogućnosti koristiti i sredstva u trezorima za ispunjavanje
obvezne rezerve. Do sredine 2003. godine nije bilo značajnijih
promjena u regulativi obvezne pričuve u BiH. Promjene u
sustavu obvezne pričuve (OP) koje su stupile na snagu 01. 06.
2003. godine su vrlo značajne. Tim je promjenama
omogućena veća učinkovitost monetarnog upravljanja
CBBiH, a regulativa je u značajnoj mjeri usklađena s onom u
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Evropskoj centralnoj banci (ECB). Glavne promjene
regulative bile su sljedeće:
● Baza za obračun obavezne rezerve proširena je za
depozite i pozajmljena sredstva u stranim valutama.
● Gotovina u trezorima komercijalnih banaka više se nije
mogla koristiti za ispunjenje obavezne rezerve (usljed
nemogućnosti djelotvorne kontrole od strane CBBiH, ali i
prakse u drugim bankama).
● Raspon stope obavezne rezerve proširen je od 0% do
20%, a stopa obavezne rezerve određena je u visini od 5%
osnovice.
● Precizno su određeni datumi početka i završetka
obračunskih perioda, odnosno perioda održavanja.
Period do makroekonomskog šoka u oktobru 2008.
godine obilježio je snažan kreditni rast u BiH. Kako bi
osigurala likvidnost i stabilnost ﬁnansijskog sektora, ali i
usporavanje kreditne ekspanzije, CBBiH je u periodu od 2004.
do kraja 2008. aktivno djelovala postepenim porastom stope
obavezne rezerve. Sa nivoa od 5% iz 2003. godine, stopa
obavezne rezerve porasla je na 18% u 2008. godini.
CBBiH je tokom kriznog perioda bila vrlo aktivna,
koristeći sve raspoložive mehanizme kako bi ublažila
negativne efekte ﬁnansijske krize na bankarski sektor u BiH.
Tako je već sa prvim naletom krize i značajnijim odlivom
depozita CBBiH u oktobru 2008. dva puta reagirala izmjenom
politike obavezne rezerve. Prvo je 14. oktobra 2008. godine
snizila stopu obavezne rezerve sa 18 na 14%, a samo dvije
sedmice poslije je iz osnovice za obaveznu rezervu isključila
sva novopozajmljena sredstva (depozite i kredite)
komercijalnih banaka od nerezidenata. Od 1. januara 2009.
godine CBBiH je počela primjenjivati novu, diferenciranu
stopu obavezne rezerve; 14% na osnovicu sa ročnošću do
jedne godine, a 10% na pasivu čiji je rok dospijeća preko jedne
godine. Od 1. maja 2009. godine stopa obavezne rezerve na
depozite oročene na period duži od jedne godine smanjena je
sa 10% na 7%. Drugom mjerom iz osnovice za obračun
obavezne rezerve isključuju se depoziti vlada namijenjeni za
razvojne programe. Od februara 2011. godine stopa
obavezne rezerve na depozite koji ulaze u osnovicu za
obračun obavezne rezerve, čija je ročnost do jedne godine,

значајне. Тим промјенама омогућена je већа ефикасност
монетарног управљања ЦББиХ, а регулатива је у значајној
мјери хармонизована с оном у Европској централној банци
(ЕЦБ). Главне промјене регулативе биле су сљедеће:
● База за обрачун обавезне резерве проширена је за
депозите и позајмљена средства у страним валутама.
● Готовина у трезорима комерцијалних банака више
није могла да се користи за испуњење обавезне резерве
(због немогућности ефикасне контроле од стране ЦББиХ,
али и праксе у другим банкама).
● Распон стопе обавезне резерве је проширен од 0 до
20%, а стопа обавезне резерве одређена је у висини од 5%
основице.
● Прецизно су одређени датуми почетка и завршетка
обрачунских периода, односно периода одржавања.
Период до макроекономског шока у октобру 2008.
године обиљежио је снажан кредитни раст у БиХ. Како би
осигурала ликвидност и стабилност финансијског сектора,
али и успоравање кредитне експанзије, ЦББиХ је у периоду
од 2004. до краја 2008. године активно дјеловала
постепеним повећањем стопе обавезне резерве. Са нивоа
од 5% из 2003. године, стопа обавезне резерве повећана је
на 18% у 2008. години.
ЦББиХ је током кризног периода била врло активна,
користећи све расположиве механизме како би ублажила
негативне ефекте финансијске кризе на банкарски сектор у
БиХ. Тако је већ са првим налетом кризе и значајнијим
одливом депозита ЦББиХ у октобру 2008. два пута
реаговала измјеном политике обавезне резерве. Прво је
14. октобра 2008. године снизила стопу обавезне резерве
са 18 на 14%, а само двије недјеље послије је из основице
за обавезну резерву искључила сва новопозајмљена
средства (депозите и кредите) комерцијалних банака од
нерезидената. Од 1. јануара 2009. године ЦББиХ је почела
да примјењује нову, диференцирану стопу обавезне
резерве; на основицу са рочношћу до jeдне године 14%, а
на пасиву чији је рок доспијећа преко једне године 10%. Од
1. маја 2009. године стопа обавезне резерве на депозите
орочене на период дужи од једне године смањена је са
10% на 7%. Другом мјером из основице за обрачун
обавезне резерве искључују се депозити влада
намијењени за развојне програме. Од фебруара 2011.
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Europskoj središnjoj banci (ECB). Glavne promjene regulative
bile su sljedeće:
● Baza za obračun obvezne pričuve proširena je za depozite
i pozajmljena sredstva u stranim valutama.
● Gotovina u trezorima komercijalnih banaka više se nije
mogla koristiti za ispunjenje obvezne rezerve (usljed
nemogućnosti učinkovite kontrole od strane CBBiH, ali i
prakse u drugim bankama).
● Raspon stope obvezne pričuve proširen je od 0% do 20%,
a stopa obvezne rezerve određena je u visini od 5% osnovice.
● Precizno su određeni datumi početka i završetka
obračunskih razdoblja, odnosno razdoblja održavanja.

Razdoblje do makroekonomskog šoka u listopadu
2008. godine obilježio je snažan kreditni rast u BiH. Kako bi
osigurala likvidnost i stabilnost ﬁnancijskog sektora, ali i
usporavanje kreditne ekspanzije, CBBiH je u razdoblju od
2004. do kraja 2008. aktivno djelovala postupnim porastom
stope obvezne pričuve. Sa razine od 5% iz 2003. godine, stopa
obvezne pričuve porasla je na 18% u 2008. godini.
CBBiH je tijekom kriznog razdoblja bila vrlo aktivna,
koristeći sve raspoložive mehanizme kako bi ublažila
negativne učinke ﬁnancijske krize na bankarski sektor u BiH.
Tako je već sa prvim naletom krize i značajnijim odljevom
depozita CBBiH u listopadu 2008. dva puta reagirala
izmjenom politike obvezne pričuve. Prvo je 14. listopada
2008. godine snizila stopu obvezne pričuve sa 18 na 14%, a
samo dva tjedna poslije je iz osnovice za obveznu pričuvu
isključila sva novopozajmljena sredstva (depozite i kredite)
komercijalnih banaka od nerezidenata. Od 1. siječnja 2009.
godine CBBiH je počela primjenjivati novu, diferenciranu
stopu obvezne pričuve; 14% na osnovicu sa ročnošću do
jedne godine, a 10% na pasivu čiji je rok dospijeća preko jedne
godine. Od 1. svibnja 2009. godine stopa obvezne pričuve na
depozite oročene na razdoblje duže od jedne godine
smanjena je sa 10% na 7%. Drugom mjerom iz osnovice za
obračun obvezne pričuve isključuju se depoziti vlada
namijenjeni za razvojne programe. Od veljače 2011. godine
stopa obvezne pričuve na depozite koji ulaze u osnovicu za
obračun obvezne pričuve, čija je ročnost do jedne godine,
smanjena je sa 14% na 10%. Stopa obvezne pričuve na
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smanjena je sa 14% na 10%. Stopa obavezne rezerve na
depozite oročene na period duži od jedne godine ostala je 7%.
Tokom ovog perioda CBBiH je bankama isplaćivala i
naknadu na sredstva na računu rezervi, kako bi im djelimično
kompenzirala trošak izdvajanja obavezne rezerve. Premda
plaćanje naknade na sredstva na računu rezervi nije bilo
uobičajna praksa u svijetu, CBBiH se odlučila na ovakvu
politiku naknade kako bi, između ostalog, smanjila pritisak i
na proﬁtabilnost bankarskog sektora u tim kriznim
periodima. Iako višak sredstava na računu rezervi predstavlja
značajan iznos od samog nastanka CBBiH, potrebno je istaći
da banke prilikom upravljanja aktivom i pasivom moraju
zadovoljiti i ostala ograničenja, naročito ona koja se tiču
izloženosti deviznom i riziku likvidnosti. Tako je ovaj iznos
vrlo često rezultat drugih ograničenja koja su iz domena
bankarske supervizije i/ili grupacijskih propisa.
Zbog odluke ECB-a u junu 2014. godine o uvođenju
negativne depozitne stope (eng. deposit facility rate), CBBiH
je u martu 2015. godine uvela nultu stopu naknade na iznos
sredstava iznad obavezne rezerve, dok je na iznos obavezne
rezerve nastavila plaćati pozitivnu stopu bankama. Time je
bankama dat određen period prilagođavanja na nove
okolnosti na evropskom tržištu.
Odgovarajući na makroekonomske prilike u zemlji, uz
konitinuirano praćenje i ocjenu likvidnosti i stabilnosti
bankarskog sektora, CBBiH je donijela odluku da od jula
2016. godine osnovica za obračun obavezne rezerve
obuhvata sve depozite i pozajmljena sredstva banaka.
Odlukom je utvrđena i jedinstvena stopa obavezne rezerve od
10% koju CBBiH primjenjuje na osnovicu za obračun
obavezne rezerve. Također, od tog perioda CBBiH na
obaveznu rezervu ne obračunava naknadu. Na iznos
sredstava iznad obavezne rezerve, CBBiH je počela
obračunavati naknadu po stopi koja je jednaka 50% stope
koju primjenjuje (ECB) na depozite komercijalnih banaka.
Premda na raspolaganju ima samo jedan instrument
monetarne politike, obaveznu rezervu, CBBiH je u 20 godina
postojanja mehanizmom djelovanja preko ovog instrumenta
u potpunosti opravdala svoju monetarnu funkciju.

године стопа обавезне резерве на депозите који улазе у
основицу за обрачун обавезне резерве, чија је рочност до
једне године, смањена је са 14% на 10%. Стопа обавезне
резерве на депозите орочене на период дужи од једне
године остала је 7%.
Током овог периода ЦББиХ је банкама исплаћивала
и накнаду на средства на рачуну резерви, како би им
дјелимично компензовала трошак издвајања обавезне
резерве. Мада плаћање накнаде на средства на рачуну
резерви није било уобичајна пракса у свијету, ЦББиХ се
одлучила на овакву политику накнаде како би, између
осталог, смањила притисак и на профитабилност
банкарског сектора у тим кризним периодима. Иако вишак
средстава на рачуну резерви представља значајан износ од
самог настанка ЦББиХ, потребно је нагласити да банке
приликом управљања активом и пасивом морају да
задовоље и остала ограничења, нарочита она која се тичу
изложености девизном и ризику ликвидности. Тако је овај
износ врло често резултат других ограничења која су из
домена банкарске супервизије и/или групацијских
прописа.
Због одлуке ЕЦБ-а у јуну 2014. године о увођењу
негативне депозитне стопе (енг. deposit facility rate), ЦББиХ
је у марту 2015. године увела нулту стопу накнаде на износ
средстава изнад обавезне резерве, док је на износ
обавезне резерве наставила да плаћа банкама позитивну
стопу. Тиме је банкама дат одређен период прилагођавања на нове околности на европском тржишту.
Одговарајући на макроекономске прилике у земљи,
уз конитинуирано праћење и оцјену ликвидности и
стабилности банкарског сектора, ЦББиХ доноси одлуку да
од јула 2016. године основица за обрачун обавезне
резерве обухвата све депозите и позајмљена средства
банака. Одлука утврђује и јединствена стопа обавезне
резерве од 10% коју ЦББиХ примјењује на основицу за
обрачун обавезне резерве, а од тог периода ЦББиХ на
обавезну резерву не обрачунава накнаду. На износ
средстава изнад обавезне резерве, ЦББиХ је почела да
обрачунава накнаду по стопи једнаку 50% стопе коју
примјењује (ЕЦБ) на депозите комерцијалних банака. Иако
на располагању има само инструмент монетарне политике,
обавезну резерву, ЦББиХ је у 20 година свог постојања
механизмом дјеловања преко овог инструмента у
потпуности оправдала своју монетарну функцију.
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depozite oročene na razdoblje duže od jedne godine ostala je
7%.
Tijekom ovog razdoblja CBBiH je bankama isplaćivala i
naknadu na sredstva na računu pričuva, kako bi im
djelomično kompenzirala trošak izdvajanja obvezne pričuve.
Premda plaćanje naknade na sredstva na računu pričuva nije
bilo uobičajna praksa u svijetu, CBBiH se odlučila na ovakvu
politiku naknade kako bi, između ostalog, smanjila pritisak i
na proﬁtabilnost bankarskog sektora u tim kriznim
razdobljima. Iako višak sredstava na računu pričuva
predstavlja značajan iznos od samog nastanka CBBiH,
potrebno je istaći da banke prilikom upravljanja aktivom i
pasivom moraju zadovoljiti i ostala ograničenja, osobito ona
koja se tiču izloženosti deviznom i riziku likvidnosti. Tako je
ovaj iznos vrlo često rezultat drugih ograničenja koja su iz
domena bankarske supervizije i/ili grupacijskih propisa.
Zbog odluke ECB-a u lipnju 2014. godine o uvođenju
negativne depozitne stope (eng. deposit facility rate), CBBiH
je u ožujku 2015. godine uvela nultu stopu naknade na iznos
sredstava iznad obvezne pričuve, dok je na iznos pričuve
nastavila plaćati pozitivnu stopu bankama. Time je bankama
dano određeno razdoblje prilagodbe na nove okolnosti na
europskom tržištu.
Odgovarajući na makroekonomske prilike u zemlji, uz
konitinuirano praćenje i ocjenu likvidnosti i stabilnosti
bankarskog sektora, CBBiH je donijela odluku da od srpnja
2016. godine osnovica za obračun obvezne pričuve obuhvata
sve depozite i pozajmljena sredstva banaka. Odlukom je
utvrđena i jedinstvena stopa obvezne pričuve od 10% koju
CBBiH primjenjuje na osnovicu za obračun obvezne pričuve.
Također, od tog razdoblja CBBiH na obveznu pričuvu ne
obračunava naknadu. Na iznos sredstava iznad obvezne
pričuve, CBBiH je počela obračunavati naknadu po stopi koja
je jednaka 50% stope koju primjenjuje (ECB) na depozite
komercijalnih banaka. Premda na raspolaganju ima samo
jedan instrument monetarne politike, obveznu pričuvu,
CBBiH je u 20 godina postojanja mehanizmom djelovanja
preko ovog instrumenta u potpunosti opravdala svoju
monetarnu funkciju.
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Извор: ЦББиХ

Slika 3:
Stanje računa pričuva
i stopa obvezne pričuve
Izvor: CBBiH

Prosječna obavezna rezerva (l. skala) / Просјечна обавезна резерва (l. скала) / Prosječna obvezna pričuva (l. skala)
Prosječno stanje iznad obavezne rezerve (l. skala) / Просјечно стање изнад обавезне резерве (l. скала) / Prosječno stanje iznad obvezne pričuve (l. skala)
Stopa obavezne rezerve / Стопа обавезнe резервe / Stopa obavezne pričuve
Stopa obavezne rezerve na kratkoročne depozite / Стопа обавезне резерве на краткорочне депозите / Stopa obvezne pričuve na kratkoročne depozite
Stopa obavezne rezerve na dugoročne depozite / Стопа обавезне резерве на дугорочне депозите / Stopa obvezne pričuve na dugoročne depozite
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2.2.2. ODRŽAVANJE ADEKVATNOG PLATNOG SISTEMA ZEMLJE / ОДРЖАВАЊЕ АДЕКВАТНОГ ПЛАТНОГ СИСТЕМА ЗЕМЉЕ
ODRŽAVANJE ADEKVATNOG PLATNOG SUSTAVA ZEMLJE
Zakon o CBBiH daje ovoj instituciji ovlast da pomogne
ili uspostavi odgovarajuće platne i obračunske sisteme, što
će ovu instituciju, u godinama nakon osnivanja, odrediti kao
nosioca reforme platnog prometa, pa i poslovanja
bankarskog sektora.
U momentu osnivanja CBBiH u zemlji su postojala dva
platna prometa utvrđena entitetskim zakonima, sa tri
odvojene mreže uvezane tranzitnim centrima u Sarajevu,
Banjaluci i Mostaru2. Tranzitni centri su od 1. februara 1999.
godine vršili razmjenu podataka telekomunikacijskim putem
za plaćanja u konvertibilnim markama, dok se poravnanje
vršilo u CBBiH narednog dana u ranim jutarnjim satima3. Od
1999. godine jedino zakonsko sredstvo plaćanja u
unutrašnjem bezgotovinskom platnom prometu je konvertibilna marka. Institucije platnog prometa, poznate kao Zavod
za platni promet u Federaciji BiH (FBiH) i Služba platnog
prometa u Republici Srpskoj (RS), iako prilično sigurne, imale
su veoma skup4 i nedovoljno eﬁkasan platni sistem u odnosu
na platne sisteme u Evropi.
Modernizacijom platnog sistema u BiH ciljalo se na:
bolju integraciju plaćanja u zemlji, unapređenje upotrebe
domaće valute KM u domaćim transakcijama, povećanje
brzine i lakoće transakcija, reduciranje troškova plaćanja,
plaćanja bez upotrebe kredita CBBiH koja posluje na principu
valutnog odbora, unapređenje eﬁkasnosti i stabilnosti
banaka, te konačno usvajanje standarda koji će olakšati
integraciju sa svijetom, a naročito sa privredom u Evropi.
Bankama je trebalo osigurati da platne usluge obavljaju
direktno za svoje komitente i vrše plaćanja za komitente
drugih banaka bilateralnim ili putem klirinških kuća (po
izboru). Međubankovna plaćanja trebala su se poravnavati
korištenjem depozita CBBiH sa direktnim pristupom sistemu
bruto poravnanja u realnom vremenu. S vremenom, a na
temelju iskustva, planirano je uvođenje i sistema klirinških
platnih naloga komitenata i razvijanje novih instrumenata
plaćanja.

Закон о ЦББиХ даје овој институцији овлашћење да
помогне или успостави одговарајуће платне и обрачунске
системе, што ће ову институцију, у годинама након
оснивања, одредити као носиоца реформе платног
промета, па и пословања банкарског сектора.
У моменту оснивања ЦББиХ у земљи су постојала
два платна промета утврђена ентитетским законима, са
три одвојене мреже увезане транзитним центрима у
Сарајеву, Бањалуци и Мостару2. Транзитни центри су од 1.
фебруара 1999. године вршили размјену података
телекомуникацијама за плаћања у конвертибилним
маркама, док се поравнање вршило у ЦББиХ наредног
дана у раним јутарњим часовима3. Од 1999. године једино
законско средство плаћања у унутрашњем безготовинском платном промету је конвертибилна марка.
Институције платног промета, познате као Завод за
платни промет у Федерацији БиХ (ФБиХ) и Служба
платног промета у Републици Српској (РС), иако прилично
сигурне, имале су платни систем који је био јако скуп4 и
недовољно ефикасан у односу на платне системе у
Европи.
Модернизацијом платног система у БиХ циљало се
на: бољу интеграцију плаћања у земљи, унапређење
употребе домаће валуте КМ у домаћим трансакцијама,
повећање брзине и лакоће трансакција, редуковање
трошкова плаћања, плаћања без употребе кредита ЦББиХ
која послује на принципу валутног одбора, унапређење
ефикасности и стабилности банака, те коначно усвајање
стандарда који ће да олакша интеграцију са свијетом, а
нарочито са привредом у Европи. Банкама је требало
осигурати да платне услуге обављају директно за своје
комитенте и врше плаћања за комитенте других банака
билатералним или путем клириншких кућа (по избору).
Међубанковна плаћања требало је да се поравнавају
кориштењем депозита ЦББиХ са директним приступом
систему бруто поравнања у реалном времену. С временом,

2
Do pred kraj 1995. godine tri oblasti zemlje funkcionirale su kao tri nezavisna monetarna
platna režima sa naslijeđenim propisima bivše države prilagođenim novim uvjetima.

2
До пред крај 1995. године три области земље функционирале су као три независна
монетарна платна режима са наслијеђеним прописима бивше државе прилагођеним
новим увјетима.

3
Od 1992. do kraja 1999. godine, na području BiH postojala su tri paralelna valutna područja, i
to: u jednom području je BHD i DEM, u drugom HRK i DEM, i u trećem jugoslovenski dinar i DEM.
4
Istraživanja Agencije SAD za međunarodni razvoj, ukazala su da su Zavodi za platni promet bh.
ekonomiju koštali 5% BDP u 1997.

3

Од 1992, па до краја 1999. године, на подручју БиХ су постојала три паралелна валутна
подручја, и то: у једном подручју је BHD и DEM, u drugom HRK и DEM, и у трећем
југословенски динар i DEM.
4
Истраживања Агенције САД за међународни развој, указала су да су Заводи за платни
промет бх. економију коштали 5% БДП у 1997.
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Zakon o CBBiH daje ovoj instituciji ovlast da pomogne
ili uspostavi odgovarajuće platne i obračunske sustave, što će
ovu instituciju, u godinama nakon utemeljenja, odrediti kao
nositelja reforme platnog prometa, pa i poslovanja
bankarskog sektora.
U trenutku utemeljenja CBBiH u zemlji su postojala
dva platna prometa utvrđena entitetskim zakonima, sa tri
odvojene mreže uvezane tranzitnim središtima u Sarajevu,
Banjaluci i Mostaru2. Tranzitna središta su od 1. veljače 1999.
godine vršila razmjenu podataka telekomunikacijskim
putem za plaćanja u konvertibilnim markama, dok se namira
vršila u CBBiH narednog dana u ranim jutarnjim satima3. Od
1999. godine jedino zakonsko sredstvo plaćanja u
unutarnjem bezgotovinskom platnom prometu je konvertibilna marka. Institucije platnog prometa, poznate kao Zavod
za platni promet u Federaciji BiH (FBiH) i Služba platnog
prometa u Republici Srpskoj (RS), iako prilično sigurne, imale
su veoma skup4 i nedovoljno učinkovit platni sustav u odnosu
na platne sustave u Europi.
Modernizacijom platnog sustava u BiH ciljalo se na:
bolju integraciju plaćanja u zemlji, unapređenje uporabe
domaće valute KM u domaćim transakcijama, povećanje
brzine i lakoće transakcija, reduciranje troškova plaćanja,
plaćanja bez upotrebe kredita CBBiH koja posluje na principu
valutnog odbora, unapređenje učinkovitosti i stabilnosti
banaka, te konačno usvajanje standarda koji će olakšati
integraciju sa svijetom, a osobito sa gospodarstvom u
Europi. Bankama je trebalo osigurati da platne usluge
obavljaju izravno za svoje komitente i vrše plaćanja za
komitente drugih banaka bilateralnim ili putem klirinških
kuća (po izboru). Međubankovna plaćanja trebala su biti
namirena korištenjem depozita CBBiH sa izravnim pristupom
sustavu u bruto poravnanja u realnom vremenu. S
vremenom, a na temelju iskustva, planirano je uvođenje i
sustava klirinških platnih naloga komitenata i razvijanje
novih instrumenata plaćanja.
2
Do pred kraj 1995. godine tri oblasti zemlje funkcionirale su kao tri neovisna monetarna platna
režima sa naslijeđenim propisima bivše države prilagođenim novim uvjetima.
3
Od 1992. do kraja 1999. godine, na području BiH postojala su tri paralelna valutna područja, i to:
u jednom području je BHD i DEM, u drugom HRK i DEM, i u trećem jugoslavenski dinar i DEM.
4
Istraživanja Agencije SAD za međunarodni razvitak, ukazala su da su Zavodi za platni promet bh.
ekonomiju koštali 5% BDP u 1997.

