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1. UVOD

ProCredit Banka a.d. Beograd ( u daljem tekstu: Banka) u skladu sa Odlukom o objavljivanju 

podataka i informacija banke uje 

20. godinu i P -

-

Banke. 

2. 

 ProCredit Banka a.d. Beograd  
 

Vremenski period 
 

01.01.2020  31.12.2020 

Rukovodilac odgovoran za 
izradu i ob  

Vedrana Ulemek  
 

 31.05.2021 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



3. STRATEGIJA I POLITIKE ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA 

ProCredit Bank a.d Beograd (u daljem tekstu: Banka) je organizovala sistem upravljanja 

pojedinaca, organa upravljanja, organizacionih delova banke, komisija i radnih grupa.  
 

 

 Strategija upravljanja rizicima;  

 Strategija i Plan upravljanja kapitalom;  

 Politike upravljanja rizicima;  

 ).  
 
Tokom 2020

regulatornim okvirima koji se odnose na upravljanje rizicima, adekvatnost kapitala i interni 

upravljanje rizicima.

3.1. Strategija upravljanja rizicima 
 

 

 
 

 u skladu sa 
m politikom i 

koji 
kvartalnom nivou. 
 

 
 
Upravni 

rizicima banka je tokom 2020. godine uzimala u obzir njihov uticaj na kapital, profitabilnost, 
likvidnost i adekvatnost kapitala banke.   
 

  

1.  

Banka je u svojim opera

svega 

nka 

u. 



 

derivate samo u iznosima i u rokovima koji po

u 

 prema rizicima, a ne generisanje profita. 

2. Visok stepen transparentnosti, jednostavnosti i diversifikacije  
Uzev

diversifikacije kredita i depozita klijenata. Geografski posmatrano, ova diversifikacija se 

 U 

e proizvode. To dovodi do 

 

3. ljiva selekcija zaposlenih i intenzivna obuka 

na na koji upravljamo rizicima. 
 

 
 
U cilju uspostavljanja jedinstvenog sistema upravljanja rizici

organizacione odvojenosti aktivnosti upravljanja rizicima od redovnih poslovnih aktivnosti, 

a organizovala.  

u  

 

 

 Odbor za upravljanje operativnim rizicima, 

 Odbor za bezbednost informacija.  

 

finansijskih rizika, operativnih rizika i rizika bezbednosti informacija, kao i puna 

implementacija Bazela III, razvoj internih metodologi

 

 



 

koji obuhvataju: Odbor za upravljanje aktivom i pasivom, Odbor za upravljanje 

operativnim rizikom i Odbor za bezbednost informacija. Delokrug rada navedenih odbora 

 

Odeljenje za kreditne rizike 

kreditnom procesu i upravljanju kreditnim rizikom, odnosno rizicima povezani sa kreditnim 

ri

organizacionim delovima Banke u svakodnevnom radu u izradi kreditnih a

kreditnih odluka, kao i razvoj/primena IFRS 9 metodologije.  

Osnovne funkcije koje se nalaze u okviru odeljenja su procena kreditnog rizika, analiza 

 

 

Sl  
naplate svih bilansnih i vanbilansnih  plasmana, odnosno upravljanjem kvalitetom portfolija 
Banke.  
 

svom poslovanju, a koji se sastoji od: 

1) funkcije upravljanja rizicima; 
2)  
3)  

 
h kontrola integrisan je u okviru strategija, politika, procedura i aktivnosti 

prihvatljivi za Banku i definisani od strane Upravnog odbora.  

ije je organizovana kroz rad Odeljenja interne revizije i Odbora za 

reviziju Banke. 

 je organizovana kroz rad 

 

 
na u svom poslovanju

poslovanju, i to: 

 

Kreditni rizik se odnosi na opasnost da druga strana u kreditnoj transakciji (druga strana ili 

sti da ispuni svoje ugovorno definisane obaveze prema Banci ili 

 

 rizik (default), 

 Rizik druge ugovorne strane (issuer risk), 

 Rizik izmirenja/isporuke, 

 Rizik specijalizovanog kreditiranja, 



 Rezidualni rizik, 

  

 Kreditno-devizni rizik, 

 Rizik sekjuritizacije, 

 Kreditni rizik indukovan kamatnim rizikom, 

 Rizik ulaganja u druga pravna lica, 

 Rizik (kreditne) koncentracije, 

 Rizik zemlje. 
 

 

default

prema banci. 

Mikro kreditni rizici  

(issuer risk, default), Rizik izmirenja/isporuke i Rizik specijalizovanog kreditiranja. 

Rizik druge ugovorne strane (uk  

rezultat i kapital banke usled neizmirenja obaveze druge ugovorne strane u transakciji pre 

toj transakciji. 

Rizik izmirenja/isporuke 

ugovorne strane po transakcijama slobodne isporuke na ugovoreni datum izmirenja/isporuke.  

Rizik specijalizovanog  kreditiranja - 

finansiranom projektu (npr. nekretnine, energetski plan, brodarstvo, roba itd.), a ne na 

 

Rezidualni rizik 

kreditnog rizika.  

 

finansijski rezulta

 

Kreditno-devizni rizik 

rezultat i kapital banke koji posledica rasta kreditnog rizika usled promene kursa dinara i 

njegovog uticaja na kreditnu sposobnost klijenta za kredite sa deviznom klauzulom i 

plasmana odobrenih u stranoj valuti.  

Rizik sekjuritizacije - Kreditni rizik vezan za sekjuritizaciju gde institucije deluju kao 

 

 



Kreditni rizik indukovan kamatnim rizikom  rizik nastanka gubitka usled promena u 

kreditnog rizika. 

Rizik ulaganja u druga pravna lica  

u akcijama entiteta nefinansijskog sektora.

Rizik koncentracije je rizik koji direktno ili indirekt

1: 

 nih lica, 

  

 
tekstu: ekonomski sektori), 

 2. 
 

Rizik zemlje je rizik koji se odnosi 

ih ili socijalnih prilika u zemlji porekla tog lica. Rizik zemlje obuhvata 

 

 -

 

 
ta 

 

Kamatni rizik ansijski rezultat i kapital 

kategorije iz kojih nastaje kamatni rizik su: 

 
(repricing risk): glavni izvor ri

osetljive pozicije aktive i pasive banke 

 Rizik krive prinosa, 
rizika kam

 

 Bazni rizik, 

1  
2  



 
klijentima.  

 Rizik opcija, 

elemenata ugra

opcije. 
 Automatski -the-

(eng. excercise) ne z

-

osnovni banakrski proizvod). 
 

klijenata kao odgovo

 

samog vlasnika opcije  

revremenu otplatu kredita (tzv. 

 

GAP rizik -  i bazni 

rizik, koji se posmatraju zajedno prilikom procene materijalnosti rizika. 

 

 

banke po osnovu promena vrednosti bilansnih pozicija i vanbilansnih stavki banke koje 

nastaju usled kretanja cen  

 

obuhvataju dve osnovne grupe rizika, devizni rizik i ostale 

hartija od vrednosti i robni rizik), koji se mogu posmatr

rizika: 

 Devizni rizik, 

  

  

 Robni rizik, 

  

 Rizik cene investiranja (fund price risk), 

 Rizik ulaganja u sopstvene nekretnine, 

 Rizik ulaganja u nekretnine, 

 DVA rizik, 

 CVA rizik. 
 

 



 

Devizni rizik (FX rizik) 

adekvatnost kapitala usled promena deviznog kursa. 

Konceptualna pozadina i ukupna procena riz

institucija.  

 

- 

 

 

 predstavlja rizik od promene cena ovih hartija i 

  

od 

t 

ugovora (za finansijske derivate). 

cena tih hartija. 

 

Robni rizik  Rizik koji proizilazi iz pozicija rizika (promene cene) za robu dodeljene kako u 

trgovanju tako i u knjizi banke. 

 

  

 

Rizik cene investiranja (fund price risk)  Rizik gubitaka od investiranja koji proizilaze iz 

promen

krive prinosa, kreditnih spreadova, deviznih kurseva, cena akcija i cena robe. 

 

Rizik ulaganja u sopstvene nekretnine  Promena vrednosti od ulaganja u vlastite 

nekretnine i nepokretnosti. 

 

Rizik ulaganja u nekretnine  Promena vrednosti od ulaganja u investicione nekretnine 

(ulaganja u sredstva).  

 

DVA rizik  

 kreditni rizik u procenu (vrednovanju) derivata. 

 

CVA rizik -  je 

druge ugovorne strane zbog promene njene kreditne sposobnosti. 

 
Rizik likvidnosti 

Banke usled nesposobnosti Banke da ispunjava svoje dospele obaveze, i to zbog: 

 

izvora finansiranja (rizik likvidnosti izvora sredstava)  



 

rizik likvidnosti). 

 

 

 

Rizi  

 sredstava kako bi 

 

 

 

im, kamatnim stopama. 

Operativni rizik 

rezultat i kapital Banke usled propusta (nenamernih i namernih) u radu zaposlenih, 

tnog upravljanja informacionim i 

 

podvrste operativnog rizika: 

- Pravni rizik 

- Rizik prevare, 

- outsourcing), 

- Rizik informacionog sistema, 

- Rizik nesavesnog poslovanja (conduct risk), 

- Rizik modela (Stub I i II). 

Dodatno, pri proceni materijalnosti operativnog rizika, razmatra se i reputacioni rizik u okviru 

 Upravljanje 

i 

upravljanje operativnim rizicima. 

Pravni rizik je rizik nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke po 

osnovu sudskih ili vansudskih postupaka u vezi s poslovanjem banke (obligacioni odnosi, 

radni odnosi i sl.). Pravni rizik za Banku je:  

 osledice neadekvatnog 

 

 

poslovanja ili neprimerenih ugovornih uslova 

 

u vezi sa poslovanjem banke. 

Rizik od prevare 



 spolja, odnosno od 

 

 

procese u vezi sa osnovnim bankarskim poslovanjem, finansijskim ili drugim uslugama koje 

bi B  

Rizik  

proizvoda/usluga) / Odobrenje novog rizika  - s

usluge, poslovni procesi, finansijski instrumenti, IT sistemi kao i organizaciona struktura 

Ban  NRA) pre 

distributivnim kanalima kao i za pripajanja ili akvizicije. Odobrenje novog rizika se zahteva da 

testiranja da o  

Rizik informacionog sistema 

rezultat i kapital, ostvarivanje poslovnih ciljeva, poslovanje u skladu s propisima i reputaciju 

banke usled neadekvatnog upravljanja informacionim sistemom ili druge slabosti u tom 

kontinuitet poslovanja. 

Rizik modela (Stub 1) - Rizik koji se odnosi na potcenjivanje kapitalnih zahteva  iz Stuba 1 

odobrenim regulatornim modelima (npr. modeli zasnovani na internim rejtinzima (IRB) za 

kreditni rizik). 

Rizik modela (Stub 2) - Rizik od gubitka koji se odnosi na razvoj, implementaciju ili 

adekvatnosti 

kapitala. Ovo se posebno odnosi na modele koji se koriste za kvantifikovanje internih 

kapitalnih zahteva. 

Ostali rizici 

 

 

 

finansijski rezultat i kapital 

posebno obuhvata rizik od sankcija regulatornog tela, rizik od finansijskih gubitaka i 

reputacioni rizik. 

 

Reputacioni rizik je rizik nastanka negativnih efekata na poslovanje Banke koji mogu 

ni 

ugled Banke i poverenje klijenata, a samim tim i sposobnost Banke da sprovodi svoje 

poslovanje i ostvaruje poslovne ciljeve. 

 

Rizik od pranja novca i finansiranja terorizma 
efekata na finansijski rezultat, kapital il

banke) u svrhu pranja novca i/ili finansiranje terorizma.  



 
Poslovni rizik g i makroekonomskog 

 

 

 

u u kome banka posluje ili izostanka 

 

 

 

poslovni

 

 
Rizik ulaganja  obuhvata rizik ulaganja Banke u druga pravna lica koja nisu lica u 

finansijskom sektoru (posmatra kao podsegment kreditnog rizika) i rizik ulaganja u osnovna 

sredstva i investicione nekretnine. 

 

Rizik provizije 

 

 

Strategija upravljanja rizicima kao jedinstven dokument za rizike kojima je  ili 

, bila je predmet revidiranja u toku 2020. godine. 

 

3.2.  

 

su u s

 

 

su: 

 Razvoj organizacione strukture u odnosu na upravljanje rizicima kako bi se 
obezbedila adekvatnost procesa identifikacije rizika, merenja, procene i komunikacije, 

gubitaka usled  

 

 

 Visok stepen pouzdanosti i predvidljivosti modela za identifikovanje i 

 

 

investiciju, odnosno prinosa na kapital Banke. 

 

 



 

linija banke 

 

 

 tehnika i metodologije identifikacije, merenja i 
 

  
adekvatno upravljanje rizicima i pokrila gubitke koji su rezultat rizika kojima je Banka 

kapitalizacija u skladu sa validnim zakonskim i drugim propisima, a sa druge strane i 
adekvatna kapitalizacija u skladu sa interno procenjenim nivoom rizika koji se 
preuzima. 

 

ital ili finansijski rezultat. 

 
upravljanju rizicima. 

vne 
 

 
 

3.3. Politike upravljanja rizicima 
  
Upravljanje rizicima Banke podrazumeva integrisan proces koji obuhvata:  

1. Identifikovanje rizika,  

2. Merenje, odnosno procenu rizika,  

3.  

