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У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2018.
ГОДИНЕ РЕГИСТРОВАНО МАЊЕ
КРИВОТВОРЕНОГ НОВЦА

ИНФО Централна банка Босне и Херцеговине

ЧЕСТИТКА ГУВЕРНЕРА ЦББиХ ЗА 21. ГОДИШЊИЦУ ОСНИВАЊА ЦББиХ
Поводом 21. годишњице оснивања Централне банке
Босне и Херцеговине (ЦББиХ), гувернер др Сенад Софтић
је у пригодном обраћању изнио податке о најважнијим
стварима које су направљене у периоду од прошле, 20.
годишњице.
Гувернер је навео како је протекли период обиљежило
пословање ЦББиХ, као и многих других централних
банака, у веома сложеним условима на финансијским
тржиштима. Ипак, и у таквим условима институција је
успјешно испунила све задатке у својој надлежности, а
што је омогућио и максимални ангажман особља, чланова
Управе и Управног одбора.
У обраћању, гувернер Софтић навео је да је у септембру
2017. године ЦББиХ успјешно организовала конференцију
међународног карактера под називом „20 година
стабилности“, којом је обиљежена 20. годишњица успјешног
рада, а на којој су присуствовали високо рангирани
званичници из БиХ, али посебно из међународних и
европских институција (ECB, WB, IMF, EU...). Такође, стигло
је и међународно признање за успјешан рад ЦББиХ, а у
форми награде часописа Capital Finance International за
најбоље управљење централном банком у централној и
источној Европи.
У склопу међународне сарадње и сарадње са домаћим
институцијама, гувернер је истакао да је Упитник
Европске комисије био један од најзначајнијих и
најзахтјевнијих задатака који је био пред ЦББиХ. Као
надлежна институција, ЦББиХ је учетвовала у припреми
одговора на питања у области Економски критеријум и 8
поглавља Упитника. Осим тога, ЦББиХ је и извјештавањем
ЕУ кроз рад на Програму економских реформи (ERP)
дала континуисан допринос процесу ЕУ интеграција БиХ.
Такође, ЦББиХ је током године реализовала или почела
више програма међународне сарадње са циљем јачања
капацитета и усклађивања са ЕУ стандардима централног
банкарства. Активности су биле фокусиране на јачање
аналитичко-истраживачке функције и економетријских
капацитета, унапређења знања и функције платних
система, статистике, управљања људским ресурсима те
имплементације интегрисаног система квалитете. Осим
са ЕУ и ECB, сарадња је успостављена са Швајцарским
програмом SECO, њемачким GIZ-оm, Свјетском банком,
ММФ-ом те USAID-оm кроз програм FINRA. Извршени
су први прегледи стања и урађене анализе система
свеобухватног управљања ризицима, финансијске
стабилности, стратешке комуникације с јавношћу,
пословних процеса и организације с циљем успостављања
функција и унапређења пословних процеса у складу с
најбољим стандардима и праксама у свијету. Пројекат се
наставља и у наредним годинама.
У обраћању, гувернер ЦББиХ истакао је и да је у овом
периоду интензивирана сарадња са агенцијама за
банкарство путем банкарске координације, са фокусом на
финансијску стабилност.
Такође, навео је да је у протеклих годину дана покренут
и већи број активности на унапређењу основних
функција ЦББиХ. Тако су у платним системима предузете
активности које су укључивале надоградњу постојеће
инфраструктуре, додавања нових функционалности и