2.2.2. ODRŽAVANJE ADEKVATNOG PLATNOG SISTEMA ZEMLJE / ОДРЖАВАЊЕ АДЕКВАТНОГ ПЛАТНОГ СИСТЕМА ЗЕМЉЕ
ODRŽAVANJE ADEKVATNOG PLATNOG SUSTAVA ZEMLJE
Plan reforme platnog prometa, sa rokom izvršenja do
kraja 2000. godine, utvrđen je Deklaracijom Vijeća za
provedbu mira u Madridu 16. decembra 1998. godine. Vlade
oba entiteta su potvrdile strategiju i planske rokove kroz
Memorandum o razumijevanju po stand by aranžmanu sa
MMF-om. Platni promet je sa zavoda uspješno prenesen na
komercijalne banke početkom januara 2001. godine, a CBBiH
je postala aktivan sudionik u sistemu osiguravajući moderne
sisteme poravnanja međubankarskih platnih naloga kroz
bruto poravnanja u realnom vremenu (BPRV; eng. RTGS –
Real Time Gross Settlement) i žiro kliring sistem. Konkretna
materijalna pomoć međunarodne zajednice CBBiH bila je u
formi donacija Američke agencije za međunarodni razvoj
(USAID). Dio te donacije CBBiH je preusmjerila na
komercijalne banke, u vidu iznajmljivanja neophodne opreme
za žiro kliring, zakupa telekomunikacijskih linija i osiguranja
instalacija cijelog sistema. Na taj način osigurana je
jednoobraznost opreme i aplikacija banaka, što je optimalno
sa stanovišta funkcioniranja i održavanja sistema. Tokom
više od 16 godina od uspostave modernog platnog prometa
nije se desilo da se platni promet nije mogao obaviti u
predviđenim danima, što je postignuto na način da CBBiH ima
instalirana dva servera s identičnim soﬅverskim karakteristikama, jedan na primarnoj i drugi na rezervnoj lokaciji.
CBBiH i Narodna banka Srbije (NBS), izražavajući
obostrani interes i volju da uspostave sistem koji će
omogućiti eﬁkasniji, brži i jeﬅiniji platni promet između
ﬁzičkih i pravnih lica s teritorije BiH i Republike Srbije,
zaključile su Sporazum o kliringu međunarodnih plaćanja. Isti
Sporazum je potpisan i između CBBiH i Centralne banke Crne
Gore (CBCG), ali se do danas niti jedna komercijalna banka iz
Crne Gore nije uključila u ovaj proces.
Kliring međunarodnih plaćanja obavlja se od 2010.
godine za banke sa sjedištem na teritoriji BiH, s kojima CBBiH
ima zaključen ugovor za obavljanje kliringa međunarodnog
plaćanja, i za banke sa teritorije Republike Srbije, sa čijom
centralnom bankom CBBiH ima zaključen sporazum o neto
obračunu međunarodnih plaćanja. Kliring obavlja centralna
banka koja je operater kliringa kao multilateralni neto
obračun, dok se neto pozicije komercijalnih banaka iz kliringa
poravnavaju na računima rezervi banaka kod centralne
banke. Plaćanje zbirnih neto pozicija između centralnih

а на основу искуства, планирано је увођење и система
клириншких платних налога комитената и развијање
нових инструмената плаћања.
План реформе платног промета, са роком извршења
до краја 2000. године, утврђен је Декларацијом Савјета за
провођење мира у Мадриду 16. децембра 1998. године.
Владе оба ентитета потврдиле су стратегију и планске
рокове кроз Меморандум о разумијевању по stand by
аранжману са ММФ-ом. Платни промет је са завода
успјешно пренесен на комерцијалне банке почетком
јануара 2001. године, а ЦББиХ је постала активан учесник
у систему обезбјеђујући модерне системе поравнања
међубанкарских платних налога кроз бруто поравнања у
реалном времену (БПРВ; енг. RTGS – Real Time Gross
Settlement) и жиро клиринг систем. Конкретна
материјална помоћ међународне заједнице ЦББиХ била је
у форми донација Америчке агенције за међународни
развој (USAID). Дио те донације ЦББиХ је преусмјерила на
комерцијалне банке, у виду изнајмљивања неопходне
опреме за жиро клиринг, закупа телекомуникациoних
линија и осигурања инсталација цијелог система. На тај
начин осигурана је једнообразност опреме и апликација
банака, што је оптимално са становишта функционисања и
одржавања система. Током више од 16 година од
успоставе модерног платног промета није се десило да
платни промет није могао да се обави у предвиђеним
данима, што је постигнуто на начин да ЦББиХ има
инсталисана два сервера са идентичним софтверским
карактеристикама, један на примарној и други на
резервној локацији.
ЦББиХ и Народна банка Србије (НБС), изражавајући
обострани интерес и вољу да успоставе систем који ће
омогућити ефикаснији, бржи и јефтинији платни промет
између физичких и правних лица с територије БиХ и
Републике Србије, закључиле су Споразум о клирингу
међународних плаћања. Исти Споразум потписан је и
између ЦББиХ и Централне банке Црне Горе (ЦБЦГ), али
се до данас ниједна комерцијална банка из Црне Горе није
укључила у овај процес.
Клиринг међународних плаћања обавља се од
2010. године за банке са сједиштем на територији БиХ, с
којима ЦББиХ има закључен уговор за обављање
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Plan reforme platnog prometa, sa rokom izvršenja do
kraja 2000. godine, utvrđen je Deklaracijom Vijeća za
provedbu mira u Madridu 16. prosinca 1998. godine. Vlade
oba entiteta su potvrdile strategiju i planske rokove kroz
Memorandum o razumijevanju po stand by aranžmanu sa
MMF-om. Platni promet je sa zavoda uspješno prenesen na
komercijalne banke početkom siječnja 2001. godine, a CBBiH
je postala aktivan sudionik u sustavu osiguravajući moderne
sustave namira međubankarskih platnih naloga kroz bruto
namire u realnom vremenu (BPRV; eng. RTGS – Real Time
Gross Settlement) i žiro kliring sustav. Konkretna materijalna
pomoć međunarodne zajednice CBBiH bila je u formi donacija
Američke agencije za međunarodni razvitak (USAID). Dio te
donacije CBBiH je preusmjerila na komercijalne banke, u vidu
iznajmljivanja neophodne opreme za žiro kliring, zakupa
telekomunikacijskih linija i osiguranja instalacija cijelog
sustava. Na taj način osigurana je jednoobraznost opreme i
aplikacija banaka, što je optimalno sa stanovišta
funkcioniranja i održavanja sustava. Tijekom više od 16
godina od uspostave modernog platnog prometa nije se
desilo da se platni promet nije mogao obaviti u predviđenim
danima, što je postignuto na način da CBBiH ima instalirana
dva servera s identičnim soﬅverskim karakteri-stikama,
jedan na primarnoj i drugi na rezervnoj lokaciji.
CBBiH i Narodna banka Srbije (NBS), izražavajući
obostrani interes i volju da uspostave sustav koji će
omogućiti učinkovitiji, brži i jeﬅiniji platni promet između
ﬁzičkih i pravnih osoba s teritorija BiH i Republike Srbije,
zaključile su Sporazum o kliringu međunarodnih plaćanja. Isti
Sporazum je potpisan i između CBBiH i Centralne banke Crne
Gore (CBCG), ali se do danas niti jedna komercijalna banka iz
Crne Gore nije uključila u ovaj proces.
Kliring međunarodnih plaćanja obavlja se od 2010.
godine za banke sa sjedištem na teritoriju BiH, s kojima
CBBiH ima zaključen ugovor za obavljanje kliringa
međunarodnog plaćanja, i za banke sa teritorija Republike
Srbije, sa čijom središnjom bankom CBBiH ima zaključen
sporazum o neto obračunu međunarodnih plaćanja. Kliring
obavlja središnja banka koja je operater kliringa kao
multilateralni neto obračun, dok se neto pozicije
komercijalnih banaka iz kliringa namiruju na računima
pričuva banaka kod središnje banke. Plaćanje zbrojnih neto

2.2.2. ODRŽAVANJE ADEKVATNOG PLATNOG SISTEMA ZEMLJE / ОДРЖАВАЊЕ АДЕКВАТНОГ ПЛАТНОГ СИСТЕМА ЗЕМЉЕ
ODRŽAVANJE ADEKVATNOG PLATNOG SUSTAVA ZEMLJE
banaka obavlja se preko računa kod prvoklasne međunarodne banke.
Sistem žiro kliringa poslužio je kao platforma za
uvođenje Jedinstvenog registra transakcijskih računa
(JRTR), te Centralnog registra kredita (CRK) pravnih i ﬁzičkih
lica u BiH, čime je dat značajan doprinos praćenju sistemskih
rizika u ﬁnansijskom sistemu i održavanju ﬁnansijske
stabilnosti. Početkom 2007. godine BiH je dodijeljen i IBAN
(eng. International Bank Account Number). Uvođenjem
međunarodnog standarda za numeraciju računa, bankama u
BiH omogućeno je formalno uključivanje u sistem
automatske obrade deviznih platnih naloga unutar Evropske
unije (EU).

клиринга међународног плаћања, и за банке са
територије Републике Србије, са чијом централном
банком ЦББиХ има закључен споразум о нето обрачуну
међународних плаћања. Клиринг обавља централна
банка која је оператер клиринга као мултилатерални нето
обрачун, док се нето позиције комерцијалних банака из
клиринга поравнавају на рачунима резерви банака код
централне банке. Плаћање збирних нето позиција између
централних банака обавља се преко рачуна код
првокласне међународне банке.
Систем жиро клиринга послужио је као платформа
за увођење Јединственог регистра трансакционих рачуна
(ЈРТР), те Централног регистра кредита (ЦРК) правних и
физичких лица у БиХ, чиме је дат значајан допринос
праћењу системских ризика у финансијском систему и
одржавању финансијске стабилности. Почетком 2007.
године БиХ је додијељен и IBAN (енг. International Bank
Account Number). Увођењем међународног стандарда за
нумерацију рачуна, банкама у БиХ омогућено је формално
укључивање у систем аутоматске обраде девизних
платних налога у оквиру Европске уније (ЕУ).
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pozicija između središnjih banaka obavlja se preko računa
kod prvoklasne međunarodne banke.
Sustav žiro kliringa poslužio je kao platforma za
uvođenje Jedinstvenog registra transakcijskih računa
(JRTR), te Središnjeg registra kredita (SRK) pravnih i ﬁzičkih
osoba u BiH, čime je dan značajan doprinos praćenju
sustavnih rizika u ﬁnancijskom sustavu i održavanju
ﬁnancijske stabilnosti. Početkom 2007. godine BiH je
dodijeljen i IBAN (eng. International Bank Account Number).
Uvođenjem međunarodnog standarda za numeraciju računa,
bankama u BiH omogućeno je formalno uključivanje u
sustav automatske obrade deviznih platnih naloga unutar
Europske unije (EU).

2.2.2. ODRŽAVANJE ADEKVATNOG PLATNOG SISTEMA ZEMLJE / ОДРЖАВАЊЕ АДЕКВАТНОГ ПЛАТНОГ СИСТЕМА ЗЕМЉЕ
ODRŽAVANJE ADEKVATNOG PLATNOG SUSTAVA ZEMLJE

Potpisivanje sporazuma
o uspostavi jedinstvenog
platnog sistema
Потписивање споразума
о успостави јединственог
платног система
Potpisivanje sporazuma
o uspostavi jedinstvenog
platnog sustava
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2.2.3. ISPUNJAVANJE ULOGE FISKALNOG AGENTA / ИСПУЊАВАЊЕ УЛОГЕ ФИСКАЛНОГ АГЕНТА / ISPUNJAVANJE ULOGE FISKALNOG AGENTA
Zakonom je deﬁnirana mogućnost da CBBiH djeluje
kao ﬁskalni agent u vezi sa članstvom i odnosima BiH sa
međunarodnm ﬁnansijskim i drugim institucijama. Pri tome
se podrazumijeva da CBBiH u tom segmentu poslovanja
djeluje kao komercijalna banka, jer pruža bankarske usluge i
izvršava transakcije za račun i u ime javnih institucija u BiH sa
kojima ima ugovore/memorandume (ili drugu vrstu
bilateralnih ili multilateralnih sporazuma).
Neposredno nakon potpisivanja Dejtonskog
mirovnog sporazuma, donesen je Zakon o prihvatanju
članstva Republike Bosne i Hercegovine u MMF i druge
međunarodne ﬁnansijske organizacije na osnovu sukcesije.5
Na temelju ovog zakona CBBiH je u toku procesa likvidacije
NBBiH preuzela račune kod Svjetske banke. Time je CBBiH
počela vršiti funkciju depozitara za grupu institucija Svjetske
banke, što podrazumijeva vođenje gotovinskih i računa
vrijednosnih papira i izvršavanje transakcija u domaćem
platnom prometu za tri (od ukupno pet) institucija Svjetske
banke: Međunarodnu banku za obnovu i razvoj (IBRD),
Međunarodnu agenciju za razvoj (IDA) i Agenciju za
multilateralne međunarodne garancije (MIGA).
Od potpisivanja članstva u MMF-u do 2000. godine,
ﬁskalni agent zemlje bilo je Ministarstvo vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa, kada tu ulogu preuzima Ministarstvo za
trezor institucija BiH, pri čemu je CBBiH imala ulogu
povjerenika (engl. Trust) za vođenje računa, knjigovodstveno
evidentiranje i izvještavanje o ﬁnansijskoj poziciji. Odlukom
Vijeća ministara, CBBiH je od 2002. godine preuzela od
Ministarstva ﬁnansija i trezora BiH ulogu ﬁskalnog agenta
BiH za članstvo i odnose sa MMF-om, na osnovu politika
deﬁniranih Pismom namjera za pristupanje drugom stand by
aranžmanu sa MMF-om 2002. godine.
U skladu sa zaključenim Agentskim sporazumom
između CBBiH i Ministarstva ﬁnansija i trezora BiH, CBBiH
obavlja poslove bankarskog i ﬁskalnog agenta BiH, što
obuhvata: poslove platnog prometa u zemlji i inostranstvu,
upravljanje depozitnim računima, konverzije novčanih
sredstava, investiranja deviznih sredstava iz poslova po
ugovorima koje je zaključilo Vijeće ministara BiH sa
međunarodnim ﬁnansijskim institucijama u depozite, te

Законом је дефинисана могућност да ЦББиХ дјелује
као фискални агент у вези са чланством и односима БиХ са
међународнм финансијским и другим институцијама. При
томе се подразумијева да ЦББиХ у том сегменту
пословања дјелује као комерцијална банка, јер пружа
банкарске услуге и извршава трансакције за рачун и у име
јавних институција у БиХ са којима има уговоре/
меморандуме (или другу врсту билатералних или
мултилатералних споразума).
Непосредно након потписивања Дејтонског
мировног споразума, донесен је Закон о прихватању
чланства Републике Босне и Херцеговине у ММФ и друге
међународне финансијске организације на основу
сукцесије.5 На основу овог закона ЦББиХ је у току процеса
ликвидације НББиХ преузела рачуне код Свјетске банке.
Тиме је ЦББиХ почела да врши функцију депозитара за
групу институција Свјетске банке, што подразумијева
вођење готовинских и рачуна хартија од вриједности и
извршавање трансакција у домаћем платном промету за
три (од укупно пет) институција Свјетске банке:
Међународну банку за обнову и развој (IBRD; енг.
International Bank for Reconstruction and Development)),
Међународну агенцију за развој (IDA; енг. International
Development Association) и Агенцију за мултилатералне
међународне гаранције (МИГА).
Од потписивања чланства у ММФ-у до 2000. године,
фискални агент земље било је Министарство спољне
трговине и економских односа, када ту улогу преузима
Министарство за трезор институција БиХ, при чему је
ЦББиХ имала улогу повјереника (енгл. Trust) за вођење
рачуна, књиговодствено евидентирање и извјештавање о
финансијској позицији. Одлуком Савјета министара,
ЦББиХ је од 2002. године преузела од Министарства
финансија и трезора БиХ улогу фискалног агента БиХ за
чланство и односе са ММФ-ом, на основу политика
дефинисаних Писмом намјера за приступање другом
stand by аранжману са ММФ-ом 2002. године.
У складу са закљученим Агентским споразумом
између ЦББиХ и Министарства финансија и трезора БиХ,
ЦББиХ обавља послове банкарског и фискалног агента

Zakonom je deﬁnirana mogućnost da CBBiH djeluje
kao ﬁskalni agent u vezi sa članstvom i odnosima BiH sa
međunarodnm ﬁnancijskim i drugim institucijama. Pri tome
se podrazumijeva da CBBiH u tom segmentu poslovanja
djeluje kao komercijalna banka, jer pruža bankarske usluge i
izvršava transakcije za račun i u ime javnih institucija u BiH sa
kojima ima ugovore/memorandume (ili drugu vrstu
bilateralnih ili multilateralnih sporazuma).
Neposredno nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog
sporazuma, donesen je Zakon o prihvatanju članstva
Republike Bosne i Hercegovine u MMF i druge međunarodne
ﬁnancijske organizacije na temelju sukcesije.5 Na temelju
ovog zakona CBBiH je tijekom procesa likvidacije NBBiH
preuzela račune kod Svjetske banke. Time je CBBiH počela
vršiti funkciju depozitara za grupu institucija Svjetske banke,
što podrazumijeva vođenje gotovinskih i računa vrijednosnica i izvršavanje transakcija u domaćem platnom prometu
za tri (od ukupno pet) institucija Svjetske banke:
Međunarodnu banku za obnovu i razvitak (IBRD), Međunarodnu agenciju za razvitak (IDA) i Agenciju za multilateralne
međunarodne garancije (MIGA).
Od potpisivanja članstva u MMF-u do 2000. godine,
ﬁskalni agent zemlje bilo je Ministarstvo vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa, kada tu ulogu preuzima Ministarstvo za
trezor institucija BiH, pri čemu je CBBiH imala ulogu
povjerenika (engl. Trust) za vođenje računa, knjigovodstveno
evidentiranje i izvještavanje o ﬁnancijskoj poziciji. Odlukom
Vijeća ministara, CBBiH je od 2002. godine preuzela od
Ministarstva ﬁnancija i trezora BiH ulogu ﬁskalnog agenta
BiH za članstvo i odnose sa MMF-om, na osnovi politika
deﬁniranih Pismom namjera za pristupanje drugom stand by
aranžmanu sa MMF-om 2002. godine.
U skladu sa zaključenim Agentskim sporazumom
između CBBiH i Ministarstva ﬁnancija i trezora BiH, CBBiH
obavlja poslove bankarskog i ﬁskalnog agenta BiH, što
obuhvata: poslove platnog prometa u zemlji i inozemstvu,
upravljanje depozitnim računima, konverzije novčanih
sredstava, investiranja deviznih sredstava iz poslova po
ugovorima koje je zaključilo Vijeće ministara BiH sa
međunarodnim ﬁnancijskim institucijama u depozite, te

5

5

5

(Službeni list Republike BiH broj 1, 1995).

(Службени лист Републике БиХ број 1, 1995).
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poslove servisiranja inostranog duga. Dodatno, na osnovu
zaključenih ugovora, CBBiH pruža usluge bankarskog agenta
drugim značajnim bh. institucijama, poput Agencije za
bankarstvo FBiH (FBA), Agencije za bankarstvo RS (ABRS),
Vlade Brčko distrikta, entitetskim registrima vrijednosnih
papira i Upravom za indirektno oporezivanje (UIO). Također,
CBBiH je u proteklom periodu, u skladu s Ugovorom
zaključenim s Agencijom za osiguranje depozita BiH (AOD),
obavljala poslove evidencije portfolija vrijednosnih papira ove
institucije.
Početkom 1998. godine, CBBiH je potpisala Agentski
ugovor o servisiranju vanjskog duga sa tada nadležnim
Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, a od
2001. godine i sa Ministarstvom za trezor institucija BiH.6
Ugovor je nastao na osnovu Zakona o vanjskom dugu BiH iz
1997. godine koji je bio na snazi do 2005. godine, kada je
donesen Zakon o zaduživanju, dugu i garancijama BiH.7
Od 2005. godine u BiH je znatno unaprijeđena
eﬁkasnost procesa servisiranja vanjskog duga i obaveza
prema MMF-u donošenjem Zakona o sistemu indirektnog
oporezivanja u BiH, Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i
raspodjeli prihoda, kao i s operativnim radom Uprave za
indirektno oporezivanje, preko koje se na dnevnoj osnovi
osiguravaju sredstva u domaćoj valuti. Prema Ugovoru,
uloga CBBiH je da: osigura potreban iznos u stranim
valutama za plaćanje dospjelih obaveza, izvršava plaćanja na
osnovu naloga/instrukcija Ministarstva ﬁnansija i trezora
BiH, vrši korespondenciju sa stranim bankama i kreditorima
u vezi sa plaćanjem obaveza, održava knjigovodstvenu
evidenciju po podračunima entiteta, Distrikta i institucija BiH,
te izvještava Ministarstvo ﬁnansija i trezora BiH o svim
izvršenim transakcijama.
Međusobni odnosi, nadležnosti i postupanje o pitanju
ﬁnansijskih aranžmana sa MMF-om, između CBBiH,
državnog i entitetskih ministarstava ﬁnansija i UIO, deﬁnirani

БиХ, што обухвата: послове платног промета у земљи и
иностранству, управљање депозитним рачунима,
конверзије новчаних средстава, инвестирања девизних
средстава из послова по уговорима које је закључило
Савјет министара БиХ са међународним финансијским
институцијама у депозите, те послове сервисирања
иностраног дуга. Додатно, на основу закључених уговора,
ЦББиХ пружа услуге банкарског агента другим значајним
бх. институцијама, попут Агенције за банкарство ФБиХ
(ФБА) Агенције за банкарство РС (АБРС), Владе Брчко
дистрикта, ентитетским регистрима хартија од
вриједности и Управом за индиректно опорезивање
(УИО). Такође, ЦББиХ је у протеклом периоду, у складу с
Уговором закљученим с Агенцијом за осигурање
депозита БиХ (АОД), обављала послове евиденције
портфеља хартија од вриједности ове институције.
Почетком 1998. године, ЦББиХ је потписала
Агентски уговор о сервисирању спољног дуга са тада
надлежним Министарством спољне трговине и
економских односа, а од 2001. године и са Министарством
за трезор институција БиХ.6 Уговор је настао на основу
Закона о спољном дугу БиХ из 1997. који је био на снази до
2005. године, када је донесен Закон о задуживању, дугу и
гаранцијама БиХ.7
Од 2005. године у БиХ је знатно унапријеђена
ефикасност процеса сервисирања спољног дуга и
обавеза према ММФ-у доношењем Закона о систему
индиректног опорезивања у БиХ, Закона о уплатама на
Јединствени рачун и расподјели прихода, као и са
оперативним радом Управе за индиректно опорезивање,
преко које се на дневној основи обезбјеђују средства у
домаћој валути. Према Уговору, улога ЦББиХ је да:
обезбјеђује потребни износ у страним валутама за
плаћање доспјелих обавеза, извршава плаћања на
основу налога/инструкција Министарства финансија и

poslove servisiranja inozemnog duga. Dodatno, na osnovi
zaključenih ugovora, CBBiH pruža usluge bankarskog agenta
drugim značajnim bh. institucijama, poput Agencije za
bankarstvo FBiH (FBA), Agencije za bankarstvo RS (ABRS),
Vlade Brčko distrikta, entitetskim registrima vrijednosnica i
Upravom za neizravno oporezivanje (UNO). Također, CBBiH je
u proteklom razdoblju, u skladu s Ugovorom zaključenim s
Agencijom za osiguranje depozita BiH (AOD), obavljala
poslove evidencije portfelja vrijednosnica ove institucije.
Početkom 1998. godine, CBBiH je potpisala Agentski
ugovor o servisiranju vanjskog duga sa tada nadležnim
Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, a od
6
2001. godine i sa Ministarstvom za trezor institucija BiH.
Ugovor je nastao na osnovi Zakona o vanjskom dugu BiH iz
1997. godine koji je bio na snazi do 2005. godine, kada je
donesen Zakon o zaduživanju, dugu i garancijama BiH.7
Od 2005. godine u BiH je znatno poboljšana
učinkovitost procesa servisiranja vanjskog duga i obveza
prema MMF-u donošenjem Zakona o sustavu neizravnog
oporezivanja u BiH, Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i
raspodjeli prihoda, kao i s operativnim radom Uprave za
neizravno oporezivanje, preko koje se na dnevnoj osnovi
osiguravaju sredstva u domaćoj valuti. Prema Ugovoru,
uloga CBBiH je da: osigura potreban iznos u stranim
valutama za plaćanje dospjelih obveza, izvršava plaćanja na
osnovi naloga/instrukcija Ministarstva ﬁnancija i trezora BiH,
vrši korespondenciju sa stranim bankama i kreditorima u vezi
sa plaćanjem obveza, održava knjigovodstvenu evidenciju po
podračunima entiteta, distrikta i institucija BiH, te izvještava
Ministarstvo ﬁnancija i trezora BiH o svim izvršenim
transakcijama.
Međusobni odnosi, nadležnosti i postupanje o pitanju
ﬁnancijskih aranžmana sa MMF-om, između CBBiH,
državnog i entitetskih ministarstava ﬁnancija i UNO,
deﬁnirani su Memorandumom o razumijevanju.8 CBBiH je

6
Novi ugovori potpisani su 2003. i zadnji, sada važeći, 2013. godine, a i Ministarstvo je promijenilo naziv u Ministarstvo ﬁnansija i trezora BiH;

6
Нови уговори потписани су 2003. године. и задњи, сада важећи, 2013. године, а и
Министарство је промијенило назив у Министарство финансија и трезора БиХ;

6
Novi ugovori potpisani su 2003. i zadnji, sada važeći, 2013. godine, a i Ministarstvo je promijenilo naziv u Ministarstvo ﬁnancija i trezora BiH;

7
U kontekstu pomenutih zakona i ugovora, pod vanjskim dugom BiH se podrazumijevaju
ﬁnansijski aranžmani koji su nadležne institucije u BiH postigle sa vladama i vladinim agencijama
stranih zemalja, međunarodnim ﬁnansijskim institucijama i privatnim međunarodnim
kreditorima (naslijeđen dug prema Londonskom klubu povjerilaca). Podaci o vanjskom dugu BiH
daju se redovno u statističkim tabelama godišnjeg izvještaja, biltena i mjesečnih izvještaja
Centralne banke, kao i na internet stranici Centralne banke. Godišnja Informacija o stanju javne
zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12. dostupna je na internet stranici Ministarstva
ﬁnansija i trezora BiH.

7
У контексту поменутих закона и уговора, под спољним дугом БиХ се подразумијевају
финансијски аранжмани који су надлежне институције у БиХ постигле са владама и
владиним агенцијама страних земаља, међународним финансијским институцијама и
приватним међународним кредиторима (наслијеђен дуг према Лондонском клубу
повјерилаца). Подаци о спољном дугу БиХ дају се редовно у статистичким табелама
годишњег извјештаја, билтена и мјесечних извјештаја Централне банке, као и на интернет
страници Централне банке. Годишња Информација о стању јавне задужености Босне и
Херцеговине на дан 31.12. доступна је на интернет страници Министарства финансија и
трезора БиХ.

7
U kontekstu pomenutih zakona i ugovora, pod vanjskim dugom BiH se podrazumijevaju
ﬁnancijski aranžmani koji su nadležne institucije u BiH postigle sa vladama i vladinim agencijama
stranih zemalja, međunarodnim ﬁnancijskim institucijama i privatnim međunarodnim
kreditorima (naslijeđen dug prema Londonskom klubu povjeritelja). Podaci o vanjskom dugu
BiH daju se redovito u statističkim tablicama godišnjeg izvješća, biltena i mjesečnih izvješća
Centralne banke, kao i na internetskoj stranici Centralne banke. Godišnja Informacija o stanju
javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12. dostupna je na internetskoj stranici
Ministarstva ﬁnancija i trezora BiH.
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Potpisivanje
međubankarskog
sporazuma o isplati
klirinškog duga,
Moskva, 2017.
Потписивање
међубанкарског
споразума о исплати
клириншког дуга,
Москва 2017.
Potpisivanje
međubankarskog
sporazuma o isplati
klirinškog duga,
Moskva, 2017.
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su Memorandumom o razumijevanju.8 CBBiH je depozitar za
gotovinske i račune vrijednosnih papira koje MMF drži kod
ﬁskalnog agenta (obično su to centralne banke) svih članica u
skladu sa Statutom (engl. Articles of Agreement) MMF-a.
Finansijska pozicija BiH za članstvo u MMF-u iskazuje se u
mjesečnom bilansu CBBiH, a konsolidovani bilans u
kvartalnim i godišnjim ﬁnansijskim izvještajima koji se
objavljuju na internet stranici CBBiH.

трезора БиХ, врши кореспонденцију са страним банкама и
кредиторима у вези са плаћањем обавеза, одржава
књиговодствену евиденцију по подрачунима ентитета,
Дистрикта и институција БиХ, те да извјештава
Министарство финансија и трезора БиХ о свим извршеним
трансакцијама.
Међусобни односи, надлежности и поступање о
питању финансијских аранжмана са ММФ-ом, између
ЦББиХ, државног и ентитетских министарстава финансија
и УИО, дефинисани су Меморандумом о разумијевању.8
ЦББиХ је депозитар за готовинске и рачуне хартија од
вриједности које ММФ држи код фискалног агента
(обично су то централне банке) свих чланица у складу са
Статутом (енгл. Articles of Agreement) ММФ-а.
Финансијска позиција БиХ за чланство у ММФ-у исказује
се у мјесечном билансу ЦББиХ, а консолидовани биланс у
кварталним и годишњим финансијским извјештајима који
се објављују на интернет страници ЦББиХ.

depozitar za gotovinske i račune vrijednosnica koje MMF drži
kod ﬁskalnog agenta (obično su to središnje banke) svih
članica u skladu sa Statutom (engl. Articles of Agreement)
MMF-a. Financijska pozicija BiH za članstvo u MMF-u
iskazuje se u mjesečnoj bilanci CBBiH, a konsolidirana
bilanca u tromjesečnim i godišnjim ﬁnancijskim izvješćima
koji se objavljuju na internetskoj stranici CBBiH.

8

8

8

Prvi je zaključen 2002, zatim 2013. godine, a posljednji, trenutno na snazi, 2016.

Први је закључен 2002, затим 2013. године, а посљедњи, тренутно на снази, 2016.
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Prvi je zaključen 2002, zatim 2013. godine, a posljednji, trenutno na snazi, 2016.