4.  

5. Izv  
 

izici koji su procenjeni kao materijalno 

 

 
rizika predstavlja osnovu sistema za upravljanje rizicima Banke. 
 

, uspostavljene su politike upravljanja rizicima, a u okviru 
sistema limita definisani su apetiti rizika, koji se k

u skladu sa Strategijom Banke za upravljanje 
rizicima Odeljenjem za kreditne rizike.  
 

20. godine 
uzimala u obzir njihov uticaj na kapital, profitabilnost, likvidnost i adekvatnost kapitala banke. 
 
R procesom 
interne procene adekvatnosti kapitala koji Banka sprovodi na kvartalnom nivou kao i 

, a koji se prate kroz sistem limita i primenjuju 

Banke.  



 
Eks
Narodne banke Srbije.  
 

 
ziju, ALCO i Kreditni 

odbor).  
 

3.3.1. Politika upravljanja kreditnim rizikom  

 

st kreditnom riziku prevashodno proizilazi iz poslova kreditiranja komitenata. 
 

 
 

jama i drugim kreditnim proizvodima; 
 analizira rizike koji proizilaze iz same investicije koja je predmet kreditiranja; 
  

 posluje samo sa kreditno sposobnim komitentima i pribavlja odgova
 

 ima odvojene procese plasmana kreditnih proizvoda, odnosno odnosa sa klijentima 
od procesa analize kreditne sposobnosti komitenata i to za sve plasmane srednjim i 
velikim klijentima. 
 

Banka svojim internim aktima, politikama 

Politikom upravljanja kreditnim rizikom i drugim politikama i standardima koje su odobreni od 
 

 
Kako bi kontrolisala kreditne rizike, Banka je definisala opreznu politiku kreditiranja. Klijenti 
koji se krediti

 
 

 

 

 

 

uslovom da postoji), 
  

 adekvatno upravljanje i organizovanje poslovanja, odnosno iskusan me
 

 
 

  

 

 



  

   

  

  

  

 sa 

  

  
 

 

 funkcija procena kreditnog rizika, 

 funkcija analize portfolija, 

 funkcija interne kontrole   

 funkcija procene kolaterala. 
  

rizika od neispunjenja obaveza po osnovu kredi
 

rizika i po potrebi preuzme adekvatne mere. 
 

3.3.2. Politika upravljanja t m rizicima 

 

U skladu sa svojim principi
u kakve 
potencijalnog prihoda. B
o bankama.  
 

je u  

upravljanje rizicima.

 
zakonom propisanih  

 

ti se prate svakodnevno kako bi se 

osiguralo da vrednosti datih pozicija o apetita rizika. 

 

Eksterno izv

najmanje na kvartalnom nivou. 

 
Banka je u toku 2020. godine revidirala proces upravljanja datim rizikom, kako u 

 

 



3.3.3. Politika upravljanja kamatnim rizikom u bankarskoj knjizi 

 

rotiv, ona 

 
 
Banka je uspostavila jedinstven proces upravljanja kamatnim rizikom kojim se identifikuje i 

procenjuje uti odnosno 

procenjuje uticaj  od +/-200bp, uz korekciju za rizik opcije, na 

rezultat i ekonomsku vrednost kapitala Banke u okviru apetita rizika. Ovaj uticaj se ispituje za 

i za sve ostale valute zajedno. 

. Limiti se prate najmanje kvartalno kako 

bi se  

 

Merenje, upravljanje  predmetnom riziku je u  

upravljanje rizicima. 

bor, Upravni odbor 

i Odbor za reviziju Banke, i to najmanje na kvartalnom nivou. 

u gap- va 

 

 
Banka je u toku 2020. godine revidirala proces upravljanja datim rizikom, kako u 

, sa fokusom na rizik opcije. 

 

3.3.4. Politika upravljanja rizikom likvidnosti 

 

Banka je uspostavila jedinstven proces upravljanja rizikom likvidnosti kojim se identifikuje i 

procenjuje njihov uticaj na rezultat i kapital Banke. 
 

je u  
upravljanje rizicima. 
 

 
 Da osigura  likvidnosti u svakom trenutku; 
 or likvidnosti i finansiranja da bi se osiguralo da su ostvareni 

 

 

. 

 

Banka je uspostavila nivo likvidnosti 

regulativom od strane NBS, u vidu visokih bafera likvidnosti u skladu sa apetitima Banke, 

 

 

 



pored ALCO odbora Banke nom 

nivou, 

kvartalnom nivou. 

 

rezultati stres testa u toku 2020. godine su pokazali otpornost pokazatelja u uslovima 

-om 19. 

 

Banka je u toku 2020. godine revidirala proces upravljanja datim rizikom, kako u 

 krizne 

planove koji se odnose na: 

Plan oporavka Banke. 

 

3.3.5. Politika upravljanja operativnim rizikom 

 

bankama ProCredit grupe. Proces upravljanja operativnim rizicima banke i grupe u celini 

objedinjeni su u svakodnevnom upravljanju rizicima i implementirani na svim nivoima 

poslovanja.  

 je u  

upravljanje rizicima. 

 

 Razumevanje uzroka operativnih rizika, 

  

 Izbegavanje gubitaka izazvanih operativnim rizicima. 

nke. 

 
  

proaktiv  
  

 

Banka ima definisanu i usvojenu Politiku kontinuiteta poslovanja Banke i Politiku bezbednosti 

Plan oporavka akti  

operativnom riziku na nivou Banke obuhvata sistem eksternog i internog 



odbor, Upravni odbor i Odbor za reviziju Banke, i to najmanje na kvartalnom nivou.

Banka je u toku 2020. godine revidirala proces upravljanja datim rizikom, kako u 

e rizika. 

 

4. KAPITAL BANKE 

Na dan 31. decembra 2020. godine regulatorni kapital Banke iznosio je RSD 16,724,044 
hiljada, odnosno EUR 142,235 hiljada 

iznad propisanog zakonskog minimuma
Banke. 
 

prudencijalne zahte

pokazatelja iz 2019. godine  

U okviru Priloga 

-

(prilozi 1-4 Odluke o objavljivanju podataka i informacija Banke). 

 

5. KAPITALNI ZAHTEVI I ADEKVATNOST KAPITALA BANKE  

rizike i Pristup osnovnog indikatora za operativni rizik.  
 

 Ostvarenja banke (%) Regulatorni minimum 
(%) 

Pokazatelj adekvatnosti osnovnog 
akcijskog kapitala 15.41 5.32 

 
Pokazatelj adekvatnosti osnovnog 

kapitala 
15.41 7.10 

 
Pokazatelj adekvatnosti kapitala 16.85 9.47 

 
 
Na osnovu prikazanih pokazatelja adekvatnosti kapitala  

iznad minimalnih regulatornih vrednosti na 
31.12.2020. godine. 
  

taja, dati su podaci o ukupnim 
kapitalnim zahtevima i p
(prilog 4 Odluke o objavljivanju podataka i informacija Banke). 
  

 
  



Rukovodstvo Banke kontinuirano prati pokazatelje adekvatnosti Banke i druge pokazatelje 

banci Srbije o ostvarenim vrednostima pokazatelja. 

6. PROCES INTERNE PROCENE ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE (ICAAP)  

Politika interne procene 

koje se kor i se 

 

Banka je uspostavila proces interne procene adekvatnosti kapitala koji odgovara prirodi, 

 

- proces je zasnovan na procesu identifikacije i merenja, odnosno procene rizika; 
- 

 u svom poslovanju; 
- 

banke; 
-  
-  

 
Za operativ

 

njegove raspodele. 
 

faze:  

1)   
2) 

 
3)  
4)  
-  

 
- 

; 
- 

adekvatnost kapitala banke i ukupnih internih kapitalnih zahteva. 
 

banke. 
 

  
 

 rizika na nivou Banke, 
odnosno korespondira sa Katalogom rizika, te u vezi sa tim, predstavlja bazni dokument za 
definiciju rizika koji se razmatraju, odnosno primenjuju se definicije iz Odluke o upravljanju 



rizicima i Odluke o adekvatnosti kapitala, osim 
je uspostavljena identifikacija rizika. 
 

 i njegovog uticaja na banku (relevantnost rizika) 

primenom scoringa. 

 

 Kreditni rizik  interni model, baziran na istorijskom modelu VaR-a 
uz nivo poverenja od 99% sa holding periodom od 1Y i metod stres testa. 

 Operativni rizik  Alternativni Standardizovani pristup (ASA). 

 - , baziran na 
istorijskom modelu VaR-a uz nivo poverenja od 90% sa holding periodom od 1Y i 
metod stres testa. 

 Kamatni rizik  GAP metod i kamatni repricing (korigovan za rizik opcija), primenom 
 od +/-200b.p na ekonomsku vrednost banke i metod stres 

testa  kamatne  i istorijski VaR za lokalnu valutu.  

 Rizik likvidnosti  GAP likvidnost i metod stres testa. 

  stresirani VaR Covariance metod sa nivoom poverenja od 90% sa 
holding periodom od 1Y i metod stres testa. 

 Kreditno devizni rizik   pristup, baziran na istorijskom 
modelu VaR-a uz nivo poverenja od 95% sa holding periodom od 1Y i metod stres 
testa. 

 Rezidualni rizik - 
VaR-a uz nivo poverenja od 95% sa holding periodom od 1Y i metod stres testa. 

 Rizik koncentracije  
, 

individualne i koncentraacije proizvoda, kao i izvora finansiranja, sa primenom i 
metoda stres testa. 

 Rizik druge ugovorne strane   i metod stres 
testa. 

 Rezidualni rizik - 
VaR-a uz nivo poverenja od 95% sa holding periodom od 1Y i metod stres testa. 

 Ostali materij - subjektivna procena, iskazuje se u vidu dodatnog 
bafera3 
Ostalih rizika manji od 5% u odnosu na zbir ukupnih regulatornih kapitalnih zahteva iz 
I Stuba. 

 

Rezultati ICAAP-a za 2020. godinu pre i posle stres testa su u nivou optimalnih vrednosti 

apetita rizika. 

 

7.   

ne iskazuje kapitalni zahtev i druge pod

objavljivanju podataka i informacija Banke).  
 

e. 
 

3  navedenih rizika i bafer kao dodatak. 



 strukturni 

sistemski rizik u visini od 3% ukupnih deviznih i devizno indeksiranih plasmana banke 

odobrenih privredi i  u Republici Srbiji. 

 

 

 

8.  RIZICIMA I PRISTUPI ZA MERENJE, ODNOSNO 
PROCENU RIZIKA 

8.1.  
 

 Banke definisana su u skladu sa Odlukom Narodne 

kao i nedospeli deo 

 

 

 

 

Performing 

  

Underperforming 

   

Default 

     

Nivo I 

meseci) 

  Nivo II 

 tokom celog 

veka trajanja) 

  Nivo III 

veka trajanja) 

 

 

 

 

 

rizika 

PAR30-90 

 

    Watch restukturiranja 

Standard restrukturiranja 

 

 

  

PAR 90 

 

Sudski procesi 

 

Credit fraud 

Risk klasifikacija 8 

Ostali znaci 

 

Postupak upravljanja kreditnim portfolijom 

   



 
 

8.2. ke vrednosti i  
 

  

 kartica klijenta ili grupe 

 

neamortizovana provizija za isplatu kredita. 

Ovako dobij
 Tokom 2020. godine Banka je 

  
 

 

 

a) Bankarske garancije 

 Jemstva i garancije 

b) Akreditive 

izvodi. Kreditne obaveze mogu da budu: 

-  

 

mora da razmatra bilo koje uslove  npr. period otkazivanja  ili penali pre otkazivanja 

kredita) 

 

 mora aktivno da prati 

sposobnosti. 

- neopozive, sve kreditne obaveze koje ne ispunjavaju gornje kriterijume 

Faktori konverzije kredita (CCF) zasnovani na karakteristikama finansijskih usluga i, ako je 

20. godine za pojedine finansijske usluge su 

implementirani faktori konverzije koji se zasnivaju na empirijskim podacima dok se za 

preostale nastavila upotreba regulatornih. 

  

Performing portfolio bez 

rizika od nastanka. 

  anim 
kreditnim rizikom.  
U zavisnosti od nivoa rizika, 

nzivnog 
upravljanja. 
 

 

Kreditni portfolio na koji se 
primenjuje upravljanje 

odnosno postupci naplate duga.



Tip kreditnog proizvoda Faktor konverzije kredita 

Kreditna linija - revolving 29.75% 

 0% 

Dozvoljeni minus 68.34% 

Kreditne kartice 9.58% 

Plative garancije 100% 

Akreditiv 50% 

 

- 

tokova 

a. 

-

neizmirenja obaveza (PD) i gubitaka na osnovu neizmirenja (LGD) i diskontuje se na 

 

Vremenski niz makroekonomskih faktora uzet je iz baze podataka MMF-

vezano za svetska ekonomska kretanja prilikom procena PD-eva i LGD-ova a na bazi 

 

  

 Procenat promene inflacije 

 Stopa nezaposlenosti 

Ove vrednosti su direktan odraz razvoja poslovnog ciklusa, pa su kao takvi validan 

makroekonomskih faktora u budu

godinu) i za predstoj  

Prilikom procene LGD-

j. 

Uticaj Covid-19 

Svetska zdravstvena organizacija 11. marta 2020. godine proglasila je COVID-19 globalnom 

Narodna banka Srbije je u periodu od 17. marta 2020. godine do Decembra 2020. godine, 

obaveznu i selektivnu ponudu moratorijuma na kredite.  



sistema Narodne banke Srbije, , implementirale sve preporuke i 

da adekvatno 

negativnim efektima. 

