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На основу Одлуке о извештавању о адекватности капитала банке и Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о извештавању банака, формира се Упутство за електронско достављање 

података из области контроле пословања банака – Базел 3. 

. 
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1.ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ 

 

Поруке се од стране друштва за осигурање/реосигурање шаљу на јединствено одредишно 

место у Сектор за информационо комуникационе технологије у Народној банци Србије и то у 

прописаним периодима и роковима зависно од  врсте извештаја искључиво  у XML формату. 

 

Електронске  поруке у  XML  формату   морају  бити електронски потписане. 

 

Електронски сертификат потписника мора бити квалификовани сертификат издат од 

ргистрованог  сертификационог тела (CA) у Републици Србији. 

Субјекат у електронској размени података у  XML формату мора доставити списак серијских 

бројева електронских сертификата чији ће тајни криптографски кључеви бити  употребљивани за 

потписивање XML докумената који се шаљу Народној банци Србије. Електронски  потписан  XML 

документ са становишта електронског потписа ће бити потпуно валидан и прихваћен уколико су 

испуњени сви услови који су дефинисани у Упутсву за креирање електронског потписа за XML 

документе који су у систему обавезног електронског извештавања   Народне банке Србије. 

Поруке се шаљу File Transfer Protocol-ом и то у XML формату са структурaмa коje су дате у овом 

упутству. 

Пример назива и структуре назива фајла који се доставља 

KAP_31122016_02_07023664.xml 

 

KAP   Шифра података 

31122016 Датум стања у облику dd.mm.уууу (danmesecgodina) 

_ Обавезно _ 

02 Редни број слања овог податка за 31122016 

_ Обавезно _ 

07023664 Матични број  банке 

 

 

Садржај података је дефинисан у строго формалном облику. 

 Обевезни тагови (дефиниције), документ и општи подаци о документу и слогови 

документа.Обавезни тагови.  

У свим порукама дефинисаним овим материјалом неопходно је да први таг буде <?xml 

version="1.0" encoding = "UTF-8" ?> Encoding (кодни распоред) филе треба да буде UTF-8. 

 

   Документ и општи подаци о документу. Обавезно је да буду попуњени тагови:  

<DatumStanja> датум у дефинисаном облику који представља датум стања података и 

исти је као у називу file,  

<Obrazac> шифра податка иста као у називу file,  

<MaticniBroj> исти као у називу file,  

<RedniBroj> исти као у називу file,  

<PodatkeObradio> име и презиме одговорног лица,  

<Kontakt> телефон, е-mail итд. одговорног лица.  

 

Датуми су у дефинисаном облику dd.mm.yyyy; 

Децимална позиција се дефинише као . (тачка).  

Слогови документа. Подаци слогова документа објашњени су у другим деловима овог 

материјала.  

  По пријему, декодирању и провери аутентичности врши се  контрола података. Контрола 

обухвата проверу обухватности, шифарске исправности и логичности послатих података 
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Приликом преузимања података у базу шаље се повратна порука  пошиљаоцу, на исто одредишно 

место,са потврдом да су подаци прихваћени. 

Уколико се констатују неисправности или некомплетност података,  у повратној поруци друштво 

добије листу грешака и  дужно да исправи податке и  поруку поново пошаље у најкраћем року са 

следећим редним бројем слања. 

Одговор на примњену поруку има облик: 

  

NBKAP_3112201601_07726716_3598.xml 

 где је  

KAP_31122016_01_07726716.xml, име податка за који се шаље одговор, 

префикс NB је ознака да се ради о одговору НБС, 

3598 је ид који се односи на број обраде у НБС. 

  

 

Исправни подаци се одмах прослеђују у централну извештајну базу података где се они 

стављају на располагање корисницима ради добијања свих потребних извештаја 

 

После пријема свих месечних  односно тромесечних података, ради  се рачунска контрола 

података и шаље се обавештење о грешкама уколико постоје, у формату  

NB_BAZEL_PRILOG1_31122016_99999999.xml,  

Фајл садржи грешке логичке контроле над подацима из Прилога 1, KAP,KAPDET,PAK 

- 99999999 је матични број банке, 

31122016 датум важења података за које је рађена контрола 

 

PRILOG1, подаци по Прилогу 1 овог Упутства 

 

Заглавље извештаја 

 

НАЗИВ ТАГА САДРЖАЈ НАПОМЕНА  

<Dokument> 

<DatumStanja> Датум важења податaка Мора бити попуњено. 

Датум стања је датум за који важе подаци и 

одговара датуму у називу фајла, у формату  

DD.MM.YYYY 

<Obrazac> Шифра податка Мора бити попуњено. 

Иста као у називу 

податка, дужине 2  

<MaticniBroj> Матични број банке или 

највишег матичног 

друштва банкарске групе 

која шаље податке 

Мора бити попуњено. 

Нумеричка вредност дужине 8  

<RedniBroj> Редни број слања 

података за задати датум 

слања 

Мора бити попуњено. 

Редни број мора бити исти као у називу фајла, 

назив дужине 2  

<PodatkeObradio> Име и презиме лица које 

је обрадило податак 

Мора бити попуњено. 

Текст податак дужине 240 

<Kontakt> Телефон, факс, e-mail 

адреса одговорног лица 

Мора бити попуњено. Мора садржати телефон 

и e-mail адресу. 
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Текст податак дужине 240  

<Banka> Ако се достављају подаци 

за банку попуњава се 1, а 

ако се достављају подаци 

за банкарску групу 

попуњава се 2 

Мора бити попуњено 

са 1 или 2.  

Електронске поруке које могу садржати само 

заглавље ако банка нема података које би 

доставила у тој поруци (у случају електронских 

порука за чије је достављање потребна претходна 

сагласност НБС, ово важи само ако банка има 

сагласност НБС за достављање поруке, у 

супротном се електронска порука не доставља): 

DKT, EKT, DHOVOC1, DHOVOC2, DHOVSC, 

VHOV, KDR, ORDET, ORMZG, PKI, VILI, RII, 

DHOVSEK,  DHOVPTK, RRPP, RRPLD, 

RRPPLD, POO, PIM, PIMDET, SPSEK, 

SEKDET 

Електронске поруке које не могу имати само 

заглавље, већ морају бити достављени сви 

подаци из тих порука (у случају електронских 

порука за чије је достављање потребна претходна 

сагласност НБС, ово важи само ако банка има 

сагласност НБС за достављање поруке, у 

супротном се електронска порука не доставља): 

KAP, KAPDET, PAK, SP, SPDCB, SPTALS, 

SPJAT, SPB, SPPD, SPFL, SPMRB, SPMO, 

SPPO, SPOIF, SPOI, SPOHN, SPSNO, SPVRI, 

SPKKR, SPVU, GR1, GR2, GR3, OPR,VIGPL 

PPLA1, PPLA2, PPLA3, PPLA4, LR1, LR2, 

LR3, IRB, IRNDCB, IRBB, IRBSK,  IRBMSP , 

IRBOI , IRBMSPH, IRBOFLH, IRBRFL, 

IRBOMSP, IRBOI, IRBVU, IRBSEK  

 

Сви елементи заглавља су обавезни. 

 

Електронске поруке из овог упутства важе почев од 30.06.2017. године.  
 

Највише матично друштво банкарске групе чију контролу на консолидованој основи врши 

Народна банка Србије је дужно да електронске поруке из овог Упутства доставља за банкарску 

групу (видети Одлуку о извештавању о адекватности капитала банке „Службени гласник 

РС“, бр. 103/2016 ради прецизнијих информација о условима када се достављају поједини 

извештаји). 

 

Називи електронских порука за банкарске групе из овог упутства су исти као и за банке, а формат 

поруке за групу се разликује од формата поруке за банку само у томе што је неопходно у тагу 

<Banka> уписати вредност 2, која означава да се шаљу консолидовани подаци за банкарску 

групу  (вредност 1 у тагу <Banka> означава да се достављају подаци за појединачну банку). 

 

Динамика достављања електронских порука за банкарску групу из овог упутства је 

шестомесечна, а рокови достављања су: 

 

 

• за датум стања 30. јун текуће године рок је 30. септембар текуће године, 

• за датум стања 31. децембар текуће године рок је 31. мај наредне године. 

 

Такође, највише матично друштво банкарске групе чију контролу на консолидованој основи врши 

Народна банка Србије је дужно да доставља шестомесечне електронске поруке за банкарску групу 

SB, UK, HR, HU и CJ чији је формат и динамика достављања дат у Упутству за електронско 

достављање података из области контроле пословања банака, за банке и банкарске групе, а 

http://www.nbs.rs/internet/latinica/20/kpb/adekvatnost_kapitala_izvestavanje_2016.pdf
http://www.nbs.rs/internet/latinica/20/kpb/adekvatnost_kapitala_izvestavanje_2016.pdf
http://www.nbs.rs/internet/latinica/20/kpb/elektronsko_dostavljanje_bankarske_grupe.pdf
http://www.nbs.rs/internet/latinica/20/kpb/elektronsko_dostavljanje_bankarske_grupe.pdf
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прописани су Одлуком о извештавању банака „Службени гласник РС“, бр.  125/2014, 4/2015, 

111/2015, 61/2016, 69/2016, 103/2016 и 101/2017. 

 

 

 

 

НАПОМЕНА за банкарске групе: 

 

С обзиром да електронске поруке за банкарске групе из овог упутства имају исте називе као и 

поруке за банке, мора бити задовољена контрола да je редни број слања већи од последњег 

послатог редног броја слања за исти датум стања, без обзира да ли је у питању порука са подацима 

за банку (Banka = 1) или порука са подацима за групу (Banka = 2). 

 

 

  

http://www.nbs.rs/internet/latinica/20/kpb/odluka_izvestavanje.pdf
http://www.nbs.rs/internet/latinica/20/kpb/odluka_izvestavanje.pdf
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Прилог 1 

 

1. KAP - ПОДАЦИ ЗА ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛУ БАНКЕ (Образац 

КАП) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SifraPodatka>  Шифра податка 

који се 

доставља  

Шифра из шифарника за образац KAP  

<Iznos>  Износ, у 

хиљадама 

динара 

Мора бити попуњено. 

Целобројни нумерички податак Максималне дужине 10 целих; 

За шифре података 1111, 11111, 111111, 11112, 11113, 1112, 

11121, 111211, 111212, 11122, 111221, 111222,  11141, 1115, 

11151, 11152, 11153, 1116, 11183, 11192, 11110022, 11110023, 

112, 1121, 11211, 112111, 11212, 11213, 1122, 1128, 12, 121, 

1211, 12111, 12112, 1212, 12121, 12122, 1213, 122, 123, 124, 128  

несме бити  негативан број  

За шифре података 11114, 111141, 111142, 111143, 11115, 1113, 

11131, 11132, 111321, 11142, 11171, 11175, 1118, 11181, 11182, 

1119, 11191, 1111000, 1111001, 1111002, 11110021, 1111003, 

1111004, 1111005, 1111006, 1111007, 1111008, 1111009, 

1111010, 1111011, 1111012, 1111013, 1111014, 1111015,  

1111016, 1111017, 1111018, 11214, 112141, 112142, 112143, 

11215, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1214, 12141, 12142, 12143, 

1215, 125, 126, 127 износ може бити нула или негативан број, а 

не може бити већи од нуле. Ако је негативан број, мора имати 

предзнак минус (-). 

За шифре података 1, 11, 111, 1114, 1117, 11172, 11173, 11174  

износ може бити позитиван, нула или негативан,, а ако је 

негативан број, мора имати предзнак минус (-), 

За све остале шифре које нису наведене износ мора бити већи 

или једнак нули; 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара 

 

 

Пример података у XML формату 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>KAP</Obrazac> 



12/387 

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145, Email: PetarPetrovic@nbs.rs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogKAP> 

<SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

<Iznos>14519484</Iznos> 

</SlogKAP> 

<SlogKAP> 

<SifraPodatka>11</SifraPodatka> 

<Iznos>9757438</Iznos> 

</SlogKAP> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

Шифарник за образац KAP  
 

Шифра xml Шифра обрасца НАЗИВ 

1 1 КАПИТАЛ  

11 1.1 ОСНОВНИ КАПИТАЛ  

111 1.1.1 Основни акцијски капитал 

1111 1.1.1.1 Инструменти основног акцијског капитала и припадајућа емисиона 

премија 

11111 1.1.1.1.1 Уплаћен износ инструмената основног акцијског капитала  

111111 1.1.1.1.1.1 Од чега: уплаћени акцијски капитал који је испуњавао услове за 

укључивање у основни капитал банке до 30.6.2017. а који банка 

укључује у основни акцијски капитал до 31.12.2022. у складу с 

прелазним одредбама Одлуке о адекватности капитала банке  

11112 1.1.1.1.2 Напомена: Инструменти капитала који су престали да испуњавају 

услове за укључивање у основни акцијски капитал 

11113 1.1.1.1.3 Припадајућа емисиона премија уз инструменте основног акцијског 

капитала 

11114 1.1.1.1.4 (-) Улагања у сопствене инструменте основног акцијског капитала  

111141 1.1.1.1.4.1 (-) Директна улагања у сопствене инструменте основног акцијског 

капитала  

111142 1.1.1.1.4.2 (-) Индиректна улагања у сопствене инструменте основног 

акцијског капитала   

111143 1.1.1.1.4.3 (-) Синтетичка улагања у сопствене инструмете основног акцијског 

капитала   

11115 1.1.1.1.5 (-) Сопствени инструменти основног акцијског капитала које је 

банка дужна или може бити дужна да откупи на основу уговорне 

обавезе   

1112 1.1.1.2 Добит 

11121 1.1.1.2.1 Добит из ранијих година која испуњава услове за укључивање у 

основни акцијски капитал 

111211 1.1.1.2.1.1 Од чега: Добит из претходне године за коју скупштина банке још 

није донела одлуку да ће бити распоређена у основни акцијски 
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капитал, а која испуњава услове за укључивање у основни акцијски 

капитал 

111212 1.1.1.2.1.2 Напомена: Добит из ранијих година која не испуњава услове за 

укључивање у основни акцијски капитал 

11122 1.1.1.2.2 Добит из текућег периода која испуњава услове за укључивање у 

основни акцијски капитал 

111221 1.1.1.2.2.1 Од чега: Добит из текућег периода која припада матичном ентитету 

111222 1.1.1.2.2.2 Напомена: Добит из текућег периода која не испуњава услове за 

укључивање у основни акцијски капитал  

1113 1.1.1.3 (-) Губитак  

11131 1.1.1.3.1 (-) Губици из ранијих година 

11132 1.1.1.3.2 (-) Губитак текућег периода 

111321 1.1.1.3.2.1 (-) Од чега: губитак текућег периода који се односи на матични 

ентитет 

1114 1.1.1.4 Ревалоризационе резерве и остали нереализовани добици/губици 

11141 1.1.1.4.1 Ревалоризационе резерве и остали нереализовани добици 

11142 1.1.1.4.2 (-) Нереализовани губици 

1115 1.1.1.5 Резерве из добити, остале резерве и резерве за опште банкарске 

ризике 

11151 1.1.1.5.1 Резерве из добити 

11152 1.1.1.5.2 Остале резерве 

11153 1.1.1.5.3 Резерва за опште банкарске ризике 

1116 1.1.1.6 Учешћа без права контроле (мањинска учешћа) која се признају у 

основном акцијском капиталу 

1117 1.1.1.7 (+/-) Регулаторна прилагођавања вредности елемената основног 

акцијског капитала  

11171 1.1.1.7.1 (-) Повећање капитала које је резултат секјуритизације 

изложености 

11172 1.1.1.7.2 (+/-) Фер вредност 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 

11173 1.1.1.7.3 (+/-) Добици (-) или губици (+) по основу обавеза банке 

вреднованих по фер вредности који су последица промене кредитне 

способности банке  

11174 1.1.1.7.4 (+/-) Добици (-) или губици (+) који произлазе из кредитног ризика 

банке по основу обавеза по дериватима вреднованим по фер 

вредности 

11175 1.1.1.7.5 (-) Додатна прилагођавања вредности  

1118 1.1.1.8 (-) Гудвил умањен за повезане одложене пореске обавезе 

11181 1.1.1.8.1 (-) Гудвил евидентиран у оквиру нематеријалних улагања пре 

умањења за повезане одложене пореске обавезе 

11182 1.1.1.8.2 (-) Гудвил укључен у вредновање значајних улагања  

11183 1.1.1.8.3 Одложене пореске обавезе по основу гудвила које би престале да 

постоје у случају обезвређења или престанка признавања гудвила у 

складу са МСФИ/МРС 

1119 1.1.1.9 (-) Остала нематеријална улагања умањена за повезане одложене 

пореске обавезе 
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11191 1.1.1.9.1 (-) Остала нематеријална улагања пре умањења за повезане 

одложене пореске обавезе 

11192 1.1.1.9.2 Одложене пореске обавезе по основу осталих нематеријалних 

улагања које би престале да постоје у случају обезвређења или 

престанка признавања тих нематеријалних улагања у складу са 

МСФИ/МРС 

1111000 1.1.1.10 (-) Одложена пореска средства која зависе од будуће 

профитабилности, изузев оних која проистичу из привремених 

разлика, умањена за повезане одложене пореске обавезе  

1111001 1.1.1.11 (-) Негативан износ добијен обрачуном у складу с тачком 134. 

Одлуке о адекватности капитала банке, за банке које су добиле 

сагласност Народне банке Србије за примену ИРБ приступа  

1111002 1.1.1.12 (-) Имовина у пензијском фонду са дефинисаним накнадама у 

билансу стања 

11110021 1.1.1.12.1 (-) Имовина у пензијском фонду са дефинисаним накнадама у 

билансу стања пре умањења  

11110022 1.1.1.12.2 Одложене пореске обавезе по основу имовине у пензијском фонду 

са дефинисаним накнадама које би престале да постоје у случају 

обезвређења или престанка признавања те имовине у складу са 

МСФИ/МРС 

11110023 1.1.1.12.3 Имовина у пензијском фонду са дефинисаним накнадама коју банка 

може неограничено да користи 

1111003 1.1.1.13 (-) Директна, индиректна и синтетичка улагања у иструменте 

основног акцијског капитала лица у финансијском сектору која 

имају узајамна улагања у банци, а која су извршена ради 

приказивања већег износа капитала банке 

1111004 1.1.1.14 (-) Износ за који одбитне ставке од додатног основног капитала 

премашују износ додатног основног капитала  

1111005 1.1.1.15 (-) Изложености које испуњавају услове за примену пондера ризика 

од 1.250%: 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 

1111006 1.1.1.16 (-) Изложености које испуњавају услове за примену пондера ризика 

од 1.250%: Секјуритизоване позиције  

1111007 1.1.1.17 (-) Изложености које испуњавају услове за примену пондера ризика 

од 1.250%: Слободне испоруке  

1111008 1.1.1.18 (-) Изложености које испуњавају услове за примену пондера ризика 

од 1.250%: Изложености из групе за које банка не може да утврди 

пондер ризика применом ИРБ приступа 

1111009 1.1.1.19 (-) Изложености које испуњавају услове за примену пондера ризика 

од 1.250%: Изложености по основу власничких улагања према 

приступу интерних модела 

1111010 1.1.1.20 (-) Применљиви износ директних, индиректних и синтетичких 

улагања банке у инструменте основног акцијског капитала лица у 

финансијском сектору у којем банка нема значајно улагање 

1111011 1.1.1.21 (-) Износ за који одложена пореска средства која зависе од будуће 

профитабилности и проистичу из привремених разлика, умањена за 

повезане одложене пореске обавезе, прелазе 10% основног 
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акцијског капитала банке израчунатог у складу с тачком 21. став 2. 

Одлуке о адекватности капитала банке 

1111012 1.1.1.22 (-) Применљиви износ директних, индиректних и синтетичких 

улагања банке у инструменте основног акцијског капитала лица у 

финансијском сектору у којима банка има значајно улагање која 

прелазе 10% основног акцијског капитала банке израчунатог у 

складу с тачком 21. став 2. Одлуке о адекватности капитала банке 

1111013 1.1.1.23 (-) Износ збира одложених пореских средстава и улагања у лица у 

финансијском сектору у којима банка има значајно улагање из 

тачке 21. став 1 Одлуке о адекватности капитала банке који прелази 

лимит из тачке 21. став 3 те одлуке 

1111014 1.1.1.24 (-) 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 

1111015 1.1.1.25 (-) Бруто износ потраживања од дужника – физичког лица (осим 

пољопривредника и предузетника) по основу одобрених 

потрошачких кредита, готовинских кредита или осталих кредита 

који се исказују на рачунима 102, 107 и 108 у складу са одлуком 

којом се прописују Контни оквир и садржина рачуна у Контном 

оквиру за банке код којих је степен кредитне задужености тог 

дужника пре одобрења кредита био већи од процента утврђеног у 

складу са одлуком којом се уређује класификација билансне активе 

и ванбилансних ставки банке или ће тај проценат бити већи услед 

одобрења кредита, при чему се ова одбитна ставка примењује без 

обзира на то да ли је након одобрења кредита  степен кредитне 

задужености дужника постао нижи од тог процента 

1111016 1.1.1.26 (-) Бруто износ потраживања од дужника – физичког лица (осим 

пољопривредника и предузетника) по основу одобрених 

потрошачких кредита, готовинских кредита или осталих кредита, 

изузев кредита приказаних на позицији 1.1.1.27 овог обрасца, који 

се исказују на рачунима 102, 107 и 108 у складу са одлуком којом 

се прописују Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру за 

банке, а који по основу критеријума уговорене рочности 

испуњавају услов за примену одбитне ставке од основног акцијског 

капитала прописане одлуком којом се уређује адекватност капитала 

банке*   

11110161 1.1.1.26.1 Oд чега: кредити чија је уговорена рочност дужа од 2920 дана – ако 

су ти кредити одобрени у периоду од 1. јануара до 31. децембра 

2019. године 

11110162 1.1.1.26.2 Oд чега: кредити чија је уговорена рочност дужа од 2555 дана – ако 

су ти кредити одобрени у периоду од од 1. јануара до 31. децембра 

2020. године 

11110163 1.1.1.26.3 Oд чега: кредити чија је уговорена рочност дужа од 2190 дана – ако 

су ти кредити одобрени почев од 1. јануара 2021. године 

1111017 1.1.1.27 (-) Бруто износ потраживања од дужника – физичког лица (осим 

пољопривредника и предузетника) по основу потрошачких кредита 
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одобрених за куповину моторних возила који се исказују на рачуну 

102 у складу са одлуком којом се прописују Контни оквир и 

садржина рачуна у Контном оквиру за банке, чија је уговорена 

рочност дужа од 2920 дана – ако су ти кредити одобрени почев од 

1. јануара 2019. године* 

1111018 1.1.1.28 (-) Износ резерве за процењене губитке обрачунате у складу с 

прописима Народне банке Србије (ако је тим прописима утврђена 

обавеза издвајања ове резерве) 

112 1.1.2 Додатни основни капитал 

1121 1.1.2.1 Инструменти додатног основног капитала и припадајућа емисиона 

премија 

11211 1.1.2.1.1 Уплаћен износ инструмената додатног основног капитала  

112111 1.1.2.1.1.1 Од чега: уплаћени акцијски капитал који је испуњавао услове за 

укључивање у основни капитал банке до 30.6.2017. а који банка 

укључује у додатни основни капитал до 31.12.2022. у складу с 

прелазним одредбама Одлуке о адекватности капитала банке  

11212 1.1.2.1.2 Напомена: Инструменти капитала који су престали да испуњавају 

услове за укључивање у додатни основни капитал 

11213 1.1.2.1.3 Припадајућа емисиона премија уз инструменте додатног основног 

капитала 

11214 1.1.2.1.4 (-) Улагања у сопствене инструменте додатног основног капитала 

112141 1.1.2.1.4.1 (-) Директна улагања у сопствене инструменте додатног основног 

капитала 

112142 1.1.2.1.4.2 (-) Индиректна улагања у сопствене инструменте додатног 

основног капитала 

112143 1.1.2.1.4.3 (-) Синтетичка улагања у сопствене инструменте додатног 

основног капитала 

11215 1.1.2.1.5 (-) Сопствени инструменти додатног основног капитала које је 

банка дужна да откупи на основу постојеће уговорне обавезе 

1122 1.1.2.2 Инструменти основног капитала издати од стране подређених 

друштава који се признају у додатном основном капиталу 

1123 1.1.2.3 (-) 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 

1124 1.1.2.4 (-) Применљиви износ директних, индиректних и синтетичких 

улагања у инструменте додатног основног капитала лица у 

финансијском сектору у којима банка нема значајно улагање  

1125 1.1.2.5 (-) Директна, индиректна и синтетичка улагања у инструменте 

додатног основног капитала лица у финансијском сектору у којима 

банка има значајно улагање 

1126 1.1.2.6 (-) Износ за који одбитне ставке од допунског капитала премашују 

износ допунског капитала   

1127 1.1.2.7 (-) Износ свих пореза у вези са елементима додатног основног 

капитала који се може предвидети у време обрачуна капитала, осим 

ако је банка претходно кориговала износ тих елемената - у износу у 

којем ти порези умањују износ до којег се елементи додатног 

основног капитала банке могу користити за покриће ризика или 

губитака 
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1128 1.1.2.8 Износ одбитних ставки од додатног основног капитала изнад 

висине додатног основног капитала (одузима се од основног 

акцијског капитала) 

12 1.2 ДОПУНСКИ КАПИТАЛ 

121 1.2.1 Инструменти допунског капитала, субординиране обавезе и 

припадајућа емисиона премија 

1211 1.2.1.1 Уплаћен износ инструмената допунског капитала  

12111 1.2.1.1.1 Од чега: уплаћене преференцијалне кумулативне акције и 

хибридни инструменти капитала који су испуњавали услове за 

укључивање у допунски капитал банке до 30.6.2017. а које банка 

укључује у допунски капитал до 31.12.2022. у складу с прелазним 

одредбама Одлуке о адекватности капитала банке  

12112 1.2.1.1.2 Напомена: Инструменти капитала који су престали да испуњавају 

услове за укључивање у допунски капитал  

1212 1.2.1.2 Уплаћен износ субординираних обавеза  

12121 1.2.1.2.1 Од чега: уплаћен износ субординираних обавеза које су испуњавале 

услове за укључивање у допунски капитал банке до 30.6.2017. а 

које банка укључује у допунски капитал до 31.12.2022. у складу с 

прелазним одредбама Одлуке о адекватности капитала банке  

12122 1.2.1.2.2 Напомена: Субординиране обавезе које су престале да испуњавају 

услове за укључивање у допунски капитал 

1213 1.2.1.3 Припадајућа емисиона премија уз инструменте допунског капитала 

1214 1.2.1.4 (-) Стечени сопствени инструменти допунског капитала и 

субординиране обавезе 

12141 1.2.1.4.1 (-) Директна улагања у сопствене инструменте допунског капитала 

и субординиране обавезе 

12142 1.2.1.4.2 (-) Индиректна улагања у сопствене инструменте допунског 

капитала и субординиране обавезе 

12143 1.2.1.4.3 (-) Синтетичка улагања у сопствене инструменте допунског 

капитала и субординиране обавезе 

1215 1.2.1.5 (-) Сопствени инструменти допунског капитала и субординиране 

обавезе које је банка дужна да откупи на основу постојеће уговорне 

обавезе 

122 1.2.2 Инструменти капитала издати од стране подређених друштава који 

се признају у допунском капиталу 

123 1.2.3 Позитиван износ добијен обрачуном у складу с тачком 134. Одлуке 

о адекватности капитала банке који није умањен за пореске ефекте, 

у висини од највише 0,6% износа ризиком пондерисаних 

изложености за кредитни ризик, за банке које су добиле сагласност 

Народне банке Србије за примену ИРБ приступа 

124 1.2.4 Стандардизовани приступ: општа прилагођавања за кредитни ризик 

која нису умањена за пореске ефекте, у висини од највише 1,25% 

износа ризиком пондерисаних изложености за кредитни ризик  

125 1.2.5 (-) 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 

126 1.2.6 (-) Применљиви износ директних, индиректних и синтетичких 

улагања у инструменте допунског капитала и субординиране 
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обавезе лица у финансијском сектору у којима банка нема значајно 

улагање  

127 1.2.7 (-) Директна, индиректна и синтетичка улагања банке у 

инструменте  допунског капитала и субординиране обавезе лица у 

финансијском сектору у којима банка има значајно улагање 

128 1.2.8 Износ одбитних ставки од допунског капитала изнад висине 

допунског капитала (одузима се од додатног основног капитала) 

*Потрошачки кредити, готовински кредити и остали кредити који истовремено испуњавају 

услове за примену ове одбитне ставке од основног акцијског капитала и одбитне ставке од 

основног акцијског капитала која се приказује на позицији 1.1.1.25 овог обрасца приказују се 

само на позицији 1.1.1.25. 
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достављају, уз толеранцију која је назначена за сваку контролу: 
 

1. <Iznos>за шифру 1       = Збиру <Iznos>за шифре 11+12  уз толеранцију +/-2 

2. <Iznos>за шифру 11     = Збиру <Iznos>за шифре 111+112  уз толеранцију +/-2 

3. <Iznos>за шифру 111   = Збиру <Iznos>за шифре  1111 + 111 2 + 1113 + 1114 + 1115 + 1116 + 

1117 + 1118 + 1119 + 1111000 + 1111001 + 1111002 + 1111003 + 1111004 + 1111005 + 1111006 + 

1111007 + 1111008 + 1111009 + 1111010 + 1111011  + 1111012 + 1111013 + 1111014 + 

1111015+1111016+1111017+111108   уз толеранцију +/-13 

4. <Iznos>за шифру 1111  = Збиру <Iznos>за шифре 11111 + 11113 + 11114 + 11115  уз толеранцију 

+/-3  

5. <Iznos>за шифру 1111002   = Збиру <Iznos>за шифре 11110021 + 11110022 + 11110023 уз 

толеранцију +/-2 

6. <Iznos>за шифру 1111004  =  0, ako je <Iznos>за шифру 1128 = 0 

7. <Iznos>за шифру 1111004  =  - <Iznos> за шифру1128, ako je <Iznos>за шифру 1128 > 0 уз 

толеранцију +/-2 

8. <Iznos>за шифру 11114      =  Збиру <Iznos>за шифре 111141 + 111142 + 111143  уз толеранцију 

+/-2 

9. <Iznos>за шифру 1112       =  Збиру <Iznos>за шифре 11121 + 11122   уз толеранцију  +/-2 

10. <Iznos>за шифру 111211  <=   <Iznos>за шифре 11121  уз толеранцију +/-3 

11. <Iznos>за шифру 111221  <=   <Iznos>за шифре 11122  уз толеранцију +/-3 

12. <Iznos>за шифру 111221   =   0,  ako je Banka =1 

13. <Iznos>за шифру 1113       = Збиру <Iznos>за шифре 11131 + 11132 уз толеранцију +/-2 

14. <Iznos>за шифру 111321 >=  <Iznos>за шифре 11132  уз толеранцију +/-3 

15. <Iznos>за шифру 111321   =  0 , ako je Banka =1 

16. <Iznos>за шифру 1114 = Збиру <Iznos>за шифре 11141 + 11142 уз толеранцију +/-2 

17. <Iznos>за шифру 1115 = Збиру <Iznos>за шифре 11151 + 11152 + 11153 уз толеранцију +/-2 

18. <Iznos>за шифру 1116 =  0,  ako je Banka =1 

19. <Iznos>за шифру 1117 = Збиру <Iznos>за шифре 11171 + 11172 + 11173 + 11174 + 11175 уз 

толеранцију +/-3 

20. <Iznos>за шифру 1118  = Збиру <Iznos>за шифре 11181 + 11182 + 11183 уз толеранцију +/-2 

21. <Iznos>за шифру 1119   = Збиру <Iznos>за шифре 11191 + 11192  уз толеранцију +/-2 
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22. <Iznos>за шифру 112   = Збиру <Iznos>за шифре 1121 + 1122 + 1123 + 1124 + 1125 + 1126 + 1127 

+ 1128 уз толеранцију +/-5 

23. <Iznos>за шифру 1121 = Збиру <Iznos>за шифре 11211 + 11213 + 11214 + 11215  уз толеранцију 

+/-3 

24. <Iznos>за шифру 112111 <= <Iznos>за шифру 11211  

25. <Iznos>за шифру 11214    = Збиру <Iznos>за шифре 112141 + 112142 + 112143 уз толеранцију 

+/2 

26.  <Iznos>за шифру 1122  =  0,  ako je Banka =1 

27.  <Iznos>за шифру 1126  =  0,  ako je  <Iznos> за шифру 128=0 

28.  <Iznos>за шифру 1126  = - <Iznos> за шифру 128, ako je <Iznos> за шифру 128 >0 

29.  <Iznos>за шифру 12      = Збиру <Iznos>за шифре 121 + 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 

уз толеранцију +/-5 

30.  <Iznos>за шифру 121     =  Збиру <Iznos>за шифре 1211 + 1212 + 1213 + 1214 + 1215 уз 

толеранцију +/-3 

31.  <Iznos>за шифру 12111 <=  <Iznos> за шифре 1211   уз толеранцију +/-3 

32.  <Iznos>за шифру 12121 <=  <Iznos> за шифре 1212   уз толеранцију +/-3 

33.  <Iznos>за шифру 1214     = Збиру <Iznos>за шифре 12141 + 12142 + 12143 уз толеранцију +/-2 

34. <Iznos>за шифру 122 =  0 , ako je Banka =1 

35. <Iznos>за шифру 128 =  max(( ABS (Збиру <Iznos>за шифре 125 + 126 + 127)                                                           

-  (Збиру <Iznos>за шифре 121 + 122 + 123+124)) ,0) 

36.   <Iznos>за шифру 1111016      = Збиру <Iznos>за шифре 11110161 + 11110162 + 11110163 уз 

толеранцију +/-5 

37.   <Iznos>за шифру 11110162  = 0  у 2019. години 

38.   <Iznos>за шифру 11110163   = 0 у 2019. и 2020. години 
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2. KAPDET - ИЗВЕШТАЈ О ПОДАЦИМА ПОТРЕБНИМ ЗА ОБРАЧУН ПОЈЕДИНИХ 

ЕЛЕМЕНАТА КАПИТАЛА И ОДБИТНИХ СТАВКИ ОД КАПИТАЛА БАНКЕ, КАО И 

О ЗАШТИТНИМ СЛОЈЕВИМА КАПИТАЛА (Образац КАП-ДЕТ) 

 

ТАГ НАЗИВ  Контрола 

<SifraPodatka>  Шифра податка 

који се доставља  

Шифра из шифарника за образац KAPDET (KAPDET) 
 

<Iznos>  Износ, у 

хиљадама динара 

Мора бити попуњено. 

Целобројни нумерички податак максималне дужине  10 

целих. 

Износ мора бити позитиван број за све шифре података осим 

за шифре:  

− 3, 4, када може бити позитиван број, нула или 

негативан, а ако је негативан број, мора имати 

предзнак минус (-); 

− 12012, 12022, 12032, 13012, 13022, 13032, 14012, 

14022, 14032, 15012, 15022, 15032, 16012, 16022, 

16032, 17012, 17022, 17032 када  
може бити нула или негативан број, а не може бити већи од 

0. Ако је негативан број, мора имати предзнак минус (-). 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара 

 

 

Пример података у XML формату 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>KAPDET</Obrazac> 

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145,  Email: PetarPetrovic@nbsrs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogKAPDET> 

<SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

<Iznos>14519484</Iznos> 

</SlogKAPDET> 

<SlogKAPDET> 

<SifraPodatka>11</SifraPodatka> 

<Iznos>9757438</Iznos> 

</SlogKAPDET> 
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</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

Шифарник за образац KAPDET  

 
Шифр

а xml 

Шиф

ра 

обрас

ца 

НАЗИВ 

1 1 Одложена пореска средства 

11 1.1 Одложена пореска средства која не зависе од будуће профитабилности 

12 1.2 Одложена пореска средства која зависе од будуће профитабилности и не 

проистичу из привремених разлика 

13 1.3 Одложена пореска средства која зависе од будуће профитабилности и 

проистичу из привремених разлика 

2 2 Одложене пореске обавезе 

21 2.1 Одложене пореске обавезе које не умањују одложена пореска средства која 

зависе од будуће профитабилности 

22 2.2 Одложене пореске обавезе које умањују одложена пореска средства која зависе 

од будуће профитабилности 

221 2.2.1 Повезане одложене пореске обавезе које умањују одложена пореска средства 

која зависе од будуће профитабилности и не проистичу из привремених 

разлика 

222 2.2.2 Повезане одложене пореске обавезе које умањују одложена пореска средства 

која зависе од будуће профитабилности и проистичу из привремених разлика 

3 3 ИРБ приступ: вишак (+) или мањак (-) прилагођавања за кредитни ризик, 

додатних прилагођавања вредности и осталих смањења капитала у односу на 

износ очекиваних губитака, за изложености које нису у статусу неизмирења 

обавеза 

31 3.1 Прилагођавања за кредитни ризик, додатна прилагођавања вредности и остала 

смањења капитала која се могу укључити у обрачун износа очекиваних 

губитака 

311 3.1.1 Општа прилагођавања за кредитни ризик 

312 3.1.2 Специфична прилагођавања за кредитни ризик 

313 3.1.3 Додатна прилагођавања вредности и остала смањења капитала 

32 3.2 Укупан износ очекиваних губитака по основу изложености које нису у статусу 

неизмирења обавеза 

4 4 ИРБ приступ: вишак (+) или мањак (-) специфичних прилагођавања за 

кредитни ризик у односу на износ очекиваних губитака, за изложености које су 

у статусу неизмирења обавеза 

41 4.1 Специфична прилагођавања за кредитни ризик 

42 4.2 Укупан износ очекиваних губитака по основу изложености које су у статусу 

неизмирења обавеза 

5 5 Износ ризиком пондерисаних изложености за кредитни ризик за потребе 

обрачуна максималног износа вишка прилагођавања за кредитни ризик у 

односу на очекиване губитке који се може укључити у допунски капитал 

6 6 Општа прилагођавања за кредитни ризик која нису умањена за пореске ефекте 

подобна за укључивање у допунски капитал 
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7 7 Износ ризиком пондерисаних изложености за кредитни ризик за потребе 

обрачуна максималног износа општих прилагођавања за кредитни ризик који се 

може укључити у допунски капитал 

8 8 Лимит до којег се улагања у лица у финансијском сектору у којима банка нема 

значајно улагање не одбијају од капитала                                                        

9 9 Лимит од 10% основног акцијског капитала израчунатог у складу с тачком 21. 