2.2.4. TREZORSKO POSLOVANJE / ТРЕЗОРСКО ПОСЛОВАЊЕ / POSLOVANJE TREZORА
Pri osnivanju CBBiH, u Zakonu je bio naveden izvjestan
broj uslova koji su se odnosili na prvo izdavanje novčanica i
kovanica KM. Osnovni uslovi su:
1. Prvi papirni novac će biti izdat u obliku “kupona”, a ne
novčanica;
2. Mogu postojati dvije varijante svakog “kupona”. Iako
to nije bilo eksplicitno navedeno u Zakonu, varijante su
napravljene za dva entiteta u BiH;
3. Elementi dizajna svake varijante ne mogu biti
“uvredljivi” za druge etničke grupe;
4. CBBiH nije dozvoljeno da izdaje kovanice dok ne
bude postojao jedinstven dizajn novčanica;
5. Odluke o apoenima valute koji će se izdavati može
donositi UV CBBiH, ali odluke o dizajnu mora donositi
Predsjedništvo BiH po njihovoj preporuci.
Predložena upotreba kupona i zabrana izdavanja
kovanica bili su neobični elementi u Zakonu o CBBiH, ali imali
su za cilj podsticanje bosanskohercegovačke vlasti da što
prije pređe na jedinstven dizajn valute. Upravno vijeće CBBiH
je relativno brzo i lako odlučilo da će prvi apoeni “kupona” KM
biti 50 feninga, 1 KM, 5 KM, 10 KM, 20 KM, 50 KM i 100 KM.
Pokazalo se, međutim, da su rasprave o predloženom dizajnu
za dvije varijante politički osjetljive i kompleksne.
Predsjedništvu su u januaru 1998. godine dostavljene dvije
varijante, sa sljedećim osnovnim osobinama:
1. Na svakoj je bila slika pisca. Pisac na obje varijante
novčanice od 5 KM bio je Meša Selimović, ali su se pisci
razlikovali na varijantama preostalih sedam novčanica;
2. Na naličju svake novčanice Federacije BiH bio je
stećak, a na naličju svake novčanice Republike Srpske bila je
slika u vezi sa piscem na licu novčanice;
3. Tekst na obje varijante bio je napisan na latinici i
ćirilici, ali je redoslijed teksta bio obrnut.
Izuzimajući ove razlike u dizajnu, drugi elementi
dizajna kao što su opći izgled, boja i sigurnosni elementi bili
su isti, zbog čega su dvije varijante na prvi pogled izgledale
slično. Ta osobina pokazala se veoma bitnom za način kako
su građani tretirali novčanice nakon izdavanja. Novčanice su
se brzo izmiješale kroz opticaj i trgovinu, a CBBiH ih nikada
nije ponovo razvrstavala kada su se vraćale u neku od glavnih

При оснивању ЦББиХ, у Закону је био наведен
извјестан број услова који су се односили на прво
издавање новчаница и кованица КМ. Основни услови су :
1. Први папирни новац биће издат у облику
“купона”, а не новчаница;
2. Могу постојати двије варијанте сваког “купона”.
Иако то није било експлицитно наведено у Закону,
варијанте су сачињене за два ентитета у БиХ;
3. Елементи дизајна сваке варијанте не могу бити
“увредљиви” за друге етничке групе;
4. ЦББиХ није дозвољено да издаје кованице док не
буде постојао јединствен дизајн новчаница;
5. Одлуке о апоенима валуте који ће се издавати
може да доноси УO ЦББиХ, али одлуке о дизајну мора да
доноси Предсједништво БиХ по њиховој препоруци.
Предложена употреба купона и забрана издавања
кованица били су необични елементи у Закону о ЦББиХ,
али оба елемента су имали за циљ да подстакну
босанскохерцеговачке власти да што прије пређу на
јединствен дизајн валуте. УO ЦББиХ је релативно брзо и
лако одлучило да ће први апоени “купона” КМ бити 50
фенинга, 1 КМ, 5 КМ, 10 КМ, 20 КМ, 50 КМ и 100 КМ.
Међутим, показало се да су расправе о предложеном
дизајну за двије варијанте политички осјетљиве и
комплексне. У јануару 1998. године Предсједништву су
достављене двије варијанте, са сљедећим основним
особинама:
1. На свакој је била слика писца. Писац на обје
варијанте новчанице од 5 КМ био је Меша Селимовић, али
су се писци разликовали на варијантама преосталих
седам новчаница;
2. На наличју сваке новчанице Федерације БиХ био
je стећак, а на наличју сваке новчанице Републике Српске
bila je слика у вези са писцем на лицу новчанице;
3. Текст на обје варијанте био је написан на
латиници и ћирилици, али је редослијед ријечи био
обрнут.
Изузимајући ове разлике у дизајну, други елементи
дизајна као што су општи изглед, боја и сигурносни
елементи били су исти. Због тога су двије варијанте на
први поглед изгледале сасвим слично. Та особина се
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Pri utemeljenju CBBiH, u Zakonu je bio naveden
izvjestan broj uvjeta koji su se odnosili na prvo izdavanje
novčanica i kovanica KM. Osnovni uvjeti su:
1. Prvi papirni novac će biti izdan u obliku “kupona”, a
ne novčanica;
2. Mogu postojati dvije varijante svakog “kupona”. Iako
to nije bilo eksplicitno navedeno u Zakonu, varijante su
napravljene za dva entiteta u BiH;
3. Elementi dizajna svake varijante ne mogu biti
“uvredljivi” za druge etničke grupe;
4. CBBiH nije dozvoljeno izdavanje kovanice dok ne
bude postojao jedinstven dizajn novčanica;
5. Odluke o apoenima valute koji će se izdavati može
donositi UV CBBiH, ali odluke o dizajnu mora donositi
Predsjedništvo BiH po njihovoj preporuci.
Predložena upotreba kupona i zabrana izdavanja
kovanica bili su neobični elementi u Zakonu o CBBiH, ali imali
su za cilj poticanje bosanskohercegovačke vlasti da što prije
pređe na jedinstven dizajn valute. Upravno vijeće CBBiH je
relativno brzo i lako odlučilo da će prvi apoeni “kupona” KM
biti 50 feninga, 1 KM, 5 KM, 10 KM, 20 KM, 50 KM i 100 KM.
Pokazalo se, međutim, da su rasprave o predloženom dizajnu
za dvije varijante politički osjetljive i kompleksne.
Predsjedništvu su u siječnju 1998. godine dostavljene dvije
varijante, sa sljedećim osnovnim osobinama:
1. Na svakoj je bila slika pisca. Pisac na obje varijante
novčanice od 5 KM bio je Meša Selimović, ali su se pisci
razlikovali na varijantama preostalih sedam novčanica;
2. Na naličju svake novčanice Federacije BiH bio je
stećak, a na naličju svake novčanice Republike Srpske bila je
slika u vezi sa piscem na licu novčanice;
3. Tekst na obje varijante bio je napisan na latinici i
ćirilici, ali je redoslijed riječi bio obrnut.
Izuzimajući ove razlike u dizajnu, drugi elementi
dizajna kao što su opći izgled, boja i sigurnosni elementi bili
su isti, zbog čega su dvije varijante na prvi pogled izgledale
slično. Ta osobina pokazala se veoma bitnom za način kako
su građani tretirali novčanice nakon izdavanja. Novčanice su
se brzo izmiješale kroz optjecaj i trgovinu, a CBBiH ih nikada
nije ponovo razvrstavala kada su se vraćale u neku od glavnih

2.2.4. TREZORSKO POSLOVANJE / ТРЕЗОРСКО ПОСЛОВАЊЕ / POSLOVANJE TREZORА
jedinica CBBiH kroz bankarski sistem. Kao rezultat toga, za
relativno kratko vrijeme obje varijante novčanica koristile su
se na cijeloj teritoriji BiH, i građani su ih u suštini tretirali kao
jedinstvenu valutu. Zbog konvertibilnosti, dizajn koji je CBBiH
pripremila uz pomoć francuske štamparije Francois-Charles
Oberthur, sadržavao je najsavremenije sigurnosne elemente
za novčanice koji su im bili na raspolaganju.
Prve novčanice KM u apoenima 50 F, 1 KM, 5 KM i 10
KM izdate su 22. juna 1998. godine, a u apoenima 20 KM, 50
KM i 100 KM 27. jula 1998. godine i apoenu 200 KM 15. maja
2002. godine. Prve kovanice KM izdate su u apoenima 10 F, 20
F i 50 F 9. decembra 1998. godine, u apoenima 1 KM i 2 KM 31.
jula 2000. godine, a u apoenima 5 F i 5 KM 5. januara 2006.
godine. Osnovni dizajn novčanica tom prilikom nije mijenjan,
ali su pojedina zaštitna obilježja zamijenjena novim, u cilju
bolje zaštite novčanica od krivotvorenja, primjenom
savremene tehnologije i novih dostignuća iz ove oblasti. Radi
praktičnije upotrebe kovanog novca, povučene su iz opticaja
novčanice apoena 50 F, 1 KM i 5 KM. Navedene novčanice
mogu se zamijeniti u komercijalnim bankama zaključno sa
31. decembrom 2017. godine.

показала врло битном за начин како су грађани третирали
новчанице након издавања. Новчанице су се брзо
измијешале кроз оптицај и трговину, ЦББиХ их никада
није поново разврставала када су се враћале у неку од
главних једница ЦББиХ кроз банкарски систем. Као
резултат тога, у релативно кратком времену, обје
варијанте новчаница су кориштене на цијелој територији
БиХ и грађани су их у суштини третирали као јединствену
валуту. Због конвертибилности, дизајн који је ЦББиХ
припремила уз помоћ француске штампарије FrancoisCharles Oberthur, садржавао је најсавременије сигурносне
елементе који су били на располагању за новчанице.
Прве новчанице КМ у апоенима 50 F, 1 КМ, 5 КМ и 10
КМ издате су 22. јуна 1998. године, а у апоенима 20 КМ, 50
КМ и 100 КМ 27. јула 1998. године и апоену 200 КМ 15. маја
2002. године. Прве кованице КМ у апоенима 10 F, 20 F и 50
F издате су 9. децембра 1998. године, у апоенима 1 КМ и 2
КМ 31. јула 2000. године, а у апоенима 5 F и 5 КМ 5. јануара
2006. године. Основни дизајн новчаница том приликом
није мијењан, али су поједина заштитна обиљежја
замијењена новим, у циљу боље заштите новчаница од
фалсификовања, а примјењујући савремене технологије и
нова достигнућа из ове области. Ради практичније
употребе кованог новца у оптицају, повучене су из
оптицаја новчанице КМ апоена 50 F, 1 КМ и 5 КМ.
Наведене новчанице КМ могу да се замијене у
комерцијалним банкама закључно до 31. децембра 2017.
године.
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jedinica CBBiH kroz bankarski sustav. Kao rezultat toga, za
relativno kratko vrijeme obje varijante novčanica koristile su
se na cijelom teritoriju BiH, i građani su ih, u biti, tretirali kao
jedinstvenu valutu. Zbog konvertibilnosti, dizajn koji je CBBiH
pripremila uz pomoć francuske tiskare Francois-Charles
Oberthur, sadržavao je najsuvremenije sigurnosne elemente
za novčanice koji su im bili na raspolaganju.
Prve novčanice KM u apoenima 50 F, 1 KM, 5 KM i 10
KM izdane su 22. lipnja 1998. godine, a u apoenima 20 KM, 50
KM i 100 KM 27. srpnja 1998. godine i apoenu 200 KM 15.
svibnja 2002. godine. Prve kovanice KM u apoenima 10 F, 20 F
i 50 F izdane su 9. prosinca 1998. godine, u apoenima 1 KM i 2
KM 31.srpnja 2000. godine, a u apoenima 5 F i 5 KM 5. siječnja
2006. godine. Osnovni dizajn novčanica tom prilikom nije
mijenjan, ali su pojedina zaštitna obilježja zamijenjena
novim, u cilju bolje zaštite novčanica od krivotvorenja,
primjenom suvremene tehnologije i novih dostignuća iz ove
oblasti. Radi praktičnije uporabe kovanog novca, povučene su
iz optjecaja novčanice apoena 50 F, 1 KM i 5 KM. Navedene
novčanice mogu se zamijeniti u komercijalnim bankama
zaključno sa 31. prosincem 2017. godine.
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NOVČANICE CBBiH / НОВЧАНИЦЕ ЦББиХ / NOVČANICE CBBiH
Prestala biti zakonsko sredstvo plaćanja 31.03.2003.
Престала да буде законско средство плаћања 31.03.2003.
Prestala biti zakonsko sredstvo plaćanja 31.03.2003.

Prestala biti zakonsko sredstvo plaćanja 31.03.2008.
Престала да буде законско средство плаћања 31.12.2008.
Prestala biti zakonsko sredstvo plaćanja 31.03.2008.
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NOVČANICE CBBiH / НОВЧАНИЦЕ ЦББиХ / NOVČANICE CBBiH
Prestala biti zakonsko sredstvo plaćanja 31.03.2009.
Престала да буде законско средство плаћања 31.12.2009.
Prestala biti zakonsko sredstvo plaćanja 31.03.2009.
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JUBILARNA NUMIZMATIČKA IZDANJA KOVANICA / ЈУБИЛАРНА НУМИЗМАТИЧКА ИЗДАЊА КОВАНИЦА / JUBILARNA NUMIZMATIČKA IZDANJA KOVANICA

Nakon prvih serija novčanica i kovanica KM, CBBiH je u
cilju redovne opskrbe komercijalnih banaka, privrede i
građanstva, te održavanja kvaliteta gotovog novca u opticaju,
u više navrata kod ovlaštenih organizacija proizvodila nove
količine novčanica i kovanica KM. U periodu od 2007. do 2017.
godine novčanice apoena 100 KM štampane su četiri puta
(2007, 2008, 2012 i 2017), novčanice apoena 50 KM pet puta
(2007, 2008, 2009, 2012 i 2017), a novčanice apoena 20 KM i
10 KM tri puta (2008, 2012 i 2017).
Od 1998. do 2000. odvijala se relativno spora, ali
neprekidna zamjena stranih valuta korištenih u BiH (DEM,
hrvatska kuna i jugoslovenski dinar) konvertibilnom
markom. Posljedično, devizna aktiva CBBiH, koja je iznosila
132 miliona KM u 1997. godini, prvi put je prešla milijardu KM
u 2000. godini. S intenziviranjem upotrebe KM, CBBiH počela
je isporučivati višak novčanica DEM u Njemačku. U periodu
prije uvođenja eura, CBBiH je već isporučila oko milijardu
DEM novčanica, a tokom perioda uvođenja eura još dodatnih
pet milijardi novčanica DEM. Do kraja 2001. građani su imali
visok nivo povjerenja u KM, a također i u većinu komercijalnih
banaka koje su do tada poslovale u BiH. Posljedično, veliki
omjer novčanica DEM bio je ili zamijenjen za KM ili ostavljen
kao depozit u nekoj od domaćih banaka. Tokom 1999. godine
CBBiH je zaključila prve ugovore sa komercijalnim bankama

Након првих серија новчаница и кованица КМ,
ЦББиХ је у циљу редовног снабдијевања комерцијалних
банака, привреде и грађанства, те одржавања квалитета
готовог новца у оптицају, у више наврата код овлашћених
организација производила нове количине новчаница и
кованица КМ. У периоду од 2007. до 2017. године,
новчанице КМ апоена 100 КМ штампане су четири пута
(2007, 2008, 2012 и 2017), новчанице апоена 50 КМ пет
пута (2007, 2008, 2009, 2012 и 2017), а новчанице апоена
20 КМ и 10 КМ три пута (2008, 2012 и 2017).
Од 1998. до 2000. одвијала се релативно спора, али
непрекидна замјена страних валута које су кориштене у
БиХ (DEM, хрватска куна и југословенски динар)
конвертиблном марком. Посљедично, девизна актива
ЦББиХ, која је износила 132 милиона КМ у 1997. години,
први пут је прешла милијарду КМ у 2000. години. С
интензивирањем употребе КМ, ЦББиХ почела је да
испоручује вишак новчаница DEM у Њемачку. У периоду
прије увођења евра, ЦББиХ је већ испоручила око
милијарду DEM новчаница, а у току периода увођења eвра
још додатних пет милијарди новчаница DEM. До краја
2001. грађани су имали висок ниво повјерења у КМ, а
такође и у већину комерцијалних банака које су до тада
пословале у БиХ. Посљедично, велика количина
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Nakon prvih serija novčanica i kovanica KM, CBBiH je u
cilju redovite opskrbe komercijalnih banaka, gospodarstva i
građanstva, te održavanja kvalitete gotovog novca u
optjecaju, u više navrata kod ovlaštenih organizacija
proizvodila nove količine novčanica i kovanica KM. U razdoblju
od 2007. do 2017. godine novčanice apoena 100 KM tiskane su
četiri puta (2007, 2008, 2012 i 2017), novčanice apoena 50 KM
pet puta (2007, 2008, 2009, 2012 i 2017), a novčanice apoena
20 KM i 10 KM tri puta (2008, 2012 i 2017).
Od 1998. do 2000. odvijala se relativno spora, ali
neprekidna zamjena stranih valuta korištenih u BiH (DEM,
hrvatska kuna i jugoslavenski dinar) konvertibilnom markom.
Posljedično, devizna aktiva CBBiH, koja je iznosila 132
milijuna KM u 1997. godini, prvi put je prešla milijardu KM u
2000. godini. S intenziviranjem upotrebe KM, CBBiH počela je
isporučivati višak novčanica DEM u Njemačku. U razdoblju
prije uvođenja eura, CBBiH je već isporučila oko milijardu DEM
novčanica, a tijekom razdoblja uvođenja eura još dodatnih pet
milijardi novčanica DEM. Do kraja 2001. građani su imali
visoku razinu povjerenja u KM, a također i u većinu
komercijalnih banaka koje su do tada poslovale u BiH.
Posljedično, veliki omjer novčanica DEM bio je ili zamijenjen
za KM ili ostavljen kao depozit u nekoj od domaćih banaka.
Tijekom 1999. godine CBBiH je zaključila prve ugovore sa

Novčanice
u štampariji
Новчанице
у штампарији
Novčanice
u tiskari
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u inostranstvu o poslovanju sa KM. Veliki porast upotrebe KM
povećao je prihod od emisione dobiti koji ostvaruje CBBiH.
Prema politici koju CBBiH kontinuirano provodi kod
proizvodnje gotovog novca KM, obilježja kvaliteta, vijeka
trajanja i zaštitnih elemenata KM novčanica, kao i kvaliteta i
vijeka trajanja KM kovanog novca, trebaju biti na nivou
tehnoloških standarda u zemljama EU. U tom smislu, CBBiH
je utvrdila detaljne tehničke karakteristike novčanica KM u
pogledu kvaliteta papira, štampe, zaštitnih obilježja, kao i
tehničke osobine kovanog novca KM, a proizvodnja novčanica
i kovanog novca KM povjerava se ovlaštenim organizacijama
s iskustvom proizvodnje novčanica, odnosno kovanica eura.

новчаница DEM био је или замијењен за КМ или остављен
као депозит у некој од домаћих банака. У току 1999.
године ЦББиХ је закључила прве уговоре са комерцијалним банкама у иностранству о пословању са КМ. Велики
пораст употребе КМ повећао је приход од емисоне добити
који остварује ЦББиХ.
Према политици коју ЦББиХ у континуитету
проводи код производње готовог новца КМ, обиљежја
квалитета, вијека трајања и заштитних елемената КМ
новчаница, као и квалитета и вијека трајања КМ кованог
новца, треба да буду на нивоу технолошких стандарда у
земљама ЕУ. У том смислу ЦББиХ је утврдила детаљне
техничке карактеристике новчаница КМ у погледу
квалитета папира, штампе, заштитних обиљежја, као и
техничке особине кованог новца КМ, а производња
новчаница и кованог новца КМ повјерава се овлашћеним
организацијама са искуством производње новчаница,
односно кованица евра.

komercijalnim bankama u inozemstvu o poslovanju sa KM.
Veliki porast upotrebe KM povećao je prihod od emisijske
dobiti koji ostvaruje CBBiH.
Prema politici koju CBBiH kontinuirano provodi kod
proizvodnje gotovog novca KM, obilježja kvaliteta, vijeka
trajanja i zaštitnih elemenata KM novčanica, kao i kvaliteta i
vijeka trajanja KM kovanog novca, trebaju biti na razini
tehnoloških standarda u zemljama EU. U tom smislu, CBBiH
je utvrdila detaljne tehničke karakteristike novčanica KM u
pogledu kvalitete papira, tiska, zaštitnih obilježja, kao i
tehničke osobine kovanog novca KM, a proizvodnja novčanica
i kovanog novca KM povjerava se ovlaštenim organizacijama s
iskustvom proizvodnje novčanica, odnosno kovanica eura.

Posebnu pažnju poklonili smo zaštiti novčanica od
krivotvorenja, primjenjujući sva četiri stepena zaštite za
novčanice KM: zaštitne elemente za javnost (mogu se
provjeriti bez upotrebe bilo kakve opreme); zaštitne elemente
za stručna lica (mogu se provjeriti uz pomoć odgovarajuće
opreme kojom rukuju lica koja profesionalno rade sa gotovim
novcem); mašinski čitljive elemente (prepoznaju ih uređaji za
brojanje i sortiranje novčanica), i mašinski čitljiv element za
centralnu banku (namijenjen isključivo uređajima u
centralnim bankama). Poduzimali smo brojne aktivnosti na
edukaciji o zaštiti novčanica KM i prepoznavanju
krivotvorenih novčanica KM, a sve informacije o gotovom
novcu, uključujući i informacije o zaštitnim obilježjima,
dostupne su na web stranici CBBiH ili putem brošura, plakata
i drugih edukacijskih materijala. Visok nivo kvalitete KM
gotovog novca i zaštite od krivotvorenja obezbijeđeni su u
procesu proizvodnje KM gotovog novca, čime se osiguravaju
integritet i zaštita novca u opticaju, a time i povjerenje u
novčanu jedinicu BiH.

Посебну пажњу поклонили смо заштити новчаница
од фалсификовања примјењујући сва четири степена
заштите за новчанице КМ: заштитне елементе за јавност
(који могу да се провјере без употребе било какве
опреме); заштитне елементе за стручна лица (који могу да
се провјере уз помоћ одговарајуће опреме којом рукују
лица која професионално раде са готовим новцем);
машинске читљиве елементе (препознају их уређаји за
бројање и сортирање новчаница) и машински читљив
елемент за централну банку (намијењен искључиво за
уређаје у централним банкама). Подузимали смо велики
број активности на едукацији о заштити новчаница КМ и
препознавању фалсификованих новчаница КМ, а све
информације о КМ готовом новцу, укључујући и
информације о заштитним обиљежјима доступне су на
сајту ЦББиХ или путем брошура, плаката и других
едукацијских материјала. Висок ниво квалитета КМ
готовог новца и заштите од фалсификовања обезбијеђени су у процесу производње КМ готовог новца, чиме се
осигурава интегритет и заштита новца у оптицају, а тиме и
повјерење у новчану јединицу БиХ.

Osobitu pozornost poklonili smo zaštiti novčanica od
krivotvorenja, primjenjujući sva četiri stupnja zaštite za
novčanice KM: zaštitne elemente za javnost (mogu se
provjeriti bez upotrebe bilo kakve opreme); zaštitne elemente
za stručna osobe (mogu se provjeriti uz pomoć odgovarajuće
opreme kojom rukuju osobe koje profesionalno rade sa
gotovim novcem); strojno čitljive elemente (prepoznaju ih
uređaji za brojanje i sortiranje novčanica), i strojno čitljiv
element za središnju banku (namijenjen isključivo uređajima
u središnjim bankama). Poduzimali smo brojne aktivnosti na
edukaciji o zaštiti novčanica KM i prepoznavanju krivotvorenih
novčanica KM, a sve informacije o gotovom novcu, uključujući
i informacije o zaštitnim obilježjima, dostupne su na
internetskoj stranici CBBiH ili putem brošura, plakata i drugih
edukacijskih materijala. Visoka razina kvaliteta KM gotovog
novca i zaštite od krivotvorenja osigurani su u procesu
proizvodnje KM gotovog novca, čime se osiguravaju integritet
i zaštita novca u optjecaju, a time i povjerenje u novčanu
jedinicu BiH.
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Brošura s informacijama o zaštitnim obilježjima novčanica KM izdanja 2012. / Брошура са информацијама о заштитним обиљежјима новчаница КМ издања 2012. / Brošura s informacijama o zaštitnim obilježjima novčanica KM izdanja 2012.
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CBBiH je obavezna osigurati redovno snabdijevanje
novčanicama i kovanicama KM, na način da udovolji
potrebama privrede, te povlačiti i zamjenjivati novčanice i
kovani novac koji postanu nepodobni za opticaj. U tom
smislu, CBBiH obezbjeđuje redovnu opskrbu komercijalnih
banaka gotovim novcem putem trezora u centralnom uredu,
glavnim jedinicama i ﬁlijalama. Snabdijevanje novčanicama i
kovanicama konvertibilne marke kroz njihovo stavljanje u
opticaj i povlačenje iz opticaja, realizuje se na zahtjev
komercijalnih banaka, a koji se podnosi nadležnom trezoru
CBBiH u skladu sa propisima o predaji i preuzimanju gotovog
novca iz trezora CBBiH.
Dobra teritorijalna pokrivenost, u smislu lokacija
trezora u BiH, olakšava poslovanje sa gotovim novcem i
optimizira troškove vezane za transport i zadovoljavanje
potražnje.
Nadležni trezori CBBiH, također, kontrolišu, prerađuju
i broje gotov novac preuzet kroz pologe od komercijalnih
banaka na mašinama za preradu gotovog novca, odnosno
utvrđuju tačnost cjelokupne količine predatog gotovog
novca, kao i ispravnost i autentičnost svih predatih novčanica
i kovanog novca. Nakon ovog postupka, novac koji se
klasiﬁkuje kao podoban za opticaj služi za isplate
komercijalnim bankama, odnosno vraćanje u opticaj, dok se
novac nepodoban za opticaj uništava u CBBiH. Kako kvalitet
novčanica u opticaju upotrebom opada, CBBiH putem
komercijalnih banaka povlači pohabane ili oštećene
novčanice i zamjenjuje ih novim i podobnim novčanicama.
Visok nivo kvaliteta novčanica u opticaju omogućava
pouzdanu provjeru njihove autentičnosti, te upotrebu na
uređajima za prihvatanje novčanica. Informacije o upravljanju
i kretanju gotovog novca, sa detaljnim podacima o količinama
novčanica i kovanica KM u opticaju, javnosti su dostupne kroz
redovne mjesečne i godišnje izvještaje CBBiH.