усклађивања стандарда са препорукама SWIFT-а. У области
статистике, ЦББиХ је активно радила на имплементацији
више пројеката техничке помоћи у циљу усклађивања
статистике са ЕУ захтјевима, те увођења нове апликације
за GFS статистику. Од ове године, БиХ се укључила у систем
статистичког извјештавања e-GDDS према ММФ-у, а гдје је
ЦББиХ била носилац активности. Урађена је и надоградња
статистичког веб портала, чиме је побољшан процес
дисеминације података. На пољу управљања девизним
резервама, урађена су унапређења везано за мониторинг и
извјештавање о процесу управљања девизним резервама,
са посебним нагласком на предвиђање будућих тржишних
кретања. Значајна су унапређења и у области банкарства,
гдје су донесене смјернице и акциони план за управљање
девизним резервама у сарадњи са ММФ-ом. У области
управљања ризицима, развијене су софтверске апликације
с припадајућим методологијама, а постојећи модел је
надограђен додатним функционалностима за обрачун
мјера кредитног и тржишног ризика. У процесу управљања
готовином, направљен је свеобухватни приједлог мјера
у циљу унапређења управљања готовим новцем у складу
са стратешким планом ЦББиХ и регулативом Европске
централне банке, као и припремне радње за побољшање
квалитета готовине у оптицају кроз повлачење старијих
серија новчаница из оптицаја. Примјерено је обиљежен и
јубилеј 20 година пуштања у оптицај КМ.
Осим наведеног, гувернер Софтић побројао је и велики
број проведених активности усмјерених и на унапређење
интерних процеса и инфраструктуре у ЦББиХ, од којих
се може истакнути и примјењивање обавезног новог
рачуноводственог стандарда MSFI 9 од почетка 2018.
године.
Гувернер је напоменуо да је јако битно то да су све ове
поменуте активности реализоване уз обављање редовних
послова, чиме је потврђена посвећеност запосленика
ЦББиХ континуисаном унапређењу процеса у институцији.
Након навођења података о учињеном у протеклом
периоду, гувернер ЦББиХ је истакао да и година која
слиједи носи са собом значајне изазове и пројекте које
ЦББиХ планира у циљуобезбјеђивањастабилности и даљег
развоја. Навео је и да је већ договорен наставак сарадње
са међународним и домаћим партнерима кроз пројекте
техничке помоћи, те већи број активности на тему ЕУ
интеграција. Јачање визибилитета ЦББиХ биће један од
примарних задатака, а као једна од кључних активности
на том пољу се издваја организација међународне
истраживачке конференције ЦББиХ у новембру 2018.
године, уз серију планираних семинара и истраживачких
радова те активности на финансијској едукацији грађана.
Планиране су активности на даљем дефинирању и
унапређењу односа ЦББиХ са осталим кључним актерима
бх. финансијског сектора у циљу очувања финансијске
стабилности у држави.
Током године, у оквиру унапређења платних система,
очекује се завршетак активности на доградњи регистара
и пуштање у рад новог ACH SEPA система, уз усклађивање
са сигурносним препорукама SWIFT-а. На пољу статистике
наставиће се са континуираним побољшавањем квалитете
података, а у том периоду се планира и почетак редовне
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трансмисије података према Евростату. На пољу управљања девизним резервама, радиће се на даљем унапређењу
методологије праћења инвестицијског портфеља ЦББиХ, унапређења информатичке подршке том процесу те ће се
почети радити на дефинисању средњорочне стратегије управљања девизним резервама. Планирано је да се у наредном
периоду почне са провођењем тестова на стрес укупног портфеља девизних резерви ЦББиХ на годишњем нивоу ради
утврђивања потенцијалних ефеката макроекономских и финансијских шокова, укључујући и екстремне догађаје. У
процесу управљања готовим новцем, наредну годину ће обиљежити набавка нове серије новчаница КМ уз повлачење
старијих серија из оптицаја. Осим тога, у плану је и замјена постојећих трезорских машина и припрема нових правила о
дистрибуцији готовине у складу са стратешким планом ЦББиХ и важећом регулативом ECB-а.
На крају обраћања, гуврнер Софтић је истакао да ће успјех највише зависити од доприноса сваког службеника ЦББиХ који
ће одговорним и савјесним радом сигурно помоћи да ова институција буде ефикасна и успјешна и у будућем периоду, те
да пословање усклади са највишим стандардима развијених централних банака.

