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1. ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА БАНКЕ 

1 
 

БИЛАНС СТАЊА
(у хиљадама РСД)

2016. 2015.
Индекс 

16/15
2014. 2013. 2012.

Билансна актива 400.017.469 393.439.874 101,7 406.261.524 362.786.319 323.384.909

СТАНОВНИШТВО

Кредити 75.522.465 70.784.957 106,7 69.039.387 61.848.487 55.917.000

Депозити 231.312.395 218.836.847 105,7 207.430.548 186.766.804 164.532.866

ПРИВРЕДА

Кредити 74.083.897 89.204.275 83,0 112.768.251 112.261.312 118.860.421

Депозити 78.300.568 55.503.896 141,1 57.437.462 42.131.535 40.526.379

Хартије од вредности 136.366.773 129.607.464 105,2 95.654.325 57.001.465 41.347.719

2  

 

3 

                                                           
1 У оквиру оперативних трошкова приказани су трошкови зарада, материјални и нематеријални оперативни трошкови 
2 Позиција кредити не укључује остале пласмане и потраживања, позиција депозити не укључује остале обавезе и средства 

примљена кроз кредитне линије 
3
 по захтеву ревизора у 2017. години урађена је корекција биланса за 2015. годину 

БИЛАНС УСПЕХА

(у хиљадама РСД)
2016. 2015.

Индекс 

16/15
2014. 2013. 2012.

Позиције

Добитак/губитак пре опорезивања -8.377.636 -6.175.885 135,7 4.757.589 4.588.375 4.572.662

Нето приходи од камата 13.462.734 13.768.082 97,8 13.298.586 12.929.237 10.910.317

Нето приходи од накнада 4.817.314 4.899.947 98,3 4.717.757 4.565.148 4.554.466

Оперативни трошкови 11.086.858 10.799.510 102,7 10.745.910 10.161.794 9.812.888

Нето расходи индиректних отписа 

пласмана и резервисања
14.907.539 13.008.526 114,6 2.725.389 3.220.075 1.444.299

ПОКАЗАТЕЉИ 2016. 2015.
Индекс 

16/15
2014. 2013. 2012.

РАЦИО КРЕДИТИ/ДЕПОЗИТИ

Бруто кредити/депозити 58,7% 67,4% 72,4% 77,8% 80,2%

Нето кредити/депозити 50,7% 57,2% 66,3% 72,0% 75,2%

КАПИТАЛ (000 РСД) 55.424.302 62.838.046 88,2 69.546.804 64.962.218 59.866.560

Адекватност капитала 26,97% 22,70% 17,70% 19,00% 21,90%

Број запослених 2.858 2.877 99,3 2.906 2.966 2.989

ПАРАМЕТРИ ПРОФИТАБИЛНОСТИ

РОА -2,1% -1,6% 1,25% 1,33% 1,51%

РОЕ-на укупан капитал -13,9% -9,0% 7,05% 7,33% 9,44%

Нето каматна маржа на укупну активу 3,3% 3,5% 3,5% 3,7% 3,6%

Cost / income рацио 60,7% 57,9% 59,6% 58,0% 63,5%

Актива по запосленом (000 ЕУР) 1.134 1.124 100,9 1.067 951 871
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 Пословање банкарског сектора 
Републике Србије у 2016. години било је 
условљено: присутним макроекономским 
условима пословања, смањеном тражњом за 
кредитима, израженим кредитним ризиком, 
неопходношћу решавања НПЛ кредита, 
смањењем каматних стопа, високом 
ликвидношћу банкарског сектора и прописима 
Народне банке Србије донетим у циљу 
обезбеђења стабилног и сигурног домаћег 
банкарског сектора. 
 
У тим условима Банка је имала примарни циљ 
обезбеђење стабилности и сигурности у 
пословању, а успела је да задржи место 
системски значајне Банке, другу позицију по 
билансној активи у оквиру банкарског сектора 
Републике Србије, уз одржавање великог 
поверења клијената (привреде и 
становништва). 
 
У 2016. години Банка је спровела све потребне 
активности, у складу са усвојеном Стратегијом 
и Ребалансом плана, а у циљу: покрића свих 
ризика у пословању, минимизирања 
потенцијалних ризика, одржавања сигурности у 
пословању у будућем периоду и обезбеђивања 
даљег одрживог развоја Банке. Остваривање 
ових стратешких циљева Банке у 2016. години 
је било неопходно због великог броја клијената 
Банке, значајног обима прикупљених домаћих 
депозита и девизне штедње, значајног 
положаја и великог угледа на домаћем 
финансијском тржишту, односно због 
системског значаја Банке на банкарском 
тржишту Републике Србије, са једне стране, и 
реалног исказивања редовних финансијских 
извештаја уз пуну примену МРС/МСФИ и 
обавезе испуњавања свих показатеља 
пословања прописаних Законом о банкама, са 
друге стране. 
 
Ради спровођења наведених циљева у 2016. 
години извршене су одређене организационе 
промене које су довеле до повећања 
ефикасности у раду, након анализе постојећег 
стања извршена је рационализација пословне 
мреже и броја запослених радника Банке, 
остварен је пријем стручних радника за 
одређене области рада (управљање ризицима, 
дигитализацију пословања, управљање 
људским ресурсима, испитивање тржишта, 
увођење нових производа, унапређење 
продаје банкарских производа, стратешко 
планирање, рад интерне ревизије и безбедност 
Банке), а унапређени су модели и начини за 

мотивисање радника на свим нивоима рада у 
Банци. 
 
Одржавање сигурности у пословању, као 
приоритетни циљ Банке у 2016. години, је 
остварен. Банка, на крају 2016. године, 
испуњава све капиталне захтеве за све ризике у 
свом пословању и према интерним политикама 
и процедурама за управљање и процену 
ризика и према прописаним условима Народне 
банке Србије. Показатељ адекватности 
капитала, као најзначајнији показатељ 
сигурности пословања Банке, односно 
показатељ који представља однос капитала 
Банке и свих ризика, на крају 2016. године, 
износи 26,97% (прописано мин. 12%). Поред 
адекватности капитала, Банка је у 2016. години, 
у сваком тренутку, испуњавала и све друге 
параметре и оквире прописане Законом о 
банкама (улагања Банке, изложеност према 
лицима повезаним са Банком, збир велике 
изложености, показатељ девизног ризика, 
показатељ ликвидности). 
 
Кредитни ризик је најизраженији ризик у 
пословању банака у Републици Србији. 
Управљање кредитним ризиком у свим 
банкама, а посебно на домаћем банкарском 
тржишту, је врло сложен процес. У циљу 
унапређења тих процеса у складу са 
МРС/МСФИ, регулативом Народне банке 
Србије, применом Базел III стандарда и 
увођења новог стандарда МСФИ 9 од наредне 
године, Банка је предузела све потребне мере 
ради стварања услова за квалитетно 
управљање кредитним ризиком у 2016. години. 
Менаџмент Банке је посебну пажњу посветио 
сигурном управљању кредитним ризиком због: 
• погоршања финансијског положаја 

клијената и повећања броја дана доцње 
корисника кредита из области привреде и 
тенденције раста НПЛ кредита, 

• смањене тржишне вредности колатерала 
(некретнина на које банке имају хипотеке) 
у односу на претходне процене вредности 
(hair cut), и продужених периода 
могућности продаје што смањује садашњу 
вредност некретнина (дисконтовање на 
садашњу вредност), 

• смањене тржишне вредности стечених 
некретнина (нове процене стечених 
некретнина), 

• погоршаних резултата у финансијским 
извештајима клијената банака, 

• неизвесност решавања УППР-ова. 
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Финансијски циљеви Банке (у %)
2016. 

остварено

2017.       

план
2018.    план 2019.    план

Раст активе 1,7 -5,8 1,3 2,2

Добитак/Губитак пре 

опорезивања(РСД млн)
-8.378 4.530 5.891 7.081

РОА -2,1 1,2 1,6 1,8

РОЕ - укупан капитал -13,9 7,9 9,9 11,4

Каматна маржа (нето приходи од 

камата / укупна актива) 
3,3 3,3 3,3 3,3

Breakeven маржа 5,3 2,1 1,8 1,5

ЦИР 60,7 58,9 57,5 56,4

НПЛ 19,4 16,8 15,9 14,2

Поред покрића кредитног ризика, Банка је, у 
складу са захтевима из МРС 36, извршила и 
процену вредности капитала супсидијара 
(чланица Групе Комерцијалне банке): 
• Комерцијалне банке АД Будва у 

Републици Црној Гори и 
• Комерцијалне банке АД Бања Лука у БиХ. 

 

Након свих наведених активности у циљу 
обезбеђивања сигурности у пословању и 
покрићу ризика, исказани губитак Банке у 2016. 
години, након обрачуна пореских ефеката, 
износи РСД 8.063,2 милиона и највећим делом 
је последица забележених нето расхода по 
основу обезвређења финансијских средстава и 
к кредитно ризичних ванбилансних ставки у 
износу од РСД 14.907,5 милиона и нето расхода 
промене вредности некретнина (основна 
средства, инвестиционе некретнине и 
нематеријална улагања) у износу од РСД 600,3 
милиона. Укупни нето расходи исправки 
вредности средстава обухватају: 
 
-Исправке вредности 
пласмана  

РСД   -11.669,1 мил 

-Обезвређење трајних 
улога у субсидијаре 

РСД     -2.869,0 мил 

-Обезвређење стечене 
имовине  

РСД       - 427,1 мил 

-Приходи наплаћених 
отписаних потраживања 

РСД           57,7 мил 

  УКУПНО РСД   14.907,5 мил 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Изостанак профитабилности у 2016. години ни 
на који начин не угрожава нити ће угрозити 
стабилност и могућност побољшања 
профитабилности Банке у наредном периоду: 
• Адекватност капитала је значајно изнад 

прописаног нивоа и износи 26,97%. 
• Покривеност НПЛ-а исправком вредности 

износи 75,2%. 
• Више формираних резерви из добити од 

потребних резерви обрачунатих у складу 
са прописима Народне банке Србије 
(Одлука о класификацији билансне активе 
и ванбилансних ставки банке), у износу од 
РСД 10.171,5 милиона, што ће бити 
искоришћено за покриће губитка из 2016. 
године без смањења акционарског 
капитала и негативних утицаја на 
показатељ адекватности капитала. 

• Банка испуњава све параметре прописане 
Законом о банкама. 
 

Све наведено је, након извршене ревизије 
редовних финансијских извештаја за 2016. 
годину, потврдио и спољни ревизор Банке и 
издао позитивно мишљење, односно да 
финансијски извештаји истинито и објективно 
приказују финансијски положај Банке у складу 
са Међународним стандардима финансијског 
извештавања, Законом о рачуноводству и 
прописима Народне банке Србије. У наредном 
периоду, према Стратегији и Бизнис плану 
фокус Банке остаје на: 

• Одржавању стабилности пословања и 
репутације Банке. 

• Подизању вредности Банке.  
• Одрживом расту пословања и 

профитабилности. 
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2. МАКРОЕКОНОМСКИ УСЛОВИ 

ПОСЛОВАЊА 
 

Протеклу 2016. годину обележила је 
неизвесност на међународном финансијском 
тржишту, у погледу будућих мера монетарне 
политике водећих централних банака. 
Федералне резерве (ФЕД, САД) су подигле 
референтну стопу крајем године (0,50-0,75), 
Европска централна банка (ЕЦБ) је снизила 
референтну стопу (0,00) док Швајцарска 
национална банка није мењала референтну 
стопу у 2016. години (од -1,25% до -0,25%). На 
робном тржишту, настављена је неизвесност у 
погледу кретања цене сирове нафте. Кина је и 
даље главни покретач глобалног економског 
развоја. Настављене су геополитичке тензије на 
Блиском истоку. 
Међународни монетарни фонд (ММФ) је 
ревидирао процену раста светске привреде 
наниже на 3,1%

4
  у 2016. години (0,1 процентни 

поен ниже у односу на априлску процену), што 
је последица изласка Велике Британије из 
Европске уније и слабијег раста од очекиваног 
привреде САД.  
 
У Републици Србији су успешна 
пољопривредна сезона, раст индустријске 
производње, посебно раст инфраструктурних 
пројеката у грађевинарству подстакли укупан 
раст економске активности што ће, према 
проценама, резултирати растом БДП-а у 2016. 
години од 2,8

5
%. Ниски инфлаторни притисци 

током претходне године услед ниских цена 
нафте и примарних пољопривредних 
производа, ниске инфлације из окружења, 
утицали су да домаћа инфлација остане испод 
доње границе циљане. Подаци из Анкете о 
радној снази показују  смањење 
незапослености током 2016. године.  Знатно 
бржи раст извоза роба и услуга од увоза 
допринео је да се смањи дефицит текућег 
рачуна у односу на претходне године. Нето 
прилив страних директних инвестиција, 
захваљујући развоју пословног амбијента, и у 
2016. остаће на проближно истом нивоу као и  
претходне године. Предузете мере фискалне 
консолидације и ефикаснија наплата пореза 
резултирали су смањењем фискалног дефицита 
у односу на претходне године. Премија ризика 
земље, мерена EMBI индексом, је наставила да 
пада током 2016. године чему је одговарајући 

                                                           
4
 Извор: IMF, World Economic Outlook, октобар 2016. 

5
 Министарство финансија РС, Текућа макроекономска кретања, 

април 2017 

допринос дала и позитивна оцена ММФ-а о 
успешном завршетку четврте и пете ревизије 
„stand by“ аранжмана из предострожности. 

На крају посматране године, у Скупштини 
Србије, усвојен је сет финансијских закона чији 
је циљ спровођење финансијске 
консолидације, борба против „сиве економије“ 
и економски развој. Усвојени су Закон о 
изменама и допунама Закона о ПДВ-у, Закон о 
изменама и допунама Закона о акцизама, 
Закон о проценитељима вредности 
непокретности, Закон о изменама и допунама 
Закона о пореском поступку, Закон о 
регулисању јавног дуга РС по основу 
неисплаћене девизне штедње грађана.  

Кретање БДП-а 

Као резултат предузетих мера економске 
политике уследио је раст укупне економске 
активности у 2016. години, мерено бруто 
домаћим производом од 2,8%

6
 у односу на 

претходну годину. Највећи допринос расту 
БДП-а дали су успешна пољопривредна сезона 
(раст физичког обима од око 8,1%

7
), раст 

инфраструктурних пројеката у грађевинарству 
(21,4

8
% више грађевинских дозвола него у 

претходној години), раст у појединим 
индустријским секторима, раст у прерађивачкој 
индустрији и раст сектора услуга: туризам 
(13,0

9
%), саобраћај, трговина на мало (промет 

робе повећан 7,5
10

%). Такође, позитиван утицај 
су имали  ниска цена нафте на светском 
тржишту и стабилан прилив страних директних 
инвестиција. Раст запослености, зарада у 
приватном сектору, већи расположиви доходак 
домаћинстава услед нижих трошкова 
кредитирања и најављено повећање 
минималне зараде и пензија допринеће расту 
БДП-а. Извоз је релативно висок, а раст увоза 
биће спорији од раста извоза што ће дати 
позитиван допринос нето извоза расту БДП-а. 
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Запосленост/незапосленост 

У 2016. је настављена тенденција из 2015. 
године, тржиште рада наставља да се 
опоравља. Раст економске активности се 
позитивно одразио и на тржиште рада 
повећањем броја формално запослених од 
почетка године. Према подацима добијеним из 
Анкете о радној снази, који поред формалног 
обухватају и неформални део тржишта рада, на 
крају четвртог квартала 2016.  дошло је до 
значајног смањења незапослености. Стопа 
незапослености на крају четвртог квартала 
2016. износила је 13,0

11
% и смањена је у односу 

на исти период 2015. када је износила 17,7%. 
До раста запослености је дошло у 
пољопривредним делатностима и 
прерађивачкој индустрији што су углавном 
послови сезонског и привременог карактера. Са 
друге стране, запосленост на неодређено 
време, у државном сектору има тенденцију 
смањења. Раст запослености је делом резултат 
и повећане неформалне запослености која је 
достигла ниво 20,9%

12
. Благо побољшање на 

тржишту рада, последица је  и реформи 
тржишта рада.  

Извор: Републички завод за статистику (просек за период) 

Инфлација 
 
Међугодишња инфлација је и током 2016. 
године константно била испод доње границе 
циљаног коридора НБС 4,0%±1,5пп. На крају 
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 РЗС, Анкета о радној снази, IV квартал 2016 
12 Исто 

2016. године међугодишња инфлација износи 
1,6%

13
. На висину инфлације у 2016. години 

утицај су имали следећи  фактори: ниска цена 
нафтних деривата и примарних 
пољопривредних производа, ниска тражња и 
спор раст регулисаних цена, ниски трошкови у 
производњи хране и инфлација у 
међународном окружењу. Знатно бољи 
макроекономски услови пословања за наредни 
период, смањење ризика улагања у Србију и 
постигнута ценовна стабилност утицали су на то 
да НБС крајем 2016. године коригује наниже 
циљану стопу инфлације на 3,0%±1,5пп за 2017. 
годину. 
 

 
 
Репо стопа 
 
Спроведена фискална консолидација, 
структурне реформе, смањење 
спољнотрговинске неравнотеже и привредни 
раст позитивно су утицали на јачање 
отпорности домаће привреде на евентуалне 
ризике из међународног окружења. Укупна 
маркоекономска кретања омогућила су 
Народној банци Србије да задржи релаксирану 
монетарну политику у 2016. години и да 
настави обарање референтне каматне стопе са 
4,5% са почетка године на ниво 4,0% на крају 
године. Након снижења референтне каматне 
стопе и сужења коридора каматних стопа НБС у 
односу на референтну стопу на ±1,5пп, смањен 
је распон између просечне репо стопе и 
референтне стопе.  Враћањем инструмента 
реверзних репо операција НБС је поново 
омогућила банкама пласирање ликвидних 
средстава у благајничке записе, али применом 
методе аукције и вишеструких каматних стопа. 
Ово је резултирало раздвајањем и 
формирањем аукцијске (ниже) и референтне 
(више) каматне стопе. Просечна репо стопа је 
на крају 2016. године износила 2,89%. Обим 
репо трансакција се кретао у распону од 
почетних РСД 40,0 милијарди до максималног 
обима од РСД 90,0 милијарди у децембру, да 
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би се крај године завршио са РСД 15,2 
милијарде. 
 

 
Стране директне инвестиције 
 

Стране директне инвестиције су на крају 
децембра 2016. године достигле износ од ЕУР 
1,9 милијарди

14
. Највећа инвестиција је 

релизована у сектору металне индустрије 
(железара Хестил доо Смедерево), а значајан 
прилив инвестиција је остварен и у секторима 
некретнина, грађевинарства, финансијских 
услуга, трговине, телекомуникација и 
ваздушног саобраћаја. 
 