ЦББиХ је обавезна да осигура редовно снабдијевање новчаницама и кованицама КМ на начин да удовољи
потребама привреде, те да повлачи и замјењује
новчанице и ковани новац који су постали неподобни за
оптицај. У том смислу ЦББиХ обезбјеђује редовно
снабдијевање комерцијалних банака готовим новцем
путем трезора у централном уреду, главним јединицама и
филијалама. Снабдијевање новчаницама и кованицама
конвертибилне марке кроз њихово стављање у оптицај и
повлачење из оптицаја, реализује се на захтјев
комерцијалних банака који се подноси надлежном
трезору ЦББиХ у складу са прописима о предаји и
преузимању готовог новца из трезора ЦББиХ.
Добра територијална покривеност у смислу
локација трезора у БиХ, олакшава пословање са готовим
новцем и оптимизује трошкове везане за транспорт и
задовољавање потражње.
Надлежни трезори ЦББиХ, такође, контролишу,
прерађују и броје готов новац преузет кроз пологе од
комерцијалних банака на машинама за прераду готовог
новца, односно утврђују тачност цјелокупне количине
предатог готовог новца, као и исправност и аутентичност
свих предатих новчаница и кованог новца. Након овога
поступка новац који се класификује као подобан за
оптицај служи за исплате комерцијалним банкама,
односно враћање у оптицај, док се новац неподобан за
оптицај уништава у ЦББиХ. Како квалитет новчаница
опада употребом у оптицају, ЦББиХ путем комерцијалних
банака повлачи похабане или оштећене новчанице и
замјењује их новим и подобним новчаницама. Висок ниво
квалитета новчаница у оптицају омогућује поуздану
провјеру аутентичности новчаница, те употребу на
уређајима за прихватање новчаница. Информације о
управљању и кретању готовог новца, са детаљним
подацима о количинама новчаница и кованица КМ у
оптицају, доступне су јавности кроз редовне мјесечне и
годишње извјештаје ЦББиХ.
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CBBiH je obvezna osigurati redovitu opskrbu
novčanicama i kovanicama KM, na način da udovolji
potrebama gospodarstva, te povlačiti i zamjenjivati
novčanice i kovani novac koji postanu nepodobni za optjecaj.
U tom smislu, CBBiH osigurava redovitu opskrbu
komercijalnih banaka gotovim novcem putem trezora u
središnjem uredu, glavnim jedinicama i podružnicama.
Opskrba novčanicama i kovanicama konvertibilne marke
kroz njihovo stavljanje u optjecaj i povlačenje iz optjecaja,
realizira se na zahtjev komercijalnih banaka, a koji se podnosi
nadležnom trezoru CBBiH u skladu sa propisima o predaji i
preuzimanju gotovog novca iz trezora CBBiH.
Dobra teritorijalna pokrivenost, u smislu lokacija
trezora u BiH, olakšava poslovanje sa gotovim novcem i
optimizira troškove vezane za transport i zadovoljavanje
potražnje.
Nadležni trezori CBBiH, također, kontroliraju,
prerađuju i broje gotov novac preuzet kroz pologe od
komercijalnih banaka na strojevima za preradu gotovog
novca, odnosno utvrđuju točnost cjelokupne količine
predanog gotovog novca, kao i ispravnost i autentičnost svih
predanih novčanica i kovanog novca. Nakon ovog postupka,
novac koji se klasiﬁcira kao podoban za optjecaj služi za
isplate komercijalnim bankama, odnosno vraćanje u
optjecaj, dok se novac nepodoban za optjecaj uništava u
CBBiH. Kako kvaliteta novčanica u optjecaju upotrebom
opada, CBBiH putem komercijalnih banaka povlači pohabane
ili oštećene novčanice i zamjenjuje ih novim i podobnim
novčanicama. Visoka razina kvalitete novčanica u optjecaju
omogućava pouzdanu provjeru njihove autentičnosti, te
upotrebu na uređajima za prihvatanje novčanica. Informacije
o upravljanju i kretanju gotovog novca, sa detaljnim
podacima o količinama novčanica i kovanica KM u optjecaju,
javnosti su dostupne kroz redovita mjesečna i godišnja
izvješća CBBiH.

2.2.5. PRIKUPLJANJE, IZRADA I OBJAVA STATISTIČKIH PODATAKA / ПРИКУПЉАЊЕ, ИЗРАДА И ОБЈАВА СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА
PRIKUPLJANJE, IZRADA I OBJAVA STATISTIČKIH PODATAKA
Pouzdana i pravovremena statistika predstavlja
neophodan preduslov i početak je svake ekonomske analize,
formuliranja politika i praćenja njihove primjene, te izrade
projekcija i planova. Stoga su monetarne vlasti veoma
zainteresovane da raspolažu podacima koji objektivno
oslikavaju makroekonomske prilike i stanje u ﬁnansijskom
sistemu, kako bi mogle na pravi način znati kako njihove
odluke i potezi utiču na ekonomiju.
CBBiH je od samog osnivanja prepoznala važnost
makroekonomske statistike i počela je razvijati mnogo prije
ostalih institucija u zemlji. Pored vlastitih potreba za
statistikama, prepoznali smo i potrebu da statistike budu
dostupne široj javnosti, te su se postepeno proširivale oblasti
prikupljanja i statističke obrade podataka u skladu sa
rastućim potrebama domaćih i međunarodnih institucija. Na
samom početku je statistička produkcija započeta bez
ikakvih prethodnih iskustava, te je obim proizvedenih
podataka bio vrlo skroman (manje od 300 vremenskih serija
u 1998. godini). Tokom vremena, uz veliko zalaganje
zaduženih uposlenika i podršku menadžmenta, statistika se
značajno proširivala i dostigla današnju kontinuiranu i
blagovremenu proizvodnju i objavljivanje više od 4.100
vremenskih serija (uz dodatne setove podatka od preko
20.000 serija).
Zajedno s ostalim statističkim institucijama u zemlji,
CBBiH je zadužena za produkciju zvanične statistike u BiH u
oblastima za koje je nadležna. Kompilacija i objavljivanje
statistike pokriva tri široka području makroekonomskih
statistika: statistika monetarnog i ﬁnansijskog sektora,
statistika platnog bilansa i statistika vladinih ﬁnansija i
ﬁnansijskih računa.
Svako od statističkih područja uključuje niz odvojenih
statističkih istraživanja za prikupljanje izvornih podataka
različite frekvencije od relevantnih institucija poput banaka,
neﬁnansijskih preduzeća, vladinih institucija i internacionalnih i supranacionalnih institucija. Pored redovne statistike za
objavu, postoji preko 20 redovnih posebnih izvještaja koji se
pripremaju za domaće i međunarodne institucije. CBBiH daje
kontinuirani doprinos integriranom setu makroekonomskih
statistika u BiH, te na taj način omogućava širokoj domaćoj
javnosti i stranim institucijama da imaju pouzdan uvid u
domaća ekonomska kretanja.

Поуздана и правовремена статистика представља
неопходан предуслов и почетак је сваке економске
анализе, формулисања политика и праћења њихове
примјене, те израде пројекција и планова. Стога су
монетарне власти увијек међу онима који су најзаинтересованији да располажу подацима који објективно
осликавају макроекономске прилике и стање у
финансијском систему, како би на прави начин могле на да
знају како њихове одлуке и потези утичу на економију.
ЦББиХ је од самог оснивања препознала важност и
почела да развија макроекономске статистике, много
прије осталих институција у земљи. Поред сопствених
потреба за статистикама, препознали смо и потребу да
статистике буду доступне широј јавности, те су се
постепено проширивале области прикупљања и
статистичке обраде података у складу са растућим
потребама домаћих и међународних институција. На
самом почетку је статистичка продукција започета без
икаквих претходних искустава, те је обим произведених
података био врло скроман (мање од 300 временских
серија у 1998. години). Током времена, уз велико залагање
задужених запосленика и подршку менаџмента,
статистика се значајно проширивала и достигла данашњу
континуирану и благовремену производњу и објављивање више од 4.100 временских серија (уз додатне сетове
податка од преко 20.000 серија).
Заједно с осталим статистичким институцијама у
земљи, ЦББиХ је задужена за продукцију званичне
статистике у БиХ у областима за које је надлежна.
Компилација и објављивање статистике покрива три
широка подручја макроекономских статистика: статистика
монетарног и финансијског сектора, статистика платног
биланса и статистика владиних финансија и финансијских
рачуна.
Свако од статистичких подручја укључује низ
одвојених статистичких истраживања за прикупљање
и з в о р н и х п о д а та к а р а з л и ч и те ф р е к в е н ц и ј е о д
релевантних институција попут банака, нефинансијских
предузећа, владиних институција и интернационалних и
супранационалних институција. Поред редовне
статистике за објаву, постоји преко 20 редовних посебних
извјештаја који се припремају за домаће и међународне
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Pouzdana i pravodobna statistika predstavlja
neophodan preduvjet i početak je svake ekonomske analize,
formuliranja politika i praćenja njihove primjene, te izrade
projekcija i planova. Stoga su monetarne vlasti veoma
zainteresirane da raspolažu podacima koji objektivno
oslikavaju makroekonomske prilike i stanje u ﬁnancijskom
sustavu, kako bi mogle na pravi način znati kako njihove
odluke i potezi utječu na ekonomiju.
CBBiH je od samog utemeljenja prepoznala važnost
makroekonomske statistike i počela je razvijati mnogo prije
ostalih institucija u zemlji. Pored vlastitih potreba za
statistikama, prepoznali smo i potrebu da statistike budu
dostupne široj javnosti, te su se postupno proširivale oblasti
prikupljanja i statističke obrade podataka u skladu sa
rastućim potrebama domaćih i međunarodnih institucija. Na
samom početku je statistička produkcija započeta bez
ikakvih prethodnih iskustava, te je obujam proizvedenih
podataka bio vrlo skroman (manje od 300 vremenskih serija
u 1998. godini). Tijekom vremena, uz veliko zalaganje
zaduženih uposlenika i potporu menadžmenta, statistika se
značajno proširivala i dostigla današnju kontinuiranu i
pravodobnu proizvodnju i objavljivanje više od 4.100
vremenskih serija (uz dodatne setove podatka od preko
20.000 serija).
Zajedno s ostalim statističkim institucijama u zemlji,
CBBiH je zadužena za produkciju zvanične statistike u BiH u
oblastima za koje je nadležna. Kompilacija i objavljivanje
statistike pokriva tri široka područjа makroekonomskih
statistika: statistika monetarnog i ﬁnancijskog sektora,
statistika platne bilance i statistika vladinih ﬁnancija i
ﬁnancijskih računa.
Svako od statističkih područja uključuje niz odvojenih
statističkih istraživanja za prikupljanje izvornih podataka
različite frekvencije od relevantnih institucija poput banaka,
neﬁnancijskih poduzeća, vladinih institucija i internacionalnih
i supranacionalnih institucija. Pored redovite statistike za
objavu, postoji preko 20 redovitih posebnih izvješća koja se
pripremaju za domaće i međunarodne institucije. CBBiH daje
kontinuirani doprinos integriranom setu makroekonomskih
statistika u BiH, te na taj način omogućava širokoj domaćoj
javnosti i stranim institucijama da imaju pouzdan uvid u
domaća ekonomska kretanja.

2.2.5. PRIKUPLJANJE, IZRADA I OBJAVA STATISTIČKIH PODATAKA / ПРИКУПЉАЊЕ, ИЗРАДА И ОБЈАВА СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА
PRIKUPLJANJE, IZRADA I OBJAVA STATISTIČKIH PODATAKA
Četiri su ključna pitanja vezana za proces statističke
produkcije: metodološki problemi vezani za mjerenja, kvalitet
podataka koji se prikupljaju, pitanje intertemporalne i
međunarodne konzistentnosti, i pitanje raspoloživih resursa.
Statističke aktivnosti u CBBiH su u proteklih 20 godina bile
usmjerene na rješavanje ovih pitanja.
Jedan od osnovnih principa u radu je primjenjivanje
odgovarajuće međunarodne metodologije i standarda
kompilacije, a što zahtijeva stalnu edukaciju kadrova i
komunikaciju sa međunarodnim institucijama. Na taj način
proizvedeni statistički podaci dobijaju neophodnu
međunarodnu veriﬁkaciju i mogućnost objavljivanja.
Kvalitet ulaznih podataka ima direktan uticaj na
kvalitet izlaznih statističkih agregata, te se kontinuirano ulažu
značajni resursi kako bi se prikupili i provjerili ulazni podaci.
Koriste se različiti pristupi u prikupljanju i kontroli ulaznih
podataka, koriste se raspoloživi administrativni podaci ili se
podaci direktno prikupljaju od izvještajnih jedinica, te se vrše
prilagođavanja službenih statističkih podataka od drugih
statističkih institucija u BiH i inostranstvu. Iako su
raspoloživost i kvalitet podataka značajno poboljšani u
proteklom periodu, kvalitet ulaznih podataka i dalje
predstavlja jedan od ključnih izazova za statistiku CBBiH.

институције. ЦББиХ даје континуирани допринос
интегрисаном сету макроекономских статистика у БиХ, те
на тај начин омогућава широкој домаћој јавности и
страним институцијама да имају поуздан увид у домаћа
економска кретања.
Четири су кључна питања везана за процес
статистичке продукције: методолошки проблеми везани
за мјерења, квалитет података који се прикупљају, питање
интертемпоралне и међународне конзистентности и
питање расположивих ресурса. Статистичке активности у
ЦББиХ су протеклих 20 година биле усмјерене на
рјешавање ових питања.
Један од основних принципа у раду је да се
примјењују одговарајуће међународне методологије и
стандарди компилације, а што захтијева сталну едукацију
кадрова и комуникацију са међународним институцијама.
На тај начин произведени статистички подаци добијају
неопходну међународну верификацију и могућност
објављивања.
Квалитет улазних података има директан утицај на
квалитет излазних статистичких агрегата, те се значајни
ресурси континуирано улажу да се прикупе и провјере
улазни подаци. Користе се различити приступи у
прикупљању и контроли улазних података: користе се
расположиви административни подаци или се подаци
директно прикупљају од извјештајних јединица, те се
врше прилагођавања службених статистичких података
од других статистичких институција у БиХ и иностранству.
Иако су расположивост и квалитет података значајно
побољшани у протеклом периоду, квалитет улазних
података и даље представља један од кључних изазова за
статистику ЦББиХ.
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Četiri su ključna pitanja vezana za proces statističke
produkcije: metodološki problemi vezani za mjerenja,
kvalitetu podataka koji se prikupljaju, pitanje intertemporalne i međunarodne konzistentnosti, i pitanje
raspoloživih resursa. Statističke aktivnosti u CBBiH su u
proteklih 20 godina bile usmjerene na rješavanje ovih
pitanja.
Jedan od temeljnih principa u radu je primjenjivanje
odgovarajuće međunarodne metodologije i standarda
kompilacije, a što zahtijeva stalnu edukaciju kadrova i
komunikaciju sa međunarodnim institucijama. Na taj način
proizvedeni statistički podaci dobijaju neophodnu
međunarodnu veriﬁkaciju i mogućnost objavljivanja.
Kvaliteta ulaznih podataka ima izravan utjecaj na
kvalitetu izlaznih statističkih agregata, te se kontinuirano
ulažu značajni resursi kako bi se prikupili i provjerili ulazni
podaci. Koriste se različiti pristupi u prikupljanju i kontroli
ulaznih podataka, koriste se raspoloživi administrativni
podaci ili se podaci izravno prikupljaju od izvještajnih
jedinica, te se vrše prilagodbe službenih statističkih
podataka od drugih statističkih institucija u BiH i inozemstvu.
Iako su raspoloživost i kvaliteta podataka značajno
poboljšani u proteklom razdoblju, kvaliteta ulaznih podataka
i dalje predstavlja jedan od ključnih izazova za statistiku
CBBiH.

2.2.6. SARADNJA SA RELEVANTNIM DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA / САРАДЊА СА РЕЛЕВАНТНИМ ДОМАЋИМ И МЕЂУНАРОДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
SURADNJA SA RELEVANTNIM DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA
Na temelju zakona, predviđeno je da CBBiH učestvuje
u radu međunarodnih organizacija koje rade na učvršćivanju
ﬁnansijske i ekonomske stabilnosti kroz međunarodnu
monetarnu saradnju, te da zastupa BiH u međuvladinim
organizacijama vezano za pitanja monetarne politike, i da
koordinira djelatnosti agencija za bankarstvo entiteta
nadležnih za izdavanje bankarskih licenci i superviziju
banaka.
CBBiH i entitetske agencije za bankarstvo potpisale su
memorandum o razumijevanju i saradnji u bankarskoj
superviziji sa bankarskim regulatorima Slovenije, Hrvatske,
Srbije, Crne Gore i Turske. Također, CBBiH i entitetske
agencije za bankarstvo, 2008. godine potpisale su
Memorandum o razumijevanju principa saradnje i
koordinacije na visokom nivou među supervizorima banaka
jugoistočne Evrope uključujući Banku Albanije, Banku Grčke,
Narodnu banku Republike Makedonije, Narodnu banku
Rumunije, Narodnu banku Bugarske, Narodnu banku Srbije i
Centralnu banku Kipra. Ovim memorandumom potpisnice su
izrazile zajednički interes i spremnost da promovišu saradnju
sa boljom strukturom u području bankarske supervizije,
kako bi se ojačala ﬁnansijska stabilnost u jugoistočnoj Evropi
i poboljšala efektivnost i eﬁkasnost mjera supervizije.
Stalni odbor za ﬁnansijsku stabilnost (SOFS) u Bosni i
Hercegovini uspostavljen je potpisivanjem Memoranduma o
razumijevanju u decembru 2009. godine, a članovi ovog
odbora su: CBBiH (koja ima ulogu koordinatora i
predsjedavajućeg), Ministarstvo ﬁnansija i trezora BiH,
Ministarstvo ﬁnansija FBiH, Ministarstvo ﬁnansija RS, FBA,
A B R S i A O D . S a ra d n j a i z m e đ u č l a n ov a S O F S - a
podrazumijeva pripremu zajedničke procjene prijetnji po
ﬁnansijsku stabilnost, pripremu zajedničkih rješenja i
djelovanja kako bi se upravljalo potencijalno razarajućim
efektima krize, razmjenu informacija u svrhu analize prijetnji
po ﬁnansijsku stabilnost i pripreme upravljanja i rješavanja
ﬁnansijske krize, koordiniranje zajedničke komunikacije sa
javnošću i utvrđivanje plana za krizne situacije. Memorandumom je predviđeno da SOFS predstavlja glavni forum za
procjenu prijetnji po ﬁnansijsku stabilnost, pri čemu su
CBBiH i agencije za bankarstvo odgovorne za procjenu
sistemske prirode ﬁnansijske krize.

На основу закона предвиђено је да ЦББиХ учествује
у раду међународних организација које раде на
учвршћивању финансијске и економске стабилности кроз
међународну монетарну сарадњу, те да заступа БиХ у
међувладиним организацијама везано за питања
монетарне политике, и да координира активности
агенција за банкарство ентитета надлежних за издавање
банкарских лиценци и супервизију банака.
ЦББиХ и ентитетске агенције за банкарство
потписале су меморандум о разумијевању и сарадњи у
банкарској супервизији са банкарским регулаторима
Словеније, Хрватске, Србије, Црне Горе и Турске. Такође,
ЦББиХ и ентитетске агенције за банкарство, 2008. године
потписале су Меморандум о разумијевању принципа
сарадње и координације на високом нивоу међу
супервизорима банака југоисточне Европе, укључујући
Банку Албаније, Банку Грчке, Народну банку Републике
Македоније, Народну банку Румуније, Народну банку
Бугарске, Народну банку Србије и Централну банку Кипра.
Овим меморандумом потписнице су изразиле заједнички
интерес и спремност да промовишу сарадњу са бољом
структуром у подручју банкарске супервизије, како би се
ојачала финансијска стабилност у југоисточној Европи и
побољшала ефективност и ефикасност мјера супервизије.
Стални одбор за финансијску стабилност (СОФС) у
Босни и Херцеговини успостављен је потписивањем
Меморандума о разумијевању у децембру 2009. године, а
чланови овог одбора су: ЦББиХ (која има улогу
координатора и предсједавајућег), Министарство
финансија и трезора БиХ, Министарство финансија ФБиХ,
Министарство финансија РС, ФБА, АБРС и АОД. Сарадња
између чланова СОФС-а подразумијева припрему
заједничке процјене пријетњи по финансијску стабилност,
припрему заједничких рјешења и дјеловања како би се
управљало потенцијално разарајућим ефектима кризе,
размјену информација у циљу анализе пријетњи по
финансијску стабилност и припреме управљања и
рјешавања финансијске кризе, координација заједничке
комуникације са јавношћу и утврђивање плана за кризне
ситуације. Меморандумом је предвиђено да СОФС
представља главни форум за процјену пријетњи по
финансијску стабилност, при чему су ЦББиХ и агенције за

53

Na temelju zakona, predviđeno je da CBBiH sudjeluje u
radu međunarodnih organizacija koje rade na učvršćivanju
ﬁnancijske i ekonomske stabilnosti kroz međunarodnu
monetarnu suradnju, te da zastupa BiH u međuvladinim
organizacijama vezano za pitanja monetarne politike, i da
koordinira djelatnosti agencija za bankarstvo entiteta
nadležnih za izdavanje bankarskih licenci i superviziju
banaka.
CBBiH i entitetske agencije za bankarstvo potpisale su
memorandum o razumijevanju i suradnji u bankarskoj
superviziji sa bankarskim regulatorima Slovenije, Hrvatske,
Srbije, Crne Gore i Turske. Također, CBBiH i entitetske
agencije za bankarstvo, 2008. godine potpisale su
Memorandum o razumijevanju principa suradnje i
koordinacije na visokoj razini među supervizorima banaka
jugoistočne Europe uključujući Banku Albanije, Banku Grčke,
Narodnu banku Republike Makedonije, Narodnu banku
Rumnjske, Narodnu banku Bugarske, Narodnu banku Srbije i
Središnju banku Cipra. Ovim memorandumom potpisnice su
izrazile zajednički interes i spremnost da promoviraju
suradnju sa boljom strukturom u području bankarske
supervizije, kako bi se ojačala ﬁnancijska stabilnost u
jugoistočnoj Europi i poboljšala učinkovitost i djlotvornost
mjera supervizije.
Stalni odbor za ﬁnancijsku stabilnost (SOFS) u Bosni i
Hercegovini uspostavljen je potpisivanjem Memoranduma o
razumijevanju u prosincu 2009. godine, a članovi ovog odbora
su: CBBiH (koja ima ulogu koordinatora i predsjedatelja),
Ministarstvo ﬁnancija i trezora BiH, Ministarstvo ﬁnancija
FBiH, Ministarstvo ﬁnancija RS, FBA, ABRS i AOD. Suradnja
između članova SOFS-a podrazumijeva pripremu zajedničke
procjene prijetnji po ﬁnancijsku stabilnost, pripremu
zajedničkih rješenja i djelovanja kako bi se upravljalo
potencijalno razarajućim učincima krize, razmjenu
informacija u svrhu analize prijetnji po ﬁnancijsku stabilnost i
pripreme upravljanja i rješavanja ﬁnancijske krize,
koordiniranje zajedničke komunikacije sa javnosti i
utvrđivanje plana za krizne situacije. Memorandumom je
predviđeno da SOFS predstavlja glavni forum za procjenu
prijetnji po ﬁnancijsku stabilnost, pri čemu su CBBiH i
agencije za bankarstvo odgovorne za procjenu sustavne
prirode ﬁnancijske krize.

2.2.6. SARADNJA SA RELEVANTNIM DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA / САРАДЊА СА РЕЛЕВАНТНИМ ДОМАЋИМ И МЕЂУНАРОДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
SURADNJA SA RELEVANTNIM DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA
Na osnovu preporuka MMF-a iz 2012. godine, svaka od
članica SOFS-a izradila je pojedinačni plan za djelovanje u
periodima ﬁnansijske krize, a na osnovu zakonskih
ovlaštenja svake od institucija. Objedinjavanjem pojedinačnih
planova, 2014. godine kreiran je i usvojen od strane svih
članica SOFS-a Sveobuhvatni plan za djelovanje u periodima
ﬁnansijske krize. Sveobuhvatni plan predstavlja skup mjera i
postupaka koje nadležne institucije, članice SOFS-a,
samostalno ili u saradnji sa drugim članicama SOFS-a i
drugim regulatornim institucijama, poduzimaju u cilju
preventivnog djelovanja i izbjegavanja kriznih situacija, kao i
upravljanja i djelovanja u kriznim situacijama kada do njih
dođe, sa ciljem sprečavanja ili umanjenja negativnih efekata
po ﬁnansijsku stabilnost.
U svjetlu nove, u značajnoj mjeri kompleksnije
zakonske legislative koja regulira poslovanje banaka u našoj
zemlji, institucije članice SOFS prepoznale su potrebu za
daljnjim jačanjem međusobne saradnje s ciljem očuvanja
ﬁnansijske stabilnosti, te su u decembru 2016. godine počele
raditi na unapređenju postojećih Memoranduma o saradnji i
razmjeni informacija. Poseban fokus bit će na jačanju
saradnje u razmjeni informacija i provođenju zajedničkih
aktivnosti između entitetskih agencija za bankarstvo,
agencija za bankarstvo i CBBiH, agencija za bankarstvo i
AOD, te između svih članica SOFS-a kada je riječ o
identiﬁkaciji sistemskih rizika i preporukama za primjenu
makroprudencijalnih mjera za njihovo ublažavanje, kao i
bolje pripravnosti za zajedničko djelovanje u slučaju
sistemske krize.
BiH je potpisala ugovore za ocjenu i praćenje
suverenog kreditnog rejtinga BiH s dvije rejting agencije
Moody's Investors Service i Standard & Poor's. CBBiH je, u
ime BiH, prvi ugovor sa agencijom Moody's potpisala 2003.
godine, a 2004. godine je BiH od ove agencije dobila prvi
suvereni kreditni rejting. Vijeće ministara je 2009. godine
donijelo Odluku prema kojoj Ministarstvo ﬁnansija i trezora
BiH potpisuje ugovor sa Moody's za ocjenu kreditnog
rejtinga, a CBBiH, u svojstvu ﬁskalnog agenta, koordinira
izradu i praćenje suverenog kreditnog rejtinga BiH. Ugovor sa
Agencijom Standard & Poors potpisalo je Ministarstvo
ﬁnansija i trezora BiH 2008. godine.