Detaljne informacije u vezi uticaja i efekata COVID-19 na poslovanje Banke, prikazane su u 

 

 

preko pokazatelja kvaliteta aktive na nivou celog portfolija, tako na nivou valutnih i valutno 

otpornost Banke na krizu izazvanu pandemijom COVID-a 19. 

 

 

 (poznata i kao "Individualna procena")  je 

bilansnog i vanbilansnog dela prelazi iznos od  EUR 150.000. Procena se bazira na oceni 

efektivnoj kamatnoj stopi kredi

 plasmana. 

 

a)  

da. 

b)  

pretpostavku da klijent, 

potpunosti bez naplate 

 

Individualna procena se radi najmanje kvartalno. 

, prvo se sprovodi klasifikacija finansijskih 

se razliku

 Nivo III, Underperforming  Nivo II i Performing  Nivo I). 

Tabela u nastavku prikazuje bruto izlo



zane sa i bez 

primenjenih faktora kreditne konverzije (u hiljadama RSD). 

 
Bilansne 

 

 

Transakcije 
kreditiranja 

hartija od 
vrednosti 

Finansijski 
derivati 

Bez primene 
faktora 

kreditne 
konverzije 

Sa 
primenom 

faktora 
kreditne 

konverzije 

banke 
23,656,842 3,978 796 5,000,027 23,530 

Teritorijalne autonomije 
i lokalne samouprave 

160 - - - - 

 129,093 - - - - 

Banke 4,477,887 57,278 15,104 - 20,610 

 60,332,638 31,408,666 1,633,422 - - 

 45,697,374 19,774,240 972,544 - - 

neizmirenja obaveza 
1,495,004 1,131,078 6,511 - - 

hipotekama na 
nepokretnostima 

3,685,973 593,452 193,955 - - 

 7,003,395 193,374,362 416,000 - - 

Ukupno 146,478,366 246,343,054 3,238,332 5,000,027 44,140 

20. godine 

ditiranja hartija 

primenjenih faktora kreditne konverzije (u hiljadama RSD). 

 

 
Bilansne 

 

 

Transakcije 
kreditiranja 

hartija od 
vrednosti 

Finansijski 
derivati 

Bez primene 
faktora 

kreditne 
konverzije 

Sa 
primenom 

faktora 
kreditne 

konverzije 

banke 
22,701,151 83,891 2,410 3,436,531 11,758 

Teritorijalne autonomije 
i lokalne samouprave 

160 - - - - 

V  129,074 - - - - 

Banke 4,295,670 44,185 11,792 0 19,480 

 57,000,891 29,018,287 1,592,436 - - 

 44,643,233 18,941,079 916,623 - - 

neizmirenja obaveza 
1,981,212 991,466 2,365 - - 

hipotekama na 
nepokretnostima 

4,337,682 629,229 181,517 - - 

 6,897,106 190,894,151 554,646 - - 

Ukupno 140,901,758 240,444,980 3,216,410 3,436,531 31,238 



 

i Republike Srbije, stoga 

materijalno nim oblastima u 

na 31.12.2020 (u hiljadama RSD). 

 

 licima sa teritorije 
Republike Srbije 

licima van teritorije 
Republike Srbije 

Ukupno 

 28,680,761 0 28,680,761 

Teritorijalne autonomije i 
lokalne samouprave 

       160      0 160 

 129,093 0 129,093 

Banke 47,134 4,508,443 4,555,577 

 91,528,204       543      91,528,747 

 65,207,169 5,820 65,212,989 

neizmirenja obaveza 
1,986,198       248      1,986,446 

hipotekama na 
nepokretnostima 

4,254,231        0-        4,254,231 

 198,396,490    6,750      198,403,240 

UKUPNO 390,229,440 4,521,804 394,751,244 

 

 

2020. 

nalaze u docnji (u hiljadama RSD) 

 

 
Bruto iznos 

 
u docnji do 90 dana 

u docnji 
preko 90 

dana 

Od toga 

 

statusu neizmirenja 
obaveza 

 2,626,082       163,036      1,031,625       1,291,130      

  1       -         -         -        

  137,988       3       86,482       94,224      

Javna administrativna 
tela 

 105,852       -         105,852       -        

  761,009       32,551       400,557       428,179      

Poljoprivrednici  313,175       24,240       150,715       248,852      

Preduzetnici  183,188       7,876       44,906       111,676      

  487,421       98,358       71,682       214,978      

  636,984       9       170,969       192,760      

Ostalo  464       -         461     461      

centralnim bankama 

                    
28,684,376      

                                                                           
-        

                          
-        

                                   
-        



ulaganja 

                          
129,093      

                                                                           
-        

                          
-        

                                   
-       

bankama 
                      

4,555,775      
                                                                           

-        
                          

-        
                                   

-        

fizi  
 65,471,614       2,030,095       -         8,178      

  5,491,678       105,104       -         3,994      

  33,449,453       711,154       -         2,523      

Poljoprivrednici  18,336,932       585,765       -         1,489      

Preduzetnici  3,314,740       92,852       -         172      

  4,878,811       535,220       -         -        

jedinicama 
teritorijalne 

autonomije i lokalne 
samouprave 

       
160      

                                                                           
-        

                          
-        

                                   
-        

privrednim 
 

91,741,304   1,236,373      -        1      

  1,132,241       3,494       -         1      

  30,099,612       160,567       -         -        

Ostala lica u 
finansijskom sektoru 

 66       -         -         -        

Poljoprivrednici  4,848,613       23,127       -         -        

Preduzetnici  2,309,195       334,043       -         -        

  44,442,604       688,626       -         -        

  8,908,973       26,516      -         -        

hipotekama na 
nepokretnostima 

 4,279,425       342,696       -         -        

  774,187       2,795       -         -        

  1,846,139       72,289       -         -        

Poljoprivrednik  103,331       -         -         -        

Preduzetnik  130,063       -         -         -        

  872,570       179,029       -         -        

  541,001       88,583       -         -        

Ostalo  12,133       -         -         -        

  200,377,757       9       -         -        

Grand Total  397,865,587       3,772,208      1,031,625       1,299,309      

 

 u hiljadama 

RSD) 

 
 

do mesec 
dana 

 
od 31 do 
90 dana 

 
od 91 do 
180 dana 

 
od 181 do 
365 dana 

 
> 365 dana 

centralnim bankama 
28,671,847 - - 8,914 - 

 bankama 4,555,577 - - - - 



 
 

do mesec 
dana 

 
od 31 do 
90 dana 

 
od 91 do 
180 dana 

 
od 181 do 
365 dana 

 
> 365 dana 

licima 
9,650,439 13,498,818 2,157,757 16,419,347 13,460,077 

 
9,252,028 21,232,682 1,537,766 19,468,784 16,399,145 

 
1,342 - -  127,752 

autonom. i lokal. 
 samouprave 

160 - - - - 

 195,477,948 40,089 - 198,884 2535,776 

hipotekama na 
nepokretnostima 

669,641 1,657,680 100,886 1,147,421 678,603 

UKUPNO 248,278,983 36,429,269 3,796,409 37,243,350 33,201,352 

 

. 

na teritoriji RS (u hiljadama RSD) 

  
Na teritoriji Republike Srbije 

 
.u 

docnji do 90 

dana 

Od toga sa 

za kreditni 
rizik 

Od toga sa 
specif. 

za kreditni 
rizik 

Obezvre
ena 

u docnji > 
90 dana 

Od toga sa 

za kreditni 
rizik 

Od toga 
sa specif. 

v. za 

kreditni 
rizik 

neizmirenja obaveza 
 161,942       55,121       106,820       874,886       351,631       523,255      

  -         -         -         57,256       57,256       -        

  31,517       23,018       8,500       387,063       89,565       297,498      

Poljoprivrednici  24,234       24,234       -         142,742       124,447       18,295      

Preduzetnici  7,869       7,869       -         44,905       44,905       -        

  98,321       -         98,321       71,682       12       71,671      

  -         -         -         170,777       34,986       135,792      

Ostalo  -         -         -         461       461       -        

 
 5,455       5,455       -         -       -         -        

  2,759       2,759       -         -         -         -        

  2,523       2,523       -         -         -         -        

Poljoprivrednici  172       172       -         -         -         -        

UKUPNO  167,396       60,576       106,820       874,886       351,631       523,255      

 

Na kraju 2020. godine nije bilo o ih 

jama van teritorije RS. 

 



20. (u hiljadama RSD) 
Kretanje IFRS rezervisanja u 2020.  Nivo 1   Nivo 2   Nivo 3   Ukupno  

 stanje - 1.1.2020 386.591 34.537 616.420 1.037.548 

Transfer u nivo 1 27.591 (27.000) (591) - 

Transfer u nivo 2 (42.291) 43.785 (1.494) - 

Transfer u nivo 3 (15.342) (38.156) 53.498 - 

Promene IFRS rezervisanja po osnovu 

promene kreditnog rizika (133.265) 57.004 475.627 399.366 

Ispravka vrednosti po osnovu novih 

plasmana 233.654 26.387 25.744 285.785 

Smanjenje usled naplate (28.531) (19.647) (194.290) (242.468) 

Otpisi- prebacivanje na vanbilansnu 

evidenciju - - (352.753) (352.753) 

Kursne razlike i unwinding - - (16.292) (16.292) 

Stanje na 31.12.2020. 428.407 76.910 605.869 1.111.186 

Promene u ispravkama vrednosti i potrebnoj rezervi za bilansnu i vanbilansnu aktivu 

prikazane su za bilansnu aktivu i vanbilansne stavke koje se klasifikuju u skladu sa v

 

Promene u iznosima ispravke vrednosti i potrebnoj rezervi tokom 2020. godine (u hiljadama 

RSD) 

Ispravka vrednosti 31.12.2020. 

 1,037,548 

e u toku perioda 2,548,439 

naplate (unwinding effect) 
(16,159) 

Ostala smanjenja u toku perioda (2,105,756) 

 (352,886) 

Stanje na kraju perioda 1,111,186 

Potrebna rezerva 31.12.2020 

 0 

 0 

Smanjenje u toku perioda 0 

 0 

Stanje na kraju perioda 0 

 

Tabela u nastavku  

stavki banaka. Deo bilansne i vanbilansne aktive banaka koji se ne klasifikuje nije prikazan u 

donjoj tabeli. 

Bilansna aktiva i vanbilansne stavke koje se klasifikuju ( u hiljadama RSD) 



Bilansna aktiva i vanbilansne stavke koje se klasifikuju  

Vrsta druge 
ugovorne 

strane 
A B V G D Ukupno 

Banke 9,550,521 0 0 29,395 1 9,579,918 

 6,090,999 1,202,459 29,111 52,680 160,846 7,536,095 

Pravna lica i 
preduzetnici 

45,069,407 58,851,980 23,443,968 2,672,455 2,823,953 132,861,763 

Poljoprivrednici 19,422,801 3,137,234 165,929 445,922 430,165 23,602,051 

Ostalo 588,546 22,541 1,173 121 106,310 718,691 

Ukupno  80,722,274 63,214,213 23,640,182 3,200,572 3,521,275 174,298,517 

 

 

za kreditiranje izvoza), odnosno nivoe kreditnog kvaliteta definisane Odlukom o adekvatnosti 

kapitala za : 

 

Kategorija 
najmanjih premija 
osiguranja izvoza 

     0  1    2   3 4 5 6 7 

Ponder kreditnog 
rizika 

   0% 0% 20% 50%   100%   100%     100%   150% 

 

kreditni rizik za sl  iskazane u tabelama u nastavku: 

  

 . 

 

 ( u hiljadama RSD) 

Kategorija najmanjih 
premija osiguranja 

izvoza 

Ponder kreditnog 
rizika 

 Nakon kreditne 
 

0 0% 28,680,761 31,369,564 

1 0% - - 

2 20% - - 

3 50% - - 

4 100% - - 

5 100% - - 

6 100% - - 

7 150% - - 

 

 (u hiljadama RSD) 

Kategorija najmanjih 
premija osiguranja 

izvoza 

Ponder kreditnog 
rizika 

 Nakon kreditne 
 

0 0% - - 

1 0% - - 

2 20% 4,498,448 4,498,448 

3 50% - - 

4 100% 57,129 15,104 

5 100% - - 

6 100% - - 



7 150% - - 

 

8.3.  kreditnog rizika 

Vrednovanje instrumenata kred  

upravljanje tim instrumentima (Politika procene vrednosti kolaterala)
kreditnog rizika  koje koristi i 

i 

bi obezbedila efektivnost u  
 

- 

kapitalnog zahteva za kreditni rizik - primenom og metoda kod postojanja valutne 

uje se Jednostavan metod.

 
1)  
2) teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave;  
3) azvojne banke; 
4)  

 
Banka je internim aktom uredila i izbor eksterne agencije za dodelu kreditnog rejtinga kao i 

g rizika. 

 

 
 
Banka po

 

Sredst Politikom procene vrednosti kolaterala 

cene 

 

i stambenim objektima, zaloga nad pokretnom imovinom, jemstva pr

 

sprovodi se 

su predmet provere i 

 

 komparativna metoda,  

 ,  

 prihodovna metoda. 