 
Обим страних директних инвестиција од ЕУР 
1,9 милијарди био је више него довољан за 
покриће  дефицита текућег рачуна, који се за 
2016. годину процењује на 4,0

15
% БДП-а. 

 
Спољнотрговинска размена 
 
Укупна спољнотрговинска размена Републике 
Србије, за дванаест месеци 2016. године, 
износила је ЕУР 30,8 милијарди

16
. Овај обим 

представља повећање од 8,4% у односу на исти 
период претходне године. Извоз робе, за 
дванаест месеци 2016. године, достигао је 
вредност од ЕУР 13,4 милијарде. Увоз робе, у 
истом периоду, је износио ЕУР 17,4 милијарде, 
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 МФИН, Основни индикатори макроекономских кретања, мај2017 
15 Исто 
16

 МФИН, Текућа макроекономска кретања, фебруар 2017 

односно дефицит остварене робне размене 
износио је ЕУР 4,0 милијарде. 
 

 
 
Посматрано по компанијама извозницима, 
компанија Фиат аутомобили Србија д.о.о., 
Крагујевац (ФАС), и у 2016. години је водећи 
извозник. До краја 2016. године обим  извоза 
ФАС-а износио је ЕУР 1.068 милиона

17
,  а  следе 

га Хестил Србија д.о.о., Смедерево (бивша 
Железара Смедерево), Tigar tyres д.о.о., Пирот 
и НИС а.д., Нови Сад.  
Анализирајући структуру спољнотрговинске 
размене по регионима и земљама, са земљама  
ЕУ обавља се око 2/3 спољнотрговинске 
размене. Увоз из земаља ЕУ чини 63,1% укупног 
увоза, а извоз у земље ЕУ 66,1%  укупног 
извоза

18
. Главни спољнотрговински партнери 

из ЕУ су Италија и Немачка и у 2016. као и у 
2015. години, са 27,6% укупног извоза, и 23,2% 
укупног увоза из истих земаља. 
 
Курс ЕУР/РСД 
 

Курс ЕУР/РСД (123,47) на крају 2016. године је 
за 1,52% виши од курса са краја 2015. године. 
Током 2016. године курс ЕУР/РСД се кретао у 
распону између 121,5 и 123,9 РСД за ЕУР. 
Кретање курса динара у односу на стране 
валуте било је под утицајем знатно повољнијих 
макроекономских показатеља, позитивних 
оцена ММФ-а по питању спровођења 
потписаног аранжмана, побољшаног кредитног 
рејтинга земље од стране агенције Fitch, 
повећаног поверења страних инвеститора и 
последично раста инвестиција у динарске ХОВ 
Републике Србије. 
Депресијација динара у 2016. години је 
позитивно утицала на  конкурентност домаће 
привреде. Народна банка Србије (НБС) је 
интервенисала на међубанкарском девизном 
тржишту у оба смера, кроз куповину и тако 
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спречавала апресијацију динара, али је 
истовремено и продавала девизе, на тај начин 
спречавала превелике осцилације вредности 
домаће валуте. У току 2016. године обим 
куповине НБС износио је ЕУР 820 милиона, док 
је обим продаје износио ЕУР 980 милиона. 
 
Девизне резерве НБС крајем године достигле 
су вредност ЕУР 10,2 милијарде

19
 и смањене су 

у односу на крај 2015. године за 1,67%. 

 

 
 

Буџетски дефицит/суфицит 
 
На нивоу опште државе, у периоду јануар-
децембар 2016. године, забележен је дефицит 
у износу од РСД 57,1 милијарда

20
 односно 1,4% 

БДП, што представља бољи резултат од 
планираног дефицита дефинисаног Програмом 
са ММФ-ом (РСД 163,5 млрд или 3,9% БДП). 
 

 

Извор: Министарство финансија РС (консолидовани фискални 
резултат) 

У истом периоду остварен је суфицит буџета 
Републике у износу од РСД 5,0 милијарди. До 
смањења дефицита опште државе, дошло је 
захваљујући повећању фискалних прихода 
посебно једнократних непореских прихода и 
нижих расхода.  Највећи раст су оствариле 
акцизе и ПДВ услед боље наплате јавних 
прихода и раста финалне потрошње. Остварени 
су и бољи приходи од пореза на добит 
предузећа, као и приходи од доприноса и 
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20 МФИН, саопшетење за новембар 2016 

пореза на доходак грађана. Забележени су и 
већи непорески приходи. На страни расхода, 
смањени су расходи за запослене, за пензије и 
субвенције, уз истовремено повећање 
капиталних расхода што треба позитивно да 
утиче на привредни раст. 
 
Јавни дуг 
 
Јавни дуг Републике Србије на крају децембра 
2016. године износио је ЕУР 24,8

21
 милијарди 

односно 72,9% БДП. Према расположивим 
подацима, у односу на крај 2015. године, јавни 
дуг је повећан за ЕУР 3,2 милиона. Највећа 
претња за смањење учешћа јавног дуга у БДП-у 
лежи у дешавању у међународном окружењу, а 
пре свега у кретању курса долара (око 33% дуга 
је у доларима) и промени каматних стопа. 

 

 

Спољни дуг 
 
Према подацима НБС на крају децембар 2016. 
године укупан спољни дуг, јавног и приватног 
сектора, је износио ЕУР 26,6

22
 милијарди и у 

односу на децембар 2015. године повећан је за 
ЕУР 357,6 милиона. Спољни дуг чини 77,9% 
БДП. Спољни дуг приватног сектора, у 
посматраном периоду, је смањен ЕУР 26,5 
милиона, док је дуг јавног сектора повећан ЕУР 
384,2 милиона. Индикатор екстерне 
солвентности, који се рачуна стављањем у 
однос износа спољног дуга и вредности извоза 
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робе и услуга, на крају 2016. године је благо 
побољшан, и износи 153,6

23
%, (почетак године 

167,8%). 
 
 

3. БАНКАРСКИ СЕКТОР РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ И ФИНАНСИЈСКИ ПОЛОЖАЈ 
БАНКЕ 

 
3.1. Банкарски сектор 
 
Банкарски сектор Републике Србије, на крају 
2016. године, чини укупно 30 банака са 23.847 
запослених, укупном активом од РСД 3.241,5 
милијарди и укупним капиталом од РСД 632,5 
милијарди. Десет највећих банака по активи 
учествује са 77,4% у укупној секторској активи. 
 
У току дванаест месеци 2016. године билансна 
актива банкарског сектора је порасла за 6,4% у 
односу на крај претходне године, укупан 
капитал је повећан 1,9%, док је број запослених 
смањен за 1,7%. 
 

 

 

Током 2016. године настављен је тренд 
смањења каматних стопа, што је допринело да 
је реализован раст укупних кредита, при чему 
су кредити становништву забележили већи 
раст, док су кредити привреди повећани у 
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 НБС, Спољни дуг РС према дужницима, март 2017 

мањем износу. Банкарски сектор располаже 
значајним вишковима ликвидних средстава, 
имајући у виду основне показатеље 
ликвидности. Вишак ликвидних средстава 
сектора се пласира углавном у државне ХоВ и 
реверзне репо операције НБС. На крају 2016. 
године стање пласмана банака  по репо 
трансакцијама износило је око РСД 15,2 
милијарде. Што се тиче ХоВ, укупна вредност 
портфолија, на крају децембра, је износила око 
РСД 678,5 милијарди. Удео хартија од 
вредности износио је 20,9% активе банкарског 
сектора, а готовине и средстава код Централне 
банке 14,9%.  

 

Учешће бруто НПЛ кредита (кредити са 
кашњењем преко 90 дана) у укупним бруто 
кредитима, на крају четвртог квартала 2016. 
износи 17,0% док је крајем децембра 2015.  
износио 21,6%. Посматрано по секторској 
структури, највећи део бруто НПЛ-а се односи  
на привредна друштва. На крају децембра 
2016.  покриће бруто НПЛ кредита обрачунатом 
резервом за процењене губитке по билансним 
потраживањима износи 118,9%. Исправке 
вредности укупних кредита покривају 72,9% 
бруто НПЛ кредита

24
. Бруто НПЛ кредити 

физичким лицима на крају трећег тромесечја 
износе РСД 87,5 милијарди и незнатно су 
смањени у односу на друго тромесечје 2016. 
године. 

Девизна штедња грађана је имала тенденцију 
раста и у децембру 2016. године достиже износ 
од ЕУР 8,7

25
 милијарди, што представља 

повећање у односу на крај 2015. године (4,0%).  
 
Адекватност капитала, на дан 31. децембра 
2016. године износи 21,8% што значи да је 
банкарски сектор адекватно капитализован. 
Остварена капитална адекватност је знатно 

                                                           
24 НБС, макропруденцијални показатељи 
25

 НБС 
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изнад прописаног минимума од 12,0%. На крају 
децембра 2016. године, укупни капитал 
банкарског сектора износи РСД 632,5 
милијарди што представља раст у односу на 
крај 2015. године у износу од РСД 12,0 
милијарде. 
 

И у 2016. години, присутна је тенденција 
смањења кредитног задужења банкарског 
сектора у иностранству. До краја децембра 
2016. године забележено је смањење укупног 
задужења банака према иностранству за 11,3% 
у односу на крај 2015. године. 
 
У првих дванаест месеци 2016. године банке су 
забележиле раст профитабилности. На крају 
2016. године оставрен је позитиван нето 
финансијски резултат, пре опорезивања,  у 
износу од РСД 21,3 милијарде. У посматраном 
периоду 19 банака је пословало позитивно са 
укупним резултатом РСД 41,4 милијарде, док је 
11 банака пословало са укупним губитком од 
РСД 20,1 милијарде. Један од главних 
покретача раста нето добитка је и мањи износ 
нето кредитних губитака. Трошкови нето 
исправки вредности су забележили смањење у 
односу на исти период прошле године 
(децембар 2016. – РСД 40,6 милијарди, 
децембар 2015. - РСД 59,6 милијарди). 

 

 

 
Напомена: резултат на крају 2012. године укључује и 
губитак Развојне банке Војводине од ЕУР 128 милиона, а 
резултат на крају 2013. године укључује губитак 
Универзал банке од ЕУР 13 милиона. 
 

 

 
 

Cost-to-Income рацио има тренд раста, након 
повећања у 2014. години, и достиже вредност 
од 71,6%. 

 

3.2. Финансијски положај Банке у односу на 

сектор 

Банка је са износом билансне активе од РСД 
400.017,5 милиона, на дан 31. децембар 2016. 
године заузимала 12,3% српског банкарског 
тржишта и била је другорангирана по овом 
параметру. Тржишно учешће на крају 2015. 
године је износило 12,9%. 
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Дати кредити и потраживања Банке на дан 31. 
децембар 2016. године износе РСД 191.012,8 
милиона што чини 9,8% тржишног учешћа. 
Постигнути резултат је исти у односу на 
резултат на крају 2015. године када је Банка 
имала 9,8% учешћа у банкарском сектору (РСД 
179.586,6 милиона). 

 
*Графикон приказује кредите без осталих пласмана и 
потраживања 

Позиција прикупљени депозити и остале 
обавезе, је незнатно промењена у периоду од 
краја 2015. године до 31. децембра 2016. 
године. Учешће депозита и осталих обавеза 
Банке у укупним депозитима банкарског 
сектора износило је 13,7% на крају 2015. године 
(РСД 317.165,2 милиона), док је на крају 2016. 
године износило 13,1% укупних депозита 
банкарског сектора (РСД 330.456,3 милиона). 

 

 
*Графикон приказује депозите без осталих обавеза и 
кредитних линија 

Према позицији укупан капитал Банка је 
умањила учешће у банкарском сектору, са 
10,1% (РСД 62.838,0 милиона на крају 2015. 
године) на 8,8% банкарског тржишта на дан 31. 
децембар 2016. године (РСД 55.424,3 
милиона). 
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4.  ОРГАНИ БАНКЕ И 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА   

 
4.1. Управни одбор Банке  
 
Управни одбор Банке је формиран у складу са 
Законом о банкама и Уговором између 
акционара – Републике Србије и групе 
међународних финансијских институција (EBRD, 
IFC, DEG, SwedFund) и чини га девет чланова, 
укључујући и председника, од којих су три 
члана лица независна од Банке. Чланове 
Управног одбора Банке именује Скупштина 
акционара Банке на период од четири године. 

Надлежности  Управног одбора Банке 
дефинисане су чланом 73. Закона о банкама и 
чланом 27. Статута Банке. Чланови Управног 
одбора Банке на дан 31. децембар 2016. 
године су: 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
АКЦИОНАР / ЧЛАН 

НЕЗАВИСАН ОД 
БАНКЕ 

ФУНКЦИЈА 

Др Владимир Круљ 
Република 
Србија 

Председник 

Мирјана Ћојбашић 
Република 
Србија 

Члан 

Љиља Јовановић 
Република 
Србија 

Члан 

Andreas Klingen ЕБРД Члан 

Philippe Delpal ЕБРД Члан 

Khosrow Zamani ИФЦ Члан 

Оливера Матић Брбора 
Члан независан 
од Банке 

Члан 

Мила Коругић 
Милошевић 

Члан независан 
од Банке 

Члан 

Mats Kjaer 
Члан независан 
од Банке 

Члан 

 
4.2. Извршни одбор Банке  

Извршни одбор се састоји од председника 
Извршног одбора, заменика председника 
Извршног одбора и најмање три члана. 
Мандат чланова Извршног одбора Банке 
укључујући и председника и заменика 

председника је четири године од дана 
именовања. 
 
Надлежности Извршног одбора дефинисане су 
чланом 76. Закона о банкама и чланом 31. 
Статута Банке.  
Чланови Извршног одбора Банке на дан 31. 
децембар 2016. године су: 
 
 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ФУНКЦИЈА 

Dr Alexander Picker Председник            

Слађана Јелић Заменик председника 

Драгиша Станојевић Члан 

Др Дејан Тешић Члан 

 
 
4.3.  Одбор за праћење пословања Банке 

(Одбор  за ревизију)  
 
Одбор за праћење пословања Банке чине три 
члана, од којих су два чланови Управног одбора 
Банке који имају одговарајуће искуство из 
области финансија. Један члан Одбора за 
праћење пословања је лице независно од 
Банке. Чланови Одбора се бирају на период од 
четири године.  

Дужности Одбора за праћење пословања 
дефинисане су чланом 80. Закона о банкама и 
чланом 34. Статута Банке. 

Чланови Одбора за праћење пословања на дан 
31. децембар 2016. године су: 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ФУНКЦИЈА 

Mats Kjaer Председник 

Andreas Klingen Члан 

Милена Ковачевић Члан 
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4.4.Организациона структура Банке  
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4.5. Регионални распоред филијала         

Банке  

Банка је своје пословне активности, и у 2016. 
години, обављала кроз мрежу филијала и 
експозитура чији се број мењао и прилагођавао 
тржишним потребама.  
 
Крајем 2016. године (октобар) менаџмент 
Банке је започео процес реорганизације 
пословне мреже филијала и експозитура 
гашењем Филијале Смедерево и отварањем 
два пословна центра, Пословни центар Београд 
1 и Пословни центар Београд 2 у оквиру 
Филијале Београд. Намера менаџмента је да се 
садашња мрежа од 24 филијале и преко 200 

експозитура, замени са ефикаснијом и 
рационалнијом пословном мрежом која ће 
покрити и постојеће и нове циљне групе. 
  
На крају 2016. године пословну мрежу Банке су 
чиниле 23 филијале, 2 пословна центра 
(Београд 1 и Београд 2 у оквиру Филијале 
Београд) и 205 експозитура, чиме је постигнута 
покривеност територије Републике Србије. У 
току 2016. године угашене су четири 
експозитуре, једна филијала и основана су два 
нова Пословна центра. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Београд-Светогорска 42-44 
Ниш -Епископска 32 

Крушевац-Трг Фонтана 1 
Краљево-Трг С. Ратника бб 
Нови Пазар -Његошева 1 

Нови Сад-Новосадског сајма 2 
Ужице-Петра Ћеловића 4 
Зрењанин-Трг Слободе 5 

Чачак-Градско шеталиште 10-14 
Врање -К. Стефана Првовенчаног 58 

Ваљево -Градски трг бб 
Суботица-Корзо 10 

Шабац-Господар Јевремова 2 
Крагујевац-Саве Ковачевића 1 

Пожаревац- Моше Пијаде 2 
Јагодина- Књегиње Милице 10 

Лозница- Гимназијска 1 
С. Митровица- Краља Петра I 5-7 

Зајечар-Николе Пашића 25 
Кикинда -Браће Татић 7 

Сомбор-Стапарски пут 14 
Вршац-Трг Св. Теодора вршачког 2 
К. Митровица -Кнеза Милоша 27 

 

 

ФИЛИЈАЛЕ БАНКЕ 
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5. ОГРАНЦИ БАНКЕ  
 

Банка своје пословне активности обавља кроз 
мрежу филијала и експозитура чији се број 
мења и прилагођава тржишним потребама. 
Пословање се, у току 2016. године обављало у 
Централи банке у Београду, 23 Филијале и 205 
Експозитура и два нова Пословна центра, 
Београд 1 и Београд 2, формирани крајем 
године. 
 
 

Банка има и три зависна друштва који заједно 
чине Групу Комерцијална банка а.д., Београд и 
то:  

1. Комерцијална банка а.д., Будва у 
Републици Црној Гори (100% 
власништва), 

2. Комерцијална банка а.д., Бања Лука у 
Босни и Херцеговини (99,998% 
власништва) и 

3. КомБанк ИНВЕСТ а.д., Београд, 
друштво за управљање инвестиционим 
фондовима (ДЗУИФ) (100% 
власништва).

 

  
 
5.1. Значајни послови са повезаним 

лицима  
 
Укупна изложеност према лицима повезаним с 
Банком, на дан 31. децембра 2016. године 
износила је РСД 532,1 милиона, што је у односу 
на регулаторни капитал од РСД 46.230,7 
милиона представљало 1,2% (максимална 
вредност укупних пласмана свим лицима 
повезаним с Банком по Закону о банкама 
износи 20% капитала). 
Највећи део изложености према лицима 
повезаним с Банком на дан 31. децембра 2016. 
године, износ од РСД 525,5 милиона односно 
1,1% регулаторног капитала Банке, односи се 

на пласмане физичким лицима која су лица 
повезана с Банком. 
У складу са чланом 37. Закона о банкама, 
лицима повезаним с банком, Банка није 
одобравала кредите по условима који су 
повољнији од услова одобрених другим 
лицима која нису повезана с Банком, односно 
нису лица запослена у Банци.  
 
 
 
 
 

 

 

  

Комерцијална банка ад Бања Лука 
-157 запослених, 

-18 организационих делова и централа 
(8 филијала и 10 агенција). 

Комерцијална банка ад Будва 
-133 запослена, 

-13 организационих делова 
(3 филијале и 10 експозитура). 

