
Прилог 4  
   

ПИ-АКБ  
Подаци о укупним капиталним захтевима и показатељу адекватности капитала  

КАПИТАЛНИ ЗАХТЕВ ЗА КРЕДИТНИ РИЗИК, РИЗИК ДРУГЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ, 

ИЗМИРЕЊА/ИСПОРУКЕ ПО ОСНОВУ СЛОБОДНИХ ИСПОРУКА  

   

1.1.  Стандардизовани приступ (СП)     
1.1.1.  Изложености према државама и централним банкама     
1.1.2.  Изложености према територијалним аутономијама и јединицама локалне самоуправе     
1.1.3.  Изложености према јавним административним телима     
1.1.4.  Изложености према међународним развојним банкама     
1.1.5.  Изложености према међународним организацијама     
1.1.6.  Изложености према банкама     
1.1.7.  Изложености према привредним друштвима     
1.1.8.  Изложености према физичким лицима     
1.1.9.  Изложености обезбеђене хипотекама на непокретностима     

1.1.10.  Изложености у статусу неизмирења обавеза     
1.1.11.  Високоризичне изложености     
1.1.12.  Изложености по основу покривених обвезница     
1.1.13.  Изложености по основу секјуритизованих позиција     

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

   

1.1.15.  Изложености по основу улагања у отворене инвестиционе фондове     
1.1.16.  Изложености по основу власничких улагања     
1.1.17.  Остале изложености     

1.2.  Приступ заснован на интерном рејтингу (ИРБ)     
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.  ПД/ЛГД приступа     

(у хиљадама
динара)

Редни Износ
бр. Назив

1
 I КАПИТАЛ
1. УКУПАН ОСНОВНИ АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ
2. УКУПАН ДОДАТНИ ОСНОВНИ КАПИТАЛ
3. УКУПАН ДОПУНСКИ КАПИТАЛ

 II КАПИТАЛНИ ЗАХТЕВИ

1. РИЗИК СМАЊЕЊА ВРЕДНОСТИ КУПЉЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА И РИЗИК



      
(у хиљадама 
динара)  

Редни 
бр.  Назив  

Износ  
1  

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

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

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
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

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

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 (%)
 IV ПОКАЗАТЕЉ АДЕКВАТНОСТИ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА (%)
V ПОКАЗАТЕЉ АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА (%)
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