ЦББиХ ОРГАНИЗОВАЛА БРИФИНГ ЗА НОВИНАРЕ О УЛОЗИ И
ИЗАЗОВИМА ЗА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ У ПРИСТУПУ ЕУ И ЕВРУ

У оквиру FINRA пројекта који Централна банка Босне и Херцеговине (ЦББиХ) реализује у сарадњи с Америчком агенцијом
за међународни развој (USAID), у Сарајеву је 9.7.2018. године организован брифинг за новинаре о улози и изазовима за
централне банке у приступу Европској унији и евру.
Гости предавачи били су консултанти USAID-а Марко Шкреб и Велимир Шоње. Марко Шкреб је говорио о развоју
централног банкарства уопштено, промјени улоге и циљева централних банака након глобалн екризе 2008. Године те
будућим изазовима за централне банкаре, посебно у региону. У презентацији, Шкреб је истакао да у свијету има око 200
централних банака, међу којима су и оне које су дио супранационалних банака, попут Европске централне банке (ЕЦБ),
Западноафричке монетарне уније, Источних Кариба и сл. Неке земље имају централне банке а нису независне као Сјеверни
Кипар, Јужна Осетија, Сомалиланд, а друге независне немају банке као Монако, Кирибати или Палау. Постоји разноликост
централних банака по функцијама (монетарна политика, регулација и надзор банака, финансијска стабилност, фискални
агент за државу, заштита потрошача), величини, угледу и значају у економији и сл. Најстарија централна банка је Шведска
централна банка која постоји 350 година.
Осврћући се на различите периоде у историји централних банака, Шкреб је споменуо како британски економиста
Charles Goodhart разликује периоде консензуса и неизвјесности. Постоје три периода консензуса ван којих су периоди
неизвјесности: „златни стандард“ (1873-1914), „фискална доминација“ (1934-1970) и „циљана инфлација“ (1990-2007). Након
2008. Године је период неизвјесности, тражења консензуса и промјена. При томе свака земља и њена централна банка
тражи свој пут и оптимум у дјеловању у својој средини на основу постојећих закона, прописа и друштвеног консензуса.
Златни стандард су требали одржавати фиксну цијену злата 35 USD/oz. Након кризе 1929-1933, долази до распада система
и напуштања стандарда. Наступа период политичке контроле, када су централне банке биле подложне владама које су
одређивале каматне стопе и монетарне политике. Посљедица је била висока инфлација 60-их и 70-их година прошлог
вијека, јер су одлуке доносиле према политичком циклусу. Зато почињу промјене у правцу независности централних
банака и циљаној инфлацији. Банка Енглеске основана је 1997. године, а Европска централна банка 1998. године.
Ситуација у свијету централног банкарства се мијења 2008. Године када долази до велике свјетске кризе, а чији почетак је
означен пропашћу инвестиционе куће Lehman Brothers, четврте највеће инвестиционе банке у САД, са 25.000 запослених. Од
тада се, између осталог, мандат централних банака проширује на финансијску стабилност, расправе о циљу, незапосленост
као додатни циљ, заштиту потрошача, финансијску едукацију итд.
На крају презентације, Шкреб је указао и на изазове за централне банке, посебно на независност централне банке као
изазов, јер нови мандати захтијевају већу независност од политике, али исто тако и раст транспарентности и одговорности.
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Изазов представља и финансијска независност, што није лако у савременим условима (ниске каматне стопе, смањење
готовог новца у оптицају, мање кредитирање државе и банака). Битно је запамтити главне циљеве: ниска и стабилна
инфлација, стабилност финансијског система и праћење и прилагођавање новим трендовима, но имати на уму главне
циљеве, закључио је Шкреб.
Велимир Шоње се посветио политикама курса, приказао везе између отворености економија и курса, затим могућности
и ограничења монетарне политике зависно од одабира политике курса с нагласком на валутне одборе. Посебну пажњу
је посветио глобалним трендовима каматних стопа и томе како оне утичу на вођење монетарне политике и резултате
централних банака, зависно од одабира курсног режима.
На почетку презентације, постављајући питања, Шоње истовремено даје и одговоре. На питање које су разлике између
„великих прича“ (амерички ФЕД, ЕЦБ) и нас „малих“, одговор је да нефункционишу све економије и финансијски системи на
исти начин. Валутни одбор у БиХ није посебан случај, јер велика већина малих и отворених економија ограничава промјене
курса. Уз то, ЕУ перспектива то потврђује. На питање штавалутни одбор може, а шта не може и каква је перспектива,
појашњење је да не може слободно креирати новац у дугом року и то носи више користи него штете, а парадокс је да се
уласком у монетарну унију спектар инструмената шири.
Шоње је указао на спектар политика (режима) курса, па тако пливајући курс (флоат) имај америчке Федералне резерве
(ФЕД), циљану инфлацију ЕЦБ, Пољска, Чешка, Румунија, Србија, прљави или контролисани пливајући курс (dirty float)
има Хрватска, фиксни курс Данска, Литванија, Латвија (прије увођења евра), валутни одбор имају БиХ, Естонија (прије
увођења евра), Бугарска и ХонКонг. Након што је навео позитивне и негативне стране валутног одбора, па и у БиХ, Шоње је
презентацију завршио закључком о потреби очувања валутног одбора у БиХ истакавши да је пут уназад пут у нестабилност
(Аргентина је напустила валутни одбор 2002. године), да је могућа европска перспектива с валутним одбором, те да БиХ
„увози“ европске каматне стопе које не одступају битно од стопа у другим земљама Нове Европе.
У одговору како одговарати на будуће кризе, Шоње каже: „Популисти нуде чаробна рјешења, али кад сједну у фотеље
које значе одговорност, ‘мијењај уплочу’“. Додаје да је потребно градити властита искуства – пад валуте је крајње ризичан
одговор на кризу у малој и отвореној економији (не поправља се оно што није сломљено), једну велику кризу БиХ је
прошла без трошкова за пореске обвезнике (студент који је положио испит иде даље). Одговор је у ономе што се излизано
зове реформе, а то је изван домена монетарне политике – конкурентност, добре политике, одговрна фискална политика,
напредак институција, интеграција и сарадња с међународним финансијским институцијама.
Тема брифинга је, судећи према дискусији која се развила била изузетно интересантна представницима медија који су
присуствовали, будући да се доста писало и говорило о валутном одбору у контексту европских интеграција.
Колеге новинари су се похвално изразили о организовању брифинга од стране ЦББиХ, истакавши да су пожељни овакви
скупови с размјеном мишљења новинара и банкарских стручњака, предложивши истовремено теме за наредна дружења
којих има више – обавезна резерва банака, могућности централних банака у случају кризних ситуација, тестови на стрес
банака и слично.