банкарство одговорне за процјену системске природе
финансијске кризе.
На основу препорука ММФ-а из 2012. године, свака
чланица СОФС-а израдила је појединачни план за
дјеловање у периодима финансијске кризе, а на основу
законских овлашћења сваке од институција. Обједињавањем појединачних планова, 2014. године креиран је и
усвојен од стране свих чланица СОФС-а Свеобухватни
план за дјеловање у периодима финан-сијске кризе.
Свеобухватни план представља скуп мјера и поступака
које надлежне институције, чланице СОФС-а, самостално
или у сарадњи са другим чланицама СОФС-а и другим
регулаторним институцијама, подузимају у циљу
превентивног дјеловања и избјегавања кризних
ситуација, као и управљања и дјеловања у кризним
ситуацијама када до њих дође, са циљем спречавања или
умањења негативних ефеката по финансијску стабилност.
У свјетлу нове, у значајној мјери комплексније
законске легислативе која регулише пословање банака у
нашој земљи, институције чланице СОФС-а препознале су
потребу за даљњим јачањем међусобне сарадње с циљем
очувања финансијске стабилности, те су у децембру 2016.
почеле да раде на унапређењу постојећих Меморандума о
сарадњи и размјени информација. Посебан фокус биће на
јачању сарадње у размјени информација и провођењу
заједничких активности између ентитетских агенција за
банкарство, агенција за банкарство и ЦББиХ, агенција за
банкарство и АОД, те између свих чланица СОФС-а када је
ријеч о идентификацији системских ризика и препорукама
за примјену макропруденцијалних мјера за њихово
ублажавање, као и боље приправности за заједничко
дјеловање у случају системске кризе.
БиХ је потписала уговоре за оцјену и праћење
сувереног кредитног рејтинга БиХ с двије рејтинг агенције
Moody's Investors Service и Standard & Poor's. ЦББиХ је, у
име БиХ, први Уговор са агенцијом Moody's потписала
2003. године, а 2004. године је БиХ од ове агенције добила
први суверени кредитни рејтинг. Савјет министара је 2009.
године донио Одлуку према којој Министарство финансија
и трезора БиХ потписује уговор са Moody's за оцјену
кредитног рејтинга, а ЦББиХ, у својству фискалног агента,
координира израду и праћење сувереног кредитног
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Na osnovi preporuka MMF-a iz 2012. godine, svaka od
članica SOFS-a izradila je pojedinačni plan za djelovanje u
razdobljima ﬁnancijske krize, a na osnovi zakonskih ovlasti
svake od institucija. Objedinjavanjem pojedinačnih planova,
2014. godine kreiran je i usvojen od strane svih članica SOFSa Sveobuhvatni plan za djelovanje u razdobljima ﬁnancijske
krize. Sveobuhvatni plan predstavlja skup mjera i postupaka
koje nadležne institucije, članice SOFS-a, samostalno ili u
suradnji sa drugim članicama SOFS-a i drugim regulatornim
institucijama, poduzimaju u cilju preventivnog djelovanja i
izbjegavanja kriznih situacija, kao i upravljanja i djelovanja u
kriznim situacijama kada do njih dođe, sa ciljem sprečavanja
ili umanjenja negativnih učinaka po ﬁnancijsku stabilnost.
U svjetlu nove, u značajnoj mjeri kompleksnije
zakonske legislative koja regulira poslovanje banaka u našoj
zemlji, institucije članice SOFS-a prepoznale su potrebu za
daljnjim jačanjem međusobne suradnje s ciljem očuvanja
ﬁnancijske stabilnosti, te su u prosincu 2016. godine počele
raditi na poboljšanju postojećih Memoranduma o suradnji i
razmjeni informacija. Poseban fokus bit će na jačanju
suradnje u razmjeni informacija i provedbi zajedničkih
aktivnosti između entitetskih agencija za bankarstvo,
agencija za bankarstvo i CBBiH, agencija za bankarstvo i
AOD, te između svih članica SOFS-a kada je riječ o
identiﬁkaciji sustavnih rizika i preporukama za primjenu
makroprudencijalnih mjera za njihovo ublažavanje, kao i
bolje pripravnosti za zajedničko djelovanje u slučaju
sustavne krize.
BiH je potpisala ugovore za ocjenu i praćenje
suverenog kreditnog rejtinga BiH s dvije rejting agencije
Moody's Investors Service i Standard & Poor's. CBBiH je, u
ime BiH, prvi Ugovor sa agencijom Moody's potpisala 2003.
godine, a 2004. godine je BiH od ove agencije dobila prvi
suvereni kreditni rejting. Vijeće ministara je 2009. godine
donijelo Odluku prema kojoj Ministarstvo ﬁnancija i trezora
BiH potpisuje ugovor sa Moody's za ocjenu kreditnog
rejtinga, a CBBiH, u svojstvu ﬁskalnog agenta, koordinira
izradu i praćenje suverenog kreditnog rejtinga BiH. Ugovor
sa Agencijom Standard & Poors potpisalo je Ministarstvo
ﬁnancija i trezora BiH 2008. godine.
S u ra d n j a C B B i H s a re l e v a n t n i m d o m a ć i m i
međunarodnim institucijama se ogleda i kroz izradu

2.2.6. SARADNJA SA RELEVANTNIM DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA / САРАДЊА СА РЕЛЕВАНТНИМ ДОМАЋИМ И МЕЂУНАРОДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
SURADNJA SA RELEVANTNIM DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA
Saradnja CBBiH sa relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama se ogleda i kroz izradu materijala i
prezentacija za sastanke sa međunarodnim ﬁnansijskim
institucijama, te dostavljanje relevantnih podataka i
informacija. Pored redovnih publikacija sa kojima komunicira
sa javnosti (Godišnji izvještaj, Izvještaj o ﬁnansijskoj
stabilnosti, Kvartalni bilten, Mjesečni ekonomski pregled i
Mjesečni bilans stanja CBBiH), CBBiH učestvuje u pripremi
brojnih stručnih i publikacija analitičke prirode poput ECBovog Izvještaja o ﬁnansijskoj stabilnosti za zemlje kandidate i
potencijalne kandidate za članstvo u EU, redovni Godišnji
izvještaj Evropske komisije (EC) ili Perspektive ﬁnansijskog
sektora na Zapadnom Balkanu objavljenоg od Svjetske
banke.
Uz navedeno, vrijedi naglasiti i doprinos CBBiH u
procesu evropskih integracija, u skladu sa svojim nadležnostima. CBBiH je zadužena za komunikaciju sa EC
posredstavom Direkcije za evropske integracije (DEI) i
dostavljanje dokumenata iz oblasti monetarne politike,
statistike, te stabilnost ﬁnansijskog sektora. CBBiH daje
doprinos radu Pododbora za ekonomska, ﬁnansijska pitanja i
statistiku i sudjeluje u radnim grupama za evropske
integracije, zadužene, između ostalog, i za izradu odgovora na
Upitnik EC, koji je uručen BiH u decembru 2016. godine.
CBBiH, kao nadležna institucija ili zainteresirana strana, dala
je odgovore na pitanja iz oblasti Ekonomski kriteriji i sedam
poglavlja: Slobodno kretanje kapitala, Finansijske usluge,
Ekonomska i monetarna politika, Statistika, Poduzetnička i
industrijska politika, Pravda, sloboda i sigurnost i Finansijska
kontrola. U narednom periodu CBBiH će sudjelovati u
međuinstitucionalnom usuglašavanju odgovora BiH,
sukladno Odluci o sistemu koordinacije procesa evropskih
integracija u BiH.
CBBiH ima predstavnike i u brojnim drugim radnim
tijelima, grupama i institucijama na domaćem i međunarodnom nivou, kao što su: AOD, UIO, Banka za međunarodna
poravnanja (BIS; eng. Bank for International Settlements),
Savjetodavna komisija za dug, radna grupa za izradu
Procjene rizika od pranja novca i ﬁnansiranja terorizma u BiH,
radna grupa za informiranje javnosti u procesu pristupanja
BiH Evropskoj uniji, radna grupa za pitanje cyber sigurnosti,
radna grupa za izradu politike o saradnji s iseljeništvom,

рејтинга БиХ. Уговор с агенцијом Standard & Poors
потписало је Министарство финансија и трезора БиХ 2008.
године.
Сарадња ЦББиХ са релевантним домаћим и
међународним институцијама огледа се и кроз израду
материјала и презентација за састанке са међународним
финансијским институцијама, те достављање релевантних
података и информација. Поред редовних публикација са
којима комуницира са јавношћу (Годишњи извјештај,
Извјештај о финансијској стабилности, Квартални билтен,
Мјесечни економски преглед и Мјесечни биланс стања
ЦББиХ), ЦББиХ учествује у припреми бројних стручних и
публикација аналитичке природе попут ЕЦБ-овог
Извјештај о финансијској стабилности за земље
кандидате и потенцијалне кандидате за чланство у ЕУ,
редовни Годишњи извјештај Европске комисије (ЕЦ) или
Перспективе финансијског сектора на Западном
Балкану објављеног од Свјетске банке.
Уз наведено, вриједи истаћи и допринос ЦББиХ у
процесу европских интеграција, у складу с њеним
надлежностима. ЦББиХ је задужена за комуникацију са
ЕЦ посредставом Дирекције за европске интеграције
(ДЕИ) и достављање докумената из области монетарне
политике, статистике, те стабилност финансијског
сектора. ЦББиХ даје допринос раду Пододбора за
економска, финансијска питања и статистику и учествује у
радним групама за европске интеграције, задужене,
између осталог, и за израду одговора на Упитник ЕЦ који
је уручен БиХ у децембру 2016. године. ЦББиХ, као
надлежна институција или као заинтересована страна,
дала је одговоре на питања из области Економски
критеријуми и седам поглавља: Слободно кретање
капитала, Финансијске услуге, Економска и монетарна
политика, Статистика, Предузетничка и индустријска
политика, Правда, слобода и сигурност, и Финансијска
контрола. У наредном периоду ЦББиХ ће учествовати у
међуинституционалном усаглашавању одговора БиХ, у
складу с Одлуком о систему координације процеса
европских интеграција у БиХ.
ЦББиХ има представнике и у бројним другим
радним тијелима, групама и институцијама на домаћем и
међународном нивоу, као што су: АОД, УИО, Банка за
међународна поравнања (BIS; енг. Bank for International
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materijala i prezentacija za sastanke sa međunarodnim
ﬁnancijskim institucijama, te dostavljanje relevantnih
podataka i informacija. Pored redovitih publikacija sa kojima
komunicira sa javnosti (Godišnje izvješće, Izvješće o
ﬁnancijskoj stabilnosti, Tromjesečni bilten, Mjesečni
ekonomski pregled i Mjesečna bilanca stanja CBBiH), CBBiH
sudjeluje u pripremi brojnih stručnih i publikacija analitičke
prirode poput ECB-ovog Izvješća o ﬁnancijskoj stabilnosti za
zemlje kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU,
redovito Godišnje izvješće Europske komisije (EC) ili
Perspektive ﬁnancijskog sektora na Zapadnom Balkanu
objavljenog od Svjetske banke.
Uz navedeno, vrijedi naglasiti i doprinos CBBiH u
procesu europskih integracija, sukladno svojim nadležnostima. CBBiH je zadužena za komunikaciju sa EC
posredstavom Direkcije za europske integracije (DEI) i
dostavljanje dokumenata iz oblasti monetarne politike,
statistike, te stabilnost ﬁnancijskog sektora. CBBiH daje
doprinos radu Pododbora za ekonomska, ﬁnancijska pitanja i
statistiku i sudjeluje u radnim grupama za europske
integracije, zadužene, između ostalog, i za izradu odgovora
na Upitnik EC, koji je uručen BiH u prosincu 2016. godine.
CBBiH, kao nadležna institucija ili zainteresirana strana, dala
je odgovore na pitanja iz oblasti Ekonomski kriteriji i sedam
poglavlja: Slobodno kretanje kapitala, Financijske usluge,
Ekonomska i monetarna politika, Statistika, Poduzetnička i
industrijska politika, Pravda, sloboda i sigurnost i
Financijska kontrola. U narednom razdoblju CBBiH će
sudjelovati u međuinstitucionalnom usuglašavanju
odgovora BiH, sukladno Odluci o sustavu koordinacije
procesa europskih integracija u BiH.
CBBiH ima predstavnike i u brojnim drugim radnim
tijelima, grupama i institucijama na domaćoj i međunarodnoj
razini, kao što su: AOD, UNO, Banka za međunarodne namire
(BIS; eng. Bank for International Settlements), Savjetodavna
komisija za dug, radna grupa za izradu Procjene rizika od
pranja novca i ﬁnanciranja terorizma u BiH, radna grupa za
informiranje javnosti u procesu pristupanja BiH Europskoj
uniji, radna grupa za pitanje cyber sigurnosti, radna grupa za
izradu politike o suradnji s iseljeništvom, Vijeće za statistiku
BiH, te radna grupa CEFTA (eng. Central European Free Trade
Agreement) pododbora za trgovinu uslugama.
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Vijeće za statistiku BiH, te radna grupa CEFTA (eng. Central
European Free Trade Agreement) pododbora za trgovinu
uslugama.
Korisnici statističkih podataka CBBiH, pored
analitičkih odjela CBBiH, uključuju mnogobrojne domaće
vladine institucije, akademsku zajednicu, poslovnu zajednicu,
međunarodne organizacije i ukupnu javnost u svrhu praćenja
ekonomskih kretanja u zemlji i za planiranje ekonomskih
politika. Statistički podaci tretiraju se kao javno dobro i
besplatno se stavljaju na raspolaganje širokoj javnosti putem
publikacija, web stranice i međunarodne distribucije
statističkih podataka prema standardima MMF-a, Svjetske
banke, ECB-a, Evropske banke za obnovu i razvој (EBRD; eng.
European Bank for Reconstruction and Development),
UNCTAD-a (eng. United Nations Conference on Trade and
Development), Eurostata, BIS-a, UN-ovog statističkog odjela
i dr. Statistički podaci iz CBBiH ispunili su međunarodne
kriterije kvaliteta i učestalosti za uvrštavanje u Sistem opće
diseminacije podataka (GDDS; eng. General Data
Dissemination System).
Dvije decenije rada CBBiH, a posebno period od 2007.
do 2017. godine, obilježila je intenzivna saradnja CBBiH s
evropskim ﬁnansijskim instutucijama, a posebno značajnom
smatra se saradnja s ECB i bankama iz Evropskog sistema
centralnih banaka (ESCB). Saradnja je započeta u februaru
2007. godine programom Eurosistema o procjeni potreba
CBBiH. Tom prilikom procijenjeno je da bi CBBiH trebala
postići napredak kroz implementaciju novih pravila ili politika,
mijenjajući prakse i obučavajući osoblje u godinama koje su
uslijedile kako bi u operativnom smislu ubrzala pripreme za
pristupanje ESCB kada BiH bude spremna da uđe u EU. Kao
nastavak ovog projekta, 2010. godine počeo je program
tehničke saradnje ECB i CBBiH, a provela ga je ECB u saradnji
sa sedam centralnih banaka Eurosistema: Njemačke, Grčke,
Španije, Italije, Holandije, Austrije i Slovenije. Eksperti
centralnih banaka Bugarske i Rumunije također su
učestvovali u ovom programu. Program je pokrio šest
različitih oblasti: statistika, ekonomska analiza i istraživanja,
ﬁnansijska stabilnost, harmonizacija legislative s EU,
koordinacija integracija s EU i unapređenje usluga
informacione tehnologije CBBiH. Institucionalni kapaciteti
CBBiH ojačani su kroz usuglašavanje standarda CBBiH sa EU

Settlements), Савјетодавна комисија за дуг, радна група за
израду Процјене ризика од прања новца и финансирања
тероризма у БиХ, радна група за информисање јавности у
процесу приступања БиХ Европској унији, радна група за
питање сајбер сигурности, радна група за израду
политике о сарадњи са исељеништвом, Савјет за
статистику БиХ, те радна група CEFTA (енг. Central
European Free Trade Agreement) пододбора за трговину
услугама.
Корисници статистичких података ЦББиХ, поред
аналитичких одјељења ЦББиХ, укључују многобројне
домаће владине институције, академску заједницу,
пословну заједницу, међународне организације, и укупну
јавност у циљу праћења економских кретања у земљи и за
планирање економских политика. Статистички подаци се
третирају као јавно добро и бесплатно се стављају на
располагање широкој јавности путем публикација, веб
странице и међународне дистрибуције статистичких
података према стандардима ММФ-а, Свјетске банке,
ЕЦБ-а, Европске банке за обнову и развој (EBRD; енг.
European Bank for Reconstruction and Development),
UNCTAD-a (енг. United Nations Сonference on Trade and
Development), Eуростатa, BIS-а, УН-овог статистичког
одјељења и др. Статистички подаци из ЦББиХ испунили су
међународне критеријуме квалитета и учесталости за
уврштавање у Систем опште дисеминације података
(GGDS; енг. General Data Dissemination System).
Двије деценије рада ЦББиХ, а посебно период од
2007. до 2017. године, обиљежила је интензивна сарадња
ЦББиХ с европским финансијским инстутуцијама, а
посебно се значајном сматра сарадња с ЕЦБ и банкама из
Европског система централних банака (ЕСЦБ). Сарадња је
започета у фебруару 2007. године програмом Eуросистема
о процјени потреба ЦББиХ. Том приликом процијењено је
да би ЦББиХ требало да постигне напредак кроз
имплементацију нових правила или политика, мијењајући
праксе и обучавајући особље у годинама које су
услиједиле како би у оперативном смислу убрзала
припреме за приступање ЕСЦБ када БиХ буде спремна да
уђе у ЕУ. Као наставак овог пројекта, у 2010. години почео
је програм техничке сарадње ЕЦБ-а и ЦББиХ, а провела га
је ЕЦБ у сарадњи са седам централних банака
Eуросистема: Њемачке, Грчке, Шпаније, Италије,
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Korisnici statističkih podataka CBBiH, pored
analitičkih odjela CBBiH, uključuju mnogobrojne domaće
vladine institucije, akademsku zajednicu, poslovnu
zajednicu, međunarodne organizacije i ukupnu javnost u
svrhu praćenja ekonomskih kretanja u zemlji i za planiranje
ekonomskih politika. Statistički podaci tretiraju se kao javno
dobro i besplatno se stavljaju na raspolaganje širokoj
javnosti putem publikacija, internetske stranice i
međunarodne distribucije statističkih podataka prema
standardima MMF-a, Svjetske banke, Europske banke za
obnovu i razvitak (EBRD; eng. European Bank for
Reconstruction and Development), UNCTAD-a (eng. United
Nations Conference on Trade and Development), Eurostata,
BIS-a, UN-ovog statističkog odjela i dr. Statistički podaci iz
CBBiH ispunili su međunarodne kriterije kvaliteta i
učestalosti za uvrštavanje u Sustav opće diseminacije
podataka (GDDS; eng. General Data Dissemination System).
Dva desetljeća rada CBBiH, a posebno razdoblje od
2007. do 2017. godine, obilježila je intenzivna suradnja
CBBiH s europskim ﬁnancijskim instutucijama, a posebno
značajnom smatra se suradnja s ECB i bankama iz
Europskog sustava središnjih banaka (ESSB). Suradnja je
započeta u veljači 2007. godine programom Eurosustava o
procjeni potreba CBBiH. Tom prilikom procijenjeno je da bi
CBBiH trebala postići napredak kroz implementaciju novih
pravila ili politika, mijenjajući prakse i obučavajući osoblje u
godinama koje su uslijedile kako bi u operativnom smislu
ubrzala pripreme za pristupanje ESSB kada BiH bude
spremna da uđe u EU. Kao nastavak ovog projekta, 2010.
godine počeo je program tehničke suradnje ECB i CBBiH, a
provela ga je ECB u suradnji sa sedam središnjih banaka
Eurosustava: Njemačke, Grčke, Španjolske, Italije,
Nizozemske, Austrije i Slovenije. Eksperti središnjih banaka
Bugarske i Rumunjske također su sudjelovali u ovom
programu. Program je pokrio šest različitih oblasti:
statistika, ekonomska analiza i istraživanja, ﬁnancijska
stabilnost, harmonizacija legislative s EU, koordinacija
integracija s EU i poboljšanje usluga informacijske
tehnologije CBBiH. Institucionalni kapaciteti CBBiH ojačani
su kroz usuglašavanje standarda CBBiH sa EU standardima u
oblasti središnjeg bankarstva, i to putem pružanja potpore
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standardima u oblasti centralnog bankarstva, i to putem
pružanja podrške CBBiH u izradi novih strategija, projekata i
akcijskih planova, metodologija, pravila, politika i praksi, kao
i putem obuke uposlenika CBBiH. Po završetku projekta,
Delegacija Evropske unije ocijenila je projekat kao
najambiciozniji i najkompleksniji projekat Evropske unije
realiziran u BiH. Ključni faktori uspjeha ovog projekta su:
precizno deﬁnirani projektni ciljevi i modaliteti realizacije,
odnosno vrlo visok nivo vlasništva CBBiH nad svim fazama
projekta, što je omogućilo da projekat u cijelosti
korespondira konkretnim i realnim potrebama CBBiH. Pored
toga što je omogućio uvid i sticanje znanja o najboljim i
najaktuelnijim praksama i standardima evropskog
centralnog bankarstva, program je ocijenjen kao važan korak
naprijed u jačanju ekonomske i ﬁnansijske saradnje između
CBBiH i centralnih banaka eurozone, kao i između BiH i EU.

Холандије, Аустрије и Словеније. Експерти централних
банака Бугарске и Румуније такође су учествовали у овом
програму, који је покрио шест различитих области:
статистика, економска анализа и истраживања,
финансијска стабилност, хармонизација легислативе с
ЕУ, координација интеграција с ЕУ и унапређење услуга
информационе технологије ЦББиХ. Институционални
капацитети ЦББиХ ојачани су кроз усаглашавање
стандарда ЦББиХ са ЕУ стандардима у области
централног банкарства, и то путем пружања подршке
ЦББиХ у изради нових стратегија, пројеката и акционих
планова, методологија, правила, политика и пракси, као и
путем обуке запосленика ЦББиХ. По завршетку пројекта,
Делегација Европске уније оцијенила је пројекат као
најамбициознији и најкомплекснији пројекат Европске
уније реализован у БиХ. Кључни фактори успјеха овог
пројекта су: прецизно дефинисани пројектни циљеви и
модалитети реализације, односно врло висок ниво
власништва ЦББиХ над свим фазама пројекта, што је
омогућило да пројекат у цијелости кореспондира
конкретним и реалним потребама ЦББиХ. Поред тога што
је омогућио увид и стицање знања о најбољим и
најактуелнијим праксама и стандардима европског
централног банкарства, програм је оцијењен као важан
корак напријед у јачању економске и финансијске
сарадње између ЦББиХ и централних банака еврозоне,
као и између БиХ и ЕУ.

CBBiH u izradi novih strategija, projekata i akcijskih planova,
metodologija, pravila, politika i praksi, kao i putem obuke
uposlenika CBBiH. Po završetku projekta, Delegacija
Europske unije ocijenila je projekat kao najambiciozniji i
najkompleksniji projekat Europske unije realiziran u BiH.
Ključni čimbenici uspjeha ovog projekta su: precizno
deﬁnirani projektni ciljevi i modaliteti realizacije, odnosno
vrlo visokа razinа vlasništva CBBiH nad svim fazama
projekta, što je omogućilo da projekat u cijelosti
korespondira konkretnim i realnim potrebama CBBiH. Pored
toga što je omogućio uvid i stjecanje znanja o najboljim i
najaktualnijim praksama i standardima europskog
središnjeg bankarstva, program je ocijenjen kao važan korak
naprijed u jačanju ekonomske i ﬁnancijske suradnje između
CBBiH i središnjih banaka eurozone, kao i između BiH i EU.

Saradnja CBBiH sa drugim centralnim bankama odvija
se i u okviru drugih međunarodnih tijela, poput Kluba
guvernera centralnih banaka Centralne Azije, regiona Crnog
mora i balkanskih zemalja koji je osnovan 1999. godine, i
holandsko-belgijske Konstituence MMF-a i Svjetske banke
kojoj pripada i BiH. BiH je bila domaćin sastanku Konstituence
2004. godine.

Сарадња ЦББиХ са другим централним банкама
одвија се и у оквиру других међународних тијела, попут
Клуба гувернера централних банака Централне Азије,
региона Црног мора и балканских земаља који је основан
1999. године, и холандско-белгијске Конституенце ММФа и Свјетске банке којој припада и БиХ. БиХ је била
домаћин састанку Конституенце 2004. године.

Suradnja CBBiH sa drugim središnjim bankama odvija
se i u okviru drugih međunarodnih tijela, poput Kluba
guvernera središnjih banaka Središnje Azije, regije Crnog
mora i balkanskih zemalja koji je osnovan 1999. godine, i
nizozemsko-belgijske Konstituence MMF-a i Svjetske banke
kojoj pripada i BiH. BiH je bila domaćin sastanku Konstituence
2004. godine.
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Potpisivanje tripartitnog
protokola o programu
tehničke saradnje sa
Evropskom centralnom
bankom: CBBiH, ECB,
Delegacija EU u BiH,
Sarajevo 2010.
Потписивање
трипартитног
протокола о програму
техничке сарадње са
Европском централном
банком: ЦББиХ, ЕЦБ,
Делегација ЕУ у БиХ,
Сарајево 2010.
Potpisivanje tripartitnog
protokola o programu
tehničke suradnje sa
Europskom središnjom
bankom: CBBiH, ESB,
Delegacija EU u BiH,
Sarajevo 2010.
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Sastanak holandsko-belgijske
Konstituence IMF I WB,
Kijev, Ukrajina 2016.
Састанак холандско-белгијске
Конституенце ММФ-а
и Свјетске банке,
Кијев, Украјина 2016.
Sastanak nizozemsko-belgijske
Konstituence IMF I WB,
Kijev, Ukrajina 2016.
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Tokom proteklih godina CBBiH je imala izuzetnu
podršku Vlade Švicarske, posebno u okviru Programa
bilateralne pomoći i izgradnje kapaciteta centralnih banaka
(eng. Bilateral Assistance and Capacity Building Program –
BCC) koji je realiziran u partnerstvu s Institutom iz Ženeve.
Cilj programa je da se CBBiH omogući pristup tehničkoj
ekspertizi i najboljim međunarodnim praksama u sljedećim
oblastima: monetarna politika, unapređenje procesa
upravljanja deviznim rezervama, statistika, jačanje
analitičkih kapaciteta CBBiH kroz obuku iz ekonometrije,
razvoj ﬁnansijskih modela i unapređenje kvalitete analize
statističkih podataka. Kroz obuku i usavršavanje u sklopu
BCC programa, kapaciteti osoblja su unaprijeđeni, ostvaren
je napredak u vidu implementacije novih pravila, praksi,
modela i metodologija, te koncepta upravljanja i liderstva.
Rezultati su evidentni, a od posebnog značaja je jačanje
analitičkih i istraživačkih kapaciteta u smislu sticanja
tehničke ekspertize kroz ekonometrijska znanja. Dodatno,
Vlada Švicarske sarađuje sa CBBiH i na području ﬁnansijskih
statistika vlada putem projekata koje provode Svjetska
banka i MMF.
Pomenut ćemo i izuzetnu podršku Vlade Njemačke u
sklopu Programa jačanja javnih institucija, koji realizira
Deutsche Gesellschaﬅ für Internationale Zusammenarbeit
(ger. GIZ). Saradnja je omogućila povećanje eﬁkasnosti
internih procesa CBBiH i izgradnju soﬅverskih rješenja koja
su značajno doprinijela modernizaciji IT organizacije i
arhitekture. U sklopu projekata sa GIZ-om, uspostavljena je
nova statistička web platforma, a radi se i na razvoju
funkcionalnog statističkog sistema Business Intelligence.
Posljednjih godina poseban značaj dat je otvaranju
CBBiH ka javnosti. Povećano interesovanje za rad CBBiH,
koje iskazuju učenici i studenti različitih fakulteta iz zemlje i
iz inostranstva, dalo je ovoj instituciji novu ulogu, ulogu
edukatora. Također, značajno je provođenje ﬁnansijske
edukacije s ciljem unapređenja aktivne uloge u promociji
ﬁnansijske inkluzije.

