
Прилог 1
  

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   

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

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   

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   

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   тачка 7. став 1. 
одредба под 4) 

5 Резерве из добити и остале резерве банке, осим резерви за опште 
банкарске ризике   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)     

  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) (-)   

тачка 13. став 1. 
одредба под 2) 

11 

Одложена пореска средства која зависе од будуће профитабилности 
банке, изузев оних која проистичу 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) 



Редни 
бр. Назив позиције Износ Веза са ОАК* 

  Основни акцијски капитал: елементи   

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 разлика (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 
разлика   

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) 

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)     

29 Основни акцијски капитал (разлика између 8 и 28)     
  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**     



Редни 
бр. Назив позиције Износ Веза са ОАК* 

  Основни акцијски капитал: елементи   
32 Додатни основни капитал пре одбитних ставки (30+31)     

  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)     

39 Додатни основни капитал (разлика између 32 и 38)     
40 Основни капитал (збир 29 и 39)     

  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   

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)     
  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)     
50 Допунски капитал (разлика између 44 и 49)     
51 Укупни капитал (збир 40 и 50)     
52 Укупна ризична актива   тачка 3. став 2. 



Редни 
бр. Назив позиције Износ Веза са ОАК* 

  Основни акцијски капитал: елементи   

  Показатељи адекватности капитала и заштитни слојеви 
капитала     

53 Показатељ адекватности основног акцијског капитала банке (%)   
тачка 3. став 1. 
одредба под 1) 

54 Показатељ адекватности основног капитала банке (%)   
тачка 3. став 1. 
одредба под 2) 

55 Показатељ адекватности капитала банке (%)   
тачка 3. став 1. 
одредба под 3) 

56 Укупни захтеви за заштитне слојеве капитала (%)***   тачка 433. 

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

  
* ОАК - 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. 
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