став 2 Одлуке о адекватности капитала банке 

100 10 Лимит од 17,65% основног акцијског капитала израчунатог у складу с тачком 

21. став 3 Одлуке о адекватности капитала банке 

110 11 Подобан капитал из тачке 13. став 8. Одлуке о адекватности капитала банке 

120 12 Улагања у основни акцијски капитал лица у финансијском сектору у којима 

банка нема значајно улагање  

1201 12.1 Директна улагања у основни акцијски капитал лица у финансијском сектору у 

којима банка нема значајно улагање 

12011 12.1.1 Бруто директна улагања у основни акцијски капитал лица у финансијском 

сектору у којима банка нема значајно улагање  

12012 12.1.2 (-) Износ кратких позиција којима је дозвољено нетирати дуге позиције  

1202 12.2 Индиректна улагања у основни акцијски капитал лица у финансијском сектору 

у којима банка нема значајно улагање 

12021 12.2.1 Бруто индиректна улагања у основни акцијски капитал лица у финансијском 

сектору у којима банка нема значајна улагања 

12022 12.2.2 (-) Износ кратких позиција којима је дозвољено нетирати дуге позиције 

1203 12.3 Синтетичка улагања у инструменте основног акцијског капитала лица у 

финансијском сектору у којима банка нема значајно улагање  

12031 12.3.1 Бруто синтетичка улагања у основни акцијски капитал лица у финансијском 

сектору у којима банка нема значајно улагање  

12032 12.3.2 (-) Износ кратких позиција којима је дозвољено нетирати дуге позиције 

130 13 Улагања у додатни основни капитал лица у финансијском сектору у којима 

банка нема значајно улагање  

1301 13.1 Директна улагања у додатни основни капитал лица у финансијском сектору у 

којима банка нема значајно улагање  

13011 13.1.1 Бруто директна улагања улагања у додатни основни капитал лица у 

финансијском сектору у којима банка нема значајно улагање 

13012 13.1.2 (-) Износ кратких позиција којима је дозвољено нетирати дуге позиције  

1302 13.2 Индиректна улагања у додатни основни капитал лица у финансијском сектору у 

којима банка нема значајно улагање  

13021 13.2.1 Бруто индиректна улагања у додатни основни капитал лица у финансијском 

сектору у којима банка нема значајно улагање  

13022 13.2.2 (-) Износ кратких позиција којима је дозвољено нетирати дуге позиције 

1303 13.3 Синтетичка улагања у додатни основни капитал лица у финансијском сектору у 

којима банка нема значајно улагање  

13031 13.3.1 Бруто синтетичка улагања у додатни основни капитал лица у финансијском 

сектору у којима банка нема значајно улагање  

13032 13.3.2 (-) Износ кратких позиција којима је дозвољено нетирати дуге позиције 

140 14 Улагања у допунски капитал лица у финансијском сектору у којима банка нема 

значајно улагање  

1401 14.1 Директна улагања у допунски капитал лица у финансијском сектору у којима 

банка нема значајно улагање  
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14011 14.1.1 Бруто директна улагања у допунски капитал лица у финансијском сектору у 

којима банка нема значајно улагање 

14012 14.1.2 (-) Износ кратких позиција којима је дозвољено нетирати дуге позиције  

1402 14.2 Индиректна улагања у допунски капитал лица у финансијском сектору у којима 

банка нема значајно улагање  

14021 14.2.1 Бруто индиректна улагања у допунски капитал лица у финансијском сектору у 

којима банка нема значајно улагање  

14022 14.2.2 (-) Износ кратких позиција којима је дозвољено нетирати дуге позиције 

1403 14.3 Синтетичка улагања у допунски капитал лица у финансијском сектору у којима 

банка нема значајно улагање 

14031 14.3.1 Бруто синтетичка улагања у допунски капитал лица у финансијском сектору у 

којима банка нема значајно улагање  

14032 14.3.2 (-) Износ кратких позиција којима је дозвољено нетирати дуге позиције 

150 15 Улагања у основни акцијски капитал лица у финансијском сектору у којима 

банка има значајно улагање  

1501 15.1 Директна улагања у основни акцијски капитал лица у финансијском сектор у 

којима банка има значајно улагање  

15011 15.1.1 Бруто директна улагања у основни акцијски капитал лица у финансијском 

сектору у којима банка има значајно улагање 

15012 15.1.2 (-) Износ кратких позиција којима је дозвољено нетирати дуге позиције  

1502 15.2 Индиректна улагања у основни акцијски капитал лица у финансијском сектору 

у којима банка има значајно улагање  

15021 15.2.1 Бруто индиректна улагања у основни акцијски капитал лица у финансијском 

сектору у којима банка има значајно улагање  

15022 15.2.2 (-) Износ кратких позиција којима је дозвољено нетирати дуге позиције 

1503 15.3 Синтетичка улагања у основни акцијски капитал лица у финансијском сектору 

у којима банка има значајно улагање 

15031 15.3.1 Бруто синтетичка улагања у инструменте основног акцијског капитала лица у 

финансијском сектору у којима банка има значајно улагање  

15032 15.3.2 (-) Износ кратких позиција којима је дозвољено нетирати дуге позиције 

160 16 Улагања у додатни основни капитал лица у финансијском сектору у којима 

банка има значајно улагање  

1601 16.1 Директна улагања у додатни основни капитал лица у финансијском сектору у 

којима банка има значајно улагање 

16011 16.1.1 Бруто директна улагања у додатни основни капитал лица у финансијском 

сектору у којима банка има значајно улагање 

16012 16.1.2 (-) Износ кратких позиција којима је дозвољено нетирати дуге позиције  

1602 16.2 Индиректна улагања у додатни основни капитал лица у финансијском сектору у 

којима банка има значајно улагање 

16021 16.2.1 Бруто индиректна улагања у инструменте додатног основног капитала лица у 

финансијском сектору у којима банка има значајно улагање  

16022 16.2.2 (-) Износ кратких позиција којима је дозвољено нетирати дуге позиције 

1603 16.3 Синтетичка улагања у додатни основни капитал лица у финансијском сектору у 

којима банка има значајно улагање 

16031 16.3.1 Бруто синтетичка улагања у инструменте додатног основног капитала лица у 

финансијском сектору у којима банка има значајно улагање  

16032 16.3.2 (-) Износ кратких позиција којима је дозвољено нетирати дуге позиције 

170 17 Улагања у допунски капитал лица у финансијском сектору у којима банка има 

значајно улагање  
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1701 17.1 Директна улагања у допунски капитал лица у финансијском сектору у којима 

банка има значајно улагање 

17011 17.1.1 Бруто директна улагања у допунски капитал лица у финансијском сектору у 

којима банка има значајно улагање  

17012 17.1.2 (-) Износ кратких позиција којима је дозвољено нетирати дуге позиције  

1702 17.2 Индиректна улагања у допунски капитал лица у финансијском сектору у којима 

банка има значајна улагања у та лица 

17021 17.2.1 Бруто индиректна улагања у допунски капитал лица у финансијском сектору у 

којима банка има значајно улагање  

17022 17.2.2 (-) Износ кратких позиција којима је дозвољено нетирати дуге позиције 

1703 17.3 Синтетичка улагања у допунски капитал лица у финансијском сектору у којима 

банка има значајно улагање  

17031 17.3.1 Бруто синтетичка улагања у инструменте допунског капитала лица у 

финансијском сектору у којима банка има значајно улагање 

17032 17.3.2 (-) Износ кратких позиција којима је дозвољено нетирати дуге позиције 

180 18 Ризиком пондерисана изложеност по основу улагања у инструменте основног 

акцијског капитала лица у финансијском сектору која се не одбијају од 

основног акцијског капитала   

190 19 Ризиком пондерисана изложеност по основу улагања у инструменте додатног 

основног капитала лица у финансијском сектору која се не одбијају од додатног 

основног капитала   

200 20 Ризиком пондерисана изложеност по основу улагања у инструменте допунског 

капитала лица у финансијском сектору која се не одбијају од допунског 

капитала  

2100 21 Захтев за комбиновани заштитни слој капитала 

2101 21.1 Заштитни слој за очување капитала 

2102 21.2 Контрациклични заштитни слој капитала 

2103 21.3 Заштитни слој капитала за структурни системски ризик 

2104 21.4 Заштитни слој капитала за системски значајне банке 

220 22 Додатни капитални захтеви  

230 23 Стране изложености 

240 24 Домаће изложености 

   

 

Рачунске контроле које се раде на пријему података: 

 

KAPDET - код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке који се 

достављају, уз толеранцију +/-2: 

 

 
1. <Iznos>за шифру 1= Збиру <Iznos>за шифре 11+12+13   

2. <Iznos>за шифру 2 = Збиру <Iznos>за шифре 21+22  

3.  <Iznos>за шифру 22 = Збиру <Iznos>за шифре 221+222  

4. <Iznos>за шифру 3 = Збиру <Iznos>за шифре 31-32   

5. <Iznos>за шифру 31= Збиру <Iznos>за шифре 311+312+313   

6. <Iznos>за шифру 4 = Збиру <Iznos>за шифре 41-42   

7. <Iznos>за шифру 120 = Збиру <Iznos>за шифре 1201+1202+1203   

8. <Iznos>за шифру 1201= Збиру <Iznos>за шифре 12011+12012   

9. <Iznos>за шифру 1202= Збиру <Iznos>за шифре 12021+12022   
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10. <Iznos>за шифру 1203= Збиру <Iznos>за шифре 12031+12032   

11. <Iznos>за шифру 130= Збиру <Iznos>за шифре 1301+1302 +1303   

12. <Iznos>за шифру 1301= Збиру <Iznos>за шифре 13011+13012   

13. <Iznos>за шифру 1302= Збиру <Iznos>за шифре 13021+13022   

14. <Iznos>за шифру 1303= Збиру <Iznos>за шифре 13031+13032   

15. <Iznos>за шифру 140= Збиру <Iznos>за шифре 1401+1402 +1403   

16. <Iznos>за шифру 1401= Збиру <Iznos>за шифре 14011+14012   

17. <Iznos>за шифру 1402= Збиру <Iznos>за шифре 14021+14022   

18. <Iznos>за шифру 1403= Збиру <Iznos>за шифре 14031+14032   

19. <Iznos>за шифру 150= Збиру <Iznos>за шифре 1501+1502 +1503   

20. <Iznos>за шифру 1501= Збиру <Iznos>за шифре 15011+15012   

21. <Iznos>за шифру 1502= Збиру <Iznos>за шифре 15021+15022   

22. <Iznos>за шифру 1503= Збиру <Iznos>за шифре 15031+15032   

23. <Iznos>за шифру 160= Збиру <Iznos>за шифре 1601+1602 +1603   

24. <Iznos>за шифру 1601= Збиру <Iznos>за шифре 16011+16012   

25. <Iznos>за шифру 1602= Збиру <Iznos>за шифре 16021+16022   

26. <Iznos>за шифру 1603= Збиру <Iznos>за шифре 16031+16032   

27. <Iznos>за шифру 170= Збиру <Iznos>за шифре 1701+1702 +1703   

28. <Iznos>за шифру 1701= Збиру <Iznos>за шифре 17011+17012   

29. <Iznos>за шифру 1702= Збиру <Iznos>за шифре 17021+17022   

30. <Iznos>за шифру 1703= Збиру <Iznos>за шифре 17031+17032   

31. <Iznos>за шифру 2100= Збиру <Iznos>за шифре 2101+2102+2103+2104   
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3. PAK - ПОДАЦИ ЗА ИЗВЕШТАЈ О ЕЛЕМЕНТИМА РИЗИЧНЕ 

АКТИВЕ  И ПОКАЗАТЕЉИМА АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА 

(Образац ПАК) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SifraPodatka>  Шифра податка који се 

доставља  
Шифра из шифарника за образац PAK (QB). 
 

<Iznos>  Износ (у хиљадама динара, 

а за шифре 2, 22, 3, 32, 4 и 

42 у процентима)  

Мора бити попуњено. 
− Целобројни нумерички податак максималне 

дужине 10 целих.  Износ мора бити 

позитиван број за све шифре података (за 

шифру 1  не сме бити 0),  осим за шифре: 

− 2, 3, 4 када може бити негативан и тада мора 

имати предзнак минус (-) и мора бити  

нумерички податак са максимално 3 цела и 

2 децимална места  

− 21, 31, 41 када може бити негативан и тада 

мора имати предзнак минус (-) и мора бити 

нумерички податак са максимално 10 целих  

− 22 када мора бити позитиван и не сме бити 

мањи од 4,5 и максималне дужине 2 цела и 2 

децимална места 

− 32 када мора бити позитиван и не сме бити 

мањи од 6 и максималне дужине 2 цела и 2 

децимална места 

− 42 када мора бити позитиван и не сме бити 

мањи од 8 и максималне дужине 2 цела и 2 

децимална места 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара 

 

Пример података у XML формату 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>PAK</Obrazac> 

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145, Email: PetarPetrovic@nbs.rs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogPAK> 

<SifraPodatka>1</SifraPodatka> 
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<Iznos>14519484</Iznos> 

</SlogPAK> 

<SlogPAK> 

<SifraPodatka>11</SifraPodatka> 

<Iznos>9757438</Iznos> 

</SlogPAK> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

Шифарник за образац PAK  

 
Шифра 

xml 

Шифра 

обрасца 

НАЗИВ 

1 1 РИЗИЧНА АКТИВА 

11 1.1 РИЗИКОМ ПОНДЕРИСАНЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ ЗА КРЕДИТНИ РИЗИК, 

РИЗИК ДРУГЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ, РИЗИК СМАЊЕЊА ВРЕДНОСТИ 

КУПЉЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА И РИЗИК ИЗМИРЕЊА/ИСПОРУКЕ ПО 

ОСНОВУ СЛОБОДНИХ ИСПОРУКА 

111 1.1.1 Ризиком пондерисане изложености - стандардизовани приступ 

1111 1.1.1.1 Изложености по класама (искључујући секјуритизоване позиције) 

11111 1.1.1.1.1 Изложености према државама и централним банкама 

11112 1.1.1.1.2 Изложености према територијалним аутономијама и јединицама локалне 

самоуправе 

11113 1.1.1.1.3 Изложености према јавним административним телима 

11114 1.1.1.1.4 Изложености према међународним развојним банкама 

11115 1.1.1.1.5 Изложености према међународним организацијама 

11116 1.1.1.1.6 Изложености према банкама 

11117 1.1.1.1.7 Изложености према привредним друштвима 

11118 1.1.1.1.8 Изложености према физичким лицима 

11119 1.1.1.1.9 Изложености обезбеђене хипотекама на непокретностима 

111110 1.1.1.1.10 Изложености које се налазе у статусу неизмирења обавеза 

111111 1.1.1.1.11 Високоризичне изложености 

111112 1.1.1.1.12 Изложености по основу покривених обвезница 

111113 1.1.1.1.13 Изложености према банкама и привредним друштвима са краткорочним 

кредитним рејтингом 

111114 1.1.1.1.14 Изложености по основу улагања у отворене инвестиционе фондове 

111115 1.1.1.1.15 Изложености по основу власничких улагања 

111116 1.1.1.1.16 Остале изложености 

1112 1.1.1.2 Изложености по основу секјуритизованих позиција 

11121 1.1.1.2.1 Од чега: по основу ресекјуритизованих позиција 

112 1.1.2 Ризиком пондерисане изложености - ИРБ приступ 

1121 1.1.2.1 Ризиком пондерисане изложености - ФИРБ приступ 

11211 1.1.2.1.1 ФИРБ приступ: Изложености према државама и централним банкама 

11212 1.1.2.1.2 ФИРБ приступ: Изложености према банкама 

11213 1.1.2.1.3 ФИРБ приступ: Изложености према привредним друштвима - МСП 

11214 1.1.2.1.4 ФИРБ приступ: Изложености према привредним друштвима - 

специјализовано кредитирање 

11215 1.1.2.1.5 ФИРБ приступ: Изложености према привредним друштвима - остало 

1122 1.1.2.2 Ризиком пондерисане изложености - АИРБ приступ 
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11221 1.1.2.2.1 АИРБ приступ: Изложености према државама и централним банкама 

11222 1.1.2.2.2 АИРБ приступ: Изложености према банкама 

11223 1.1.2.2.3 АИРБ приступ: Изложености према привредним друштвима - МСП 

11224 1.1.2.2.4 АИРБ приступ: Изложености према привредним друштвима - 

специјализовано кредитирање 

11225 1.1.2.2.5 АИРБ приступ: Изложености према привредним друштвима - остало 

11226 1.1.2.2.6 Изложености према физичким лицима обезбеђене хипотекама на 

непокретностима – МСП 

11227 1.1.2.2.7 Остале изложености према физичким лицима обезбеђене хипотекама на 

непокретностима - остало 

11228 1.1.2.2.8 Изложености према физичким лицима - квалификоване револвинг 

изложености 

11229 1.1.2.2.9 Остале изложености према физичким лицима - МСП 

112210 1.1.2.2.10 Остале изложености према физичким лицима  

1123 1.1.2.3 ИРБ приступ: Изложености по основу власничких улагања  

1124 1.1.2.4 ИРБ приступ: Изложености по основу секјуритизованих позиција  

11241 1.1.2.4.1 Од чега: по основу ресекјуритизације 

1125 1.1.2.5 Изложености по основу остале имовине 

113 1.1.3 Ризична актива по основу доприноса у фонд за неизмирење обавеза 

централног тржишног учесника  

12 1.2 РИЗИЧНА АКТИВА ПО ОСНОВУ ИЗЛОЖЕНОСТИ РИЗИКУ 

ИЗМИРЕЊА/ИСПОРУКЕ (ОСИМ ПО ОСНОВУ СЛОБОДНИХ 

ИСПОРУКА) 

121 1.2.1 Изложеност ризику измирења/испоруке по основу позиција из банкарске 

књиге  

122 1.2.2 Изложеност ризику измирења/испоруке по основу позиција из књиге 

трговања 

13 1.3 РИЗИЧНА АКТИВА ПО ОСНОВУ ИЗЛОЖЕНОСТИ ТРЖИШНИМ 

РИЗИЦИМА 

131 1.3.1 Изложеност тржишним ризицима - банка која не примењује приступ 

интерних модела 

1311 1.3.1.1 Изложеност ценовном ризику по основу позиција у дужничким хартијама 

од вредности  

1312 1.3.1.2 Изложеност ценовном ризику по основу позиција у власничким хартијама 

од вредности 

1313 1.3.1.3 Изложеност девизном ризику 

1314 1.3.1.4 Изложеност робном ризику 

132 1.3.2 Изложеност тржишним ризицима - банка која примењује приступ 

интерних модела 

14 1.4 РИЗИЧНА АКТИВА ПО ОСНОВУ ИЗЛОЖЕНОСТИ ОПЕРАТИВНОМ 

РИЗИКУ 

141 1.4.1 Приступ основног индикатора 

142 1.4.2 Стандардизовани, односно алтернативни стандардизовани приступ 

143 1.4.3 Напредни приступ  

15 1.5 РИЗИЧНА АКТИВА ПО ОСНОВУ ИЗЛОЖЕНОСТИ РИЗИКУ 

ПРИЛАГОЂАВАЊА КРЕДИТНЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ 

151 1.5.1 Напредни метод 

152 1.5.2 Стандардизовани метод 
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16 1.6 РИЗИЧНА АКТИВА ПО ОСНОВУ ПРЕКОРАЧЕЊА ЛИМИТА 

ИЗЛОЖЕНОСТИ ИЗ КЊИГЕ ТРГОВАЊА  

2 2 ПОКАЗАТЕЉ АДЕКВАТНОСТИ ОСНОВНОГ АКЦИЈСКОГ 

КАПИТАЛА 

21 2.1 Вишак (+) или недостатак (-) основног акцијског капитала 

22 2.2 Минимални показатељ адекватности основног акцијског капитала одређен 

банци 

3 3 ПОКАЗАТЕЉ АДЕКВАТНОСТИ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 

31 3.1 Вишак (+) или недостатак (-) основног капитала 

32 3.2 Минимални показатељ адекватности основног капитала одређен банци 

4 4 ПОКАЗАТЕЉ АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА 

41 4.1 Вишак (+) или недостатак (-) капитала 

42 4.2 Минимални показатељ адекватности капитала одређен банци 

 

 

 

Рачунске контроле које се раде на пријему података: 

 

PAK - код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке који се достављају, 

уз толеранцију која је назначена за сваку контролу: 

 

1. <Iznos>за шифру 1 = Збиру <Iznos>за шифре 11+12+13+14+15+16 уз толеранцију +/-4 

2. <Iznos>за шифру 11   = Збиру <Iznos>за шифре 111+112+113 уз толеранцију +/-2 

3. <Iznos>за шифру 111   = Збиру <Iznos>за шифре 1111+1112 уз толеранцију +/-2 

4. <Iznos>за шифру 1111  = Збиру <Iznos>за шифре 11111 + 11112 + 11113 + 11114 + 11115 + 

11116 + 11117 + 11118 + 11119 + 111110 + 111111 + 111112 + 111113 + 111114 + 111115 + 111116 

уз толеранцију +/-9 

5. <Iznos>за шифру 112  = Збиру <Iznos>за шифре 1121 + 1122 + 1123 +1124 + 1125  уз 

толеранцију +/-3 

6. <Iznos>за шифру 1121  = Збиру <Iznos>за шифре 11211 + 11212 + 11213 + 11214 + 11215   уз 

толеранцију +/-3 

7. <Iznos>за шифру 1122  = Збиру <Iznos>за шифре 11221 + 11222 + 11223 + 11224 + 11225 + 

11226 + 11227 + 11228 + 11229 + 112210   уз толеранцију +/-6 

8. <Iznos>за шифру 12  = Збиру <Iznos>за шифре 121 + 122    уз толеранцију +/-2 

9. <Iznos>за шифру 13  = Збиру <Iznos>за шифре 131 + 132    уз толеранцију +/-2 

10. <Iznos>за шифру 14  = Збиру <Iznos>за шифре 141 + 142 + 143    уз толеранцију +/-2       

11. <Iznos>за шифру 15  = Збиру <Iznos>за шифре 151 + 152    уз толеранцију +/-2  
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Прилог 2 

 

4. SP– ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНОМ ЗАХТЕВУ ЗА 

КРЕДИТНИ РИЗИК, РИЗИК ДРУГЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ И РИЗИК 

ИЗМИРЕЊА/ИСПОРУКЕ ПО ОСНОВУ СЛОБОДНИХ ИСПОРУКА 

ПРЕМА СТАНДАРДИЗОВАНОМ ПРИСТУПУ (Образац СП) 

У хиљадама динара 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SifraPodatka>  
Шифра податка који се доставља  

Шифра из кодекса шифара НБС 

SP 

<Iznos1>  Бруто изложеност Не доставља се за шифру 20. 

Максималне дужине 10 целих 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos2>  Специфична прилагођавања за кредитни 

ризик, додатна прилагођавања, износ 

потребне резерве за процењене губитке 

који се одбија од основног акцијског 

капитала и друга умањења  

Не доставља се за шифру 20. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos3>  Специфична прилагођавања за кредитни 

ризик, додатна прилагођавања, износ 

потребне резерве за процењене губитке 

који се одбија од основног акцијског 

капитала и друга умањења – од чега: 

потребна резерва 

Не доставља се за шифру 20.  

У супротном доставља се нула.  

<Iznos4>  Нето изложеност Не доставља се за шифрe: 

9,11 и 20.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos5>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика – инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – прилагођена  вредност 

средства обезбеђења (Ga) – гаранције  

Не доставља се за шифрe:  

9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos6>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика – инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – прилагођена  вредност 

– кредитни деривати 

Не доставља се за шифрe:  

9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27.   

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos7>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика – инструменти материјалне 

кредитне заштите – једноставни метод 

Не доставља се за шифрe:  

9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos8>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика-инструменти материјалне кредитне 

заштите-остали инструменти материјалне 

кредитне заштите 

Не доставља се за шифрe:  

9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 
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<Iznos9>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика-ефекти примене инструмената 

кредитне заштите-укупно умањење (-) 

Не доставља се за шифрe:  

9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27. 

Mаксималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos10>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика-ефекти примене инструмената 

кредитне заштите-укупно увећање (+) 

Не доставља се за шифрe:  

9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos11>  Нето изложеност после примене кредитне 

заштите са заменом пондера кредитног 

ризика 

Не доставља се за шифрe: 

9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos12>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне заштите 

(сложени метод)- износ прилагођавања 

изложености услед примене фактора 

волатилности (Еvа-Е) 

Не доставља се за шифрe:  

9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број.  

<Iznos13>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне заштите 

(сложени метод)- (-) прилагођена вредност 

средства обезбеђења (Cvam) 

Не доставља се за шифрe:  

9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos14>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне заштите 

(сложени метод)- (-) прилагођена вредност 

средства обезбеђења (Cvam)- од чега: 

прилагођавање за волатилност и рочну 

неусклађеност 

Не доставља се за шифрe:  

9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos15>  Ефективна вредност изложености (E*) Не доставља се за шифрe:  

9 и 11. 

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број.  

<Iznos16>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије 0% 

Не доставља се за шифрe:  

6, 8, 9, 10, 11 и 12.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos17>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије 20% 

Не доставља се за шифре:  

6, 8, 9, 10, 11 и 12.  

Максималне дужине 10 целих.   

Не сме бити негативан број. 

<Iznos18>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије 50% 

Не доставља се за шифре:  

6, 8,  9,10, 11 и 12.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 
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<Iznos19> Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије 100% 

Не доставља се за шифре:  

6,8,9,10, 11 и 12.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos20>  Вредност изложености Може бити непопуњено. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos21> Вредност изложености-од чега: по основу 

ризика друге уговорне стране 

Не доставља се за шифре:  

9 и 11.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos22>  Ризиком пондерисана изложеност после 

примене фактора умањења из тачке 36а. 

Одлуке о адекватности капитала банке 

Не доставља се за шифре:  

9,11,29 и 31.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos23> Ризиком пондерисана изложеност-од чега: 

са кредитним рејтингом подобне агенције 

за рејтинг 

Не доставља се за шифре:  

2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  

28, 29, 30 и 31. 

Максималне дужине 10 целих.  

<Iznos24> Ризиком пондерисана изложеност-од чега:   

изложености којима је пондер  

додељен према 

нивоу кредитног  квалитета државе  

порекла дужника 

Не доставља се за шифре:  

2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

28, 29, 30 и 31. 

Максималне дужине 10 целих. 

<Iznos25> Капитални захтев Не доставља се за шифре:  

9 и 11.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos26>  Ризиком пондерисана изложеност пре    

примене фактора умањења из тачке 36а. 

Одлуке о адекватности капитала банке. 

 

Напомена: По својој пословној природи 

овај податак би требало да иде испред  тага 

<Iznos22>, али из техничких разлога, и због 

накнадне успостављености, додали смо га 

као <Iznos26> 

Не доставља се за шифре:   

9 и 11.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Наведене измене важиће од 31.03.2020 за банке и од 30.06.2020. за банкарске групе. 

Сви износи су у хиљадама динара 

 

Kонтрола која  важи  за  SP  извештај : 
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1. <Iznos22> за шифру 2A = <Iznos26> за шифру 2A*0.7619 

 

 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>SP</Obrazac> 

<MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145, Email : PetarPetrovic@nbsrs</Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogSP> 

 <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

 <Iznos1>3</Iznos1> 

 <Iznos2>2377327</Iznos2> 

 <Iznos3>0</Iznos3> 

 <Iznos4>0</Iznos4> 

 <Iznos5>0</Iznos5> 

 <Iznos6>0</Iznos6> 

 <Iznos7>0</Iznos7> 

 <Iznos8>0</Iznos8> 

 <Iznos9>0</Iznos9> 

 <Iznos10>0</Iznos10> 

 <Iznos11>0</Iznos11> 

 <Iznos12>0</Iznos12> 

 <Iznos13>25</Iznos13> 

 <Iznos14>0</Iznos14> 

 <Iznos15>0</Iznos15> 

 <Iznos16>0</Iznos16> 

 <Iznos17>0</Iznos17> 

 <Iznos18>0</Iznos18> 

 <Iznos19>0</Iznos19> 

 <Iznos20>0</Iznos20> 

 <Iznos21>0</Iznos21> 

 <Iznos22>0</Iznos22> 

 <Iznos23>0</Iznos23> 

 <Iznos24>0</Iznos24> 

 <Iznos25>0</Iznos25> 

 <Iznos26>0</Iznos26> 

 

</SlogSP> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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Шифарник за обрасце 

 SP, SPDCB, SPTALS, SPJAT, SPB, SPPD, SPFL 
 

 
ШИФРА 

XML 

ШИФРА 

ОБРАСЦА 

НАЗИВ 

1 1 УКУПНА ИЗЛОЖЕНОСТ 

2 2 Oд чега: изложености према малим и средњим предузећима 

2A 2А Oд чега: изложености на које је примењен фактор умањења из тачке 

36а. Одлуке о  адекватности капитала. 

Напомена: Шифра 2А важи само за SP, SPPD, SPFL извештаје. 

3 3 Oд чега: изложености обезбеђене хипотекама на стамбеним 

непокретностима 

4 4 Oд чега: изложености које испуњавају услове за трајна изузећа од 

примене ИРБ приступа  

5 5 Oд чега: изложености за које се примењује стандардизовани приступ, 

а за које је добијена сагласност за постепено увођење ИРБ приступа 

6 6 Билансне позиције 

7 7 Ванбилансне ставке 

8 8 Трансакције кредитирања хартија од вредности  

9 9 Oд чега: кроз централизовано поравнање трансакција преко QCCP 

10 10 Финансијски деривати и трансакције с дугим роком измирења 

11 11 Oд чега: кроз централизовано поравнање трансакција преко QCCP 

12 12 Нетирање између различитих категорија производа 

13 13 0% 

14 14 2% 

15 15 4% 

16 16 10% 

17 17 20% 

18 18 35% 

19 19 50% 

20 20 70% 

21 21 75% 

22 22 100% 

23 23 150% 

24 24 250% 

25 25 370% 

26 26 1250% 

27 27 Остали пондери кредитног ризика 

28 28 Изложености обезбеђене хипотекама на пословним непокретностима 

29 29 Изложености у статусу неизмирења обавеза на које се примењује 

пондер кредитног ризика 100% 

30 30 Изложености обезбеђене хипотекама на стамбеним непокретностима 
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31 31 Изложености у статусу неизмирења обавеза на које се примењује 

пондер кредитног ризика 150% 
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5. SPDCB  - ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛОЖЕНОСТИМА ПРЕМА ДРЖАВАМА И 

ЦЕНТРАЛНИМ БАНКАМА (Образац СП - ДЦБ) 

ТАГ  НАЗИВ  Контрола  

<SifraPodatka>  
Шифра податка који се доставља  

Шифра из кодекса шифара НБС  

SP 

<Iznos1>  Бруто изложеност Не доставља се за шифре : 

2,3,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos2>  Специфична прилагођавања за кредитни 

ризик, додатна прилагођавања, износ 

потребне резерве за процењене губитке који 

се одбија од основног акцијског капитала и 

друга умањења  

Не доставља се за шифре :  

2,3,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos3>  Специфична прилагођавања за кредитни 

ризик, додатна прилагођавања, износ 

потребне резерве за процењене губитке који 

се одбија од основног акцијског капитала и 

друга умањења - од чега: потребна резерва 

Не доставља се за шифре :  

2,3,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

 

У супротном доставља се нула. 

<Iznos4>  Нето изложеност Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26 

и 27. Максималне дужине 10 

целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos5>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - прилагођена вредност 

средства обезбеђења (Ga) - гаранције 

Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos6>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - прилагођена вредност 

средства обезбеђења (Ga) - кредитни 

деривати 

Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos7>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти материјалне кредитне 

заштите - једноставни метод 

Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих. 

<Iznos8>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти материјалне кредитне 

заштите - остали инструменти материјалне 

кредитне заштите 

Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos9>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика -  ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - укупно умањење (-) 

Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 
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<Iznos10>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - укупно увећање (+)  

Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos11>  Нето изложеност после примене кредитне 

заштите са заменом пондера кредитног 

ризика 

Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos12>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне заштите 

(сложени метод) - износ прилагођавања 

изложености услед примене фактора 

волатилности (Evа-E) 

Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број.  

<Iznos13>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне заштите 

(сложени метод) - (-) прилагођена вредност 

средства обезбеђења (Cvam) 

Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos14>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне заштите 

(сложени метод) (-) прилагођена вредност 

средства обезбеђења (Cvam)- од чега: 

прилагођавање за волатилност и рочну 

неусклађеност 

Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број.  

<Iznos15>  Ефективна вредност изложености (E*) Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26 

и 27. Максималне дужине 10 

целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos16>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 0% 

Не доставља се за шифре : 

2,3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20, 

21,24,25,26 и 27. 

 Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos17>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 20% 

Не доставља се за шифре : 

2,3,6,8,9,10,11,12,14,15, 16,18,20, 

21,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos18>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 50% 

Не доставља се за шифре : 

2,3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20, 

21,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos19>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 100% 

Не доставља се за шифре : 

2,3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20, 

21,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  
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Не сме бити негативан број. 

<Iznos20>  Вредност изложености Не доставља се за шифре :  

2,3,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 27.   

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos21> Вредност изложености - од чега: по основу 

ризика друге уговорне стране 

Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26 

и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

 

<Iznos22>  Ризиком пондерисана изложеност -  Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26 

и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos23> Ризиком пондерисана изложеност - од чега: 

са кредитним рејтингом подобне агенције 

за рејтинг 

Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26 

и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

 Не сме бити негативан број. 

<Iznos24> Ризиком пондерисана изложеност - од чега:   

изложености којима је пондер  

додељен према 

нивоу кредитног  квалитета државе  

порекла дужника 

Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26 

и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos25> Капитални захтев Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26 

и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара 

 

 

 

 

 

 

Kонтроле које  важе за  SPDCB  извештај, са толеранцијом  +/-10: 

 

1. <Iznos10> за шифру 1    = <Iznos9>    за шифру 1 

2. <Iznos22> за шифру 13  = <Iznos20>  за шифру 13*0% 

3. <Iznos22> за шифру 14  = <Iznos20>  за шифру 14*2% 
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4. <Iznos22> за шифру 15  = <Iznos20>  за шифру 15*4% 

5. <Iznos22> за шифру 16  = <Iznos20>  за шифру 16*10% 

6. <Iznos22> за шифру 17  = <Iznos20>  за шифру 17*20% 

7. <Iznos22> за шифру 18  = <Iznos20>  за шифру 18*35% 

8. <Iznos22> за шифру 19  = <Iznos20>  за шифру 19*50% 

9. <Iznos22> за шифру 20  = <Iznos20>  за шифру 20*70% 

10. <Iznos22> за шифру 21  = <Iznos20>  за шифру 21*75% 

11. <Iznos22> за шифру 22  = <Iznos20>  за шифру 22*100% 

12. <Iznos22> за шифру 23  = <Iznos20>  за шифру 23*150% 

13. <Iznos22> за шифру 24  = <Iznos20>  за шифру 24*250% 

14. <Iznos22> за шифру 25  = <Iznos20>  за шифру 25*370% 

15. <Iznos22> за шифру 26  = <Iznos20>  за шифру 26*1250% 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>SPDCB</Obrazac> 

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145, Email : PetarPetrovic@nbsrs</Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogSPDCB> 

 <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

 <Iznos1>3</Iznos1> 

 <Iznos2>2377327</Iznos2> 

 <Iznos3>0</Iznos3> 

 <Iznos4>0</Iznos4> 

 <Iznos5>0</Iznos5> 

 <Iznos6>0</Iznos6> 

 <Iznos7>0</Iznos7> 

 <Iznos8>0</Iznos8> 

 <Iznos9>0</Iznos9> 

 <Iznos10>0</Iznos10> 

 <Iznos11>0</Iznos11> 

 <Iznos12>0</Iznos12> 

 <Iznos13>25</Iznos13> 

 <Iznos14>0</Iznos14> 

 <Iznos15>0</Iznos15> 

 <Iznos16>0</Iznos16> 

 <Iznos17>0</Iznos17> 

 <Iznos18>0</Iznos18> 

 <Iznos19>0</Iznos19> 

 <Iznos20>0</Iznos20> 
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 <Iznos21>0</Iznos21> 

 <Iznos22>0</Iznos22> 

 <Iznos23>0</Iznos23> 

 <Iznos24>0</Iznos24> 

 <Iznos25>0</Iznos25> 

</SlogSPDCB> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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6. SPTALS - ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛОЖЕНОСТИМА ПРЕМА 

ТЕРИТОРИЈАЛНИМ АУТОНОМИЈАМА И ЈЕДИНИЦАМА 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (Образац СП - ТАЛС) 

 

ТАГ  НАЗИВ  Контрола  

<SifraPodatka>  
Шифра податка који се доставља  

Шифра из кодекса шифара НБС SP 

<Iznos1>  Бруто изложеност Не доставља се за шифре : 

2,3,14,15, 16,18,20,21,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

<Iznos2>  Специфична прилагођавања за кредитни 

ризик, додатна прилагођавања, износ 

потребне резерве за процењене губитке који 

се одбија од основног акцијског капитала и 

друга умањења  

Не доставља се за шифре :  

2,3,14,15, 16,18,20,21,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

<Iznos3>  Специфична прилагођавања за кредитни 

ризик, додатна прилагођавања, износ 

потребне резерве за процењене губитке који 

се одбија од основног акцијског капитала и 

друга умањења - од чега: потребна резерва 

Не доставља се за шифре :  

2,3,14,15, 16,18,20,21,24,25,26 и 27.  

У супротном доставља се нула. 

Максималне дужине 10 целих 

<Iznos4>  Нето изложеност Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25, 

26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

<Iznos5>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера ризика 

- инструменти нематеријалне кредитне 

заштите - прилагођена вредност средства 

обезбеђења (Ga) - гаранције 

Не доставља се за шифре: 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20, 

21,22,23,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих. 

<Iznos6>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера ризика 

- инструменти нематеријалне кредитне 

заштите - прилагођена вредност средства 

обезбеђења (Ga) - кредитни деривати 

Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20, 

21,22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

<Iznos7>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера ризика 

- инструменти материјалне кредитне заштите 

- једноставни метод 

Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20, 

21,22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

<Iznos8>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера ризика 

- инструменти материјалне кредитне заштите 

- остали инструменти материјалне кредитне 

заштите  

Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20, 

21,22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

<Iznos9>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера ризика 

- ефекти примене инструмената кредитне 

заштите - укупно умањење (-) 

Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20, 

21,22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

<Iznos10>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера ризика 

Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20, 
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- ефекти примене инструмената кредитне 

заштите - укупно увећање (+) 

21,22,23,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих. 

<Iznos11>  Нето изложеност после примене кредитне 

заштите са заменом пондера кредитног 

ризика 

Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18, 

19,20,21,22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

<Iznos12>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне заштите 

(сложени метод) - износ прилагођавања 

изложености услед примене фактора 

волатилности (Evа-E) 

Не доставља се за шифре: 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

<Iznos13>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне заштите 

(сложени метод) - (-) прилагођена вредност 

средства обезбеђења (Cvam) 

Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине  целих.  

<Iznos14>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне заштите 

(сложени метод) (-) прилагођена вредност 

средства обезбеђења (Cvam)- од чега: 

прилагођавање за волатилност и рочну 

неусклађеност 

Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

 

Максималне дужине  целих.  

<Iznos15>  Ефективна вредност изложености (Е*) Не доставља се за шифре :  

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 

27. Максималне дужине  целих.  

<Iznos16>  Ефективна вредност изложености разврстана 

по факторима конверзије - 0% 

Не доставља се за шифре : 

2,3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине  целих.  

<Iznos17>  Ефективна вредност изложености разврстана 

по факторима конверзије - 20% 

Не доставља се за шифре : 

2,3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21, 

24,25,26 и 27. 

Максималне дужине  целих. 

<Iznos18>  Ефективна вредност изложености разврстана 

по факторима конверзије - 50% 

Не доставља се за шифре : 

2,3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

<Iznos19>  Ефективна вредност изложености разврстана 

по факторима конверзије - 100% 

Не доставља се за шифре : 

2,3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21, 

24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих. 

<Iznos20>  Вредност изложености Не доставља се за шифре: 

2,3,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих. 

<Iznos21>  Oд чега: по основу ризика друге уговорне 

стране 

Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 

27. 

 Максималне дужине 10 целих. 
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<Iznos22>  Ризиком пондерисана изложеност Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,14,15,16,18,20, 21,24,25,26 и 

27.  

Максималне дужине 10 целих. 

<Iznos23>  Oд чега: са кредитним рејтингом подобне 

агенције за рејтинг 

Не доставља се за шифре :  

2,3,9,11,14,15,16,18,20, 21,24,25,26 и 

27.  

Максималне дужине 10 целих. 

<Iznos24>  Oд чега:   

изложености којима је пондер  

додељен према 

нивоу кредитног  квалитета државе  

порекла дужника 

Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,14,15,16,18,20, 21,24,25,26 и 

27.  

Максималне дужине 10 целих. 

<Iznos25>  Капитални захтев Не доставља се за шифре : 

2,3,9,11,14,15,16,18,20, 21,24,25,26 и 

27. 

Максималне дужине 10 целих. 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара 

 

 

Kонтроле које  важе за  SPTALS  извештај, са толеранцијом  +/-10: 

 
1. <Iznos10> за шифру 1    = <Iznos9>    за шифру 1 

2. <Iznos22> за шифру 13  = <Iznos20>  за шифру 13*0% 

3. <Iznos22> за шифру 14  = <Iznos20>  за шифру 14*2% 

4. <Iznos22> за шифру 15  = <Iznos20>  за шифру 15*4% 

5. <Iznos22> за шифру 16  = <Iznos20>  за шифру 16*10% 

6. <Iznos22> за шифру 17  = <Iznos20>  за шифру 17*20% 

7. <Iznos22> за шифру 18  = <Iznos20>  за шифру 18*35% 

8. <Iznos22> за шифру 19  = <Iznos20>  за шифру 19*50% 

9. <Iznos22> за шифру 20  = <Iznos20>  за шифру 20*70% 

10. <Iznos22> за шифру 21  = <Iznos20>  за шифру 21*75% 

11. <Iznos22> за шифру 22  = <Iznos20>  за шифру 22*100% 

12. <Iznos22> за шифру 23  = <Iznos20>  за шифру 23*150% 

13. <Iznos22> за шифру 24  = <Iznos20>  за шифру 24*250% 

14. <Iznos22> за шифру 25  = <Iznos20>  за шифру 25*370% 

15. <Iznos22> за шифру 26  = <Iznos20>  за шифру 26*1250% 
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Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>SPTALS</Obrazac> 

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145, Email : PetarPetrovic@nbsrs</Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogSPTALS> 

 <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

 <Iznos1>3</Iznos1> 

 <Iznos2>2377327</Iznos2> 

 <Iznos3>0</Iznos3> 

 <Iznos4>0</Iznos4> 

 <Iznos5>0</Iznos5> 

 <Iznos6>0</Iznos6> 

 <Iznos7>0</Iznos7> 

 <Iznos8>0</Iznos8> 

 <Iznos9>0</Iznos9> 

 <Iznos10>0</Iznos10> 

 <Iznos11>0</Iznos11> 

 <Iznos12>0</Iznos12> 

 <Iznos13>25</Iznos13> 

 <Iznos14>0</Iznos14> 

 <Iznos15>0</Iznos15> 

 <Iznos16>0</Iznos16> 

 <Iznos17>0</Iznos17> 

 <Iznos18>0</Iznos18> 

 <Iznos19>0</Iznos19> 

 <Iznos20>0</Iznos20> 

 <Iznos21>0</Iznos21> 

 <Iznos22>0</Iznos22> 

 <Iznos23>0</Iznos23> 

 <Iznos24>0</Iznos24> 

 <Iznos25>0</Iznos25> 

</SlogSPTALS> 

</Dokument> 

</ZaSlanje>  
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7. SPJAT  - ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛОЖЕНОСТИМА ПРЕМА ЈАВНИМ 

АДМИНИСТРАТИВНИМ ТЕЛИМА (Образац СП - ЈАТ) 

 

ТАГ  НАЗИВ  Контрола  

<SifraPodatka>  
Шифра податка који се доставља  

Шифра из кодекса шифара НБС SP 

<Iznos1>  Бруто изложеност Не доставља се за шифре:  

2,3,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos2>  Специфична прилагођавања за кредитни 

ризик, додатна прилагођавања, износ 

потребне резерве за процењене губитке 

који се одбија од основног акцијског 

капитала и друга умањења  

Не доставља се за шифре:  

2,3,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos3>  Специфична прилагођавања за кредитни 

ризик, додатна прилагођавања, износ 

потребне резерве за процењене губитке 

који се одбија од основног акцијског 

капитала и друга умањења - од чега: 

потребна резерва. 

