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Напомене за попуњавање обрасца ПИ-ГР  
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 Методологијом 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 израчунавање 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.  



Број 
колоне  Објашњење  

1.  

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.  

2.  

Износ изложености општих кредитних изложености према ИРБ 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.  

3.  

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.  

4. 

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. 

5.  

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.  

6.  

Износ изложености по основу секјуритизације према ИРБ 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.  

7.  

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 ИВ 
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 ИВ ОАК.  

8.  

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 ВИИ 
одељак 2. ОАК за специфични ценовни ризик или у складу са главом ВИИ 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 ВИИ одељак 2. ОАК за специфични ценовни ризик или у складу са главом ВИИ одељак 6. ОАК за додатни ризик наступања статуса неизмирења 
обавеза и ризик миграције.  

9.  

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 ИВ 
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 ИВ одељак 4. ОАК.  

10.  
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.  

11.  

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.X, 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.  

12.  

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.  
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