КомБанк Инвест ад Београд 
-4 запослена. 
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6. ФИНАНСИЈСКИ ПОЛОЖАЈ И 
РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА 
КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ У 2016. 
ГОДИНИ 

 
6.1. Увод 
 
На пословање Банке у 2016. години пресудно су 
утицали почетак процеса приватизације и у 
складу са тим наставак коначне корекције 
кредитног портфолија. И даље висок износ 
исправки вредности пласмана утицао је на 
негативан финансијски резултата, али и на 
повећање покривености НПЛ-а изнад 75%. 
Поменуто би, у наредном периоду, требало да 
допринесе бољем управљању портфолијом 
НПЛ-а.  Негативан резултат исказан у 2016. 
години није утицао на сигурност, стабилност и 
ликвидност Банке. Остварени нето приходи од 
камата и накнада у 2016. години су незнатно 
нижи у односу на крај 2015. године. Политика 
менаџмента Банке издвајања значајног дела 
оствареног добитка у резерве, у претходном 
периоду, сада даје могућност да се изврши 
покриће целокупног губитка без умањења 
акцијског капитала. 
 
Билансна сума 
 
Билансна сума (нето актива) на крају 2016. 
године је достигла износ од РСД 400.017,5 
милиона (ЕУР 3,2 милиарде) и представља 
повећање 1,7% у односу на претходну годину. 
Фокус и даље остаје на одрживом пословању, 
кроз балансирање између профитабилности и 
квалитета портфолија, даљој оптимизацији 
структуре и квалитета активе, изналажењу 
нових извора прихода и бржем упошљавању 
средстава. 

 
Извори 

 
И у току 2016. године настављен је раст 
девизне штедње становништва од око ЕУР 20,8 
милиона, депозити привреде забележили су 
раст у односу на крај 2015. године за РСД 
22.796,7 милиона. Депозити банака и других 
финансијских организација су смањени у току 
2016. године за РСД 8.683,8 милиона. 
Током 2016. године, Банка је вратила ино 
кредиторима ЕУР 136 милиона док је узела ЕУР 
34 милиона кредитних линија. Стање обавеза 
Банке, по основу примљених кредитних линија 
на крају 2016. године износи РСД 12.984,1 
милиона и смањено је у односу на крај 2015. за 
РСД 12.149,9 милиона. 

Субординиране обавезе на крају посматране 
године износе РСД 6.178,4 милиона. 

 
Пласмани 
 
Банка је на крају посматраног периода 
забележила пад пласмана привреди (у износу 
од РСД 15.120,4 милиона односно 17,0%) 
првенствено као последицу смањене тражње 
квалитетних клијената, превремених отплата, 
као и значајног обезвређења пласмана. 
Истовремено остварен је раст пласмана 
становништву (раст од РСД 4.737,5 милиона) 
где доминирају готовински кредити и кредити 
за рефинансирање. Значајан део ликвидних 
средстава Банке пласиран је у динарске и 
девизне ХоВ. На крају 2016. године, у ХоВ 
расположиве за продају пласирано је РСД 
136.123,8 милиона, што је повећање од РСД 
7.367,4 милиона у односу на исти период 2015. 
године (повећање од 5,7%).  
 
Профитабилност 
 
На резултат у 2016. као и 2015. години највећи 
утицај су имали расходи обезвређења 
пласмана и кредитно ризичних ванбилансних 
ставки (РСД 14.907,5 милиона).  
 

На крају 2016. године Банка је забележила пад 
нето прихода од камата и нето прихода од 
накнада, уз раст ЦИР-а, док је са друге стране 
забележила једнократно повећање исправки 
вредности пласмана, што је на крају 
резултирало губитком пре опорезивања у 
износу од РСД 8.377,6 милиона. 
 
Губитак Банке је нижи од износа више 
издвојених резерви из добитка за процењене 
губитке од укупно потребних резерви 
обрачунатих по прописима Народне банке 
Србије. Банка је, на крају 2016. године имала 
више формираних резерви од потребних 
резерви у износу од РСД 10.171,5 милиона. 
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Cost Income рацио је у оквиру планираног за 
2016. годину (ребаланс). 
 

 
 
 
Добитак по основу камата, у току 2016. године 
бележи пад од 2,2% у односу на крај 2015. 
године, истовремено и добитак од накнада 
бележи пад од 1,7%. 

 

 
 
 
Даљом оптимизацијом цене и структуре извора 
средстава остварена је каматна маржа у складу 
са планом (3,3%) и поред константног пада 
активних и пасивних каматних стопа и током 
2016. године. 
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Капитал Банке  

 

Промене на капиталу у периоду од 2012. до 2016. године: 
 

ОПИС 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 

КАПИТАЛ БАНКЕ (У 000 РСД) 

Акцијски капитал 40.034.550 40.034.550 40.034.550 40.034.550 40.034.550 

Резерве из добити 18.791.828 24.935.440 20.635.440 16.635.440 14.785.440 

Ревалоризационе резерве 4.311.409 3.749.864 2.120.959 1.604.257 860.758 

Нераспоређени добитак 349.698 179.550 6.755.855 6.687.971 4.185.812 

Губитак 8.063.183 6.061.358 - - - 

УКУПАН КАПИТАЛ 55.424.302 62.838.046 69.546.804 64.962.218 59.866.560 

 
 
 

 
 
Укупан капитал Банке на крају 2016. године износи РСД 55.424,3 милиона и смањен је 11,8% у односу 
на крај 2015. годинe. У периоду од 2010. до 2016. године укупан капитал Банке је повећан 35,0%. 
Акцијски капитал, у истом периоду, је повећан 40,7% односно РСД 11.572,0 милиона. Банка је до сада 
повећала акцијски капитал по основу две емисије преференцијалних заменљивих акција (2010. године 
у износу од РСД 11.400 милиона и 2012. године РСД 11.572 милиона). Банка је у току претходних десет 
година, највећи део оствареног добитка распоређивала у резерве за процењене губитке у циљу 
одржавања сигурности у пословању и адекватности капитала, односно за заштиту акционарског 
капитала од евентуалних губитака али и за повећање основног капитала. Банка је у току последњих пет 
година из оствареног добитка и по основу ревалоризације, повећала укупне резерве у износу од РСД 
7.457,0 милиона. Резерве из добити на крају 2016. године су умањене у односу на 2015. годину за РСД 
6.143,6 милиона с обзиром да је банка део искористила за покриће губитка из 2015. године. 
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(У 000 РСД) 

УКУПАН КАПИТАЛ БАНКЕ У ПЕРИОДУ 2012-2016 

     55.424.302 
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Обичним (редовним) акцијама Банке се тргује на Стандард листингу Београдске берзе од 2010. године. 
Током 2014. године извршена је конверзија преференцијалних замењивих акција у обичне акције и од 
тада није било промена у структури акционарског капитала. Банка на дан 31. децембар 2016. године 
има 16.817.956 обичних акција (редовних) и 373.510 приоритетних (преференцијалних) акција 
појединачне номиналне вредности РСД 1.000. На крају 2016. године обичне акције Банке поседује 1.199 
акционара, а приоритетне акције 616 акционара. 
 
Акционари Банке на дан 31. децембар 2016. године су: 
 

АКЦИОНАРИ Обичне акције % УЧЕШЋА 
Приоритетне 

акције 
% УЧЕШЋА УКУПНО АКЦИЈЕ 

% УЧЕШЋА У 
АКЦ. КАПИТАЛУ 

Република 
Србија 

7.020.346 41,7 - 0,00 7.020.346 40,8 

EBRD 4.109.440 24,4 - 0,00 4.109.440 23,9 

IFC 1.706.810 10,2 - 0,00 1.706.810 9,9 

DEG 772.850 4,6 - 0,00 772.850 4,5 

SWEDFUND 386.420 2,3 - 0,00 386.420 2,3 

ОСТАЛИ 2.822.090 16,8 373.510 100,00 3.195.600 18,6 

УКУПНО 16.817.956 100,0 373.510 100,0 17.191.466 100,0 

 
 

Адекватност капитала 
 
Показатељ адекватности капитала Банке на 
крају 2016. године, поред и даље значајних 
исправки вредности и резервисања, износи 
27,0%, што најбоље показује да је Банка успела 
да одржи адекватну капитализованост. Банка  
 
 

 
 
је, у посматраном временском периоду као и у 
току 2015. године, испунила све параметре 
пословања прописане Законом о банкама, и 
испунила све обавезе, што је поуздан 
индикатор стабилног и сигурног  пословања. 
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Показатељи пословања  

 

РБ ОПИС ПРОПИСАНО 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 

1. ПОКАЗАТЕЉ АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА мин 12% 26,97% 22,70% 17,67% 19,02% 21,88% 

2. 
ПОКАЗАТЕЉ УЛАГАЊА У ЛИЦА КОЈА НИСУ У 
ФИНАНСИЈСКОМ СЕКТОРУ И ОСНОВНА 
СРЕДСТВА 

макс 60% 17,47% 23,13% 27,60% 24,67% 18,38% 

3. ПОКАЗАТЕЉ ВЕЛИКЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ БАНКЕ макс 400% 38,48% 79,76% 160,59% 97,78% 107,37% 

4. ПОКАЗАТЕЉ ДЕВИЗНОГ РИЗИКА макс 20% 2,96% 10,60% 2,90% 2,12% 0,82% 

5. ПОКАЗАТЕЉ ЛИКВИДНОСТИ мин 0,8 2,86 2,73 2,84 3,45 2,18 

 

 

 

Оперативни cash flow 
 
Оперативни cash-flow на крају 2016. године у 
односу на исти период претходне године је 
већи РСД 167,4 милиона (повећање 2,1%). На 
крају 2016. године остварен је раст прилива од 
накнада за РСД 343,3 милиона односно 5,8%, 
док су приливи од камата забележили пад у 
истом периоду од РСД 1.225,5 милиона 
односно 6,5%, првенствено због пада активних 
каматних стопа. На страни одлива готовине из 
пословних активности, исплате по основу 
камата су реализоване на нижем нивоу за РСД 
1.617,6 милиона односно смањене за 27,3%, 
првенствено из разлога пада просечне каматне 
стопе на орочене депозите. 
 

 
 

Опис промена у пословним политикама 
друштва 
 
У току 2016. године Банка није вршила промене 
у документу Пословна политика. Пословна 
политика Банке усвојена је на Скупштини 
акционара Банке дана 26.01.2012. године. 
 
Пословном политиком утврђују се основна 
начела пословања и дефинишу послови које 

Банка обавља у циљу испуњења пословних 
резултата и приоритета дефинисаних важећом 
Стратегијом и бизнис планом Банке, а која је 
заснована на: 
• положају Банке на финансијском тржишту и 

стеченом поверењу клијената у Банку, 
•пројекцијама основних параметара 

макроекономске политике и 
• развојним циљевима Банке. 
 
Пословна политика Банке је усаглашена и са 
Стратегијом управљања ризицима и 
Стратегијом управљања капиталом, као и са 
политикама управљања појединачним 
ризицима. 
 
Банка послује самостално, по тржишним 
принципима, уз примену начела ликвидности, 
профитабилности и сигурности, уз поштовање 
закона, других прописа и општих принципа 
банкарског пословања у остваривању својих 
циљева на друштвено одговоран начин, у 
складу са темељним вредностима и пословном 
етиком. 
 
 
6.2. Пословање са привредом 

Тржиште-основне тенденције 
 
Тренд пада активних каматних стопа који се 
бележи од 2014. године наставио се и у 2016. 
години, каo последица конкуренцијe између 
банака и смањењa цене извора за кредите. У 
2016. години забележене су историјски најниже 
активне каматне стопе (кредити са валутном 
клаузулом испод 1,5%, динарски кредити испод 
4,0%).  
Kао последица ублажавања ценовних услова 
забележен је раст тражње за кредитима од 
стране привреде. Повећана тражња привреде и 
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за динарским и за девизним кредитима 
произашла је из потребе за финансирањем 
обртних средстава и  капиталних инвестиција, а 
у мањој мери од потребе за рефинансирањем 
постојећих кредита. 
 
С друге стране, укупно посматрано, кредитни 
стандарди банака су додатно прилагођавани 
тржишној ситуацији. Банке су показале мању 
спремност да преузимају кредитни ризик, 
повећале су  стандарде у погледу колатерала. 
Посматрано по рочној структури 
новоодобрених кредита уочава се да су 
стандарди пооштрени пре свега за дугорочне 
кредите, док су остали непромењени за 
краткорочне.  
 
И поред раста  тражње и  појачане кредитне 
активности ниво кредита привреди у 
банкарском сектору 2016. године је био нижи у 
односу на крај 2015. године. Ни у 2016. години, 
као ни у 2015. није било субвенционисаних 
кредита привреди. 

 

Кредити26 - пословање Банке 

 

Фокус активности био је на сектору малих и 
средњих предузећа, те су у току 2016. године 
предузете бројне радње како би се одржао 
портфолио у овом сегменту: акцијска понуда 
кредита са фиксном каматном стопом, 
кредитирање из EIB APEX III/A кредитне линије, 
KOM DIN PROGRESSIVE кредитна линија, 
WeBSEFF кредитна линија за енергетску 
ефикасност. 
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 Позиција датих кредита и депозита не укључује  остале пласмане 

 
 
Стабилност курса у условима додатно 
снижених камата на кредите са валутном 
клаузулом довела је до даљег смањења учешћа 
динарских кредита у кредитном портфолију 
(31. децембар 2016. године учешће динарских 
кредита je 9,7%). 
 
Огроман притисак конкуренције на смањење 
каматних стопа, пад портфолија услед 
превремених отплата кредита и одустајања од 
коришћења одобрених кредита (РСД 5 
милијарди) довели су до значајног смањења 
прихода од камата у 2016. години. 

 
У погледу конкуренције током целе 2016. 
године најактивније су биле Banca Intesa a.d. 
Beograd и UniCredit banka Srbija a.d. Beograd, уз 
повремене акције на тржишту и следећих 
банака: ProCredit a.d. Beograd, Erste banka a.d. 
Нови Сад, Societe Generale Banka a.d. Београд. 
Код свих конкурената је приметан знатно 
флексибилнији приступ (каматне стопе, рокови 
доспећа, тражена обезбеђења) при 
одобравању кредита, у односу на претходне 
године. 
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Депозити 27 

 
И поред даљег смањења пасивних каматних 
стопа на крају 2016. године у односу на 2015. 
годину дошло је до повећања депозита 
правних лица од 41,1%. 
 

 
 

Раст депозита уследио је након две године 
(2014. и 2015. године) релативне стабилности 
износа прикупљених депозита. Износ 
прикупљених депозита у 2016. години највећи 
је у претходних шест година.  

 

 
                                                           
27 Позиција депозити  не укључује остале обавезе и  средства 

примљена кроз кредитне линије 
 

6.3. Пословање са становништвом 

 
Пословање са становништвом остварило је у 
2016. години планиране циљеве. Раст кредита 
становништва остварен је захваљујући 
константном иновирању понуде производа у 
циљу прилагођавања захтевима тржишта и 
одржавања конкурентности, увођењем нових, 
акцијских и производа из кредитне линије 
Банке. Значајан допринос су пружиле и 
конкурентне ино кредитне линије за микро и 
агро сегмент, посебно ЕБРД кредитна линија. 

 

Тржиште – основне тенденције 

 
Опште чињенице које су од утицаја на кредитну 
активност, а карактерисале су 2016. годину су: 
 

 Висока просечна стопа незапослености од 
готово 16% током 2016. године (13,8% у 
трећем кварталу). 

 Просечна задуженост је повећана и износи 
ЕУР 986

28
 или 2,5 просечне зараде (у 2015.-

ЕУР 897), али је и даље релативно ниска у 
поређењу са земљама у региону. 

 И даље је на снази Одлука о смањењу 
пензија и зарада у јавном сектору. Ова 
Одлука је утицала на смањење могућности 
задужења ових клијената, а исти су у 
фокусу банака због редовних примања. 

 Пад активних и пасивних каматних стопа, 
што погодује кредитним клијентима 
пошто су кредити све јефтинији. 

 Због спорог опоравка кредитирања 
привреде, банке су преусмериле своје 
пословање на физичка лица те је у овом 
сегменту најдинамичнија конкуренција на 
целом банкарском тржишту. 

 
Такође, због спорог раста нето зарада велики 
број грађана узима готовинске и кредите за 
рефинансирање како би уз помоћ истих 
обезбедили додатна средства за побољшање 
животног стандарда. Тако је према подацима 
Удружења банака Србије (УБС), број корисника 
кредита физичких лица у односу на 2015. 
годину повећан за 90.151. 
С друге стране, иако је присутно благо 
повећање корисника кредита у кашњењу за 
1.999 (број корисника који касне преко 90 дана 
повећан је за 1.561 и износи 123.322), због 
повећаног кредитирања грађана на нивоу 
банкарског сектора приметан је пад учешћа 
НПЛ пласмана у укупним пласманима 
становништву и износи 10% (последњи податак 
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 Удружење банака Србије 
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на дан 30. септембар 2016. године), док је 31. 
децембра 2015. године износио 10,9% 
(званични подаци НБС). 
Акценат банака је био на привлачењу нових 
клијената али и на очувању постојећег 
портфолија од покушаја преузимања од стране 
других банака које су клијентима пре свега 
нудиле повољне каматне стопе за различите 
кредитне производе, са посебним акцентом на 
кредите за рефинансирање обавеза према 
другим банкама. Поједине групе клијената, пре 
свега запослени у државним институцијама 
(МУП, Војска Србије и остали буџетски 
корисници) били су предмет специјалних 
понуда са још повољнијим условима, пре свега 
по висини каматне стопе. Имајући у виду све 
напред наведено, број корисника кредита за 
рефинансирање повећан је за чак 106.355. 
У сегменту стамбених кредита, први пут након 
четири године пада, дошло је до раста 
кредитирања. Према подацима НКОСК, у 2016. 
години укупан износ реализованих стамбених 
кредита је за 47% већи у односу на 2015. 
годину, при чему су несубвенционисани 
кредити имали изражен раст од 52%, а 
субвенционисани пад од 3%. Код 
субвенционисаних кредита актуелна је била 
једино субвенција намењена војним лицима, у 
којој Комерцијална банка и осталих пет главних 
конкурентских банака, учествују са 9% 
реализације. 

Број Износ Број Износ

2016 6.940 249.060 879 29.125 11,69%

Број Износ Број Износ

2016 471 17.381 6 268 1,54%

Број Износ Број Износ

2016 7.411 266.441 885 29.394 11,03%

Стамбени кредити осигурани код НКОСК без субвенције у 000 ЕУР

Субвенционисани стамбени кредити у 000 ЕУР

Година
Банкарски сектор КБ

Учешће КБ

Банкарски сектор КБ
Учешће КБГодина

Година
Банкарски сектор КБ

Учешће КБ

Укупно осигурани стамбени кредити у 000 ЕУР

 
Поред субвенционисаних стамбених кредита, 
током 2016. године били су актуелни, као и 
више година уназад и  субвенционисани 
кредити за пољопривреднике. 
 