Не доставља се за шифре:  

2,3,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos4>  Нето изложеност Не доставља се за шифре: 

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 

27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos5>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - прилагођена вредност 

средства обезбеђења (Ga) - гаранције 

Не доставља се за шифре: 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos6>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - прилагођена вредност 

средства обезбеђења (Ga) - кредитни 

деривати 

Не доставља се за шифре: 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број 

<Iznos7>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти материјалне кредитне 

заштите - једноставни метод 

Не доставља се за шифре: 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број 

<Iznos8>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти материјалне кредитне 

заштите - остали инструменти материјалне 

кредитне заштите  

Не доставља се за шифре: 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број 

<Iznos9>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

Не доставља се за шифре: 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 
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ризика - ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - укупно умањење (-) 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број 

<Iznos10>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - укупно увећање (+) 

Не доставља се за шифре: 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број 

<Iznos11>  Нето изложеност после примене кредитне 

заштите са заменом пондера кредитног 

ризика 

Не доставља се за шифре: 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број 

<Iznos12>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне заштите 

(сложени метод) - износ прилагођавања 

изложености услед примене фактора 

волатилности (Evа-E) 

Не доставља се за шифре: 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број 

<Iznos13>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне заштите 

(сложени метод) - (-) прилагођена вредност 

средства обезбеђења (Cvam) 

Не доставља се за шифре: 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број 

<Iznos14>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне заштите 

(сложени метод) (-) прилагођена вредност 

средства обезбеђења (Cvam)- од чега: 

прилагођавање за волатилност и рочну 

неусклађеност 

Не доставља се за шифре: 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број 

<Iznos15>  Ефективна вредност изложености (Е*) Не доставља се за шифре: 

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 

27. Максималне дужине  целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos16>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 0% 

Не доставља се за шифре: 

2,3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21, 

24,25,26 и27.  

Максималне дужине  целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos17>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 20% 

Не доставља се за шифре: 

2,3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине  целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos18>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 50% 

Не доставља се за шифре: 

2,3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине  целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos19>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 100% 

Не доставља се за шифре: 

2,3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21, 
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24,25,26 и 27. 

Mаксималне дужине  целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos20>  Вредност изложености Не доставља се за шифре:  

2,3,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos21>  Вредност изложености од чега: по основу 

ризика друге уговорне стране 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 

27. Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos22>  Ризиком пондерисана изложеност Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 

27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност од чега: 

са кредитним рејтингом подобне агенције 

за рејтинг 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 

27.  

Максималне дужине 10 целих. Не 

сме бити негативан број. 

<Iznos24>  Ризиком пондерисана изложеност од чега:   

изложености којима је пондер  

додељен према 

нивоу кредитног  квалитета државе  

порекла дужника 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 

27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos25>  Капитални захтев Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 

27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара 
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 Kонтроле које  важе за  SPJAT  извештај, са толеранцијом  +/-10:  

 
1. <Iznos10> за шифру 1    = <Iznos9>    за шифру 1 

2. <Iznos22> за шифру 13  = <Iznos20>  за шифру 13*0% 

3. <Iznos22> за шифру 14  = <Iznos20>  за шифру 14*2% 

4. <Iznos22> за шифру 15  = <Iznos20>  за шифру 15*4% 

5. <Iznos22> за шифру 16  = <Iznos20>  за шифру 16*10% 

6. <Iznos22> за шифру 17  = <Iznos20>  за шифру 17*20% 

7. <Iznos22> за шифру 18  = <Iznos20>  за шифру 18*35% 

8. <Iznos22> за шифру 19  = <Iznos20>  за шифру 19*50% 

9. <Iznos22> за шифру 20  = <Iznos20>  за шифру 20*70% 

10. <Iznos22> за шифру 21  = <Iznos20>  за шифру 21*75% 

11. <Iznos22> за шифру 22  = <Iznos20>  за шифру 22*100% 

12. <Iznos22> за шифру 23  = <Iznos20>  за шифру 23*150% 

13. <Iznos22> за шифру 24  = <Iznos20>  за шифру 24*250% 

14. <Iznos22> за шифру 25  = <Iznos20>  за шифру 25*370% 

15. <Iznos22> за шифру 26  = <Iznos20>  за шифру 26*1250% 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>SPJAT</Obrazac> 

<MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

 <Kontakt>011-632145,  Email : PetarPetrovic@nbsrs </Kontakt> 

 <Banka>1</Banka> 

<SlogSPJAT> 

 <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

 <Iznos1>3</Iznos1> 

 <Iznos2>2377327</Iznos2> 

 <Iznos3>0</Iznos3> 

 <Iznos4>0</Iznos4> 

 <Iznos5>0</Iznos5> 

 <Iznos6>0</Iznos6> 

 <Iznos7>0</Iznos7> 

 <Iznos8>0</Iznos8> 

 <Iznos9>0</Iznos9> 

 <Iznos10>0</Iznos10> 

 <Iznos11>0</Iznos11> 

 <Iznos12>0</Iznos12> 

 <Iznos13>25</Iznos13> 

 <Iznos14>0</Iznos14> 

 <Iznos15>0</Iznos15> 

 <Iznos16>0</Iznos16> 
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 <Iznos17>0</Iznos17> 

 <Iznos18>0</Iznos18> 

 <Iznos19>0</Iznos19> 

 <Iznos20>0</Iznos20> 

 <Iznos21>0</Iznos21> 

 <Iznos22>0</Iznos22> 

 <Iznos23>0</Iznos23> 

 <Iznos24>0</Iznos24> 

 <Iznos25>0</Iznos25> 

</SlogSPJAT> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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8. SPB - ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛОЖЕНОСТИМА ПРЕМА БАНКАМА 

(Образац СП-Б) 

 

 

ТАГ  НАЗИВ  Контрола  

<SifraPodatka>  
Шифра податка који се доставља  

Шифра из кодекса шифара НБС SP 

<Iznos1>  Бруто изложеност Не доставља се за шифре:  

2,3,13,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 

27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos2>  Специфична прилагођавања за кредитни 

ризик, додатна прилагођавања, износ 

потребне резерве за процењене губитке који 

се одбија од основног акцијског капитала и 

друга умањења  

Не доставља се за шифре:  

2,3,13,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 

27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos3>  Специфична прилагођавања за кредитни 

ризик, додатна прилагођавања, износ 

потребне резерве за процењене губитке који 

се одбија од основног акцијског капитала и 

друга умањења - од чега: потребна резерва 

Не доставља се за шифре:  

2,3,13,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 

27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos4>  Нето изложеност Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,18,20, 

21,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos5>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера ризика 

- инструменти нематеријалне кредитне 

заштите - прилагођена вредност средства 

обезбеђења (Ga) - гаранције 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,2

2,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos6>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера ризика 

- инструменти нематеријалне кредитне 

заштите - прилагођена вредност средства 

обезбеђења (Ga) - кредитни деривати 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,2

2,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos7>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера ризика 

- инструменти материјалне кредитне заштите 

- једноставни метод 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18, 

9,20,21,22,23,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos8>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера ризика 

- инструменти материјалне кредитне заштите 

- остали инструменти материјалне кредитне 

заштите  

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,2

2,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos9>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера ризика 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,1819,20, 
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- ефекти примене инструмената кредитне 

заштите - укупно умањење (-) 

21,22,23,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos10>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера ризика 

- ефекти примене инструмената кредитне 

заштите - укупно увећање (+) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20, 

21,22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

 

<Iznos11>  Нето изложеност после примене кредитне 

заштите са заменом пондера кредитног 

ризика 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20, 

21,22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos12>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне заштите 

(сложени метод) - износ прилагођавања 

изложености услед примене фактора 

волатилности (Evа-E) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20, 

21,22,23,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos13>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне заштите 

(сложени метод) - (-) прилагођена вредност 

средства обезбеђења (Cvam) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20, 

21,22,23,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos14>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне заштите 

(сложени метод) (-) прилагођена вредност 

средства обезбеђења (Cvam)- од чега: 

прилагођавање за волатилност и рочну 

неусклађеност 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20, 

21,22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos15>  Ефективна вредност изложености (Е*) Не доставља се за шифре: 

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24, 

25,26 и 27.  

Максималне дужине  10 целих.  

<Iznos16>  Ефективна вредност изложености разврстана 

по факторима конверзије - 0% 

Не доставља се за шифре: 

2,3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20, 

21,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10  целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos17>  Ефективна вредност изложености разврстана 

по факторима конверзије - 20% 

Не доставља се за шифре: 

2,3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21, 

24,25,26 и 27. 

Максималне дужине  целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos18>  Ефективна вредност изложености разврстана 

по факторима конверзије - 50% 

Не доставља се за шифре: 

2,3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21, 

24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 
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<Iznos19>  Ефективна вредност изложености разврстана 

по факторима конверзије - 100% 

Не доставља се за шифре: 

2,3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos20>  Вредност изложености Не доставља се за шифре:  

2,3,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos21>  Вредност изложености од чега: по основу 

ризика друге уговорне стране 

Не доставља се за шифре: 

2,3,9,11,14,15,16,18,20, 21,24,25, 

26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos22>  Ризиком пондерисана изложеност Не доставља се за шифре: 

2,3,9,11,14,15,16,18,20, 21,24,25, 

26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност од чега: са 

кредитним рејтингом подобне агенције за 

рејтинг 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25, 

26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos24>  Ризиком пондерисана изложеност од чега:   

изложености којима је пондер  

додељен према 

нивоу кредитног  квалитета државе  

порекла дужника 

Не доставља се за шифре: 

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25, 

26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos25>  Капитални захтев Не доставља се за шифре: 

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25, 

26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара 

 

 

Kонтроле које  важе за  SPB  извештај, са толеранцијом  +/-10:  : 

 
1. <Iznos10> за шифру 1    = <Iznos9>    за шифру 1 

2. <Iznos22> за шифру 13  = <Iznos20>  за шифру 13*0% 

3. <Iznos22> за шифру 14  = <Iznos20>  за шифру 14*2% 

4. <Iznos22> за шифру 15  = <Iznos20>  за шифру 15*4% 
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5. <Iznos22> за шифру 16  = <Iznos20>  за шифру 16*10% 

6. <Iznos22> за шифру 17  = <Iznos20>  за шифру 17*20% 

7. <Iznos22> за шифру 18  = <Iznos20>  за шифру 18*35% 

8. <Iznos22> за шифру 19  = <Iznos20>  за шифру 19*50% 

9. <Iznos22> за шифру 20  = <Iznos20>  за шифру 20*70% 

10. <Iznos22> за шифру 21  = <Iznos20>  за шифру 21*75% 

11. <Iznos22> за шифру 22  = <Iznos20>  за шифру 22*100% 

12. <Iznos22> за шифру 23  = <Iznos20>  за шифру 23*150% 

13. <Iznos22> за шифру 24  = <Iznos20>  за шифру 24*250% 

14. <Iznos22> за шифру 25  = <Iznos20>  за шифру 25*370% 

15. <Iznos22> за шифру 26  = <Iznos20>  за шифру 26*1250% 

 

 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>SPB</Obrazac> 

<MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

    <Kontakt>011-632145,  Email : PetarPetrovic@nbsrs </Kontakt> 

    <Banka>1</Banka> 

 <SlogSPB> 

<SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

<Iznos1>3</Iznos1> 

<Iznos2>2377327</Iznos2> 

<Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

<Iznos5>0</Iznos5> 

<Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

<Iznos8>0</Iznos8> 

<Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

<Iznos11>0</Iznos11> 

<Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>25</Iznos13> 

<Iznos14>0</Iznos14> 

<Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

<Iznos17>0</Iznos17> 

<Iznos18>0</Iznos18> 
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<Iznos19>0</Iznos19> 

<Iznos20>0</Iznos20> 

<Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

<Iznos23>0</Iznos23> 

<Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

</SlogSPB> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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9. SPPD - ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛОЖЕНОСТИМА ПРЕМА ПРИВРЕДНИМ 

ДРУШТВИМА (Образац СП-ПД) 

 

ТАГ  НАЗИВ  Контрола  

<SifraPodatka>  
Шифра податка који се доставља  

Шифра из кодекса шифара НБС SP 

<Iznos1>  Бруто изложеност Не доставља се за шифре:  

3,13,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos2>  Специфична прилагођавања за кредитни 

ризик, додатна прилагођавања, износ 

потребне резерве за процењене губитке 

који се одбија од основног акцијског 

капитала и друга умањења 

Не доставља се за шифре:  

3,13,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos3>  Специфична прилагођавања за кредитни 

ризик, додатна прилагођавања, износ 

потребне резерве за процењене губитке 

који се одбија од основног акцијског 

капитала и друга умањења - од чега: 

потребна резерва. 

Не доставља се за шифре:  

3,13,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos4>  Нето изложеност Не доставља се за шифре:  

3,9,11,13,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 

27. 

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos5>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - прилагођена вредност 

средства обезбеђења (Ga) - гаранције 

Не доставља се за шифре: 

3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos6>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - прилагођена вредност 

средства обезбеђења (Ga) - кредитни 

деривати 

Не доставља се за шифре: 

3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos7>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти материјалне кредитне 

заштите - једноставни метод 

Не доставља се за шифре: 

3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos8>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти материјалне кредитне 

заштите - остали инструменти материјалне 

кредитне заштите  

Не доставља се за шифре: 

3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos9>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

Не доставља се за шифре: 

3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 
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ризика - ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - укупно умањење (-) 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos10>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - укупно увећање (+) 

Не доставља се за шифре: 

3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos11>  Нето изложеност после примене кредитне 

заштите са заменом пондера кредитног 

ризика 

Не доставља се за шифре: 

3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos12>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне заштите 

(сложени метод) - износ прилагођавања 

изложености услед примене фактора 

волатилности (Evа-E) 

Не доставља се за шифре: 

3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos13>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне заштите 

(сложени метод) - (-) прилагођена вредност 

средства обезбеђења (Cvam) 

Не доставља се за шифре: 

3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos14>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне заштите 

(сложени метод) (-) прилагођена вредност 

средства обезбеђења (Cvam) - од чега: 

прилагођавање за волатилност и рочну 

неусклађеност 

Не доставља се за шифре: 

3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

 Не сме бити негативан број. 

<Iznos15>  Ефективна вредност изложености (Е*) Не доставља се за шифре:  

3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 

27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos16>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 0% 

Не доставља се за шифре:  

3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos17>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 20% 

Не доставља се за шифре:  

3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos18>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 50% 

Не доставља се за шифре:  

3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21, 

24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 
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<Iznos19>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 100% 

Не доставља се за шифре:  

3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos20>  Вредност изложености Не доставља се за шифре:  

3,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos21>  Вредност изложености од чега: по основу 

ризика друге уговорне стране 

Не доставља се за шифре:  

3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 

27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos22>  Ризиком пондерисана изложеност после 

примене фактора умањења из тачке 36а., 

Одлуке о адекватноти капитала банке 

Не доставља се за шифре:  

3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26, 

27,29 и 31. 

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност од чега: 

са кредитним рејтингом подобне агенције 

за рејтинг 

Не доставља се за шифре:  

2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16, 

18,20,21,24,25,26,27,28,29,30 и 31.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos24>  Ризиком пондерисана изложеност од чега:   

изложености којима је пондер  

додељен према 

нивоу кредитног  квалитета државе  

порекла дужника 

Не доставља се за шифре:  

2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16, 

18,20,21,24,25,26,27,28,29,30 и 31.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos25>  Капитални захтев Не доставља се за шифре:  

3,9,11,14,15,16,18,20, 21,24,25,26 и 

27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos26>  Ризиком пондерисана изложеност пре    

примене фактора умањења из тачке 36а. 

Одлуке о адекватноти капитала банке. 

 

По својој пословној природи овај податак 

би требало да иде испред тага  <Iznos22>, 

али из техничких разлога, и због накнадне 

успостављености, додали смо га као 

<Iznos26> 

Не доставља се за шифре:  

3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 

27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 



58/387 

Наведене измене важиће од 31.03.2020. за банке и од 30.06.2020. за банкарске групе. 

Сви износи су у хиљадама динара 

 

 

Kонтроле које  важе за  SPPD  извештај, са толеранцијом  +/-10:   

 

 
1. <Iznos26> за шифру 13  = <Iznos20>  за шифру 13*0% 

2. <Iznos26> за шифру 14  = <Iznos20>  за шифру 14*2% 

3. <Iznos26> за шифру 15  = <Iznos20>  за шифру 15*4% 

4. <Iznos26> за шифру 16  = <Iznos20>  за шифру 16*10% 

5. <Iznos26> за шифру 17  = <Iznos20>  за шифру 17*20% 

6. <Iznos26> за шифру 18  = <Iznos20>  за шифру 18*35% 

7. <Iznos26> за шифру 19  = <Iznos20>  за шифру 19*50% 

8. <Iznos26> за шифру 20  = <Iznos20>  за шифру 20*70% 

9. <Iznos26> за шифру 21  = <Iznos20>  за шифру 21*75% 

10. <Iznos26> за шифру 22  = <Iznos20>  за шифру 22*100% 

11. <Iznos26> за шифру 23  = <Iznos20>  за шифру 23*150% 

12. <Iznos26> за шифру 24  = <Iznos20>  за шифру 24*250% 

13. <Iznos26> за шифру 25  = <Iznos20>  за шифру 25*370% 

14. <Iznos26> за шифру 26  = <Iznos20>  за шифру 26*1250% 

 

Kонтроле које  важе за  SPPD  извештај, без толеранције: 

 

1. <Iznos22> за шифру 2A = <Iznos26> за шифру 2A*0.7619 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

    <DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>SPPD</Obrazac> 

<MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio> 

    <Kontakt>011-632145,  Email : PetarPetrovic@nbsrs </Kontakt> 

    <Banka>1</Banka> 

 <SlogSPPD> 

<SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

<Iznos1>3</Iznos1> 

<Iznos2>2377327</Iznos2> 

<Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

<Iznos5>0</Iznos5> 
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<Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

<Iznos8>0</Iznos8> 

<Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

<Iznos11>0</Iznos11> 

<Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>25</Iznos13> 

<Iznos14>0</Iznos14> 

<Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

<Iznos17>0</Iznos17> 

<Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

<Iznos20>0</Iznos20> 

<Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

<Iznos23>0</Iznos23> 

<Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

<Iznos26>0</Iznos26> 

</SlogSPPD> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60/387 

10. SPFL - ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛОЖЕНОСТИМА ПРЕМА ФИЗИЧКИМ 

ЛИЦИМА (Образац СП-ФЛ) 

 

ТАГ  НАЗИВ  Контрола  

<SifraPodatka>  
Шифра податка који се доставља  

Шифра из кодекса шифара НБС SP 

<Iznos1>  Бруто изложеност Не доставља се за шифре:  

3,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24, 

25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos2>  Специфична прилагођавања за кредитни 

ризик, додатна прилагођавања, износ 

потребне резерве за процењене губитке 

који се одбија од основног акцијског 

капитала и друга умањења  

Не доставља се за шифре:  

3,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24, 

25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos3>  Специфична прилагођавања за кредитни 

ризик, додатна прилагођавања, износ 

потребне резерве за процењене губитке 

који се одбија од основног акцијског 

капитала и друга умањења - од чега: 

потребна резерва. 

Не доставља се за шифре:  

3,13,14,15,16,17,18,19,20, 22,23,24, 

25,26 и 27.  

У супротном доставља се нула. 

<Iznos4>  Нето изложеност Не доставља се за шифре:  

3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos5>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - прилагођена 

вредност средства обезбеђења (Ga) - 

гаранције 

Не доставља се за шифре:  

3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos6>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - прилагођена 

вредност средства обезбеђења (Ga) - 

кредитни деривати 

Не доставља се за шифре:  

3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos7>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти материјалне 

кредитне заштите - једноставни метод 

Не доставља се за шифре:  

3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos8>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти материјалне 

кредитне заштите - остали инструменти 

материјалне кредитне заштите  

Не доставља се за шифре:  

3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 
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<Iznos9>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - укупно умањење (-) 

Не доставља се за шифре:  

3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos10>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - укупно увећање (+) 

Не доставља се за шифре:  

3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos11>  Нето изложеност после примене 

кредитне заштите са заменом пондера 

кредитног ризика 

Не доставља се за шифре:  

3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos12>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) - износ 

прилагођавања изложености услед 

примене фактора волатилности (Evа-E) 

Не доставља се за шифре:  

3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos13>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) - (-) 

прилагођена вредност средства 

обезбеђења (Cvam) 

Не доставља се за шифре:  

3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos14>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) (-) прилагођена 

вредност средства обезбеђења (Cvam) - 

од чега: прилагођавање за волатилност и 

рочну неусклађеност 

Не доставља се за 

шифре:3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20, 

21,22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos15>  Ефективна вредност изложености (Е*) Не доставља се за шифре:  

3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos16>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

0% 

Не доставља се за шифре:  

3,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos17>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

20% 

Не доставља се за шифре: 

3,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos18>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

50% 

Не доставља се за шифре:  

3,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  



62/387 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos19>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

100% 

Не доставља се за шифре:  

3,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos20>  Вредност изложености Не доставља се за шифре:  

3,13,14,15,16,17,18,19,20, 22,23,24,25, 

26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos21>  Вредност изложености од чега: по 

основу ризика друге уговорне стране 

Не доставља се за шифре:  

3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20, 22,23, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos22>  Ризиком пондерисана изложеност после 

примене фактора умањења из тачке 36а. 

Одлуке о адекватноти капитала банке 

Не доставља се за шифре:  

3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23, 

24,25,26 ,27,29 и 31.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност од 

чега: са кредитним рејтингом подобне 

агенције за рејтинг 

Не доставља се за шифре:  

2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 

18,19,20, 22,23,24,25,26,27,28,29,30 и 31. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos24>  Ризиком пондерисана изложеност од 

чега:   

изложености којима је пондер  

додељен према 

нивоу кредитног  квалитета државе  

порекла дужника 

Не доставља се за шифре:  

2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 

18,19,20, 22,23,24,25,26,27,28,29,30 и 31. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos25>  Капитални захтев Не доставља се за шифре: 

3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23, 

24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos26>  Ризиком пондерисана изложеност пре    

примене фактора умањења из тачке 36а. 

Одлуке о адекватноти капитала банке. 

 
Напомена:По својој пословној природи овај 

податак би требало да иде испред тага 

<Iznos22>, али из техничких разлога, и због 

накнадне успостављености, додали смо га 

као <Iznos26> 

Не доставља се за шифре:  

3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23, 

24,25,26 и 27. 

Не сме бити негативан број. 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене. 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 
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Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Наведене измене важиће од 31.03.2020. за банке и од 30.06.2020. за банкарске групе. 

Сви износи су у хиљадама динара.  

 

 

 

Kонтроле које  важе за  SPFL  извештај, са толеранцијом  +/-10: 

 

1. <Iznos26> за шифру 13  = <Iznos20>  за шифру 13*0% 

2. <Iznos26> за шифру 14  = <Iznos20>  за шифру 14*2% 

3. <Iznos26> за шифру 15  = <Iznos20>  за шифру 15*4% 

4. <Iznos26> за шифру 16  = <Iznos20>  за шифру 16*10% 

5. <Iznos26> за шифру 17  = <Iznos20>  за шифру 17*20% 

6. <Iznos26> за шифру 18  = <Iznos20>  за шифру 18*35% 

7. <Iznos26> за шифру 19  = <Iznos20>  за шифру 19*50% 

8. <Iznos26> за шифру 20  = <Iznos20>  за шифру 20*70% 

9. <Iznos26> за шифру 21  = <Iznos20>  за шифру 21*75% 

10. <Iznos26> за шифру 22  = <Iznos20>  за шифру 22*100% 

11. <Iznos26> за шифру 23  = <Iznos20>  за шифру 23*150% 

12. <Iznos26> за шифру 24  = <Iznos20>  за шифру 24*250% 

13. <Iznos26> за шифру 25  = <Iznos20>  за шифру 25*370% 

14. <Iznos26> за шифру 26  = <Iznos20>  за шифру 26*1250% 

 

 

 

Kонтроле које  важе за  SPPD  извештај, и без толеранције: 

 

15. <Iznos22> за шифру 2A = <Iznos26> за шифру 2A*0.7619 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

    <DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>SPFL</Obrazac> 

<MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

    <Kontakt>011-632145,  Email : PetarPetrovic@nbsrs </Kontakt> 

    <Banka>1</Banka> 

 <SlogSPFL> 

<SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

<Iznos1>3</Iznos1> 
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<Iznos2>2377327</Iznos2> 

<Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

<Iznos5>0</Iznos5> 

<Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

<Iznos8>0</Iznos8> 

<Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

<Iznos11>0</Iznos11> 

<Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>25</Iznos13> 

<Iznos14>0</Iznos14> 

<Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

<Iznos17>0</Iznos17> 

<Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

<Iznos20>0</Iznos20> 

<Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

<Iznos23>0</Iznos23> 

<Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

<Iznos26>0</Iznos26> 

</SlogSPFL> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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11. SPMRB  - ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛОЖЕНОСТИМА ПРЕМА 

МЕЂУНАРОДНИМ РАЗВОЈНИМ БАНКАМА (Образац СП - МРБ) 

 

 

ТАГ  НАЗИВ  Контрола  

<SifraPodatka>  
Шифра податка који се доставља  

Шифра из кодекса шифара НБС 

SPMRB 

<Iznos1>  Бруто изложеност Не доставља се за шифре:  

2,3,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos2>  Специфична прилагођавања за кредитни 

ризик, додатна прилагођавања, износ 

потребне резерве за процењене губитке 

који се одбија од основног акцијског 

капитала и друга умањења  

Не доставља се за шифре:  

2,3,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos3>  Специфична прилагођавања за кредитни 

ризик, додатна прилагођавања, износ 

потребне резерве за процењене губитке 

који се одбија од основног акцијског 

капитала и друга умањења - од чега: 

потребна резерва. 

Не доставља се за шифре:  

2,3,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 27. 

У супротном доставља се нула. 

<Iznos4>  Нето изложеност Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos5>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - прилагођена вредност 

средства обезбеђења (Ga) - гаранције 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

 Не сме бити негативан број. 

<Iznos6>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - прилагођена вредност 

средства обезбеђења (Ga) - кредитни 

деривати 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos7>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти материјалне 

кредитне заштите - једноставни метод 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos8>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти материјалне 

кредитне заштите - остали инструменти 

материјалне кредитне заштите  

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos9>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 
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ризика - ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - укупно умањење (-) 

24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos10>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - укупно увећање (+) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos11>  Нето изложеност после примене 

кредитне заштите са заменом пондера 

кредитног ризика 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos12>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) - износ 

прилагођавања изложености услед 

примене фактора волатилности (Evа-E) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos13>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) - (-) 

прилагођена вредност средства 

обезбеђења (Cvam) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број.  

<Iznos14>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) (-) прилагођена 

вредност средства обезбеђења (Cvam)- од 

чега: прилагођавање за волатилност и 

рочну неусклађеност 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos15>  Ефективна вредност изложености (Е*) Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине  10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos16>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 0% 

Не доставља се за шифре:  

2,3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos17>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

20% 

Не доставља се за шифре:  

2,3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

 Не сме бити негативан број. 

<Iznos18>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

50% 

Не доставља се за шифре:  

2,3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21, 

24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 
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<Iznos19>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

100% 

Не доставља се за шифре:  

2,3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20, 

21,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos20>  Вредност изложености Не доставља се за шифре:  

2,3,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos21>  Вредност изложености од чега: по основу 

ризика друге уговорне стране 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos22>  Ризиком пондерисана изложеност Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих. 

 Не сме бити негативан број. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност од 

чега: са кредитним рејтингом подобне 

агенције за рејтинг 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos24>  Ризиком пондерисана изложеност од 

чега:   

изложености којима је пондер  

додељен према 

нивоу кредитног  квалитета државе  

порекла дужника 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos25>  Капитални захтев Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,14,15,16,18,20, 21,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене . 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара 

 

 

 

 

Kонтроле које  важе за  SPMRB извештај, са толеранцијом  +/-10:  

 
1. <Iznos10> за шифру 1    = <Iznos9>    за шифру 1 

2. <Iznos22> за шифру 13  = <Iznos20>  за шифру 13*0% 

3. <Iznos22> за шифру 14  = <Iznos20>  за шифру 14*2% 

4. <Iznos22> за шифру 15  = <Iznos20>  за шифру 15*4% 

5. <Iznos22> за шифру 16  = <Iznos20>  за шифру 16*10% 
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6. <Iznos22> за шифру 17  = <Iznos20>  за шифру 17*20% 

7. <Iznos22> за шифру 18  = <Iznos20>  за шифру 18*35% 

8. <Iznos22> за шифру 19  = <Iznos20>  за шифру 19*50% 

9. <Iznos22> за шифру 20  = <Iznos20>  за шифру 20*70% 

10. <Iznos22> за шифру 21  = <Iznos20>  за шифру 21*75% 

11. <Iznos22> за шифру 22  = <Iznos20>  за шифру 22*100% 

12. <Iznos22> за шифру 23  = <Iznos20>  за шифру 23*150% 

13. <Iznos22> за шифру 24  = <Iznos20>  за шифру 24*250% 

14. <Iznos22> за шифру 25  = <Iznos20>  за шифру 25*370% 

15. <Iznos22> за шифру 26  = <Iznos20>  за шифру 26*1250% 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>SPMRB</Obrazac> 

<MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

 <Kontakt>011-632145,  Email : PetarPetrovic@nbsrs </Kontakt> 

 <Banka>1</Banka> 

<SlogSPMRB> 

 <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

 <Iznos1>3</Iznos1> 

 <Iznos2>2377327</Iznos2> 

 <Iznos3>0</Iznos3> 

 <Iznos4>0</Iznos4> 

 <Iznos5>0</Iznos5> 

 <Iznos6>0</Iznos6> 

 <Iznos7>0</Iznos7> 

 <Iznos8>0</Iznos8> 

 <Iznos9>0</Iznos9> 

 <Iznos10>0</Iznos10> 

 <Iznos11>0</Iznos11> 

 <Iznos12>0</Iznos12> 

 <Iznos13>25</Iznos13> 

 <Iznos14>0</Iznos14> 

 <Iznos15>0</Iznos15> 

 <Iznos16>0</Iznos16> 

 <Iznos17>0</Iznos17> 

 <Iznos18>0</Iznos18> 

 <Iznos19>0</Iznos19> 

 <Iznos20>0</Iznos20> 

 <Iznos21>0</Iznos21> 

 <Iznos22>0</Iznos22> 
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 <Iznos23>0</Iznos23> 

 <Iznos24>0</Iznos24> 

 <Iznos25>0</Iznos25> 

</SlogSPMRB> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

 

 

 

Шифарник за обрасце  

SPMRB,SPMO, SPPO, SPOIF, SPOI, SPOHN, 

SPSNO,SPVRI,SPKKR, SPVU 
 
Шифра 

xml 

Шифра 

обрасца 

Назив 

1 1 УКУПНА ИЗЛОЖЕНОСТ 

2 2 од чега: изложености према малим и средњим предузећима 

2А 2А од чега: изложености на које је примењен фактор умањења из тачке 

36а. Одлуке о адекватности капитала банке 

Напомена: Шифра 2А је важећа  само за   SPOHN извештај. 

3 3 од чега: изложености обезбеђене хипотекама на стамбеним 

непокретностима 

4 4 од чега: изложености које испуњавају услове за трајна изузећа од 

примене ИРБ приступа  

5 5 од чега: изложености за које се примењује стандардизовани приступ, а 

за које је добијена сагласност за постепено увођење ИРБ приступа 

6 6 Билансне позиције 

7 7 Ванбилансне ставке 

8 8 Трансакције кредитирања хартија од вредности  

9 9 од чега: кроз централизовано поравнање трансакција преко QCCP 

10 10 Финансијски деривати и трансакције с дугим роком измирења 

11 11 од чега: кроз централизовано поравнање трансакција преко QCCP 

12 12 Нетирање између различитих категорија производа 

13 13 0% 

14 14 2% 

15 15 4% 

16 16 10% 

17 17 20% 

18 18 35% 

19 19 50% 

20 20 70% 

21 21 75% 

22 22 100% 

23 23 150% 

24 24 250% 

25 25 370% 
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26 26 1250% 

27 27 Остали пондери кредитног ризика 
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12. SPMO  - ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛОЖЕНОСТИМА ПРЕМА 

МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (Образац СП - МО) 

 

 

ТАГ  НАЗИВ  Контрола  

<SifraPodatka>  
Шифра податка који се доставља  

Шифра из кодекса шифара НБС 

SPMRB 

<Iznos1>  Бруто изложеност Не доставља се за шифре:  

2,3,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos2>  Специфична прилагођавања за кредитни 

ризик, додатна прилагођавања, износ 

потребне резерве за процењене губитке 

који се одбија од основног акцијског 

капитала и друга умањења   

Не доставља се за шифре:  

2,3,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 

24, 25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos3>  Специфична прилагођавања за кредитни 

ризик, додатна прилагођавања, износ 

потребне резерве за процењене губитке 

који се одбија од основног акцијског 

капитала и друга умањења - од чега: 

потребна резерва. 

Не доставља се за шифре:  

2,3,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23, 

24, 25,26 и 27.  

У супротном доставља се нула. 

<Iznos4>  Нето изложеност Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,14,15,16,17,18,19,20, 21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos5>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - прилагођена вредност 

средства обезбеђења (Ga) - гаранције 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos6>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - прилагођена вредност 

средства обезбеђења (Ga) - кредитни 

деривати 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos7>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти материјалне 

кредитне заштите - једноставни метод 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos8>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти материјалне 

кредитне заштите - остали инструменти 

материјалне кредитне заштите  

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 
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<Iznos9>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - укупно умањење (-) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos10>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - укупно увећање (+) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos11>  Нето изложеност после примене кредитне 

заштите са заменом пондера кредитног 

ризика 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos12>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) - износ 

прилагођавања изложености услед 

примене фактора волатилности (Evа-E) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos13>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) - (-) прилагођена 

вредност средства обезбеђења (Cvam) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos14>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) (-) прилагођена 

вредност средства обезбеђења (Cvam - од 

чега: прилагођавање за волатилност и 

рочну неусклађеност 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos15>  Ефективна вредност изложености (Е*) Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos16>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 0% 

Не доставља се за шифре:  

2,3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,  

21,22,23, 24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos17>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 20% 

Не доставља се за шифре:  

2,3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,  

21,22, 23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos18>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 50% 

Не доставља се за шифре:  

2,3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20, 

21,22, 23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 
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Не сме бити негативан број. 

<Iznos19>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

100% 

Не доставља се за шифре:  

2,3,6,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,  

21,22, 23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos20>  Вредност изложености Не доставља се за шифре:  

2,3,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,  

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos21>  Вредност изложености од чега: по основу 

ризика друге уговорне стране 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,14,15,16,17,18,19,20, 21,22, 

23, 24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos22>  Ризиком пондерисана изложеност Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,14,15, 16,17,18,19,20, 21,22, 

23, 24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност од чега: 

са кредитним рејтингом подобне агенције 

за рејтинг 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,14,15, 16,17,18,19,20 21,22, 

23, 24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos24>  Ризиком пондерисана изложеност од чега:   

изложености којима је пондер  

додељен према 

нивоу кредитног  квалитета државе  

порекла дужника 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 

23,2,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos25>  Капитални захтев Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,14,15,16,17,18,19,20, 21, 

22,23, 24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене . 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара 
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Kонтроле које  важе за  SPMO извештај, са толеранцијом  +/-10: 

 
1. <Iznos10> за шифру 1    = <Iznos9>    за шифру 1 

2. <Iznos22> за шифру 13  = <Iznos20>  за шифру 13*0% 

3. <Iznos22> за шифру 14  = <Iznos20>  за шифру 14*2% 

4. <Iznos22> за шифру 15  = <Iznos20>  за шифру 15*4% 

5. <Iznos22> за шифру 16  = <Iznos20>  за шифру 16*10% 

6. <Iznos22> за шифру 17  = <Iznos20>  за шифру 17*20% 

7. <Iznos22> за шифру 18  = <Iznos20>  за шифру 18*35% 

8. <Iznos22> за шифру 19  = <Iznos20>  за шифру 19*50% 

9. <Iznos22> за шифру 20  = <Iznos20>  за шифру 20*70% 

10. <Iznos22> за шифру 21  = <Iznos20>  за шифру 21*75% 

11. <Iznos22> за шифру 22  = <Iznos20>  за шифру 22*100% 

12. <Iznos22> за шифру 23  = <Iznos20>  за шифру 23*150% 

13. <Iznos22> за шифру 24  = <Iznos20>  за шифру 24*250% 

14. <Iznos22> за шифру 25  = <Iznos20>  за шифру 25*370% 

15. <Iznos22> за шифру 26  = <Iznos20>  за шифру 26*1250% 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

    <DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>SPMO</Obrazac> 

<MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

    <Kontakt>011-632145,  Email : PetarPetrovic@nbsrs </Kontakt> 

    <Banka>1</Banka> 

 <SlogSPMO> 

<SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

<Iznos1>3</Iznos1> 

<Iznos2>2377327</Iznos2> 

<Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

<Iznos5>0</Iznos5> 

<Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

<Iznos8>0</Iznos8> 

<Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

<Iznos11>0</Iznos11> 

<Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>25</Iznos13> 

<Iznos14>0</Iznos14> 

<Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 
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<Iznos17>0</Iznos17> 

<Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

<Iznos20>0</Iznos20> 

<Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

<Iznos23>0</Iznos23> 

<Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

</SlogSPMO> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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13. SPPO  - ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛОЖЕНОСТИМА ПО ОСНОВУ 

ПОКРИВЕНИХ ОБВЕЗНИЦА (Образац СП-ПО) 

 

ТАГ  НАЗИВ  Контрола  

<SifraPodatka>  
Шифра податка који се доставља  

Шифра из кодекса шифара НБС 

SPMRB 

<Iznos1>  Бруто изложеност Не доставља се за шифре:  

2,3,13,14,15,18,20,21,23,24,25,26 и 

27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos2>  Специфична прилагођавања за кредитни 

ризик, додатна прилагођавања, износ 

потребне резерве за процењене губитке 

који се одбија од основног акцијског 

капитала и друга умањења   

Не доставља се за шифре:  

2,3,13,14,15,18,20,21,23, 24,25,26 и 

27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos3>  Специфична прилагођавања за кредитни 

ризик, додатна прилагођавања, износ 

потребне резерве за процењене губитке 

који се одбија од основног акцијског 

капитала и друга умањења - од чега: 

потребна резерва. 

Не доставља се за шифре:  

2,3,13,14,15,18,20,21,23,24,25,26 и 

27. 

У супротном доставља се нула. 