 

Kao osnovni princip, vrednost kolaterala se proverava 

odgo  se nova eksterna procena (reprocena) 

sprovodi 

 

 

 

pre i po klasama 

 

Klase 
 

Neto 

pre 
primene 
kreditne 

zamenom 
pondera 

kreditnog 
rizika 

 

pondera kreditnog rizika 

Neto 

posle 
primene 
kreditne 

zamenom 
pondera 

kreditnog 
rizika 

Efektivna 
vrednost 

(E*) 

Vrednost 
 

Gotovinski  
depozit 

Garancije 

Efekti 
primene 

instr.kred. 

ukupno (-) 

Efekti 
primene 

instr.kred. 

ukupno (+) 

centralne 
banke 

28,680,761 - - - 2,691,985 31,372,746 31,372,746 31,369,564 

Teritorijalne 
autonomije i 

lokalne 
samouprave 

160 - - - - 160 160 160 

e razvojne 
banke 

- - - - 8,719,374 8,719,374 8,719,374 8,719,374 

ulaganja 
129,093 - - - - 129,093 129,093 129,093 

Banke 4,555,577 - - - - 4,555,577 4,555,577 4,513,552 

Privredna 
 

91,528,747 460,318 7,848,748 8,309,066 - 83,219,682 83,219,682 53,515,237 

 65,212,989 71,154 3,507,425  3,578,578  - 61,634,411  61, 634,411 42,864,785  

Dospela 

 

1,986,445 - 49,564 49,564 - 1,936,882 1,936,882 818,123 

hipotekama 
na 

nepokretnos
tima  

4,254,231 - - - - 4,254,231 4,254,231 3,855,446 

Ostale 
 

198,403,239 - 5,623.00 5,623.00 531,472.00 198,929,088 198,929,088 5,886,511 

Ukupno 394,751,242 531,472 11,411,360 11,942,831 11,942,831 394,751,244 394, 751,244 151,671,845 

 

U toku 2020
 nematerijalne i materijalne 

: plative  prvoklasnog 
 i -19) 

banaka 

kojima se u skladu s Odlukom NBS dodeljuje ponder 0%, 

namenske depozite (gotovina), a za e nepokretnostima - 
stambene i poslovne nepokretnosti, odnosno kolaterale koji ispunjavaju uslove 
podobnosti u skladu sa odlukom NBS, a prikazani u prethodnoj tabeli. 



 

Banka n

konc

 

skladu sa Odlukom Narodne ban  

9. RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE 

 

 SWAP-ovi kamatnih stopa u istoj valuti, 

 Valutni SWAP-ovi 

 transakcije po osnovu repo i reverse repo ugovora. 
 

pekulativne akt

e valutnom 

riziku ili riziku kamatne stope.  

Investicije u finansijske derivate, repo i reverse 

cima, a ne generisanje profita. 

vorne strane Banka koristi metod 

 

V

hiljadama RSD): 

 

  
ugovorne strane 

i centralnim bankama 
31,369,564 5,023,557 

 4,513,552 20,610 

e na reverse repo transakcije i 

valutne svopove 

 

 derivata (fx 

swap) sa dr kapitalni zahtev u 

iznosu od 330 hiljada RSD. 

Tokom 2020. godine banka je derivatne transakcije obavljala sa Narodnom 

bankom Srbije i sestrinskom bankom ProCredit Bank Germany 

meseca. 

P

na 31.12.2020 (u hiljadama RSD) 



Opis Nominalni iznos ugovora Pozitivna fer vrednost / Kamata 

Valutni SWAP 563,136  1,312  

Valutni SWAP 467,386  2,970  

Valutni SWAP 1,176,498  2,881  

REPO sa NBS 5,000,000  27  

bila je u okviru ciljanih vrednosti apetita rizika. 

 

 

10.  

cenovnom i robnom riziku.  

USD. Intern  strukture kredita i depozita.  

Banka za kalkulaciju kapitalnog zahteva za devizni rizik koristi Standardizovani pristup 

definisan Odlukom o adekvatnosti kapitala.  

Kapitalni zahtev za devizni rizik ob na kraju 2020. godine iznosio je 33,055 hiljada 

RSD, dok je pokazatelj deviznog rizika iznosio 2.47%, odnosno u proseku cca 4% tokom 

godine.  

okviru ciljanih vrednosti apetita rizika. 

 

11. OPERATIVNI RIZIK 

 

 za operativni rizik 

koji je na 31.12.2020. 627,229 hiljada RSD. 

e prati kroz RED bazu operativno

, koje se prati u okviru sistema limita na 

 

okviru ciljanih vrednosti apetita rizika. 

 

12. KAMATNI RIZIK PO OSNOVU POZICIJA IZ BANKARSKE KNJIGE 

Merenje kamatnog rizika Ba
kamatnom riziku primenom GAP analize, istorijskog VaR metoda i stres testiranja, na 
kvartalnom i  nivou, respektivno. 
 

om kamatnog repricinga i 

primenom paralelnog -200bp na pozicije bankarske knjige po svim 



iskazivanjem marginalnih gap-ova po vremenskim periodima uz korekciju za rizik 

opcionalnosti po osnovu eksplicitnih (automatskih) opcija. 

pretpostavkama: 

- kamatonosne, odnosno kamatno osetljive pozicije su sve pozicije aktive 
 )

kamata, dok su nekamatonosne, odnosno kamatno neosetljive pozicije one pozicije 
 

-  zbirno 
valutama i zbirno za ostale valute. 

- indeksirani krediti se posmatraju u valuti u skladu sa planom otplate kredita. 
- p

 pozicija, odnosno po planu otplate, dok se pozicije sa 

 
-  za a une

prema distribuciji po vremenskim korpama iz stabilnosti depozita, dok se ostale 
 

 

un kamatnog gepa (prethodno), sa ciljem da kvantifikuje vrednost, 

rezultat je bolje merenje uticaja i zadovoljavanje regulatornih zahteva i najbolje prakse. 

 

 

U skladu sa preporukama Bazelskog standarda i EBA- elier-

ovom metodu, koji podrazumeva da se instrument posmatra iz dva dela. Volatilnost 

EURIBOR-

st  

ekonomsku vrednost kapitala kao i na neto prihod od kamata u periodu od dvanaest meseci. 
 
U o

kamatnom riziku primenom metoda kamatnog repricing-

posebno analizirani u okviru ovog dokumenta. 

 

U toku 2020 kamatnom riziku u redovnim i u uslovima stresa, bila je u 

okviru ciljanih vrednosti apetita rizika

kapitala Banke. 

 

13. U SEKJURITIZOVANIH POZICIJA 

-a sa ostatkom duga od 

632,845.61 EUR (celokupan iznos u default-u) iz prethodnih godina.  



ja za koje se ne 

  

 

14.  

e u 

 uloge drugih lica. 

-  od 23.04.2018. godine nalazi u procesu dobrovoljne 

likvidacije, kao i posedovanje akcija SWIFT -  dodeljene Banci od strane pomenute institucije 

 

 

 na 31.12.2020. 

hiljadama RSD) 

ena 
Opis tipa 
ulaganja 

Namera 
ulaganja 

Iznos neto 
 

Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication - SWIFT, Brisel, Belgija 

Akcije Ostalo 1,342 

ProCredit Leasing d.o.o. Beograd 
povezanih lica ulaganje 

127,752 

                             Ukupno 129,093 

 -  ProCredit Leasing d.o.o. Beograd, 

vrednuju se po nabavnoj vrednosti.  

Fer vrednost finansijskih sredstava koje se kotiraju na berzi  - akcije SWIFT-a, zasniva se na 

Revalorizacione rezerve po osnovu fer vrednosti akcija Swifta 

na dan 31.12.2020 iznose 604,656.18 RSD. 

 

 

15.  

nke, koji je 

na dan 31.12.2020. godine iznosio 10.01 NBS Metodologijom za 

. 

 

16. 
 

ProCr 31.12.2020. nije bila u obavezi da sastavlja 

 



ПИ-КАП

                                                     Подаци који се односе на капитал банке 

(у хиљадама динара)

Редни бр. Назив позиције Износ Веза са ОАК*

Основни акцијски капитал: елементи

1 Инструменти основног акцијског капитала и припадајуће емисионе премије
6,439,757

1.1. од чега: акције и други инструменти капитала који испуњавају услове из тачке 8.ОАК
3,663,012

тачка 7. став 1. одредба под 

1) и тачка 8.

1.2.
од чега: Припадајуће емисионе премије уз инструменте из тачке 1.1. тј. износ уплаћен изнад номиналне 

вредности тих инструмената 2,776,745

тачка 7. став 1. одредба под 

2) 

2
Добит из ранијих година која није оптерећена никаквим будућим обавезама, а за коју је скупштина банке донела 

одлуку да ће бити распоређена у основни акцијски капитал 6,814,589
тачка 10.став 1.

3

Добит текуће године или добит из претходне године за коју скупштина банке још није донела одлуку да ће бити 

распоређена у основни акцијски капитал која испуњава услове из тачке 10. ст. 2. и 3. за укључивање у основни 

акцијски капитал

тачка 10. ст. 2. и 3. 

4 Ревалоризационе резерве и остали нереализовани добици 678,570
тачка 7. став 1. одредба под 

4) 

5 Резерве из добити и остале резерве банке, осим резерви за опште банкарске ризике 1,643,864
тачка 7. став 1. одредба под 

5) 

6 Резерве за опште банкарске ризике 
тачка 7. став 1. одредба под 

6) 

7 Учешћа без права контроле (мањинска учешћа)  која се признају у основном акцијском капиталу **

8 Основни акцијски капитал пре регулаторних прилагођавања и одбитних ставки (збир од 1 до 7) 15,576,780

Основни акцијски капитал: регулаторна прилагођавања и одбитне ставке

9 Додатна прилагођавања вредности (-) тачка 12. став 5.

10 Нематеријална улагања, укључујући гудвил (умањена за износ одложених пореских обавеза) (-) -285,850
тачка 13. став 1. одредба под 

2)

11

Одложена пореска средства која зависе од будуће профитабилности банке, изузев оних која простичу из 

привремених разлика, умањена за повезане одложене пореске обавезе  ако су испуњени услови из тачке 14. став 1. 

ОАК

тачка 13. став 1. одредба под 

3)

12
Фер вредности резерви у вези са добицима или губицима по основу инструмената заштите од ризика новчаног тока 

за финансијске инструменте који се не вреднују по фер вредности, укључујући и пројектоване новчане токове

тачка 12. став 1. одредба под 

1)

13 ИРБ приступ: негативан износ разлике добијен обрачуном у складу с тачком 134. ОАК (-)
тачка 13. став 1. одредба под 

4)

14 Повећање капитала које је резултат секјуритизације изложености (-) тачка 11. 

15
Добици или губици по основу обавеза банке вреднованих према фер вредности који су последица промене 

кредитне способности банке 

тачка 12. став 1. одредба под 

2)

16 Имовина у пензијском фонду са дефинисаним накнадама у билансу стања банке (-) 
тачка 13. став 1. одредба под 

5)

17

Директна, индиректна и синтетичка улагања банке у сопствене инструменте основног акцијског капитала, укључујући 

и сопствене инструменте основног акцијског капитала које је банка дужна или може бити дужна да откупи на основу 

уговорне обавезе (-) 

тачка 13. став 1. одредба под 

6)

18
Директна, индиректна и синтетичка улагања у инструменте основног акцијског капитала лица у финансијском 

 сектору која имају узајамна  улагања у банци, а која су извршена ради приказивања већег износа капитала банке (-) 

тачка 13. став 1. одредба под 

7)

19
Применљиви износ директних, индиректних и синтетичких улагања банке у инструменте основног акцијског капитала 

лица у финансијском сектору у којем банка нема значајно улагање (-) 

тачка 13. став 1. одредба под 

8)

20
Применљиви износ директних, индиректних и синтетичких улагања банке у инструменте основног акцијског капитала 

лица у финансијском сектору у којем банка има значајно улагање (-) 

тачка 13. став 1. одредба под 

9)

21
Износ изложености које испуњавају услове за примену пондера ризика од 1.250 %, а које банка одлучи да одбије од 

основног акцијског капитала уместо да примени тај пондер

тачка 13. став 1. одредба под 

11)

21.1.

од чега: учешћа у лицима која нису лица у финансијском сектору у износу преко 10% капитала тих лица, односно 

учешћа која омогућавају ефективно вршење знатног утицаја на управљање правним лицем или на пословну 

политику тог правног лица (-) 

тачка 13. став 1. одредба под 

11) алинеја прва

21.2. од чега: секјуритизоване позиције (-) 
тачка 13. став 1. одредба под 

11) алинеја друга

21.3. од чега: слободне испоруке (-)
тачка 13. став 1. одредба под 

11) алинеја трећа

22

Одложена пореска средства која зависе од будуће профитабилности банке и која проистичу из привремених разликa 

(износ изнад 10% основног акцијског капитала банке из тачке 21. став 2, умањен за износ повезаних пореских 

обавеза ако су испуњени услови из  тачке 14. став 1. ОАК ) (-)

тачка 21. став 1. одредба под 

1)

23
Збир одложених пореских средстава и улагања у лица у финансијском сектору у којима банка има значајно улагање 

из тачке 21. став 1. ОАК, који прелази лимит из тачке 21. став 3. ОАК (-)  
тачка 21. став 1. 