Кредити – пословање Банке 
 
У 2016. години је реализовано РСД 31,6 
милијарди кредита, што је 27% више у односу 
на 2015. годину. Реализација је повећана у 
свим сегментима. Највеће повећање је 
остварено у микро сегменту (32%), захваљујући 

пре свега акцијским производима Банке и 
средствима из ЕБРД кредитне линије.  

Банка је остварила раст пласмана и 
пољопривредних кредита за 30%, садејством 
акцијских кредита, кредита из редовне понуде, 
субвенционисаних кредита, средствима из 
кредитних линија, али и уз сарадњу са 
дилерима пољопривредне механизације. 
Посебан допринос овом успеху дао је акцијски 
краткорочни динарски кредит осмишљен у 
циљу адекватне кредитне подршке до почетка 
одобравања субвенционисаних кредита 
(одобравање субвенционисаних кредита 
почело је крајем априла док је акцијски кредит 
Банке важио од почетка године до средине 
маја). Овим је Банка постигла тржишно учешће 
од 21% у структури свих пољопривредника који 
користе кредите.  

У сегменту стамбених кредита остварено је 
повећање реализације за 30%, пре свега због 
акцијских услова одобравања који су били 
знатно повољнији него понуда претходне 
године. Додатно, а имајући у виду присутан 
тренд пада каматних стопа на тржишу, Банка је 
омогућила постојећим кредитно уредним 
клијентима смањење каматне стопе на кредите 
у отплати са циљем очувања квалитета и 
износа портфолија.  

Банка је по први пут кренула и са одобравањем 
субвенционисаних кредита професионалним 
војним лицима. 

Повећање реализације готовинских кредита 
износило је 23%. Понуда у овом сегменту је 
константно мењана и прилагођавана током 
године пошто је ово најатрактивнији сегмент 
тржишта у делу становништва. У циљу што 
бољег задовољења потреба клијената, 
продужени су рокови и повећани максимални 
износи, а иновирана је и понуда за пензионере 
као значајан сегмент клијената. Извршена је 
нова сегментација клијената како би сваки 
клијент добио оптималне услове, а креирана је 
и посебна понуда за премијум клијенте. 
 
У 2016. години од укупно одобрених кредита 
највише је реализовано готовинских кредита 
(50%), а затим следе кредити микро клијентима 
(25%) и пољопривредни кредити (13%). Од 
укупно реализованих кредита у 2016. години, 
63% је одобрено у динарском знаку. Са друге 
стране учешће динарских кредита у укупним 
кредитима становништва износе 36%.  
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Депозити

29
 - пословање Банке 

 
На нивоу банкарског сектора, у 2016. години, 
остварен је раст укупних девизних депозита од 
ЕУР 334 милиона, док је Банка растом од ЕУР 34 
милиона у 2016. години и поред извршеног 
смањења каматних стопа, задржала лидерску 
позицију на тржишту са благо смањеним 
тржишним учешћем које износи 19,11% (19,46% 
на дан 31.12.2015. године). 
 

 

                                                           
29 Позиција депозити не укључује  остале обавезе и средства 

примљена кроз кредитне линије 

 

У овим тржишним условима успостављен је 
прави однос између цене, имиџа односно 
бренда Банке и жељеног и стабилног раста 
депозита.

 
             *Приказана девизна штедња не укључује наменске девизне  
                       рачуне (пензионере) и предузетнике 

 

 
*Приказана ПКС на девизна штедња не укључује наменске девизне  
                       рачуне (пензионере) и предузетнике 

 
Цена депозита становништва наставља да пада 
у складу са тржишним околностима. Банка је и 
даље перципирана од стране клијената као 
институција од највећег поверења, стога 
депозити константно расту иако пасивна 
каматна стопа опада (каматна стопа на а виста 
штедњу у потпуности укинута у септембру).  
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У девизној штедњи стабилно је учешће орочене 
штедње на рок од и преко 12 месеци и износи 
41,23%, као и доминација улога до ЕУР 50.000 
(по броју преко 99%, по износу 77,2%). 
 
Остали производи 
 
2016. годину карактеришу и активности на 
унапређењу понуде производа и услуга Банке 
пре свега за физичка лица. Уведени су нови 
производи из области дигиталног банкарства, 
али и сетови производа и услуга. Сетови рачуна 
су прилагођени најзначајнијим сегментима 
клијената (запослени, пензионери, премијум и 
млади клијенти Банке). Значајне активности 
посвећене су и даљем развоју послова 
банкоосигурања у циљу комплетније понуде 
финансијских услуга за клијента на једном 
месту као и остварења додатних прихода од 
накнада.  
 
Пословна мрежа 
 
На крају 2016. године пословну мрежу Банке 
чинило је 23 филијале и 205 експозитура по 
чему је Банка лидер на тржишту у 
покривености истог и доступности клијентима. 
Имајући у виду потребе клијената, Банка је 
наставила са активностима побољшања 
корисничког искуства унапређењем изгледа 
експозитура, пресељењем у нове просторије,  
прилагођавањем радног времена и сл. У циљу 
даљег унапређења пословања, подизања 
квалитета услуга и задовољства клијената, на 
начин да се више времена посвети 
комуникацији и саветовању клијената, 
покренут је пројекат реорганизације пословне 
мреже.  
 
Профитабилност 
 

Приходи од камата износе РСД 6.623 милиона 
и бележе пад у односу на 2015. годину од 7,2% 
иако је пондерисана каматна стопа нижа за 
14,7% у односу на 2015. годину, док приходи од 
накнада износе РСД 3.986 милиона што је раст 
од 9,9% у односу на претходну годину. Укупни 
нето приходи од камата и накнада износе РСД 
7.983 милиона што представља значајан раст 
од 11,9%. 

 
6.4. Управљање средствима  

 
Полазећи од стратешке оријентације Банке, 
активност пословне функције Tрeзор усмерена 
је на активно управљање средствима и 
ликвидношћу уз обезбеђење несметаног 
функционисања Банке и задовољење 
пословних потреба клијената. 
Окружење у коме је Tрeзор пословао 
обележено je снижавањем референтне 
каматне стопе током 2016. године са 4,5% на 
4,0% сукцесивно, стабилизацијом каматних 
стопа на релативно ниском нивоу, трендом 
пада приноса на домаће државне хартије од 
вредности и негативним каматним стопама на 
ЕУР и ЦХФ на ино тржиштима, што је имајући у 
виду расположива средства, представљало 
веома значајан изазов у управљању 
ликвидношћу. 
 
У 2016. години, ликвидносна позиција Банке 
била је стабилна, а ликвидна средства 
пласирана су претежно у државне хартије од 
вредности Републике Србије, затим кроз 
седмодневне реверзне РЕПО операције и 
преконоћне депозите са Народном банком 
Србије као и кроз краткорочне позајмице на 
међубанкарском тржишту. 
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Високо учешће Банке на примарним аукцијама 
државних хартија од вредности Републике 
Србије било је праћено и врло активним 
учешћем на секундарном тржишту, док је 
имајући у виду рочну структуру извора, највећи 
део краткорочне ликвидности био пласиран 
кроз реверзне РЕПО операције са Народном 
банком Србије. 
 

Активности Трезора на девизном тржишту 
такође су биле интензивне. У пословању са 
резидентима са укупним откупом девиза у 
износу од ЕУР 857 милиона (увећање за 2,5% у 
односу на претходну годину) и са укупном 
продајом девиза у износу од ЕУР 850  милиона 
(увећање за 13,0% у односу на претходну 
годину), Банка је једна од најактивнијих 
учесника на девизном тржишту. 

 
Како је Банка суочена са значајним падом 
активних каматних стопа, а пословала је у 
условима стабилне ликвидности, у циљу 
оптимизације извора и стварања предуслова за 
дугорочно профитабилно пословање, током 
2016. године реализована је превремена 
отплата четири кредитне линије у укупном 
износу од преко ЕУР 85 милиона.  
 
Стратегија Трезора у наредном периоду биће  
фoкусирана на опрезно упошљавање 

ликвидних средстава у безризичне и 
нискоризичне финансијске инструменте и на 
даље снижавање цене извора.  
 
Нове банкарске технологије и стратешки 
развој  

Тржиште – основне тенденције 

 
У 2016. години приметно је смањење цене 
извора финансирања уз истовремено повећање 
кредитних активности у сегменту 
становништва. Најчешћи избор клијената је 
готовински кредит или рефинансирајући 
кредит уз исплату додатне готовине и уз 
продужење рока отплате кредита.  
 
Евидентна је повећана активност конкуренције 
поготово код поменутих кредитних производа. 
Банке су ушле у ценовну борбу, нудећи 
готовинске кредите под изузетно повољним 
условима. На атрактивност понуде утицало је 
снижење цене извора финансирања али и 
смањење маржи. Што се тиче старосне 
структуре клијената, банке таргетирају клијенте 
средње и старије старосне доби. Неретко, 
банке прибегавају проширењу циљне групе, 
нудећи кредите клијентима од 70 – 75 година 
старости уз одговарајуће животно осигурање. 
 
Важно је поменути да паралелно са повећањем 
кредитних активности и заоштравања 
конкуренције, неминовно долази и до 
повећања трошкова ризика иако званично, све 
банке на тржишту, држе углавном 
непромењене кредитне стандарде. 

 

 Стратегија Функције нових банкарских 
технологија и стратешког развоја  
 
Почетком 2016. године Комерцијална банка 
заузимала је  доминантно место на тржишту по 
броју пословница и својој посвећености 
пословима са становништвом. Структура 
клијената Банке, према животном добу, је 
таква да велики део портфолија чине клијенти 
старије животне доби. Имајући у виду 
наведено, јасно је стратешко усмерење 
Комерцијалне банке да се систематично и 
структуирано окрене према аквизицији нових 
клијената. 
Тренутна тржишна ситуација, која се огледа у 
смањењу потенцијала за даље кредитно 
задуживање уз истовремено смањивање 
маржи по кредитним пословима, отвара ново 
поглавље у пословању. Као одговор на развој 
тржишне ситуације, је активност Банке на раст 
путем таргетирања неискоришћеног 
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потенцијала – клијената веће платежне моћи и 
млађе генерације клијената тзв. Миленијалса. 
Ове групе клијената имају другачија очекивања 
и можемо рећи захтеве за услугом вишег 
квалитета и за иновативним банкарским 
производима. 

Стратешко опредељење банке је 
дигитализација производа и сервиса. 
Стратегија се може сумирати у активностима 
приближавања Комерцијалне банке концепту 
„Utility“ банке, уз иновативан приступ и 
коришћење дигиталних технологија као и 
повећање прихода од накнада.  

 

6.5. Сектор нових банкарских технологија и 
дигиталног банкарства 

 

У марту 2016. формиран је тим за постављање 
циљева и задатака дигитализације. Иницијални 
фокус је на дигитализацији и развоју производа 
и услуга за становништво, а у плану је и 
проширење активности развоја за привредне 
субјекте. Да би одговорила на све ове захтеве, 
Комерцијална банка, је формирала  
организациону јединицу, у оквиру Функције 
нових банкарских технологија и стратешког 
развоја-Сектор нових банкарских технологија и 
дигиталног банкарства, са циљем да води 
програм дигитализације, прати најновије 
позитивне светске трендове у банкарству и 
Финтек индустрији, усклађује их са условима на 
домаћем тржишту и ствара иновативна и 
савремена решења за потребе циљних група 
клијената.  

Кроз програм „дигитализације“ постављени су 
следећи циљеви: 

 привлачење клијената веће куповне моћи, 

 привлачење млађих клијената, 

 повећање просечног броја производа по 
клијенту,  

 повећање прихода од накнада и 

 повећање коришћења сервиса/производа 
које је банка ставила на располагање 
клијентима. 

Циљеви дигитализације преточени су у низ 
активности које су груписане у тзв. „pro-digi“ 
програм. „Pro-digi“ програм састоји се од пет 
пројектних токова, од којих сваки има за циљ 
развој одређених нових производа, стратешко 
груписање производа ради боље продаје или 
побољшање постојећих производа, што је 
реализовано у 2016. години. 

Ток А.  „Рачуни“- Развој и имплементација 
сетова рачуна са посебним додатним 
вредностима за кориснике. 

Ток Б. „Картице“- Оптимизација пословања и 
понуде, затим развој и имплементација ХЦЕ 
картица за безконтактна плаћања, електронске 
трговине, П2П трансфера, исплата ЕУР на 
банкоматима, мПос и динамичке конверзије 
валута. 

Ток Ц. „Кредити“- развој пројекта намењеног 
задржавању клијената и развој и 
имплементација пројекта за аквизицију нових 
микро пословних клијената. 

Ток Д. „Услуге“- развој и имплементација новог 
модела банкоосигурања и пројекта конверзије 
валута за додатну вредност у сетовима рачуна. 

Ток Е. „Фронтенд“ - развој, визуелно и 
функционално унапређење и имплементација 
дигиталних сервиса, новог дизајна корисничког 
искуства, електронског и мобилног банкарства. 

 

Кључни резултати пословне функције са 
њеним посебним деловима 

 

У марту 2016. године започет је програм 
дигитализације и рад Сектора за нове 
банкарске технологије и дигитално банкарство 
који води програм дигитализације, а кључни 
резултати спроведених активности су (по 
датуму): 

 Мај 2016. (Ток Б. „Картице“) - Допринос у 
дигитализацији државе – Комерцијална банка 
добила је посао преко тендера који је 
организовао АПР са намером да се 
корисницима услуга АПР-а омогући лако 
плаћање такси и трошкова према АПР-у преко 
интернета платним картицама (е-комерц). 
Реализација овог посла зависи искључиво од 
АПР, а очекује се у првом кварталу 2017. 

 Јун 2016. пилот, старт са сетовима рачуна (Ток 
Д. „Услуге“) - Повећање трансакција мењачких 
послова путем е-банке и м-банке- кроз пројекат 
„Конверзија валуте“ за нуђење најбољег курса 
на тржишту. Само у току пилот фазе, број 
трансакција је повећан за 500%, а волумен за 
1000%, а до краја 2016. године, у односу на 
2015. годину, повећање волумена је било близу 
900%, повећан је број трансакција за више од 
400%, док је зарада повећана за 23%. 

 Август 2016. (Ток Б. „Картице“) - Увођење е-
комерц система плаћања на рате преко 
интернета- који је први на тржишту. Уведен је 
по моделу плаћања на рате преко интернета. 
Уведен је као алат за повећање задовољства 
клијената и повећање промета. 

 Август 2016. (Ток Б. „Картице“)-Увођење услуге 
динамичке конверзије валута на ПОС („DCC“), 
повећава се задовољство клијената који 
користе ино картице издања MasterCard зато 
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што им је позната тачна вредност трансакције 
коју обаве, а од сваке трансакције Банка 
остварује додатни приход. 

 Септембар 2016. (Ток Б. „Картице“) - Остварење 
додатних трансакција плаћања путем П2П 
плаћања (КОМеКЕШ сервис). 

 Децембар 2016. (пилот у новембру) (Ток А.  
„Рачуни“) - На основу стратешке одлуке о 
повећању просечног броја производа по клијенту 
и повећању прихода од накнада, конципирани су 
сетови текућих рачуна „Старт“ (намењен 
младима), „Актив“ (намењен запосленима), 
„Класик“ (намењен пензионерима“) и 
„Премијум“ (намењен клијентима који очекују 
највише стандарде и погодности услуга). Сви ови 
сетови рачуна, нуде груписане производе, од 
рачуна, преко картица до електронских сервиса и 
осталих услуга. Током првог месеца продаје 
продато је чак 16.083 сета текућих рачуна. Како 
би понуда сетова рачуна била што атрактивнија, 
али и како би Банка повећала приходе од 
банкоосигурања, успешно је реализовано 
партнерство са „Ђенерали“ осигуравајућом 
кућом за производе банкоосигурања. Увођењем 
банкоосигурања у овој форми у сваки од сетова 
рачуна како је осмишљено, стварају се услови за 
бољу продају сетова рачуна и планирано је 
повећање прихода Банке од банкоосигурања за 
више од девет пута у првој години у односу на 
претходну годину, РСД 6.300.000. Ово све 
кумулативно изузетно доприноси ефекту који ће 
Банка имати од продаје сетова рачуна. 

 Децембар 2016. (Ток Е. „Фронтенд“) - Пројектом 
„Фронтенд“ се стварају услови за реализацију 
пуног ефекта продаје сетова рачуна клијентима. 
У преговорима које је тим програма 
дигитализације успешно спровео са вендорима у 
склопу преговора за Ток Е. Тим програма 
дигитализације је успешно спровео уштеде у 
трошковима имплементације система 
електронског и мобилног банкарства за 32%. 
Први ефекат и потврда доброг рада се огледа у 
томе да је овај тим успешно извршио 
побољшања на постојећој мБанк апликацији и 
нову побољшану верзију пустио у употребу у јуну 
2016. године. Тако је остварено повећање броја 
корисника у 2016. од чак 77% у односу на 2015. 
годину. На основу тог побољшања са правом 
очекујемо да ће се након комплетног редизајна и 
осавремењавања мБанке, још побољшати раст 
промета и број корисника овог канала. 

 (Ток Е. „Фронтенд“) - Потпуно нова и савремена 
апликација мБанка која нуди поред нових 
сервиса као што су КОМеКЕШ, администрација 
профила и администрација картица и увођење 
дигиталне картице за безконтактно плаћање 
путем мобилног телефона („ХЦЕ“), а која се 

налази у склопу нове мБанка апликације. 
Комерцијална банка ће оваквим увођењем ХЦЕ 
дигиталне картице бити прва банка на тржишту 
са интегрисаном овом функционалношћу у саму 
мБанка апликацију. За разлику од конкуренције, 
корисници ће код нас моћи да аплицирају за ову 
картицу кроз мБанк апликацију, без одласка у 
експозитуру. Од идеје до лансирања ове услуге 
на тржишту, све је завршено за осам месеци 
(пуштање у рад – јануар 2017.) 

 (Ток Е. „Фронтенд“) - Редизајн интернет сајта 
банке и унифицирање изгледа сајта, е-банке и м-
банке, а све у циљу побољшања утиска клијента, 
а што ће довести до повећања продаје сетова 
рачуна, док ће истовремено допринети 
задржавању старих клијената и акативацији оних 
који до сада нису користили ове канале 
(имплементација јануар-фебруар 2017. године) 

 (Ток Е. „Фронтенд“) - Отварање дигиталне 
„online“ пословнице којом се отвара могућност за 
клијенте и оне који то желе да постану да на 
интернету заврше скоро све послове као у 
физичкој експозитури али без чекања у реду и 
без доласка у банку: 
o отварање сетова рачуна, 
o подношење захтева за платне картице, 
o захтев за дозвољени минус уз могуће: 
o  дигитално потписивање или 
o  доставу уговора на кућну адресу 
(пуштање у рад - јануар 2017. године). 