Током протеклих година ЦББиХ је имала изузетну
подршку Владе Швајцарске, посебно у оквиру Програма
билатералне помоћи и изградње капацитета централних
банака (енг. Bilateral Assistance and Capacity Building
Program – BCC) који је реализован у партнерству с
Институтом из Женеве. Циљ програма је да се ЦББиХ
омогући приступ техничкој експертизи и најбољим
међународним праксама у сљедећим областима:
монетарна политика, унапређење процеса управљања
девизним резервама, статистика, јачање аналитичких
капацитета ЦББиХ кроз обуку из економетрије, развој
финансијских модела и унапређење квалитете анализе
статистичких података. Кроз обуку и усавршавање у
склопу BCC програма, капацитети особља су унапређени
и остварен је напредак у виду имплементације нових
правила, пракси, модела и методологија, те концепта
управљања и лидерства. Резултати су евидентни, а од
посебног значаја је јачање аналитичких и истраживачких
капацитета у смислу стицања техничке експертизе кроз
економетријска знања. Додатно, Влада Швајцарске са
ЦББиХ сарађује и на подручју финансијских статистика
влада путем пројеката које проводе Свјетска банка и
ММФ.
Поменућемо и изузетну подршку Владе Њемачке у
склопу Програма јачања јавних институција који
реализује Deutsche Gesellschaﬅ für Internationale
Zusammenarbeit (гер. GIZ). Сарадња је омогућила
повећање ефикасности интерних процеса ЦББиХ и
изградњу софтверских рјешења која су значајно
допринијела модернизацији ИТ организације и
архитектуре. У склопу пројеката са GIZ-om, успостављена
је нова статистичка веб платформа, а ради се и на развоју
функционалног статистичког система Business
Intelligence.
Посљедњих година посебан значај дат је отварању
ЦББиХ ка јавности. Повећано интересовање за рад
ЦББиХ које исказују ученици и студенти различитих
факултета из земље и из иностранства дало је овој
институцији нову улогу, улогу едукатора. Такође,
значајно је провођење финансијске едукације с циљем
унапређења активне улоге у промоцији финансијске
инклузије.
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Tijekom proteklih godina CBBiH je imala izuzetnu
potporu Vlade Švicarske, posebno u okviru Programa
bilateralne pomoći i izgradnje kapaciteta središnjih banaka
(eng. Bilateral Assistance and Capacity Building Program –
BCC) koji je realiziran u partnerstvu s Institutom iz Ženeve. Cilj
programa je da se CBBiH omogući pristup tehničkoj
ekspertizi i najboljim međunarodnim praksama u sljedećim
oblastima: monetarna politika, poboljšanje procesa
upravljanja deviznim rezervama, statistika, jačanje
analitičkih kapaciteta CBBiH kroz obuku iz ekonometrije,
razvitak ﬁnancijskih modela i poboljšanje kvaliteta analize
statističkih podataka. Kroz obuku i usavršavanje u sklopu
BCC programa, kapaciteti osoblja su unaprijeđeni, ostvaren
je napredak u vidu implementacije novih pravila, praksi,
modela i metodologija, te koncepta upravljanja i liderstva.
Rezultati su evidentni, a od osobitog značaja je jačanje
analitičkih i istraživačkih kapaciteta u smislu stjecanja
tehničke ekspertize kroz ekonometrijska znanja. Dodatno,
Vlada Švicarske surađuje sa CBBiH i na području ﬁnancijskih
statistika vlada putem projekata koje provode Svjetska
banka i MMF.
Pomenut ćemo i izuzetnu potporu Vlade Njemačke u
sklopu Programa jačanja javnih institucija, koji realizira
Deutsche Gesellschaﬅ für Internationale Zusammenarbeit
(ger. GIZ). Suradnja je omogućila povećanje učinkovitost
internih procesa CBBiH i izgradnju soﬅverskih rješenja koja
su značajno doprinijela modernizaciji IT organizacije i
arhitekture. U sklopu projekata sa GIZ-om, uspostavljena je
nova statistička web platforma, a radi se i na razvitku
funkcionalnog statističkog sustava Business Intelligence.
Posljednjih godina osobit značaj dan je otvaranju
CBBiH ka javnosti. Povećano zanimanje za rad CBBiH, koje
iskazuju učenici i studenti različitih fakulteta iz zemlje i iz
inozemstva, dalo je ovoj instituciji novu ulogu, ulogu
edukatora. Također, značajno je provođenje ﬁnancijske
edukacije s ciljem poboljšanja aktivne uloge u promociji
ﬁnancijske inkluzije.
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Posjeta studenata
CBBiH
Посјета студената
ЦББиХ
Posjet studenata
CBBiH
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Zbog speciﬁčnog institucionalnog uređenja u BiH,
nadzor nad bankarskim sektorom podijeljen je između dvije
entitetske agencije za bankarstvo, pri čemu svaka ima
direktnu nadležnost za reguliranje i superviziju samo jednog
dijela bankarskog sektora BiH. Prema Zakonu, jedan od
osnovnih zadataka CBBiH je da kooridinira aktivnosti
agencija nadležnih za izdavanje bankarskih licenci i vršenje
supervizije banaka u entitetima na način kako to odredi
Upravno vijeće CBBiH, uključujući mjesečne sastanke
rukovodilaca tih agencija sa predstavnicima CBBiH i
podnošenje mjesečnih izvještaja od strane tih agencija o
djelatnostima i o kretanjima u ﬁnansijskim institucijama u
njihovoj nadležnosti. U skladu s navedenim ovlaštenjima,
CBBiH, od osnivanja do danas, obavlja koordinacionu ulogu u
bankarskoj superviziji koja je prvi put formalno deﬁnirana
2003. godine potpisivanjem Memoranduma o saradnji i
razmjeni informacija između CBBiH, FBA i ABRS. Memorandumom o principima koordinacije bankarske supervizije i
saradnji i razmjeni podataka i informacija, potpisanim 2008.
godine, detaljnije su deﬁnirane oblasti saradnje i razmjene
informacija između pomenute tri institucije.
Na sastancima Koordinacije bankarske supervizije
razmatraju se aktuelna pitanja u bankarskom sektoru, koja
uključuju pitanja koja se odnose na statusne promjene
banaka, adekvatnost kapitala i dokapitalizaciju banaka,
mjere koje agencije preduzimaju u bankama u cilju očuvanja i
zaštite deponenata, praćenja rizika i očuvanje ﬁnansijske
stabilnosti bankarskog sektora i ukupnog ﬁnansijskog
sistema. Također, na poziv CBBiH, sastancima prisustvuje i
direktor AOD BiH, tako da se informacije iz oblasti osiguranja
depozita u bankama redovno razmatraju, uključujući
informacije o stanju osiguranih depozita i informacije o toku
procesa u situaciji isplate osiguranih depozita.
Bankarska regulativa i supervizija u posljednje dvije
dekade predmet je stalnih debata i diskusija u međunarodnim
okvirima, sve sa ciljem uspostavljanja dobrih i općeprihvatljivih standarda u ovoj oblasti. Konsultantske
aktivnosti na međunarodnom nivou odigrale su veoma
značajnu ulogu u uspostavljanju eﬁkasnog regulatornog
okvira za poslovanje banaka i bankarsku superviziju u BiH.

Због специфичног институционалног уређења у
БиХ, надзор над банкарским сектором подијељен је
између двије ентитетске агенције за банкарство, при чему
свака има директну надлежност за регулисање и
супервизију само једног дијела банкарског сектора БиХ.
Према Закону, један од основних задатака ЦББиХ је да
кооридинише активности агенција надлежних за
издавање банкарских лиценци и вршење супервизије
банака у ентитетима на начин како то одреди Управни
odbor ЦББиХ, укључујући мјесечне састанке руководилаца тих агенција са представницима ЦББиХ и
подношење мјесечних извјештаја од стране тих агенција
о дјелатностима и о кретањима у финансијским
институцијама у њиховој надлежности. У складу са
наведеним овлашћењима, ЦББиХ, од оснивања до данас,
обавља координирајућу улогу у банкарској супервизији
која је први пут формално дефинисана 2003. године
потписивањем Меморандума о сарадњи и размјени
информација између ЦББиХ, ФБА и АБРС. Меморандумом
о принципима координације банкарске супервизије и
сарадњи и размјени података и информација потписаним
2008. године детаљније су дефинисане области сарадње и
размјене информација између поменуте три институције.
На састанцима Координације банкарске супервизије разматрају се актуелна питања у банкарском сектору,
која се односе на статусне промјене банака, адекватност
капитала и докапитализацију банака, мјере које агенције
предузимају у банкама у циљу очувања и заштите
депонената, праћења ризика и очување финансијске
стабилности банкарског сектора и укупног финансијског
система. Такође, на позив ЦББиХ, састанцима присуствује
и директор АОД БиХ, тако да се информације из области
осигурања депозита у банкама редовно разматрају,
укључујући информације о стању осигураних депозита и
информације о току процеса у ситуацији исплате
осигураних депозита.
Банкарска регулатива и супервизија у посљедње
двије декаде предмет је сталних дебата и дискусија у
међународним оквирима, све са циљем успостављања
добрих и општеприхватљивих стандарда у овој области.
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Zbog speciﬁčnog institucionalnog uređenja u BiH,
nadzor nad bankarskim sektorom podijeljen je između dvije
entitetske agencije za bankarstvo, pri čemu svaka ima
izravnu nadležnost za reguliranje i superviziju samo jednog
dijela bankarskog sektora BiH. Prema Zakonu, jedan od
temeljnih zadataka CBBiH je da kooridinira aktivnosti
agencija nadležnih za izdavanje bankarskih licenci i vršenje
supervizije banaka u entitetima na način kako to odredi
Upravno vijeće CBBiH, uključujući mjesečne sastanke
rukovoditelja tih agencija sa predstavnicima CBBiH i
podnošenje mjesečnih izvješća od strane tih agencija o
djelatnostima i o kretanjima u ﬁnancijskim institucijama u
njihovoj nadležnosti. U skladu s navedenim ovlaštenjima,
CBBiH, od utemeljenja do danas, obavlja koordinacijsku
ulogu u bankarskoj superviziji koja je prvi put formalno
deﬁnirana 2003. godine potpisivanjem Memoranduma o
suradnji i razmjeni informacija između CBBiH, FBA i ABRS.
Memorandumom o principima koordinacije bankarske
supervizije i suradnji i razmjeni podataka i informacija,
potpisanim 2008. godine, detaljnije su deﬁnirane oblasti
suradnje i razmjene informacija između pomenute tri
institucije.
Na sastancima Koordinacije bankarske supervizije
razmatraju se aktualna pitanja u bankarskom sektoru, koja
uključuju pitanja koja se odnose na statusne promjene
banaka, adekvatnost kapitala i dokapitalizaciju banaka,
mjere koje agencije poduzimaju u bankama u cilju očuvanja i
zaštite deponenata, praćenja rizika i očuvanje ﬁnancijske
stabilnosti bankarskog sektora i ukupnog ﬁnancijskog
sustava. Također, na poziv CBBiH, sastancima prisustvuje i
direktor AOD BiH, tako da se informacije iz oblasti osiguranja
depozita u bankama redovitо razmatraju, uključujući
informacije o stanju osiguranih depozita i informacije
tijekom procesa u situaciji isplate osiguranih depozita.
Bankarska regulativa i supervizija u posljednje dvije
dekade predmet je stalnih debata i diskusija u međunarodnim
okvirima, sve sa ciljem uspostave dobrih i općeprihvatljivih
standarda u ovoj oblasti. Konzultantske aktivnosti na
međunarodnoj razini odigrale su veoma značajnu ulogu u
uspostavljanju učinkovitog regulatornog okvira za
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Ipak, kao najznačajniju reformu u ovoj oblasti vrijedi istaći
aktivnosti koje su se odvijale prethodnih nekoliko godina, a
odnose se na izradu novog seta zakona koji regulišu
poslovanje bankarskog sektora i koji se nisu značajnije
mijenjali od 2003. godine. U 2017. usvojeni su novi zakoni o
bankama u oba bh. entiteta, čime je zakonski i regulatorni
okvir za poslovanje banaka u BiH značajno moderniziran i
usklađen sa najboljim međunarodnim praksama, dok su
supervizorima osnažene ovlasti. Posebna pažnja posvećena
je usklađivanju zakona o bankama u oba entiteta, kako bi se
osigurali jednaki uslovi za poslovanje banaka na teritoriji
jedinstvenog ekonomskog prostora. Novi zakoni prilagođeniji su međunarodnim i regionalnim standardima i
najboljim praksama vezanim za superviziju i sanaciju
banaka, a kao osnov za usklađivanje korišteni su Direktiva i
Uredba EU o bankama (CRR; eng. Capital Requirements
Regulation i CRDIV, Capital Requirements Directives IV),
Direktiva EU o oporavku i sanaciji banaka (BRRD; EU Bank
Recovery and Resolution Directive) i elementi Basela II i
Basela III.
Sa prvom Procjenom stabilnosti ﬁnansijskog sistema
(FSAP; eng. Financial Sector Assessment Program) u BiH
2006. godine, identiﬁcirani su prioriteti za razvoj ﬁnansijskog
sektora i sistemskom praćenja rizika. Jedna od ključnih
preporuka FSAP misije iz 2006. godine odnosila se na
uspostavljanje posebnog organizacionog dijela za ﬁnansijsku
stabilnost unutar CBBiH, čiji bi zadatak bio praćenje i analiza
rizika za ﬁnansijsku stabilnost na jedinstvenom ekonomskom prostoru. Jedan od osnovnih zadataka ovog
organizacionog oblika trebao je biti izrada Izvještaja o
ﬁnansijskoj stabilnosti koji će na sistematiziran način
prezentirati osnovne rizike po stabilnost ﬁnansijskog
sistema. Također, preporučena je i izrada top-down testova
na stres.
Budući da CBBiH nema direktnu nadležnost za
superviziju i regulaciju nad bankarskim sektorom, prvi korak
bilo je unapređenje i jačanje saradnje, u pogledu razmjene
informacija, s entitetskim agencijama za bankarstvo. Između
ostalog, pojačana potreba za razmjenom informacija i
podataka iz oblasti ﬁnansijske stabilnosti unutar koordinacije

Консултантске активности на међународном нивоу
одиграле су веома веома значајну улогу у успостављању
ефикасног регулаторног оквира за пословање банака и
банкарску супервизију у БиХ. Ипак, као најзначајнију
реформу у овој области вриједи истаћи активности које су
се одвијале претходних неколико година, а односе се на
израду новог сета закона који регулишу пословање
банкарског сектора и који се нису значајније мијењали од
2003. године. У 2017. години усвојени су нови закони о
банкама у оба бх. ентитета, чиме је законски и
регулаторни оквир за пословање банака у БиХ значајно
модернизован и усклађен са најбољим међународним
праксама, док су супервизорима оснажене овласти.
Посебна пажња посвећена је усклађивању закона о
банкама у оба ентитета, како би се осигурали једнаки
услови за пословање банака на територији јединственог
економског простора. Нови закони су прилагођенији
међународним и регионалним стандардима и најбољим
праксама везаним за супервизију и санацију банака, а као
основ за усклађивање кориштени су Директива и Уредба
ЕУ о банкама (ЦРР; енг. Capital Requirements Regulation i
CRDIV, Capital Requirements Directives IV), Директива ЕУ о
опоравку и санацији банака (BRRD, Bank Recovery and
Resolution Directive) и елементи Basela II и Basela III.
Са првом Процјеном стабилности финансијског
система (FSAP; енг. Financial Sector Assessment Program)
у БиХ 2006. године, идентификовани су приоритети за
развој финансијског сектора и системског праћења
ризика. Једна од кључних препорука FSAP мисије из 2006.
године односила се на успостављање посебног
организационог дијела за финансијску стабилност унутар
ЦББиХ, чији би задатак било праћење и анализа ризика за
финансијску стабилност на јединственом економском
простору. Један од основних задатака овог организационог облика требало је да буде израда Извјештаја о
финансијској стабилности који ће на систематизован
начин да презентује основне ризике по стабилност
финансијског система. Такође, препоручена је и израда
top-down тестова на стрес.
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poslovanje banaka i bankarsku superviziju u BiH. Ipak, kao
najznačajniju reformu u ovoj oblasti vrijedi istaći aktivnosti
koje su se odvijale prethodnih nekoliko godina, a odnose se
na izradu novog seta zakona koji reguliraju poslovanje
bankarskog sektora i koji se nisu značajnije mijenjali od 2003.
godine. U 2017. usvojeni su novi zakoni o bankama u oba bh.
entiteta, čime je zakonski i regulatorni okvir za poslovanje
banaka u BiH značajno moderniziran i usklađen sa najboljim
međunarodnim praksama, dok su supervizorima osnažene
ovlasti. Osobita pozornost posvećena je usklađivanju zakona
o bankama u oba entiteta, kako bi se osigurali jednaki uvjeti
za poslovanje banaka na teritoriju jedinstvenog ekonomskog
prostora. Novi zakoni prilagođeniji su međunarodnim i
regionalnim standardima i najboljim praksama vezanim za
superviziju i sanaciju banaka, a kao osnova za usklađivanje
korišteni su Direktiva i Uredba EU o bankama (CRR; eng.
Capital Requirements Regulation i CRDIV, Capital
Requirements Directives IV), Direktiva EU o oporavku i
sanaciji banaka (BRRD; EU Bank Recovery and Resolution
Directive) i elementi Basela II i Basela III.
Sa prvom Procjenom stabilnosti ﬁnancijskog sustava
(FSAP; eng. Financial Sector Assessment Program) u BiH
2006. godine, identiﬁcirani su prioriteti za razvitak
ﬁnancijskog sektora i sustavnog praćenja rizika. Jedna od
ključnih preporuka FSAP misije iz 2006. godine odnosila se
na uspostavu posebnog organizacijskog dijela za ﬁnancijsku
stabilnost unutar CBBiH, čiji bi zadatak bio praćenje i analiza
rizika za ﬁnancijsku stabilnost na jedinstvenom ekonomskom prostoru. Jedan od osnovnih zadataka ovog
organizacijskog oblika trebao je biti izrada Izvješća o
ﬁnancijskoj stabilnosti koji će na sustavan način prezentirati
osnovne rizike po stabilnost ﬁnancijskog sustava. Također,
preporučena je i izrada top-down testova na stres .
Budući da CBBiH nema izravnu nadležnost za
superviziju i regulaciju nad bankarskim sektorom, prvi korak
bilo je poboljšanje i jačanje suradnje, u pogledu razmjene
informacija, s entitetskim agencijama za bankarstvo. Između
ostalog, pojačana potreba za razmjenom informacija i
podataka iz oblasti ﬁnancijske stabilnosti unutar koordinacije
za bankarsku superviziju rezultirala je potpisivanjem novog
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za bankarsku superviziju rezultirala je potpisivanjem novog
Memoranduma o razumijevanju između CBBiH i agencija za
bankarstvo 2008. godine. Prvi koraci ka procjeni sistemskih
rizika na nivou cjelokupnog ﬁnansijskog sistema napravljeni
su kompilacijom indikatora ﬁnansijskog zdravlja (FSI; eng.
Financial Soundness Indicators – FSI). Na temelju podataka
entitetskih agencija za bankarstvo, CBBiH je počela s
kompilacijom odabranih FSI za bankarski sektor u skladu sa
metodologijom MMF-a, što je podatke za BiH učinilo
internacionalno uporedivim. Podaci su prvobitno bili
podijeljeni na podatke za speciﬁčne grupe banaka prema
većinskom vlasništvu, ali se zbog konsolidacije bankarskog
sektora od 2012. godine podaci agregiraju i objavljuju za
cjelokupan bankarski sektor u BiH. FSI i podaci koji se koriste
za izračunavanje FSI kvartalno se objavljuju na web stranici
CBBiH od polovine 2009. godine, a od septembra 2011. i u bazi
podataka MMF-a ICS (eng. Integrated Correspondence
System).
CBBiH je 2007. godine prvi put objavila Izvještaj o
ﬁnansijskoj stabilnosti (FSR; eng. Financial Stability Report),
godišnju publikaciju u kojoj se daje ocjena stabilnosti i
otpornosti ﬁnansijskog sistema na šokove iz makroekonomskog okruženja, kao i samog ﬁnansijskog sistema.
Publiciranjem FSR-a CBBiH doprinosi očuvanju ﬁnansijske
stabilnosti u BiH na način da unapređuje razumijevanje i
podstiče dijalog o rizicima za ﬁnansijske posrednike, ukazuje
ﬁnansijskim institucijama o mogućem uticaju njihovih
pojedinačnih akcija na cjelokupni ﬁnansijski sistem, te stvara
konsenzus o ﬁnansijskoj stabilnosti i poboljšanju ﬁnansijske
infrastrukture. S vremenom je FSR evoluirao u smislu
obuhvatnosti, pristupa analizama i komuniciranja nalaza sa
širom javnosti, napušten je sektorski pristup analizi u korist
analize fokusirane na rizike, a težilo se ka jednostavnijem i za
javnost prihvatljivijem načinu komuniciranja nalaza po uzoru
na trenutne trendove u međunarodnom okruženju. Fokus
FSR-a je ocjena efekata rizika na stabilnost bankarskog
sektora, ali je pažnja posvećena i ﬁnansijskoj infrastrukturi,
uključujući platne sisteme i regulatorni okvir za poslovanje
ﬁnansijskih posrednika. Konačno, u okviru Izvještaja,
redovno se nalaze i zasebne tematske cjeline predstavljene u

Будући да ЦББиХ нема директну надлежност за
супервизију и регулацију над банкарским сектором, први
корак било је унапређење и јачање сарадње, у погледу
размјене информација, с ентитетским агенцијама за
банкарство. Између осталог, појачана потреба за
размјеном информација и података из области
финансијске стабилности унутар координације за
банкарску супервизију резултирала је потписивањем
новог Меморандума о разумијевању између ЦББиХ и
агенција за банкарство 2008. године. Први кораци ка
процјени системских ризика на нивоу цјелокупног
финансијског система учињени су са компилацијом
индикатора финансијског здравља (FSI; енг. Financial
Soundness Indicators). На основу података ентитетских
агенција за банкарство, ЦББиХ је почела с компилацијом
одабраних FSI за банкарски сектор у складу са
методологијом ММФ-а, што је податке за БиХ учинило
интернационално упоредивим. Подаци су првобитно
били подијељени на податке за специфичне групе банака
према већинском власништву, али се због консолидације
банкарског сектора од 2012. године подаци агрегирају и
објављују за цјелокупан банкарски сектор у БиХ. FSI и
подаци који се користе за израчунавање FSI квартално се
објављују на веб-страници ЦББиХ од половине 2009.
године, а од септембра 2011. године и у бази података
ММФ-а ICS (енг. Integrated Correspondence System).
ЦББиХ је 2007. године први пут објавила Извјештај
о финансијској стабилности (FSR; енг. Financial Stability
Report), годишњу публикацију у којој се даје оцјена
стабилности и отпорности финансијског система на
шокове из макроекономског окружења, као и самог
финансијског система. Објављивањем FSR-а ЦББиХ
доприноси очувању финансијске стабилности у БиХ на
начин да унапређује разумијевање и подстиче дијалог о
ризицима за финансијске посреднике, указује финансијским институцијама на могући утицај њихових појединачних акција на цјелокупни финансијски систем, те ствара
консензус о финансијској стабилности и побољшању
финансијске инфраструктуре. С временом је FSR
еволуирао у смислу обухватности, приступа анализама и
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Memoranduma o razumijevanju između CBBiH i agencija za
bankarstvo 2008. godine. Prvi koraci ka procjeni sustavnih
rizika na razini cjelokupnog ﬁnancijskog sustava napravljeni
su kompilacijom pokazatelja ﬁnancijskog zdravlja (FSI; eng.
Financial Soundness Indicators). Na temelju podataka
entitetskih agencija za bankarstvo, CBBiH je počela s
kompilacijom odabranih FSI za bankarski sektor u skladu sa
metodologijom MMF-a, što je podatke za BiH učinilo
internacionalno uporedivim. Podaci su prvobitno bili
podijeljeni na podatke za speciﬁčne grupe banaka prema
većinskom vlasništvu, ali se zbog konsolidacije bankarskog
sektora od 2012. godine podaci agregiraju i objavljuju za
cjelokupan bankarski sektor u BiH. FSI i podaci koji se koriste
za izračunavanje FSI tromjesečno se objavljuju na
internetskoj stranici CBBiH od polovine 2009. godine, a od
rujna 2011. i u bazi podataka MMF-a ICS (eng. Integrated
Correspondence System).
CBBiH je 2007. godine prvi put objavila Izvješća o
ﬁnancijskoj stabilnosti (FSR; eng. Financial Stability Report),
godišnju publikaciju u kojoj se daje ocjena stabilnosti i
otpornosti ﬁnancijskog sustava na šokove iz makroekonomskog okruženja, kao i samog ﬁnancijskog sustava.
Publiciranjem FSR-a CBBiH doprinosi očuvanju ﬁnancijske
stabilnosti u BiH na način da poboljšava razumijevanje i
podstiče dijalog o rizicima za ﬁnancijske posrednike, ukazuje
ﬁnancijskim institucijama na mogući utjecaj njihovih
pojedinačnih akcija na cjelokupni ﬁnancijski sustav, te stvara
konsenzus o ﬁnancijskoj stabilnosti i poboljšanju ﬁnancijske
infrastrukture. S vremenom je FSR evoluirao u smislu
obuhvatnosti, pristupa analizama i komuniciranja nalaza sa
širom javnosti, napušten je sektorski pristup analizi u korist
analize fokusirane na rizike, a težilo se ka jednostavnijem i za
javnost prihvatljivijem načinu komuniciranja nalaza po uzoru
na trenutne trendove u međunarodnom okruženju. Fokus
FSR-a je ocjena učinaka rizika na stabilnost bankarskog
sektora, ali je pozornost posvećena i ﬁnancijskoj infrastrukturi, uključujući platne sustave i regulatorni okvir za
poslovanje ﬁnancijskih posrednika. Konačno, u okviru
Izvješća, redovitо se nalaze i zasebne tematske cjeline
predstavljene u vidu tekstnih okvira kojima se detaljnije
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vidu tekstnih okvira kojima se detaljnije obrađuju speciﬁčne
teme od značaja za ﬁnansijsku stabilnost.
CBBiH je prva institucija koja je započela provoditi topdown (odozgo prema dolje) testove na stres u ﬁnansijskom
sistemu BiH, i jedina je institucija koja provodi testove na
stres za bankarski sektor u BiH. Testovi na stres u BiH su prvi
put provedeni u sklopu FSAP misije 2006. godine. Scenariji i
agregirani rezultati testova na stres objavljeni su u FSR-u za
2007, a određena poboljšanja u metodologiji implementirana
su i u testovima na stres za 2008. godinu. Treća, ujedno
aktuelna, generacija testova na stres u CBBiH u osnovi ima
strukturu regionalnog testiranja na stres provedenog u jesen
2009. u organizaciji MMF-a i Svjetske banke. Proces izrade
testova na stres formalizovan je u 2013. godini potpisivanjem
dokumenta Smjernice za izradu testova na stres i korištenje
prudencijalnih instrumenata u CBBiH, FBA i ABRS. Od drugog
kvartala 2010. godine, CBBiH kontinuirano provodi testove
na stres na kvartalnoj osnovi.
Pored objave rezultata testova na stres u FSR-u,
CBBiH kroz SOFS i Koordinacije bankarske supervizije inicira
raspravu i priprema informacije o sistemskim rizicima i
prijetnjama po ﬁnansijsku stabilnost koje, između ostaloga,
proizlaze i iz analiza vršenih u okviru za provođenje testova
na stres. Nalazi testova na stres dijele se sa međunarodnim
ﬁnansijskim institucijama, MMF-om i EC-om. Rezultati
testova na stres koje provodi CBBiH koriste kao pomoćni alat
entitetskim agencijama za bankarstvo prilikom ocjene rizika
u pojedinim institucijama, na temelju kojih se donose odluke
o pojačanom supervizorskom nadzoru ili zahtjevima za
dodatnom kapitalizacijom.
Uviđajući da postoji velika potreba poslovne zajednice i
građana za jedinstvenim registrom transakcijskih računa
poslovnih subjekata koji bi bio uspostavljen na jedinstvenom
ekonomskom prostoru, CBBiH je 2004. uspostavila JRTR
poslovnih subjekata. Za ispravnost podataka u JRTR-u
odgovaraju isključivo komercijalne banke, dok CBBiH
odgovara za pravovremeno prikupljanje izmjena, ažuriranje i
distribuciju podataka. JRTR najviše pomaže komercijalnim
bankama, poreznoj upravi i policiji prilikom otkrivanja
ﬁnansijskih struktura i transakcija koje kompanije i pojedinci