23.1.
од чега: Директна, индиректна и синтетичка улагања у инструменте основног акцијског капитала лица у 

финансијском сектору у којем банка има значајно улагање 

тачка 21. став 1. одредба под 

2)

23.2. од чега: Одложена пореска средства која проистичу из привремених разликa 
тачка 21. став 1. одредба под 

1)

24 Губитак текуће и ранијих година, као и нереализовани губици (-)
тачка 13. став 1. одредба под 

1)

25

Износ пореза у вези са елементима основног акцијског капитала који се може предвидети у време обрачуна 

капитала, осим ако је банка претходно кориговала износ елемената основног акцијског капитала у износу у којем ти 

порези смањују износ до којег се елементи основног акцијског капитала могу користити за покриће ризика или 

губитака (-)

тачка 13. став 1. одредба под 

12)

26
Износ за који одбитне ставке од додатног основног капитала банке премашују износ додатног основног капитала 

банке (-)

тачка 13. став 1. одредба под 

10)

Прилог 1



27 Износ потребне резерве за процењене губитке по билансној активи и ванбилансним ставкама банке 
тачка 13. став 1. одредба под 

13)

28 Укупна регулаторна прилагођавања и одбитне ставке од основног акцијског капитала (збир од 9 до 27) -285,850

29 Основни акцијски капитал (разлика између 8 и 28) 15,290,930



Додатни основни капитал: елементи

30 Акције и други инструменти капитала који испуњавају услове из тачке 23. ОАК и припадајуће емисионе премије 
тачка 22. став 1. одредбе под 

1) и под 2)

31
Инструменти основног капитала издати од стране подређених друштава који се признају у додатном основном 

капиталу**

32 Додатни основни капитал пре одбитних ставки (30+31)
0

Додатни основни капитал: одбитне ставке

33
Директна, индиректна и синтетичка улагања банке у сопствене инструменте додатног основног капитала, укључујући 

инструменте које је банка дужна да откупи на основу постојеће уговорне обавезе (-) 

тачка 26. став 1. одредба под 

1)

34
Директна, индиректна и синтетичка улагања у инструменте додатног основног капитала лица у финансијском 

сектору која имају узајамна улагања у банци која су извршена ради приказивања већег износа капитала банке (-)

тачка 26. став 1. одредба под 

2)

35
Применљиви износ директних, индиректних и синтетичких улагања у инструменте додатног основног капитала лица 

у финансијском сектору у којима банка нема значајно улагање (-) 

тачка 26. став 1. одредба под 

3)

36

Директна, индиректна и синтетичка улагања банке у инструменте додатног основног капитала лица у финансијском 

сектору у којима банка има значајно улагање, искључујући позиције по основу вршења покровитељства емисије 

хартија од вредности које се држе пет радних дана или краће  (-) 

тачка 26. став 1. одредба под 

4)

37 Износ за који одбитне ставке од допунског капитала банке премашују износ допунског капитала банке (-) 
тачка 26. став 1. одредба под 

5)

38 Укупне одбитне ставке од додатног основног капитала (збир од 33 до 37) 0

39 Додатни основни капитал (разлика између 32 и 38) 0

40 Основни капитал (збир 29 и 39) 15,290,930

Допунски капитал: елементи

41
Акције и други инструменти допунског капитала и субоординиране обавезе, који испуњавају услове из тачке 28. ОАК 

и припадајуће емисионе премије уз инструменте
1,433,113

тачка 27. став 1. одредбе под 

1) и под 2)

42 Инструменти капитала издати од стране подређених друштава који се признају у допунском капиталу **

43 Прилагођавања за кредитни ризик која испуњавају услове за укључивање у допунски капитал 
тачка 27. став 1. одредбе под 

3) и под 4)

44 Допунски капитал пре одбитних ставки (збир од 41 до 43) 1,433,113

Допунски капитал: одбитне ставке

45
Директна, индиректна и синтетичка улагања банке у сопствене инструменте допунског капитала и субординиране 

обавезе, укључујући инструменте које је банка дужна да откупи на основу постојеће уговорне обавезе (-)

тачка 30. став 1. одредба под 

1)

46

Директна, индиректна и синтетичка улагања у инструменте допунског капитала и субординиране обавезе лица у 

финансијском сектору која имају узајамна улагања у банци која су извршена ради приказивања већег износа 

капитала банке  (-) 

тачка 30. став 1. одредба под 

2)

47
Применљиви износ директних, индиректних и синтетичких улагања у инструменте допунског капитала и 

субординиране обавезе лица у финансијском сектору у којима банка нема значајно улагање (-) 

тачка 30. став 1. одредба под 

3)

48

Директна, индиректна и синтетичка улагања банке у инструменте додатног основног капитала и субординиране 

обавезе лица у финансијском сектору у којима банка има значајно улагање, искључујући позиције по основу вршења 

покровитељства емисије хартија од вредности које се држе пет радних дана или краће (-) 

тачка 30. став 1. одредба под 

4)

49 Укупне одбитне ставке од допунског капитала (збир од 45 до 48) 0

50 Допунски капитал (разлика између 44 и 49) 1,433,113

51 Укупни капитал  (збир 40 и 50) 16,724,043

52 Укупна ризична актива 99,246,781 тачка 3. став 2.

Показатељи адекватности капитала и заштитни слојеви капитала

53 Показатељ адекватности основног акцијског капитала банке (%) 
15.41

тачка 3. став 1. одредба под 

1)

54 Показатељ адекватности основног капитала банке (%) 
15.41

тачка 3. став 1. одредба под 

2)

55 Показатељ адекватности капитала банке (%) 
16.85

тачка 3. став 1. одредба под 

3)

56 Укупни захтеви за заштитне слојеве капитала (%)***
5.06%

тачка 433. 

57 Основни акцијски капитал расположив за покриће заштитних слојева (%)****
10.09

* OAK - Одлука о адекватности капитала банке

** попуњава највише матично друштво које је на основу података из консолидованих финансијских извештаја, у складу са одлуком којом се уређује контрола банкарске групе на консолидованој основи , 

дужно да израчунава капитал за банкарску групу

*** као проценат ризичне активе

****рачуна се као основни акцијски капитал банке (изражен као проценат ризичне активе) умањен за основни акцијски капитал банке који се користи за одржавање показатеља адекватности основног 

акцијског капитала банке из тачке 3. став 3. одредба под 1) ОАК, показатеља адекватности основног капитала банке из тачке  3. став 3. одредба под 2) ОАК и показатеља адекватности капитала банке  из 

тачке 3. став 3. одредба под 3) ОАК.



Прилог 2 ПИ–ФИКАП

Подаци о основним карактеристикама финансијских 

инструмената који се укључују у обрачун капитала банке  

Редни бр. Карактеристике инструмента Обичне акције
Субординиран

и дуг

Субординирани 

дуг

1.
Емитент “Procredit Bank” 

ад Београд

“Procredit Bank” 

ад Београд

“Procredit Bank” 

ад Београд

1.1.
Јединствена ознака (нпр. CUSIP, ISIN или ознака Bloomberg за приватне пласмане) ISIN: 

RSPCBSE49440

/ /

Третман у складу с прописима

2. Третман у складу са Одлуком о адекватности капитала банке

 Инструмент 

основног 

акцијског 

капитала

Инструмент 

допунског 

капитала

Инструмент 

допунског 

капитала

3.
Индивидуални/(пот)консолидовани/индивидуални и (пот)консолидовани ниво укључивања 

инструмента у капитал на нивоу групе

Индивидуални и 

групни

Индивидуални и 

групни

Индивидуални и 

групни

4. Тип инструмента 

Обичне акције Субординирани 

дуг издат у 

виду 

финансијског 

инструмента

Субординирани 

дуг издат у виду 

финансијског 

инструмента

5.
Износ који се признаје за потребе израчунавања регулаторног капитала (у хиљадама динара, 

са стањем на дан последњег извештавања)

3,663,012 394,466,761 1,038,646,564

6. Номинална вредност инструмента

3,663,012 705,481,200 1,175,802,000

6.1.
Емисиона цена 1,000 705,481,200 1,175,802,000

6.2.
Откупна цена 1,000 705,481,200 1,175,802,000

7. Рачуноводствена класификација

Акцијски капитал Обавеза – 

амортизована 

вредност

Обавеза – 

амортизована 

вредност

8. Датум издавања инструмента
05.04.2001 18.10.2013 23.12.2011

9. Инструмент с датумом доспећа или инструмент без датума доспећа
Без датума 

доспећа

С датумом 

досепећа

С датумом 

досепећа

9.1. Иницијални датум доспећа

Без датума 

доспећа

18.10.2023 01.06.2025

10. Опција откупа од стране емитента уз претходну сагласност надлежног тела

Не Да Да

10.1.
Први датум активирања опције откупа, условни датуми активирања опције откупа и откупна 

вредност 

/ било који 

дан

100%

било који дан

100%

10.2. Накнадни датуми активирања опције откупа (ако је применљиво)

/ било који 

дан

било који дан

Купони/дивиденде

11. Фиксне или променљиве дивиденде/купони 
Променљиви Променљиви Променљиви

12. Купонска стопа и повезани индекси
НП 6-месечни 

еурибор + 

6.25%

6-месечни 

еурибор + 

6.3%

13. Постојање механизма обавезног отказивања дивиденде
НЕ НЕ НЕ

14.1.
Потпуно дискреционо право, делимично дискреционо право или без дискреционог права у 

вези с временом исплате дивиденди/купона

Потпуно 

дискреционо 

право

 Без 

дискреционо

г права

 Без 

дискреционог 

 права

14.2.
Потпуно дискреционо право, делимично дискреционо право или без дискреционог права у 

вези са износом дивиденди/купона

Потпуно 

дискреционо 

право

 Без 

дискреционо

г права

 Без 

дискреционог 

 права

15. Мoгућност повећања приноса (step up ) или других подстицаја за откуп 

Не Не Не

16. Некумулативне или кумулативне дивиденде/купони
Kумулативни Некумулативни Некумулативни

17. Конвертибилан или неконвертибилан инструмент
Неконвертибилан Конвертибилан Конвертибилан

 



18. Ако је конвертибилан, услови под којима може доћи до конверзије 

/ Нису 

дефинисани

Нису дефинисани

19. Ако је конвертибилан, делимично или у целости 

/ У целости У целости

20. Ако је конвертибилан, стопа конверзије

/ 1:1 1:1

21. Ако је конвертибилан, обавезна или добровољна конверзија

/ Добровољна Добровољна

22. Ако је конвертибилан, инструмент у који се конвертује

/ Обичне акције Обичне акције

23. Ако је конвертибилан, емитент инструмента у који се конвертује

/ “Procredit Bank” 

ад Београд

“Procredit Bank” 

ад Београд

24. Могућност смањења вредности

Не Не Не

25.
Ако постоји могућност смањења вредности, услови под којима може доћи до смањења 

вредности 

/ / /

26.  Ако постоји могућност смањења вредности, делимично или у целости 

/ / /

27. Ако постоји могућност смањења вредности, трајно или привремено

/ / /

28. Ако је смањење вредности привремено, услови поновног признавања

/ / /

29.
Тип инструмента који ће се при стечају, односно ликвидацији наплатити непосредно  пре 

наведеног инструмента 

Субординирани 

дуг издат у виду 

финансијског 

инструмента

Друго Друго

30. Неусклађене карактеристике конвертованих инструмената
/ / /

31. Ако постоје навести неусклађене карактеристике
/ / /



Напомене за попуњавање обрасца ПИ–ФИКАП 

Редни бр. Карактеристике инструмента Опис

1.
Правно лице које је извршило емисију инструмента.                                                                                                                

Слободан текст.                                       

1.1.
Јединствена ознака (нпр. CUSIP, ISIN или ознака Bloomberg за приватне пласмане).                                 Слободан текст . 

2.

Наводи се третман  у складу са Одлуком о адекватности капитала банке.                                                             Избор 

опције: Инструмент основног акцијског капитала ,  Инструмент додатног основног капитала, Инструмент допунског 

капитала, Непризнато.

3.
Наводи се ниво укључивања инструмента у капитал на нивоу групе                                                                                          

Избор опције: Индивидуални, (Пот)консолидовани , Индивидуални и (пот)консолидовани                                                                              

4.

Избор типа инструмента.                                                                                                                                                                    

Избор опције: Обичне акције, Некумулативне преференцијалне акције, Кумулативне преференцијалне акције, 

Некумулативне конвертибилне преференцијалне акције, Кумулативне конвертибилне преференцијалне акције, Варанти, 

Конвертибилне обвезнице, Учешћа без права контроле (мањинска учешћа), Субординирани дуг издат у виду финансијског 

инструмента, Друго. 

5.

Износ који се признаје за потребе израчунавања  регулаторног капитала.                                                                                                                                                                                             

                                                                                                          Слободан текст – посебно нагласити ако су делови признати 

у различитим нивоима капитала и ако је износ који се признаје у регулаторне сврхе различит од оног који је добијен при 

емисији инструмента

6.

Наводи се номинална  вредност инструмента (у валути емисије и у валути која се користи за потребе извештавања ).                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                         Слободан текст. 

6.1.
Емисиона цена инструмента.                                                                                                                                    Слободан текст.

6.2.
Откупна цена инструмента.                                                                                                                                       Слободан текст.

7.

Наводи се рачуноводствена класификација инструмента.                                                                                                              

Избор опције: Акцијски капитал, Обавеза – амортизована вредност, Обавеза – фер вредност, учешћа без права 

контроле (мањинска учешћа) у подређеном друштву.

8.
Наводи се датум издавања  инструмента.                                                                                                                                        

Слободан текст.

9.
Наводи се да ли је реч о инструменту с датумом доспећа или инструменту без датума доспећа                                                 

      Избор опције: С датумом досепећа, без датума доспећа

9.1.