 (Ток Б. „Картице“) - Увођење мПОС уређаја 
(мобилни ПОС уређај за платни промет) који 
функционише у сарадњи са апликацијом на 
мобилном уређају, погодан је за трговце којима 
је неопходан брз проток новца и ефикасно 
плаћање, а који корисницима пружа мобилност, 
флексибилност и брзину, са циљем повећања 
задовољства пословних клијената (као нпр. 
доставне службе, такси службе и сл.) (Пуштање у 
рад је планирано за први квартал  2017. године). 

 

У четвртом кварталу 2016. године у оквиру 
Сектора нових банкарских технологија и 
дигиталног банкарства основано је одељење и 
формиран је тим за развој производа. Први 
циљ је састављање Каталога свих производа 
банке и постављање основа за праћење 
профитабилности производа. Каталог 
производа је састављен у јасној и транспарентој 
форми и постављене су основе за развој 
функционалности за праћење профитабилности 
производа. 

 

6.6. Сектор обједињених канала продаје 
 
Сектор обједињених канала продаје активно је 
учествовао и дао изузетан допринос у раду 
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Тока Е. „Фронтенд“, а поред ових резултата, 
реализовано је и следеће: 

 Повећање броја продајних позива нашег 
позивног центра је повећан за скоро четири 
пута у односу на 2015. годину. 

 Повећање броја корисника мБанк апликације 
за чак 77% у односу на 2015.годину. Ово, како 
је већ поменуто, приписујемо побољшаној 
мБанка апликацији коју смо пустили у 
употребу у јуну 2016. године. Овај податак је 
још значајнији ако знамо да је повећање 
броја корисника мБанка апликације од 2014. 
до 2015. године било 30%.  

 Остварен је раст промета у мБанци за чак 
124% у односу на 2015. годину.  

 
6.7. Сектор платних картица 
 
Сектор платних картица активно је учествовао и 
својим радом дао је изузетан допринос 
остварењу резултата у оквиру Тока Б. 
„Картице“, а поред ових резултата, у односу на 
2015. годину остварен је: 

 раст броја ПОС терминала 6%; 

 раст промета на ПОС терминалима 15%; 

 раст промета на АТМ 12,5%; 

 раст броја издатих картица за 2,7%; 

 раст промета картицама 12,6%; 

 продаја на рате без камате се реализовала на 
укупно 1.626 локација што представља раст 
од 16,5% у односу на 2015. годину када је број 
локација био 1.396, док је пораст промета на 
рате износио 30,0%. 

 
Све наведено доприноси да Банка послује 
стабилно и да продаја има квалитетне 
производе и аргументе за задржавање 
постојећих клијената, али пре свега аквизицију 
нових клијената. 

 
6.8 .  Људски ресурси Банке  

 
Мисија управљања људским ресурсима у 
Комерцијалној банци је развој и одржавање 
високог нивоа стручности и мотивације 
запослених у циљу реализације пословних 
планова Банке. Уз континуирану оптимизацију 
броја и структуре запослених последњих 
година, значајно је расла и ефикасност Банке, 
мерено активом по запосленом. Овај 
показатељ је привремено забележио благи пад 
крајем 2015. да би се опет повећао на крају 
2016. године. Банка у континуитету инвестира у 
обуку и развој запослених.  

 
Крајем 2016. године Банка је представила 
интерни програм развоја талената дизајниран 
са циљем препознавања и развоја лидерских 
потенцијала запослених, Комбанк академију. 
Први модул Академије окренут је развоју и 
унапређењу професионалних знања полазника. 
Структуиран, мултидисциплинарни приступ 
полазницима пружа увид у целину банкарских 
процеса и активности подршке и дубље 
разумевање банкарског пословања. Учесници 
током програма имају прилику да раде са 
предавачима и менторима који су запослени у 
Банци, укључујући чланове менаџмент тима 
Банке. У наредним модулима, планирано је 
даље развијање способности и вештина 
запослених кроз тренинге, радионице и на 
крају, имплементација стечених знања и 
вештина најбољих полазника кроз учешће на 
неком од развојних пројеката у Банци. Уз то, 
овакав интегративни приступ управљању и 
развоју способности и вештина запослених 
утиче на унапређење мотивације, лојалности, 
међуљудских односа и тимског духа међу 
запосленима који раде у различитим 
организационим деловима. 
Развојне активности у 2016. години указују на 
наставак квалитативног и проактивног приступа 
реализацији обука, заснованог пре свега на 
идентификацији тренинг потреба и 
прилагођавању садржаја тренинга, 
дефинисању и обезбеђивању интерних 
тренинга, организацији интерних и екстерних 
тренинга, мерењу и унапређењу квалитета 
тренинга и тренинг процеса. 
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Посматрано према предмету обучавања, 
најзаступљеније су професионалне обуке, које 
за циљ имају  стицање нових и унапређење 
постојећих знања. Према критеријуму 
важности теме и обухватности обуке у смислу 
броја полазника, најважније обуке током 2016. 
године су: Познавање и унакрсна продаја 
производа банке; Спречавање прања новца и 
финансирања тероризма, Спречавање 
преварних радњи, Банкоосигурање– 
континуирана едукација; Вештине продаје и 
презентације производа; Coaching у функцији 
унапређења продаје, Лидерске вештине. 
 
У овој години организоване су четири интерне 
on-line обуке и тестирање за 5.627 запослених и 
то: Информациона безбедност; Обрада готовог 
новца у складу са Одлуком НБС; Осигурање 
депозита; Пословне активности и апликација 
ЦХД-а. Банка посебну пажњу придаје 
организовању интерних професионалних обука 
као и еkстерних skills обука које имају за циљ 
развој способности запослених које су им 
неопходне за успешно обављање посла 
(вештине продаје, презентације, руковођења 
итд.) 
Банка од 2008. године спроводи оцену радног 
учинка на основу постављених годишњих 
циљева, праћења остварења тих циљева, али и 

исказаних способности запослених приликом 
остварења циљева. Годишња оцена радног 
учинка је и основа за награђивање (систем 
награђивања је развијен у сарадњи са 
немачким консултантом АДГ), планирање 
каријере запослених и планирање буџета и 
Програма обуке запослених. 
 
Принципи награђивања запослених су јасно 
дефинисани Политиком зарада и других 
примања запослених које је донео Управни 
одбор Банке на предлог Compensation 
Committee, органа Управног одбора. Циљ ове 
политике је не само адекватно награђивање 
запослених, већ и њихово мотивисање за 
постизање бољих резултата рада. 
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6.9. Биланс стања Банке на дан 31. децембра 2016. године 

                                          (У 000 РСД) 

Р.БР. ОПИС БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ 31.12.2016. 31.12.2015. ИНДЕКСИ 
% УЧЕШЋА 

НА ДАН 
31.12.2016. 

1 2 3 4 5 6 

 АКТИВА        
1. Готовина и средства код централне банке 55.153.209 63.523.715 86,82 13,79 

2. Заложена финансијска средства - - - - 

3. 
Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха 
намењена трговању 

242.920 851.056 28,54 0,06 

4. 
Финансијска средства која се иницијално признају по фер 
вредности кроз биланс успеха 

- - - - 

5. Финансијска средства расположива за продају 136.123.853 128.756.408 105,72 34,03 

6. Финансијска средства која се држе до доспећа - - - - 

7. 
Кредити и потраживања од банака и других финансијских 
организација 

40.601.413 16.844.000 241,04 10,15 

8. Кредити и потраживања од комитената 150.411.409 162.742.565 92,42 37,60 

9. 
Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од 
ризика 

- - - - 

10. 
Потраживања по основу финансијских деривата намењених 
заштити од ризика 

- - - - 

11. Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате - - - - 

12. Инвестиције у зависна друштва 2.611.859 5.480.888 47,65 0,65 

13. Нематеријална улагања 362.507 216.830 167,18 0,09 

14. Некретнине, постројења и опрема 5.856.458 6.139.572 95,39 1,46 

15. Инвестиционе некретнине 2.217.816 2.744.026 80,82 0,55 

16. Текућа пореска средства - 37.017 - - 

17. Одложена пореска средства - - - - 

18. 
Стална средства намењена продаји и средства пословања 
које се обуставља 

183.170 63.314 289,30 0,05 

19. Остала средства 6.252.855 6.040.483 103,52 1,56 

 УКУПНА АКТИВА (од 1. до 19.) 400.017.469 393.439.874 101,67 100,00 
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 (у 000 РСД) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Р.БР. ОПИС БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ 31.12.2016. 31.12.2015. ИНДЕКСИ 
% УЧЕШЋА 

НА ДАН 
31.12.2016. 

1 2 3 4 5 6 

 ПАСИВА        

1. 
Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс 
успеха намењене трговању 

- - - - 

2. 
Финансијске обавезе које се иницијално признају по 
фер вредности кроз биланс успеха 

- - - - 

3. 
Обавезе по основу финансијских деривата намењених 
заштити од ризика 

- - - - 

4. 
Депозити и остале обавезе према банкама, другим 
финансијским организацијама и централној банци 

7.834.962 17.159.317 45,66 1,96 

5. Депозити и остале обавезе према другим комитентима 322.621.360 300.005.903 107,54 80,65 

6. 
Промене фер вредности ставки које су предмет 
заштите од ризика 

- - - - 

7. 
Издате сопствене хартије од вредности и друга 
позајмљена средства 

- - - - 

8. Субординиране обавезе 6.178.390 6.077.962 101,65 1,54 

9. Резервисања 1.787.294 2.109.020 84,75 0,45 

10. 
Обавезе по основу средстава намењених продаји и 
средстава пословања које се обуставља 

- - - - 

11. Текуће пореске обавезе - - - - 

12. Одложене пореске обавезе 23.592 329.258 7,17 0,01 

13. Остале обавезе 6.147.569 4.920.368 124,94 1,54 

14. УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1. до 13.)  344.593.167 330.601.828 104,23 86,14 

 КАПИТАЛ     

15. Акцијски капитал 40.034.550 40.034.550 100,00 10,01 

16. Сопствене акције - - - - 

17. Добитак 349.698 179.550 194,76 0,09 

18. Губитак 8.063.183 6.061.358 133,03 2,02 

19. Резерве 23.103.237 28.685.304 80,54 5,78 

20. Нереализовани губици - - - - 

21. Учешћа без права контроле - - - - 

22. УКУПНО КАПИТАЛ (од 15. до 21.) 55.424.302 62.838.046 88,20 13,86 

23. УКУПНО ПАСИВА (14.+22.) 400.017.469 393.439.874 101,67 100,00 
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6.10.   Биланс успеха Банке за 2016. годину 

 
                                                                                                                                                                                  (У 000 РСД) 

Р.БР. ОПИС БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ 31.12.2016. 31.12.2015. ИНДЕКСИ 

1 2 3 4 5 

 ПРИХОДИ И РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА       

1.1. Приходи од камата 16.689.075 19.094.582 87,40 

1.2. Расходи од камата -3.226.341 -5.326.500 60,57 

1. Добитак по основу камата 13.462.734 13.768.082 97,78 

2.1. Приходи од накнада и провизија 6.252.370 6.004.106 104,13 

2.2. Расходи накнада и провизија -1.435.056 -1.104.159 129,97 

2. Добитак по основу накнада и провизија 4.817.314 4.899.947 98,31 

3. 
Нето добитак по основу финансијских средстава намењених 
трговању 

70.478 3.186 2.212,12 

4. Нето добитак /(губитак) по основу заштите од ризика - - - 

5. 
Нето добитак / (губитак) по основу финансијских средстава која 
се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха 

- - - 

6. 
Нето (губитак) / добитак по основу финансијских средстава 
расположивих за продају 

69.062 -8.664 - 

7. 
Нето расходи од курсних разлика и ефеката уговорене валутне 
клаузуле 

-9.282 -13.439 69,07 

8. 
Нето добитак / губитак по основу инвестиција у придружена 
друштва и заједничке подухвате 

5.143 -  

9. Остали пословни приходи 573.235 460.419 124,50 

10. 
Нето расходи по основу  обезвређења финансијских средстава и 
кредитно ризичних ванбилансних ставки 

-14.907.539 -13.008.526 114,60 

11. УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ ПРИХОД 4.081.145 6.101.005 66,89 

12. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи -4.498.212 -4.121.590 109,14 

13. Трошкови амортизације -666.025 -797.401 83,52 

14. Остали расходи -7.294.544 -7.357.899 99,14 

15. (ГУБИТАК) / ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (од 1. до 14.) -8.377.636 -6.175.885 135,65 

16. Порез на добитак - -  

17. Добитак по основу одложених пореза 314.453 114.554 274,50 

18. Губитак по основу одложених пореза  -27 - 

19. ДОБИТАК/ГУБИТАК  НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (од 15. до 18.) -8.063.183 -6.061.358 133,03 

20. Нето добитак пословања које се обуставља - - - 

21. Нето губитак пословања које се обуставља - - - 

22. РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – (ГУБИТАК) / ДОБИТАК (од 19. до 21.) -8.063.183 -6.061.358 133,03 
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7. УЛАГАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 
Банка поштује највише међународне стандарде 
и вредности у креирању финансијских 
производа и услуга, развија и спроводи 
активности на пољу заштите животне средине и 
заштите људских и радних права. Усвајањем 
Политике и Процедуре  у овим областима, 
Банка је дефинисала стандарде за 
идентификовање, праћење и управљање 
ризицима животне и друштвене средине у 
процесу одобравања и праћења кредита. Циљ 
система управљања ризиком заштите животне 
средине је увођење система у процес кредитне 
активности и праћењу кредита, као и повећање 
могућности за прихватљив и одржив 
економски развој  са становишта заштите 
животне средине и минимизирање могућности 
појаве еколошких и друштвено негативних 
утицаја. 
 
Банка је дефинисала и поступак за решавање и 
давање одговора на приговоре по основу 
директног или индиректног утицаја пословних 
активности Банке на животну и друштвену 
средину. 
Уговарањем кредитних линија за  финансирање 
инвестиција за повећање енергетске 
ефикасности и развој обновљиве енергије, 
Банка је  одобравала пласмане који доприносе 
смањењу потрошње енергије и смањењу 
емисије угљен диоксида. 

 
Такође, Банка континуирано прати ванредне 
догађаје код својих клијената који могу имати 
негативан утицај на животну средину, здравље 
или безбедност или заједницу у целини и о 
томе редовно обавештава органе управљања и 
акционаре  Банке. 
У циљу заштите животне средине и 
минимизирања могућности за појаву догађаја 
који могу имати негативан материјални утицај 
на животну средину, здравље или безбедност 
или заједницу у целини, Банка не финансира  
делатности повезане са производњом или 
трговином оружјем и муницијом, а минимално 
финансира клијенте којима је основна 
делатност повезана са производњом или 
трговином алкохолним пићима, дуваном и 
коцком (играма на срећу), у складу са 
прописаним лимитима. 
 
Приступи управљања овим ризиком   
обухватају два нивоа управљања: на нивоу 
појединачног пласмана и на нивоу целокупног 
портфолија. За сваку делатност клијената Банка 

дефинише ниво ризичности односно категорију 
ризика са аспекта утицаја на животну и 
друштвену средину.  
 
 

8. ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ ПО ЗАВРШЕТКУ 
ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ 

 
Од 1. јануара 2017. године до краја фебруара 
2017. године одржана је једна седница 
Скупштине акционара Банке. 
• Редовна Скупштина акционара Банке 

одржана је 25. јануара 2017. године. На 
седници су донете следеће одлуке:  
Одлука о продаји акција из портфолиа 
Банке у следећим правним лицима: Јубмес 
банка ад Београд, Политика ад Београд, 
Компанија Дунав осигурање ад Београд, 
Београдска берза ад Београд, Тржиште 
новца ад Београд. 
Информација у вези са чланом 77. Закона о 
банкама и Извештај у складу са чланом 78. 
Закона о банкама. 

 
Опис догађаја након завршетка пословне 
године је представљен у тачки 40. Напомена уз 
финансијске извештаје за 2016. годину. 

 

9. ПЛАН БУДУЋЕГ РАЗВОЈА БАНКЕ 
 
Стратешки циљеви Банке у наредном периоду 
су:  

 развој дигиталног банкарства-
економичнији канали дистрибуције: 
o побољшање продаје на дигиталном 

каналу (увођење кредитних производа и 
аутоматизација процеса); 

o побољшање ефикасности Банке и 
задовољства корисника; 

 контрола трошкова пословања, посебно 
оперативних трошкова: 
o банка планира читав спектар мера у 

циљу контроле висине оперативних 
трошкова како би се и на тај начин 
допринело побољшању укупне 
ефикасности; 

 регионализација тржишног простора: 
o јачање присуства Банке у регионима са 

високим потенцијалом за развој 
(Војводина, Београд); 

 база клијената: 
o промена структуре клијената ка 

клијентима са примањима изнад 
просека и из млађе популације; 
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o промена структуре пласмана у смеру 
физичких лица веће платежне моћи, 
обимније кредитирање пољопривреде 
и микроклијената; 

 унапређење постојећих и увођење нових 
производа: 
o развој и побољшање кредитних 

производа за становништво; 
o развој и побољшање функционалности 

картица додавањем финансијских 
корисити за клијенте; 

 реструктурирање портфолиа; 

 фокус на раст некаматних прихода - 
одговор на изазове окружења ниских и 
опадајућих каматних стопа. 

 
Након спроведене транзиције у управљању, 
посебно у 2016. години, наставиће се 
активности трансформације начина пословања 
посебно у правцу даљег унапређења продајно 
мотивисане културе дисциплинованог и 
профитабилног раста, којим се управља у циљу 
максимизације вредности оснивачког капитала. 
 
СТАНОВНИШТВО 

 повећање броја активних клијената, 
пре свега путем ослањања на тренутну 
базу клијената; 

 активна промена структуре клијената 
Банке циљајући млађу популацију и 
оне са вишим стандардом и бољом 
кредитном способношћу; 

 континуирани фокус на cross selling; 

 повећање лојаности клијената и 
прихода по клијенту. 

Кредитну активност ће и у наредном периоду 
доминатно чинити готовински и стамбени 
кредити обезбеђени хипотеком. Активности 
Банке ће бити усмерене на задржавању 
постојећих клијената уз потпуније 
искоришћење њиховог кредитног потенцијала, 
али и на привлачењу нових квалитетних 
клијената од конкурената.  
 
Банка ће настојати да клијенте усмерава на 
коришћење савремених комуникационих 
канала - интернет и електронско банкарство, а 
у циљу даљг развоја дигиталног пословања. 
У наредном периоду циљ Банке је поправљање 
структуре клијената физичких лица у смеру 
повећања учешћа запослених и пензионера. 
Циљ је ширење клијентске базе са редовним 
месечним примањима којима се може 
понудити шира палета банчиних производа 
(кредити, картице, wеб банка...).  
 

Учешће Банке у потенцијалу тржишта је 
различито по регионима Србије, с тим да је 
најниже на територији Војводине, с обзиром да 
банке чије је седиште на територији Војводине 
имају развијенију пословну мрежу на овом 
подручју и клијенти су традиционално 
усмерени ка њима. Из овог разлога Банка ће 
појачати активности на аквизицији клијената са 
територије Војводине и Београда. 
 