У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2018. ГОДИНЕ РЕГИСТРОВАНО МАЊЕ ФАЛСИФИКОВАНОГ НОВЦА
Према подацима Службе за вјештачење новца, план, анализу
и извјештавање у Одјељењу трезора у Централној банци
Босне и Херцеговине (ЦББиХ), у првој половини 2018. Године
регистровано је укупно 1.238 комада фалсификованих
новчаница и кованог новца свих валута и апоена.
То је за 25,2% мање у односу на исти период прошле године,
а за 29,94% мање у односу на другу половину прошле
године.

Што се тиче апоенске структуре, највише фалсификата је
било у апоену од 100 КМ (114 или 34,03%), затим од 20 КМ
(103 или 30,75%), те у апоену од 50 КМ (93 или 27,76%).
У претходних шест мјесеци регистровано је 778
фалсификованих комада кованог новца конвертибилне
марке, што је за 31,27% мање у односу на исти период
прошле године, и за 38,3% мање у односу на другу половину
прошле године.
Највише регистрованих фалсификата кованог новца било је
у апоену од 1 КМ (724 комада или 93,06%), затим 5 КМ (46
комада или 5,91%), а најмање у апоену од 2 КМ (8 комада или
1,03%).
Код новчаница евра, у посматраном периоду регистровано
је 107 комада фалсификованих новчаница евра. То је за
18,32% мање у односу на исти период прошле године, и за
16,41% мање у односу на другу половину прошле године.
Код регистрованих фалсификованих новчаница евра,
најзаступљенији је апоен од 50 EUR са 45 комада или 42,06%,
а затим апоен од 200 EUR (23 комада или 21,5%).

Кад је ријеч о фалсификованих новчаницама конвертибилне
марке, у посматраном периоду регистровано је 335
фалсификата, што је за 9,7% мање у односу на исти период
прошле године, и за 1,18% мање у односу на другу половину
прошле године.