Ако је реч о инструменту без датума доспећа, бира се опција Без датума доспећа .

Ако је реч о инструменту с датумом доспећа, наводи се иницијални датум доспећа (дан, месец и година) .                                                                                                                                                   

                                                                                                                            Слободан текст.

10.
Наводи се да ли постоји опција откупа на страни емитента (све врсте опција откупа).                                                                                                                                                                                

                                                                                                                  Избор опције: Да, Не.

10.1.

За инструменте са опцијом откупа од стране емитента наводи се први датум активирања опције откупа ако 

инструмент има опцију откупа на одређени датум (дан, месец и година), као и, додатно, да ли инструмент садржи 

опцију откупа у случају одређеног пореског и/или регулаторног догађаја . Наводи се и откупна цена. Ова информација 

помаже при процени трајности инструмента.                                                                                                                                       

Слободан текст.

10.2.

Ако постоји опција откупа, наводе се накнадни датуми активирања опције откупа, ако је применљиво. Ова 

информација помаже при процени трајности инструмента.                                                                                                                                                         

                                            Слободан текст.

11.
Наводи се да ли су дивиденде/купони фиксни, променљиви, сада фиксни а касније ће бити променљиви или сада 

променљиви а касније ће бити фиксни.                                                                                                                                          

Избор опције: Фиксни, Променљиви, Фиксни па променљиви, Променљиви па фиксни.                                                                                    

12.
Наводи се купонска стопа инструмента и индекси повезани са купоном/дивидендом.                          Слободан текст .

13.
Наводи се да ли неплаћање  купона или дивиденди по основу инструмента спречава исплату дивиденди по основу 

обичних акција (тј. постоји ли механизам  обавезног отказивања дивиденде).                                           Слободан текст.

14.1.

Наводи се да ли постоји потпуно дискреционо право, делимично дискреционо право или не постоји дискреционо 

право у вези с тим да ли ће дивиденде/купони бити исплаћени или не.                                                                                                                   

                           Ако институција има потпуно право да у било којим условима откаже плаћање дивиденди/купона, 

бира се опција Потпуно дискреционо право (укључујући и ситуацију када постоји механизам  обавезног отказивања 

дивиденде који не спречава банку да откаже исплате по инструменту).                                                                                                                                                       

                                                                 Ако постоје одређени услови који морају бити испуњени да би институција могла 

да откаже исплату дивиденди/купона (нпр. капитал испод одређеног прага), бира се опција Делимично дискреционо 

право.                                                                                                                     Ако институција не може да откаже исплату 

дивиденди/купона осим у случају несолвентности, бира се опција Без дискреционог права.                                                                                                                                        

                                                                                    Избор опције:  Потпуно дискреционо прево, Делимично дискреционо 

право, Без дискреционог права.       Слободан текст:  (навести разлоге дискреционог права, постојање механизма 

обавезног исплаћивања дивиденде, постојање механизма обавезног отказивања дивиденде, алтернативног механизма 

исплате купона (ACSM) 

14.2.

Наводи се да ли постоји потпуно дискреционо право, делимично дискреционо право или не постоји дискреционо 

право у вези са износом дивиденди/купона.                                                                                                                                                                

                        Избор опције:  Потпуно дискреционо прево , Делимично дискреционо право, Без дискреционог права.

15.

Наводи се да ли постоји мoгућност повећања приноса (step up) или других подстицаја за откуп.                                                                                                      

                                                            Избор опције : Да, Не.

16.
Наводи се да ли су дивиденде/купони кумулативани или некумулативни.                                                                              

Избор опције:  Кумулативни, Некумулативни, (ACSM) .                                                                      

17.
Наводи се да ли је инструмент конвертибилан или неконвертибилан.                                                                                                                  

                        Избор опције: Конвертибилан, Неконвертибилан                                                                                                                 

Образац ПИ-ФИКАП треба да садржи, по колонама, различите финансијске инструменте који се укључују у обрачун капитала банке. Ако 
финансијски инструменти из исте категорије имају исте карактеристике, може се  попунити једна колона тако што ће се објавити те исте 
карактеристике уз навођење емисија на које се оне односе.

Овим обрасцем треба да буду покривени следећи елементи капитала: Инструменти основног акцијског капитала, Инструменти додатног 
основног капитала, Инструменти допунског капитала.  

Уписати НП за питање  које није применљиво.



18.

Ако је реч о конвертибилном инструменту, наводе се услови под којима може доћи до конверзије, укључујући 

тренутак неодрживости. Ако једно или више надлежних тела имају могућност да покрену конверзију, потребно је 

навести та тела. За свако надлежно тело навести да ли су правни основ за покретање конверзије уговорне одредбе 

инструмента (уговорни приступ) или законске одредбе (законски приступ).                                                                                                                                                                           

                                                                                           Слободан текст. 

19.
Наводи се да ли је инструмент увек конвертибилан у целости или се може конвертовати у целости или делимично 

или је увек конвертибилан делимично.                                                                                                                                   Избор 

опције:  Делимично, У целости, У целости или делимично

20.

 Наводи се стопа конверзије у инструмент са већом способношћу за покриће губитака.                                                                                                        

                                              Слободан текст

21.

Ако је реч о конвертибилном инструменту, наводи се да ли је реч о обавезној или добровољној конверзији.                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                     Избор опције:  Обавезна, 

Добровољна, НП, Опција имаоца, Опција емитента, Опција и имаоца и емитента. 

22.

Ако је реч о конвертибилном инструменту, наводи се инструмент у који се конвертује. Ова информација може помоћи 

при процени у којој мери инструмент може послужити у покрићу губитака.                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                             Избор опције:  

Инструмент основног акцијског капитала, Инструмент додатног основног капитала, Инструмент допунског капитала, 

Друго.

23.
Ако је реч о конвертибилном инструменту, наводи се емитент инструмента у који се конвертује.                                 

Слободан текст.

24.
Наводи се да ли постоји могућност смањења  вредности.                                                                                                                        

        Избор опције : Да, Не.

25.

Наводе се услови под којима може доћи до смањења  вредности, укључујући тренутак неодрживости. Ако једно или 

више надлежних тела имају могућност да покрену смањење вредности, потребно је навести та тела. За свако 

надлежно тело навести да ли су правни основ за покретање умањења  вредности уговорне одредбе инструмента 

(уговорни приступ) или законске одредбе (законски приступ).                                                                  Слободан текст.

26.

Наводи се да ли се смањење вредности инструмента увек спроводи у целости или се може спровести делимично 

умањење вредности или се увек спроводи делимично умањење вредности. Ова информација може помоћи при 

процени у којој мери инструмент може послужити у покрићу губитака у случају смањења  вредности.                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                 Избор опције:  Увек у целости, У целости или 

делимично, Увек делимично .

27.
За инструменте са могућношћу смањења  вредности, наводи се да ли је смањење вредности трајно или привремено                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                   Избор опције:  Привремено, 

Трајно, НП

28.
Описати механизам  поновног признавања .                                                                                                                                                           

                  Слободан текст.

29.

Тип инструмента који ће се при стечају, односно ликвидацији наплатити непосредно пре наведеног инструмента.                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                            Избор опције:Обичне акције, 

Некумулативне преференцијалне акције, Кумулативне преференцијалне акције, Некумулативне конвертибилне 

преференцијалне акције, Кумулативне конвертибилне преференцијалне акције, Варанти, Конвертибилне обвезнице, 

Учешћа без права контроле (мањинска учешћа), Субординирани дуг издат у виду финансијског инструмента, Друго.

30.
Наводи се да ли постоје неусклађене карактеристике - да ли је инструмент конвертован у други инструмент који не 

задовољава  услове за укључивање у  капитал.                                                                                                                                                                     

                                   Избор опције: Да, Не.

31.
Ако постоје неусклађене карактеристике банка треба да их наведе.                                                                                                                                       

                                         Слободан текст.



Прилог 3 ПИ–УПК

Ознака позиције Назив позиције 

Консолидовани 

 биланс стања 

као у 

објављеним 

финансијским 

извештајима

Консолидовани 

 биланс стања 

по 

регулаторном 

методу и 

обухвату 

консолидације

А АКТИВА

A.I Готовина и средства код централне банке 16,022,819 16,022,819

A.II Заложена финансијска средства

A.III Потраживања по основу деривата 340 340

A.IV Хартије од вредности 5,292,086 5,292,086

A.V Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација 13,592,196 13,592,196

A.VI Кредити и потраживања од комитената 110,212,639 110,212,639

A.VII Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика

A.VIII Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика 

A.IX Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате

A.X Инвестиције у зависна друштва 127,752 127,752

A.XI Нематеријална имовина 285,850 285,850

A.XII Некретнине, постројења и опрема 1,816,396 1,816,396

A.XIII Инвестиционе некретнине 380,813 380,813

A.XIV Текућа пореска средства

A.XV Одложена пореска средства

A.XVI Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља 47,370 47,370

A.XVII Остала средства 752,257 752,257

A.XVIII УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања 148,530,518 148,530,518

P ПАСИВА

PO ОБАВЕЗЕ

PO.I Обавезе по основу деривата 7,261 7,261

PO.II
Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским 

организацијама и централној банци 39,586,794 39,586,794

PO.III Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима 88,432,861 88,432,861

PO.IV Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика

PO.V Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика

PO.VI Обавезе по основу хартија од вредности

PO.VII Субординиране обавезе 1,895,491 1,895,491

PO.VIII Резервисања 205,200 205,200

PO.IX Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља

PO.X Текуће пореске обавезе 33,777 33,777

PO.XI Одложене пореске обавезе 52,032 52,032

PO.XII Остале обавезе 1,045,101 1,045,101

PO.XIII УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања 131,258,517 131,258,517

КАПИТАЛ

PK.XIV Акцијски капитал 6,439,757 6,439,757

PK.XV Сопствене акције 

PK.XVI Добитак 8,481,024 8,481,024

Подаци о повезивању позиција капитала из биланса стања с позицијама из обрасца ПИ–КАП

1. Разлике између биланса стања сачињеног за потребе контроле банкарске групе на консолидованој основи и консолидованих 

финансијских извештаја банкарске групе сачињених у складу с Међународним рачуноводственим стандардима, односно Међународним 

стандардима финансијског извештавања



PK.XVII Губитак

PK.XVIII Резерве 2,351,220 2,351,220

PK.XIX Нереализовани губици

PK.XX Учешћа без права контроле

PK.XXI

УКУПНО КАПИТАЛ 

(резултат сабирања, односно одузимања следећих AOП ознака из биланса 

стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) ≥ 0 17,272,001 17,272,001

PO.XXII

УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА 

(резултат сабирања, односно одузимања следећих  AOП ознака из 

биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) < 0

PO.XXIII

УКУПНО ПАСИВА 

(резултат сабирања, односно одузимања следећих AOП ознака из биланса 

стања: 0413 + 0421 - 0422) 148,530,518 148,530,518

В.П. ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ

В.П.А. Ванбилансна актива 18,249,623 18,249,623

В.П.П. Ванбилансна пасива

Ознака позиције Назив позиције  Биланс стања Референце

А АКТИВА

A.I Готовина и средства код централне банке 16,022,819

A.II Заложена финансијска средства

A.III Потраживања по основу деривата 340

A.IV Хартије од вредности 5,292,086

A.V Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација 13,592,196

A.VI Кредити и потраживања од комитената 110,212,639

A.VII Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика

A.VIII Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика 

A.IX Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате
     Од чега директна или индиректна улагања у банке и друга лица у 

финансијском сектору
у

A.X Инвестиције у зависна друштва 127,752

     Од чега директна или индиректна улагања у банке и друга лица у 

финансијском сектору
ф

A.XI Нематеријална улагања 285,850
и

A.XII Некретнине, постројења и опрема 1,816,396

A.XIII Инвестиционе некретнине 380,813

A.XIV Текућа пореска средства

A.XV Одложена пореска средства

A.XVI Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља 47,370

A.XVII Остала средства 752,257

     Од чега директна или индиректна улагања у банке и друга лица у 

финансијском сектору у износу већем од 10% капитала тих банака, односно 
х

A.XX
УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0019 у 

консолидованом билансу стања)
148,530,518

P ПАСИВА

PO ОБАВЕЗЕ

PO.I Обавезе по основу деривата 7,261

PO.II
Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским 

организацијама и централној банци 39,586,794

PO.III Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима 88,432,861

PO.IV Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика

PO.V Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика

PO.VI Обавезе по основу хартија од вредности

PO.VII Субординиране обавезе 1,895,491

    Од чега субординиране обавезе које се укључују у допунски капитал банке 1,433,113
с

PO.VIII Резервисања 205,200

PO.IX
Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које 

се обуставља
PO.X Текуће пореске обавезе 33,777

PO.XI Одложене пореске обавезе 52,032

2. Рашчлањавање елемената у билансу стања



PO.XII Остале обавезе 1,045,101

PO.XIII
УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу 

стања)
132,691,630

КАПИТАЛ

PK.XIV Акцијски капитал 6,439,757

    Од чега номинална вредност уплаћених акција, осим преференцијалних 

кумулативних акција 3,663,012

а

    Од чега емисиона премија по основу акцијског капитала, осим 

преференцијалних кумулативних акција 2,776,745

б

    Од чега номинална вредност преференцијалних кумулативних акција њ

    Од чега емисиона премија по основу преференцијалних кумулативних 

акција
о

PK.XV Сопствене акције 
    Од чега стечене сопствене акције банке, осим преференцијалних 