ПОЉОПРИВРЕДА 

 значајан потенцијал за раст; 

 дугорочно кредитирање , одобравање 
кредита са роком доспећа дужим од 10 
година. 

Кредитирање пољопривреде је сегмент где ће 
Банка, с једне стране, учинити напоре да очува 
постојећу тржишну позицију, клијенте, односно 
с друге стране, покушати да искорисити 
идентификоване могућности за раст и у 
наредном периоду. У наредном периоду, циљ 
Банке је придобијање клијената са већим 
поседима и већом кредитном способношћу са 
подручја  Војводине и дела Централне Србије. 
Планира се увођење кредитних линија за откуп 
земљишта са доспећем од 10 и више година, 
као и кредита за набавку опреме са 
флексибилнијим колатералима. 
 
МИКРО КЛИЈЕНТИ 

 веома значајан сегмент, ниског степена 
кредитног ризика; 

 предузетници и микроклијенти са 
вишим ниовом прихода у фокусу. 

Кредитирање микро клијената биће у фокусу 
Банке, како због дисперзије ризика, тако и због 
ограничене кредитне тражње од стране 
кредитно способних  великих привредних 
субјеката.  
Имајући у виду препознат потенцијал који 
постоји као и потребу да се направи адекватан 
приступ пре свега према клијентима са 
значајнијим приходима  Банка је знатно 
повећала број продаваца у front office, а 
спроводе се и активности у циљу  реализације 
кредитне анализе и одобравања кредита у 
најкраћем могућем времену (оптимизација 
садржаја кредитног предлога и већи степен 
аутоматизације кредитног процеса - примена 
прелиминарног одборења кредита). 
 
Фокус ће бити на највећим градским центрима: 
Београд, Ниш и Нови Сад. Акценат је на 
предузетнике и микро клијенте са приходима 
већим од ЕУР 500.000 и акцијским понудама 
Банке и промоцији пакета унакрсне продаје 
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(cross selling) које ће се кориговати према 
потребама тржишта. 
 
КАРТИЦЕ 

 дигитализација пословања; 

 понуда картица заснованих на 
најновијим технологијама. 

У наредном периоду акценат Банке ће бити на 
дигитализацији услуга у домену картичарства и 
даљој рационализацији услуга Банке 
условљеној захтевима клијената и модерним 
трендовима.  
План за наредни период је увођење нове 
технологије у пословима са картицама, ХЦЕ 
технологије (бесконтактна плаћања путем 
мобилних телефона). Увођењем ХЦЕ 
технологије, Банка ће постати  лидер у 
банкарском сектору , с обзиром да се ради о 
најновијој  технологији плаћања која је у Србији 
на самом зачетку. Упоредо са увођењем ХЦЕ 
технологије, Банка ће развијати и бесконтактну 
прихватну мрежу. Развој иновативних 
производа треба да привуче млађе и 
технолошки напредније клијенте са вишим 
стандардом, кредитном способношћу и да 
истовремено повећа број производа по 
клијенту. Све ово треба да допринесе  даљем 
јачању конкурентске позиције Банке и 
потврђивању позиције једног од лидера на 
тржишту у овом сегменту пословања. 
 
ШТЕДЊА 

 задржати лидерску позицију у учешћу у 
укупној девизној штедњи; 

 сетови текућих рачуна - нове услуге за 
различите сегменте. 

Циљ Банке је задржавање лидерске позиције у 
делу девизних депозита физичких лица, као и 
даље повећавање износа и броја тзв. „ситнијих 
улога“ који су, што је показао претходни 
период, лојалнији Банци, и имају ниску 
сензитивност у односу на висину каматне 
стопе. Све ово треба да допринесе да Банка и у 
наредним годинама задржи лидерску позицију 
на тржишту девизне штедње уз смањење 
трошкова камата.  
Банка ће развијати производе намењене 
платежно способнијим клијентима, први корак 
у том смислу је учињен кроз нове „сетове 
текућих рачуна“ - циљ је понудити поред  
стандардног текућег рачуна већи број других 
банкарских производа, односно повољности за 
власника текућег рачуна. 
 
ПРОФИТАБИЛНОСТ 

 остварити раст оперативног профита; 

 контрола трошкова пословања. 

 
Претходни период је у банкарском сектору 
обележен значајним снижавањем активних и 
пасивних каматних стопа, односно дошло је до 
значајног снижавања каматне марже. Не 
очекују се даља значајнија снижавања активних 
и пасивних каматних стопа. Банка ће уложити 
напор да понуди нове производа и унапреди 
постојеће производе,  а у циљу повећања 
прихода од накнада. 
 
ПОСЛОВАЊЕ СА ПРИВРЕДОМ 

 побољшано коришћење постојеће базе 
клијената; 

 повећана ефикасност у процесу 
одобравања кредита; 

 раст билансног и ванбилансног 
портфолија заједно са променом 
структуре; 

 одржавање профитабилности; 

 увођење нових производа. 
Фокус Банке у наредном периоду биће ка 
бољем коришћењу постојеће базе 
корпоратвиних клијената, појачање кредитних 
активности у сегменту МСП са тенденцијом 
повећања учешћа у портфолију  привреде, 
константан мониторинг тржишних кретања и 
ценовно прилагођавање, увођење нових 
кредитних производа (укључивање Банке у 
пројектно финансирање), одржавање 
профитабилности, централизација Middle office 
у функцији управљања ризицима.  
Такође, планиран је и проактиван приступ и 
поновни покушај успостављања односа са 
групом клијената који тренутно немају 
кредитних потреба или послују искључиво са 
другим  банкама. Планира се и развој модела 
пројектног финансирања, имајући у виду нова 
законска решења везана за убрзање издавања 
грађевинских дозвола, постојање тражње и 
недостатак ексклузивног пословног простора и 
нових станова адекватне структуре на бољим 
локацијама, као и чињеницу да су цене 
некретнина релативно стабилизоване. 
 
Велики привредни субјекти, локална 
самоуправе, велики и специјални пројекти 

 синдицирано финансирање; 

 прекогранични кредити; 

 пројектно финансирање; 

 гаранције и акредитиви  - ванбилансно 
пословање. 

Велики привредни субјекти биће подражани 
корз синдицирано кредитирање, Банка ће 
заједно са једном или више банака заједнички 
приступати реализацији кредитних захтева 
велике појединачне вредности. 
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Као једина банка из Србије која има 
субсидијаре у Босни и Херцеговини и 
Републици Црној Гори, Банка ће и у наредном 
периоду део кредитне активности обављати и 
ван територије Републике Србије, кроз 
одобравање прекограничних (cross border) 
кредита. На овај начин ће Банка кредитирати 
квалитетне клијенте, које субсидијари Банке, 
због капиталних ограничења, не могу 
самостално да кредитирају. 
 
Јединице локалне самоуправе ће и у наредној 
години бити у фокусу посматрања, посебно у 
светлу чињенице да се код дела јединица 
јавља потреба за рефинансирањем кредита у 
циљу замене скупих кредита јефитнијим 
кредитима са дужим роковима враћања. 
Овакви договори реализоваће се кроз 
билатералне преговоре са руководством 
локалних самоуправа. 
Банка ће кредитно пратити пројекте, 
учествоваће у пројектном финансирању 
посебно пројеката везаних за мини хидро 
централе, постројења на биогас и унапређење 
енергетске ефикасности. 
Као резулатат значајније спољнотрговинске 
размене очекује се и раст захтева за издавање 
гаранција и акредитива од стране великих 
привредних субјеката. 
 
Мала и средња предузећа (МСП) 

 реорганизација мреже - директна 
комуникација: централа - продавци - 
клијенти; 

 измена и убрзавање процеса 
одобрења кредита (pre aproval + 
scoring); 

 наставак ангажовања на 
инфраструктурним пројектима - 
ванбилансне активности; 

 очување здравог дела клијентске базе 
и повећање пласмана првокласним 
клијентима; 

 повећање броја малих клијената у 
портфолију Банке, док је раст средњих 
предузећа заснован на постојећој 
клијентској бази и могућем повећању 
изложености кредитно способним 
клијентима; 

 продужење просечне рочности 
кредита малим и средњим 
предузећима на 36 месеци, у односу на 
тренутну рочност од 23 месеца за мала 
предузећа и 27 месеци за средња 
предузећа; 

 фокус на раст портфолија и број 
клијената у Београду и Новом Саду, с 
обзиром на то да је у тим градовима 
тренутна пенетрација значајно мања у 
односу на остатак мреже. 

Основни циљеви у делу пословања са малим и 
средним предузећима су: очувати постојећи 
ниво кредитног портфолија и клијентску базу уз 
раст броја клијената и портфолија поготово у 
филијалама Београд и Нови Сад. 
 
У сегменту малих предузећа Банка ће настојати 
да повећа учешће овог сегмента портфолија у 
укупном кредитном портфолију, посебно кроз 
интензивније кредитирање трајних обртних 
средстава и кроз кредите за инвестиције, као и 
кроз значајније одобравање гаранција. 
Пословна мрежа је једна од најзначајнијих 
конкурентских предности банке у пословању са 
МСП клијентима. 
 
УПРАВЉАЊЕ СРЕДСТВИМА (Treasury) 

 активно управљање средствима и 
ликвидношћу; 

 адекватне резерве ликвидних 
средстава; 

 некаматни приходи. 
Активност пословне функције Treasury биће и у 
наредном периоду усмерена на активно 
управљање средствима и ликвидношћу уз 
обезбеђење несметаног функционисања Банке 
и задовољење пословних потреба клијената. 
Полазећи од стратешке оријентације Банке, 
основни циљеви и пословне активности 
Treasury-ја у наредном периоду биће  усмерени 
на: даљу оптимизацију извора финансирања и 
унапређење структуре и односа сопствених и 
позајмљених средстава, прибављање 
одговарајућих извора имајући пре свега у виду 
њихову дугорочну стабилност и цену, 
одржавање текуће ликвидности кроз 
ангажовање средстава адекватног нивоа и 
валутне структуре за несметано извршавање 
свих доспелих обавеза, обезбеђење адекватне 
резерве ликвидности (buffer-а) у виду 
висококвалитетне активе која се брзо може 
конвертовати у готовину, пласирање ликвидних 
средстава на тржишту новца и капитала ради 
остваривања профита и одржања каматне 
марже, појачан фокус на реализацију 
некаматних врста прихода, разматрање 
могућности превремене отплате дела ино-
кредитних линија. 
 
Депозитни потенцијал 

 девизна штедња становништва остаје 
доминантан извор; 
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 активно управљање средствима из 
иностранства (кредитне линије и 
субординирани дуг). 

Најзначајнији извор и даље ће представљати 
девизна штедња становништва. Стратешко 
опредељење Банке је да и даље буде лидер у 
овом сегменту и одржи имиџ највеће домаће 
банке, уз истовремено настојање да оптимизује 
цену и структуру овог извора. Улагања 
средстава у ХоВ се  пре свега односи на 
обвезнице и трезорске записе Републике 
Србије у РСД и ЕУР. 
Имајући у виду висок кредитни рејтниг Банке 
на располагању су и средства кредитних линија 
и средства која се могу прикупити у форми 
субординираног дуга. Банка ће ове изворе 
финансирања корисити према потреби. 
 
Управљање ризицима 
Пословање Банке у наредном периоду биће 
усмерено на одржавање стабилног тржишног 
учешћа уз прихватљив ниво кредитног ризика. 
Пласмани банке биће усмерени на средње и 
мале привредне клијенте. Када се говори о 
потенцијалу финансирања у сектору 
становништва, у наредном периоду, Банка ће 
бити усмерена на финансирање физичких лица, 
кредитно способних и платежнијих клијената са 
уредном кредитном историјом, финансирања 
пољопривредних газдинстава у складу са 
кредитном способношћу, имајући у виду 
цикличност производње, честе промене 
тржишних цена у пољопривреди као и 
финансирање микро клијената. У 2017. и 2018. 
години, у складу са очекивањима раста 
привреде, очекује се и постепени раст сегмента 
становништва због очекиваног повећања броја 
запослених у приватном сектору, тако да ће се 
стратегија Банке у наредним годинама 
заснивати на привлачењу што већег броја 
клијената из приватног сектора, а као додатно 
Банка ће да се орјентише ка млађој популацији 
и клијентима веће платежне способности. 
У наредном периоду, наставиће се опрезна, 
конзервативна, политика одобравања 
пласмана, где ће акценат првенствено бити на 
стабилности и квалитету кредитног портфолиа, 
са појачаним мониторингом пословања 
клијената, финансираних пројеката и 
колатерала, како би се благовремено 
идентификовали сви сигнали упозорења који 
могу указати на немогућност клијената да 
измирују своје обавезе, односно указали на 
потешкоће у наплати потраживања Банке. 
Стратегија Банке за предстојећи период и даље 
ће бити окренута ка активној наплати пласмана 
и њиховом регулисању у најранијој фази 

доспелости потраживања као и интензивирању 
активности на продаји средстава стечених 
наплатом. Наставиће се репрограмирање 
пласмана на дуже рокове и смањење ануитета 
како би се олакшала наплата пласмана. Такође, 
Банка ће преузимати колатерале како би се 
очувала њихова вредност до стицања 
повољних тржишних услова за њихову продају. 
Предуслови за успешно управљање ризиком 
ликвидности у наредном периоду леже у: 
вођење опрезне политике одобравања 
пласмана са акцентом на стабилности и 
квалитету  кредитног порфолија уз појачани 
мониторинг наплате пласмана, у циљу 
смањења изложености кредитном ризику са 
директним утицајем на ризик ликвидности; 
разматрање продаје потраживања (углавном 
НПЛ кредита) односно уступања краткорочних 
и дугорочних потраживања другим 
финансијским институцијама  у циљу 
обезбеђења ликвидних средстава. 
 
РАЗВОЈ МРЕЖЕ 

 мрежа пословних центара, уместо 
филијала; банка ће мрежу 
организовати кроз мањи број 
пословних центара; 

 централизација позадинских 
активности; смањење управљачке 
структуре; централизована подршка 
рада експозитура; 

 унапређење ефикасности кредитног 
процеса и рада кредитних одбора; 

 оптимизација поједних пословних 
процеса - оптимизација процедуре и 
извршена аутоматизација процеса који 
доводе до скраћења трајања процеса и 
времена запослених; 

 типизација експозитура; 
Након периода ширења и раста пословне 
мреже у складу са стратегијом Банке, наступио 
је период консолидације и квалитативног 
развоја. Намера нам је да и у наредном 
периоду повећавамо клијентску базу и јачамо 
тржишно учешће, посебно у филијали Београд 
и филијалама које послују на подручју 
Војводине, где  у постојећем тржишном 
потенцијалу постоји простор  за повећање 
тржишног учешћа Банке. Имајући у виду да су 
општа привредна кретања и ниво привредног 
развоја  лимитирали  могућности значајнијег 
раста, а кретања  каматних стопа ограничила 
каматне марже,  превасходни стратешки 
циљеви  пословне мреже су: повећање 
ефикасности и укупног обима пословања, 
промена организационе структуре пословне 
мреже, реприоритизација кроз постављање 
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нових пондера у систему оцењивања  
квалитета рада филијала, унапређење система 
управљања филијалама. 
 
ИТ  стратегија 
Настављајући праксу дефинисања ИТ стратегије 
као окоснице управљања ИТ сервисима, Банка 
се опредељује за наставак транзиције са 
„оперативно ефикасног“ ка „стратешки 
фокусираном“ приступу у примени ИЦТ 
(информационо-комуникационих) технологија, 
што представља важан предуслов опстанка на 
тржишту које савремену банку све више 
посматра као дигиталну-технолошку 
институцију. 
Поред припреме и подршке приватизације 
Банке, главни правци даљег стратешког развоја 
информационог система Банке, базирани су на 
следеће три целине:  

 пословни и регулаторни захтеви, 

 архитекура, ИЦТ инфраструктура и ИТ 
безбедност, и 

 ИТ сервиси и организација. 
 

Пословни и регулаторни захтеви 

Стратешки правци ИТ развоја дефинишу се тако 
да адресирају садашње и будуће потребе 
Банке, односно да се базирају на унапређењу 
ИТ услуга пословним корисницима уз 
преузимање нове, проактивне улоге коју 
савремени ИТ треба да има у банкама. Као 
најзачајније активности из сегмента пословних 
захтева, издвајамо следеће: 

 Реорганизација пословне мреже кроз 
формирање пословних центара ради 
унапређења продајних капацитета, 
стандардизацију пословних процеса у 
мрежи и оптимизације процеса рада. 

 Централизација послова домаћег и 
девизног платног промета (нпр. отварање 
рачуна правних лица и предузетника, 
рекламације, инструменти обезбеђења 
итд.) уз оптимизацију централизованих 
процеса ради повећања продуктивности, 
као и смањења оперативних ризика. 

 Унапређење ефикасности кредитног 
процеса уз укиданје кредитних одбора, 
затим увођење јединственог процеса 
одлучивања приликом одобравања 
пласмана клијентима и стандардизација 
кредитне анализе. 

 Наставак започетих активности у оквиру 
програма дигитализације Банке започетих 
током 2016. године: почетак рада дигиталне 
ескпозитуре, исплата валуте на бакоматима 
и даља унапређења мБанк и еБанк решења.  

Завршетком прве фаза дигитализације, 
стварају се предуслови да се у наредном 
периоду разматрају активности на тзв. 
Интерној дигитализацији, попут увођења 
дигиталног потписа и примену кроз 
аутоматизацију и оптимизацију пословних 
процеса у Банци.   

 Увођење, развој и примена статистичких 
интерних модела за управљање кредитним 
ризиком за поједине производе Банке.  

 

 У домену регулаторних захтева, издвајају се 
следећи пројекти: 

 Имплементација нове Одлуке НБС о 
адекватности капитала која имплементира 
Басел III стандард у делу обрачуна 
капиталних захтева за кредитни ризик, 
тржишни ризик, оперативни ризик и 
капитал. 

 Имплементација новог међународног 
рачуноводственог стандарда извештавања 
ИФРС9, којим се мења методологија за 
класификацију билансних ставки и обрачуна 
резервисања за потенцијалне губитке 
Банке.  

 Унапређење система за идентификацију 
сумњивих транскација и увођење 
аутоматизованог праћења транскација у 
супсидијарима са циљем успостављања 
једиснтсвених законских и међународних 
стандарда из области СПН и ФТ на нивоу КБ 
Групе. 