У погледу новчаница осталих валута, у првих шест мјесеци
2018. године регистровано је 18 фалсификата у осталим
валутама. Од тога је било девет фалсификата америчких
долара (једна у апоену од 20 USD, двије у апоену од 50 USD и
шест у апоену од 100 USD), седам у апоену од 20 британских
фунти и двије у апоену од 200 турских лира.
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НА ВЕБ СТРАНИЦИ ЦББИХ УСПОСТАВЉЕНА NSDP ЗА УНАПРИЈЕЂЕНУ
ДИСЕМИНАЦИЈУ СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА О БИХ
стандардизоване NSDP странице омогућиће домаћим и
страним корисницима, укључујући инвеститоре и рејтинг
агенције, лакши и унапријеђени приступ макроекономским
подацима. Уз поштивање Календара објављивања,
корисницима ће истовремено донијети правовремен
приступ и повећану транспарентност.

Централна банка Босне и Херцеговине (ЦББиХ) је на својој
веб страници успоставила NSDP страницу (National Summary
Data Page) за унапријеђену дисеминацију статистичких
података о БиХ.
ЦББиХ, Агенција за статистику БиХ и друге институције
су протеклих два мјесеца заједнички радили на
припремању ове странице, која ће бити коришћена за
редовно публиковање податка. Публиковање путем

NSDP је стандардизована страница објављивања података
у оквиру међународне иницијативе за унапријеђени Општи
систем за дисеминацију података (Enhanced General Data
Dissemination System), који се проводи од 2015. године,
а Босна и Херцеговина је спадала у мали број земаља
у Европи које нису посједовале ову страницу. Сличну
страницу посједују све друге земље, а циљ је да се на
једном мјесту дају линкови на све кључне макроеконмске
и друштвене статистике. Додатна вриједност је могућност
преузимања (download) података у посебном SDMX
формату, који омогућава директно учитавање података у
компјутерске системе те се уз податке такође даје приступ и
одговарајућим метаподацима (појашњење о подацима).
Техничка мисија Међународног монетарног фонда (ММФ)
боравила је крајем априла 2018. године у БиХ те је домаћим
институцијама пружила потребну обуку и помогла да буду
направљене потребне техничке припреме и извршена
конверзија података.

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ РАЧУНА ЗА СЕРВИСИРАЊЕ СПОЉНОГ ДУГА
Ревизорски тим Канцеларије за ревизију институција БиХ
извршио је ревизију рачуна за сервисирање спољног дуга
Босне и Херцеговине за 2017. годину.
Према достављеном извјештају, Централна банка Босне
и Херцеговине (ЦББиХ) је у свим материјално значајним
аспектима поступала у складу с одредбама Уговора
о сервисирању спољног дуга Босне и Херцеговине с
Министарством финансија и трезора БиХ.
Ревизија је извршена у складу с Међународним стандардима
врховних ревизорских институција (ISSAI).
У извјештају није било примједби на успостављени
систем интерних контрола и процедуре у Одјељењу за
сервисирање спољног дуга ЦББиХ.
Руководство ЦББиХ одговорно је за поштивање Уговора
о сервисирању спољног дуга у дијелу који се односи на:
а) отварање/затварање рачуна за сервисирање спољног
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дуга и њихових подрачуна; б) пријем и обраду уплата за
сервисирање спољног дуга; ц) пријем, обраду и извршење
налога/инструкција за сервисирање спољног дуга; д)
књиговодствено евидентирање и извјештавање; е)
остале послове који се могу јавити у циљу благовременог
сервисирања спољног дуга, а уз претходну сагласност
уговорних страна. ЦББиХ осигурава извјештаје о извршеним
промјенама и стању на рачунима за сервисирање спољног
дуга, а рачуноводствени и финансијски извјештајни
системи рачуна за севисирање спољног дуга ће пратити
међународне рачуноводствене стандарде.
Такође, ЦББиХ је одговорна за успостављање система
интерних контрола и креирање интерних процедура
за сервисирање спољног дуга како би било осигурано
дјеловање у складу с намјеном рачуна за сервисирање
спољног дуга и спријечена злоупотреба и неовлашћено
кориштење средстава с наведених рачуна.