<Iznos4>  Нето изложеност Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,18,20, 21,23, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos5>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - прилагођена 

вредност средства обезбеђења (Ga) - 

гаранције 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17, 18,19,20, 

21,22,23, 24, 25,26 и 27. Максималне 

дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos6>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - прилагођена 

вредност средства обезбеђења (Ga) - 

кредитни деривати 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17, 18,19,20, 

21,22,23, 24, 25,26 и 27. Максималне 

дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos7>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти материјалне 

кредитне заштите - једноставни метод 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17, 18,19,20, 

21,22,23, 24, 25,26 и 27. Максималне 

дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos8>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти материјалне 

кредитне заштите - остали инструменти 

материјалне кредитне заштите  

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17, 18,19,20, 

21,22,23, 24, 25,26 и 27. Максималне 

дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 
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<Iznos9>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - укупно умањење (-) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17, 18,19,20, 

21,22,23, 24, 25,26 и 27. Максималне 

дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos10>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - укупно увећање (+) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17, 18,19,20, 

21,22,23, 24, 25,26 и 27. Максималне 

дужине 10 целих. 

 Не сме бити негативан број. 

<Iznos11>  Нето изложеност после примене 

кредитне заштите са заменом пондера 

кредитног ризика 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17, 18,19,20, 

21,22,23, 24, 25,26 и 27. Максималне 

дужине 10 целих. 

 Не сме бити негативан број. 

<Iznos12>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) - износ 

прилагођавања изложености услед 

примене фактора волатилности (Evа-E) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17, 18,19,20, 

21,22,23, 24, 25,26 и 27. Максималне 

дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos13>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) - (-) 

прилагођена вредност средства 

обезбеђења (Cvam) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17, 18,19,20, 

21,22,23, 24, 25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos14>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) (-) прилагођена 

вредност средства обезбеђења (Cvam)- 

од чега: прилагођавање за волатилност и 

рочну неусклађеност 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17, 18,19,20, 

21,22,23, 24, 25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos15>  Ефективна вредност изложености (Е*) Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,18,20, 

21,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине  10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos16>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

0% 

Не доставља се за шифре:  

2,3,6,8,9,10,11,12,13,14,15, 18,20, 

21,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos17>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

20% 

Не доставља се за шифре:  

2,3,6,8,9,10,11,12,13,14,15, 18,20, 

21,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos18>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

50% 

Не доставља се за шифре:  

2,3,6,8,9,10,11,12,13,14,15, 18,20, 

21,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  
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Не сме бити негативан број. 

<Iznos19>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

100% 

Не доставља се за шифре:  

2,3,6,8,9,10,11,12,13,14,15, 18,20, 

21,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

<Iznos20>  Вредност изложености Не доставља се за шифре:  

2,3,13,14,15,18,20, 21,23, 24,25,26 и 

27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos21>  Вредност изложености од чега: по 

основу ризика друге уговорне стране 

Мора бити непопуњено за шифре 

података 2,3,9,11,13,14,15,18,20, 

21,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos22>  Ризиком пондерисана изложеност Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,18,20, 

21,23,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност од 

чега: са кредитним рејтингом подобне 

агенције за рејтинг 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,18,20, 

21,23,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos24>  Ризиком пондерисана изложеност од 

чега:   

изложености којима је пондер  

додељен према 

нивоу кредитног  квалитета државе  

порекла дужника 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,18,20, 

21,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos25>  Капитални захтев Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,18,20, 

21,23,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене. 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године.  

Сви износи су у хиљадама динара 
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Kонтроле које  важе за  SPPO извештај, са толеранцијом  +/-10: 

 
1. <Iznos10> за шифру 1    = <Iznos9>    за шифру 1 

2. <Iznos22> за шифру 13  = <Iznos20>  за шифру 13*0% 

3. <Iznos22> за шифру 14  = <Iznos20>  за шифру 14*2% 

4. <Iznos22> за шифру 15  = <Iznos20>  за шифру 15*4% 

5. <Iznos22> за шифру 16  = <Iznos20>  за шифру 16*10% 

6. <Iznos22> за шифру 17  = <Iznos20>  за шифру 17*20% 

7. <Iznos22> за шифру 18  = <Iznos20>  за шифру 18*35% 

8. <Iznos22> за шифру 19  = <Iznos20>  за шифру 19*50% 

9. <Iznos22> за шифру 20  = <Iznos20>  за шифру 20*70% 

10. <Iznos22> за шифру 21  = <Iznos20>  за шифру 21*75% 

11. <Iznos22> за шифру 22  = <Iznos20>  за шифру 22*100% 

12. <Iznos22> за шифру 23  = <Iznos20>  за шифру 23*150% 

13. <Iznos22> за шифру 24  = <Iznos20>  за шифру 24*250% 

14. <Iznos22> за шифру 25  = <Iznos20>  за шифру 25*370% 

15. <Iznos22> за шифру 26  = <Iznos20>  за шифру 26*1250% 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

    <DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>SPPO</Obrazac> 

<MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

    <Kontakt>011-632145,  Email : PetarPetrovic@nbsrs </Kontakt> 

    <Banka>1</Banka> 

 <SlogSPPO> 

<SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

<Iznos1>3</Iznos1> 

<Iznos2>2377327</Iznos2> 

<Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

<Iznos5>0</Iznos5> 

<Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

<Iznos8>0</Iznos8> 

<Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

<Iznos11>0</Iznos11> 

<Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>25</Iznos13> 

<Iznos14>0</Iznos14> 

<Iznos15>0</Iznos15> 



80/387 

<Iznos16>0</Iznos16> 

<Iznos17>0</Iznos17> 

<Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

<Iznos20>0</Iznos20> 

<Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

<Iznos23>0</Iznos23> 

<Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

</SlogSPPO> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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14. SPOIF - ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛОЖЕНОСТИМА ПО ОСНОВУ УЛАГАЊА 

У ОТВОРЕНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ ФОНДОВЕ (Образац СП-ОИФ) 

 

 

ТАГ  НАЗИВ  Контрола  

<SifraPodatka>  
Шифра податка који се доставља  

Шифра из кодекса шифара НБС 

SPMRB 

<Iznos1>  Бруто изложеност Не доставља се за шифре:  

2,3,13,14,15,16,18,20,21,24, 25 и 26. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos2>  Специфична прилагођавања за 

кредитни ризик, додатна 

прилагођавања, износ потребне 

резерве за процењене губитке који се 

одбија од основног акцијског 

капитала и друга умањења -  

Не доставља се за шифре:  

2,3,13, 14,15,16,18,20, 21,24, 25 и 26. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos3>  Специфична прилагођавања за 

кредитни ризик, додатна 

прилагођавања, износ потребне 

резерве за процењене губитке који се 

одбија од основног акцијског 

капитала и друга умањења - од чега: 

потребна резерва. 

Не доставља се за шифре:  

2,3,13, 14,15,16,18,20, 21,24, 25 и 26. 

У супротном доставља се нула. 

<Iznos4>  Нето изложеност Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,18,20, 21,24,25 и 

26. Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos5>  Технике ублажавања кредитног 

ризика – кредитна заштита са 

заменом пондера ризика - 

инструменти нематеријалне кредитне 

заштите - прилагођена вредност 

средства обезбеђења (Ga) - гаранције 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17, 18,19,20, 

21,22,23, 24, 25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos6>  Технике ублажавања кредитног 

ризика – кредитна заштита са 

заменом пондера ризика - 

инструменти нематеријалне кредитне 

заштите - прилагођена вредност 

средства обезбеђења (Ga) - кредитни 

деривати 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17, 18,19,20, 

21,22,23, 24, 25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos7>  Технике ублажавања кредитног 

ризика – кредитна заштита са 

заменом пондера ризика - 

инструменти материјалне кредитне 

заштите - једноставни метод 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17, 18,19,20, 

21,22,23, 24, 25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos8>  Технике ублажавања кредитног 

ризика – кредитна заштита са 

заменом пондера ризика - 

инструменти материјалне кредитне 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17, 18,19,20, 

21,22,23, 24, 25,26 и 27. 
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заштите - остали инструменти 

материјалне кредитне заштите  

 Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos9>  Технике ублажавања кредитног 

ризика – кредитна заштита са 

заменом пондера ризика - ефекти 

примене инструмената кредитне 

заштите - укупно умањење (-) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17, 18,19,20, 

21,22,23, 24, 25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos10>  Технике ублажавања кредитног 

ризика – кредитна заштита са 

заменом пондера ризика - ефекти 

примене инструмената кредитне 

заштите - укупно увећање (+) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17, 18,19,20, 

21,22,23, 24, 25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos11>  Нето изложеност после примене 

кредитне заштите са заменом пондера 

кредитног ризика 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17, 18,19,20, 

21,22,23, 24, 25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos12>  Технике ублажавања кредитног 

ризика – инструменти материјалне 

кредитне заштите (сложени метод) - 

износ прилагођавања изложености 

услед примене фактора волатилности 

(Evа-E) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17, 18,19,20, 

21,22,23, 24, 25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos13>  Технике ублажавања кредитног 

ризика – инструменти материјалне 

кредитне заштите (сложени метод) - 

(-) прилагођена вредност средства 

обезбеђења (Cvam) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17, 18,19,20, 

21,22,23, 24, 25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos14>  Технике ублажавања кредитног 

ризика – инструменти материјалне 

кредитне заштите (сложени метод) (-) 

прилагођена вредност средства 

обезбеђења (Cvam) - од чега: 

прилагођавање за волатилност и 

рочну неусклађеност 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17, 18,19,20, 

21,22,23, 24, 25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos15>  Ефективна вредност изложености 

(Е*) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,18,20, 21,24,25 и 

26. Максималне дужине  10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos16>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

0% 

Не доставља се за шифре:  

2,3,6, 8,9,10,11,12,13,14,15, 16,18,20, 

21,24,25 и 26.  

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos17>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

20% 

Не доставља се за шифре:  

2,3,6, 8,9,10,11,12,13,14,15, 16,18,20, 

21,24,25 и 26.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 
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<Iznos18>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

50% 

Не доставља се за шифре: 2,3,6, 

8,9,10,11,12,13,14,15, 16,18,20, 21,24,25 

и 26.  

Максималне дужине 10 целих.  

 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos19>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

100% 

Не доставља се за шифре: 2,3,6, 

8,9,10,11,12,13,14,15, 16,18,20, 21,24,25 

и 26.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos20>  Вредност изложености Не доставља се за шифре: 2,3, 13, 

14,15,16,18,20, 21,24,25 и 26. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos21>  Вредност изложености од чега: по 

основу ризика друге уговорне стране 

Не доставља се за шифре: 

2,3,9,11,13,14,15,16,18,20,21,24,25 и 26. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos22>  Ризиком пондерисана изложеност Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,18,20, 21,24,25 и 

26. Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност од 

чега: са кредитним рејтингом 

подобне агенције за рејтинг 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,18,20, 21,24,25 и 

26. Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos24>  Ризиком пондерисана изложеност од 

чега:   

изложености којима је пондер  

додељен према 

нивоу кредитног  квалитета државе  

порекла дужника 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,18,20, 21,24,25 и 

26. Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos25>  Капитални захтев Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,18,20, 21,24,25 и 

26. Максималне дужине 10 целих.в 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене. 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара 
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Kонтроле које  важе само за  SPOIF извештај, са толеранцијом  +/-10:  

 
1. <Iznos10> за шифру 1    = <Iznos9>    за шифру 1 

2. <Iznos22> за шифру 13  = <Iznos20>  за шифру 13*0% 

3. <Iznos22> за шифру 14  = <Iznos20>  за шифру 14*2% 

4. <Iznos22> за шифру 15  = <Iznos20>  за шифру 15*4% 

5. <Iznos22> за шифру 16  = <Iznos20>  за шифру 16*10% 

6. <Iznos22> за шифру 17  = <Iznos20>  за шифру 17*20% 

7. <Iznos22> за шифру 18  = <Iznos20>  за шифру 18*35% 

8. <Iznos22> за шифру 19  = <Iznos20>  за шифру 19*50% 

9. <Iznos22> за шифру 20  = <Iznos20>  за шифру 20*70% 

10. <Iznos22> за шифру 21  = <Iznos20>  за шифру 21*75% 

11. <Iznos22> за шифру 22  = <Iznos20>  за шифру 22*100% 

12. <Iznos22> за шифру 23  = <Iznos20>  за шифру 23*150% 

13. <Iznos22> за шифру 24  = <Iznos20>  за шифру 24*250% 

14. <Iznos22> за шифру 25  = <Iznos20>  за шифру 25*370% 

15. <Iznos22> за шифру 26  = <Iznos20>  за шифру 26*1250% 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

    <DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>SPOIF</Obrazac> 

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

    <Kontakt>011-632145,  Email : PetarPetrovic@nbsrs </Kontakt> 

    <Banka>1</Banka> 

 <SlogSPOIF> 

<SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

<Iznos1>3</Iznos1> 

<Iznos2>2377327</Iznos2> 

<Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

<Iznos5>0</Iznos5> 

<Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

<Iznos8>0</Iznos8> 

<Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

<Iznos11>0</Iznos11> 

<Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>25</Iznos13> 

<Iznos14>0</Iznos14> 

<Iznos15>0</Iznos15> 
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<Iznos16>0</Iznos16> 

<Iznos17>0</Iznos17> 

<Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

<Iznos20>0</Iznos20> 

<Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

<Iznos23>0</Iznos23> 

<Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

</SlogSPOIF> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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15. SPOI - ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛИМ ИЗЛОЖЕНОСТИМА (Образац СП-

ОИ) 

 

 

ТАГ  НАЗИВ  Контрола  

<SifraPodatka>  
Шифра податка који се доставља  

Шифра из кодекса шифара НБС SPMRB 

<Iznos1>  Бруто изложеност Не доставља се за шифре: 2,3 и 20. 

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos2>  Специфична прилагођавања за кредитни 

ризик, додатна прилагођавања, износ 

потребне резерве за процењене губитке 

који се одбија од основног акцијског 

капитала и друга умањења  

Не доставља се за шифре: 2,3 и 20. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos3>  Специфична прилагођавања за кредитни 

ризик, додатна прилагођавања, износ 

потребне резерве за процењене губитке 

који се одбија од основног акцијског 

капитала и друга умањења - од чега: 

потребна резерва. 

Не доставља се за шифре: 2,3 и 20. 

У супротном доставља се нула. 

<Iznos4>  Нето изложеност Не доставља се за шифре: 2,3,9,11 и 20. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos5>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - прилагођена 

вредност средства обезбеђења (Ga) - 

гаранције 

Не доставља се за шифре: 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos6>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - прилагођена 

вредност средства обезбеђења (Ga) - 

кредитни деривати 

Не доставља се за шифре: 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26  и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos7>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти материјалне 

кредитне заштите - једноставни метод 

Не доставља се за шифре: 

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26  и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos8>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти материјалне 

кредитне заштите - остали инструменти 

материјалне кредитне заштите  

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 3,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26  и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos9>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26  и 27.  
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ризика - ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - укупно умањење (-) 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos10>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - укупно увећање (+) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26  и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos11>  Нето изложеност после примене 

кредитне заштите са заменом пондера 

кредитног ризика 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26  и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos12>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) - износ 

прилагођавања изложености услед 

примене фактора волатилности (Evа-E) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 3,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26  и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Нe сме бити негативан број. 

<Iznos13>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) - (-) 

прилагођена вредност средства 

обезбеђења (Cvam) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26  и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos14>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) (-) прилагођена 

вредност средства обезбеђења (Cvam)- 

од чега: прилагођавање за волатилност и 

рочну неусклађеност 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26  и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos15>  Ефективна вредност изложености (Е*) Не доставља се за шифре:  

2,3,9 и 11.  

Максималне дужине  10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos16>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

0% 

Не доставља се за шифре:  

2,3,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21, 

22,23,25,26 i 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos17>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

20% 

Не доставља се за шифре:  

2,3,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21, 

22,23,25,26 i 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos18>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

50% 

Не доставља се за шифре:  

2,3,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21, 

22,23,25,26 i 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos19>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

100% 

Не доставља се за шифре:  

2,3,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21, 

22,23,25,26 i 27. 
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Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos20>  Вредност изложености Не доставља се за шифре: 2,3. 

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos21>  Вредност изложености од чега: по 

основу ризика друге уговорне стране 

Не доставља се за шифре: 2,3,9 и 11. 

Максималне дужине 10 целих. 

<Iznos22>  Ризиком пондерисана изложеност Не доставља се за шифре:  

2,3,9 и 11.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност од 

чега: са кредитним рејтингом подобне 

агенције за рејтинг 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9 и 11. 

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos24>  Ризиком пондерисана изложеност од 

чега:   

изложености којима је пондер  

додељен према 

нивоу кредитног  квалитета државе  

порекла дужника 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9 и 11. 

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos25>  Капитални захтев Не доставља се за шифре: 

2,3,9 и 11.   

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене . 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара. 

 

 

 

Kонтроле које  важе за  SPOI извештај , са толеранцијом  +/-10: 

 
1. <Iznos10> за шифру 1    = <Iznos9>    за шифру 1 

2. <Iznos22> за шифру 13  = <Iznos20>  за шифру 13*0% 

3. <Iznos22> за шифру 14  = <Iznos20>  за шифру 14*2% 

4. <Iznos22> за шифру 15  = <Iznos20>  за шифру 15*4% 

5. <Iznos22> за шифру 16  = <Iznos20>  за шифру 16*10% 

6. <Iznos22> за шифру 17  = <Iznos20>  за шифру 17*20% 

7. <Iznos22> за шифру 18  = <Iznos20>  за шифру 18*35% 

8. <Iznos22> за шифру 19  = <Iznos20>  за шифру 19*50% 

9. <Iznos22> за шифру 20  = <Iznos20>  за шифру 20*70% 

10. <Iznos22> за шифру 21  = <Iznos20>  за шифру 21*75% 

11. <Iznos22> за шифру 22  = <Iznos20>  за шифру 22*100% 
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12. <Iznos22> за шифру 23  = <Iznos20>  за шифру 23*150% 

13. <Iznos22> за шифру 24  = <Iznos20>  за шифру 24*250% 

14. <Iznos22> за шифру 25  = <Iznos20>  за шифру 25*370% 

15. <Iznos22> за шифру 26  = <Iznos20>  за шифру 26*1250% 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

    <DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>SPOI</Obrazac> 

<MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

    <Kontakt>011-632145,  Email : PetarPetrovic@nbsrs </Kontakt> 

    <Banka>1</Banka> 

 <SlogSPOI> 

<SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

<Iznos1>3</Iznos1> 

<Iznos2>2377327</Iznos2> 

<Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

<Iznos5>0</Iznos5> 

<Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

<Iznos8>0</Iznos8> 

<Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

<Iznos11>0</Iznos11> 

<Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>25</Iznos13> 

<Iznos14>0</Iznos14> 

<Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

<Iznos17>0</Iznos17> 

<Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

<Iznos20>0</Iznos20> 

<Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

<Iznos23>0</Iznos23> 

<Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

</SlogSPOI> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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16. SPOHN - ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛОЖЕНОСТИМА ОБЕЗБЕЂЕНИМ 

ХИПОТЕКАМА И НЕПОКРЕТНОСТИМА (Образац СП-ОХН) 

 

ТАГ  НАЗИВ  Контрола  

<SifraPodatka>  
Шифра податка који се доставља  

Шифра из кодекса шифара НБС 

SPMRB 

<Iznos1>  Бруто изложеност Не доставља се за шифре: 

14,15,16,20,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos2>  Специфична прилагођавања за кредитни 

ризик, додатна прилагођавања, износ 

потребне резерве за процењене губитке 

који се одбија од основног акцијског 

капитала и друга умањења   

Не доставља се за шифре: 

14,15,16,20,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos3>  Специфична прилагођавања за кредитни 

ризик, додатна прилагођавања, износ 

потребне резерве за процењене губитке 

који се одбија од основног акцијског 

капитала и друга умањења - од чега: 

потребна резерва. 

Не доставља се за шифре: 

14,15,16,20,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos4>  Нето изложеност Не доставља се за шифре:  

9,11,14,15,16, 20,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos5>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - прилагођена 

вредност средства обезбеђења (Ga) - 

гаранције 

Не доставља се за шифре: 

9,11,13,14,15,16,17,18,19,  20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos6>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - прилагођена 

вредност средства обезбеђења (Ga) - 

кредитни деривати 

Не доставља се за шифре: 

9,11,13,14,15,16,17,18,19,  20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos7>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти материјалне 

кредитне заштите - једноставни метод 

Не доставља се за шифре: 

9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos8>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти материјалне 

кредитне заштите - остали инструменти 

материјалне кредитне заштите  

Не доставља се за шифре: 

9,11,13,14,15,16,17,18,19,  20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

 Не сме бити негативан број. 
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<Iznos9>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - укупно умањење (-) 

Не доставља се за шифре: 

9,11,13,14,15,16,17,18,19,  20,21, 

22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos10>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - укупно увећање (+) 

Не доставља се за шифре: 

9,11,13,14,15,16,17,18,19,  

20,21,22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos11>  Нето изложеност после примене 

кредитне заштите са заменом пондера 

кредитног ризика 

Не доставља се за шифре: 

9,11,13,14,15,16,17,18,19,  20,21, 

22,23,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos12>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) - износ 

прилагођавања изложености услед 

примене фактора волатилности (Evа-E) 

Не доставља се за шифре: 

9,11,13,14,15,16,17,18,19,  

20,21,22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos13>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) - (-) 

прилагођена вредност средства 

обезбеђења (Cvam) 

Не доставља се за шифре: 

9,11,13,14,15,16,17,18,19,  20,21,22, 

23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos14>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) (-) прилагођена 

вредност средства обезбеђења (Cvam - од 

чега: прилагођавање за волатилност и 

рочну неусклађеност 

Не доставља се за шифре: 

9,11,13,14,15,16,17,18,19,  20,21,22, 

23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos15>  Ефективна вредност изложености (Е*) Не доставља се за шифре: 

9,11,14,15,16, 20,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине  10 целих.  

Не сме бити негативан број.  

<Iznos16>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 0% 

Не доставља се за шифре: 

6,8,9,10,11,12,14,15,16, 20,24,25,26 и 

27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos17>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

20% 

Не доставља се за шифре: 

6,8,9,10,11,12,14,15,16, 20,24,25,26 и 

27.  

Максималне дужине 10 целих. 

 Не сме бити негативан број. 

<Iznos18>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

50% 

Не доставља се за шифре: 

6,8,9,10,11,12,14,15,16, 20,24,25, 

26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 
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<Iznos19>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

100% 

Не доставља се за шифре: 

6,8,9,10,11,12,14,15,16, 20,24,25, 

26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos20>  Вредност изложености Не доставља се за шифре:  

14,15,16, 20,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos21>  Вредност изложености од чега: по 

основу ризика друге уговорне стране 

Не доставља се за шифре: 

9,11,14,15,16, 20,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos22>  Ризиком пондерисана изложеност после 

примене фактора умањења из тачке 36а., 

Одлуке о адекватноти капитала банке 

Не доставља се за шифре:  

9,11,14,15,16,20,24,25,26 и 27. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност од 

чега: са кредитним рејтингом подобне 

агенције за рејтинг 

Не доставља се за шифре: 

2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16, 

20,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos24>  Ризиком пондерисана изложеност од 

чега:   

изложености којима је пондер  

додељен према 

нивоу кредитног  квалитета државе  

порекла дужника 

Не доставља се за шифре: 

2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16, 

20,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број 

<Iznos25>  Капитални захтев Не доставља се за шифре: 

9,11,14,15,16, 20,24,25, 26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos26>  Ризиком пондерисана изложеност пре    

примене фактора умањења из тачке 36а. 

Одлуке о адекватноти капитала банке. 

 

Напомена:По својој пословној природи 

овај податак би требало да иде испред 

тага <Iznos22>, али из техничких 

разлога, и због накнадне 

успостављености, додали смо га као 

<Iznos26> 

Не доставља се за шифре: 

9,11,14,15,16, 20,24,25 ,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Наведене измене важиће од 31.03.2020. за банке и од 30.06.2020. за банкарске групе. 
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Kонтроле које  важе за  SPOHN извештај , са толеранцијом  +/-10: 

 
1. <Iznos10> за шифру 1    = <Iznos9>    за шифру 1 

2. <Iznos26> за шифру 13  = <Iznos20>  за шифру 13*0% 

3. <Iznos26> за шифру 14  = <Iznos20>  за шифру 14*2% 

4. <Iznos26> за шифру 15  = <Iznos20>  за шифру 15*4% 

5. <Iznos26> за шифру 16  = <Iznos20>  за шифру 16*10% 

6. <Iznos26> за шифру 17  = <Iznos20>  за шифру 17*20% 

7. <Iznos26> за шифру 18  = <Iznos20>  за шифру 18*35% 

8. <Iznos26> за шифру 19  = <Iznos20>  за шифру 19*50% 

9. <Iznos26> за шифру 20  = <Iznos20>  за шифру 20*70% 

10. <Iznos26> за шифру 21  = <Iznos20>  за шифру 21*75% 

11. <Iznos26> за шифру 22  = <Iznos20>  за шифру 22*100% 

12. <Iznos26> за шифру 23  = <Iznos20>  за шифру 23*150% 

13. <Iznos26> за шифру 24  = <Iznos20>  за шифру 24*250% 

14. <Iznos26> за шифру 25  = <Iznos20>  за шифру 25*370% 

15. <Iznos26> за шифру 26  = <Iznos20>  за шифру 26*1250% 

 

Kонтроле које  важе за  SPOHN извештај , и без толеранције: 

 

16. <Iznos22> за шифру 2A = <Iznos26> за шифру 2A*0.7619 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>SPOHN</Obrazac> 

<MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

    <Kontakt>011-632145,  Email: PetarPetrovic@nbsrs </Kontakt> 

    <Banka>1</Banka> 

 <SlogSPOHN> 

<SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

<Iznos1>3</Iznos1> 

<Iznos2>2377327</Iznos2> 

<Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

<Iznos5>0</Iznos5> 

<Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

<Iznos8>0</Iznos8> 

<Iznos9>0</Iznos9> 



94/387 

<Iznos10>0</Iznos10> 

<Iznos11>0</Iznos11> 

<Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>25</Iznos13> 

<Iznos14>0</Iznos14> 

<Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

<Iznos17>0</Iznos17> 

<Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

<Iznos20>0</Iznos20> 

<Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

<Iznos23>0</Iznos23> 

<Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

<Iznos26>0</Iznos26> 

</SlogSPOHN> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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17. SPSNO - ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛОЖЕНОСТИМА У СТАТУСУ 

НЕИЗМИРЕЊА ОБАВЕЗА (Образац СП-СНО) 

 

 

ТАГ  НАЗИВ  Контрола  

<SifraPodatka>  
Шифра податка који се доставља  

Шифра из кодекса шифара НБС 

SPMRB 

<Iznos1>  Бруто изложеност Не доставља се за шифре:  

2,3,13,14, 15,16,17,18,19, 20, 21, 24, 25, 

26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos2>  Специфична прилагођавања за кредитни 

ризик, додатна прилагођавања, износ 

потребне резерве за процењене губитке 

који се одбија од основног акцијског 

капитала и друга умањења   

Не доставља се за шифре: 

2,3,13,14, 15,16,17,18,19, 20,21,24, 

25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos3>  Специфична прилагођавања за кредитни 

ризик, додатна прилагођавања, износ 

потребне резерве за процењене губитке 

који се одбија од основног акцијског 

капитала и друга умањења - од чега: 

потребна резерва 

Не доставља се за шифре:  

 

2,3,13,14, 15,16,17,18,19, 20,21,24, 

25,26 и 27. 

У супротном доставља се нула. 

<Iznos4>  Нето изложеност Не доставља се за шифре:  

2, 3, 9,11, 13,14,15,16,17,18,19, 

20,21,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos5>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - прилагођена вредност 

средства обезбеђења (Ga) - гаранције 

Не доставља се за шифре:  

2, 3, 9,11, 13,14, 15,16,17,18,19, 

20,21,22,23,24, 25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos6>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - прилагођена вредност 

средства обезбеђења (Ga) - кредитни 

деривати 

Не доставља се за шифре:  

2, 3, 9,11, 13,14, 15,16,17,18,19, 

20,21,22,23,24, 25,26 и 27. Максималне 

дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos7>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти материјалне 

кредитне заштите - једноставни метод 

Не доставља се за шифре:  

2, 3, 9,11, 13,14, 15,16,17,18,19, 

20,21,22,23,24, 25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos8>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти материјалне 

кредитне заштите - остали инструменти 

материјалне кредитне заштите  

Не доставља се за шифре:  

2, 3, 9,11, 13,14, 15,16,17,18,19, 

20,21,22,23,24, 25,26 и 27. 

 Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 
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<Iznos9>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - укупно умањење (-) 

Не доставља се за шифре:  

2, 3, 9,11, 13,14, 15,16,17,18,19, 

20,21,22,23,24, 25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos10>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - укупно увећање (+) 

Не доставља се за шифре:  

2, 3, 9,11, 13,14, 15,16,17,18,19, 

20,21,22,23,24, 25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos11>  Нето изложеност после примене кредитне 

заштите са заменом пондера кредитног 

ризика 

Не доставља се за шифре:  

2, 3, 9,11, 13,14, 15,16,17,18,19, 

20,21,22,23,24, 25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos12>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) - износ 

прилагођавања изложености услед 

примене фактора волатилности (Evа-E) 

Не доставља се за шифре: 

 2, 3, 9,11, 13,14, 15,16,17,18,19, 

20,21,22,23,24, 25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos13>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) - (-) прилагођена 

вредност средства обезбеђења (Cvam) 

Не доставља се за шифре:  

2, 3, 9,11, 13,14, 15,16,17,18,19, 

20,21,22,23,24, 25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos14>  Технике ублажавања кредитног ризика – 

инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) (-) прилагођена 

вредност средства обезбеђења (Ccvam)- од 

чега: прилагођавање за волатилност и 

рочну неусклађеност 

Не доставља се за шифре:  

2, 3, 9,11, 13,14, 15,16,17,18,19, 

20,21,22,23,24, 25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos15>  Ефективна вредност изложености (Е*) Не доставља се за шифре:  

2, 3, 9,11, 14, 15,16,18,19, 20,21,24, 

25,26 и 27.  

Максималне дужине  10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos16>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 0% 

Не доставља се за шифре:  

2, 3, 6, 8, 9, 10,11,12,14, 15,16,18,19, 

20,21,24, 25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

<Iznos17>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 20% 

Не доставља се за шифре:  

2, 3, 6, 8, 9, 10,11,12,14, 15,16,18,19, 

20,21,24, 25,26 и 27.   

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos18>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 50% 

Не доставља се за шифре:  

2, 3, 6, 8, 9, 10,11,12,14, 15,16,18,19, 

20,21,24, 25,26 и 27.   

Максималне дужине 10 целих. 

 Не сме бити негативан број. 
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<Iznos19>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

100% 

Не доставља се за шифре:  

2, 3, 6, 8, 9, 10,11,12,14, 15,16,18,19, 

20,21,24, 25,26 и 27.   

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos20>  Вредност изложености Не доставља се за шифре:  

2, 3,14, 15,16,18,19, 20,21,24, 25,26 и 

27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos21>  Вредност изложености од чега: по основу 

ризика друге уговорне стране 

Не доставља се за шифре:  

2 ,3, 9,11, 14,15,16,18,19, 20,21,24, 

25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos22>  Ризиком пондерисана изложеност Не доставља се за шифре:  

2, 3, 9,11, 14, 15,16,18,19, 20,21,24, 

25,26 и 27. 

 Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност од чега: 

са кредитним рејтингом подобне агенције 

за рејтинг 

Не доставља се за шифре:  

2, 3, 9,11, 14, 15,16,18,19, 20,21,24, 

25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos24>  Ризиком пондерисана изложеност од чега:   

изложености којима је пондер  

додељен према 

нивоу кредитног  квалитета државе  

порекла дужника 

Не доставља се за шифре:  

2, 3, 9,11, 14, 15,16,18,19, 20,21,24, 

25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos25>  Капитални захтев Не доставља се за шифре: 2, 3, 9,11, 14, 

15,16,18,19, 20,21,24, 25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене . 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара 

 

 

Kонтроле које  важе за  SPSNO извештај , са толеранцијом  +/-10: 

 
1. <Iznos10> за шифру 1    = <Iznos9>    за шифру 1 

2. <Iznos22> за шифру 13  = <Iznos20>  за шифру 13*0% 

3. <Iznos22> за шифру 14  = <Iznos20>  за шифру 14*2% 

4. <Iznos22> за шифру 15  = <Iznos20>  за шифру 15*4% 
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5. <Iznos22> за шифру 16  = <Iznos20>  за шифру 16*10% 

6. <Iznos22> за шифру 17  = <Iznos20>  за шифру 17*20% 

7. <Iznos22> за шифру 18  = <Iznos20>  за шифру 18*35% 

8. <Iznos22> за шифру 19  = <Iznos20>  за шифру 19*50% 

9. <Iznos22> за шифру 20  = <Iznos20>  за шифру 20*70% 

10. <Iznos22> за шифру 21  = <Iznos20>  за шифру 21*75% 

11. <Iznos22> за шифру 22  = <Iznos20>  за шифру 22*100% 

12. <Iznos22> за шифру 23  = <Iznos20>  за шифру 23*150% 

13. <Iznos22> за шифру 24  = <Iznos20>  за шифру 24*250% 

14. <Iznos22> за шифру 25  = <Iznos20>  за шифру 25*370% 

15. <Iznos22> за шифру 26  = <Iznos20>  за шифру 26*1250% 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>SPSNO</Obrazac> 

<MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

    <Kontakt>011-632145,  Email : PetarPetrovic@nbsrs </Kontakt> 

    <Banka>1</Banka> 

 <SlogSPSNO> 

<SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

<Iznos1>3</Iznos1> 

<Iznos2>2377327</Iznos2> 

<Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

<Iznos5>0</Iznos5> 

<Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

<Iznos8>0</Iznos8> 

<Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

<Iznos11>0</Iznos11> 

<Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>25</Iznos13> 

<Iznos14>0</Iznos14> 

<Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

<Iznos17>0</Iznos17> 

<Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

<Iznos20>0</Iznos20> 

<Iznos21>0</Iznos21> 
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<Iznos22>0</Iznos22> 

<Iznos23>0</Iznos23> 

<Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

</SlogSPSNO> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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18. SPVRI - ИЗВЕШТАЈ О ВИСОКОРИЗИЧНИМ ИЗЛОЖЕНОСТИМА  

(Образац СП-ВРИ) 

 

 

ТАГ  НАЗИВ  Контрола  

<SifraPodatka>  
Шифра податка који се доставља  

Шифра из кодекса шифара НБС 

SPMRB 

<Iznos1>  Бруто изложеност Не доставља се за шифре:  

2,3,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos2>  Специфична прилагођавања за 

кредитни ризик, додатна 

прилагођавања, износ потребне резерве 

за процењене губитке који се одбија од 

основног акцијског капитала и друга 

умањења   

Не доставља се за шифре:  

2,3,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos3>  Специфична прилагођавања за 

кредитни ризик, додатна 

прилагођавања, износ потребне резерве 

за процењене губитке који се одбија од 

основног акцијског капитала и друга 

умањења - од чега: потребна резерва 

Не доставља се за шифре:  

2,3,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22, 

24,25,26 и 27. 

У супротном доставља се нула. 

<Iznos4>  Нето изложеност Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,  

22, 24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos5>  Технике ублажавања кредитног ризика 

– кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - прилагођена 

вредност средства обезбеђења (Ga) - 

гаранције 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,  

22, 23,24,25,26 и 27.   

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos6>  Технике ублажавања кредитног ризика 

– кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - прилагођена 

вредност средства обезбеђења (Ga) - 

кредитни деривати 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,  

22, 23,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos7>  Технике ублажавања кредитног ризика 

– кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти материјалне 

кредитне заштите - једноставни метод 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,  

22, 23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos8>  Технике ублажавања кредитног ризика 

– кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти материјалне 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22, 23,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  
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кредитне заштите - остали инструменти 

материјалне кредитне заштите  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos9>  Технике ублажавања кредитног ризика 

– кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - укупно умањење (-) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22, 23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos10>  Технике ублажавања кредитног ризика 

– кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - укупно увећање (+) 

Не доставља се за шифре:  

 2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22, 23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos11>  Нето изложеност после примене 

кредитне заштите са заменом пондера 

кредитног ризика 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22, 23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos12>  Технике ублажавања кредитног ризика 

– инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) - износ 

прилагођавања изложености услед 

примене фактора волатилности (Evа-E) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22, 23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos13>  Технике ублажавања кредитног ризика 

– инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) - (-) 

прилагођена вредност средства 

обезбеђења (Cvam) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22, 23,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos14>  Технике ублажавања кредитног ризика 

– инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) (-) 

прилагођена вредност средства 

обезбеђења (Cvam)- од чега: 

прилагођавање за волатилност и рочну 

неусклађеност 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22, 23,24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos15>  Ефективна вредност изложености (Е*) Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22, 24,25,26 и 27.  

Максималне дужине  10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos16>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

0% 

Не доставља се за шифре:  

2,3,6,8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17, 

18,19,20,21, 22, 24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos17>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

20% 

Мора бити непопуњено за шифре 

података 

 2,3,6,8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17, 

18,19,20,21, 22, 24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 
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<Iznos18>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

50% 

Не доставља се за шифре:  

2,3,6,8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17, 

18,19,20,21, 22, 24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos19>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

100% 

Не доставља се за шифре:  

2,3,6,8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17, 

18,19,20,21, 22, 24,25,26 и 27. 

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos20>  Вредност изложености Не доставља се за шифре:  

2,3,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22, 

24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. 

<Iznos21>  Вредност изложености од чега: по 

основу ризика друге уговорне стране 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22, 24,25,26 и 27.   

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos22>  Ризиком пондерисана изложеност Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22, 24,25,26 и 27.   

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност од 

чега: са кредитним рејтингом подобне 

агенције за рејтинг 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22, 24,25,26 и 27.   

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos24>  Ризиком пондерисана изложеност од 

чега:   

изложености којима је пондер  

додељен према 

нивоу кредитног  квалитета државе  

порекла дужника 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22, 24,25,26 и 27.   

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos25>  Капитални захтев Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22, 24,25,26 и 27.    

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара 
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Kонтроле које  важе за  SPVRI извештај, са толеранцијом  +/-10: 

 
1. <Iznos10> за шифру 1    = <Iznos9>    за шифру 1 

2. <Iznos22> за шифру 13  = <Iznos20>  за шифру 13*0% 

3. <Iznos22> за шифру 14  = <Iznos20>  за шифру 14*2% 

4. <Iznos22> за шифру 15  = <Iznos20>  за шифру 15*4% 

5. <Iznos22> за шифру 16  = <Iznos20>  за шифру 16*10% 

6. <Iznos22> за шифру 17  = <Iznos20>  за шифру 17*20% 

7. <Iznos22> за шифру 18  = <Iznos20>  за шифру 18*35% 

8. <Iznos22> за шифру 19  = <Iznos20>  за шифру 19*50% 

9. <Iznos22> за шифру 20  = <Iznos20>  за шифру 20*70% 

10. <Iznos22> за шифру 21  = <Iznos20>  за шифру 21*75% 

11. <Iznos22> за шифру 22  = <Iznos20>  за шифру 22*100% 

12. <Iznos22> за шифру 23  = <Iznos20>  за шифру 23*150% 

13. <Iznos22> за шифру 24  = <Iznos20>  за шифру 24*250% 

14. <Iznos22> за шифру 25  = <Iznos20>  за шифру 25*370% 

15. <Iznos22> за шифру 26  = <Iznos20>  за шифру 26*1250% 

 

 Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>SPVRI</Obrazac> 

<MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

    <Kontakt>011-632145,  Email : PetarPetrovic@nbsrs </Kontakt> 

    <Banka>1</Banka> 

 <SlogSPVRI> 

<SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

<Iznos1>3</Iznos1> 

<Iznos2>2377327</Iznos2> 

<Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

<Iznos5>0</Iznos5> 

<Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

<Iznos8>0</Iznos8> 

<Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

<Iznos11>0</Iznos11> 

<Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>25</Iznos13> 

<Iznos14>0</Iznos14> 

<Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 
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<Iznos17>0</Iznos17> 

<Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

<Iznos20>0</Iznos20> 

<Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

<Iznos23>0</Iznos23> 

<Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

</SlogSPVRI> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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19. SPKKR  - ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛОЖЕНОСТИМА ПРЕМА БАНКАМА И     

ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА СА КРАТКОРОЧНИМ КРЕДИТНИМ 

РЕЈТИНГОМ (Образац СП-ККР) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SifraPodatka>  Шифра податка који се доставља  Шифра из кодекса шифара НБС 

SPMRB 

<Iznos1>  Бруто изложеност Не доставља се за шифре:  

2,3,13,14, 15,16,18,20,21,24,25,26  и 

27. Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos2>  Специфична прилагођавања за 

кредитни ризик, додатна 

прилагођавања, износ потребне резерве 

за процењене губитке који се одбија од 

основног акцијског капитала и друга 

умањења   

Не доставља се за шифре:  

2,3,13,14, 15,16,18,20,21,24,25,26  и 

27. Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos3>  Специфична прилагођавања за 

кредитни ризик, додатна 

прилагођавања, износ потребне резерве 

за процењене губитке који се одбија од 

основног акцијског капитала и друга 

умањења - од чега: потребна резерва 

Не доставља се за шифре:  

2,3,13,14, 15,16,18,20,21,24,25,26  и 

27.  

