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Прилог 1 
   

Подаци о капиталној позицији банке 

   
      (у хиљадама динара)  

Редни 
бр.  

Назив позиције Износ 

I УКУПАН ОСНОВНИ КАПИТАЛ     

1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ПРЕ ОДУЗИМАЊА ОДБИТНИХ СТАВКИ     

1.1. Номинална вредност уплаћених акција, осим преференцијалних 
кумулативних акција  

   

1.2. Емисиона премија     

1.3. Резерве из добити     

1.4. Нераспоређена добит из ранијих година     

1.5. Добит из текуће године     

1.6. Мањинска учешћа у подређеним друштвима     

1.7. Остале позитивне консолидоване резерве     

2. ОДБИТНЕ СТАВКЕ ОД ОСНОВНОГ КАПИТАЛА     

2.1. Губици из претходних година     

2.2. Губитак текуће године     

2.3. Нематеријална улагања     

2.4. Стечене сопствене акције банке, осим преференцијалних кумулативних 
акција  

   

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

   

2.6. Регулаторна усклађивања вредности:     

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

2.6.2. Остале нето негативне ревалоризационе резерве     

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

   

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

   

2.7. Остале негативне консолидоване резерве     

II УКУПАН ДОПУНСКИ КАПИТАЛ    

1. ДОПУНСКИ КАПИТАЛ ПРЕ ОДУЗИМАЊА ОДБИТНИХ СТАВКИ    

1.1. Номинална вредност уплаћених преференцијалних кумулативних акција    

1.2. Емисиона премија по основу преференцијалних кумулативних акција    

1.3. Део ревалоризационих резерви банке     

1.4. Хибридни инструменти     

1.5. Субординиране обавезе    

1.6. Вишак издвојених исправки вредности, резервисања и потребних резерви из 
добити у односу на очекиване губитке  

   

2. ОДБИТНЕ СТАВКЕ ОД ДОПУНСКОГ КАПИТАЛА    

2.1. Стечене сопствене преференцијалне кумулативне акције     

2.2. 
Потраживања по основу билансне активе и ванбилансних ставки обезбеђена 
хибридним инструментом или субординираном обавезом  

   

2.3. Износ преференцијалних кумулативних акција банке узетих у залогу     

2.4. Износ капитала којим се прекорачују ограничења за допунски капитал     

III УКУПАН КАПИТАЛ     

1. УКУПАН КАПИТАЛ ПРЕ ОДУЗИМАЊА ОДБИТНИХ СТАВКИ    

2. ОДБИТНЕ СТАВКЕ ОД КАПИТАЛА    

   Од чега умањење основног капитала     

   Од чега умањење допунског капитала     



Редни 
бр.  

Назив позиције Износ 

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  

   

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  

   

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  

   

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

   

2.5. 
Мањак издвојених исправки вредности, резервисања и потребне резерве из 
добити у односу на очекиване губитке  

   

2.6. 
Износ изложености по основу слободних испорука када друга уговорна 
страна није измирила своју обавезу у року од четири радна дана  

   

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 са другим лицима  

   

IV НАПОМЕНЕ    

   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 ИРБ приступу с друге стране  

   

   Износ исправки вредности, резервисања и потребне резерве из добити 
банке  

   

   Од чега на групној основи     

   Од чега на појединачној основи     

   Износ очекиваног губитка према IRB приступу     

   Бруто износ субординираних обавеза     
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