ИНФО Централна банка Босне и Херцеговине

ГУВЕРНЕР ЦББИХ САСТАО СЕ С НАЈВИШИМ РУКОВОДСТВОМ
UNICREDIT GROUP ИЗ МИЛАНА
Гордан Пехар те директорица маркетинга и комуникација
UniCredit Bank д.д. Мостар Селма Риђановић Кеновић.
Ово је, иначе, прва посјета Босни и Херцеговини извршног
директора UniCredit Group. На састанку је било ријечи
о макроекономским индикаторима, монетарној и
финансијској стабилности те усклађености финансијске
и банкарске регулативе с регулаторним моделима и
праксама. Током састанка, гувернер ЦББиХ је истакао да су
закони о банкама у оба бх. ентитета усвојени прије нешто
више од годину дана и да су у највећој могућој мјери
усаглашени с ЕУ директивама и Базелским принципима.
Тренутне активности су усмјерене на развој стратегије за
имплементацију Базела III.

Гувернер Централне банке Босне и Херцеговине (ЦББиХ) др
Сенад Софтић примио је 27.7.2018. године у посјету највише
представнике међународне банкарске групације UniCredit
Group из Милана.
Делегацију су предводили извршн директор UniCredita Jean
Pierre Mustiera те директор Одјела Централне и Источне
Европе Carlo Vivaldi.
Уз њих, делегацију UniCredit Group су још чинили
предсједник Uprave UniCredit Bank д.д. Мостар Далибор
Ћубела, предсједник Управе UniCredit Bank a.d. Бања Лука

Гувернер Софтић је указао на чињеницу да модел валутног
одбора и даље представља најприкладније рјешење за
БиХ које даје основ за интеграцију економског простора
у монетарној сфери и остваривање макроекономске
стабилности. Од увођења валутног одбора до данас
забиљежена су континуирана позитивна кретања свих
битних макроекономских индикатора и индикатора који се
односе на банкарски сектор у БиХ.
„ЦББиХ је у потпуности извршила једну од својих основних
функција – постигла је и очувала стабилност домаће валуте,
док је спољна стабилност осигурана успјешним одржавањем
фиксног девизног курса и редовним сервисирањем
спољног дуга БиХ који ЦББиХ обавља у функцији фискалног
агента државе“, рекао је гувернер Софтић.

ЦББИХ ОБЈАВИЛА СТАТИСТИКУ ДИРЕКТНИХ СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
Централна банка Босне и Херцеговине (ЦББиХ) објавила је
статистику директних страних инвестиција за 2017. годину,
која показује да је прилив директних страних инвестиција у
2017. години износио 777,7 милиона КМ, односно 2,5% БДП-а,
те је већи за 213,6 милиона КМ у односу на 2016. годину.
У погледу географског распореда, највише прилива
инвестиција у 2017. било је из Аустрије (186,8 милиона КМ),
Хрватске (102,0 милиона КМ), Словеније (101,7 милиона КМ),
Швајцарске (58,7 милиона КМ) те Србије (53,9 милиона КМ).
Посматрано по дјелатностима, највише инвестиција је
реализовано у области финансијских услужних дјелатности
(банкарски сектор) у износу од 261,2 милиона КМ, у области
трговине на мало у износу од 110,2 милиона КМ, затим
64,2 милиона КМ у области производње и снабдијевања
електричном енергијом те 50,7 милиона КМ у области
производње базних метала и у производњи моторних
возила 46,5 милиона КМ. У укупан резултат улазе и одливи
инвестиција, при чему је највећи одлив у области производње
пића у износу од 35,6 милиона КМ.
На крају 2017. године, стање директних страних инвестиција
је износило 13,45 милијарди КМ, од чега се највећи дио од
66,1% односи на власничка учешћа. Највећи износ стања
директних инвестиција се и даље односи на Аустрију (2,6
милијарди КМ), Хрватску (2,3 милијарде КМ) и Србију (2,0
милијарди КМ).
Када је ријеч о излазним страним директним инвестицијама
из Босне и Херцеговине у иностранство, у 2017. години токови

инвестирања у иностранство износили су 132,0 милиона КМ.
Износ инвестиција у иностранство у 2017. години већи је за
70,3 милиона КМ у односу на 2016. годину када су излазне
инвестиције забиљежиле износ од 61,7 милиона КМ. Као
посљедица инвестирања у протеклим годинама, укупно
стање домаћих инвестиција у иностранству износи 872,8
милиона КМ.
У складу с политиком ревизије и на основу додатних података,
с објављивањем података за 2017. годину извршене су
ревизије и за двије претходне године.
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