У супротном доставља се нула. 

<Iznos4>  Нето изложеност Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,18,20,21,24,25,26  

и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos5>  Технике ублажавања кредитног ризика 

– кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - прилагођена 

вредност средства обезбеђења (Ga) - 

гаранције 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20, 

21,22,23,24,25,26  и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos6>  Технике ублажавања кредитног ризика 

– кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - прилагођена 

вредност средства обезбеђења (Ga) - 

кредитни деривати 

Не доставља се за шифре:  

 2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20, 

21,22,23,24,25,26  и 27.   

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos7>  Технике ублажавања кредитног ризика 

– кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти материјалне 

кредитне заштите - једноставни метод 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20, 

21,22,23,24,25,26  и 27.   

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos8>  Технике ублажавања кредитног ризика 

– кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - инструменти материјалне 

кредитне заштите - остали инструменти 

материјалне кредитне заштите  

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20, 

21,22,23,24,25,26  и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 
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<Iznos9>  Технике ублажавања кредитног ризика 

– кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - укупно умањење (-) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20, 

21,22,23,24,25,26 и 27.  М 

аксималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos10>  Технике ублажавања кредитног ризика 

– кредитна заштита са заменом пондера 

ризика - ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - укупно увећање (+) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20, 

21,22,23,24,25,26 и 27. М 

аксималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos11>  Нето изложеност после примене 

кредитне заштите са заменом пондера 

кредитног ризика 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20, 

21,22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos12>  Технике ублажавања кредитног ризика 

– инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) - износ 

прилагођавања изложености услед 

примене фактора волатилности (Evа-E) 

Не доставља се за шифре: 2,3,9,11, 

13,14,15,16,17,18,19,20, 

21,22,23,24,25,26 и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos13>  Технике ублажавања кредитног ризика 

– инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) - (-) 

прилагођена вредност средства 

обезбеђења (Cvam) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20, 

21,22,23,24,25,26 и 27.   

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos14>  Технике ублажавања кредитног ризика 

– инструменти материјалне кредитне 

заштите (сложени метод) (-) 

прилагођена вредност средства 

обезбеђења (Cvam)- од чега: 

прилагођавање за волатилност и рочну 

неусклађеност 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19,20, 

21,22,23,24,25,26  и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број.  

<Iznos15>  Ефективна вредност изложености (Е*) Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11,13,14,15,16,18,20,21,24,25,26 

и 27.   

Максималне дужине 10 целих.  

 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos16>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

0% 

Не доставља се за шифре:  

2, 3, 6, 8, 9,10,11,12, 13,14,15,16,18, 

20,21, 24, 25,26  и 27.  Максималне 

дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos17>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

20% 

Мора бити непопуњено за шифре 

података 

2, 3,6,8, 9,10,11,12, 13,14,15,16,18, 

20,21, 24, 25,26  и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 
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<Iznos18>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

50% 

Не доставља се за шифре:  

2,3,6,8, 9,10,11,12, 13,14,15,16,18, 

20,21, 24, 25,26  и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos19>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима конверзије - 

100% 

Не доставља се за шифре:  

2,3,6,8, 9,10,11,12, 13,14,15,16,18, 

20,21, 24, 25,26  и 27. Максималне 

дужине 10 целих. 

<Iznos20>  Вредност изложености Не доставља се за шифре:  

2,3,13,14, 15,16,18,20,21,24,25,26  и 

27. Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos21>  Вредност изложености од чега: по 

основу ризика друге уговорне стране 

Мора бити непопуњено за шифре 

података 

2,3,9,11,13,14, 15,16,18,20,21, 24,25,26  

и 27.  Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos22>  Ризиком пондерисана изложеност Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14, 15,16,18,20,21, 

24,25,26  и 27.  Максималне дужине 

10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност од 

чега: са кредитним рејтингом подобне 

агенције за рејтинг 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14, 15,16,18,20,21, 

24,25,26  и 27.  Максималне дужине 

10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos24>  Ризиком пондерисана изложеност  oд 

чега:  изложености којима је пондер 

додељен према нивоу кредитног  

квалитета државе  

порекла дужника 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14, 15,16,18,20,21, 

24,25,26  и 27.   

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos25>  Капитални захтев Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14, 15,16,18,20,21, 

24,25,26  и 27.   Максималне дужине 

10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара 
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Kонтроле које  важе за  SPKKR извештај, са толеранцијом  +/-10:  

 
1. <Iznos10> за шифру 1    = <Iznos9>    за шифру 1 

2. <Iznos22> за шифру 13  = <Iznos20>  за шифру 13*0% 

3. <Iznos22> за шифру 14  = <Iznos20>  за шифру 14*2% 

4. <Iznos22> за шифру 15  = <Iznos20>  за шифру 15*4% 

5. <Iznos22> за шифру 16  = <Iznos20>  за шифру 16*10% 

6. <Iznos22> за шифру 17  = <Iznos20>  за шифру 17*20% 

7. <Iznos22> за шифру 18  = <Iznos20>  за шифру 18*35% 

8. <Iznos22> за шифру 19  = <Iznos20>  за шифру 19*50% 

9. <Iznos22> за шифру 20  = <Iznos20>  за шифру 20*70% 

10. <Iznos22> за шифру 21  = <Iznos20>  за шифру 21*75% 

11. <Iznos22> за шифру 22  = <Iznos20>  за шифру 22*100% 

12. <Iznos22> за шифру 23  = <Iznos20>  за шифру 23*150% 

13. <Iznos22> за шифру 24  = <Iznos20>  за шифру 24*250% 

14. <Iznos22> за шифру 25  = <Iznos20>  за шифру 25*370% 

15. <Iznos22> за шифру 26  = <Iznos20>  за шифру 26*1250% 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

    <DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>SPKKR</Obrazac> 

<MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

    <Kontakt>011-632145,  Email : PetarPetrovic@nbsrs </Kontakt> 

    <Banka>1</Banka> 

 <SlogSPKKR> 

<SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

<Iznos1>3</Iznos1> 

<Iznos2>2377327</Iznos2> 

<Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

<Iznos5>0</Iznos5> 

<Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

<Iznos8>0</Iznos8> 

<Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

<Iznos11>0</Iznos11> 

<Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>25</Iznos13> 

<Iznos14>0</Iznos14> 

<Iznos15>0</Iznos15> 
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<Iznos16>0</Iznos16> 

<Iznos17>0</Iznos17> 

<Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

<Iznos20>0</Iznos20> 

<Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

<Iznos23>0</Iznos23> 

<Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

</SlogSPKKR> 

</Dokumen7t> 

</ZaSlanje 
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20. SPVU - ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛОЖЕНОСТИМА ПО ОСНОВУ 

ВЛАСНИЧКИХ УЛАГАЊА (Образац СП-ВУ) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SifraPodatka>  Шифра податка који се доставља  Шифра из кодекса шифара НБС SPMRB 

<Iznos1>  Бруто изложеност Не доставља се за шифре: 

2,3,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,23 и 25. 

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos2>  Специфична прилагођавања за 

кредитни ризик, додатна 

прилагођавања, износ потребне 

резерве за процењене губитке који 

се одбија од основног акцијског 

капитала и друга умањења  

Не доставља се за шифре: 

2,3,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,23 и 25. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број.  

<Iznos3>  Специфична прилагођавања за 

кредитни ризик, додатна 

прилагођавања, износ потребне 

резерве за процењене губитке који 

се одбија од основног акцијског 

капитала и друга умањења - од 

чега: потребна резерва 

Не доставља се за шифре: 

2,3,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,23 и 25.  

У супротном доставља се нула. 

<Iznos4>  Нето изложеност Не доставља се за шифре: 2,3,9,11, 

13,14,15,16,17,18,19, 20, 21,23 и 25.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos5>  Технике ублажавања кредитног 

ризика – кредитна заштита са 

заменом пондера ризика - 

инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - прилагођена 

вредност средства обезбеђења (Ga) 

- гаранције 

Не доставља се за шифре: 2,3,9,11, 

13,14,15,16,17,18,19, 20, 21,22,23,24,25,26, 

и 27. Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos6>  Технике ублажавања кредитног 

ризика – кредитна заштита са 

заменом пондера ризика - 

инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - прилагођена 

вредност средства обезбеђења (Ga) 

- кредитни деривати 

Не доставља се за шифре: 2,3,9,11, 

13,14,15,16,17,18,19, 20, 21,22,23,24,25,26, 

и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos7>  Технике ублажавања кредитног 

ризика – кредитна заштита са 

заменом пондера ризика - 

инструменти материјалне кредитне 

заштите - једноставни метод 

Не доставља се за шифре: 2,3,9,11, 

13,14,15,16,17,18,19, 20, 21,22,23,24,25,26, 

и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos8>  Технике ублажавања кредитног 

ризика – кредитна заштита са 

заменом пондера ризика - 

инструменти материјалне кредитне 

Не доставља се за шифре: 2,3,9,11, 

13,14,15,16,17,18,19, 20, 21,22,23,24,25,26, 

и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  
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заштите - остали инструменти 

материјалне кредитне заштите  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos9>  Технике ублажавања кредитног 

ризика – кредитна заштита са 

заменом пондера ризика - ефекти 

примене инструмената кредитне 

заштите - укупно умањење (-) 

Не доставља се за шифре: 2,3,9,11, 

13,14,15,16,17,18,19, 20, 21,22,23,24,25,26, 

и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos10>  Технике ублажавања кредитног 

ризика – кредитна заштита са 

заменом пондера ризика - ефекти 

примене инструмената кредитне 

заштите - укупно увећање (+) 

Не доставља се за шифре: 2,3,9,11, 

13,14,15,16,17,18,19, 20, 21,22,23,24,25,26, 

и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos11>  Нето изложеност после примене 

кредитне заштите са заменом 

пондера кредитног ризика 

Не доставља се за шифре: 2,3,9,11, 

13,14,15,16,17,18,19, 20, 21,22,23,24,25,26, 

и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos12>  Технике ублажавања кредитног 

ризика – инструменти материјалне 

кредитне заштите (сложени метод) 

- износ прилагођавања изложености 

услед примене фактора 

волатилности (Evа-E) 

Не доставља се за шифре: 2,3,9,11, 

13,14,15,16,17,18,19, 20, 21,22,23,24,25,26, 

и 27.  

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos13>  Технике ублажавања кредитног 

ризика – инструменти материјалне 

кредитне заштите (сложени метод) 

- (-) прилагођена вредност средства 

обезбеђења (Cvam) 

Не доставља се за шифре: 2,3,9,11, 

13,14,15,16,17,18,19, 20, 21,22,23,24,25,26, 

и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos14>  Технике ублажавања кредитног 

ризика – инструменти материјалне 

кредитне заштите (сложени метод) 

(-) прилагођена вредност средства 

обезбеђења (Cvam) - од чега: 

прилагођавање за волатилност и 

рочну неусклађеност 

Не доставља се за шифре: 2,3,9,11, 

13,14,15,16,17,18,19, 20, 21,22,23,24,25,26, 

и 27.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos15>  Ефективна вредност изложености 

(Е*) 

Не доставља се за шифре:  

2,3,9,11, 13,14,15,16,17,18,19, 20, 21,23 и 

25.  

Максималне дужине  10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos16>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима 

конверзије - 0% 

Не доставља се за шифре: 2,3,6,8, 

9,10,11,12, 13,14,15,16, 17,18,19, 20, 21,23 

и 25.  

Максималне дужине 10 целих.  

<Iznos17>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима 

конверзије - 20% 

Не доставља се за шифре: 2,3,6,8, 

9,10,11,12, 13,14,15,16, 17,18,19, 20, 21,23 

и 25.  

Максималне дужине 10 целих.  
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Не сме бити негативан број. 

<Iznos18>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима 

конверзије - 50% 

Не доставља се за шифре: 2,3,6,8, 

9,10,11,12, 13,14,15,16, 17,18,19, 20, 21,23 

и 25.  

Максималне дужине 10 целих. 

<Iznos19>  Ефективна вредност изложености 

разврстана по факторима 

конверзије - 100% 

Не доставља се за шифре: 2,3,6,8, 

9,10,11,12, 13,14,15,16, 17,18,19, 20, 21,23 

и 25. 

Максималне дужине 10 целих.  

 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos20>  Вредност изложености Не доставља се за шифре:2,3,13,14, 

15,16,17,18,19, 20,21,23 и 25.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos21>  Вредност изложености од чега: по 

основу ризика друге уговорне 

стране 

Не доставља се за шифре: 2,3,9,11, 

13,14,15,16,17,18,19, 20, 21,23 и 25.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos22>  Ризиком пондерисана изложеност Не доставља се за шифре: 2,3,9,11, 

13,14,15,16,17,18,19, 20, 21,23 и 25.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност 

од чега: са кредитним рејтингом 

подобне агенције за рејтинг 

Не доставља се за шифре: 2,3,9,11, 

13,14,15,16,17,18,19, 20, 21,23 и 25.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos24>  Ризиком пондерисана изложеност 

од чега: изложености којима је 

пондер додељен према нивоу 

кредитног  квалитета државе 

порекла дужника 

Не доставља се за шифре: 2,3,9,11, 

13,14,15,16,17,18,19, 20, 21,23 и 25.  

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos25>  Капитални захтев Не доставља се за шифре: 2,3,9,11, 

13,14,15,16,17,18,19, 20, 21,23 и 25.   

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара 
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Kонтроле које  важе за  SPVU извештај , са толеранцијом  +/-10: 

 
1. <Iznos10> за шифру 1    = <Iznos9>    за шифру 1 

2. <Iznos22> за шифру 13  = <Iznos20>  за шифру 13*0% 

3. <Iznos22> за шифру 14  = <Iznos20>  за шифру 14*2% 

4. <Iznos22> за шифру 15  = <Iznos20>  за шифру 15*4% 

5. <Iznos22> за шифру 16  = <Iznos20>  за шифру 16*10% 

6. <Iznos22> за шифру 17  = <Iznos20>  за шифру 17*20% 

7. <Iznos22> за шифру 18  = <Iznos20>  за шифру 18*35% 

8. <Iznos22> за шифру 19  = <Iznos20>  за шифру 19*50% 

9. <Iznos22> за шифру 20  = <Iznos20>  за шифру 20*70% 

10. <Iznos22> за шифру 21  = <Iznos20>  за шифру 21*75% 

11. <Iznos22> за шифру 22  = <Iznos20>  за шифру 22*100% 

12. <Iznos22> за шифру 23  = <Iznos20>  за шифру 23*150% 

13. <Iznos22> за шифру 24  = <Iznos20>  за шифру 24*250% 

14. <Iznos22> за шифру 25  = <Iznos20>  за шифру 25*370% 

15. <Iznos22> за шифру 26  = <Iznos20>  за шифру 26*1250% 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>SPVU</Obrazac> 

<MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

    <Kontakt>011-632145,  Email : PetarPetrovic@nbsrs </Kontakt> 

    <Banka>1</Banka> 

 <SlogSPVU> 

<SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

<Iznos1>3</Iznos1> 

<Iznos2>2377327</Iznos2> 

<Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

<Iznos5>0</Iznos5> 

<Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

<Iznos8>0</Iznos8> 

<Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

<Iznos11>0</Iznos11> 

<Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>25</Iznos13> 

<Iznos14>0</Iznos14> 

<Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 
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<Iznos17>0</Iznos17> 

<Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

<Iznos20>0</Iznos20> 

<Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

<Iznos23>0</Iznos23> 

<Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

</SlogSPVU> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

 

Рачунске контроле које се раде на пријему података: 

SP,SPDCB,SPTALS,SPJAT,SPMRB,SPMO,SPB,SPPD,SPFL,SPOHN, 

SPSNO,SPVRI,SPPO,SPKKR,SPOIF, SPVU, SPOI  

 

код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке који се достављају, уз 

толеранцију  +/- 10 за све контроле осим за <Iznos26>  : 

 

1. <Iznos1> за шифру 1 = Збиру  <Iznos1> за шифре  6,7,8,10,12 

2. <Iznos2> за шифру 1 = Збиру  <Iznos2> за шифре  6,7,8,10,12 

3. <Iznos3> <= <Iznos2>  за шифру 1 

4. <Iznos4> = <Iznos1> - <Iznos2> за шифру 1 

5. <Iznos4> за шифру 1 = Збиру  <Iznos4> за шифре  6,7,8,10,12 

6. <Iznos5> за шифру 1 = Збиру  <Iznos5> за шифре  6,7,8,10,12 

7. <Iznos6> за шифру 1 = Збиру  <Iznos6> за шифре  6,7,8,10,12 

8. <Iznos7> за шифру 1 = Збиру  <Iznos7> за шифре  6,7,8,10,12 

9. <Iznos8> за шифру 1 = Збиру  <Iznos8> за шифре  6,7,8,10,12 

10. <Iznos9> за шифру 1 = Збиру  <Iznos9> за шифре  6,7,8,10,12 

11. <Iznos9> = <Iznos5>+<Iznos6>+<Iznos7>+<Iznos8> за шифру 1 

12. <Iznos10> за шифру 1 = Збиру  <Iznos10> за шифре  6,7,8,10,12 

13. <Iznos11> за шифру 1 = Збиру  <Iznos11> за шифре  6,7,8,10,12 

14. <Iznos11> = <Iznos4>-<Iznos9>+<Iznos10> за шифру 1 

15. <Iznos12> за шифру 1 = Збиру  <Iznos12> за шифре  6,7,8,10,12 

16. <Iznos13> за шифру 1 = Збиру  <Iznos13> за шифре  6,7,8,10,12 

17. <Iznos14> за шифру 1 = Збиру  <Iznos14> за шифре  6,7,8,10,12 

18. <Iznos14>  <=  <Iznos13>  за шифру 1 

19. <Iznos15> за шифру 1 = Збиру  <Iznos15> за шифре  6,7,8,10,12 

20. <Iznos15> = <Iznos11>+<Iznos12>-<Iznos13> за шифру 1 

21. <Iznos16> за шифру 1 = Збиру  <Iznos16> за шифре  7 

22. <Iznos17> за шифру 1 = Збиру  <Iznos17> за шифре  7 

23. <Iznos18> за шифру 1 = Збиру  <Iznos18> за шифре  7 

24. <Iznos19> за шифру 1 = Збиру  <Iznos19> за шифре  7 
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25. <Iznos20> = <Iznos15>-<Iznos16>-(<Iznos17>*0.8)-(<Iznos18>*0.5) за шифру 1 

26. <Iznos20> за шифру 1 = Збиру  <Iznos20> за шифре  6,7,8,10,12 

27. <Iznos21> за шифру 1 = Збиру  <Iznos21> за шифре  6,7,8,10,12 

28. <Iznos21> <= <Iznos20>  за шифру 1 

29. <Iznos22> за шифру 1 = Збиру  <Iznos22> за шифре  6,7,8,10,12 

30. <Iznos23> <= <Iznos22>  за шифру 1 

31. <Iznos23> за шифру 1 = Збиру  <Iznos23> за шифре  6,7,8,10,12–контрола не важи 

32. <Iznos24> <= <Iznos22>  за шифру 1 

33. <Iznos24> за шифру 1 = Збиру  <Iznos24> за шифре  6,7,8,10,12 – контроле не важи 

34. <Iznos15> за шифру 7 = <Iznos16> +<Iznos17> + <Iznos18> +<Iznos19>  за шифру 7 

35. <Iznos26> за шифру 1 = Збиру  <Iznos26> за шифре  6,7,8,10,12 ( ova kontrola važi 

samo za SP, SPPD,SPFL,SPOHN  без толеранције) 
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21. SPSEK  - ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ЗАХТЕВИМА ЗА 

КРЕДИТНИ РИЗИК ПО ОСНОВУ СЕКЈУРИТИЗАЦИЈЕ ПРЕМА 

СТАНДАРДИЗОВАНОМ ПРИСТУПУ (Обтазац СП-СЕК) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SifraPodatka>  Шифра податка који се доставља  Шифра из кодекса шифара НБС SPSEK  

<Iznos1>  Укупан износ  изложености по 

основу секјуритизације 

Мора бити попуњено осим за шифре  

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 

23,24,25,26,27,28,29 се не попуњава. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број.  

<Iznos2>  Синтетичка секјуритизација  – 

кредитна заштита за секјуритизоване 

изложености - (-) Материјална 

кредитна заштита (Cva) 

Мора бити попуњено осим за шифре  

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 

23,24,25,26,27,28,29 се не попуњава. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број.  

<Iznos3>  Синтетичка секјуритизација  – 

кредитна заштита за секјуритизоване 

изложености - (-) Нематеријална 

кредитна заштита (G*) 

Мора бити попуњено осим за шифре  

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 

23,24,25,26,27,28,29 се не попуњава. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број.  

<Iznos4>  Синтетичка секјуритизација  – 

кредитна заштита за секјуритизоване 

изложености - Номинални износ 

задржане или откупљене кредитне 

заштите 

Мора бити попуњено осим за шифре  

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 

23,24,25,26,27,28,29 се не попуњава. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број.  

<Iznos5>  Секјуритизоване позиције - 

изложеност пре примене фактора 

конверзије 

Мора бити попуњено осим за шифре  

25,26,27,28,29 се не попуњава. 

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број.  

<Iznos6>  (-) Специфична прилагођавања за 

кредитни ризик. 

Мора бити попуњено осим за шифре  

25,26,27,28,29 се не попуњава. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. 

<Iznos7>  Нето изложеност Мора бити попуњено осим за шифре  

25,26,27,28,29 се не попуњава. 

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos8>  Технике ублажавања кредитног 

ризика – кредитна заштита са 

заменом пондера ризика - (-) 

Нематеријална кредитна заштита - 

прилагођена вредност средства 

обезбеђења (Ga) 

Мора бити попуњено. Максималне Мора 

бити попуњено осим за шифре  

25,26,27,28,29 се не попуњава. 

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos9>  Технике ублажавања кредитног 

ризика – кредитна заштита са 

заменом пондера ризика - (-) 

Материјална кредитна заштита 

Мора бити попуњено осим за шифре  

25,26,27,28,29 се не попуњава. 

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 
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<Iznos10>  Технике ублажавања кредитног 

ризика – кредитна заштита са 

заменом пондера ризика - (-) Укупно 

умањење 

Мора бити попуњено осим за шифре  

25,26,27,28,29 се не попуњава. 

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos11>  Технике ублажавања кредитног 

ризика – кредитна заштита са 

заменом пондера ризика - Укупно 

увећање 

Мора бити попуњено осим за шифре  

25,26,27,28,29 се не попуњава. 

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos12>  Нето изложеност после примене 

кредитне заштите са заменом 

пондера кредитног ризика 

Мора бити попуњено осим за шифре  

25,26,27,28,29 се не попуњава. 

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos13>  (-) Сложени метод за финансијска 

средства обезбеђења - вредност 

средства обезбеђења у облику 

финанисијске имовине 

коригована фактором волатилности 

и прилагођена за рочну 

Мора бити попуњено осим за шифре  

25,26,27,28,29 се не попуњава. 

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos14>  Ефективна вредност изложености 

(Е*) 

Мора бити попуњено осим за шифре  

25,26,27,28,29 се не попуњава. 

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos15>  Ефективна вредност ванбилансних 

изложености разврстана по 

факторима конверзије (E*) - 0% 

Мора бити попуњено осим за шифре 

4,5,6,12,13,14,19,20,21, 25,26,27,28,29 се 

не попуњава. Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број.  

<Iznos16>  Ефективна вредност ванбилансних 

изложености разврстана по 

факторима конверзије (E*) -   >0% и 

<=20% 

Мора бити попуњено осим за шифре 

4,5,6,12,13,14,19,20,21, 25,26,27,28,29 се 

не попуњава. Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos17>  Ефективна вредност ванбилансних 

изложености разврстана по 

факторима конверзије (E*) -    >20% 

и <=50% 

Мора бити попуњено осим за шифре 

4,5,6,12,13,14,19,20,21, 25,26,27,28,29 се 

не попуњава. Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos18>  Ефективна вредност ванбилансних 

изложености разврстана по 

факторима конверзије (E*) -  >50% и 

<=100% 

Мора бити попуњено осим за шифре 

4,5,6,12,13,14,19,20,21, 25,26,27,28,29 се 

не попуњава. Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos19>  Вредност изложености Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити негативан 

број.    

<Iznos20>  (-) Вредност секјуритизованих 

позиција које представљају одбитну 

ставку од основног акцијског 

капитала 

Мора бити попуњено, осим за шифру  10 

када се не попуњава.Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos21>  Вредност секјуритизованих позиција 

које се укључују у обрачун износа 

ризиком пондерисаних изложености 

Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити негативан 

број. 
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<Iznos22>  Вредност секјуритизованих 

позиција, које се укључују у обрачун 

износа ризиком пондерисаних 

изложености, разврстаних по 

пондерима ризика - Позиције са 

рејтингом 

(Нивои кредитног квалитета) - 1 

Мора бити попуњено, осим за шифру  10 

када се не попуњава. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos23>  Вредност секјуритизованих 

позиција, које се укључују у обрачун 

износа ризиком пондерисаних 

изложености, разврстаних по 

пондерима ризика - Позиције са 

рејтингом 

(Нивои кредитног квалитета) - 2 

Мора бити попуњено, осим за шифру  10 

када се не попуњава. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos24>  Вредност секјуритизованих 

позиција, које се укључују у обрачун 

износа ризиком пондерисаних 

изложености, разврстаних по 

пондерима ризика - Позиције са 

рејтингом 

(Нивои кредитног квалитета) - 3 

Мора бити попуњено, осим за шифру  10 

када се не попуњава. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos25>  Вредност секјуритизованих 

позиција, које се укључују у обрачун 

износа ризиком пондерисаних 

изложености, разврстаних по 

пондерима ризика - Позиције са 

рејтингом 

(Нивои кредитног квалитета) - 4 

Мора бити попуњено, осим за шифру  10 

када се не попуњава. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos26> Вредност секјуритизованих 

позиција, које се укључују у обрачун 

износа ризиком пондерисаних 

изложености, разврстаних по 

пондерима ризика - Позиције са 

рејтингом 

(Нивои кредитног квалитета) - Сви 

остали нивои кредитног квалитета 

Мора бити попуњено . Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити негативан 

број. 

<Iznos27> Вредност секјуритизованих 

позиција, које се укључују у обрачун 

износа ризиком пондерисаних 

изложености, разврстаних по 

пондерима ризика - Позиције без 

рејтинга (пондер 1250%) 

Мора бити попуњено, осим за шифру  10 

када се не попуњава. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos28> Вредност секјуритизованих 

позиција, које се укључују у обрачун 

износа ризиком пондерисаних 

изложености, разврстаних по 

пондерима ризика - Изложености са 

пондерима ризика добијеним по 

основу скупа односних 

секјуритизованих изложености 

Мора бити попуњено осим за шифре 

25,26,27,28,29 када се не попуњава . 

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број.  



119/387 

<Iznos29> Вредност секјуритизованих 

позиција, које се укључују у обрачун 

износа ризиком пондерисаних 

изложености, разврстаних по 

пондерима ризика - Изложености са 

пондерима ризика добијеним по 

основу скупа односних 

секјуритизованих изложености  

- од чега: секјуритизоване позиције у 

траншама другог губитка  

или вишег ранга у ABCP програму 

Мора бити попуњено, осим за шифре  10, 

25,26,27,28,29  када се не попуњава. 

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број.  

<Iznos30> Вредност секјуритизованих 

позиција, које се укључују у обрачун 

износа ризиком пондерисаних 

изложености, разврстаних по 

пондерима ризика 

- Изложености са пондерима ризика 

добијеним по основу скупа 

односних секјуритизованих 

изложености 

 - пондерисани просек пондера 

ризика (%) 

Мора бити попуњено, осим за шифре  10, 

25,26,27,28,29  када се не попуњава. 

Максималне дужине 4 цела и 2 децимална 

места. Не сме бити негативан број.  

<Iznos31> Вредност секјуритизованих 

позиција, које се укључују у обрачун 

износа ризиком пондерисаних 

изложености, разврстаних по 

пондерима ризика - Приступ 

интерне процене 

Мора бити попуњено, осим за шифре  10, 

25,26,27,28,29 када се не попуњава. 

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број.  

<Iznos32> Вредност секјуритизованих 

позиција, које се укључују у обрачун 

износа ризиком пондерисаних 

изложености, разврстаних по 

пондерима ризика - Приступ 

интерне процене - пондерисани 

просек пондера ризика (%) 

Мора бити попуњено, осим за шифре  10, 

25,26,27,28,29  када се не попуњава. 

Максималне дужине 4 цела и 2 децимална 

места. Не сме бити негативан број. 

<Iznos33> Ризиком пондерисане изложености Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити негативан 

број. 

<Iznos34> Ризиком пондерисане изложености  

од чега: синтетичка секјуритизација 

Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити негативан 

број. 

<Iznos35> Ефекти примене додатног пондера 

ризика услед неиспуњавања 

прописаних услова 

Мора бити попуњено осим за  шифре 

25,26,27,28,29 када се не попуњава. 

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број.  

<Iznos36> Прилагођавање ризиком 

пондерисане изложености за ефекат 

рочне неусклађености у синтетичкој 

секјуритизацији 

Мора бити попуњено осим за  шифре 

25,26,27,28,29 када се не попуњава. 

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 
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<Iznos37> Укупан износ ризиком пондерисане 

изложености - Пре примене 

ограничења 

Мора бити попуњено осим за  шифре 

25,26,27,28,29 када се не попуњава. 

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos38> Укупан износ ризиком пондерисане 

изложености - Након примене 

ограничења 

Мора бити попуњено осим за шифре 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,

20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29 када се не 

попуњава. Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos39> Износ ризиком пондерисаних 

изложености по основу изложености 

које су прешле у класу изложености 

пружаоца кредитне заштите 

Мора бити попуњено осим за шифре 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,

20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29 када се не 

попуњава. Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара 
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22. SEKDET  - ИЗВЕШТАЈ О ДЕТАЉНИМ ПОДАЦИМА О 

СЕКЈУРИТИЗАЦИЈИ (Образац СЕК-ДЕТ) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<Iznos1> Интерна ознака  Мора бити попуњено. Комбинација 

нумеричких и алфанумеричких знакова 

максималне дужине 100 карактера.  

<Iznos2> Ознака/име за идентификовање 

трансакције секјуритизације на 

тржишту 

Мора бити попуњено. Комбинација 

нумеричких и алфанумеричких знакова 

максималне дужине 100 карактера. 

<Iznos3> Ознака за идентификовање 

иницијатора секјуритизације  

Мора бити попуњено:  

- за домаће правно лице попуњава се 

матични број (нумерички податак 

максималне дужине 8), 

- за страно лице уноси се нумерички податак 

максималне дужине 4,  

- за домаће физичко лице попуњава се ЈМБГ 

(нумерички податак максималне дужине 13).  

<Iznos4> Врста секјуритизације: 

(традиционална / синтетичка) 

Мора бити попуњено. Нумерички податак 

дужине 1. 

1 - традиционална, 

2 - синтетичка. 

<Iznos5>  Рачуноводствени третман: Да ли се 

секјуритизоване изложености 

задржавају у билансу? 

Мора бити попуњено. Нумерички податак 

дужине 1. 

1 – признају се у целости, 

2 – делимично се признају, 

3 – не признају се, 

4 – није применљиво. 

<Iznos6>  Регулаторни третман: Да ли се за 

секјуритизоване позиције 

обрачунавају капитални захтеви? 

Мора бити попуњено. Нумерички податак 

дужине 1. 

1 – не рачунају се капитални захтеви за 

секјуритизоване позиције већ за 

секјуритизоване изложености, 

2 – банкарска књига, 

3 – књига трговања, 

4 – делимично у обе књиге. 

<Iznos7>  Секјуритизација или 

ресекјуритизација? 

Мора бити попуњено. Нумерички податак 

дужине 1.  

1 – секјуритизација, 

2 – ресекјуритизација. 

<Iznos8>  Задржавање нето економског удела 

- Врста задржавања 

Мора бити попуњено. Нумерички податак 

дужине 1. 

1 – задржавање нето еконосмког удела у 

складу са одредбом под 1) става 2. тачке 203. 

Одлуке о адекватности капитала банке, 

 2 - задржавање нето еконосмког удела у 

складу са одредбом под 2) става 2. тачке 203. 

Одлуке о адекватности капитала банке, 
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3 - задржавање нето еконосмког удела у 

складу са одредбом под 3) става 2. тачке 203. 

Одлуке о адекватности капитала банке, 

4 - задржавање нето еконосмког удела у 

складу са одредбом под 4) става 2. тачке 203. 

Одлуке о адекватности капитала банке, 

5 - задржавање нето еконосмког удела у 

складу са одредбом под 5) става 2. тачке 203. 

Одлуке о адекватности капитала банке  

6 – наводи се у случају изузећа у складу са 

тачком 205. Одлуке о адекватности капитала, 

7 – наводи се уколико банка не зна са 

сигурношћу који је метод задржавања 

примењен или уколико није испоштован 

услов који се односи на задржавање нето 

економског удела. 

<Iznos9>  Задржавање нето економског удела 

- % задржавања на датум 

извештавања 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 3 

цела и 2 децимална места. 

<Iznos10>  Задржавање нето економског удела 

- Усклађеност са захтевом за 

задржавање? 

Мора бити попуњено. Нумерички податак 

дужине 1. 

1 – да,  

2 – не. 

<Iznos11>  Улога банке: 

(иницијатор / спонзор / иницијални 

зајмодавац / инвеститор) 

Мора бити попуњено. Нумерички податак 

дужине 1. 

1 – иницијатор, 

2 – спонзор, 

3 – иницијални зајмодавац, 

4 – инвеститор. 

<Iznos12>  Секјуритизације које нису део 

ABCP програма - Датум почетка 

секјуритизације  

(mm/yyyy) 

Мора бити попуњено. 

Датумског формата dd.mm.yyyy 

<Iznos13>  Секјуритизације које нису део 

ABCP програма - Укупан износ 

секјуритизованих изложености на 

датум почетка секјуритизације 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos9>  Секјуритизоване изложености - 

Укупан износ 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos15>  Секјуритизоване изложености - 

Удео банке 

(%) 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 3 

цела и 2 децимална места. Не сме бити 

негативан број. 

<Iznos16>  Секјуритизоване изложености - 

Врста 

Мора бити попуњено. Нумерички податак 

maksimalne дужине 1. 

1 – хипотеке на стамбеним непокретностима, 

2 – хипотеке на пословним непокретностима, 

3 – потраживања по кредитним картицама, 

4 – потраживања по основу лизинга, 

5 – кредити привредним друштвима и малим 

и средњим предузећима (који задовољавају 
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услове за укључивање у класу изложености 

према привредним друштвима у складу са 

тачком 50. Одлуке о адекватности капитала 

банке, 

6 – потрошачки кредити, 

7 - потраживања од купаца, 

8 – остала актива, 

9 – покривене обвезнице, 

10 – остале обавезе. 

<Iznos17>  Секјуритизоване изложености - 

Примењени приступ 

(стандардизовани/IRB/комбинација) 

Мора бити попуњено.Нумерички податак 

дужине 1 

1 – стандардизовани, 

2 – IRB, 

3 – комбинација. 

<Iznos18>  Секјуритизоване изложености - Број 

изложености 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos19>  Секјуритизоване изложености - 

Земља порекла 

Мора бити попуњено. Уноси се алфа шифра 

земље из шифарника земаља на сајту НБС. 

<Iznos20>  Секјуритизоване изложености - 

ELGD (%) 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 3 

цела и 2 децимална места. Не сме бити 

негативан број. 

<Iznos21>  Секјуритизоване изложености - (-) 

Прилагођавања за кредитни ризик  

Мора бити попуњено . Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos22>  Секјуритизоване изложености - 

Капитални захтеви пре 

секјуритизације (%) 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 3 

цела и 2 децимална места. Не сме бити 

негативан број. 

<Iznos23>  Структура секјуритизације - 

Билансне позиције - Надређенe 

транше 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos24>  Структура секјуритизације - 

Билансне позиције - Средишња 

транша 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos25>  Структура секјуритизације - 

Билансне позиције - Транша првог 

губитка 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos26> Структура секјуритизације - 

Ванбилансне позиције и деривати - 

Надређенe транше 

Мора бити попуњно. Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos27> Структура секјуритизације - 

Ванбилансне позиције и деривати - 

Средишња транша 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos28> Структура секјуритизације - 

Ванбилансне позиције и деривати - 

Транша првог губитка 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos29> Структура секјуритизације – 

Рочност - Предвиђени (планирани) 

датум окончања 

Мора бити попуњено. Датумског формата 

dd.mm.yyyy. 
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<Iznos30> Структура секјуритизације – 

Рочност - Крајњи уговорни рок 

доспећа 

Мора бити попуњено. Датумског формата 

dd.mm.yyyy. 

<Iznos31> Секјуритизоване позиције - 

Вредност секјуритизованих 

позиција пре примене фактора 

конверзије - Билансне позиције - 

Надређенe транше 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos32> Секјуритизоване позиције - 

Вредност секјуритизованих 

позиција пре примене фактора 

конверзије - Билансне позиције - 

Средишња транша 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos33> Секјуритизоване позиције - 

Вредност секјуритизованих 

позиција пре примене фактора 

конверзије - Билансне позиције - 

Транша првог губитка 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos34> Секјуритизоване позиције - 

Вредност секјуритизованих 

позиција пре примене фактора 

конверзије - Ванбилансне позиције 

и деривати - Надређенe транше 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos35> Секјуритизоване позиције - 

Вредност секјуритизованих 

позиција пре примене фактора 

конверзије - Ванбилансне позиције 

и деривати - Средишња транша 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos36> Секјуритизоване позиције - 

Вредност секјуритизованих 

позиција пре примене фактора 

конверзије - Ванбилансне позиције 

и деривати - Транша првог губитка 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos37> Секјуритизоване позиције - Додатни 

подаци о ванбилансним позицијама 

и дериватима - Директни кредитни 

супститути 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos38> Секјуритизоване позиције - Додатни 

подаци о ванбилансним позицијама 

и дериватима - IRS / CRS 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos39> Секјуритизоване позиције - Додатни 

подаци о ванбилансним позицијама 

и дериватима - Подобне линије за 

ликвидност 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos40> Секјуритизоване позиције - Додатни 

подаци о ванбилансним позицијама 

и дериватима - Остало (укључујући 

и линије за ликвидност које нису 

подобне) 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 
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<Iznos41> Секјуритизоване позиције - 

Превремена отплата - примењени 

фактори конверзије 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos42> (-) Секјуритизоване позиције које 

представљају одбитну ставку од 

основног акцијског капитала 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos43> Укупан износ ризиком 

пондерисаних изложености - Пре 

примене ограничења 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos44> Укупан износ ризиком 

пондерисаних изложености - Након 

примене ограничења 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos45> Секјуритизоване позиције - књига 

трговања - Портфолио намењен 

трговању заснованом на 

корелацијама (ДА/НЕ) 

 Мора бити попуњено. Нумерички податак 

дужине 1. 

1 – да,  

2 – не. 

