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ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА У ВЕЗИ СА 
ОДЛУКОМ O ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА („Службени гласник РС“, бр.  125/2014, 

4/2015, 111/2015, 61/2016, 69/2016 и 103/2016) 
 

                                                                  Датум последњег ажурирања: 14. јул 2017. године  

бр. питања  1. 

питање Да ли се из ППЛА1 искључује обавезна резерва до 
минималног износа? Ако не, у коју позицију иде? 

одговор У ППЛА1 обрасцу се приказује само вишак износа 
издвојене динарске и девизне обавезне резерве изнад 
обрачунатог износа динарске и девизне обавезне 
резерве банке. 

 

бр. питања  2. 

питање Да ли се ППЛА извештаји праве само за "материјално 
значајне" валуте, или за све валуте из портфолија 
банке? 

одговор У колони ''збирно у свим валутама'' се приказују подаци 
о свим валутама у портфолију банке, док се засебне 
колоне приказују само за материјално значајне валуте. 

 

бр. питања  3. 

Обрасци LR1 i LR3 

питање Да ли износ са редног броја 27 ЛР1, треба да је једнак 
збиру износа у колони 3, редни бројеви 1,2,3,4,5,6 ЛР3 
обрасца за ванбилансне изложености и збиру редова 
за остале изложености из банкарске књиге у колони 3 
редни бројеви 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10 (уколико Банка 
користи стандардизован приступ)? 

одговор У случају да банка користи стандардизовани приступ, 
укупан износ изложености за потребе обрачуна 
показатеља левериџа са позиције 27. из обрасца ЛР1, 
мора да буде једнак збиру износа врста ванбилансних 
изложености са позиција 1,2,3,4,5 и 6 из колоне 3 ЛР3 
обрасца и збиру износа за остале изложености из 
банкарске књиге са позиција 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 из 
колоне 3 ЛР 3 обрасца. 

 

бр. питања  4. 

Образац LR1 
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питање Редни бројеви 15,16,17,18: да ли се мисли на бруто-
номинални износ ванбилансне изложености (у 
методологији за израду извештаја о показатељу 
левериџа, тачка 8 стоји ....при чему номиналну 
вредност ванбилансних ставки неће умањивати за 
износ специфичних прилагођавања за кредитни ризик... 
- да ли се мисли и да се неће умањивати ни за додатна 
прилагођавања за кредитни ризик, ни за износ 
потребне резерве за процењене губитке) 

одговор У погледу обрачуна износа изложености по основу 
ванбилансних ставки у обрасцу ЛР1 на позицијама 
15,16,17 и 18, номинална вредност ванбилансних 
ставки се не умањује за износ специфичних 
прилагођавања за кредитни ризик и потребне резерве 
за процењене губитке. 

 
 

бр. питања  5. 

Образац  LR1 

питање Да ли се за билансне изложености (ред 19 обрасца 
LR1) исказују подаци из колоне 4 СП обрасца увећани 
за одбитне ставке од основног капитала из обрасца 
КАП. 

одговор У реду 19 ЛР1 обрасца, наводи се износ билансних 
изложености у складу са Методологијом за израду 
извештаја о показатељу левериџа, при чему у ово 
поље треба укључити и износе изложености наведене 
у пољима 21. и 22. ЛР1 обрасца.  

 
 

бр. питања  6. 

Образац  LR2 

питање Износ изложености по основу билансне активе и 
ванбилансних ставки (стандардизовани приступ). Да ли 
се мисли  на износ изложености након примене техника 
ублажавања кредитног ризика (колона 15 СП обрасца) 
тј. пре примене фактора конверзије или након примене 
фактора конверзије (колона 20 СП обрасца)? 

одговор У складу са Методологијом за израду извештаја о 
Показатељу левериџа, у колони 3 ЛР2 обрасца (Износ 
изложености по основу билансне активе и 
ванбилансних ставки) наводи се износ изложености по 
основу билансне активе и ванбилансних ставки након 
умањења за специфична прилагођавања за кредитни 
ризик, додатна прилагођавања, износ потребне 
резерве за процењене губитке и друга умањења ка 
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питала у вези са том позицијом и након примена 
техника ублажавања кредитног ризика у складу са 
Одељком 1. Главе IV Одлуке о адекватности капитала 
банке.  
Додатно, у овој колони приказује се износ  изложености 
по основу билансне активе и ванбилансних ставки 
након примене фактора конверзије. 
 

 
 

бр. питања  7. 

ЛР1 образац 

питање Да ли у ЛР1 обрасцу у реду 19 треба додати одбитне 
ставке од капитала према упутству за попуњавање 
извештаја („Поред тога, у овом пољу се исказују и 
одбитне ставке од основног акцијског капитала и 
додатног основног капитала (нпр. нематеријална 
улагања, одложена пореска средства и сл.“).) , а затим 
у реду 26 те исте одбитне ставке приказати са 
негативним предзнаком („Наводи се износ изложености 
које представљају одбитну ставку од основног акцијског 
капитала или додатног основног капитала у складу са 
тач. од 11. до 21. и тачком 26. Одлуке о адекватности 
капитала банке. Износ у овом пољу се приказује са 
негативним предзнаком.“)? 
 
Пример: 
Банка има одбитну ставку у виду нематеријалних 
улагања у износу од 300 динара. Да ли за тај одбитних 
ставки повећавамо позицију у реду 19 обрасца ЛР1 док 
у реду 26 истог обрасца приказујемо износ од 300 
динара са негативним предзнаком? 

одговор Да, потребно је урадити на описан начин 

 

бр. питања  8. 

ВИ-ГПЛ образац  

питање Да ли се у складу са Одлуком о извештавању банака и 
њеним изменама које ступају на снагу 
30.06.2017.године сачињава и Народној банци 
доставља извештај ВИ-ГПЛ? 

одговор Да. Одредбом под 5) тачке 2. Одлуке о извештавању 
банака („Службени гласник РС“, бр. 125/2014, 4/2015, 
111/2015, 61/2016, 69/2016 и 103/2016) прописано је да 
је банка дужна да израђује, између осталог, извештај 
Велика изложеност према групи повезаних лица – на 
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Обрасцу ВИ-ГПЛ, а тачком 6. те одлуке да извештај 
доставља тромесечно.   

 

бр. питања  9. 

колона 6 ВИ-ЛИ 
обрасца 

 

питање Да ли изложеност по ванбилансној евиденцији 
колатерала треба приказати у колони бр.6 ВИ-ЛИ 
обрасца, односно да ли ванбилансна евиденција 
колатерала треба да буде узета у обзир приликом 
одређивања великих изложености Банке?  
 
Пример: 
Капитал банке 300 рсд (10 посто износи: 30 рсд) 
Изложеност према групи повезаних лица износи : 25 
рсд по основу дугорочног кредита 
Клијенту је ванбилансно евидентиран колатерал од 50 
рсд. 
 
Да ли овај клијент испуњава услов да буде посматран 
као велика изложеност и да буде приказан у ВИ-ЛИ 
обрасцу као такав? 

одговор Примљена материјална средства обезбеђења која се 
евидентирају у ванбилансној евиденцији банке не 
улазе у обрачун великих изложености јер би вештачки 
увећали изложеност (то су евиденциона конта). 

 