комуницирања налаза са широм јавношћу, напуштен је
секторски приступ анализи у корист анализе фокусиране
на ризике, а тежило се једноставнијем и јавности
прихватљивијем начину комуницирања налаза по узору
на тренутне трендове у међународном окружењу. Фокус
FSR-а је оцјена ефеката ризика на стабилност банкарског
сектора, али је пажња посвећена и финансијској инфраструктури, укључујући платне системе и регулаторни
оквир за пословање финансијских посредника. Коначно, у
оквиру Извјештаја, редовно се налазе и засебне тематске
цјелине представљене у виду текстних оквира којима се
детаљније обрађују специфичне теме од значаја за
финансијску стабилност.
ЦББиХ је прва институција која је почела да проводи
top-down (одозго према доле) тестове на стрес у
финансијском систему БиХ и једина институција која
проводи тестове на стрес за банкарски сектор у БиХ.
Тестови на стрес у БиХ први пут су проведени у склопу
FSAP мисије 2006. године. Сценарији и агрегирани
резултати тестова на стрес објављени су у FSR-u за 2007.
годину, а одређена побољшања у методологији
имплементирана су и у тестовима на стрес за 2008. годину.
Трећа, уједно актуелна, генерација тестова на стрес у
ЦББиХ у основи има структуру регионалног тестирања на
стрес проведеног у јесен 2009. године у организацији
ММФ-а и Свјетске банке. Процес израде тестова на стрес
формализован је у 2013. години потписивањем документа
Смјернице за израду тестова на стрес и кориштење
пруденцијалних инструмената у ЦББиХ, ФБА и АБРС. Од
другог квартала 2010. године, ЦББиХ континуирано
проводи тестове на стрес на кварталној основи.
Поред објаве резултата тестова на стрес у FSR-u,
ЦББиХ кроз SOFS и Координације банкарске супервизије, иницира расправу и припрема информације о
системским ризицима и пријетњама по финансијску
стабилност, које између осталога, произлазе и из анализа
вршених у оквиру за провођење тестова на стрес. Налази
тестова на стрес дијеле се са међународним финансијским
институцијама, ММФ-ом и EC-om. Резултати тестова на
стрес које проводи ЦББиХ користе се као помоћни алат
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obrađuju speciﬁčne teme od značaja za ﬁnancijsku stabilnost.
CBBiH je prva institucija koja je započela provoditi topdown (odozgo prema dolje) testove na stres u ﬁnancijskom
sustavu BiH, i jedina je institucija koja provodi testove na
stres za bankarski sektor u BiH. Testovi na stres u BiH su prvi
put provedeni u sklopu FSAP misije 2006. godine. Scenariji i
agregirani rezultati testova na stres objavljeni su u FSR-u za
2007, a određena poboljšanja u metodologiji implementirana
su i u testovima na stres za 2008. godinu. Treća, ujedno
aktualna, generacija testova na stres u CBBiH u osnovi ima
strukturu regionalnog testiranja na stres provedenog u jesen
2009. u organizaciji MMF-a i Svjetske banke. Proces izrade
testova na stres formaliziran je u 2013. godini potpisivanjem
dokumenta Smjernice za izradu testova na stres i korištenje
prudencijalnih instrumenata u CBBiH, FBA i ABRS. Od drugog
tromjesečja 2010. godine, CBBiH kontinuirano provodi
testove na stres na tromjesečnoj osnovi.
Pored objave rezultata testova na stres u FSR-u,
CBBiH kroz SOFS i Koordinacije bankarske supervizije inicira
raspravu i priprema informacije o sustavnim rizicima i
prijetnjama po ﬁnancijsku stabilnost koje, između ostaloga,
proizlaze i iz analiza vršenih u okviru za provođenje testova na
stres. Nalazi testova na stres dijele se sa međunarodnim
ﬁnancijskim institucijama, MMF-om i EC-om. Rezultati
testova na stres koje provodi CBBiH koriste kao pomoćni alat
entitetskim agencijama za bankarstvo prilikom ocjene rizika
u pojedinim institucijama, na temelju kojih se donose odluke
o pojačanom supervizorskom nadzoru ili zahtjevima za
dodatnom kapitalizacijom.
Uviđajući da postoji velika potreba poslovne zajednice i
građana za jedinstvenim registrom transakcijskih računa
poslovnih subjekata koji bi bio uspostavljen na jedinstvenom
ekonomskom prostoru, CBBiH je 2004. uspostavila JRTR
poslovnih subjekata. Za ispravnost podataka u JRTR-u
odgovaraju isključivo komercijalne banke, dok CBBiH
odgovara za pravodobno prikupljanje izmjena, ažuriranje i
distribuciju podataka. JRTR najviše pomaže komercijalnim
bankama, poreznoj upravi i policiji prilikom otkrivanja
ﬁnancijskih struktura i transakcija koje kompanije i pojedinci
mogu iskoristiti na nezakonit način, kao što su izbjegavanje
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mogu iskoristiti na nezakonit način, kao što su izbjegavanje
plaćanja poreza i pranje novca, ali i pruža informacije svim
pravnim i ﬁzičkim licima koji naplatu svojih potraživanja
moraju tražiti prinudnim putem preko ovlaštenih institucija.
Na temelju podataka iz JRTR-a, na web stranici CBBiH se
svakoga mjeseca, od oktobra 2012. godine, objavljuje Popis
blokiranih računa u BiH.
Također, od 2006. za pravna, a od 2007. godine i za
ﬁzička lica, uspostavljen je i CRK, čime je ﬁnansijskim
posrednicima, koji pune CRK informacijama o svojim
klijentima, omogućeno da na jednom mjestu imaju sve
podatke o zaduženju klijenata, što im je omogućilo
neuporedivo bolju analizu boniteta klijenata nego do tada.
Registar pravnih lica i registar ﬁzičkih lica su razdvojeni, a za
sadržaj podataka u registru odgovorne su ﬁnansijske
institucije koje su, u skladu s odlukom CBBiH, dužne
obezbjeđivati istinite i cjelovite podatke koji se unose po
odobravanju, a ažuriraju kod svake promjene podataka do
otplate ili otpisa duga. CBBiH odgovara za: pravovremeno
preuzimanje podataka o kreditima od ﬁnansijskih institucija, i
obavještavanje ﬁnansijskih institucija o rezultatima unosa
podataka u registar, i stanju podataka njihovih aktivnih
zaduženja u registru.
Institucije koje su obavezne dostavljati informacije u
CRK su: komercijalne banke, mikrokreditne organizacije,
štedno-kreditne organizacije i organizacije za lizing. Osim
ovih institucija, CRK može sadržavati i zaduženja kod drugih
subjekata registrovanih za plasiranje ﬁnansijskih sredstava
koji su na svoj zahtjev uključeni u CRK, kao i zaduženja kod
organizacija koje se bave otkupom potraživanja.
Pretraživanja se vrše po jedinstvenom identiﬁkacionom
broju za pravna lica ili jedinstvenom matičnom broju za
ﬁzička lica. Korisnici mogu podatke iz CRK koristiti isključivo
uz pisanu saglasnost poslovnih subjekata i ﬁzičkih lica, za
vlastite potrebe, i na način utvrđen Odlukom CBBiH o CRK-u,
a podaci se ne smiju dalje reproducirati i distribuirati. Osim za
potrebe procjene boniteta klijenata, komercijalne banke
mogu podatke iz CRK-a koristiti i za pružanje informacija
poslovnim subjektima i ﬁzičkim licima o njihovim kreditnim
zaduženjima, i to samo na osnovu zahtjeva podnesenog u

ентитетским агенцијама за банкарство приликом оцјене
ризика у појединим институцијама, на основу којих се
доносе одлуке о појачаном супервизорском надзору или
захтјевима за додатном капитализацијом.
Увиђајући да постоји велика потреба пословне
заједнице и грађана за јединственим регистром
трансакционих рачуна пословних субјеката, који би био
успостављен на јединственом економском простору,
ЦББиХ је 2004. године успоставила ЈРТР пословних
субјеката. За исправност података у ЈРТР-у одговарају
искључиво комерцијалне банке, док ЦББиХ одговара за
правовремено прикупљање измјена, ажурирање и
дистрибуцију података. ЈРТР највише помаже комерцијалним банкама, порезној управи и полицији приликом
откривања финансијских структура и трансакција које
компаније и појединци могу да искористе на незаконит
начин, као што су избјегавање плаћања пореза и прање
новца, али и да пружа информације свим правним и
физичким лицима који наплату својих потраживања
морају да траже принудним путем преко овлашћених
институција. На основу података из ЈРТР-а, на веб
страници ЦББиХ се свакога мјесеца, од октобра 2012.
године, објављује Попис блокираних рачуна у БиХ.
Такође, од 2006. године за правна, а од 2007. и за
физичка лица, успостављен је и ЦРК, чиме је финансијским
посредницима који пуне ЦРК информацијама о својим
клијенитима омогућено да на једном мјесту имају све
податке о задужењу клијената, што им је омогућило
неупоредиво бољу анализу бонитета својих клијената него
до тада. Регистар правних лица и регистар физичких лица
су раздвојени, а за садржај података у регистру одговорне
су финансијске институције које су, у складу с одлуком
ЦББиХ, дужне обезбјеђивати истините и цјеловите
податке који се уносе по одобравању, а ажурирају код
сваке промјене података до отплате или отписа дуга.
ЦББиХ одговара за правовремено преузимање података о
кредитима од финансијских институција, обавјештавање
финансијских институција о резултатима уноса података у
регистар и стању података њихових активних задужења у
регистру.
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plaćanja poreza i pranje novca, ali i pruža informacije svim
pravnim i ﬁzičkim osobama koje naplatu svojih potraživanja
moraju tražiti prinudnim putem preko ovlaštenih institucija.
Na temelju podataka iz JRTR-a, na internetskoj stranici
CBBiH se svakoga mjeseca, od listopada 2012. godine,
objavljuje Popis blokiranih računa u BiH.
Također, od 2006. za pravne, a od 2007. godine i za
ﬁzičke osobe, uspostavljen je i SRK, čime je ﬁnancijskim
posrednicima, koji pune SRK informacijama o svojim
klijentima, omogućeno da na jednom mjestu imaju sve
podatke o zaduženju klijenata, što im je omogućilo
neuporedivo bolju analizu boniteta klijenata nego do tada.
Registar pravnih osoba i registar ﬁzičkih osoba su razdvojeni,
a za sadržaj podataka u registru odgovorne su ﬁnancijske
institucije koje su, u skladu s odlukom CBBiH, dužne
osiguravati istinite i cjelovite podatke koji se unose po
odobravanju, a ažuriraju kod svake promjene podataka do
otplate ili otpisa duga. CBBiH odgovara za: pravovremeno
preuzimanje podataka o kreditima od ﬁnancijskih institucija, i
obavještavanje ﬁnancijskih institucija o rezultatima unosa
podataka u registar, i stanju podataka njihovih aktivnih
zaduženja u registru.
Institucije koje su obvezne dostavljati informacije u
SRK su: komercijalne banke, mikrokreditne organizacije,
štedno-kreditne organizacije i organizacije za lizing. Osim
ovih institucija, SRK može sadržavati i zaduženja kod drugih
subjekata registriranih za plasiranje ﬁnancijskih sredstava
koji su na svoj zahtjev uključeni u SRK, kao i zaduženja kod
organizacija koje se bave otkupom potraživanja. Pretraživanja se vrše po jedinstvenom identiﬁkacijskom broju za
pravne osobe ili jedinstvenom matičnom broju za ﬁzičke
osobe. Korisnici mogu podatke iz SRK koristiti isključivo uz
pisanu suglasnost poslovnih subjekata i ﬁzičkih osoba, za
vlastite potrebe, i na način utvrđen Odlukom CBBiH o SRK-u,
a podaci se ne smiju dalje reproducirati i distribuirati. Osim za
potrebe procjene boniteta klijenata, komercijalne banke
mogu podatke iz SRK-a koristiti i za pružanje informacija
poslovnim subjektima i ﬁzičkim osobama o njihovim
kreditnim zaduženjima, i to samo na osnovi zahtjeva
podnesenog u pisanoj formi. Pored institucija koje
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pisanoj formi. Pored institucija koje dostavljaju podatke u
CRK, pristup imaju i CBBiH (prvenstveno s aspekta
ﬁnansijske stabilnosti) i entitetske agencije za bankarstvo
(prvenstveno s aspekta supervizora).

Институције које су обавезне да достављају
информације у ЦРК су: комерцијалне банке, микрокредитне организације, штеднокредитне организације и
организације за лизинг. Осим ових институција, ЦРК може
да садржи и задужења код других субјеката регистрованих за пласирање финансијских средстава који су на свој
захтјев укључени у ЦРК, као и задужења код организација
које се баве откупом потраживања. Претраживања се
врше по јединственом идентификационом броју за правна
лица или јединственом матичном броју за физичка лица.
Корисници могу податке из ЦРК-а користити искључиво
уз писану сагласност пословних субјеката и физичких
лица, за личне потребе, и на начин утврђен Одлуком
ЦББиХ о ЦРК-у, а подаци не смију даље да се репродукују
и дистрибуишу. Осим за потребе процјене бонитета
клијената, комерцијалне банке могу податке из ЦРК-а да
користе и за пружање информација пословним субјектима
и физичким лицима о њиховим кредитним задужењима, и
то само на основу захтјева поднесеног у писаној форми.
Поред институција које достављају податке у ЦРК, приступ
имају и ЦББиХ (првенствено с аспекта финансијске
стабилности) и ентитетске агенције за банкарство
(првенствено са аспекта супервизора).
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dostavljaju podatke u SRK, pristup imaju i CBBiH
(prvenstveno s aspekta ﬁnancijske stabilnosti) i entitetske
agencije za bankarstvo (prvenstveno s aspekta supervizora).
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U skladu sa planovima širenja poslovnih funkcija i
teritorijalnom organizacijom poslovnih procesa, CBBiH je
uspjela obezbijediti adekvatne materijalno-tehničke
preduslove. Danas CBBiH, pored zgrade Centralnog ureda,
ima u vlasništvu poslovne nekretnine u Sarajevu (Glavna
jedinica Sarajevo i nova zgrada CU CBBiH), Banjaluci (Glavna
banka Republike Srpske Centralne banke Bosne i
Hercegovine), Mostaru i Brčkom, a iznajmljuje prostor na
Palama.
Zgrada Centralnog ureda CBBiH građena je u periodu
od 1929. do 1932. godine kao glavna ﬁlijala Državne
hipotekarne banke. Izgradnja je započeta prema projektu
beogradskog arhitekte Milana Zlokovića, koji prema stilskim
karakteristikama njeguje obilježja Moderne – jednostavna
morfologija svedena na geometrijske oblike. Državna
hipotekarna banka je 1930. godine raspisala javni natječaj za
vanjsku i unutrašnju skulpturalnu obradu fasada. Svjesno ili
ne, odabir skulpturalne dekoracije na bočnoj i čeonim
fasadama raščlanio je mirnoću i suzdržanost monumentalnih ploha banke. Scenograf Narodnog pozorišta u
Beogradu Vladimir Pavlovič Zagorodnjuk bio je zadužen da
izradi osam reljefa za čeone i bočne fasade. Originalni reljeﬁ
izrađeni su u kamenu pješčaru.
Zagorodnjuk je također autor dvije bronzane
monumentalne ﬁgure muškarca i žene, postavljenih uz glavni
ulaz na postament, izrađenih prema obrascu koji je
primijenjen u oblikovanju reljefa - prenaglašena muskulatura. Osim toga što imaju estetsku funkciju, ﬁgure imaju i
funkcionalnu namjenu, jer u visoko uzdignutim rukama
pridržavaju rasvjetna tijela. Na obje ﬁgure evidentiran je
potpis autora sa godinom nastanka i nazivom livnice koja je
izradila kipove. Natpisi, različitog stepena očuvanosti,
urezani su na istom mjestu, u postamentu s desne strane.
Naga ﬁgura žene ističe eleganciju ženskog tijela, naglašenu
tkaninom koja joj obavija bedra i noge u blagom
kontrapostnom stavu. Ovakav tretman ljudske ﬁgure, iako
nesimetričan, odaje prirodni, opušteni stav tijela. S druge
strane, skladna muška ﬁgura, također u kontrapostnom
stavu, bedara prekrivenih životinjskim runom, odražava
snagu, suzdržanost i muževnost.
Između dva svjetska rata objekat je služio kao banka,
ali je imao i stambenu funkciju, jer su na sjevernoj strani bili

У складу са плановима ширења пословних
функција и територијалном организацијом пословних
процеса, ЦББиХ је успјела да обезбиједи адекватне
материјално-техничке предуслове. Данас ЦББиХ, поред
зграде Централног уреда, у власништву има пословне
некретнине у Сарајеву (Главна јединица Сарајево и нова
зграда ЦУ ЦББиХ), Бањалуци (Главна банка Републике
Српске Централне банке Босне и Херцеговине), Мостару и
Брчком, а изнајмљује простор на Палама.
Зграда Централног уреда ЦББиХ грађена је у
периоду од 1929. до 1932. године као главна филијала
Државне хипотекарне банке. Изградња је започета према
пројекту београдског архитекте Милана Злоковића, који
према стилским карактеристикама његује обиљежја
Модерне – једноставна морфологија сведена на
геометријске облике. Државна хипотекарна банка је
1930. године расписала јавни конкурс за спољну и
унутрашњу скулптуралну обраду фасада. Свјесно или не,
одабир скулптуралне декорације на бочној и чеоним
фасадама, рашчланио је мирноћу и суздржаност
монументалних површина банке. Сценограф Народног
позоришта у Београду Владимир Павлович Загородњук
био је задужен да изради осам рељефа за чеоне и бочне
фасаде. Оригинални рељефи израђени су у камену
пјешчару. Загородњук је такође аутор двије бронзане
монументалне фигуре мушкарца и жене, постављених уз
главни улаз на постамент и израђених према обрасцу који
је примијењен у обликовању рељефа-пренаглашена
мускулатура. Осим естетске функције, фигуре имају и
функционалну намјену, јер у високо уздигнутим рукама
придржавају расвјетна тијела. На обје фигуре
евидентиран је потпис аутора са годином настанка и
називом ливнице која је израдила кипове. Натписи,
различитог степена очуваности, урезани су на истом
мјесту, у постаменту с десне стране. Нага фигура жене
истиче елеганцију женског тијела наглашену тканином
која обавија њена бедра и ноге у благом контрапостном
ставу. Овакав третман људске фигуре, иако несиметричан,
одаје природни, опуштени став тијела. С друге стране,
складна мушка фигура, такође у контрапостном ставу,
бедара прекривених животињским руном, одражава
снагу, суздржаност и мужевност.
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U skladu sa planovima širenja poslovnih funkcija i
teritorijalnom organizacijom poslovnih procesa, CBBiH je
uspjela osigurati adekvatne materijalno-tehničke
preduvjete. Danas CBBiH, pored zgrade Središnjeg ureda,
ima u vlasništvu poslovne nekretnine u Sarajevu (Glavna
jedinica Sarajevo i nova zgrada CU CBBiH), Banjaluci (Glavna
banka Republike Srpske Centralne banke Bosne i
Hercegovine), Mostaru i Brčkom, a iznajmljuje prostor na
Palama.
Zgrada Središnjeg ureda CBBiH građena je u razdoblju
od 1929. do 1932. godine kao glavna podružnica Državne
hipotekarne banke. Izgradnja je započeta prema projektu
beogradskog arhitekte Milana Zlokovića, koji prema stilskim
karakteristikama njeguje obilježja Moderne - jednostavna
morfologija svedena na geometrijske oblike. Državna
hipotekarna banka je 1930. godine raspisala javni natječaj za
vanjsku i unutarnju skulpturalnu obradu fasada. Svjesno ili
ne, odabir skulpturalne dekoracije na bočnoj i čeonim
fasadama raščlanio je mirnoću i suzdržanost monumentalnih
ploha banke. Scenograf Narodnog pozorišta u Beogradu
Vladimir Pavlovič Zagorodnjuk bio je zadužen da izradi osam
reljefa za čeone i bočne fasade. Originalni reljeﬁ izrađeni su u
kamenu pješčaru.
Zagorodnjuk je također autor dvije brončane
monumentalne ﬁgure muškarca i žene, postavljenih uz glavni
ulaz na postament, izrađenih prema obrascu koji je
primijenjen u oblikovanju reljefa - prenaglašena
muskulatura. Osim toga što imaju estetsku funkciju, ﬁgure
imaju i funkcionalnu namjenu, jer u visoko uzdignutim
rukama pridržavaju rasvjetna tijela. Na obje ﬁgure
evidentiran je potpis autora sa godinom nastanka i nazivom
livnice koja je izradila kipove. Natpisi, različitog stupnja
očuvanosti, urezani su na istom mjestu, u postamentu s
desne strane. Naga ﬁgura žene ističe eleganciju ženskog
tijela, naglašenu tkaninom koja joj obavija bedra i noge u
blagom kontrapostnom stavu. Ovakav tretman ljudske
ﬁgure, iako nesimetričan, odaje prirodni, opušteni stav tijela.
S druge strane, skladna muška ﬁgura, također u
kontrapostnom stavu, bedara prekrivenih životinjskim
runom, odražava snagu, suzdržanost i muževnost.
Između dva svjetska rata objekat je služio kao banka,
ali je imao i stambenu funkciju, jer su na sjevernoj strani bili
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smješteni stanovi uposlenika. Nakon Drugog svjetskog rata,
Hipotekarna banka postaje Narodna banka, pa samim tim i
zgrada dobija taj naziv. Desetak godina nakon rata, krajnji
sjeverozapadni, odnosno sjeveroistočni dijelovi objekta i
dalje su imali stambenu funkciju, ali nakon toga postaju
funkcionalna jedinica Narodne banke. Krajem 50-ih godina
prošlog vijeka izvršena je dogradnja sjevernog krila objekta
prema ulici Mehmeda Spahe, gdje je bila smještena Služba
društvenog knjigovodstva, a danas je u tom krilu smješteno
Ministarstvo ﬁnansija Federacije BiH. Sedamdesetih godina
izvršena je nova dogradnja sjevernog dijela objekta prema
unutrašnjem dvorištu, dok je 80-ih izvršena nadogradnja
čitave etaže.
Tokom ratnog perioda (1992-1995) u zgradi su čuvani
predmeti od velike kulturno-historijske vrijednosti, a
poslužila je i kao arhiv Republičkog zavoda za zaštitu
kulturno-historijskih spomenika. Osnivanjem 1997. godine,
CBBiH biva smještena u ovu zgradu. Tokom 2001. godine
izvršeni su restauratorski radovi na fasadi, a 2005. godine
izmjena vanjske i unutrašnje stolarije. CBBiH danas posluje i
korisnik je ove zgrade koju je 2009. godine Komisija za
očuvanje nacionalnih spomenika proglasila nacionalnim
spomenikom.

Између два свјетска рата, објекат је служио као
банка, али је имао и стамбену функцију, јер су на сјеверној
страни били смјештени станови запосленика. Након
Другог свјетског рата, Хипотекарна банка постаје
Народна банка, па самим тим и зграда добија тај назив.
Десетак година након рата, крајњи сјеверозападни,
односно сјевероисточни дијелови објекта су и даље
имали стамбену функцију, али након тога постају
функционална јединица Народне банке. Крајем 50-их
година прошлог вијека извршена је доградња сјеверног
крила објекта према улици Мехмеда Спахе, гдје је била
смјештена Служба друштвеног књиговодства, а данас је
у том крилу смјештено Министарство финансија
Федерације БиХ. Седамдесетих година извршена је нова
доградња сјеверног дијела објекта према унутрашњем
дворишту, док је 80-их извршена надоградња читаве
етаже.
Током ратног периода (1992-1995), у згради су
чувани предмети од велике културно-историјске
вриједности, а послужила је и као архива Републичког
завода за заштиту културно-историјских споменика.
Оснивањем 1997. године, ЦББиХ бива смјештена у ову
зграду, током 2001. извршени су рестаураторски радови
на фасади, а 2005. године, измјењена је спољна и
унутрашње столарија. ЦББиХ данас послује и корисник је
ове зграде коју је 2009. године Комисија за очување
националних споменика прогласила националним
спомеником.
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smješteni stanovi uposlenika. Nakon Drugog svjetskog rata,
Hipotekarna banka postaje Narodna banka, pa samim tim i
zgrada dobija taj naziv. Desetak godina nakon rata, krajnji
sjeverozapadni, odnosno sjeveroistočni dijelovi objekta i
dalje su imali stambenu funkciju, ali nakon toga postaju
funkcionalna jedinica Narodne banke. Krajem 50-ih godina
prošlog stoljeća izvršena je dogradnja sjevernog krila
objekta prema ulici Mehmeda Spahe, gdje je bila smještena
Služba društvenog knjigovodstva, a danas je u tom krilu
smješteno Ministarstvo ﬁnancija Federacije BiH.
Sedamdesetih godina izvršena je nova dogradnja sjevernog
dijela objekta prema unutarnjem dvorištu, dok je 80-ih
izvršena nadogradnja čitave etaže.
Tijekom ratnog razdoblja (1992-1995) u zgradi su
čuvani predmeti od velike kulturno-historijske vrijednosti, a
poslužila je i kao arhiv Republičkog zavoda za zaštitu
kulturno-historijskih spomenika. Utemeljenjem 1997.
godine, CBBiH biva smještena u ovu zgradu. Tijekom 2001.
izvršeni su restauratorski radovi na fasadi, a 2005. godine
izmjena vanjske i unutarnje stolarije. CBBiH danas posluje i
korisnik je ove zgrade koju je 2009. godine Komisija za
očuvanje nacionalnih spomenika proglasila nacionalnim
spomenikom.
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Centralni ured CBBiH
Централни уред ЦББиХ
Središnji ured CBBiH
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Ulazni portal
Centralnog ureda
sa skulpturama
Sarajevo, CBBiH
Улазни портал
Централног уреда
са скулптурама
Сарајево, ЦББиХ
Ulazni portal
Središnjeg ureda
sa skulpturama
Sarajevo, CBBiH
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Motivi sa fasade zgrade
Centralnog ureda CBBiH
Мотиви са фасаде
зграде Централног
уреда ЦББиХ
Motivi sa fasade zgrade
Središnjeg ureda CBBiH
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Motivi sa fasade zgrade
Centralnog ureda CBBiH
Мотиви са фасаде
зграде Централног
уреда ЦББиХ
Motivi sa fasade zgrade
Središnjeg ureda CBBiH
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Motivi sa fasade zgrade
Centralnog ureda CBBiH
Мотиви са фасаде
зграде Централног
уреда ЦББиХ
Motivi sa fasade zgrade
Središnjeg ureda CBBiH
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Zgrada Glavne jedinice
Sarajevo i nova zgrada
Centralnog ureda
Зграда Главне јединице
Сарајево и нова зграда
Централног уреда
Zgrada Glavne jedinice
Sarajevo i nova zgrada
Središnjeg ureda
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Zgrada Glavne
jedinice Mostar
Зграда Главне
јединице Мостар

Zgrada Glavne
jedinice Mostar
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Zgrada Glavne banke
Republike Srpske CBBiH
Зграда Главне банке
Републике Српске ЦББиХ
Zgrada Glavne banke
Republike Srpske CBBiH
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Zgrada Filijale CBBiH u Brčkom
Зграда Филијале ЦББиХ у Брчком
Zgrada Podružnice CBBiH u Brčkom

80

2.3. ŠIRENJE KAPACITETA CBBiH / ШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЦББиХ / ŠIRENJE KAPACITETA CBBiH

Zgrada Filijale CBBiH na Palama
Зграда Филијале ЦББиХ на Палама
Zgrada Podružnice CBBiH na Palama
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CBBiH je u proteklih 20 godina kontinuirano uvećavala i
razvijala svoj najvredniji kapital, svoje uposlenike. Pri
osnivanju, CBBiH je imala 46 uposlenih službenika,
uglavnom postojećih uposlenika tadašnje NBBiH. Tokom 20
godina broj uposlenih je rastao u skladu sa potrebama i
širenjem aktivnosti CBBiH. Umjeren rast zaposlenih u
periodu od 2002. do 2011. omogućio je razvoj osnovnih
funkcija CBBiH kroz strateški odabir proﬁla kadrova
neophodnih za dalje unapređenje eﬁkasnosti poslovanja. U
periodu od 2011. do 2016. godine broj uposlenih je gotovo
nepromijenjen, djelomično zbog modernizacije i
automatizacije poslovnih procesa, što je omogućilo
racionalnije korištenje raspoloživih resursa.
CBBiH se može pohvaliti i visokim stepenom rodne
ravnopravnosti uposlenika. Od osnivanja, preko 50% od
ukupnog broja zaposlenih CBBiH su žene, a na njen 20.
rođendan, žene čine preko 50% rukovodnog kadra,
uključujući i najviše rangirana rukovodeća mjesta.