<Iznos46> Секјуритизоване позиције - књига 

трговања - Нето позиције - Дуге  

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos47> Секјуритизоване позиције - књига 

трговања - Нето позиције - Кратке 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos48> Секјуритизоване позиције - књига 

трговања - Укупан капитални захтев 

за специфични ценовни ризик 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није другачије 

наведено 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

    <DatumStanja>31122016</DatumStanja> 

<Obrazac>SEKDET</Obrazac> 

<MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

    <Kontakt>011-632145,  Email : PetarPetrovic@nbsrs </Kontakt> 

    <Banka>1</Banka> 

 <SlogSEKDET> 

<Iznos1>3</Iznos1> 

<Iznos2>2377327</Iznos2> 

<Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 
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<Iznos5>0</Iznos5> 

<Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

<Iznos8>0</Iznos8> 

<Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

<Iznos11>0</Iznos11> 

<Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>25</Iznos13> 

<Iznos14>0</Iznos14> 

<Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

<Iznos17>0</Iznos17> 

<Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

<Iznos20>0</Iznos20> 

<Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

<Iznos23>0</Iznos23> 

<Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

<Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

<Iznos29>0</Iznos29> 

<Iznos30>0</Iznos30> 

<Iznos31>0</Iznos31> 

<Iznos32>0</Iznos32> 

<Iznos33>0</Iznos33> 

<Iznos34>0</Iznos34> 

<Iznos35>0</Iznos35> 

<Iznos36>0</Iznos36> 

<Iznos37>0</Iznos37> 

<Iznos38>0</Iznos38> 

<Iznos39>0</Iznos39> 

<Iznos40>0</Iznos40> 

<Iznos41>0</Iznos41> 

<Iznos42>0</Iznos42> 

<Iznos43>0</Iznos43> 

<Iznos44>0</Iznos44> 

<Iznos45>0</Iznos45> 

<Iznos46>0</Iznos46> 

<Iznos47>0</Iznos47> 

<Iznos48>0</Iznos48> 

</SlogSEKDET> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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Пример података у XML формату ако банка нема података 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

    <DatumStanja>31122016</DatumStanja> 

<Obrazac>SPSEK</Obrazac> 

<MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

    <Kontakt>011-632145,  Email : PetarPetrovic@nbsrs </Kontakt> 

    <Banka>1</Banka> 

<SlogSEKDET></SlogSEKDET> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

 

 



130/387 

23. GR1 - ИЗВЕШТАЈ О ГЕОГРАФСКОЈ РАСПОДЕЛИ ИЗЛОЖЕНОСТИ 

ПРЕМА ЛОКАЦИЈИ ДУЖНИКА (СП) (Образац ГР 1) 

 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogGR1>   

<Drzava>  Држава   Мора бити попуњено, алфа ознака земље 

из Шифарника земаља са сајта НБС 

дужине 2 карактера 

<SlogGR11>   

<SifraPodatka> Шифра податка који се 

доставља  

Шифра из кодекса шифара НБС GR1  

<Iznos1>  Бруто изложеност Мора бити попуњено. Нумерички 

податак максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos2>  Изложености у статусу 

неизмирења обавеза 

Мора бити попуњено осим за шифру 13 

када се не попуњава. Нумерички податак 

максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos3>  Нове изложености у статусу 

неизмирења обавеза у односу 

на претходни период 

Мора бити попуњено осим за шифру 13 

када се не попуњава. Нумерички податак 

максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos4>  Општа прилагођавања за 

кредитни ризик 

Мора бити попуњено. Нумерички 

податак максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos5>  Специфична прилагођавања за 

кредитни ризик 

Мора бити попуњено. Нумерички 

податак максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos6>  Отписи Мора бити попуњено. Нумерички 

податак максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos7>  Потребна резерва Доставља се нула. 

<Iznos8>  Прилагођавања за кредитни 

ризик/отписи/ за нове 

изложености у статусу 

неизмирења обавеза у односу 

на претходни период 

Мора бити попуњено осим за шифру 13 

када се не попуњава. Нумерички податак 

максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos9>  Вредност изложености Мора бити попуњено. Нумерички 

податак максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos10> Ризиком пондерисана 

изложеност пре примене 

фактора умањења из тачке 

36а. Одлуке о адекватности 

капитала банке 

Мора бити попуњено. Нумерички 

податак максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 
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<Iznos11> Ризиком пондерисана 

изложеност после  примене 

фактора умањења из тачке 

36а. Одлуке о адекватности 

капитала банке 

  

Мора бити попуњено. Нумерички 

податак максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

У оквиру сваке државе све шифре података морају бити заступљене.  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Наведене измене важиће од 31.03.2020. за банке и од 30.06.2020. за банкарске групе. 

Сви износи су у хиљадама динара 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>GR1</Obrazac> 

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-634622 lokal 188, Email : Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogGR1> 

   <Drzava>FR</ Drzava > 

            <SlogGR11> 

                                     <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

    <Iznos1>9495170</Iznos1> 

    <Iznos2>983877</Iznos2> 

    <Iznos3>434647</Iznos3> 

    <Iznos4>134451</Iznos4> 

    <Iznos5>909</Iznos5> 

    <Iznos6>11047235</Iznos6> 

    <Iznos7>0</Iznos7> 

    <Iznos8>245</Iznos8> 

    <Iznos9>83</Iznos9> 

    <Iznos10>1</Iznos10> 

                                                 <Iznos11>12</Iznos11> 

           </SlogGR11> 

           <SlogGR11> 

                                     <SifraPodatka>2</SifraPodatka> 

    <Iznos1>9495170</Iznos1> 

    <Iznos2>983877</Iznos2> 

    <Iznos3>434647</Iznos3> 

    <Iznos4>134451</Iznos4> 

mailto:Petar.Petrovic@nbs.rs%20%3c/Kontakt
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    <Iznos5>909</Iznos5> 

    <Iznos6>11047235</Iznos6> 

    <Iznos7>0</Iznos7> 

    <Iznos8>245</Iznos8> 

    <Iznos9>83</Iznos9> 

    <Iznos10>10</Iznos10> 

<Iznos11>11</Iznos11> 

        </SlogGR11> 

</SlogGR1> 

<SlogGR1> 

   <Drzava>DE</ Drzava > 

            <SlogGR11> 

                                     <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

    <Iznos1>9495170</Iznos1> 

    <Iznos2>983877</Iznos2> 

    <Iznos3>434647</Iznos3> 

    <Iznos4>134451</Iznos4> 

    <Iznos5>909</Iznos5> 

    <Iznos6>11047235</Iznos6> 

    <Iznos7>0</Iznos7> 

    <Iznos8>245</Iznos8> 

    <Iznos9>83</Iznos9> 

    <Iznos10>120</Iznos10> 

<Iznos11>122</Iznos11> 

           </SlogGR11> 

           <SlogGR11> 

                                     <SifraPodatka>2</SifraPodatka> 

    <Iznos1>9495170</Iznos1> 

    <Iznos2>983877</Iznos2> 

    <Iznos3>434647</Iznos3> 

    <Iznos4>134451</Iznos4> 

    <Iznos5>909</Iznos5> 

    <Iznos6>11047235</Iznos6> 

    <Iznos7>0</Iznos7> 

    <Iznos8>245</Iznos8> 

    <Iznos9>83</Iznos9> 

    <Iznos10>100</Iznos10> 

<Iznos11>110</Iznos11> 

        </SlogGR11> 

</SlogGR1> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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Шифарник за образац GR1 

 
Шифра 

xml 

Шифра 

обрасца 
НАЗИВ 

1 1 Државе и централне банке 

2 2 Територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе 

3 3 Јавна административна тела 

4 4 Међународне развојне банке 

5 5 Међународне организације 

6 6 Банке 

7 7 Привредна друштва 

8 8 од чега: мала и средња предузећа 

9 9 Физичка лица 

10 10 од чега: мала и средња предузећа 

11 11 Изложености обезбеђене хипотекама на непокретности 

12 12 од чега: мала и средња предузећа 

13 13 Изложености у статусу неизмирења обавеза 

14 14 Високоризичне изложености 

15 15 Покривене обвезнице 

16 16 Банке и привредна друштва са краткорочним кредитним рејтингом 

17 17 Улагања у отворене инвестиционе фондове 

18 18 Власничка улагања 

19 19 Остале изложености 

20 20 УКУПНО  

 

 

Рачунске контроле које се раде на пријему података: 

GR1 - код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке који се 

достављају, уз толеранцију  + / - 10: 

 

1. <Iznos2> за шифру 20=Збиру <Iznos2> за шифре  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,11,14, 15,16,17,18,19 

2. <Iznos1> за шифру 13= Збиру <Iznos2> за шифре 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17,18,19 

3. <Iznos3> за шифру 20=Збиру <Iznos3> за шифре  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13,14, 15, 16,17,18,19 

4. <Iznos3 < = <Iznos2>  за шифре 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

5. <Iznos4 >за шифру 20=Збиру<Iznos4> за шифре 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

6. <Iznos5> за шифру 20=Збиру<Iznos5> за шифре 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

7. <Iznos6> за шифру 20=Збиру <Iznos6> за шифре 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

8. <Iznos8> за шифру 20=Збиру <Iznos8> за шифре 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
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24. GR2  ИЗВЕШТАЈ О ГЕОГРАФСКОЈ РАСПОДЕЛИ ИЗЛОЖЕНОСТИ 

ПРЕМА ЛОКАЦИЈИ ДУЖНИКА (Образац ГР 2) 

 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogGR2>   

<Drzava>  Држава   Мора бити попуњено, алфа ознака земље из 

Шифарника земаља са сајта НБС дужине 2 

карактера 

<SlogGR21>   

<SifraPodatka> Шифра податка који се доставља  Шифра из кодекса шифара НБС GR2  

<Iznos1>  Бруто изложеност Мора бити попуњено. Нумерички податак 

Максималне дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  

<Iznos2>  од чега: у статусу неизмирења 

обавеза 

Мора бити попуњено. Нумерички податак 

Максималне дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

<Iznos3>  Нове изложености у статусу 

неизмирења обавеза у односу на 

претходни период 

Мора бити попуњено. Нумерички податак 

Максималне дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

<Iznos4>  Општа прилагођавања за 

кредитни ризик 

 

Мора бити попуњено. Нумерички податак 

Максималне дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

<Iznos5>  Специфична прилагођавања за 

кредитни ризик 

Мора бити попуњено. Нумерички податак 

Максималне дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

<Iznos6>  Отписи Мора бити попуњено. Нумерички податак 

Максималне дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

<Iznos7>  Потребна резерва Мора бити попуњено. Нумерички податак 

Максималне дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

<Iznos8>  Прилагођавања за кредитни 

ризик/отписи/потребна резерва за 

нове изложености у статусу 

неизмирења обавеза у односу на 

претходни период 

Мора бити попуњено. Нумерички податак 

Максималне дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

<Iznos9>  PD параметар додељен рејтинг 

категоријама или скуповима 

изложености (%) 

Мора бити попуњено. Нумерички податак 

максималне дужине 3 цела и 2 децимална 

места. Не сме бити негативан број. 

<Iznos10> Просечни LGD параметар 

пондерисан изложеношћу (%) 

Мора бити попуњено осим за шифру 4 када 

се не попуњава.. Нумерички податак 

максималне дужине 3 цела и 2 децимална 

места.. Не сме бити негативан број. 

<Iznos11> од чега: у статусу неизмирења 

обавеза 

Мора бити попуњено. Нумерички податак 

Максималне дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 
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<Iznos12> Вредност изложености Мора бити попуњено. Нумерички податак 

Максималне дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

<Iznos13> Ризиком пондерисана 

изложеност пре  примене 

фактора умањења из тачке 36а. 

Одлуке о адекватности капитала 

банке 

Мора бити попуњено. Нумерички податак 

Максималне дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

<Iznos14> Од чега: у статусу неизмирења 

обавеза 

 

 

 

Мора бити попуњено. Нумерички податак 

Максималне дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

<Iznos15> Ризиком пондерисана 

изложеност после  примене 

фактора умањења из тачке 36а. 

Одлуке о адекватности капитала 

банке. 

 

Мора бити попуњено. Нумерички податак 

Максималне дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

<Iznos16> EL параметар Мора бити попуњено. Нумерички податак 

Максималне дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

У оквиру сваке државе све шифре података морају бити заступљене. 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Наведене измене важиће од 31.03.2020. за банке и од 30.06.2020. за банкарске групе. 

Сви износи су у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није другачије 

наведено 

 

  

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>GR2</Obrazac> 

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-634622 lokal 188, Email : Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogGR2> 

   <Drzava>FR</ Drzava > 

            <SlogGR21> 

                                     <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

mailto:Petar.Petrovic@nbs.rs%20%3c/Kontakt
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    <Iznos1>9495170</Iznos1> 

    <Iznos2>983877</Iznos2> 

    <Iznos3>434647</Iznos3> 

    <Iznos4>134451</Iznos4> 

    <Iznos5>909</Iznos5> 

    <Iznos6>11047235</Iznos6> 

    <Iznos7>11047235</Iznos7> 

    <Iznos8>245</Iznos8> 

    <Iznos9>83</Iznos9> 

    <Iznos10>1</Iznos10> 

                                                 <Iznos11>11047235</Iznos11> 

    <Iznos12>11047235</Iznos12> 

    <Iznos13>250</Iznos13> 

    <Iznos14>100</Iznos14> 

    <Iznos15>200</Iznos15> 

<Iznos16>50</Iznos16> 

           </SlogGR21> 

           <SlogGR21> 

                                     <SifraPodatka>2</SifraPodatka> 

    <Iznos1>9495170</Iznos1> 

    <Iznos2>983877</Iznos2> 

    <Iznos3>434647</Iznos3> 

    <Iznos4>134451</Iznos4> 

    <Iznos5>909</Iznos5> 

    <Iznos6>11047235</Iznos6> 

    <Iznos7>11047235</Iznos7> 

    <Iznos8>245</Iznos8> 

    <Iznos9>83</Iznos9> 

    <Iznos10>1</Iznos10> 

                                                <Iznos11>11047235</Iznos11> 

    <Iznos12>11047235</Iznos12> 

    <Iznos13>350</Iznos13> 

    <Iznos14>100</Iznos14> 

    <Iznos15>300</Iznos15> 

<Iznos16>40</Iznos16> 

        </SlogGR21> 

</SlogGR2> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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Шифарник за образац GR2 

 
Шифра 

xml 

Шифра 

обрасца 
НАЗИВ 

1 1 Државе и централне банке 

2 2 Банке 

3 3 Привредна друштва 

4 4 од чега: специјализовано кредитирање 

5 5 од чега: мала и средња предузећа 

6 6 Физичка лица 

7 7 Физичка лица - обезбеђено хипотекама на непокретности 

8 8 од чега: мала и средња предузећа 

9 9 од чега: остале изложености 

10 10 Физичка лица - квалификоване револвинг изложености 

11 11 Физичка лица - остале изложености 

12 12 од чега: мала и средња предузећа 

13 13 од чега: остале изложености 

14 14 Власничка улагања 

15 15 УКУПНО 

 

 

 

 

 

Рачунске контроле које се раде на пријему података: 

 

GR2 - код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке који се 

достављају, уз толеранцију  + / - 10: 

 

1. <Iznos1> за шифру 6 = Збиру  <Iznos1> за шифре 7,10,11 

2. <Iznos1> за шифру 7= Збиру  <Iznos1> за шифре 8,9 

3. <Iznos1> за шифру 11 = Збиру  <Iznos1> за шифре 12,13 

4. <Iznos2> за шифру 15 = Збиру  <Iznos2> за шифре  1, 2, 3, 6, 14 

5. <Iznos2>  < =  <Iznos1> за шифре  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

6. <Iznos3> за шифру 15 = Збиру  <Iznos3> за шифре  1, 2, 3, 6, 14 

7. <Iznos3>  < =  <Iznos2> за шифре  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

8. <Iznos4> за шифру 15 = Збиру  <Iznos4> за шифре  1, 2, 3, 6, 14  

9. <Iznos5> за шифру 15 = Збиру  <Iznos5> за шифре  1, 2, 3, 6, 14  

10. <Iznos6> за шифру 15 = Збиру  <Iznos6> за шифре  1, 2, 3, 6, 14  

11. <Iznos7> за шифру 15 = Збиру  <Iznos7> за шифре  1, 2, 3, 6, 14  

12. <Iznos8> за шифру 15 = Збиру  <Iznos8> за шифре  1, 2, 3, 6, 14  

13. <Iznos12> за шифру 6 = Збиру  <Iznos12> за шифре  7,10,11 

14. <Iznos12> за шифру 7 = Збиру  <Iznos12> за шифре  8,9 

15. <Iznos12> за шифру 11 = Збиру  <Iznos12> за шифре  12,13 

16. <Iznos13> за шифру 6 = Збиру  <Iznos13> за шифре  7,10,11 

17. <Iznos13> за шифру 7 = Збиру  <Iznos13> за шифре  8,9 
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18. <Iznos13> за шифру 11 = Збиру  <Iznos13> за шифре  12,13 

19. <Iznos14>  < =  <Iznos13> за шифре  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 

20. <Iznos15> за шифру 6 = Збиру  <Iznos15> за шифре  7,10,11 

21. <Iznos15> за шифру 7 = Збиру  <Iznos15> за шифре  8,9 

22. <Iznos15> за шифру 11 = Збиру <Iznos15> за шифре 12,13 
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25. GR3  ИЗВЕШТАЈ О УКУПНИМ КАПИТАЛНИМ ЗАХТЕВИМА ЗА 

КРЕДИТНИ РИЗИК ПО ЗЕМЉАМА ДУЖНИКА (Образац ГР 3) 

 

 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogGR3>   

<Drzava>  Држaва   Мора бити попуњено, алфа ознака земље из 

Шифарника земаља са сајта НБС дужине 2 

карактера 

<Iznos1>  Kапитални захтев за кредитни 

ризик 

Мора бити попуњено. Нумерички податак 

Максималне дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара 

 

Пример података у XML формату. 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 
<Obrazac>GR3</Obrazac> 

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-634622 lokal 188, Email : Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

 <SlogGR3> 

  <Drzava>FR</Drzava > 

  <Iznos1>9495170</Iznos1>    

 </SlogGR3> 

 <SlogGR3> 

  <Drzava>DE</Drzava> 

  <Iznos1>6857109</Iznos1> 

 </SlogGR3> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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26. RII– ПОДАЦИ ИЗ ИЗВЕШТАЈА О КАПИТАЛНОМ ЗАХТЕВУ ПО 

ОСНОВУ РИЗИКА ИЗМИРЕЊА/ИСПОРУКЕ (Образац РИИ-НТ) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SifraPodatka>  Шифра податка који се доставља Шифра из кодекса шифара НБС 

RII. Мора бити попуњено. 

<Iznos1>  Укупан износ неизмирених трансакција Мора бити попуњено. Нумерички 

податак, Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан 

број. 

<Iznos2>  Изложеност по основу разлике у цени за 

неизмирене трансакције 

Мора бити попуњено. Нумерички 

податак, Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан 

број. 

<Iznos3>  Капитални захтев за ризик 

измирења/испоруке по основу 

неизмирених трансакција 

Мора бити попуњено. Нумерички 

податак, Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан 

број. 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Износи се достављају у хиљадама динара. 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>RII</Obrazac> 

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145, Email : PetarPetrovic@nbsrs</Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogRII> 

            <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

  <Iznos1>2377327</Iznos1> 

  <Iznos2>0</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

</SlogRII> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

Пример података у XML формату ако банка нема података 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>RII</Obrazac> 

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145, Email : PetarPetrovic@nbsrs</Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogRII/> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

 

Шифарник за Образац RII  
 

Шифра 

xml 

Шифра 

обрасца 

Назив 

1 1 
до 4 дана доцње након уговореног датума измирења/испоруке (фактор 

0%) 

2 2 
од 5-15 дана доцње након уговореног датума измирења/испоруке 

(фактор 8%) 

3 3 
од 16-30 дана доцње након уговореног датума измирења/испоруке 

(фактор 50%) 

4 4 
од 31-45 дана доцње након уговореног датума измирења/испоруке 

(фактор 75%) 

5 5 
46 или више дана доцње након уговореног датума измирења/испоруке 

(фактор 100%) 

6 6 Неизмирене трансакције из банкарске књиге 

7 7 
до 4 дана доцње након уговореног датума измирења/испоруке (фактор 

0%) 

8 8 
од 5-15 дана доцње након уговореног датума измирења/испоруке 

(фактор 8%) 

9 9 
од 16-30 дана доцње након уговореног датума измирења/испоруке 

(фактор 50%) 

10 10 
од 31-45 дана доцње након уговореног датума измирења/испоруке 

(фактор 75%) 

11 11 
46 или више дана доцње након уговореног датума измирења/испоруке 

(фактор 100%) 

12 12 Неизмиренe трансакцијe из књиге трговања 

13 13 Укупан капитални захтев за ризик измирења/испоруке 

 

 

 

 



142/387 

 

 

 

 

Извештаји о капиталном захтеву за кредитни ризик, ризик друге уговорне стране и 

ризик измирења/испоруке по основу слободних испорука према IRB приступу 

 

Напомена:  

 

Банка не доставља податке из образаца ИРБ, ИРБ-ДЦБ, ИРБ-Б, ИРБ-СК (ПД), ИРБ-МСП 

(ПД), ИРБ-ОИ (ПД), ИРБ-МСПХ (ФЛ), ИРБ-ОФЛХ, ИРБ-РФЛ, ИРБ-ОМСП (ФЛ), ИРБ-ОИ 

(ФЛ), ИРБ-ВУ и ИРБ-СЕК уколико није добила претходну сагласност Народне банке Србије 

за примену ИРБ приступа на одговарајућу класу изложености. 
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27. IRB – ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О КАИТАЛНОМ ЗАХТЕВУ ЗА 

КРЕДИТНИ РИЗИК, РИЗИК ДРУГЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ И РИЗИК 

ИЗМИРЕЊА/ИСПОРУКЕ ПО ОСНОВУ СЛОБОДНИХ ИСПОРУКА 

ПРЕМА ИРБ ПРИСТУПУ (Образац ИРБ) 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogIRB> 

<VrstaPristupa> Врста IRB приступа Мора бити попуњено. Дужине 1. 

1 - FIRB 

2 - AIRB  

<SlogIRB1>   

<SifraPodatka>  Шифра податка који се доставља  Шифра из кодекса шифара НБС. 

Мора бити попуњено.  

<Iznos1>  PD параметар рејтинг категорије или 

скупа изложености   

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и 2 децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4, 6, 7, 8, 

9, 91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos2>  Бруто изложеност  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4 за коју 

се не попуњава. 

<Iznos3>  Инструменти нематеријалне кредитне 

заштите - Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4, 6, 7, 8, 

9, 91, 10, 11 и 12 за које се не 

попуњава. 

<Iznos4>  Инструменти нематеријалне кредитне 

заштите - Кредитни деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4, 6, 7, 8, 

9, 91, 10, 11 и 12 за које се не 

попуњава. 

<Iznos5>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4, 6, 7, 8, 

9, 91, 10, 11 и 12 за које се не 

попуњава. 

<Iznos6>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - Укупно умањење (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 
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збиру колона од 3 до 5 уз 

толеранцију +/- 2. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4, 6, 7, 8, 

9, 91, 10, 11 и 12 за које се не 

попуњава. 

<Iznos7>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - Укупно увећање  

(+)    

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4, 6, 7, 8, 

9, 91, 10, 11 и 12 за које се не 

попуњава. 

<Iznos8>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD параметра 

(пре примене фактора конверзије) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  Мора бити једнак 

колони 2 - колона 6 + колона 7, уз 

толеранцију +/-2. Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4 за коју 

се не попуњава. 

<Iznos9>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD параметра 

(пре примене фактора конверзије) – од 

чега: ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 8. Мора бити попуњено, осим 

за шифре 2, 3, 4, 41, 42, 43 и 14 за 

које се не попуњава. 

<Iznos10>  Износ изложености Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 8. Мора бити попуњено, осим 

за шифру 4 за коју се не попуњава. 

<Iznos11>  Износ изложености – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 2, 3, 4, 41, 42, 43 и 14 

за које се не попуњава. 

<Iznos12>  Износ изложености – од чега: по 

основу ризика друге уговорне стране 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 2, 3, 4, 41, 42 и 43 за 

које се не попуњава. 

<Iznos13>  Инструменти нематеријалне кредитне 

заштите – сопствене  процене LGD 

параметра - Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4, 6, 7, 8, 

9, 91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos14>  Инструменти нематеријалне кредитне 

заштите – сопствене  процене LGD 

параметра - Кредитни деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 
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попуњено, осим за шифре 4, 6, 7, 8, 

9, 91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos15>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите – сопствене процене 

LGD параметра 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4, 6, 7, 8, 

9, 91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos16>  Средства обезбеђења у облику 

финансијске имовине 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4, 6, 7, 8, 

9, 91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos17>  Oстала подобна средства обезбеђења - 

непокретности 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4, 6, 7, 8, 

9, 91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos18>  Oстала подобна средства обезбеђења - 

остала материјална средства 

обезбеђења 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos19>  Oстала подобна средства обезбеђења - 

потраживања 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4, 6, 7, 8, 

9, 91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos20>  Инструменти нематеријалне кредитне 

заштите – изложености код којих је 

коришћен PD параметaр пружаоца 

заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4, 6, 7, 8, 

9, 91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава.  

<Iznos21>  Просечни LGD параметар пондерисан 

изложеношћу (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и два децимална 

места. Не сме бити негативан број. 

Не сме бити већи од 100. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4, 6, 7, 8, 

9, 91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos22>  Просечна рочност пондерисана 

изложеношћу (у данима) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4, 6, 7, 8, 
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9, 91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност  пре 

примене фактора умањења из тачке 

36а. Одлуке о адекватности капитала 

банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4 и 13, за 

које се не попуњава. 

<Iznos24> Капитални захтев 

 

 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  

Мoра бити попуњено, осим за шифре 

4, за коју се не попуњава. 

Мора бити једнак 0,08 × Iznos23, 

заокружено на цео број. 

<Iznos25> Износ очекиваних губитака Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4 и 13, за 

које се не попуњава. 

<Iznos26> Oпштa и специфичнa прилагођавања за 

кредитни ризик, додатнa усклађивања 

вредности, и другa смањења 

регулаторног капитала  (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4 за коју 

се не попуњава. 

<Iznos27> Број дужника Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4, 6, 7, 8, 

9, 91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos28> Ризиком пондерисана изложеност  

после примене фактора умањења из 

тачке 36а. Одлуке о адекватности 

капитала банке 

 
Напомена: По својој пословној природи 

овај податак би требало да иде испред тага 

<Iznos24>, али из техничких разлога, и 

због накнадне успостављености, додали 

смо га као <Iznos28> 
 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број. Мора 

бити попуњено, осим за шифре 4 , за 

које се не попуњава. 

<SlogIRB15> 

<RedniBroj> Редни број рејтинга. 

Уносе се подаци по колонама за 

онолико редова (шифара) колико банка 

примењује рејтинг категорија. Број 

редова не сме бити мањи од 8, нити 

већи од броја дужника приказаног у 

Мора бити попуњен. 

Максималне дужине 10.  Подаци о 

рејтинг категоријама морају бити 

поређани према растућем редоследу 

износа приказаног у колони 1 

(Iznos1), при чему у последњем реду 
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реду 1.Укупна изложеност (шифра 

податка 1), колона 27 (Iznos27). 

у колони 1 мора бити уписан износ 

100. 

<Opis>  Назив рејтинг категорије / скупа 

изложености 

Мора бити попуњен. 

Максималне дужине 200. 

<Iznos1>  PD параметар рејтинг категорије или 

скупа изложености   

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и 2 децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити 

попуњен. 

<Iznos2>  Бруто изложеност  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos3>  Инструменти нематеријалне кредитне 

заштите – Гаранције  

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos4>  Инструменти нематеријалне кредитне 

заштите – Кредитни  деривати  

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos5>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos6>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно  умањење 

(-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 

збиру колона од 3 до 5 уз 

толеранцију +/- 2. Мора бити 

попуњен. 

<Iznos7>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно  увећање  

(+)    

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos8>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD параметра 

(пре примене фактора конверзије) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  Мора бити једнак 

колони 2 - колона 6 + колона 7, уз 

толеранцију +/-2. Мора бити 

попуњен. 

<Iznos9>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD параметра 

(пре примене фактора конверзије) – од 

чега: ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 8. Мора бити попуњен. 

<Iznos10>  Износ изложености Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 8. Мора бити попуњен. 

<Iznos11>  Износ изложености – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњен. 
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<Iznos12>  Износ изложености – од чега: по 

основу ризика друге уговорне стране 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњен. 

<Iznos13>  Инструменти нематеријалне кредитне 

заштите  - сопствене процене LGD 

параметра - Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos14>  Инструменти нематеријалне кредитне 

заштите  - сопствене процене LGD 

параметра - Кредитни деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos15>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите – сопствене процене 

LGD параметра 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos16>  Средства обезбеђења у облику 

финансијске имовине 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен.  

<Iznos17>  Oстала подобна средства обезбеђења - 

непокретности 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos18>  Oстала подобна средства обезбеђења - 

остала материјална средства 

обезбеђења 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен.  

<Iznos19>  Oстала подобна средства обезбеђења - 

потраживања 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos20>  Инструменти нематеријалне кредитне 

заштите – изложености код којих је 

коришћен PD параметaр пружаоца 

заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos21>  Просечни LGD параметар пондерисан 

изложеношћу (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и два децимална 

места. Не сме бити негативан број. 

Не сме бити већи од 100. Мора бити 

попуњен. 

<Iznos22>  Просечна рочност пондерисана 

изложеношћу (у данима) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност  пре 

примене фактора умањења из тачке 

36а. Одлуке о адекватности капитала 

банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos24> Капитални захтев 

 

Мора бити једнак 0,08 × колона 23, 

заокружено на цео број. 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos25> Износ очекиваних губитака Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 
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<Iznos26> Oпштa и специфичнa прилагођавања за 

кредитни ризик, додатнa усклађивања 

вредности, и другa смањења 

регулаторног капитала  (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos27> Број дужника Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos28> Ризиком пондерисана изложеност  

после примене фактора умањења из 

тачке 36а. Одлуке о адекватности 

капитала банке  

 
Напомена: По својој пословној природи 

овај податак би требало да иде испред тага 

<Iznos24>, али из техничких разлога, и 

због накнадне успостављености, додали 

смо га као <Iznos28>. 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. 

Максималне дужине 10 целих.  

Не сме бити негативан број.  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Износи се достављају у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није 

другачије наведено. 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>IRB</Obrazac> 

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145, Email: Petar.Petrovic@nbs.rs</Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogIRB> 

        <VrstaPristupa>1<VrstaPristupa> 

       <SlogIRB1> 

             <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

  <Iznos1>3.00</Iznos1> 

  <Iznos2>256478</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 
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  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

<Iznos28>0</Iznos28> 

       </SlogIRB1> 

       <SlogIRB15> 

            <RedniBroj>1</RedniBroj> 

            <Opis>opis</Opis> 

  <Iznos1>2.00</Iznos1> 

  <Iznos2>12546</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 
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<Iznos27>0</Iznos27> 

<Iznos28>0</Iznos28> 

        </SlogIRB15> 

</SlogIRB> 

<SlogIRB> 

        <VrstaPristupa>2<VrstaPristupa> 

       <SlogIRB1> 

             <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

  <Iznos1>3.00</Iznos1> 

  <Iznos2>256478</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

<Iznos28>0</Iznos28> 

       </SlogIRB1> 

       <SlogIRB15> 

            <RedniBroj>1</RedniBroj> 

            <Opis>opis</Opis> 

  <Iznos1>2.00</Iznos1> 

  <Iznos2>12546</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 
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  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

<Iznos28>0</Iznos28> 

        </SlogIRB15> 

</SlogIRB> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

Шифарник за Образац IRB 
 

 

Шифра 

xml 

Шифра 

обрасца 

Назив 

1 1 УКУПНА ИЗЛОЖЕНОСТ 

1А 1А 
Од чега: изложености на које је примењен фактор умањења из тачке 

36а. Одлуке о адекватности капитала банке  

2 2 Билансне позиције 

3 3 Ванбилансне ставке 

4 4 
Изложености/трансакције по основу којих постоји ризик друге 

уговорне стране 

41 4.1. Трансакције кредитирања хартија од вредности  

42 4.2. Финансијски деривати и трансакције са дугим роком измирења 

43 4.3. Нетирање између различитих категорија производа 

5 5 
ИЗЛОЖЕНОСТИ РАСПОРЕЂЕНЕ ПРЕМА РЕЈТИНГ 

КАТЕГОРИЈАМА ИЛИ СКУПОВИМА ИЗЛОЖЕНОСТИ: УКУПНО 

6 6 
УКУПНА ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ОСНОВУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОГ 

КРЕДИТИРАЊА  

7 7 0% 

8 8 50% 

9 9 70% 

91 9.1. од чега: у категорији 1 

10 10 90% 
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11 11 115% 

12 12 250% 

13 13 

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ОСНОВУ СЛОБОДНИХ ИСПОРУКА – 

АЛТЕРНАТИВНИ ТРЕТМАН ИЛИ ПОНДЕР РИЗИКА 100% И 

ОСТАЛЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ НА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ПОНДЕРИ 

РИЗИКА 

14 14 
РИЗИК СМАНЈЕНЈА ВРЕДНОСТИ КУПЉЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА: 

УКУПНО 

 

 

 

 

Рачунске контроле које се раде на пријему података: 

IRB, IRBDCB, IRBB, IRBSK, IRBMSP, IRBOIPD, IRBMSPH, IRBOFLH, IRBRFL, IRBOMSP, 

IRBOIFL - код грешке 158 –  

 

Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке који се достављају, уз толеранцију која је 

назначена за сваку контролу: 

 

1. Износи за све колоне шифре 1, осим колона 1 (Износ1) и 21 (Износ 21) =  збиру  износа за 

све колоне, осим колона 1 и 21, шифре 2 + шифре  3 + шифре 4 (нпр. Износ2 за шифру 1 = 

Износ2 за шифру 2 + Износ2 за шифру 3 + Износ2 за шифру 4; 

2. Износи за све колоне шифре 1, осим колона 1 и 21 = збиру износа за све колоне, осим 

колона 1 и 21, шифре 5 + шифре 6 + шифре 13 + шифре 14; 

3. Колона 10 (Износ10) шифра 2 = колона 8 (Износ8) шифра 2; 

4. Износи за све колоне шифре 4, осим колона 1 и 21 =  збиру износа за све колоне, осим 

колона 1 и 21, шифре  41 + шифре 42 + шифре 43; 

5. Износи за све колоне шифре 5, осим колона 1, 21 и 27 = збиру износа за све колоне, осим 

колона 1, 21 и 27, шифара од 15 до краја; 

6. Износи за све колоне шифре 6, осим колона 1 и 21 = збиру износа за све колоне, осим 

колона 1 и 21, шифре 7 + шифре 8 + шифре 9 + шифре 10 + шифре 11 + шифре 12; 

7. Износи за све колоне шифре 91 <= износи за све колоне шифре 9; 

8. Подаци по редовима од 15. до краја морају бити поређани према растућем редоследу 

износа приказаног у колони 1, при чему у последњем реду у колони 1 мора бити уписан 

износ 100; 
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28. IRBDCB – ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛОЖЕНОСТИМА ПРЕМА ДРЖАВАМА 

И ЦЕНТРАЛНИМ БАНКАМА (Образац ИРБ-ДЦБ) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogIRBDCB> 

<VrstaPristupa> Врста IRB приступа Мора бити попуњено. Дужине 1. 

1 - FIRB 

2 - AIRB  

<SlogIRBDCB1> 

 

<SifraPodatka>  Шифра податка који се доставља  Шифра из кодекса шифара НБС 

(Шифарник за Образац ИРБ). Мора 

бити попуњено.  

<Iznos1>  PD параметар рејтинг категорије 

или скупа изложености   

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и 2 децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 

91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos2>  Бруто изложеност  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos3>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos4>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - Кредитни 

деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos5>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos6>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

умањење (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 

збиру колона од 3 до 5 уз толеранцију 

+/- 2. Мора бити попуњено, осим за 

шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 12 за 

које се не попуњава. 
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<Iznos7>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

увећање  (+)    

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos8>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите 

са ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  Мора бити једнак 

колони 2 - колона 6 + колона 7, уз 

толеранцију +/-2. Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4 за коју се 

не попуњава. 

<Iznos9>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите 

са ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 8. Мора бити попуњено, осим 

за шифре 2, 3, 4, 41, 42, 43 и 14 за које 

се не попуњава. 

<Iznos10>  Износ изложености Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos11>  Износ изложености – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 2, 3, 4, 41, 42, 43 и 14 

за које се не попуњава. 

<Iznos12>  Износ изложености – од чега: по 

основу ризика друге уговорне 

стране 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 2, 3, 4, 41, 42 и 43 за 

које се не попуњава. 

<Iznos13>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - сопствене 

процене LGD параметра -

Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos14>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - сопствене 

процене LGD параметра - 

Кредитни деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos15>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите – сопствене 

процене LGD параметра 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 
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<Iznos16>  Средства обезбеђења у облику 

финансијске имовине 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos17>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - непокретности 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos18>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - остала материјална 

средства обезбеђења 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 

13 за које се не попуњава. 

<Iznos19>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - потраживања 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos20>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – изложености 

код којих је коришћен PD 

параметaр пружаоца заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 12 

и 13 за које се не попуњава.  

<Iznos21>  Просечни LGD параметар 

пондерисан изложеношћу (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и два децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 6, 7, 8, 9, 

91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos22>  Просечна рочност пондерисана 

изложеношћу (у данима) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела. Не сме бити негативан 

број. Мора бити попуњено, осим за 

шифре 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 12 и 13 за 

које се не попуњава. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

<Iznos24> Капитални захтев Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 0,08 

× Iznos23, заокружено на цео број. 

<Iznos25> Износ очекиваних губитака Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4 и 13 за које се не 

попуњава. 
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<Iznos26> Oпштa и специфичнa 

прилагођавања за кредитни 

ризик, додатнa усклађивања 

вредности, и другa смањења 

регулаторног капитала  (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos27> Број дужника Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<SlogIRBDCB15> 

<RedniBroj> Редни број рејтинга. 

Уносе се подаци по колонама за 

онолико редова (шифара) колико 

банка примењује рејтинг 

категорија. Број редова не сме 

бити мањи од 8, нити већи од 

броја дужника приказаног у реду 

1.Укупна изложеност (шифра 

податка 1), колона 27 (Iznos27). 

Мора бити попуњен. 

Максималне дужине 10.  Подаци 

морају бити поређани према растућем 

редоследу износа приказаног у 

колони 1, при чему у последњем реду 

у колони 1 мора бити уписан износ 

100. 

<Opis>  Назив рејтинг категорије / скупа 

изложености 

Мора бити попуњен. 

Максималне дужине 200. 

<Iznos1>  PD параметар рејтинг категорије 

или скупа изложености   

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и 2 децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити 

попуњен. 

<Iznos2>  Бруто изложеност  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos3>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos4>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – Кредитни 

деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos5>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos6>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

умањење (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 

збиру колона од 3 до 5 уз толеранцију 

+/- 2. Мора бити попуњен. 

<Iznos7>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

увећање  (+)    

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 
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<Iznos8>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите 

са ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  Мора бити једнак 

колони 2 - колона 6 + колона 7, уз 

толеранцију +/-2. Мора бити 

попуњен. 

<Iznos9>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите 

са ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 8. Мора бити попуњен. 

<Iznos10>  Износ изложености Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos11>  Износ изложености – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњен. 

<Iznos12>  Износ изложености – од чега: по 

основу ризика друге уговорне 

стране 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњен. 

<Iznos13>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos14>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – сопствене  

процене LGD параметра - 

Кредитни деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos15>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите – сопствене 

процене LGD параметра 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos16>  Средства обезбеђења у облику 

финансијске имовине 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен.  

<Iznos17>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - непокретности 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos18>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - остала материјална 

средства обезбеђења 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен.  

<Iznos19>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - потраживања 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos20>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – изложености 

код којих је коришћен PD 

параметaр пружаоца заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 



159/387 

<Iznos21>  Просечни LGD параметар 

пондерисан изложеношћу (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и два децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити 

попуњен. 

<Iznos22>  Просечна рочност пондерисана 

изложеношћу (у данима) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела. Не сме бити негативан 

број. Мора бити попуњен. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos24> Капитални захтев Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 0,08 

× Iznos23, заокружено на цео број. 

Мора бити попуњен. 

<Iznos25> Износ очекиваних губитака Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos26> Oпштa и специфичнa 

прилагођавања за кредитни 

ризик, додатнa усклађивања 

вредности, и другa смањења 

регулаторног капитала  (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos27> Број дужника Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Износи се достављају у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није 

другачије наведено. 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>IRBDCB</Obrazac> 

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145, Email: Petar.Petrovic@nbs.rs</Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogIRBDCB> 

      <VrstaPristupa>1<VrstaPristupa> 
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     <SlogIRBDCB1>  

            <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

  <Iznos1>3.00</Iznos1> 

  <Iznos2>256478</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

       </SlogIRBDCB1> 

       <SlogIRBDCB15> 

             <RedniBroj>1</RedniBroj> 

             <Opis>opis</Opis> 

  <Iznos1>2.00</Iznos1> 

  <Iznos2>12546</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 
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  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

        </SlogIRBDCB15> 

</SlogIRBDCB> 

<SlogIRBDCB> 

      <VrstaPristupa>2<VrstaPristupa> 

     <SlogIRBDCB1>  

            <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

  <Iznos1>3.00</Iznos1> 

  <Iznos2>256478</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

       </SlogIRBDCB1> 

       <SlogIRBDCB15> 

             <RedniBroj>1</RedniBroj> 

             <Opis>opis</Opis> 

  <Iznos1>2.00</Iznos1> 

  <Iznos2>12546</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 
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<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

        </SlogIRBDCB15> 

</SlogIRBDCB> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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29.  IRBB – ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛОЖЕНОСТИМА ПРЕМА БАНКАМА                   

(Образац ИРБ-Б) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogIRBB> 

<VrstaPristupa> Врста IRB приступа Мора бити попуњено. Дужине 1. 

1 - FIRB 

2 - AIRB  

<SlogIRBB1> 

<SifraPodatka>  Шифра податка који се доставља  Шифра из кодекса шифара НБС 

(Шифарник за Образац ИРБ). Мора 

бити попуњено.  