кумулативних акција
ј

    Од чега стечене сопствене преференцијалне кумулативне акције т

PK.XVI Добитак 8,481,024

   Од чега нераспоређена добит из ранијих година 7,793,300 г

   Од чега добит из текуће године 687,724 д

PK.XVII Губитак

   Од чега губици из претходних година ж

   Од чега губитак текуће године з

PK.XVIII Резерве 2,351,220 е

   Од чега резерве из добити које представљају елемент основног капитала 1,643,864 в

   Од чега остале позитивне консолидоване резерве

   Од чега остале негативне консолидоване резерве н

   Од чега остале нето негативне ревалоризационе резерве љ

   Од чега добит по основу обавеза банке вреднованих према фер вредности 

која је остварена због промене кредитног рејтинга банке м

   Од чега позитивне ревалоризационе резерве настале по основу ефеката 

промене фер вредности основних средстава, хартија од вредности и 

осталих средстава која се, у складу с МСФИ/МРС, исказују у корист ових 678,570 п

PK.XIX Нереализовани губици

   Од чега нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају л

PK.XX Учешћа без права контроле

   Од чега мањинска учешћа у подређеним друштвима ђ

PK.XXI

УКУПНО КАПИТАЛ 

(резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из 

консолидованог биланса стања: 0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 17,272,001

PK.XXII

УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА

(резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из 

консолидованог биланса стања: 0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 

PK.XXIII

УКУПНО ПАСИВА

(резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из 

консолидованог биланса стања: 0414 + 0422 - 0423) 148,530,518

В.П. ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ

В.П.А. Ванбилансна актива 18,249,623

      Од чега износ акција банке узетих у залогу, осим преференцијалних кумулативних акција к

      Од чега износ  преференцијалних кумулативних акција банке узетих у залогу ћ

В.П.П. Ванбилансна пасива

Редни бр. Назив позиције Износ

Извор података 

у складу с 

референцама из 

2. корака 

I УКУПАН ОСНОВНИ КАПИТАЛ 14,612,360.00

1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ПРЕ ОДУЗИМАЊА ОДБИТНИХ СТАВКИ 14,898,210.00

1.1. Номинална вредност уплаћених акција, осим преференцијалних кумулативних акција 3,663,012 а

1.2. Емисиона премија 2,776,745.00 б

1.3. Резерве из добити 1,643,864.00 в

1.4. Нераспоређена добит из ранијих година 6,814,589.00 г

3. Повезивање позиција у рашчлањеном билансу стања и позиција у обрасцу ПИ–КАП 



1.5. Добит из текуће године 687,724.00 д

1.6. Мањинска учешћа у подређеним друштвима 0.00 ђ

1.7. Остале позитивне консолидоване резерве 0.00 е

2. ОДБИТНЕ СТАВКЕ ОД ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 285,850.00

2.1. Губици из претходних година 0.00 ж

2.2. Губитак текуће године 0.00 з

2.3. Нематеријална улагања 285,850.00 и

2.4. Стечене сопствене акције банке, осим преференцијалних кумулативних акција 0.00 ј

2.5. Износ акција банке узетих у залогу, осим преференцијалних кумулативних акција 0.00 к

2.6. Регулаторна усклађивања вредности: 0.00

2.6.1. Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају 0.00 л

2.6.2. Остале нето негативне  ревалоризационе резерве 0.00 љ

2.6.3. Добит по основу обавеза банке вреднованих према фер вредности која је остварена због 

промене кредитног рејтинга банке

0.00
м

2.6.4. Потребна резерва из добити за процењене губитке по билансној активи и ванбилансним 

ставкама банке

0.00

2.7. Остале негативне консолидоване резерве 0.00 н

II УКУПАН ДОПУНСКИ КАПИТАЛ 2,574,061.00

1. ДОПУНСКИ КАПИТАЛ ПРЕ ОДУЗИМАЊА ОДБИТНИХ СТАВКИ 1,895,491.00

1.1. Номинална вредност уплаћених преференцијалних кумулативних  акција 0.00

њ

1.2. Емисиона премија по основу преференцијалних кумулативних  акција 0.00 о

1.3. Део ревалоризационих резерви банке 678,570.00 п

1.4. Хибридни инструменти 0.00 р

1.5. Субординиране обавезе 1,895,491.00 с

1.6. Вишак издвојених исправки вредности, резервисања и потребних резерви из добити у 

губитке

0.00

2. ОДБИТНЕ СТАВКЕ ОД ДОПУНСКОГ КАПИТАЛА 0.00

2.1. Стечене сопствене преференцијалне кумулативне акције 0.00

т

2.2. Потраживања по основу билансне активе и ванбилансних ставки обезбеђена хибридним 

инструментом или субординираном обавезом

0.00



2.3. Износ  преференцијалних кумулативних акција банке узетих у залогу 0.00 ћ

2.4. Износ капитала којим се прекорачују ограничења за допунски капитал 0.00

III УКУПАН КАПИТАЛ 17,186,421.00

1. УКУПАН КАПИТАЛ ПРЕ ОДУЗИМАЊА ОДБИТНИХ СТАВКИ 17,472,271.00

2. ОДБИТНЕ СТАВКЕ ОД КАПИТАЛА 285,850.00

      Од чега умањење основног капитала 285,850.00

      Од чега умањење допунског капитала 0.00

2.1. Директна или индиректна улагања у банке и друга лица у финансијском сектору у износу 

већем од 10% капитала тих банака, односно тих лица

0.00
(у+ф+х)

2.2. Улагања у хибридне инструменте и субординиране обавезе других банака и лица у 

финансијском сектору у којима банка има директна или индиректна улагања у износу 

већем од 10% капитала тих лица

0.00

2.3. Укупан износ директних и индиректних улагања у банке и друга лица у финансијском 

сектору у износу до 10% њиховог капитала, као и улагања у њихове  хибридне 

инструменте и субординиране обавезе, који прелази 10% збира основног и допунског 

капитала банке за коју се обрачунава капитал

0.00

2.4. Износ за који су прекорачена квалификована учешћа у лицима која нису лица у 

финансијском сектору

0.00

2.5. Мањак издвојених исправки вредности, резервисања и потребне резерве из добити у 

губитке

0.00

2.6. Износ изложености по основу слободних испорука када друга уговорна страна није 

измирила своју обавезу у року од четири радна дана 

0.00

2.7. Потраживања и потенцијалне обавезе према лицима повезаним с банком или према 

запосленима у банци које је банка уговорила под условима који су повољнији од услова 

уговорених с другим лицима 

0.00

IV НАПОМЕНЕ 0.00

Позитиван/негативан износ разлике између укупне исправке вредности билансне активе, 

резервисања за губитке по ванбилансним ставкама и потребне резерве из добити с једне 

стране и износа укупних очекиваних губитака према IRB приступу с друге стране 

0.00

Износ исправки вредности, резервисања и потребне резерве из добити банке 0.00

Од чега на групној основи 0.00

Од чега на појединачној основи

0
Износ очекиваног губитка према IRB приступу

0

Бруто износ субординираних обавеза 1,881,282.00



Прилог 3 ПИ–УПК

Упутство о повезивању позиција капитала из биланса стања с позицијама капитала банке из 

Прилога 1

                                                                                                                                                                                                    

Банка је дужна да примењује ово упутство како би приказала податке и информације о повезивању позиција 
капитала банке из биланса стања с позицијама капитала банке из Прилога 1. Позиције капитала у објављеним 
финансијским извештајима укључују све позиције које чине елементе или одбитне ставке од регулаторног капитала, 
укључујући акције, субординиране обавезе или остале позиције биланса стања које утичу на регулаторни капитал 
(нематеријална имовина, гудвил, одложена пореска средства).                                                                  

У наставку је дат опис приступа који је банка дужна да примењује приликом објављивања података и информација 
из тачке 5. став 1. одредба под 3) ове одлуке.

1. Разлике између биланса стања сачињеног за потребе контроле банкарске групе на консолидованој основи 
и консолидованог биланса стања сачињенoг у складу с међународним рачуноводственим стандардима, 
односно међународним стандардима финансијског извештавања:               

• У првом кораку потребно је приказати разлике између биланса стања сачињеног за потребе контроле банкарске 
групе на консолидованој основи и консолидованог биланса стања сачињеног у складу с међународним 
рачуноводственим стандардима, односно међународним стандардима финансијског извештавања, уколико се  
разликује метод и обухват консолидације који је примењен приликом састављања консолидованог биланса стања 
из објављених финансијских извештаја у односу на консолидовани биланс стања по регулаторном методу и 
обухвату консолидације. У оквиру консолидованог биланса стања по регулаторном методу и обухвату 
консолидације потребно је приказати само позиције које се односе на капитал.

• У овом кораку полази се од консолидованог биланса стања у објављеним финансијским извештајима банке и 
потом се приказује колико би износила вредност сваке позиције ако би се применио регулаторни метод и обухват 
консолидације. Консолидовани биланс стања по регулаторном методу и обухвату консолидације треба да буде 
детаљан најмање као консолидовани биланс стања из објављених финансијских извештаја у погледу позиција 
капитала, при чему се те позиције приказују упоредо са јасним мапирањем позиција капитала у консолидованом 
билансу стања из објављених финансијских извештаја банке. Банка је дужна да пружи довољно квантитативних и 
квалитативних информација о разликама у позицијама капитала које произлазе из примењеног метода и 
обухвата консолидације у наведеним консолидованим билансима стања.

• Ако се у билансу стања сачињеном у складу с међународним рачуноводственим стандардима, односно 
међународним стандардима финансијског извештавања користи исти метод и обухват консолидације као и за 
потребе регулаторног извештавања, први корак се може прескочити, при чему је банка дужна да јасно назначи да 
такве разлике не постоје.             

• Ако банка није дужна да сачињава консолидоване финансијске извештаје, први корак се може прескочити. 

2. Рашчлањавање елемената у билансу стања:         

• У другом кораку, поједине елементе капитала у билансу стања по регулаторном методу и обухвату консолидације 
потребно је рашчланити тако да се јасно виде позиције које су коришћене за потребе попуњавања позиција 
капитала банке из Прилога 1. Рашчлањавање се врши само до нивоа који је потребан да би се направила јасна 
веза између позиција капитала из биланса стања и позиција из наведеног прилога.    

• Ако банка није дужна да сачињава консолидоване финансијске извештаје, елементи се рашчлањавају у 
објављеном билансу стања сачињеном у складу с међународним рачуноводственим стандардима, односно 
међународним стандардима финансијског извештавања.    

3. Повезивање позиција у рашчлањеном билансу стања и позиција капитала банке из Прилога 1:
• У трећем кораку потребно је јасним мапирањем успоставити везу између позиција из рашчлањеног биланса 

стања из претходног корака и позиција капитала банке из Прилога 1.



Прилог 4 ПИ–АКБ

(у хиљадама динара)

Износ 

1

I КАПИТАЛ 16,724,044.00

1. УКУПАН ОСНОВНИ АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ 15,290,930.00

2. УКУПАН ДОДАТНИ ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0.00

3. УКУПАН ДОПУНСКИ КАПИТАЛ 1,433,113.00

II КАПИТАЛНИ ЗАХТЕВИ 7,939,742.48

1.
КАПИТАЛНИ ЗАХТЕВ ЗА КРЕДИТНИ РИЗИК, РИЗИК ДРУГЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ, РИЗИК СМАЊЕЊА ВРЕДНОСТИ КУПЉЕНИХ 

ПОТРАЖИВАЊА И РИЗИК ИЗМИРЕЊА/ИСПОРУКЕ ПО ОСНОВУ СЛОБОДНИХ ИСПОРУКА 

7,279,458.48

1.1. Стандардизовани приступ (СП) 7,279,458.48

1.1.1. Изложености према државама и централним банкама 0.00

1.1.2. Изложености  према територијалним аутономијама и јединицама локалне самоуправе 0.00

1.1.3. Изложености према јавним административним телима 0.00

1.1.4. Изложености према међународним развојним банкама 0.00

1.1.5. Изложености према међународним организацијама 0.00

1.1.6. Изложености према банкама 914,794.00

1.1.7. Изложености према привредним друштвима 53,078,690.00

1.1.8. Изложености према физичким лицима 29,907,009.00

1.1.9. Изложености обезбеђене хипотекама на непокретностима 2,266,165.00

1.1.10. Изложености у статусу неизмирења обавеза 939,951.00

1.1.11. Високоризичне изложености 0.00

1.1.12. Изложености по основу покривених обвезница 0.00

1.1.13. Изложености по основу секјуритизованих позиција 0.00

1.1.14. Изложености према банкама и привредним друштвима са краткорочним кредитним рејтингом 0.00

1.1.15. Изложености по основу улагања у отворене инвестиционе фондове 0.00

1.1.16. Изложености по основу власничких улагања 320,721.00

1.1.17. Остале изложености 3,565,902.00

1.2. Приступ заснован на интерном рејтингу (IRB)

1.2.1. Изложености према државама и централним банкама

1.2.2. Изложености према банкама

1.2.3. Изложености према привредним друштвима

1.2.4. Изложености према физичким лицима

1.2.4.1.              од чега: Изложености према физичким лицима обезбеђене хипотекама на непокретностима

1.2.4.2.              од чега: Квалификоване револвинг изложености према физичким лицима

1.2.4.3.              од чега: Изложености према малим и средњим предузећима које су разврстана у ову класу изложености 

