
Прилог 7  
Образац КА 3  

  
      

(пословно име и седиште банке)     

   

ПРЕГЛЕД СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА БИЛАНСНЕ АКТИВЕ  
И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БАНКЕ 

са стањем на дан ________ 20____. године 

(у хиљадама динара)  

Редни 
број  

КЛАСИФИКОВАНА 
ПОТРАЖИВАЊА 

/СРЕДСТВА  
ОБЕЗБЕЂЕЊА  

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА  

УКУПНО  А  Б  В  Г  Д  

шифра  износ  шифра  износ  шифра  износ  шифра  износ  шифра  износ  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1.  
Краткорочни 
кредити  

                                 

                                       

   
УКУПНО 
СРЕДСТВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА:  

                                 

2.  Дугорочни кредити                                   

                                       

   
УКУПНО 
СРЕДСТВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА:  

                                 

3.  
Доспела 
потраживања  

                                 

                                       

   
УКУПНО 
СРЕДСТВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА:  

                                 

4.  Депозити код банака                                   

                                       

   
УКУПНО 
СРЕДСТВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА:  

                                 

5.  Камате и накнаде                                   

                                       

   
УКУПНО 
СРЕДСТВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА:  

                                 

6.  

Краткорочне хартије 
од вредности које се 
држе до доспећа, 
као и хартије од 
вредности које су 
расположиве за 
продају а не 
укључују се у књигу 
трговања  

                                 

                                       

   
УКУПНО 
СРЕДСТВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА:  

                                 

  



7.  

Дугорочне хартије 
од вредности које се 
држе до доспећа, 
као и хартије од 
вредности које су 
расположиве за 
продају а не 
укључују се у књигу 
трговања  

                                 

                                       

   
УКУПНО 
СРЕДСТВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА:  

                                 

8.  

Учешћа банке у 
капиталу других 
правних лица, осим 
учешћа која 
представљају 
одбитну ставку од 
капитала у складу са 
одлуком којом се 
уређује адекватност 
капитала банке  

                                 

                                       

   
УКУПНО 
СРЕДСТВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА:  

                                 

9.  

Средства стечена 
наплатом 
потраживања након 
годину дана од дана 
стицања  

                                 

                                       

   
УКУПНО 
СРЕДСТВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА:  

                                 

10.  

Билансна актива 
која се укључује у 
књигу трговања а за 
коју банка не рачуна 
капитални захтев за 
тржишне ризике у 
смислу одлуке којом 
се уређује 
адекватност 
капитала банке  

                                 

                                       

   
УКУПНО 
СРЕДСТВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА:  

                                 

11.  
Остала билансна 
актива која се 
класификује  

                                 

                                       

   
УКУПНО 
СРЕДСТВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА:  

                                 

I.  

УКУПНО 
СРЕДСТВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА 
БИЛАНСНЕ 
АКТИВЕ:  

                                 

12.  Плативе гаранције                                   

                                       

  



   
УКУПНО 
СРЕДСТВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА:  

                                 

13.  
Чинидбене 
гаранције  

                                 

                                       

   
УКУПНО 
СРЕДСТВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА:  

                                 

14.  
Авали и акцепти 
меница  

                                 

                                       

   
УКУПНО 
СРЕДСТВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА:  

                                 

15.  
Други облици 
јемства  

                                 

                                       

   
УКУПНО 
СРЕДСТВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА:  

                                 

16.  
Непокривени 
акредитиви  

                                 

                                       

   
УКУПНО 
СРЕДСТВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА:  

                                 

17.  
Неискоришћене 
преузете обавезе  

                                 

                                       

   
УКУПНО 
СРЕДСТВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА:  

                                 

18.  
Остале ванбилансне 
ставке које се 
класификују  

                                 

                                       

   
УКУПНО 
СРЕДСТВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА:  

                                 

II.  

УКУПНО 
СРЕДСТВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ВАНБИЛАНСНИХ 
СТАВКИ:  

                                 

ШИФАРНИК СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Шифра  А. ПРВОКЛАСНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА  

А01  
Готовински депозит код банке - под условом да је уговорено да служи као обезбеђење за одређена потраживања 
банке, да рок његовог доспећа одговара року доспећа потраживања и да једино банка може њиме располагати  

А02  
Дужничке хартије од вредности, као и гаранције, други облици јемства, контрагаранције и други слични 
инструменти нематеријалне кредитне заштите чији су издаваоци државе и централне банке којима се, у складу 
са одлуком којом се уређује адекватност капитала банке, додељује пондер кредитног ризика 0%  

А03  

Дужничке хартије од вредности, као и гаранције, други облици јемства, контрагаранције и други слични 
инструменти нематеријалне кредитне заштите чији су издаваоци територијалне аутономије и јединице локалне 
самоуправе којима се, у складу са одлуком којом се уређује адекватност капитала банке, додељује пондер 
кредитног ризика 0%  

А04  
Дужничке хартије од вредности, као и гаранције, други облици јемства, контрагаранције и други слични 
инструменти нематеријалне кредитне заштите чији су издаваоци јавна административна тела којима се, у складу 
са одлуком којом се уређује адекватност капитала банке, додељује пондер кредитног ризика 0%  

  



А05  

Дужничке хартије од вредности, као и гаранције, други облици јемства, контрагаранције и други слични 
инструменти нематеријалне кредитне заштите чији су издаваоци међународне развојне банке или међународне 
организације којима се, у складу са одлуком којом се уређује адекватност капитала банке, додељује пондер 
кредитног ризика 0%  

А06  
Дужничке хартије од вредности, као и гаранције, други облици јемства, контрагаранције и други слични 
инструменти нематеријалне кредитне заштите чији су издаваоци банке којима, у складу са одлуком којом се 
уређује адекватност капитала банке, одговара ниво кредитног квалитета 3 или бољи  

А07  Залога на злату  

   Б. АДЕКВАТНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Б01  Хипотека на стамбеним непокретностима  

Б02  Хипотека на осталим непокретностима  

Б03  Залога на робним записима  

Б04  Залога на домаћим животињама  

Напомена: у колонама "износ" се приказује вредност одговарајућег средства обезбеђења. 

У ________________, ______20____. године  Извештај сачинио-ла  

         

Телефон за контакте:     (потпис)  
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