<Iznos1>  PD параметар рејтинг категорије 

или скупа изложености   

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и 2 децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 

91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos2>  Бруто изложеност  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4 за коју 

се не попуњава. 

<Iznos3>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 

91, 10, 11 и 12 за које се не попуњава. 

<Iznos4>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - Кредитни 

деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 

91, 10, 11 и 12 за које се не попуњава. 

<Iznos5>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 

91, 10, 11 и 12 за које се не попуњава. 

<Iznos6>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

умањење (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 

збиру колона од 3 до 5 уз 

толеранцију +/- 2. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 

91, 10, 11 и 12 за које се не попуњава. 
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<Iznos7>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно увећање  

(+)    

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 

91, 10, 11 и 12 за које се не попуњава. 

<Iznos8>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  Мора бити једнак 

колони 2 - колона 6 + колона 7, уз 

толеранцију +/-2. Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4 за коју 

се не попуњава. 

<Iznos9>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) – од чега: ванбилансне 

ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 8. Мора бити попуњено, осим 

за шифре 2, 3, 4, 41, 42, 43 и 14 за 

које се не попуњава. 

<Iznos10>  Износ изложености Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4 за коју 

се не попуњава. 

<Iznos11>  Износ изложености – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 2, 3, 4, 41, 42, 43 и 14 

за које се не попуњава. 

<Iznos12>  Износ изложености – од чега: по 

основу ризика друге уговорне 

стране 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 2, 3, 4, 41, 42 и 43 за 

које се не попуњава. 

<Iznos13>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - сопствене 

процене LGD параметра -Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4, 6, 7, 8, 

9, 91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos14>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - сопствене 

процене LGD параметра - Кредитни 

деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4, 6, 7, 8, 

9, 91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos15>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите – сопствене 

процене LGD параметра 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 
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попуњено, осим за шифру 4, 6, 7, 8, 

9, 91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos16>  Средства обезбеђења у облику 

финансијске имовине 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4, 6, 7, 8, 

9, 91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos17>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - непокретности 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4, 6, 7, 8, 

9, 91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos18>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - остала материјална 

средства обезбеђења 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos19>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - потраживања 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4, 6, 7, 8, 

9, 91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos20>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – изложености 

код којих је коришћен PD параметaр 

пружаоца заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 6, 7, 8, 9, 

91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава.  

<Iznos21>  Просечни LGD параметар 

пондерисан изложеношћу (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и два децимална 

места. Не сме бити негативан број. 

Не сме бити већи од 100. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 6, 7, 8, 9, 

91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos22>  Просечна рочност пондерисана 

изложеношћу (у данима) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 6, 7, 8, 9, 

91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 
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<Iznos24> Капитални захтев Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 

0,08 × Iznos23, заокружено на цео 

број. 

<Iznos25> Износ очекиваних губитака Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4 и 13 за 

које се не попуњава. 

<Iznos26> Oпштa и специфичнa прилагођавања 

за кредитни ризик, додатнa 

усклађивања вредности и другa 

смањења регулаторног капитала  (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4 за коју 

се не попуњава. 

<Iznos27> Број дужника Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4, 6, 7, 8, 

9, 91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<SlogIRBB15> 

<RedniBroj> Редни број рејтинг катерорије / 

скупа изложености. 

Уносе се подаци по колонама за 

онолико редова (шифара) колико 

банка примењује рејтинг категорија 

/ скупова изложености. Број редова 

не сме бити мањи од 8, нити већи од 

броја дужника приказаног у реду 1. 

Укупна изложеност (шифра податка 

1), колона 27 (Iznos27). 

Мора бити попуњен. 

Максималне дужине 10.  Подаци 

морају бити поређани према 

растућем редоследу износа 

приказаног у колони 1, при чему у 

последњем реду у колони 1 мора 

бити уписан износ 100. 

<Opis>  Назив рејтинг категорије / скупа 

изложености 

Мора бити попуњен. 

Максималне дужине 200. 

<Iznos1>  PD параметар рејтинг категорије 

или скупа изложености   

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и 2 децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити 

попуњен. 

<Iznos2>  Бруто изложеност  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos3>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos4>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – Кредитни 

деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 
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<Iznos5>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos6>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

умањење (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 

збиру колона од 3 до 5 уз 

толеранцију +/- 2. Мора бити 

попуњен. 

<Iznos7>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно увећање  

(+)    

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos8>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  Мора бити једнак 

колони 2 - колона 6 + колона 7, уз 

толеранцију +/-2. Мора бити 

попуњен. 

<Iznos9>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) – од чега: ванбилансне 

ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 8. Мора бити попуњен. 

<Iznos10>  Износ изложености Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos11>  Износ изложености – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњен. 

<Iznos12>  Износ изложености – од чега: по 

основу ризика друге уговорне 

стране 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњен. 

<Iznos13>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – сопствене  

процене LGD параметра - Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos14>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – сопствене  

процене LGD параметра - Кредитни 

деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos15>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите – сопствене 

процене LGD параметра 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos16>  Средства обезбеђења у облику 

финансијске имовине 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен.  
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<Iznos17>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - непокретности 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos18>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - остала материјална 

средства обезбеђења 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен.  

<Iznos19>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - потраживања 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos20>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – изложености 

код којих је коришћен PD параметaр 

пружаоца заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos21>  Просечни LGD параметар 

пондерисан изложеношћу (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и два децимална 

места. Не сме бити негативан број. 

Не сме бити већи од 100. Мора бити 

попуњен. 

<Iznos22>  Просечна рочност пондерисана 

изложеношћу (у данима) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos24> Капитални захтев Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 

0,08 × Iznos23, заокружено на цео 

број. Мора бити попуњен. 

<Iznos25> Износ очекиваних губитака Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos26> Oпштa и специфичнa прилагођавања 

за кредитни ризик, додатнa 

усклађивања вредности  и другa 

смањења регулаторног капитала  (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos27> Број дужника Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Износи се достављају у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није 

другачије наведено. 
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Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>IRBB</Obrazac> 

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145, Email: Petar.Petrovic@nbs.rs</Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogIRBB> 

    <VrstaPristupa>1<VrstaPristupa> 

     <SlogIRBB1> 

             <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

  <Iznos1>4.00</Iznos1> 

  <Iznos2>35684</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

       </SlogIRBB1> 

       <SlogIRBB15> 

            <RedniBroj>1</RedniBroj> 

            <Opis>opis</Opis> 

  <Iznos1>1.00</Iznos1> 

  <Iznos2>25638</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 
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<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

        </SlogIRBB15> 

</SlogIRBB> 

<SlogIRBB> 

    <VrstaPristupa>2<VrstaPristupa> 

     <SlogIRBB1> 

             <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

  <Iznos1>4.00</Iznos1> 

  <Iznos2>35684</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 
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  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

       </SlogIRBB1> 

       <SlogIRBB15> 

            <RedniBroj>1</RedniBroj> 

            <Opis>opis</Opis> 

  <Iznos1>1.00</Iznos1> 

  <Iznos2>25638</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

        </SlogIRBB15> 

</SlogIRBB> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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30. IRBSK – ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛОЖЕНОСТИМА ПО ОСНОВУ 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОГ КРЕДИТИРАЊА ИЗ КЛАСЕ 

ИЗЛОЖЕНОСТИ ПРЕМА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА(Образац 

ИРБ-СК (ПД)) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogIRBSK> 

<VrstaPristupa> Врста IRB приступа Мора бити попуњено. Дужине 1. 

1 - FIRB 

2 - AIRB  

<SlogIRBSK1> 

 

<SifraPodatka>  Шифра податка који се доставља  Шифра из кодекса шифара НБС 

(Шифарник за Образац ИРБ). Мора 

бити попуњено.  

<Iznos1>  PD параметар рејтинг категорије 

или скупа изложености   

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и 2 децимална места. Не 

сме бити негативан број. Не сме бити 

већи од 100. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 12 

и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos2>  Бруто изложеност  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos3>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos4>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - Кредитни 

деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos5>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos6>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

умањење (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак збиру 

колона од 3 до 5 уз толеранцију +/- 2. 

Мора бити попуњено, осим за шифре 4, 

6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 12 за које се не 

попуњава. 
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<Iznos7>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

увећање (+)    

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos8>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  Мора бити једнак 

колони 2 - колона 6 + колона 7, уз 

толеранцију +/-2. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos9>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) – од чега: ванбилансне 

ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 8. Мора бити попуњено, осим за 

шифре 2, 3, 4, 41, 42, 43 и 14 за које се 

не попуњава. 

<Iznos10>  Износ изложености Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos11>  Износ изложености – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњено, осим 

за шифре 2, 3, 4, 41, 42, 43 и 14 за које 

се не попуњава. 

<Iznos12>  Износ изложености – од чега: по 

основу ризика друге уговорне 

стране 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњено, осим 

за шифре 2, 3, 4, 41, 42 и 43 за које се 

не попуњава. 

<Iznos13>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - сопствене 

процене LGD параметра -

Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos14>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - сопствене 

процене LGD параметра - 

Кредитни деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos15>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите – сопствене 

процене LGD параметра 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 
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<Iznos16>  Средства обезбеђења у облику 

финансијске имовине 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos17>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - непокретности 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos18>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - остала материјална 

средства обезбеђења 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 

13 за које се не попуњава. 

<Iznos19>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - потраживања 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos20>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – изложености 

код којих је коришћен PD 

параметaр пружаоца заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 12 

и 13 за које се не попуњава.  

<Iznos21>  Просечни LGD параметар 

пондерисан изложеношћу (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и два децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 12 

и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos22>  Просечна рочност пондерисана 

изложеношћу (у данима) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела. Не сме бити негативан 

број. Мора бити попуњено, осим за 

шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 12 и 13 за 

које се не попуњава. 

<Iznos23>  

 

 

Ризиком пондерисана изложеност  

пре примене фактора умањења из 

тачке 36а. Одлуке о адекватности 

капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos24> Капитални захтев 

 

  

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4  за које се не 

попуњава. Мора бити једнак 0,08 × 

Iznos23, заокружено на цео број. 

<Iznos25> Износ очекиваних губитака Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 
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осим за шифре 4  и13 за које се не 

попуњава.  

<Iznos26> Oпштa и специфичнa 

прилагођавања за кредитни ризик, 

додатнa усклађивања вредности  и 

другa смањења регулаторног 

капитала  (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава.  

<Iznos27> Број дужника Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91,10,11,12 

и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos28>  Ризиком пондерисана изложеност  

после примене фактора умањења 

из тачке 36а. Одлуке о 

адекватности капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4  за које се не 

попуњава. 

<SlogIRBSK15> 

<RedniBroj> Редни број рејтинг категорије / 

скупа изложености. 

Уносе се подаци по колонама за 

онолико редова (шифара) колико 

банка примењује рејтинг 

категорија / скупова изложености. 

Број редова не сме бити мањи од 8, 

нити већи од броја дужника 

приказаног у реду 1. Укупна 

изложеност (шифра податка 1), 

колона 27 (Iznos27). 

Мора бити попуњен. 

Максималне дужине 10.  Подаци 

морају бити поређани према растућем 

редоследу износа приказаног у колони 

1, при чему у последњем реду у колони 

1 мора бити уписан износ 100. 

<Opis>  Назив рејтинг категорије / скупа 

изложености 

Мора бити попуњен. 

Максималне дужине 200. 

<Iznos1>  PD параметар рејтинг категорије 

или скупа изложености   

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и 2 децимална места. Не 

сме бити негативан број. Не сме бити 

већи од 100. Мора бити попуњен. 

<Iznos2>  Бруто изложеност  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos3>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos4>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – Кредитни 

деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos5>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 
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<Iznos6>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

умањење (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак збиру 

колона од 3 до 5 уз толеранцију +/- 2. 

Мора бити попуњен. 

<Iznos7>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

увећање  (+)    

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos8>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  Мора бити једнак 

колони 2 - колона 6 + колона 7, уз 

толеранцију +/-2. Мора бити попуњен. 

<Iznos9>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) – од чега: ванбилансне 

ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 8. Мора бити попуњен. 

<Iznos10>  Износ изложености Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos11>  Износ изложености – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњен. 

<Iznos12>  Износ изложености – од чега: по 

основу ризика друге уговорне 

стране 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњен. 

<Iznos13>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – сопствене  

процене LGD параметра - 

Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos14>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – сопствене  

процене LGD параметра - 

Кредитни деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos15>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите – сопствене 

процене LGD параметра 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos16>  Средства обезбеђења у облику 

финансијске имовине 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен.  

<Iznos17>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - непокретности 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 
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<Iznos18>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - остала материјална 

средства обезбеђења 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен.  

<Iznos19>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - потраживања 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos20>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – изложености 

код којих је коришћен PD 

параметaр пружаоца заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos21>  Просечни LGD параметар 

пондерисан изложеношћу (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и два децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити попуњен. 

<Iznos22>  Просечна рочност пондерисана 

изложеношћу (у данима) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела. Не сме бити негативан 

број. Мора бити попуњен. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност  

пре примене фактора умањења из 

тачке 36а. Одлуке о адекватности 

капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos24> Капитални захтев 

 

 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

Мора бити једнак 0,08 × Iznos23, 

заокружено на цео број. 

<Iznos25> Износ очекиваних губитака Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos26> Oпштa и специфичнa 

прилагођавања за кредитни ризик, 

додатнa усклађивања вредности, и 

другa смањења регулаторног 

капитала  (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos27> Број дужника Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos28>  Ризиком пондерисана изложеност  

после примене фактора умањења 

из тачке 36а. Одлуке о 

адекватности капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Износи се достављају у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није 

другачије наведено. 
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Пример података у XML формату. 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>IRBSK</Obrazac> 

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145, Email: Petar.Petrovic@nbs.rs</Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogIRBSK> 

     <VrstaPristupa>1<VrstaPristupa> 

     <SlogIRBSK1>             

            <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

  <Iznos1>4.00</Iznos1> 

  <Iznos2>35684</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

<Iznos28>0</Iznos28> 

       </SlogIRBBSK1> 

       <SlogIRBSK15> 

            <RedniBroj>1</RedniBroj> 

            <Opis>opis</Opis> 

  <Iznos1>1.00</Iznos1> 
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  <Iznos2>25638</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

<Iznos28>0</Iznos28> 

        </SlogIRBSK15> 

</SlogIRBSK> 

<SlogIRBSK> 

     <VrstaPristupa>2<VrstaPristupa> 

     <SlogIRBSK1>             

            <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

  <Iznos1>4.00</Iznos1> 

  <Iznos2>35684</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 
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  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

<Iznos28>0</Iznos28> 

       </SlogIRBBSK1> 

       <SlogIRBSK15> 

            <RedniBroj>1</RedniBroj> 

            <Opis>opis</Opis> 

  <Iznos1>1.00</Iznos1> 

  <Iznos2>25638</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

<Iznos28>0</Iznos28> 

        </SlogIRBSK15> 

</SlogIRBSK> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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31.  IRBMSP– ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛОЖЕНОСТИМА ПРЕМА МАЛИМ И 

СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ИЗ КЛАСЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ ПРЕМА 

ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (Образац ИРБ-МСП (ПД)) 

 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogIRBMSP> 

<VrstaPristupa> Врста IRB приступа Мора бити попуњено. Дужине 1. 

1 - FIRB 

2 - AIRB  

<SlogIRBMSP1> 

 

<SifraPodatka>  Шифра податка који се доставља  Шифра из кодекса шифара НБС 

(Шифарник за Образац ИРБ). Мора 

бити попуњено.  

<Iznos1>  PD параметар рејтинг категорије 

или скупа изложености   

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и 2 децимална места. Не 

сме бити негативан број. Не сме бити 

већи од 100. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos2>  Бруто изложеност  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos3>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos4>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - Кредитни 

деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos5>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos6>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

умањење (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 

збиру колона од 3 до 5 уз толеранцију 

+/- 2. Мора бити попуњено, осим за 

шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 12 за 

које се не попуњава. 
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<Iznos7>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

увећање  (+)    

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos8>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите 

са ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  Мора бити једнак 

колони 2 - колона 6 + колона 7, уз 

толеранцију +/-2. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos9>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите 

са ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 8. Мора бити попуњено, осим 

за шифре 2, 3, 4, 41, 42, 43 и 14 за које 

се не попуњава. 

<Iznos10>  Износ изложености Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos11>  Износ изложености – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњено, осим 

за шифре 2, 3, 4, 41, 42, 43 и 14 за које 

се не попуњава. 

<Iznos12>  Износ изложености – од чега: по 

основу ризика друге уговорне 

стране 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњено, осим 

за шифре 2, 3, 4, 41, 42 и 43 за које се 

не попуњава. 

<Iznos13>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - сопствене 

процене LGD параметра -

Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos14>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - сопствене 

процене LGD параметра - 

Кредитни деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos15>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите – сопствене 

процене LGD параметра 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 
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<Iznos16>  Средства обезбеђења у облику 

финансијске имовине 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos17>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - непокретности 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos18>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - остала материјална 

средства обезбеђења 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 

13 за које се не попуњава. 

<Iznos19>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - потраживања 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos20>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – изложености 

код којих је коришћен PD 

параметaр пружаоца заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава.  

<Iznos21>  Просечни LGD параметар 

пондерисан изложеношћу (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и два децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 

91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos22>  Просечна рочност пондерисана 

изложеношћу (у данима) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела. Не сме бити негативан 

број. Мора бити попуњено, осим за 

шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 12 и 13 за 

које се не попуњава. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност  

пре примене фактора умањења из 

тачке 36а. Одлуке о адекватности 

капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos24> Капитални захтев 

 

  

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за које се не 

попуњава. 

Мора бити једнак 0,08 × Iznos23, 

заокружено на цео број. 
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<Iznos25> Износ очекиваних губитака Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos26> Oпштa и специфичнa 

прилагођавања за кредитни 

ризик, додатнa усклађивања 

вредности и другa смањења 

регулаторног капитала  (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos27> Број дужника Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos28>  Ризиком пондерисана изложеност  

после примене фактора умањења 

из тачке 36а. Одлуке о 

адекватности капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4   за које се не 

попуњава. 

<SlogIRBMSP15> 

<RedniBroj> Редни број рејтинг категорије / 

скупа изложености. 

Уносе се подаци по колонама за 

онолико редова (шифара) колико 

банка примењује рејтинг 

категорија / скупова изложености. 

Број редова не сме бити мањи од 

8, нити већи од броја дужника 

приказаног у реду 1. Укупна 

изложеност (шифра податка 1), 

колона 27 (Iznos27). 

Мора бити попуњен. 

Максималне дужине 10.  Подаци 

морају бити поређани према растућем 

редоследу износа приказаног у колони 

1, при чему у последњем реду у колони 

1 мора бити уписан износ 100. 

<Opis>  Назив рејтинг категорије / скупа 

изложености 

Мора бити попуњен. 

Максималне дужине 200. 

<Iznos1>  PD параметар рејтинг категорије 

или скупа изложености   

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и 2 децимална места. Не 

сме бити негативан број. Не сме бити 

већи од 100. Мора бити попуњен. 

<Iznos2>  Бруто изложеност  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos3>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos4>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – Кредитни 

деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 
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<Iznos5>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos6>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

умањење (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 

збиру колона од 3 до 5 уз толеранцију 

+/- 2. Мора бити попуњен. 

<Iznos7>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

увећање  (+)    

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos8>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите 

са ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  Мора бити једнак 

колони 2 - колона 6 + колона 7, уз 

толеранцију +/-2. Мора бити попуњен. 

<Iznos9>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите 

са ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 8. Мора бити попуњен. 

<Iznos10>  Износ изложености Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos11>  Износ изложености – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњен. 

<Iznos12>  Износ изложености – од чега: по 

основу ризика друге уговорне 

стране 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњен. 

<Iznos13>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – сопствене  

процене LGD параметра - 

Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos14>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – сопствене  

процене LGD параметра - 

Кредитни деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos15>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите – сопствене 

процене LGD параметра 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos16>  Средства обезбеђења у облику 

финансијске имовине 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен.  
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<Iznos17>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - непокретности 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos18>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - остала материјална 

средства обезбеђења 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен.  

<Iznos19>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - потраживања 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos20>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – изложености 

код којих је коришћен PD 

параметaр пружаоца заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos21>  Просечни LGD параметар 

пондерисан изложеношћу (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и два децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити попуњен. 

<Iznos22>  Просечна рочност пондерисана 

изложеношћу (у данима) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела. Не сме бити негативан 

број. Мора бити попуњен. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност  

пре примене фактора умањења из 

тачке 36а. Одлуке о адекватности 

капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos24> Капитални захтев Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

Мора бити једнак 0,08 × Iznos23, 

заокружено на цео број. 

<Iznos25> Износ очекиваних губитака Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos26> Oпштa и специфичнa 

прилагођавања за кредитни 

ризик, додатнa усклађивања 

вредности и другa смањења 

регулаторног капитала  (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos27> Број дужника Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos28>  Ризиком пондерисана изложеност  

после примене фактора умањења 

из тачке 36а. Одлуке о 

адекватности капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4   за које се не 

попуњава. 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра 
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Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Износи се достављају у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није 

другачије наведено. 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>IRBMSP</Obrazac> 

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145, Email: Petar.Petrovic@nbs.rs</Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogIRBMSP> 

      <VrstaPristupa>1<VrstaPristupa> 

     <SlogIRBMSP1>  

            <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

  <Iznos1>4.00</Iznos1> 

  <Iznos2>35684</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 
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<Iznos28>0</Iznos28> 

       </SlogIRBMSP1> 

       <SlogIRBMSP15> 

            <RedniBroj>1</RedniBroj> 

            <Opis>opis</Opis> 

  <Iznos1>1.00</Iznos1> 

  <Iznos2>25638</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

        </SlogIRBMSP15> 

</SlogIRBMSP> 

<SlogIRBMSP> 

      <VrstaPristupa>2<VrstaPristupa> 

     <SlogIRBMSP1>  

            <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

  <Iznos1>4.00</Iznos1> 

  <Iznos2>35684</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 
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<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

<Iznos28>0</Iznos28> 

       </SlogIRBMSP1> 

       <SlogIRBMSP15> 

            <RedniBroj>1</RedniBroj> 

            <Opis>opis</Opis> 

  <Iznos1>1.00</Iznos1> 

  <Iznos2>25638</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

77<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

<Iznos28>0</Iznos28> 

        </SlogIRBMSP15> 

</SlogIRBMSP> 
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</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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32. IRBOIPD – ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛИМ ИЗЛОЖЕНОСТИМА ПРЕМА 

ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (Образац ИРБ-ОИ (ПД)) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogIRBOI> 

<VrstaPristupa> Врста IRB приступа Мора бити попуњено. Дужине 1. 

1 - FIRB 

2 - AIRB  

<SlogIRBOIPD1> 

 

<SifraPodatka>  Шифра податка који се доставља  Шифра из кодекса шифара НБС 

(Шифарник за Образац ИРБ). Мора 

бити попуњено.  

<Iznos1>  PD параметар рејтинг категорије 

или скупа изложености   

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и 2 децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 

91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos2>  Бруто изложеност  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos3>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos4>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - Кредитни 

деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos5>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos6>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

умањење (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 

збиру колона од 3 до 5 уз толеранцију 

+/- 2. Мора бити попуњено, осим за 

шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 12 за 

које се не попуњава. 
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<Iznos7>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

увећање  (+)    

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos8>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  Мора бити једнак 

колони 2 - колона 6 + колона 7, уз 

толеранцију +/-2. Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4 за коју се 

не попуњава. 

<Iznos9>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) – од чега: ванбилансне 

ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 8. Мора бити попуњено, осим 

за шифре 2, 3, 4, 41, 42, 43 и 14 за које 

се не попуњава. 

<Iznos10>  Износ изложености Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos11>  Износ изложености – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњено, осим 

за шифре 2, 3, 4, 41, 42, 43 и 14 за које 

се не попуњава. 

<Iznos12>  Износ изложености – од чега: по 

основу ризика друге уговорне 

стране 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњено, осим 

за шифре 2, 3, 4, 41, 42 и 43 за које се 

не попуњава. 

<Iznos13>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - сопствене 

процене LGD параметра -

Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos14>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - сопствене 

процене LGD параметра - 

Кредитни деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos15>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите – сопствене 

процене LGD параметра 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 
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<Iznos16>  Средства обезбеђења у облику 

финансијске имовине 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos17>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - непокретности 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos18>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - остала материјална 

средства обезбеђења 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 

13 за које се не попуњава. 

<Iznos19>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - потраживања 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos20>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – изложености 

код којих је коришћен PD 

параметaр пружаоца заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4,6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава.  

<Iznos21>  Просечни LGD параметар 

пондерисан изложеношћу (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и два децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 

91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos22>  Просечна рочност пондерисана 

изложеношћу (у данима) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела. Не сме бити негативан 

број. Мора бити попуњено, осим за 

шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 12 и 13 

за које се не попуњава. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност  

пре примене фактора умањења из 

тачке 36а.Одлуке о адекватности 

капитала банке 

Не   попуњава се за шифре 4 и 13. 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

<Iznos24> Капитални захтев 

 

 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  Мора бити једнак 0,08 

× Izmps23, заокружено на цео број. 

Мора бити попуњено, осим за шифру 

4 за коју се не попуњава. 

<Iznos25> Износ очекиваних губитака Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 
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осим за шифре 4 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos26> Oпштa и специфичнa 

прилагођавања за кредитни ризик, 

додатнa усклађивања вредности  и 

другa смањења регулаторног 

капитала  (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos27> Број дужника Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos28>  Ризиком пондерисана изложеност  

после примене фактора умањења 

из тачке 36а.Одлуке о 

адекватности капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<SlogIRBOIPD15> 

<RedniBroj> Редни број рејтинг категорије / 

скупа изложености. 

Уносе се подаци по колонама за 

онолико редова (шифара) колико 

банка примењује рејтинг 

категорија / скупова изложености. 

Број редова не сме бити мањи од 

8, нити већи од броја дужника 

приказаног у реду 1. Укупна 

изложеност (шифра податка 1), 

колона 27 (Iznos27). 

Мора бити попуњен. 

Максималне дужине 10.  Подаци 

морају бити поређани према растућем 

редоследу износа приказаног у колони 

1, при чему у последњем реду у 

колони 1 мора бити уписан износ 100. 

<Opis>  Назив рејтинг категорије / скупа 

изложености 

Мора бити попуњен. 

Максималне дужине 200. 

<Iznos1>  PD параметар рејтинг категорије 

или скупа изложености   

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и 2 децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити попуњен. 

<Iznos2>  Бруто изложеност  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos3>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos4>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – Кредитни 

деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos5>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 
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<Iznos6>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

умањење (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 

збиру колона од 3 до 5 уз толеранцију 

+/- 2. Мора бити попуњен. 

<Iznos7>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

увећање  (+)    

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos8>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  Мора бити једнак 

колони 2 - колона 6 + колона 7, уз 

толеранцију +/-2. Мора бити попуњен. 

<Iznos9>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) – од чега: ванбилансне 

ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 8. Мора бити попуњен. 

<Iznos10>  Износ изложености Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos11>  Износ изложености – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњен. 

<Iznos12>  Износ изложености – од чега: по 

основу ризика друге уговорне 

стране 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњен. 

<Iznos13>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – сопствене  

процене LGD параметра - 

Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos14>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – сопствене  

процене LGD параметра - 

Кредитни деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos15>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите – сопствене 

процене LGD параметра 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos16>  Средства обезбеђења у облику 

финансијске имовине 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен.  

<Iznos17>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - непокретности 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 



196/387 

<Iznos18>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - остала материјална 

средства обезбеђења 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен.  

<Iznos19>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - потраживања 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos20>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – изложености 

код којих је коришћен PD 

параметaр пружаоца заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos21>  Просечни LGD параметар 

пондерисан изложеношћу (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и два децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити попуњен. 

<Iznos22>  Просечна рочност пондерисана 

изложеношћу (у данима) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела. Не сме бити негативан 

број. Мора бити попуњен. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност  

пре примене фактора умањења из 

тачке 36а.Одлуке о адекватности 

капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos24> Капитални захтев Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 0,08 

× Iznos23, заокружено на цео број. 

Мора бити попуњен. 

<Iznos25> Износ очекиваних губитака Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos26> Oпштa и специфичнa 

прилагођавања за кредитни ризик, 

додатнa усклађивања вредности и 

другa смањења регулаторног 

капитала  (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos27> Број дужника Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos28>  Ризиком пондерисана изложеност  

после примене фактора умањења 

из тачке 36а.Одлуке о 

адекватности капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Износи се достављају у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није 

другачије наведено. 
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Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>IRBOI</Obrazac> 

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145, Email: Petar.Petrovic@nbs.rs</Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogIRBOI> 

      <VrstaPristupa>1<VrstaPristupa> 

     <SlogIRBOIPD1>  

            <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

  <Iznos1>4.00</Iznos1> 

  <Iznos2>35684</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

<Iznos28>0</Iznos28> 

       </SlogIRBOIPD1> 

       <SlogIRBOIPD15> 

            <RedniBroj>1</RedniBroj> 

            <Opis>opis</Opis> 

  <Iznos1>1.00</Iznos1> 

  <Iznos2>25638</Iznos2> 
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  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

<Iznos28>0</Iznos28> 

        </SlogIRBOIPD15> 

<SlogIRBOI> 

      <VrstaPristupa>2<VrstaPristupa> 

     <SlogIRBOIPD1>  

            <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

  <Iznos1>4.00</Iznos1> 

  <Iznos2>35684</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 
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  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

<Iznos28>0</Iznos28> 

       </SlogIRBOIPD1> 

       <SlogIRBOIPD15> 

            <RedniBroj>1</RedniBroj> 

            <Opis>opis</Opis> 

  <Iznos1>1.00</Iznos1> 

  <Iznos2>25638</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

<Iznos28>0</Iznos28> 

        </SlogIRBOIPD15> 

</SlogIRBOI> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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33. IRBMSPH – ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛОЖЕНОСТИМА ОБЕЗБЕЂЕНИМ 

ХИПОТЕКАМА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА ПРЕМА МАЛИМ И 

СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ИЗ КЛАСЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ ПРЕМА 

ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА (Образац ИРБ-МСПХ (ФЛ)) 

 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogIRBMSPH> 

 

<VrstaPristupa> Врста IRB приступа Мора бити попуњено само са 

шифром 2, дужине 1. 

2 - AIRB  

<SlogIRBMSPH1> 

 

<SifraPodatka>  Шифра податка који се доставља  Шифра из кодекса шифара НБС 

(Шифарник за Образац ИРБ). Мора 

бити попуњено.  

<Iznos1>  PD параметар рејтинг категорије 

или скупа изложености   

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и 2 децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 

91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos2>  Бруто изложеност  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos3>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 

и 12 за које се не попуњава. 

<Iznos4>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - Кредитни 

деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 

и 12 за које се не попуњава. 

<Iznos5>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 

и 12 за које се не попуњава. 

<Iznos6>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

умањење (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 

збиру колона од 3 до 5 уз 

толеранцију +/- 2. Мора бити 
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попуњено, осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 

91, 10, 11 и 12 за које се не попуњава. 

<Iznos7>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

увећање  (+)    

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 

и 12 за које се не попуњава. 

<Iznos8>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите 

са ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  Мора бити једнак 

колони 2 - колона 6 + колона 7, уз 

толеранцију +/-2. Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4 за коју се 

не попуњава. 

<Iznos9>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите 

са ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 8. Мора бити попуњено, осим 

за шифре 2, 3, 4, 41, 42, 43 и 14 за 

које се не попуњава. 

<Iznos10>  Износ изложености Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos11>  Износ изложености – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 2, 3, 4, 41, 42, 43 и 14 

за које се не попуњава. 

<Iznos12>  Износ изложености – од чега: по 

основу ризика друге уговорне 

стране 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 2, 3, 4, 41, 42 и 43 за 

које се не попуњава. 

<Iznos13>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - сопствене 

процене LGD параметра -

Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos14>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - сопствене 

процене LGD параметра - 

Кредитни деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos15>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите – сопствене 

процене LGD параметра 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 
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осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos16>  Средства обезбеђења у облику 

финансијске имовине 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos17>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - непокретности 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos18>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - остала материјална 

средства обезбеђења 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos19>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - потраживања 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos20>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – изложености 

код којих је коришћен PD 

параметaр пружаоца заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава.  

<Iznos21>  Просечни LGD параметар 

пондерисан изложеношћу (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и два децимална 

места. Не сме бити негативан број. 

Не сме бити већи од 100. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 6, 7, 8, 9, 

91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos22>  Просечна рочност пондерисана 

изложеношћу (у данима) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4,6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12, 13 и 14 за које се не попуњава. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана 

изложеност  

пре примене фактора умањења 

из тачке 36а. Одлуке о 

адекватности капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4 и 13 за 

коју се не попуњава. 

<Iznos24> Капитални захтев 

 

 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 

0,08 Iznos23, заокружено на цео број .  

Мора бити попуњено, осим за шифру 

4 за коју се не попуњава. 
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<Iznos25> Износ очекиваних губитака Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos26> Oпштa и специфичнa 

прилагођавања за кредитни 

ризик, додатнa усклађивања 

вредности и другa смањења 

регулаторног капитала  (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos27> Број дужника Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos28>  Ризиком пондерисана 

изложеност  

после  примене фактора 

умањења из тачке 36а.Одлуке о 

адекватности капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<SlogIRBMSPH15> 

<RedniBroj> Редни број рејтинг категорије / 

скупа изложености. 

Уносе се подаци по колонама за 

онолико редова (шифара) колико 

банка примењује рејтинг 

категорија / скупова 

изложености. Број редова не сме 

бити мањи од 8, нити већи од 

броја дужника приказаног у реду 

1. Укупна изложеност (шифра 

податка 1), колона 27 (Iznos27). 

Мора бити попуњен. 

Максималне дужине 10.  Подаци 

морају бити поређани према 

растућем редоследу износа 

приказаног у колони 1, при чему у 

последњем реду у колони 1 мора 

бити уписан износ 100. 

<Opis>  Назив рејтинг категорије / скупа 

изложености 

Мора бити попуњен. 

Максималне дужине 200. 

<Iznos1>  PD параметар рејтинг категорије 

или скупа изложености   

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и 2 децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити 

попуњен. 

<Iznos2>  Бруто изложеност  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos3>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos4>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – Кредитни 

деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 
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<Iznos5>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos6>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

умањење (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 

збиру колона од 3 до 5 уз 

толеранцију +/- 2. Мора бити 

попуњен. 

<Iznos7>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

увећање  (+)    

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos8>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите 

са ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  Мора бити једнак 

колони 2 - колона 6 + колона 7, уз 

толеранцију +/-2. Мора бити 

попуњен. 

<Iznos9>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите 

са ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 8. Мора бити попуњен. 

<Iznos10>  Износ изложености Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos11>  Износ изложености – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњен. 

<Iznos12>  Износ изложености – од чега: по 

основу ризика друге уговорне 

стране 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњен. 

<Iznos13>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – сопствене  

процене LGD параметра - 

Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos14>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – сопствене  

процене LGD параметра - 

Кредитни деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos15>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите – сопствене 

процене LGD параметра 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos16>  Средства обезбеђења у облику 

финансијске имовине 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен.  
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<Iznos17>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - непокретности 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos18>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - остала материјална 

средства обезбеђења 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен.  

<Iznos19>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - потраживања 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos20>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – изложености 

код којих је коришћен PD 

параметaр пружаоца заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos21>  Просечни LGD параметар 

пондерисан изложеношћу (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и два децимална 

места. Не сме бити негативан број. 

Не сме бити већи од 100. Мора бити 

попуњен. 

<Iznos22>  Просечна рочност пондерисана 

изложеношћу (у данима) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен.  

<Iznos23>  Ризиком пондерисана 

изложеност  

пре примене фактора умањења 

из тачке 36а. Одлуке о 

адекватности капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos24> Капитални захтев Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 

0,08 × Iznos23, заокружено на цео 

број. Мора бити попуњен. 

<Iznos25> Износ очекиваних губитака Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos26> Oпштa и специфичнa 

прилагођавања за кредитни 

ризик, додатнa усклађивања 

вредности  и другa смањења 

регулаторног капитала  (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos27> Број дужника Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos28>  Ризиком пондерисана 

изложеност  

после  примене фактора 

умањења из тачке 36а.Одлуке о 

адекватности капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.   

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра 
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Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Износи се достављају у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није 

другачије наведено. 
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<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 
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<Iznos28>0</Iznos28> 

       </SlogIRBMSPH1> 

       <SlogIRBMSPH15> 

            <RedniBroj>1</RedniBroj> 

            <Opis>opis</Opis> 

  <Iznos1>1.00</Iznos1> 

  <Iznos2>25638</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

<Iznos28>0</Iznos28> 

        </SlogIRBMSPH15> 

</SlogIRBMSPH> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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34.  IRBOFLH – ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛОЖЕНОСТИМА ПРЕМА 

ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ОБЕЗБЕЂЕНИМ ХИПОТЕКАМА НА 

НЕПОКРЕТНОСТИМА, ОСИМ ИЗЛОЖЕНОСТИ ПРЕМА МАЛИМ И 

СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (Образац ИРБ-ОФЛХ) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogIRBOFLH> 

<VrstaPristupa> Врста IRB приступа Мора бити попуњено само са шифром 

2, дужине 1. 

2 - AIRB  

<SlogIRBOFLH1> 

 

<SifraPodatka>  Шифра податка који се доставља  Шифра из кодекса шифара НБС 

(Шифарник за Образац ИРБ). Мора 

бити попуњено.  

<Iznos1>  PD параметар рејтинг категорије 

или скупа изложености   

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и 2 децимална места. Не 

сме бити негативан број. Не сме бити 

већи од 100. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 12 

и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos2>  Бруто изложеност  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos3>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos4>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - Кредитни 

деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos5>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos6>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

умањење (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак збиру 

колона од 3 до 5 уз толеранцију +/- 2. 

Мора бити попуњено, осим за шифре 4, 

6, 7, 8, 9, 91, 10,11 и 12 за које се не 

попуњава. 
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<Iznos7>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

увећање  (+)    

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos8>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  Мора бити једнак 

колони 2 - колона 6 + колона 7, уз 

толеранцију +/-2. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos9>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) – од чега: ванбилансне 

ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 8. Мора бити попуњено, осим за 

шифре 2, 3, 4, 41, 42, 43 и 14 за које се 

не попуњава. 

<Iznos10>  Износ изложености Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos11>  Износ изложености – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњено, осим 

за шифре 2, 3, 4, 41, 42, 43 и 14 за које 

се не попуњава. 

<Iznos12>  Износ изложености – од чега: по 

основу ризика друге уговорне 

стране 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњено, осим 

за шифре 2, 3, 4, 41, 42 и 43 за које се 

не попуњава. 

<Iznos13>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - сопствене 

процене LGD параметра -

Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos14>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - сопствене 

процене LGD параметра - 

Кредитни деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos15>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите – сопствене 

процене LGD параметра 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 
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<Iznos16>  Средства обезбеђења у облику 

финансијске имовине 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos17>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - непокретности 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos18>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - остала материјална 

средства обезбеђења 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 

13 за које се не попуњава. 

<Iznos19>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - потраживања 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos20>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – изложености 

код којих је коришћен PD 

параметaр пружаоца заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 12 

и 13 за које се не попуњава.  

<Iznos21>  Просечни LGD параметар 

пондерисан изложеношћу (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и два децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4,6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 12 

и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos22>  Просечна рочност пондерисана 

изложеношћу (у данима) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела. Не сме бити негативан 

број. Мора бити попуњено, осим за 

шифре4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 12, 13 и 14 

за које се не попуњава. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност  

пре примене фактора умањења из 

тачке 36а. Одлуке о адекватности 

капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

Мора бити попуњено, осим за шифре 4 

и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos24> Капитални захтев 

  

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за које се не 

попуњава. Мора бити једнак 0,08x 

Iznos23, заокружено на цео број. 

<Iznos25> Износ очекиваних губитака Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 
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осим за шифре 4 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos26> Oпштa и специфичнa 

прилагођавања за кредитни ризик, 

додатнa усклађивања вредности и 

другa смањења регулаторног 

капитала  (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos27> Број дужника Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos28>  Ризиком пондерисана изложеност  

после примене фактора умањења 

из тачке 36а. Одлуке о 

адекватности капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<SlogIRBOFLH15> 

<RedniBroj> Редни број рејтинг категорије / 

скупа изложености. 

Уносе се подаци по колонама за 

онолико редова (шифара) колико 

банка примењује рејтинг 

категорија / скупова изложености. 

Број редова не сме бити мањи од 8, 

нити већи од броја дужника 

приказаног у реду 1. Укупна 

изложеност (шифра податка 1), 

колона 27 (Iznos27). 

Мора бити попуњен. 

Максималне дужине 10.  Подаци 

морају бити поређани према растућем 

редоследу износа приказаног у колони 

1, при чему у последњем реду у колони 

1 мора бити уписан износ 100. 