Архитектура, ИЦТ инфрастрктура и ИТ 
безбедност 

Оптимизација пословања са аспекта ИТ-а 
подразумева унапређење система с циљем 
смањења трошкова оперативног рада, као и 
имплементацију савремених решења за 
подршку новим услугама и производима Банке, 
са оптималним односом трошкова улагања и 
одржавања.  
Апликације, информације, мобилност - 
Унапређење архитектуре апликативних 
решења фокусирано је на увођење нових 
модела и канала дистрибуције услуге, 
имплементацију решења која за сврху имају 
оптимизацију пословних процеса, 
консолидацију сервисно орјентисане 
архитектуре ради интеграције различитих 
пословних апликација и система, као и замену 
старих технологија новим.  
У циљу унапређења корисничког искуства у 
домену пословног извештавања, планира се 
имплементација одговарајућег алата у оквиру 
извештајног система Банке који испуњава 
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критеријуме функционалности и 
перформантности. 
У наредном периоду ће се наставити са 
развојем мобилних апликација и омогућити 
коришћење извештаја путем мобилних 
платформи. Фокус ће бити на дистрибуцији 
постојећих извештаја и интерно развијених 
апликација посредством имплементираног 
МДМ (Mobile Device Managament) решења. 
Спровешће се анализа и сагледати трендови 
расположиве тзв. „Big data“ технологије и 
утврдити могућности њихове примене у оквиру 
ИС-а Банке, са циљем увођења савремених 
концепата предиктивне аналитике. 
Планирана су унапређења у домену 
аутоматизације спровођења и контроле 
масовних обрада података, с циљем смањења 
ризика утицаја људског фактора и скраћења 
трајања обрада. 
 
ИЦТ инфраструктура - У инфраструктурном 
домену, предузеће се низ активности које за 
циљ имају даљу оптимизацију постојећих 
оперативних трошкова, затим унапређење 
техничких могућности испоруке сервиса, као и 
поставке адекватног инфраструктурног  
окружења за потенцијалне нове сервисе. 
Имајући у виду висок степен виртуализације 
серверске инфраструктуре, као и бенефите које 
је донела, овај приступ ће се наставити и у 
будућности. Додатно анализираће се примена 
флексибилне, тзв. software-defined 
инфраструктуре у окружењу Банке кроз 
редовно занављање ИЦТ опреме у Дата 
центрима Банке.На основу спроведене анализа 
алтернативних решења за тзв. storage 
инфраструктуру, у наредном периоду је 
предвиђен прелазак на технолошки 
савременије уређаје, који доносе боље 
перформасне и већи капацитет уз оптимизацију 
трошкова одржавања. У циљу унапређења 
сигурности приступа ИТ сервисима Банке 
предвиђена је имплементација савремених 
мрежних безбедоносних решења, имајући у 
виду да постојећим тзв. „Firewall“ уређајима 
престаје подршка произвођача и да се 
повећавају трошкови одржавања. Поред тога, 
предвиђено је увођење нових безбедоснсих 
система, као подршке увођењу нових 
дигиталних производа. У циљу смањења 
оперативних трошкова у сегменту 
колаборације, планира се дефинисање 
финансијски исплативог концепта у виду 
имплементације ИП телефоније. У домену 
клијентске инфраструктуре, наставиће се 
активности унапређења у складу са 
трендовима са фокусом на побољшање услова 

рада и сигурности система. У ту сврху планиран 
је прелазак на новије верзије оперативних 
система, пре свега Windows 10. 

ИТ сервиси и организација  

Напредак у ИТ сфери, те иновације у виду 
нових канала дистрибуције банкарских услуга, 
као и измењене навике клијената услед 
технолошког развоја, створиле су комплексне 
системе, веома захтевне за одржавање и 
унапређење, где стари приступ ИТ-у постаје 
неодржив. Банка наставља свој успешан пут ка 
транзицији из традиционалне у сервисну 
организацију са јасно дефинисаним ИТ 
процесима, у циљу континуираног повећања 
квалитета ИТ услуга, чиме се омогућава 
пословним функцијама да остваре жељени 
пословни резултат у прихватљивим и 
мерљивим границама доступности и 
функционалности, без потребе да познаје 
комплексну архитектуру ИС-а. Овакав приступ 
помера фокус на услугу као подршку 
пословном процесу, а не на технологију која се 
налази иза тога, што чини ИТ ефикаснијим. На 
овај начин се идентификују компоненте које 
утичу на критичне пословне процесе и 
формирају мере за смањење ризика од 
њиховог утицаја, како кроз редовно 
одржавање, тако и кроз примену планова 
опоравка (BCP и DRP планова). Управљање 
Информационим технологијама спроводи се 
посредством успостављених релевантних ИТ 
процеса базираних на ITIL (IT Infrastructure 
Library) препорукама. Достигнућима у овој 
области у претходном периоду је створена 
основа за сертификацију у домену управљања 
ИТ услугама у складу са захтевима стандарда 
ISO/IEC 20000. Управо ће стицање ISO/IEC 20000 
сертификата бити један од циљева у наредном 
периоду.  Увођењем и применом поменутог 
стандарда се обезбеђује квалитетно 
управљање ИТ услугама, и самим тим 
осигурава усклађеност ИТ услуга са потребама 
пословних корисника, као и најбољoм праксом, 
уз адекватно документовање, ефикасност, 
ефективност и континуирано праћење и 
унапређење ИТ процеса. 
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10. ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ 
 
Увођење дигитализације у пословање је 
обележило финансијско тржиште протекле 
године. Пратећи ова дешавања и промене на 
тржишту, Банка је дала приоритет дигиталном 
банкарству и то на сегменту развоја нових, али 
и унапређењу и модификацији постојећих 
производа и услуга, како би задржала своју 
водећу позицију на тржишту, што показују и 
спроведена истраживања.  
 
Тржишна позиционираност Банке као бренда, 
њених производа и услуга, проверавана су, и 
током 2016. године, кроз банкарски Омнибус, 
који спроводи истраживачка агенција ИПСОС, 
специјализована за ову врсту истраживања. 
Истраживања показују да Банка у дужем 
временском периоду држи једну од водећих 
позиција у очима јавности, мерено 
критеријумима  препознатљивости бренда, 
квалитета и задовољства производима и 
услугама које клијенти користе. Сви резултати  
истраживања постављају се на интерни Портал 
Банке, а са њима се упознају и циљне групе 
ради додатног јачања бренда Комерцијална 
банка.  
Извештај последњег банкарског Омнибуса 
(новембар 2016.) показује да смо на другом 
месту најбољих банака у Србији по мишљењу 
испитаника (минимална је разлика у односу на 
првопласирану банку), а на убедљивом првом 
месту за потенцијалне кориснике.  
 
Најбоље банке у Србији: 

 
Најбоље банке за потенцијалне кориснике: 

 
 
 
11. ОТКУП СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА И УДЕЛА 
 
Банка нема сопствене акције на дан 31. 
децембар 2016. године нити их је поседовала 
током 2016. године. 
 
Такође, Банка не намерава да стиче сопствене 
акције у наредном периоду. 
 

 

12.ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ 
ЗНАЧАЈНИ ЗА ПРОЦЕНУ 
ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА 

 
На крају пословне 2016. године за процену 
финансијског положаја Банке од кључног 
значаја су следећи финансијски инструменти: 
• на страни активе: 

 кредити и потраживања од 
комитената, 

 кредити и потраживања од банака и 
других финансијских организација, 

 финансијска средства расположива за 
продају и  

 готовина и средства код Централне 
банке. 

• на страни пасиве: 
 депозити и остале обавезе према 

другим комитентима, 
 депозити и остале обавезе према 

банкама, другим финансијским 
организацијама и Централној банци, 

 субординиране обавезе и 
 капитал. 

Кредити и потраживања од комитената, банака 
и других финансијских организација на крају 
2016. године износе РСД 191.012,8 милиона  и 
чине 47,8% укупне билансне активе, док су на 
крају 2015. године кредити и потраживања 
износили РСД 179.586,6 милиона и у укупној 
активи су учествовали са 45,6%. У току 2016. 
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године кредити и потраживања повећани су за 
РСД 11.426,3 милиона односно за 6,4%. 
Обзиром на чињеницу да  кредити и пласмани 
чине близу 50% укупне активе Банка је у 
претходном периоду посебан значај дала 
систему управљања ризицима, са посебним 
акцентом на кредитни ризик. Банка данас има 
кредитни портфолио, који је обезбеђен 
одговарајућим износом исправки вредности и 
резерви формираних из добити.  
 
Финансијска средства расположива за продају 
на крају 2016. године износе РСД 136.123,8 
милиона (34,0% укупне активе) и у односу на 
стање са краја 2015. године (РСД 128.756,4 
милиона, 32,7% укупне активе) повећана су за 
РСД 7.367,4 милиона односно 5,7%. 
Финансијска средства расположива за продају 
се највећим делом односе на хартије од 
вредности Републике Србије. 
 
Готовина и средства код централне банке на 
дан 31. децембра 2016. године износе РСД 
55.153,2 милиона и у односу на почетак године 
смањена су за 13,2%, односно за РСД 8.370,5 
милиона. У структури ове позиције доминантан 
износ се односи на средства на жиро рачуну и 
средства издвојена код Народне банке Србије у 
форми обавезне резерве. 
Имајући у виду структуру активе може се 
констатовати да се актива осетљива на 
кредитни ризик одржава на оптималном нивоу 
уз разумну политику преузимања ризика. 
Менаџмент Банке је проценом кредитног 
ризика у 2016. години, на значајно 
рестриктивнији начин, обезбедио заштиту свог 
кредитног портфолија и реалност исказаних 
финансијских извештаја, као и улазак у 2017. 
годину без значајних оптерећења по основу 
ове врсте расхода. 
 
Депозити и остале обавезе према другим 
комитентима (укључујући и средства узета у 
форми кредитних линија) на дан 31. децембар 
2016. године износе РСД 322.621,4  милиона и у 
укупној пасиви учествују са 80,7%. У односу на 
почетак године депозити и остале обавезе 
према другим комитентима су повећани за РСД 
22.615,5 милиона или 7,5%. Депозитни 
потенцијал Банке доминантно чине девизни 
депозити физичких лица, при чему постоји 
велика диверсификација депозита односно 
велики број депозита мањег износа. Банка је 
задржала обим депозита физичких лица и 
поред смањења пасивних каматних стопа у 
односу на претходне године. Девизни депозити 
физичких лица су забележили и раст на крају 

2016. године од ЕУР 20,8 милиона у односу на 
крај 2015. године. 
 
Депозити и остале обавезе према банкама, 
другим финансијским организацијама и 
централној банци на дан 31. децембар 2016. 
године износе РСД 7.835,0 милиона што 
представља 2,0% укупне пасиве Банке.  
 
Банка је у циљу јачања капиталне базе 
прибавила део средстава у форми 
субординираног дуга од стране ИФЦ-а. На  дан 
31. децембра 2016. године субординиране 
обавезе износе РСД 6.178,4 милиона и чине 
1,5% укупне пасиве. 
 
Укупан капитал Банке на крају 2016. године 
износи РСД 55.424,3 милиона што чини 13,9% 
укупне пасиве. У посматраној пословној години 
укупан капитал је умањен за РСД 7.413,7 
милиона односно за 11,8%. Умањење капитала 
је резултат укњиженог губитка од РСД 8.063,2 
милиона. Банка је постигла адекватност 
капитала од 26,97% на крају 2016. године што је 
изнад законског минимума од 12,0%. 
 
На бази наведеног може се закључити да је 
Банка обезбедила потребну диверсификацију 
извора финансирања.  
 

 
13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 
13.1. Циљеви и политике за управљање 

финансијским ризицима 

 
Управљање ризицима је кључни елемент 
управљања пословањем, с обзиром да 
изложеност ризицима произилази из свих 
пословних активности, као неодвојивог дела 
банкарског пословања, којим се управља  кроз 
идентификовање, мерење, ублажавање, 
праћење и контролу и извештавање, односно 
успостављањем ограничења ризика, као и 
извештавање у складу са стратегијама и 
политикама. 

Банка је успоставила свеобухватан и поуздан 
систем управљања ризицима који обухвата: 
стратегије, политике и процедуре управљања 
ризицима, методологије за управљање 
појединачним ризицима, одговарајућу 
организациону структуру, ефективан и 
ефикасан систем управљања свим ризицима 
којима је изложена, адекватан систем 
унутрашњих контрола, одговарајући 
информациони систем и адекватан процес 
интерне процене адекватности капитала. 
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Такође, у систем управљања ризицима 
интегрисан је и План опоравка Банке, као 
механизам ране идентификације ситуације 
тешког финансијског поремећаја у коме Банка 
може предузети мере, односно применити 
дефинисане опције опоравка у циљу 
спречавања уласка у фазу ране интервенције у 
којој активно учешће има регулатор или 
побољшање већ погоршаног финансијског 
стања. Стратегијом управљања ризицима и 
Стратегијом управљања капиталом, Банка је 
поставила следеће циљеве у оквиру система 
управљања ризицима: минимизирање 
негативних ефеката на финансијски резултат и 
капитал уз поштовање дефинисаних оквира 
прихватљивог нивоа ризика, одржавање 
потребног нивоа адекватности капитала, развој 
активности Банке у складу са пословним 
могућностима и развојем тржишта у циљу 
остваривања конкурентских предности. Банка 
перманентно прати очекиване измене 
регулаторног оквира и предузима мере за 
благовремено усклађивање свог пословања са 
новим прописима, као што су имплементација 
Базел III стандарда и међународних стандарда 
финансијског извештавања 9 (МСФИ 9). Кроз 
јасно дефинисан процес увођења нових 
производа Банка анализира утицај свих нових 
услуга и производа на будућу изложеност 
ризицима у циљу оптимизације својих прихода 
и трошкова за процењени ризик, као и 
минимизирања свих потенцијално могућих 
негативних ефеката на финансијски резултат 
Банке. Детаљнији приказ циљева и политика 
управљања ризицима Банке је представљен у 
тачки 4. Напомена уз финансијске извештаје. 

Политика заштите од изложености 
кредитном ризику 

У циљу заштите од изложености кредитном 
ризику, Банка примењује технике ублажавања 
кредитног ризика прибављајући, и 
прихватљиве инструменте обезбеђења 
(колатерале), као секундарне изворе наплате 
пласмана. Банка настоји да послује са 
клијентима добре кредитне способности, 
процењујући је у моменту подношења захтева 
и редовним мониторингом дужника, пласмана 
и колатерала, у циљу  благовременог 
предузимања одговарајућих активности у 
поступку наплате. Врсте обезбеђења 
потраживања зависе од процене кредитног 
ризика дужника, и утврђују се у сваком 
конкретном случају појединачно, а њихово 
прибављање се врши по закључењу уговора и 
пре реализације пласмана.  

Банка је унутрашњим актима регулисала 
вредновање инструмената кредитне заштите и 
управљање тим инструментима. 

Приликом процене вредности колатерала, 
Банка ангажује овлашћене проценитеље, како 
би потенцијални ризик од нереалне процене 
свела на најмању могућу меру, а 
непокретности, роба, опрема и остале покретне 
ствари које су предмет залоге морају  бити 
осигуране код осигуравајућег друштва 
прихватљивог за Банку уз полисе осигурања 
винкулиране у корист Банке. 

У циљу заштите од промене тржишних 
вредности колатерала, процењена вредност се 
коригује за дефинисане проценте умањења у 
зависности од врсте колатерала и локације 
непокретности, који се редовно преиспитују и 
ревидирају. 

Банка посебну пажњу посвећује мониторингу 
колатерала и предузима активности на 
обезбеђењу нових процена вредности, али и на 
прибављању додатних колатерала, пре свега, 
код клијената са идентификованим 
проблемима у пословању, али и клијената код 
којих је покривеност колатералима смањена 
услед пада вредности прибављених 
колатерала.   У циљу унапређења процеса 
управљања ризицима, Банка је  извршила 
организационе и процесне промене у оквиру 
функције управљања ризика (обухватајући 
активности анализе кредитног ризика при 
одобрењу пласмана,  праћења и управљања 
ризицима, као и процес превенције и 
управљања ризичним пласманима укључујући 
и адекватну идентификацију потенцијално 
ризичних клијената (Wатch List), ублажавање 
кредитног ризика код клијената наведеног 
статуса,  као и преузимање мера и акција у 
циљу заштите интереса Банке и спречавања 
негативних ефеката на финансијски резултат и 
капитал Банке. Унапређена је методологија за 
обрачун трошкова обезвређења и вредновање 
колатерала, у циљу доследне примене 
рачуноводствених стандарда и измењених 
захтева регулативе, као и у делу адекватне 
примене средстава обезбеђења приликом 
обрачуна исправки вредности и резервисања 
за ванбилансне ставке. Изменом Стратегије и 
Политике управљања ризицима дефинисани су 
критеријуми за утврђивање и основна начела 
управљања лошом активом и највиши 
прихватљив ниво лоше активе за Банку.  

У складу са измењеним захтевима регулативе, 
унапређено је управљање кредитним 
ризицима у делу свеобухватности дефиниције 
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ризичних пласмана, укидања репрограма и 
промене дефиниције и начина класификације  
реструктурираних пласмана, као и 
имплементације одредби којима се омогућава 
релаксација обрачунатог нивоа потребне 
резерве за процењене губитке, а на основу 
проактивног управљања и смањења нивоа 
проблематичних пласмана. У циљу укључивања 
тржишно релевантних информација приликом 
процене фер вредности хартија од вредности 
унапређена је и методологија за њихово 
вредновање. Значајно повећање исправки 
вредности пласмана у 2016. години у највећем 
делу последица је погоршања квалитета 
кредитног портфолиа, нових ризичних 
пласмана, нижих процена вредности хипотека 
и покретања стечајних поступака. Такође, на 
повећање нивоа укупних исправки вредности 
утицала је и нова процена средстава стечених 
наплатом и инвестиционих некретнина, као и 
обезвређење учешћа у капиталу код 
субсидијара (КБ Будва, КБ Бања Лука) на основу 
процене вредности извршене од стране 
независног процењивача у складу са МРС 36. 
 
13.2.Изложеност ризицима (ценовном, 

кредитном, ризику ликвидности и ризику 
новчаног тока) са стратегијом за 
управљање ризицима и оценом њихове 
ефективности 

 
Банка је у свом пословању посебно изложена 
следећим врстама ризика: 

1. Кредитном и са њим повезаним ризицима. 
2. Ризику ликвидности. 
3. Тржишном ризику. 
4. Каматном ризику у банкарској књизи. 
5. Оперативном ризику. 
6. Ризику улагања. 
7. Ризику изложености. 
8. Ризику земље као и свим другим ризицима 

који се могу појавити у редовном 
пословању Банке. 