ЦББиХ је у протеклих 20 година у континутету
увећавала и развијала свој највреднији капитал, своје
запосленике. При оснивању, ЦББиХ је имала 46
з а п о с л е н и х с л у ж б е н и к а , у гл а в н о м п о с то ј е ћ и х
запосленика тадашње НББиХ. Током 20 година број
запослених је растао у складу са потребама и ширењем
активности ЦББиХ. Умјерен раст запослених у периоду од
2002. до 2011. омогућио је развој основних функција
ЦББиХ кроз стратешки избор профила кадрова неопходних за даљње унапређење ефикасности посло-вања. У
периоду од 2011. до 2016. број запослених је готово
непромијењен, дјелимично због модернизације и
аутоматизације пословних процеса, што је омогућило
рационалније кориштење расположивих ресурса.
ЦББиХ може да се похвали и високим степеном
родне равноправности запосленика. Од оснивања, преко
50% од укупног броја запослених ЦББиХ су жене, а на њен
двадесети рођендан, жене чине преко 50% руководног
кадра, укључујући и највише рангирана руководећа
мјеста.
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CBBiH je u proteklih 20 godina kontinuirano uvećavala i
razvijala svoj najvredniji kapital, svoje uposlenike. Pri
utemeljenju, CBBiH je imala 46 uposlenih službenika,
uglavnom postojećih uposlenika tadašnje NBBiH. Tijekom 20
godina broj uposlenih je rastao u skladu sa potrebama i
širenjem aktivnosti CBBiH. Umjeren rast zaposlenih u
razdoblju od 2002. do 2011. omogućio je razvitak osnovnih
funkcija CBBiH kroz strateški odabir proﬁla kadrova
neophodnih za dalje poboljšanje učinkovitosti poslovanja. U
razdoblju od 2011. do 2016. godine broj uposlenih je gotovo
nepromijenjen, djelomično zbog moderniziranja i
automatiziranja poslovnih procesa, što je omogućilo
racionalnije korištenje raspoloživih resursa.
CBBiH se može pohvaliti i visokim stupnjem rodne
ravnopravnosti uposlenika. Od utemeljenja, preko 50% od
ukupnog broja zaposlenih CBBiH su žene, a na njen 20.
rođendan, žene čine preko 50% rukovodnog kadra,
uključujući i najviše rangirana rukovoditeljska mjesta.
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Otvaranje izložbe novca
u Zemaljskom muzeju,
avgust 2017.
Отварање изложбе
новца у Земаљском
музеју, август 2017.
Otvaranje izložbe novca
u Zemaljskom muzeju,
kolovoz 2017.
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Organizacione promjene u CBBiH i usložnjavanje
funkcija koje je obavljala, pratile su kvalitativne promjene u
strukturi zaposlenih službenika. Tokom 20 godina značajno
je izmijenjen kvaliﬁkacioni proﬁl službenika, što je posebno
bitno kada se posmatra promjena u broju uposlenih. Krajem
1997. godine tek nešto iznad pola uposlenih imalo je visoku
stručnu spremu, od čega je samo jedan bio doktor nauka.
Krajem 2016. godine čak su tri četvrtine uposlenika sa
visokom stručnom spremom, od čega je 8 doktora i 56
magistara nauka.
Značajno je naglastiti da CBBiH nikada nije imala veliku
ﬂuktuaciju službenika. Od 1997. godine je u radni odnos
primljen 281 službenik, a sporazumno je raskinuto samo 27
ugovora. CBBiH kontinuirano ulaže u razvoj vještina,
sposobnosti i znanja svojih uposlenika, što je zasigurno jedan
od motiva za njihovo opredjeljenje da karijeru dugoročno
grade u ovoj instituciji. Pored učešća na domaćim i
međunarodnim seminarima koje uposlenici CBBiH pohađaju
na redovnoj osnovi, omogućeno im je i specijalističko
usavršavanje koje se provodi ciljanim edukacijama u sklopu
velikih projekata saradnje CBBiH sa međunarodnim
institucijama. Uposlenici CBBiH mogu se, također, pohvaliti
visokim stepenom društvene odgovornosti, o čemu svjedoče
brojne akcije u kojima su sudjelovali, uključujući i pomoć
unesrećenima nakon poplava 2014. godine.

Организационе промјене у ЦББиХ и усложњавање
функција које је обављала ЦББиХ, пратиле су
квалитативне промјене у структури запослених службеника У двадесет година од оснивања, значајно је
измијењен квалификациони профил службеника, што је
посебно битно када се посматра промјена у броју
запослених. Крајем 1997. године тек нешто изнад пола
запослених имало је високу стручну спрему, од чега је
само један службеник био доктор наука. Крајем 2016.
године чак три четвртине запосленика је са високом
стручном спремом, од чега је 8 доктора и 56 магистара
наука.
Значајно је нагласити да ЦББиХ никада није имала
велику флуктуацију службеника. Од 1997. године је у
радни однос примљен 281 службеник, а споразумно је
раскинуто само 27 уговора. ЦББиХ континуирано улаже у
развој вјештина, способности и знања својих запосленика, што је сигурно један од мотива за њихово
опредјељење да своју каријеру дугорочно граде у овој
институцији. Поред учешћа на домаћим и међународним
семинарима, које запосленици ЦББиХ похађају на
редовној основи, омогућено им је и специјалистичко
усавршавање које се проводи циљаним едукацијама у
склопу великих пројеката сарадње ЦББиХ са међународним институцијама. Запосленици ЦББиХ, такође, могу да
се похвале високим степеном друштвене одговорности, о
чему свједоче бројне акције у којима су учествовали,
укључујући и помоћ унесрећенима након поплава 2014.
године.
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Organizacijske promjene u CBBiH i usložnjavanje
funkcija koje je obavljala, pratile su kvalitativne promjene u
strukturi zaposlenih službenika. Tijekom 20 godina značajno
je izmijenjen kvaliﬁkacioni proﬁl službenika, što je posebno
bitno kada se posmatra promjena u broju uposlenih. Krajem
1997. godine tek nešto iznad pola uposlenih imalo je visoku
stručnu spremu, od čega je samo jedan bio doktor nauka.
Krajem 2016. godine čak su tri četvrtine uposlenika sa
visokom stručnom spremom, od čega je 8 doktora i 56
magistara nauka.
Značajno je naglastiti da CBBiH nikada nije imala veliku
ﬂuktuaciju službenika. Od 1997. godine je u radni odnos
primljen 281 službenik, a sporazumno je raskinuto samo 27
ugovora. CBBiH kontinuirano ulaže u razvitak vještina,
sposobnosti i znanja svojih uposlenika, što je zasigurno jedan
od motiva za njihovo opredjeljenje da karijeru dugoročno
grade u ovoj instituciji. Pored sudjelovanja na domaćim i
međunarodnim seminarima koje uposlenici CBBiH pohađaju
na redovitoj osnovi, omogućeno im je i specijalističko
usavršavanje koje se provodi ciljanim edukacijama u sklopu
velikih projekata suradnje CBBiH sa međunarodnim
institucijama. Uposlenici CBBiH mogu se, također, pohvaliti
visokim stupnjem društvene odgovornosti, o čemu svjedoče
brojne akcije u kojima su sudjelovali, uključujući i pomoć
unesrećenima nakon poplava 2014. godine.
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Seminar u organizaciji
CBBiH
Семинар у организацији
ЦББиХ
Seminar u organizaciji
CBBiH
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Seminar u organizaciji
CBBiH
Семинар у организацији
ЦББиХ
Seminar u organizaciji
CBBiH
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Serge Robert
Cерж Робер

Kasim Omićević
Касим Омићевић

Jure Pelivan
Јуре Пеливан

Manojlo Ćorić
Манојло Ћорић

Prvi sastav Upravnog vijeća / Први састав Управног одбора / Prvi sastav Upravnog vijeća

Guverner/Гувернер/Guverner

Članovi/Чланови/Članovi

Peter Nicholl
Tabela 2: Prvi sastav Upravnog vijeća / Табела 1: Први састав Управног вијећа / Tabela 2: Prvi sastav Upravnog vijeća
Питeр Никoл
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Period/Период/Razdoblje

Period/Период/Razdoblje

11.08.1997 - 30.10.1997.

31.10.1997. -10.08.2003

Serge Robert / Cерж Робер

Peter Nicholl / Питeр Никoл

Kasim Omićević / Касим Омићевић
Jure Pelivan / Јуре Пеливан

Kasim Omićević / Касим Омићевић
Jure Pelivan / Јуре Пеливан

Manojlo Ćorić / Манојло Ћорић

Manojlo Ćorić / Манојло Ћорић
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FOTOGRAFIJE SADAŠNJEG I RANIJIH SAZIVA UPRAVNOG VIJEĆA CBBiH

Peter Nicholl
Питeр Никoл

Kemal Kozarić
Кемал Козарић

Manojlo Ćorić
Манојло Ћорић

Drugi sastav Upravnog vijeća / Други састав Управног одбора / Drugi sastav Upravnog vijeća
Period/Период/Razdoblje
11.08.2003 - 25.08.2003.
Guverner/Гувернер/Guverner

Članovi/Чланови/Članovi

Peter Nicholl / Питeр Никoл
Kemal Kozarić / Кемал Козарић
Manojlo Ćorić / Манојло Ћорић
Dr. Mila Gadžić / Др Мила Гаџић
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Dr. Mila Gadžić
Др Мила Гаџић
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FOTOGRAFIJE SADAŠNJEG I RANIJIH SAZIVA UPRAVNOG VIJEĆA CBBiH

Peter Nicholl
Питeр Никoл

Kemal Kozarić
Кемал Козарић

Ljubomir Kovačević
Љубомир Ковачевић

Manojlo Ćorić
Манојло Ћорић

Drugi sastav Upravnog vijeća / Други састав Управног одбора / Drugi sastav Upravnog vijeća
Period/Период/Razdoblje
26.08.2003. - 31.12.2004.
Guverner/Гувернер/Guverner

Članovi/Чланови/Članovi

Peter Nicholl / Питeр Никoл
Kemal Kozarić / Кемал Козарић
Ljubomir Kovačević / Љубомир Ковачевић
Manojlo Ćorić / Манојло Ћорић
Dr. Mila Gadžić / Др Мила Гаџић
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Dr. Mila Gadžić
Др Мила Гаџић
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FOTOGRAFIJE SADAŠNJEG I RANIJIH SAZIVA UPRAVNOG VIJEĆA CBBiH

Peter Nicholl
Питeр Никoл

Kemal Kozarić
Кемал Козарић

Ljubomir Kovačević
Љубомир Ковачевић

Manojlo Ćorić
Манојло Ћорић

Drugi sastav Upravnog vijeća / Други састав Управног одбора / Drugi sastav Upravnog vijeća
Period/Период/Razdoblje
01.01.2005. -31.12.2005.
Guverner/Гувернер/Guverner

Članovi/Чланови/Članovi

Kemal Kozarić / Кемал Козарић
Peter Nicholl / Питeр Никoл
Ljubomir Kovačević / Љубомир Ковачевић
Manojlo Ćorić / Манојло Ћорић
Dr. Mila Gadžić / Др Мила Гаџић
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Dr. Mila Gadžić
Др Мила Гаџић

2.4. FOTOGRAFIJE SADAŠNJEG I RANIJIH SAZIVA UPRAVNOG VIJEĆA CBBiH / ФОТОГРАФИЈЕ САДАШЊЕГ И РАНИЈИХ САЗИВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦББиХ
FOTOGRAFIJE SADAŠNJEG I RANIJIH SAZIVA UPRAVNOG VIJEĆA CBBiH

Dr. Kemal Kozarić
Др Кемал Козарић

Ljubomir Kovačević
Љубомир Ковачевић

Dr. Mehmed Jahić
Др Мехмед Јахић

Manojlo Ćorić
Манојло Ћорић

Drugi sastav Upravnog vijeća / Други састав Управног одбора / Drugi sastav Upravnog vijeća
Period/Период/Razdoblje
01.01.2006. -10.08.2009.
Guverner/Гувернер/Guverner

Članovi/Чланови/Članovi

Dr. Kemal Kozarić / Др Кемал Козарић
Dr. Mehmed Jahić / Др Мехмед Јахић
Ljubomir Kovačević / Љубомир Ковачевић
Manojlo Ćorić / Манојло Ћорић
Dr. Mila Gadžić / Др Мила Гаџић
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Dr. Mila Gadžić
Др Мила Гаџић

2.4. FOTOGRAFIJE SADAŠNJEG I RANIJIH SAZIVA UPRAVNOG VIJEĆA CBBiH / ФОТОГРАФИЈЕ САДАШЊЕГ И РАНИЈИХ САЗИВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦББиХ
FOTOGRAFIJE SADAŠNJEG I RANIJIH SAZIVA UPRAVNOG VIJEĆA CBBiH

Dr. Kemal Kozarić
Др Кемал Козарић

Dr. Fikret Čaušević
Др Фикрет Чаушевић

Dr. Željko Šain
Др Жељко Шаин

Dr. Vasilj Žarković
Др Васиљ Жарковић

Treći sastav Upravnog vijeća / Трећи састав Управног одбора / Treći sastav Upravnog vijeća
Period/Период/Razdoblje
11.08.2009 - 10.08.2015.
Guverner/Гувернер/Guverner

Članovi/Чланови/Članovi

Dr. Kemal Kozarić / Др Кемал Козарић
Dr. Fikret Čaušević / Др Фикрет Чаушевић
Dr. Željko Šain / Др Васиљ Жарковић
Dr. Vasilj Žarković / Др Васиљ Жарковић
Dr. Milenko Krajišnik / Др Миленко Крајишник
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Dr. Milenko Krajišnik
Др Миленко Крајишник

2.4. FOTOGRAFIJE SADAŠNJEG I RANIJIH SAZIVA UPRAVNOG VIJEĆA CBBiH / ФОТОГРАФИЈЕ САДАШЊЕГ И РАНИЈИХ САЗИВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦББиХ
FOTOGRAFIJE SADAŠNJEG I RANIJIH SAZIVA UPRAVNOG VIJEĆA CBBiH

Četvrti sastav Upravnog vijeća / Четврти састав Управног одбора / Četvrti sastav Upravnog vijeća
Period/Период/Razdoblje
11.08.2015 - 10.08.2021.
Guverner/Гувернер/Guverner

Članovi/Чланови/Članovi

Dr. Senad Soﬅić / Др Сенад Софтић
Mr. Trivo Marinković / Мр Триво Маринковић
Mr. Ankica Kolobarić / Мр Анкица Колобарић
Dr. Kemal Kozarić / Др Кемал Козарић
Dr. Ljubiša Vladušić / Др Љубиша Владушић

Tabela 5: Četvrti sastav Upravnog vijeća / Табела 5: Четврти састав Управног вијећа / Tabela 5: Četvrti sastav Upravnog vijeća
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3.

3. OČEKIVANE AKTIVNOSTI U BUDUĆNOSTI / ОЧЕКИВАНЕ АКТИВНОСТИ У БУДУЋНОСТИ / OČEKIVANE AKTIVNOSTI U BUDUĆNOSTI
EU kao koncept integracije predstavlja okvir i strateški
cilj BiH, a samim tim i Centralne banke. U EU integracijskom
procesu BiH, uloga CBBiH je vrlo značajna, budući da stabilna
i pouzdana centralna banka daje ključan doprinos
makroekonomskoj stabilnosti, unapređuje proces
ekonomske tranzicije i konvergencije ka tržišnoj ekonomiji i
doprinosi cjelokupnoj boljoj pripremljenosti zemlje za
članstvo u EU. U okviru strategije usklađivanja praksi,
standarda i politika sa EU standardima centralnog
bankarstva, CBBiH kontinuirano radi i nastavit će raditi u
budućnosti na jačanju institucionalnih kapaciteta,
unapređenju eﬁkasnosti poslovanja, uvođenju novih pravila,
politika, promjene praksi, daljeg razvoja i obuke osoblja u
cilju priprema za pristup u ESCB, kada BiH uđe u EU.
CBBiH primjenjuje proaktivan pristup uz institucionalni razvoj usmjeren ka izazovima i zahtjevima EU
pretpristupnog procesa. Pored zahtjevnih i neophodnih
stručnih, tehničkih i pravnih usklađivanja, kontinuirano se
doprinosi razvoju kulture na osnovu koje će cjelokupno
društvo nezavisnost centralne banke smatrati općim
dobrom. U procesu priprema CBBH na usaglašavanju sa EU
standardima i ispunjavanju budućih pristupnih obaveza, kao
veoma važan korak već je osigurano neformalno mišljenje
stručnjaka ECB-a o Zakonu o CBBiH. Općenito gledano,
Zakon odražava dobre prakse u pogledu funkcija centralnog
bankarstva i nezavisnosti centralne banke, premda će u
dogledno vrijeme biti neophodno izvršiti određena
usklađivanja s Ugovorom o EU.
Proces EU integracija će predstavljati veliki zadatak i
izazov, između ostalog, i za statistiku u CBBiH. Nameće se
potreba za primjenjivanjem metodologija Evropskog
statističkog sistema (ESS), koje su usklađene sa drugim
međunarodnim metodologijama, ali su mnogo detaljnije i
komplikovanije. Također, značajno se povećava obim
podataka koji će se morati dostavljati institucijama EU (prije
svega EUROSTATU i ECB-u), a koji će biti predmet detaljne
analize i veriﬁkacije. Početni koraci u tom pravcu su započeti,
CBBiH već niz godina dobija različite oblike tehničke pomoći
(prvenstveno kroz IPA fondove) da dogradi postojeće i razvije
nove statistike, ali će taj proces biti mnogo zahtjevniji kada BiH
dobije kandidatski status, te obaveze koje iz toga proističu.

ЕУ као концепт интеграције представља оквир и
стратешки циљ БиХ, а самим тим и Централне банке. У ЕУ
интеграцијском процесу БиХ, улога ЦББиХ је врло
значајна, будући да стабилна и поуздана централна банка
даје кључан допринос макроекономској стабилности,
унапређује процес економске транзиције и конвергенције
ка тржишној економији и доприноси цјелокупној бољој
припремљености земље за чланство у ЕУ. У оквиру
стратегије усклађивања пракси, стандарда и политика са
ЕУ стандардима централног банкарства, ЦББиХ
континуирано ради и наставиће да ради у будућности на
јачању институционалних капацитета, унапређењу
ефикасности пословања, увођењу нових правила,
политика, промјене пракси, даљег развоја и обуке особља
у циљу припрема за приступ у ЕСЦБ, када БиХ уђе у ЕУ.
ЦББиХ примјењује проактиван приступ уз
институционални развој усмјерен ка изазовима и
захтјевима ЕУ претприступног процеса. Поред захтјевних
и неопходних стручних, техничких и правних усклађивања, континуирано се доприноси развоју културе на
основу које ће цјелокупно друштво сматрати независност
централне банке општим добром. У процесу припрема
ЦББХ на усаглашавању са ЕУ стандардима и испуњавању
будућих приступних обавеза, као веома важан корак, већ
је осигурано неформално мишљење стручњака ECB-а о
Закону о ЦББиХ. Уопштено гледано, Закон одражава
добре праксе у погледу функција централног банкарства и
независности централне банке, иако ће у догледно
вријеме бити неопходно да се изврше одређена
усклађивања са Уговором о ЕУ.
Процес ЕУ интеграција представљаће велики
задатак и изазов, између осталог, и за статистику у
ЦББиХ. Намеће се потреба за примјењивањем методологије из Европског статистичког система (ЕСС). Те
методологије су у принципима усклађене са другим
међународним методологијама, али су много детаљније и
компликованије. Такође, значајно се повећава обим
података који ће морати да се достављају институцијама
ЕУ (прије свега EUROSTATU и ECB-у), а који ће бити
предмет детаљне анализе и верификације. Почетни
кораци у том правцу су започети, ЦББиХ већ низ година
добија различите облике техничке помоћи (првенствено
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EU kao koncept integracije predstavlja okvir i strateški
cilj BiH, a samim tim i Centralne banke. U EU integracijskom
procesu BiH, uloga CBBiH je vrlo značajna, budući da stabilna i
pouzdana središnja banka daje ključan doprinos
makroekonomskoj stabilnosti, poboljšava proces
ekonomske tranzicije i konvergencije ka tržišnoj ekonomiji i
doprinosi cjelokupnoj boljoj pripremljenosti zemlje za
članstvo u EU. U okviru strategije usklađivanja praksi,
standarda i politika sa EU standardima središnjeg bankarstva,
CBBiH kontinuirano radi i nastavit će raditi u budućnosti na
jačanju institucionalnih kapaciteta, poboljšanju učinkovitosti
poslovanja, uvođenju novih pravila, politika, promjene praksi,
daljeg razvitka i obuke osoblja u cilju priprema za pristup u
ESCB, kada BiH uđe u EU.
CBBiH primjenjuje proaktivan pristup uz institucionalni razvitak usmjeren ka izazovima i zahtjevima EU
pretpristupnog procesa. Pored zahtjevnih i neophodnih
stručnih, tehničkih i pravnih usklađivanja, kontinuirano se
doprinosi razvitku kulture na osnovi koje će cjelokupno
društvo neovisnost središnje banke smatrati općim dobrom.
U procesu priprema CBBH na usuglašavanju sa EU
standardima i ispunjavanju budućih pristupnih obveza, kao
veoma važan korak već je osigurano neformalno mišljenje
stručnjaka ECB-a o Zakonu o CBBiH. Općenito gledano, Zakon
odražava dobre prakse u pogledu funkcija središnjeg
bankarstva i neovisnosti središnje banke, premda će u
dogledno vrijeme biti neophodno izvršiti određena
usklađivanja s Ugovorom o EU.
Proces EU integracija će predstavljati veliki zadatak i
izazov, između ostalog, i za statistiku u CBBiH. Nameće se
potreba za primjenjivanjem metodologija Europskog
statističkog sustava (ESS), koje su usklađene sa drugim
međunarodnim metodologijama, ali su mnogo detaljnije i
kompliciranije. Također, značajno se povećava obujam
podataka koji će se morati dostavljati institucijama EU (prije
svega EUROSTATU i ECB-u), a koji će biti predmet detaljne
analize i veriﬁkacije. Početni koraci u tom pravcu su započeti,
CBBiH već niz godina dobija različite oblike tehničke pomoći
(prvenstveno kroz IPA fondove) da dogradi postojeće i razvije
nove statistike, ali će taj proces biti mnogo zahtjevniji kada BiH
dobije kandidatski status, te obveze koje iz toga proistječu.
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CBBiH priprema značajnu modernizaciju platnih
sistema. Prvenstveno je riječ o uvođenju novoga žiro kliring
sistema koji će koristiti SEPA (eng. Single European Payment
Area), formatu platnih poruka koji koristi većina članica EU i
sve članice eurozone. Time će domaćim bankama biti
obezbijeđen način rada platnih sistema kao i u EU, te ćemo
spremni dočekati integraciju u evropske platne sisteme
onoga trenutka kada država postane članica ili kandidat za
članstvo u EU. Ova modernizacija bi trebala biti implementirana 2018. godine.
U narednom periodu će biti modernizovan JRTR koji bi,
osim računa pravnih lica, obuhvatao i račune ﬁzičkih lica u
komercijalnim bankama, a sam registar bi trebao raditi na
principu stvarnog vremena. Također, u sklopu ove
modernizacije predviđena je i zamjena kompletne
kompjuterske opreme za platne sisteme i registre CBBiH
najmodernijom opremom, kako s aspekta performansi
sistema tako i s aspekta sigurnosti. Time CBBiH dokazuje da
uvijek ide ukorak s vremenom, prati razvoj najmodernije
tehnologije u svijetu, te svojim korisnicima omogućava da
poslove platnog prometa obavljaju brzo, pouzdano i
ekonomično, na način kako se to radi u zemljama EU.

кроз IPA фондове) да догради постојеће и развије нове
статистике, али ће тај процес бити много захтјевнији када
БиХ добије кандидатски статус, те обавезе које из тог
проистичу.
ЦББиХ припрема значајну модернизацију платних
система. Првенствено је ријеч о увођењу новог жиро
клиринг система који ће користити SEPA (енг. Single
European Payment Area), формат платних порука, који
користи већина чланица ЕУ и све чланице еврозоне. Тиме
ће домаћим банкама бити обезбијеђен начин рада
платних система као и у ЕУ, те ћемо спремни да дочекамо
интеграцију у европске платне системе онога тренутка
када држава постане чланица или кандидат за чланство у
ЕУ. Ова модернизација би требала да буде имплементирана 2018. године.
У наредном периоду биће модернизован ЈРТР који
би, осим рачуна правних, обухватао и рачуне физичких
лица у комерцијалним банкама, а сам регистар би требао
да ради на принципу стварног времена. Такође, у склопу
ове модернизације предвиђена је и замјена комплетне
компјутерске опреме коју користе платни системи и
регистри ЦББиХ са најмодернијом опремом данашњице,
како с аспекта перформанси система тако и с аспекта
сигурности. Тиме ЦББиХ доказује да увијек иде у корак са
временом, прати развој најмодерније технологије у
свијету, те својим корисницима омогућава да послове
платног промета обављају брзо, поуздано и економично
на начин како се то ради у земљама ЕУ.
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CBBiH priprema značajno moderniziranje platnih
sustava. Prvenstveno je riječ o uvođenju novoga žiro kliring
sustava koji će koristiti SEPA (eng. Single European Payment
Area), formatu platnih poruka koji koristi većina članica EU i
sve članice eurozone. Time će domaćim bankama biti
osiguran način rada platnih sustava kao i u EU, te ćemo
spremni dočekati integraciju u europske platne sustave onoga
trenutka kada država postane članica ili kandidat za članstvo u
EU. Ova modernizacija bi trebala biti implementirana 2018.
godine.
U narednom razdoblju bit će moderniziran JRTR koji bi,
osim računa pravnih osoba, obuhvatao i račune ﬁzičkih osoba
u komercijalnim bankama, a sam registar bi trebao raditi na
principu stvarnog vremena. Također, u sklopu ove
modernizacije predviđena je i zamjena kompletne računalne
opreme koju koriste platni sustavi i registri CBBiH najmodernijom opremom današnjice, kako s aspekta performansi
sustava tako i s aspekta sigurnosti. Time CBBiH dokazuje da
uvijek ide ukorak s vremenom, prati razvitak najmodernije
tehnologije u svijetu, te svojim korisnicima omogućava da
poslove platnog prometa obavljaju brzo, pouzdano i
ekonomično, na način kako se to radi u zemljama EU.
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