1.2.5. Изложености по основу власничких улагања

1.2.5.1.          Примењени приступ:

1.2.5.1.1.             Приступ једноставних пондера ризика

1.2.5.1.2.             PD/LGD приступа

1.2.5.1.3.             Приступ интерних модела

1.2.5.2.          Врсте изложености по основу власничких улагања

1.2.5.2.1.             Власничка улагања којима се тргује на берзи

1.2.5.2.2.             Власничка улагања којима се не тргује на берзи али су у довољно диверсификованим портфолијима

1.2.5.2.3.             Остала власничка улагања

1.2.5.2.4.             Власничка улагања на које банка примењује стандардизовани приступ кредитном ризику

1.2.6. Изложености по основу секјуритизованих позиција

1.2.7. Изложености по основу остале имовине

2 КАПИТАЛНИ ЗАХТЕВ ЗА РИЗИК ИЗМИРЕЊА/ИСПОРУКЕ ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ ТРАНСАКЦИЈА

3 КАПИТАЛНИ ЗАХТЕВ ЗА ТРЖИШНЕ РИЗИКЕ
33,055.00

3.1. Капитални захтеви за ценовни, девизни и робни ризик израчунат применом стандардизованих приступа
33,055.00

3.1.1. Капитални захтев за ценовни ризик по основу дужничких хартија од вредности

  од чега капитални захтев за ценовни ризик по основу секјуритизованих позиција

3.1.2. Капитални захтев за ценовни ризик по основу власничких хартија од вредности

3.1.3. Додатни капитални захтев за велике изложености из књиге трговања

3.1.4. Капитални захтев за девизни ризик 
33,055.00

3.1.5. Капитални захтев за робни ризик

3.2. Капитални захтеви за ценовни, девизни и робни ризик израчунати применом приступа интерних модела 

4 КАПИТАЛНИ ЗАХТЕВ ЗА ОПЕРАТИВНИ РИЗИК 
627,229.00

4.1. Капитални захтев за оперативни ризик израчунат применом приступа основног индикатора 627,229.00

4.2. Капитални захтев за оперативни ризик израчунат применом стандардизованог/алтернативног стандардизованог приступа

4.3. Капитални захтев за оперативни ризик израчунат применом напредног приступа

III ПОКАЗАТЕЉ АДЕКВАТНОСТИ ОСНОВНОГ АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА (%) 
15.41

IV ПОКАЗАТЕЉ АДЕКВАТНОСТИ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА (%) 
15.41

V ПОКАЗАТЕЉ АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА (%) 
16.85

             Подаци о укупним капиталним захтевима и показатељу адекватности капитала 

Редни бр. Назив



Прилог 5 ПИ–ГР

Износ изложености 

према 

стандардизованом 

приступу

Износ 

изложености 

према IRB 

приступу

Збир дугих и 

кратких позиција 

из књиге трговања

Износ 

изложености из 

књиге трговања 

према интерном 

моделу

Износ изложености 

према 

стандардизованом 

приступу

Износ 

изложености 

према IRB 

приступу

Од чега:

опште кредитне 

изложености

Од чега:

изложености из 

књиге трговања

Од чега:

изложености по 

основу 

секјуритизације

Укупно 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1.
Рашчлањавање по 

државама

1.1. Држава 001

1.2. Држава 002

…

1.Х. Држава ХХХ

2. Укупно

Број колоне

1.

2.

3.

4.

Напомене за попуњавање обрасца ПИ-ГР

Подаци о географској расподели изложености значајних за израчунавање контрацикличног заштитног слоја капитала

Објашњење

Износ изложености општих кредитних изложености према стандардизованом приступу

Износ изложености релевантних кредитних изложености дефинисаних у складу са тачком 443. став 3. одредба под 1) ОАК, утврђен у складу са тачком 37. ОАК.

Географска расподела је у складу са Методологијом за утврђивање географског положаја релевантних изложености.

Под редним бројем 2. Укупно: уноси се збир свих релевантних кредитних изложености дефинисаних у складу са тачком 443. став 3. одредба под 1) ОАК, утврђен у складу са тачком 37. ОАК.

Износ изложености општих кредитних изложености према IRB приступу

Износ изложености релевантних кредитних изложености дефинисаних у складу са тачком 443. став 3. одредба под 1) ОАК, утврђен у складу са тачком 113. ОАК.

Географска расподела је у складу са Методологијом за утврђивање географског положаја релевантних изложености.

Под редним бројем 2. Укупно: уноси се збир свих релевантних кредитних изложености дефинисаних у складу са тачком 443. став 3. одредба под 1) ОАК, утврђен у складу са са тачком 113. ОАК.

Збир дугих и кратких позиција из књиге трговања

Збир дугих и кратких позиција релевантних кредитних изложености дефинисаних у складу са тачком 443. став 3. одредба под 2) ОАК, израчунат као збир дугих и кратких позиција утврђених у складу са тач. 320. ст. 3. до 5. и 326. став 3. 

ОАК.

Географска расподела је у складу са Методологијом за утврђивање географског положаја релевантних изложености.

Под редним бројем 2. Укупно: уноси се збир свих дугих и кратких позиција релевантних кредитних изложености дефинисаних у складу са тачком 443. став 3. одредба под 2) ОАК, израчунат као збир дугих и кратких позиција утврђених у 

складу са тач. 320. ст. 3. до 5. и 326. став 3. ОАК.

Износ изложености из књиге трговања према интерном моделу

Збир следећег:

 - Фер вредност готовинских позиција које представљају релевантне кредитне изложености дефинисане у складу са тачком 443. став 3. одредба под 2) ОАК, утврђена у складу са тачком 313. ОАК;

 - Номинална вредност деривата, који представљају релевантне кредитне изложености дефинисане у складу са тачком 443. став 3. одредба под 2) ОАК.

Географска расподела је у складу са Методологијом за утврђивање географског положаја релевантних изложености.

Под редним бројем 2. Укупно: уноси се збир фер вредности свих готовинских позиција које представљају релевантне кредитне изложености дефинисане у складу са тачком 443. став 3. одредба под 2) ОАК, утврђене у складу са тачком 

313. ОАК и номиналне вредности свих деривата, који представљају релевантне кредитне изложености дефинисане у складу са тачком 443. став 3. одредба под 2) ОАК.

Редни 

бр.

Општe кредитне изложености Изложености из књиге трговања Изложености по основу секјуритизације Капитални захтеви
Стопа 

контрацикличног 

заштитног слоја 

капитала

Област примене обрасца ПИ - ГР је ограничена на релевантне кредитне изложености значајне за израчунавање контрацикличног заштитног слоја капитала у складу са тачком 443. став 3. Одлуке о адекватности капитала банке (ОАК).

Под редним бројем 1. Рашчлањавање по државама - врши се попис држава у којима банка има изложености значајне за израчунавање контрацикличног заштитног слоја капитала банке у складу са Mетодологијом за утврђивање географског положаја 

релевантних изложености за обрачун контрацикличног заштитног слоја капитала (Методологија за утврђивање географског положаја релевантних изложености) из Прилога 3. ОАК-а. 

Број редова се може разликовати у зависности од броја држава у којима банка има релевантне кредитне изложености, које су значајне за израчунавње контрацикличног заштитног слоја капитала банке. 

У складу са Методологијом за утврђивање географског положаја релевантних изложености, ако изложености из књиге трговања или изложености банке у иностранству представљају мање од 2% укупног износа њених општих кредитних изложености, 

изложености из књиге трговања и изложености по основу секјуритизације, банка може да одлучи да те изложености распореди у изложености у Републици Србији. Ако објављене изложености у Републици Србији обухватају изложености у другим државама, 

оне треба да буду јасно утврђене у напомени или белешци уз табелу која се објављује.

Под редним бројем 2. уноси се укупан износ на начин описан у објашњењима за колоне од 1. до 12.

Пондери 

капиталних 

захтева



5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Капитални захтеви: укупно

Збир колона 7, 8. и 9.

Под редним бројем 2. Укупно: уноси се збир свих капиталних захтева за релевантне кредитне изложености дефинисане у складу са тачком 443. став 3. ОАК.

Пондери капиталних захтева

Пондер примењен на стопу контрацикличног заштитног слоја капитала у свакој држави израчунат као количник укупних капиталних захтева који се односе на релевантне кредитне изложености у предметној држави (ред1.Х, колона 10) и 

укупних капиталних захтева који се односе на све кредитне изложености значајне за израчунавање контрацикличног заштитног слоја капитала у складу са тачком 443. став 3. ОАК (ред 2, колона 10).

Вредност се објављује као апсолутни број са две децимале.

Стопа контрацикличног заштитног слоја капитала

Стопа контрацикличног заштитног слоја капитала која се примењује у предметној држави, утврђена у складу са тач. 436. до 442. ОАК. Ова колона не укључује стопе контрацикличног заштитног слоја капитала које су утврђене, али у 

време израчунавања контрацикличног заштитног слоја капитала банке, на који се објављивање односи, још нису примењене.

Вредност се објављује као проценат са истим бројем децимала као што је одређено у тач. 436. до 442. ОАК. 

Износ изложености по основу секјуритизације према IRB приступу

Износ изложености релевантних кредитних изложености дефинисаних у складу са тачком 443. став 3. одредба под 3) ОАК, утврђена у складу са тачком 216. став 1. одредба под 2) ОАК.

Географска расподела је у складу са Методологијом за утврђивање географског положаја релевантних изложености.

Под редним бројем 2. Укупно: уноси се збир свих релевантних кредитних изложености дефинисаних у складу са тачком 443. став 3. одредба под 3) ОАК, утврђен у складу са са тачком 216. став 1. одредба под 2) ОАК.

Капитални захтеви: опште кредитне изложености

Капитални захтеви за релевантне кредитне изложености у предметној држави дефинисане у складу са тачком 443. став 3. одредба под 1) ОАК, утврђени у складу са главом IV ОАК.

Под редним бројем 2. Укупно: уноси се збир свих капиталних захтева за релевантне кредитне изложености дефинисане у складу са тачком 443. став 3. одредба под 1) ОАК, утврђен у складу са главом IV ОАК.

Капитални захтеви: изложености из књиге трговања

Капитални захтеви за релевантне кредитне изложености у предметној држави дефинисане у складу са тачком 443. став 3. одредба под 2) ОАК, утврђени у складу са главом VII одељак 2. ОАК за специфични ценовни ризик или у складу 

са главом VII одељак 6. ОАК за додатни ризик наступања статуса неизмирења обавеза и ризик миграције.

Под редним бројем 2. Укупно: уноси се збир свих капиталних захтева за релевантне кредитне изложености дефинисане у складу са тачком 443. став 3. одредба под 2) ОАК, утврђен у складу са главом VII одељак 2. ОАК за специфични 

ценовни ризик или у складу са главом VII одељак 6. ОАК за додатни ризик наступања статуса неизмирења обавеза и ризик миграције.

Капитални захтеви: изложености по основу секјуритизације

Капитални захтеви за релевантне кредитне изложености у предметној држави дефинисане у складу са тачком 443. став 3. одредба под 3) ОАК, утврђени у складу са главом IV одељак 4. ОАК.

Под редним бројем 2. Укупно: уноси се збир свих капиталних захтева за релевантне кредитне изложености дефинисане у складу са тачком 443. став 3. одредба под 3) ОАК, утврђен у складу са главом IV одељак 4. ОАК.

Износ изложености по основу секјуритизације према стандардизованом приступу

Износ изложености релевантних кредитних изложености дефинисаних у складу са тачком 443. став 3. одредба под 3) ОАК, утврђена у складу са тачком 216. став 1. одредба под 1) ОАК.

Географска расподела је у складу са Методологијом за утврђивање географског положаја релевантних изложености.

Под редним бројем 2. Укупно: уноси се збир свих релевантних кредитних изложености дефинисаних у складу са тачком 443. став 3. одредба под 3) ОАК, утврђен у складу са са тачком 216. став 1. одредба под 1) ОАК.



Прилог 6 ПИ–КЗС

Подаци о износу контрацикличног заштитног слоја капитала банке

1. Укупна ризична актива

2. Специфична стопа контрацикличног заштитног слоја капитала

3. Захтев за контрациклични заштитни слој капитала банке



Напомене за попуњавање обрасца ПИ–КЗС

Редни 

број
Објашњење

1.
Укупна ризична актива

Укупна ризична актива израчуната у складу са тачком 3. став 2. ОАК.

2.

Специфична стопа контрацикличног заштитног слоја капитала

Специфична стопа контрацикличног заштитног слоја капитала, утврђена у складу са тачком 443. ст. 1. и 2. ОАК.

Специфична стопа контрацикличног заштитног слоја капитала се израчунава као пондерисани просек стопа контрацикличног 

заштитног слоја капитала које се примењују у државама у којима се налазе релевантне кредитне изложености банке, наведене у 

редовима 1.1. до 1.Х, колоне 12. обрасца ПИ - ГР.

Пондер који се примењује на стопу контрацикличног заштитног слоја капитала у свакој држави је удео капиталних захтева у укупним 

капиталним захтевима који се односе на релевантне кредитне изложености на подручју предметне државе, наведен у колони 11. 

обрасца ПИ - ГР.

Вредност се објављује као проценат са две децимале.

3.

Захтев за контрациклични заштитни слој капитала банке

Захтев за контрациклични заштитни слој капитала банке израчунат као специфична стопа контрацикличног заштитног слоја 

капитала наведена под редним бројем 2. овог извештаја, примењена на укупну ризичну активу, наведену под редним бројем 1.