Кредитни ризик је могућност настанка 
негативних ефеката на финансијски резултат и 
капитал Банке, услед неизвршења обавеза 
дужника према Банци. Кредитни ризик 
условљен је кредитном способношћу дужника, 
његовом уредношћу у извршавању обавеза 
према Банци, као и квалитетом инструмента 
обезбеђења. Прихватљив ниво изложености 
кредитном ризику Банке у складу је са 
дефинисаном Стратегијом управљања 
ризицима и зависи од структуре портфолиа 
Банке, на основу које се омогућује лимитирање 
негативних ефеката на финансијски резултат и 
капитал Банке уз минимизирање капиталних 

захтева за кредитни ризик, ризик измирења и 
испоруке и ризик друге уговорне стране у циљу 
одржавања адекватности капитала на 
прихватљивом нивоу. Банка одобрава 
пласмане клијентима (правним и физичким 
лицима) за које процењује да су кредитно 
способни вршећи анализу, односно 
квантитативно и/или квалитативно мерење и 
процену кредитног ризика. Процес мерења 
кредитног ризика заснован је на мерењу нивоа 
ризичности појединачног пласмана на основу 
интерног система рејтинга, као и на примени 
регулативе Народне банке Србије, која захтева 
класификацију сваког пласмана на основу 
прописаних критеријума и обрачун резерве за 
процењене губитке. У том смислу Банка врши 
класификацију потраживања и обрачун 
потребног нивоа резерви за процењене 
губитке. Праћењем и контролом портфолија у 
целини и по појединим сегментима, Банка 
врши поређење са претходним периодима, 
идентификује трендове кретања и узроке 
промена нивоа кредитног ризика. Такође, 
прати показатеље квалитета активе (кретање 
НПЛ-а, степен покривености НПЛ исправкама 
вредности и слично), као и изложеност према 
регулаторно и интерно дефинисаним 
лимитима. Процес праћења квалитета кредита 
омогућава Банци да процени потенцијалне 
губитке, као резултат ризика којима је 
изложена и да предузме корективне мере. С 
друге стране, Банка не улаже у високо-ризичне 
пласмане као што су улагања у потенцијално 
профитабилне пројекте али с високим ризиком, 
у инвестиционе фондове високо ризичног 
портфолија и слично. 

Ризик ликвидности представља могућност 
настанка негативних ефеката на финансијски 
резултат и капитал Банке услед немогућности 
Банке да испуни своје доспеле обавезе о року 
доспећа, као и да у кратком року обезбеди 
ликвидна средства без већих трошкова. Ризик 
ликвидности испољава се кроз тешкоће Банке у 
измирењу доспелих обавеза у случају 
недовољних резерви ликвидности и 
немогућности покрића неочекиваних одлива 
остале пасиве. Банка у свом пословању поштује 
основне принципе ликвидности, остварујући 
довољан ниво ликвидних средстава за покриће 
обавеза насталих у кратком року, односно 
поштује принцип солвентности, формирањем 
оптималне структуре сопствених и позајмљених 
извора средстава и формирањем довољног 
нивоа резерви ликвидности које не угрожавају 
остваривање планираног поврата на капитал. 
Ризик ликвидности, испољава се и у 
немогућности Банке да трансформише 
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поједине делове активе у ликвидна средства у 
кратком року. Банка врши анализу ризика 
извора средстава и тржишног ризика 
ликвидности. Проблем ликвидности са аспекта 
извора средстава односи се на структуру 
пасиве, односно обавеза и изражава се кроз 
потенцијално значајно учешће нестабилних 
извора, краткорочних извора или њихове 
концентрације. Ризик ликвидности извора 
средстава заправо представља ризик да Банка 
неће моћи да испуни обавезе услед повлачења 
нестабилних извора средстава, односно 
немогућности прибављања нових извора 
средстава. Са друге стране, ризик ликвидности 
испољава се и кроз дефицит резерви 
ликвидности и отежаног или немогућег 
прибављања ликвидних средстава по 
прихватљивим тржишним ценама. 

Банка активно предузима превентивне мере у 
циљу минимизирања изложености ризику 
ликвидности. 

Тржишни ризик представља могућност 
настанка негативних ефеката на финансијски 
резултат и капитал Банке услед промена 
тржишних варијабли и обухвата девизни ризик 
за све пословне активности које обавља и 
ценовни ризик позиција књиге трговања. 

Банка је изложена девизном ризику који се 
манифестује кроз могућност настанка 
негативних ефеката на финансијски резултат и 
капитал услед волатилности девизних курсева, 
односа, промене вредности домаће валуте у 
односу на стране валуте или промене 
вредности злата и других племенитих метала. У 
циљу минимизирања изложености девизном 
ризику Банка врши диверсификацију валутне 
структуре портфолија и валутне структуре 
обавеза, усклађивање отворених позиција по 
појединим валутама, поштујући принципе 
рочне трансформације средстава. У току 2016. 
године, Банка је била усклађена са 
регулаторним показатељем девизног ризика 
који је изражен као 20% регулаторног капитала. 

Каматни ризик представља ризик од настанка 
негативних ефеката на финансијски резултат и 
капитал Банке по основу позиција из банкарске 
књиге услед неповољних промена каматних 
стопа. Банка на свеобухватан начин 
благовремено утврђује узроке текуће и 
процењује факторе будуће изложености 
каматном ризику. Изложеност овој врсти 
ризика зависи од односа каматно осетљиве 
активе и пасиве. Управљање каматним 
ризиком има за циљ одржавање прихватљивог 
нивоа изложености каматном ризику са аспекта 

утицаја на финансијски резултат и економску 
вредност капитала, вођењем адекватне 
политике рочне усклађености периода 
поновног формирања каматних стопа и 
усклађивања извора са пласманима према 
висини каматне стопе и рочности. 

Оперативни ризик је ризик могућег настанка 
негативних ефеката на финансијски резултат и 
капитал Банке услед пропуста у раду 
запослених, неодговарајућих унутрашњих 
процедура и процеса, неадекватног управљања 
информационим и другим системима у банци, 
као и услед наступања непредвидивих 
екстерних догађаја. Оперативни ризик укључује 
и правни ризик, који представља ризик 
настанка негативних ефеката на финансијски 
резултат и капитал Банке по основу судских или 
вансудских поступка. Банка предузима мере у 
циљу ублажавања оперативних ризика и 
проактивног реаговања на потенцијалне 
догађаје оперативних ризика кроз 
перманентно праћење свих активности, 
примену адекватног и поузданог 
информационог система, а чијим спровођењем 
се унапређује пословна пракса и оптимизују 
пословни процеси Банке. У циљу 
минимизирања правног ризика и утицаја истог 
на финансијски резултат, Банка наставља и 
даље да унапређује своју пословну праксу у 
делу правовременог  резервисања по основу 
тужбених захтева против Банке, а у складу са 
проценом будућег очекиваног  губитка  по том 
основу. 

Ризик улагања Банке представља ризик 
улагања у друга правна лица и у основна 
средства и инвестиционе некретнине. У складу 
са регулативом Народне банке Србије прати се 
ниво трајних улагања и о томе се обавештавају 
Органи и Одбори Банке. На овај начин се 
обезбеђује да улагање Банке у једно лице које 
није у финансијском сектору не пређе 10% 
капитала Банке, те да улагања Банке у лица која 
нису у финансијском сектору и у основна 
средства и инвестиционе некретнине Банке не 
пређу 60% капитала Банке. 

Велика изложеност Банке према једном лицу 
или групи повезаних лица, укључујући и лица 
повезана са Банком јесте изложеност која 
износи најмање 10% капитала Банке. У току 
2016. године, Банка је била усклађена са 
регулаторним и интерно дефинисаним 
лимитима изложености. 

Ризик земље је ризик који се односи на земљу 
порекла лица према коме је Банка изложена, 
односно ризик могућности настанка негативних 



46 
 

 

ефеката на финансијски резултат и капитал 
Банке због немогућности Банке да наплати 
потраживања од дужника из разлога који су 
последица политичких, економских или 
социјалних прилика у земљи порекла дужника. 
Изложеност Банке ризику земље је на 
прихватљивом нивоу. 

Детаљан приказ и објашњење ризика којима је 
Банка изложена у свом пословању је 
представљен у тачки 4. Напомена уз 
финансијске извештаје. 

 
 

14. ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО 
ПОСЛОВАЊЕ 

 
Управљање пројектима и 
пројектним портфолиом  
У 2016. години, реализовано је укупно 7 
пројеката са укупним буџетом од ЕУР 911.400, 
док је на дан 31. децембар 2016. године остало 
9 пројеката у портфолију Банке. 
 

Затворени пројекти у 2016. години 

Категорија Број пројеката 

Регулаторни 1 

Оптимизација и 
унапређење 

1 

ИТ пројекти 5 

Укупно 7 

 
Најважнији затворени пројекти у 2016. години 
су: 

 Увођење сетова - односи се на 
унапређење core banking апликације 
Банке која подразумева имплементацију 
решења за активацију и рад са пакетима 
рачуна у core banking апликацији која ће 
пакете рачуна учинити доступним и у 
шалтерској апликацији у свим 
пословницама Банке. 

 Увођење услуге Ком@Kеш - омогућено je 
клијентима Банке да врше трансфере 
новчаних средстава путем мобилног 
телефона примаоцима које они изаберу, а 
који не морају бити клијенти Банке. У 
питању су „cash out“ трансфери, а 
реализација, тј. подизање готовине ће 
бити омогућено на свим АТМ 
банкоматима Комерцијалне банке без 
присуства платне картице. На тржишту 
Србије ову услугу тренутно нико не нуди.  

 Имплементација ДЦЦ (dynamic currency 
conversion) решења на ПОС терминалима 
Банке - ова функционалност омогућава 

конверзију валуте плаћања у валуту коју 
клијент изабере у реалном времену. Ова 
функционалност је намењена пре свега 
страним држављанима који користе 
картице страних банака издаваоца. Оваква 
функционалност већ постоји на 
банкоматима Комерцијалне банке, а 
банка остварује приход од марже 
приликом конверзије. Такође, Банка 
разматра могућност увођења м-ПОС 
терминала (мобилних ПОС терминала који 
користе мобилну апликацију за 
процесуирање трансакција, тачније 
надограђују се на мобилне телефоне и 
таблет уређаје). 

    Увођењем напредних технологија (ОCR/ICR 
технологије) извршена је оптимизација у 
раду са чековима и налозима за пренос у 
експозитурама и реорганизација 
наведеног посла у позадинским службама 
на начин којим се увела аутоматизација и 
убрзање послова, а уједно и велико 
растерећење ФО (front office-a). 

    Имплементација SMARAGD TCM модула 
''PEP identification''- пројектом је 
постигнуто ефикасније управљање 
финансијским, репутационим и 
регулаторним ризиком Банке нарочито у 
делу који подразумева идентификацију 
физичких и правних лица умешаних у 
прање новца и финансирање тероризма, 
мито, корупцију и екстерне преваре. 

    Имплементација SAP ERP модула (Real 
Estate management) - Флексибилним 
управљањем некретнинама SAP ERP 
модул је дизајниран да покрије све 
пословне захтеве у процесима везаним за 
некретнине, пружајући комплетну слику 
свих пословних трансакција у животном 
циклусу сваке некретнине обухваћене 
овим модулом. 

 
Иницирани пројекти на дан 31. децембар 2016. 

године: 

Категорија Број пројеката 

Стратешки 4 

Регулаторни 2 

Стандардни 6 

Нижи приоритет 3 

Укупно 15 

 
Најважнији иницирани пројекти на дан 31. 
децембар 2016. године су: 

 Имплементација МСФИ9 стандарда - У 
складу са новим међународним 
стандардима финансијског извештавања 
који су објављени 24.07.2014. године од 
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стране Одбора за међународне 
рачуноводствене стандарде Банка ће од 
01.01.2018. године бити у обавези да своју 
класификацију и методологију обрачуна 
трошкова резервисања (методологију 
обезвређивања) прилагоди правилима из 
стандарда МСФИ9. У питањ је регулаторни 
захтев који обухвата ниво Банке и ниво 
Групе. 

 Нова структура мреже - Пројекат је 
инициран са циљем да се унапреди 
продаја производа и самим тим остваре 
већи приходи из пословања. Пројектом је 
предвиђено да се све активности које се 
тренутно обављају у Филијалама, а нису 
продајног карактера реорганизују и 
обављају у Централи. На овај начин ће 
запослени у Продајним центрима и 
Експозитурама имати више времена за 
продају додатних производа клијентима 
што ће довести до побољшавања 
пословних резултата Банке. 

 Пројекат централизације позадинских 
активности – инициран је са циљем да се 
пословање банке у делу позадинских 
послова које се тренутно у највећем делу 
обавља у Филијалама Банке премести у 
Централу. Овај пројекат је у директној 
корелацији са пројектом нове 
организационе структуре становништва 
који за циљ има формирање нове 
структуре мреже Банке, а која ће се 
превасходно бавити продајним 
активностима и сарадњом са клијентима. 

 Надоградња РМС и АЛМ алата  - 
Пројектном иницијативом предвиђена је 
имплементација РМС и АЛМ алата, што је 
био део делокруга програма Базел II. 
Додатном иницијативом је обухваћено 
увођење Базел III страндарда.  

 MDS решење 4.11 - Циљ пројекта је 
имплементација software-а за извршавање 
законске обавезе праћења пословања и 
анализа клијената и трансакција. 
Пројектом је обухваћена надоградња и 
прелазак на SMARAGD MDS 4.11 нову 
верзију software-а код КБ Београд, као и 
имплементација ове верзије software-а 
код субсидијара КБ Бања Лука и КБ Будва. 

 Унапређење интерних модела - Укључује 
делокруг  постојећег пројекта у оквиру 
програма Базел II у делу унапређења 
интерних модела и набавку software 
неопходних за  унапређење интерних 
модела управљања кредитним ризицима. 
Услед техничке комплексности 

унапређења интерних модела неопходан 
је статистички алат.   

 Имплементација „storage“ решења - 
Обзиром да је storage један од кључних 
елемената у информационо 
комуникационој инфраструктури од чијег 
рада зависи стабилност сервиса које IT 
пружа, набавка нових storage-а је 
потребна и са финансијског и са 
технолошког становишта. У међувремену 
од задње куповине storage-а пре пет 
година догодила се драматична промена у 
концепту самих storage увођем ултра 
брзих дискова што потенцијално може да 
обезбеди бржи одзив IT сервиса, односно 
услуга које Банка пружа клијентима. 

 
Маркетинг  и ЦСР активности  
 
Маркетинг планом за 2016. годину се 
наставило са промоцијом производа и услуга, 
како постојећих, тако и нових, уз константно 
подсећање и освежавање бренда.  
 
Прву половину 2016. године обележиле су 
кампање везане за постојеће производе и 
услуге Банке и то кампања за готовинске 
кредите, кампања за кредите за пензионере и 
кампања за аграр кредите. У августу месецу је 
почела кампања за готовинске и кредите за 
рефинансирање са повољнијим условима – 
акцијска понуда, која је трајала до краја године. 
Акценат у другој половини године је био на 
промоцији нових производа и услуга. У 
септембру је кренула кампања за нову и 
јединствену услугу на нашем тржишту 
КОМеКЕШ, а у децембру кампања за нове 
текуће рачуне.  
Спроведене кампање су биле интегрисане, што 
значи да су координисале бројне 
комуникацијске канале путем којих смо слали 
јасну и привлачну поруку о Банци и њеном 
производу. Поред традиционалих канала 
комуникације настављена је свеобухватна 
комуникација преко друштвених мрежа: 
Facebook, Twiter, Youtube, Google+, Instagram, 
Linkedin. На овај начин су ефекти промоције 
били на највишем нивоу, с обзиром да су се 
искористиле предности и традиционалих и 
модерних медија.  
  
Аграр кредите смо промовисали на Сајму 
пољопривреде у Новом Саду, Сајму шљива у 
Осечини и Шумадијском сајму пољопривреде у 
Крагујевцу.  
Посебан допринос очувању и повећању 
вредности корпоративног имиџа дале су ЦСР 
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активности, које је Банка пажљиво одабрала и 
подржавала и у којима је активно сарађивала 
са својим партнерима. Акција „Заједно за бебе“ 
се наставила и током целе 2016. године, као и 
подршка Ивани Шпановић, Милици Мандић, 
Тијани Богдановић и другим спортистима, који 
су постигли одличне резултате у 2016. години. 
Били смо присутни и на Међународном 
витешком фестивалу „Деспот Стефан 
Лазаревић – Манасија 2016“, Спортским играма 
за младе у Сплиту, Данима комедије у Јагодини 
и Вуковом сабору у Тршићу. 
Настављена је изузетно квалитетна 
експлоатација насловног спонзорства Комбанк 
арене, као најпрестижнијег спортског и 
концертног објекта у земљи.  
КОМБАНК АРТ ХОЛ, наш галеријски простор, је 
и током 2016. године привлачио пажњу медија 
и јавности кроз 18 концептуално различитих 
изложби, организованих у сарадњи са 
Факултетом примењених уметности.   
Савремено тржишно пословање се не може 
замислити без одговарајуће ПР подршке. Банка 
је квалитетно, јасно и циљано комуницирала са 
својим стејкохледерима како би постигла 
међусобно разумевање и повољно мишљење о 
компанији и на тај начин одржала стечен имиџ 
и репутацију. Важну улогу односа са јавношћу, 
више него претходних година, допринеле су 
изјаве чланова управе о пословању и 
плановима Банке за наступајући период. 
 
Процентуална заступљеност пословних 
банака у медијима (децембар 2016.)  
 

 

Све маркетиншке активности су пропраћене на 
нашој wеб страници: www.kombank.com  
 

Правила корпоративног управљања  
 
Правила корпоративног управљања у Банци су 
заснована на одговарајућим законским 
прописима (првенствено Закон о банкама и 
Закон о привредним друштвима). 
 
Надлежности и овлашћења свих органа Банке 
(Скупштина акционара, Управни одбор, 
Извршни одбор, Одбор за ревизију,  Одбор за 
управљање активом и пасивом (АЛКО Одбор), 
Compensation Committee, кредитни одбори и 
други одбори), су заснована на одговарајућим 
законским прописима и дефинисана у 
интерним актима  (Уговор о оснивању, Статут 
Банке, пословници о раду органа Банке и 
другим интерним актима). 
 
Банка у свом пословању, у складу са Одлуком 
Извршног одбора Банке бр. 8373 од 09.04.2013. 
године, примењује Кодекс корпоративног 
управљања Привредне коморе Србије („Сл. 
гласник РС“, бр. 99/2012), који је усвојила 
Скупштина Привредне коморе Србије. 
 
Правила корпоративног управљања 
имплементирана су кроз интерна акта Банке и у 
самој примени истих не постоје одступања. 
 
Кодексом корпоративног управљања 
успостављени су принципи корпоративне 
праксе према којима се, у пословању, понашају 
и придржавају носиоци корпоративног 
управљања Банке. Циљ Кодекса је увођење 
добрих пословних обичаја у области 
корпоративног управљања, равноправан утицај 
свих заинтересованих страна, постојећих и 
потенцијалних акционара, запослених, 
клијената, органа Банке, државе и др. Коначан 
циљ је обезбеђење дугорочног и одрживог 
развоја Банке. 
 
Текст Кодекса корпоративног управљања је 
јавно објављен на интернет презентацији 
Привредне коморе Србије 
(www.pks.rs/PoslovnoOkruzenje.aspx?id=1412&p
=3) као и на интернет презентацији Банке 
(www.kombank.com/korporativno-upravljanje). 
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