<Opis>  Назив рејтинг категорије / скупа 

изложености 

Мора бити попуњен. 

Максималне дужине 200. 

<Iznos1>  PD параметар рејтинг категорије 

или скупа изложености   

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и 2 децимална места. Не 

сме бити негативан број. Не сме бити 

већи од 100. Мора бити попуњен. 

<Iznos2>  Бруто изложеност  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos3>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos4>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – Кредитни 

деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos5>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 
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<Iznos6>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

умањење (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак збиру 

колона од 3 до 5 уз толеранцију +/- 2. 

Мора бити попуњен. 

<Iznos7>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

увећање  (+)    

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos8>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  Мора бити једнак 

колони 2 - колона 6 + колона 7, уз 

толеранцију +/-2. Мора бити попуњен. 

<Iznos9>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) – од чега: ванбилансне 

ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 8. Мора бити попуњен. 

<Iznos10>  Износ изложености Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos11>  Износ изложености – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњен. 

<Iznos12>  Износ изложености – од чега: по 

основу ризика друге уговорне 

стране 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњен. 

<Iznos13>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – сопствене  

процене LGD параметра - 

Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos14>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – сопствене  

процене LGD параметра - 

Кредитни деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos15>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите – сопствене 

процене LGD параметра 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos16>  Средства обезбеђења у облику 

финансијске имовине 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен.  

<Iznos17>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - непокретности 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 
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<Iznos18>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - остала материјална 

средства обезбеђења 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен.  

<Iznos19>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - потраживања 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos20>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – изложености 

код којих је коришћен PD 

параметaр пружаоца заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos21>  Просечни LGD параметар 

пондерисан изложеношћу (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и два децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити попуњен. 

<Iznos22>  Просечна рочност пондерисана 

изложеношћу (у данима) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела. Не сме бити негативан 

број. Мора бити попуњен. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност  

пре примене фактора умањења из 

тачке 36а. Одлуке о адекватности 

капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos24> Капитални захтев Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 0,08 

× Iznos23, заокружено на цео број. 

Мора бити попуњен. 

<Iznos25> Износ очекиваних губитака Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos26> Oпштa и специфичнa 

прилагођавања за кредитни ризик, 

додатнa усклађивања вредности  и 

другa смањења регулаторног 

капитала  (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos27> Број дужника Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos28>  Ризиком пондерисана изложеност  

после примене фактора умањења 

из тачке 36а. Одлуке о 

адекватности капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Износи се достављају у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није 

другачије наведено. 
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Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>IRBOFLH</Obrazac> 

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145, Email: Petar.Petrovic@nbs.rs</Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogIRBOFLH> 

     <VrstaPrihoda>2<VrstaPrihoda> 

     <SlogIRBOFLH1> 

            <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

  <Iznos1>4.00</Iznos1> 

  <Iznos2>35684</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

<Iznos28>0</Iznos28> 

       </SlogIRBOFLH1> 

       <SlogIRBOFLH15> 

            <RedniBroj>1</RedniBroj> 

            <Opis>opis</Opis> 

  <Iznos1>1.00</Iznos1> 
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  <Iznos2>25638</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

<Iznos28>0</Iznos28> 

        </SlogIRBMOFLH15> 

</SlogIRBOFLH> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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35. IRBRFL – ИЗВЕШТАЈ О КВАЛИФИКОВАНИМ РЕВОЛВИНГ 

ИЗЛОЖЕНОСТИМА ПРЕМА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА (Образац ИРБ-

РФЛ) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogIRBRFL1> 

<VrstaPristupa> Врста IRB приступа Мора бити попуњено само са шифром 

2, дужине 1. 

2 - AIRB  

<SlogIRBRFL> 

 

<SifraPodatka>  Шифра податка који се доставља  Шифра из кодекса шифара НБС 

(Шифарник за Образац ИРБ). Мора 

бити попуњено.  

<Iznos1>  PD параметар рејтинг категорије 

или скупа изложености   

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и 2 децимална места. Не 

сме бити негативан број. Не сме бити 

већи од 100. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos2>  Бруто изложеност  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos3>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos4>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - Кредитни 

деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos5>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos6>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

умањење (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 

збиру колона од 3 до 5 уз толеранцију 

+/- 2. Мора бити попуњено, осим за 

шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 12 за 

које се не попуњава. 
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<Iznos7>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

увећање  (+)    

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos8>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  Мора бити једнак 

колони 2 - колона 6 + колона 7, уз 

толеранцију +/-2. Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4 за коју се 

не попуњава. 

<Iznos9>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) – од чега: ванбилансне 

ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 8. Мора бити попуњено, осим 

за шифре 2, 3, 4, 41, 42, 43 и 14 за које 

се не попуњава. 

<Iznos10>  Износ изложености Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos11>  Износ изложености – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњено, осим 

за шифре 2, 3, 4, 41, 42, 43 и 14 за које 

се не попуњава. 

<Iznos12>  Износ изложености – од чега: по 

основу ризика друге уговорне 

стране 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњено, осим 

за шифре 2, 3, 4, 41, 42 и 43 за које се 

не попуњава. 

<Iznos13>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - сопствене 

процене LGD параметра -

Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos14>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - сопствене 

процене LGD параметра - 

Кредитни деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos15>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите – сопствене 

процене LGD параметра 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 
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<Iznos16>  Средства обезбеђења у облику 

финансијске имовине 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos17>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - непокретности 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos18>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - остала материјална 

средства обезбеђења 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 

13 за које се не попуњава. 

<Iznos19>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - потраживања 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos20>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – изложености 

код којих је коришћен PD 

параметaр пружаоца заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4,6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 12 

и 13 за које се не попуњава.  

<Iznos21>  Просечни LGD параметар 

пондерисан изложеношћу (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и два децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4,6, 7, 8, 9, 

91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos22>  Просечна рочност пондерисана 

изложеношћу (у данима) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела. Не сме бити негативан 

број. Мора бити попуњено, осим за 

шифре 4,6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 12, 13 и 14 

за које се не попуњава. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност  

пре примене фактора умањења из 

тачке 36а. Одлуке о адекватности 

капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4 и 13 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos24> Капитални захтев 

 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

Мора бити једнак 0,08 × Iznos23, 

заокружено на цео број. 
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<Iznos25> Износ очекиваних губитака Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos26> Oпштa и специфичнa 

прилагођавања за кредитни ризик, 

додатнa усклађивања вредности  и 

другa смањења регулаторног 

капитала  (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos27> Број дужника Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos28>  Ризиком пондерисана изложеност  

после примене фактора умањења 

из тачке 36а. Одлуке о 

адекватности капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<SlogIRBRFL15> 

<RedniBroj> Редни број рејтинг категорије / 

скупа изложености. 

Уносе се подаци по колонама за 

онолико редова (шифара) колико 

банка примењује рејтинг 

категорија / скупова изложености. 

Број редова не сме бити мањи од 8, 

нити већи од броја дужника 

приказаног у реду 1. Укупна 

изложеност (шифра податка 1), 

колона 27 (Iznos27). 

Мора бити попуњен. 

Максималне дужине 10.  Подаци 

морају бити поређани према растућем 

редоследу износа приказаног у колони 

1, при чему у последњем реду у колони 

1 мора бити уписан износ 100. 

<Opis>  Назив рејтинг категорије / скупа 

изложености 

Мора бити попуњен. 

Максималне дужине 200. 

<Iznos1>  PD параметар рејтинг категорије 

или скупа изложености   

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и 2 децимална места. Не 

сме бити негативан број. Не сме бити 

већи од 100. Мора бити попуњен. 

<Iznos2>  Бруто изложеност  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos3>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos4>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – Кредитни 

деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 
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<Iznos5>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos6>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

умањење (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 

збиру колона од 3 до 5 уз толеранцију 

+/- 2. Мора бити попуњен. 

<Iznos7>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

увећање  (+)    

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos8>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  Мора бити једнак 

колони 2 - колона 6 + колона 7, уз 

толеранцију +/-2. Мора бити попуњен. 

<Iznos9>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) – од чега: ванбилансне 

ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 8. Мора бити попуњен. 

<Iznos10>  Износ изложености Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos11>  Износ изложености – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњен. 

<Iznos12>  Износ изложености – од чега: по 

основу ризика друге уговорне 

стране 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњен. 

<Iznos13>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – сопствене  

процене LGD параметра - 

Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos14>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – сопствене  

процене LGD параметра - 

Кредитни деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos15>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите – сопствене 

процене LGD параметра 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos16>  Средства обезбеђења у облику 

финансијске имовине 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен.  
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<Iznos17>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - непокретности 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos18>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - остала материјална 

средства обезбеђења 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен.  

<Iznos19>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - потраживања 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos20>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – изложености 

код којих је коришћен PD 

параметaр пружаоца заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos21>  Просечни LGD параметар 

пондерисан изложеношћу (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и два децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити попуњен. 

<Iznos22>  Просечна рочност пондерисана 

изложеношћу (у данима) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела. Не сме бити негативан 

број. Мора бити попуњен. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност  

пре примене фактора умањења из 

тачке 36а. Одлуке о адекватности 

капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos24> Капитални захтев Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 0,08 

× Iznos23, заокружено на цео број. 

Мора бити попуњен. 

<Iznos25> Износ очекиваних губитака Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos26> Oпштa и специфичнa 

прилагођавања за кредитни ризик, 

додатнa усклађивања вредности и 

другa смањења регулаторног 

капитала  (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos27> Број дужника Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos28>  Ризиком пондерисана изложеност  

после примене фактора умањења 

из тачке 36а. Одлуке о 

адекватности капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 
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Износи се достављају у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није 

другачије наведено. 
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36.  IRBOMSP – ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛИМ ИЗЛОЖЕНОСТИМА ПРЕМА 

МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ИЗ КЛАСЕ 

ИЗЛОЖЕНОСТИ ПРЕМА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА (Образац ИРБ-

ОМСП (ФЛ)) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogIRBOMSP> 

<VrstaPristupa> Врста IRB приступа Мора бити попуњено само са шифром 

2, дужине 1. 

2 - AIRB  

<SlogIRBOMSP1> 

<SifraPodatka>  Шифра податка који се доставља  Шифра из кодекса шифара НБС 

(Шифарник за Образац ИРБ). Мора 

бити попуњено.  

<Iznos1>  PD параметар рејтинг категорије 

или скупа изложености   

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и 2 децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 

91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos2>  Бруто изложеност  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos3>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos4>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - Кредитни 

деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos5>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos6>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

умањење (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 

збиру колона од 3 до 5 уз толеранцију 

+/- 2. Мора бити попуњено, осим за 
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шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 12 за 

које се не попуњава. 

<Iznos7>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

увећање  (+)    

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos8>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  Мора бити једнак 

колони 2 - колона 6 + колона 7, уз 

толеранцију +/-2. Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4 за коју се 

не попуњава. 

<Iznos9>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) – од чега: ванбилансне 

ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 8. Мора бити попуњено, осим 

за шифре 2, 3, 4, 41, 42, 43 и 14 за које 

се не попуњава. 

<Iznos10>  Износ изложености Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos11>  Износ изложености – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњено, осим 

за шифре 2, 3, 4, 41, 42, 43 и 14 за које 

се не попуњава. 

<Iznos12>  Износ изложености – од чега: по 

основу ризика друге уговорне 

стране 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњено, осим 

за шифре 2, 3, 4, 41, 42 и 43 за које се 

не попуњава. 

<Iznos13>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - сопствене 

процене LGD параметра -Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 

11,12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos14>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - сопствене 

процене LGD параметра - Кредитни 

деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos15>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите – сопствене 

процене LGD параметра 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 
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осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos16>  Средства обезбеђења у облику 

финансијске имовине 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos17>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - непокретности 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos18>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - остала материјална 

средства обезбеђења 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 

13 за које се не попуњава. 

<Iznos19>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - потраживања 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos20>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – изложености 

код којих је коришћен PD 

параметaр пружаоца заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава.  

<Iznos21>  Просечни LGD параметар 

пондерисан изложеношћу (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и два децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 

91, 10, 11, 12 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos22>  Просечна рочност пондерисана 

изложеношћу (у данима) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела. Не сме бити негативан 

број. Мора бити попуњено, осим за 

шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 12, 13 и 

14 за које се не попуњава. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност  

пре примене фактора умањења из 

тачке 36а. Одлуке о адекватности 

капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos24> Капитални захтев  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4  за које се не 

попуњава. Мора бити једнак 0,08 × 

Iznos23, заокружено на цео број. 
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<Iznos25> Износ очекиваних губитака Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos26> Oпштa и специфичнa 

прилагођавања за кредитни ризик, 

додатнa усклађивања вредности и 

другa смањења регулаторног 

капитала  (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos27> Број дужника Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 13 за које се не попуњава. 

<Iznos28>  Ризиком пондерисана изложеност  

после примене фактора умањења из 

тачке 36а. Одлуке о адекватности 

капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<SlogIRBOMSP15> 

<RedniBroj> Редни број рејтинг категорије / 

скупа изложености. Уносе се 

подаци по колонама за онолико 

редова (шифара) колико банка 

примењује рејтинг категорија / 

скупова изложености. Број редова 

не сме бити мањи од 8, нити већи 

од броја дужника приказаног у реду 

1. Укупна изложеност (шифра  

податка 1), колона 27 (Iznos27). 

Мора бити попуњен. 

Максималне дужине 10.  Подаци 

морају бити поређани према растућем 

редоследу износа приказаног у колони 

1, при чему у последњем реду у 

колони 1 мора бити уписан износ 100. 

<Opis>  Назив рејтинг категорије / скупа 

изложености 

Мора бити попуњен. 

Максималне дужине 200. 

<Iznos1>  PD параметар рејтинг категорије 

или скупа изложености   

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и 2 децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити 

попуњен. 

<Iznos2>  Бруто изложеност  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos3>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos4>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – Кредитни 

деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 
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<Iznos5>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos6>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

умањење (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 

збиру колона од 3 до 5 уз толеранцију 

+/- 2. Мора бити попуњен. 

<Iznos7>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

увећање  (+)    

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos8>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  Мора бити једнак 

колони 2 - колона 6 + колона 7, уз 

толеранцију +/-2. Мора бити попуњен. 

<Iznos9>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) – од чега: ванбилансне 

ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 8. Мора бити попуњен. 

<Iznos10>  Износ изложености Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos11>  Износ изложености – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњен. 

<Iznos12>  Износ изложености – од чега: по 

основу ризика друге уговорне 

стране 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњен. 

<Iznos13>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – сопствене  

процене LGD параметра - 

Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos14>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – сопствене  

процене LGD параметра - Кредитни 

деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos15>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите – сопствене 

процене LGD параметра 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos16>  Средства обезбеђења у облику 

финансијске имовине 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен.  
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<Iznos17>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - непокретности 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos18>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - остала материјална 

средства обезбеђења 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен.  

<Iznos19>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - потраживања 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos20>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – изложености 

код којих је коришћен PD 

параметaр пружаоца заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos21>  Просечни LGD параметар 

пондерисан изложеношћу (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и два децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити 

попуњен. 

<Iznos22>  Просечна рочност пондерисана 

изложеношћу (у данима) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела. Не сме бити негативан 

број. Мора бити попуњен. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност  

пре примене фактора умањења из 

тачке 36а. Одлуке о адекватности 

капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos24> Капитални захтев 

  

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

Мора бити једнак 0,08 × Iznos23, 

заокружено на цео број. 

<Iznos25> Износ очекиваних губитака Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos26> Oпштa и специфичнa 

прилагођавања за кредитни ризик, 

додатнa усклађивања вредности и 

другa смањења регулаторног 

капитала  (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos27> Број дужника Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos28>  Ризиком пондерисана изложеност  

после примене фактора умањења из 

тачке 36а. Одлуке о адекватности 

капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.   

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра 
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Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Износи се достављају у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није 

другачије наведено. 

 

 

 

Пример података у XML формату. 
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  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 
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  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 



231/387 

<Iznos27>0</Iznos27> 

<Iznos28>0</Iznos28> 
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  <Iznos23>0</Iznos23> 
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37. IRBOIFL – ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛИМ ИЗЛОЖЕНОСТИМА ПРЕМА 

ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА, ОСИМ ИЗЛОЖЕНОСТИ ПРЕМА МАЛИМ И 

СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (Образац ИРБ-ОИ (ФЛ)) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogIRBOIFL> 

<VrstaPristupa> Врста IRB приступа Мора бити попуњено само са шифром 

2, дужине 1. 

2 - AIRB  

<SlogIRBOIFL1>   

<SifraPodatka>  Шифра податка који се доставља  Шифра из кодекса шифара НБС 

(Шифарник за Образац ИРБ). Мора 

бити попуњено.  

<Iznos1>  PD параметар рејтинг категорије 

или скупа изложености   

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и 2 децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 

91, 10, 11, 12 и 14 за које се не 

попуњава. 

<Iznos2>  Бруто изложеност  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos3>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos4>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - Кредитни 

деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos5>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos6>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

умањење (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 

збиру колона од 3 до 5 уз толеранцију 

+/- 2. Мора бити попуњено, осим за 

шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 12 за 

које се не попуњава. 
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<Iznos7>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

увећање  (+)    

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11 и 

12 за које се не попуњава. 

<Iznos8>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  Мора бити једнак 

колони 2 - колона 6 + колона 7, уз 

толеранцију +/-2. Мора бити 

попуњено, осим за шифру 4 за коју се 

не попуњава. 

<Iznos9>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) – од чега: ванбилансне 

ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 8. Мора бити попуњено, осим 

за шифре 2, 3, 4, 41, 42, 43 за које се 

не попуњава. 

<Iznos10>  Износ изложености Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos11>  Износ изложености – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњено, осим 

за шифре 2, 3, 4, 41, 42, 43 за које се 

не попуњава. 

<Iznos12>  Износ изложености – од чега: по 

основу ризика друге уговорне 

стране 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњено, осим 

за шифре 2, 3, 4, 41, 42 и 43 за које се 

не попуњава. 

<Iznos13>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - сопствене 

процене LGD параметра -

Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 143 за које се не попуњава. 

<Iznos14>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - сопствене 

процене LGD параметра - 

Кредитни деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 14 за које се не попуњава. 

<Iznos15>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите – сопствене 

процене LGD параметра 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 14 за које се не попуњава. 
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<Iznos16>  Средства обезбеђења у облику 

финансијске имовине 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 14 за које се не попуњава. 

<Iznos17>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - непокретности 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 14 за које се не попуњава. 

<Iznos18>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - остала материјална 

средства обезбеђења 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 

14 за које се не попуњава. 

<Iznos19>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - потраживања 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 14 за које се не попуњава. 

<Iznos20>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – изложености 

код којих је коришћен PD 

параметaр пружаоца заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4,6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 14 за које се не попуњава.  

<Iznos21>  Просечни LGD параметар 

пондерисан изложеношћу (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и два децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4,6, 7, 8, 9, 

91, 10, 11, 12 и 14 за које се не 

попуњава. 

<Iznos22>  Просечна рочност пондерисана 

изложеношћу (у данима) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела. Не сме бити негативан 

број. Мора бити попуњено, осим за 

шифре 4,6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 12 и 14 за 

које се не попуњава. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност  

пре примене фактора умањења из 

тачке 36а. Одлуке о адекватности 

капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4 и 13 за које се не 

попуњава. 

<Iznos24> Капитални захтев Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 0,08 

× Iznos23, заокружено на цео број. 

Мора бити попуњено, осим за шифре 

4 и 14 за које се не попуњава. 

<Iznos25> Износ очекиваних губитака Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 
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негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos26> Oпштa и специфичнa 

прилагођавања за кредитни ризик, 

додатнa усклађивања вредности и 

другa смањења регулаторног 

капитала  (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 

12 и 14 за које се не попуњава. 

<Iznos27> Број дужника умерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos28>  Ризиком пондерисана изложеност  

после примене фактора умањења 

из тачке 36а. Одлуке о 

адекватности капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 4 за коју се не 

попуњава. 

<SlogIRBOIFL15> 

<RedniBroj> Редни број рејтинг категорије / 

скупа изложености. 

Уносе се подаци по колонама за 

онолико редова (шифара) колико 

банка примењује рејтинг 

категорија / скупова изложености. 

Број редова не сме бити мањи од 

8, нити већи од броја дужника 

приказаног у реду 1. Укупна 

изложеност (шифра податка 1), 

колона 27 (Iznos27). 

Мора бити попуњен. 

Максималне дужине 10.  Подаци 

морају бити поређани према растућем 

редоследу износа приказаног у колони 

1, при чему у последњем реду у 

колони 1 мора бити уписан износ 100. 

<Opis>  Назив рејтинг категорије / скупа 

изложености 

Мора бити попуњен. 

Максималне дужине 200. 

<Iznos1>  PD параметар рејтинг категорије 

или скупа изложености   

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и 2 децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити 

попуњен. 

<Iznos2>  Бруто изложеност  Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos3>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos4>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – Кредитни 

деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos5>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 
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<Iznos6>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

умањење (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 

збиру колона од 3 до 5 уз толеранцију 

+/- 2. Мора бити попуњен. 

<Iznos7>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите – Укупно 

увећање  (+)    

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos8>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број.  Мора бити једнак 

колони 2 - колона 6 + колона 7, уз 

толеранцију +/-2. Мора бити попуњен. 

<Iznos9>  Изложеност после примене 

инструмената кредитне заштите са 

ефектима прилагођавања PD 

параметра (пре примене фактора 

конверзије) – од чега: ванбилансне 

ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 8. Мора бити попуњен. 

<Iznos10>  Износ изложености Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos11>  Износ изложености – од чега: 

ванбилансне ставке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњен. 

<Iznos12>  Износ изложености – од чега: по 

основу ризика друге уговорне 

стране 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 10. Мора бити попуњен. 

<Iznos13>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – сопствене  

процене LGD параметра - 

Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos14>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – сопствене  

процене LGD параметра - 

Кредитни деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos15>  Остали инструменти материјалне 

кредитне заштите – сопствене 

процене LGD параметра 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos16>  Средства обезбеђења у облику 

финансијске имовине 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен.  

<Iznos17>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - непокретности 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 
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<Iznos18>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - остала материјална 

средства обезбеђења 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен.  

<Iznos19>  Oстала подобна средства 

обезбеђења - потраживања 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos20>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите – изложености 

код којих је коришћен PD 

параметaр пружаоца заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos21>  Просечни LGD параметар 

пондерисан изложеношћу (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и два децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме 

бити већи од 100. Мора бити 

попуњен. 

<Iznos22>  Просечна рочност пондерисана 

изложеношћу (у данима) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела. Не сме бити негативан 

број. Мора бити попуњен. 

<Iznos23>  Ризиком пондерисана изложеност  

пре примене фактора умањења из 

тачке 36а. Одлуке о адекватности 

капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos24> Капитални захтев Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 0,08 

× Iznos23, заокружено на цео број. 

Мора бити попуњен. 

<Iznos25> Износ очекиваних губитака Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos26> Oпштa и специфичнa 

прилагођавања за кредитни ризик, 

додатнa усклађивања вредности и 

другa смањења регулаторног 

капитала  (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos27> Број дужника Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњен. 

<Iznos28>  Ризиком пондерисана изложеност  

после примене фактора умањења 

из тачке 36а. Одлуке о 

адекватности капитала банке 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Износи се достављају у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није 

другачије наведено. 
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Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
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  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

<Iznos28>0</Iznos28> 

       </SlogIRBOIFL1> 

       <SlogIRBOIFL15> 

            <RedniBroj>1</RedniBroj> 

            <Opis>opis</Opis> 

  <Iznos1>1.00</Iznos1> 

  <Iznos2>25638</Iznos2> 
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  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

<Iznos28>0</Iznos28> 

        </SlogIRBOIFL15> 

</SlogIRBOI> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



240/387 

38.  IRBVU– ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛОЖЕНОСТИМА ПО ОСНОВУ 

ВЛАСНИЧКИХ УЛАГАЊА (Образац ИРБ-ВУ) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogIRBVU> 

<VrstaPristupa> Врста IRB приступа Мора бити попуњено. Дужине 1. 

1 - FIRB  

2 - AIRB  

<SlogIRBVU1> 

 

<SifraPodatka>  Шифра податка који се доставља  Шифра из кодекса шифара НБС. Мора 

бити попуњено.  

<Iznos1>  PD параметар рејтинг категорије 

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и 2 децимална места. Не 

сме бити негативан број. Не сме бити 

већи од 100. Мора бити попуњено, осим 

за шифре 1, 3, 31, 32, 33, 4 и 5 за које се 

не попуњава. 

<Iznos2>  Бруто изложеност Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 1 и 5 за које се не 

попуњава. 

<Iznos3>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 1, 31, 32, 33, 4 и 5 за које 

се не попуњава. 

<Iznos4>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - Кредитни 

деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 1, 31, 32, 33, 4 и 5 за које 

се не попуњава. 

<Iznos5>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - Укупно 

умањење (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак збиру 

колона 3 и 4, уз толеранцију +/- 2. Мора 

бити попуњено, осим за шифре 1, 31, 

32, 33, 4 и 5 за које се не попуњава. 

<Iznos6>  Износ изложености Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 1, 4 и 5 за које се не 

попуњава. 

<Iznos7>  Просечан LGD параметар 

пондерисан изложеношћу (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и 2 децимална места. Не 

сме бити негативан број. Не сме бити 

већи од 100. Мора бити попуњено, осим 
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за шифре 1, 3, 31, 32, 33, 4 и 5 за које се 

не попуњава. 

<Iznos8>  Износ кредитним ризиком 

пондерисане изложености 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

<Iznos9>  Капитални захтев Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 0,08 ×  

колона 8, заокружено на цео број. 

<Iznos10>  Додатне информације: EL 

параметар 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 1, 4 и 5 за које се не 

попуњава. 

<SlogIRBVU6> 

<RedniBroj> Редни број рејтинг категорије  Уносе се подаци у колонама за онолико 

редова (шифара) колико банка 

примењује рејтинг категорија. 

<Opis>  Приказ укупне изложености према 

PD/LGD приступу по рејтинг 

категоријама. 

Мора бити попуњен. 

Максималне дужине 200. 

<Iznos1>  PD параметар рејтинг категорије 

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и 2 децимална места. Не 

сме бити негативан број. Не сме бити 

већи од 100. Мора бити попуњено. 

<Iznos2>  Бруто изложеност Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos3>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - Гаранције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos4>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите - Кредитни 

деривати 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos5>  Ефекти примене инструмената 

кредитне заштите - Укупно 

умањење (-) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак збиру 

колона 3 и 4, уз толеранцију +/- 2. Мора 

бити попуњено. 

<Iznos6>  Износ изложености Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos7>  Просечан LGD параметар 

пондерисан изложеношћу (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 3 цела и 2 децимална места. Не 

сме бити негативан број. Не сме бити 

већи од 100. Мора бити попуњено. 
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<Iznos8>  Износ кредитним ризиком 

пондерисане изложености 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos9>  Капитални захтев Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 0,08 ×  

колона 8, заокружено на цео број. Мора 

бити попуњено. 

<Iznos10>  Додатне информације: EL 

параметар 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Износи се достављају у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није 

другачије наведено. 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>IRBVU</Obrazac> 

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145, Email: Petar.Petrovic@nbs.rs</Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogIRBVU> 

     <VrstaPristupa>1<VrstaPristupa> 

     <SlogIRBVU1>             

             <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

  <Iznos1>256487</Iznos1> 

  <Iznos2>0</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

       </SlogIRBVU1> 

       <SlogIRBVU6> 

            <RedniBroj>1</RedniBroj> 

            <Opis>opis</Opis> 
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  <Iznos1>2564</Iznos1> 

  <Iznos2>0</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

        </SlogIRBVU6> 

</SlogIRBVU> 

SlogIRBVU> 

     <VrstaPristupa>2<VrstaPristupa> 

     <SlogIRBVU1>             

             <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

  <Iznos1>256487</Iznos1> 

  <Iznos2>0</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

       </SlogIRBVU1> 

       <SlogIRBVU6> 

            <RedniBroj>1</RedniBroj> 

            <Opis>opis</Opis> 

  <Iznos1>2564</Iznos1> 

  <Iznos2>0</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

        </SlogIRBVU6> 

</SlogIRBVU> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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Шифарник за Образац IRBVU  
 

Шифра 

xml 

Шифра 

обрасца 

Назив 

1 1 Укупна изложеност по основу власничких улагања 

2 2 PD/LGD приступ: укупно 

3 3 Приступ једноставних пондера ризика: укупно 

31 3.1. 190% 

32 3.2. 290% 

33 3.3. 370% 

4 4 Приступ интерних модела 

5 5 
Изложености по основу власничких улагања на које се примењују 

други пондери ризика 

 

 

 

 

 

Рачунске контроле које се раде на пријему података: 

 

IRBVU - код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке који се 

достављају, уз толеранцију која је назначена за сваку контролу: 

 

1. Износи за све колоне шифре 1 = збиру износа за све колоне шифре 2 + шифре 3 + шифре 4 

+ шифре 5 (нпр. Износ2 за шифру 1 = Износ2 за шифру 2 + Износ2 за шифру 3 + Износ2 за 

шифру 4 + Износ2 за шифру 5; 

2. Износи за све колоне шифре 3, осим колоне 7 (износ7)  = збиру износа за све колоне, осим 

колоне 7, за шифре  31  + шифре 32 + шифре 33. 

3. Износи за колону 8 (Износ 8) за шифру 31 = износ за колону 6 (Износ6) за шифру 31 * 1,9 

заокружено на цео број; 

4. Износи за колону 8 (Износ 8) за шифру 32 = износ за колону 6 (Износ6) за шифру 32 * 2,9 

заокружено на цео број; 

5. Износи за колону 8 (Износ 8) за шифру 33 = износ за колону 6 (Износ6) за шифру 33 * 3,7 

заокружено на цео број; 
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39.  IRBSEK – ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ЗАХТЕВИМА ЗА 

КРЕДИТНИ РИЗИК ПО ОСНОВУ СЕКЈУРИТИЗАЦИЈЕ ПРЕМА ИРБ 

ПРИСУТПУ (Образац ИРБ-СЕК) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogIRBSEK> 

<SifraPodatka>  Шифра податка који се доставља  Шифра из кодекса шифара НБС. Мора 

бити попуњено.  

<Iznos1>  Укупан износ  изложености по 

основу секјуритизације 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 и 54 за 

које се не попуњава. 

<Iznos2>  (-) Материјална кредитна заштита 

(Cva) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Мора бити или 0 или 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 и 54 за 

које се не попуњава. 

<Iznos3>  (-) Нематеријална кредитна заштита 

(G*) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Мора бити или 0 или 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 и 54 за 

које се не попуњава. 

<Iznos4>  Номинални износ задржане или 

откупљене кредитне заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 и 54 за 

које се не попуњава. 

<Iznos5>  Секјуритизоване позиције – 

оригинална изложеност пре примене 

фактора конверзије 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Мора бити једнак 

збиру колона од 1 до 4, уз толеранцију 

+/- 3. Мора бити попуњено, осим за 

шифре 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53 и 54 за које се не попуњава. 

<Iznos6>  Технике ублажавања кредитног 

ризика – кредитна заштита са 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Мора бити или 0 или 
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заменом пондера ризика – (-) 

Нематеријална кредитна заштита - 

прилагођена вредност средства 

обезбеђења (GA) 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53 и 54 за које се не 

попуњава. 

<Iznos7>  Технике ублажавања кредитног 

ризика – кредитна заштита са 

заменом пондера ризика – (-) 

Материјална кредитна заштита 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Мора бити или 0 или 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53 и 54 за које се не 

попуњава. 

<Iznos8>  Технике ублажавања кредитног 

ризика – кредитна заштита са 

заменом пондера ризика – (-) Укупно 

умањење 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Мора бити или 0 или 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53 и 54 за које се не 

попуњава. 

<Iznos9>  Технике ублажавања кредитног 

ризика – кредитна заштита са 

заменом пондера ризика – Укупно 

увећање 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53 и 54 за које се не 

попуњава. 

<Iznos10>  Изложеност после примене кредитне 

заштите са заменом 

пондера кредитног ризика 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Мора бити једнак 

збиру колона 5, 8 и 9 уз толеранцију 

+/-2. Мора бити попуњено, осим за 

шифре 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53 и 54 за које се не попуњава. 

<Iznos11>  (-) Сложени метод за финансијска 

средства обезбеђења - вредност 

средства обезбеђења у облику 

финансијске имовине 

коригована фактором волатилности и 

прилагођена за рочну 

неусклађеност (Cvam) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Мора бити или 0 или 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53 и 54 за које се не 

попуњава. 

<Iznos12>  Ефективна вредност изложености 

(Е*) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Мора бити једнак 

збиру колона 10 и 11. Мора бити 

једнак збиру колона од 13 до 16 (уз 

толеранцију +/-3) у свим редовима у 

којима се достављају подаци за колоне 

од 13 до 16. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53 и 54 за које се не 

попуњава. 

<Iznos13>  Ефективна вредност ванбилансних 

изложености разврстана по 

факторима конверзије (E*): 0%  

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 
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45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 и 54 за 

које се не попуњава. 

<Iznos14>  Ефективна вредност ванбилансних 

изложености разврстана по 

факторима конверзије (E*): >0% и 

<=20% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 и 54 за 

које се не попуњава. 

<Iznos15>  Ефективна вредност ванбилансних 

изложености разврстана по 

факторима конверзије (E*): >20% и 

<=50% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 и 54 за 

које се не попуњава. 

<Iznos16>  Ефективна вредност ванбилансних 

изложености разврстана по 

факторима конверзије (E*): >50% и 

<=100% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 и 54 за 

које се не попуњава. 

<Iznos17>  Вредност изложености Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

<Iznos18>  (-) Вредност секјуритизованих 

позиција које представљају одбитну 

ставку од основног акцијског 

капитала 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Мора бити или 0 или 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 16 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos19>  Вредност секјуритизованих позиција 

које се укључују у обрачун износа 

ризиком пондерисаних изложености 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 

збиру колона 17 и 18. 

<Iznos20>  Ниво кредитног квалитета 1 и ниво 

кредитног квалитета са краткорочним 

кредитним рејтингом 1 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 16 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos21>  Ниво кредитног квалитета 2 Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 16 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos22>  Ниво кредитног квалитета 3 Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 16 за коју се не 

попуњава. 
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<Iznos23>  Ниво кредитног квалитета 4 и ниво 

кредитног квалитета са краткорочним 

кредитним рејтингом 2 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 16 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos24> Ниво кредитног квалитета 5 Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 16 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos25> Ниво кредитног квалитета 6 Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 16 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos26> Ниво кредитног квалитета 7 и  ниво 

кредитног квалитета са краткорочним 

кредитним рејтингом 3 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 16 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos27> Ниво кредитног квалитета 8 Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 16 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos28> Ниво кредитног квалитета 9 Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 16 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos29> Ниво кредитног квалитета 10 Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих.  Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 16 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos30> Ниво кредитног квалитета 11 Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 16 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos31> Сви остали нивои кредитног 

квалитета 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 16 за коју се не 

попуњава. 

<Iznos32> Позиције без рејтинга (пондер 

1250%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифру 16 за коју се не 

попуњава. 
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<Iznos33> Метод супервизорске формуле Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 16, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53 и 54 за које се не 

попуњава. 

<Iznos34> пондерисани просек пондера ризика 

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела и 2 децимална места. Не 

сме бити негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 16, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 и 54 за 

које се не попуњава. 

<Iznos35> Изложености са пондерима ризика 

добијеним по основу скупа односних 

секјуритизованих изложености 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 4, 5, 6, 7, 8, 9, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 и 54 за које 

се не попуњава. 

<Iznos36> Изложености са пондерима ризика 

добијеним по основу скупа односних 

секјуритизованих изложености – 

пондерисани просек пондера ризика 

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела и 2 децимална места. Не 

сме бити негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53 и 54 за које се не попуњава. 

<Iznos37> Приступ интерне процене Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 16, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53 и 54 за које се не 

попуњава. 

<Iznos38> Приступ интерне процене – 

пондерисани просек пондера ризика 

(%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела и 2 децимална места. Не 

сме бити негативан број. Мора бити 

попуњено, осим за шифре 16, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 и 54 за 

које се не попуњава. 

<Iznos39> (-) Смањење износа ризиком 

пондерисаних изложености по основу 

прилагођавања за кредитни ризик 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих, Мора бити или 0 или 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53 и 54 за које се не 

попуњава. 

<Iznos40> Ризиком пондерисане изложености Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

<Iznos41> Ризиком пондерисане изложености – 

од чега: синтетичка секјуритизација 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Не сме бити већи од 

колоне 40. 
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<Iznos42> Ефекти примене додатног пондера 

ризика услед неиспуњавања 

прописаних услова 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53 и 54 за које се не 

попуњава. 

<Iznos43> Прилагођавање ризиком пондерисане 

изложености за ефекат рочне 

неусклађености у синтетичкој 

секјуритизацији 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53 и 54 за које се не 

попуњава. 

<Iznos44> Укупан износ ризиком пондерисане 

изложености – Пре примене 

ограничења 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53 и 54 за које се не 

попуњава. 

<Iznos45> Укупан износ ризиком пондерисане 

изложености – Након примене 

ограничења 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 и 54 за 

које се не попуњава. 

<Iznos46> Износ ризиком пондерисаних 

изложености по основу изложености 

које су прешле у класу изложености 

пружаоца кредитне заштите 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено, 

осим за шифре 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 и 54 за 

које се не попуњава. 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Износи се достављају у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није 

другачије наведено. 
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Шифра 

обрасца 

Назив 

1 1 УКУПНА ИЗЛОЖЕНОСТ 

2 2 од чега: ресекјуритизација 

3 3 Иницијатор: укупна изложеност 

4 4 Билансне позиције 

5 5 секјуритизације - А 

6 6 секјуритизације - Б 

7 7 секјуритизације - В 

8 8 ресекјуритизације - Г 

9 9 ресекјуритизације - Д 

10 10 Ванбилансне позиције и деривати 

11 11 секјуритизације - А 

12 12 секјуритизације - Б 

13 13 секјуритизације - В 

14 14 ресекјуритизације - Г 

15 15 ресекјуритизације - Д 

16 16 
Секјуритизоване позиције из уговора о секјуритизацији револвинг 

изложености који садржи одредбу о превременој отплати 

17 17 Инвеститор: укупна изложеност 

18 18 Билансне позиције 

19 19 секјуритизације - А 

20 20 секјуритизације - Б 

21 21 секјуритизације - В 

22 22 ресекјуритизације - Г 

23 23 ресекјуритизације - Д 

24 24 Ванбилансне позиције и деривати 

25 25 секјуритизације - А 

26 26 секјуритизације - Б 

27 27 секјуритизације - В 
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28 28 ресекјуритизације - Г 

29 29 ресекјуритизације - Д 

30 30 Спонзор: укупна изложеност 

31 31 Билансне позиције 

32 32 секјуритизације - А 

33 33 секјуритизације - Б 

34 34 секјуритизације - В 

35 35 ресекјуритизације - Г 

36 36 ресекјуритизације - Д 

37 37 Ванбилансне позиције и деривати 

38 38 секјуритизације - А 

39 39 секјуритизације - Б 

40 40 секјуритизације - В 

41 41 ресекјуритизације - Г 

42 42 ресекјуритизације - Д 

43 43 
Ниво кредитног квалитета 1 и  ниво кредитног квалитета са 

краткорочним кредитним рејтингом 1 

44 44 Ниво кредитног квалитета 2 

45 45 Ниво кредитног квалитета 3 

46 46 
Ниво кредитног квалитета 4 и  ниво кредитног квалитета са 

краткорочним кредитним рејтингом 2 

47 47 Ниво кредитног квалитета 5 

48 48 Ниво кредитног квалитета 6 

49 49 
Ниво кредитног квалитета 7 и ниво кредитног квалитета са 

краткорочним кредитним рејтингом 3 

50 50 Ниво кредитног квалитета 8 

51 51 Ниво кредитног квалитета 9 

52 52 Ниво кредитног квалитета 10 

53 53 Ниво кредитног квалитета 11 

54 54 Сви остали нивои кредитног квалитета и позиције без рејтинга 

 

 

 

 

Рачунске контроле које се раде на пријему података: 

 

IRBSEK - код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке који се 

достављају, уз толеранцију која је назначена за сваку контролу: 

 

1. Износи за све колоне шифре 1, осим износа за колоне 34, 36 и 38 = збиру износа за све 

колоне шифре 3 + шифре 17 + шифре 30 (нпр. Износ2 за шифру 1 = Износ2 за шифру 3 + 

Износ2 за шифру 17 + Износ2 за шифру 30; 

2. Износи за све колоне шифре 2 <= Износи за све колоне шифре 1; 

3. Износи за све колоне шифре 3, осим износа за колоне 34, 36 и 38 = збиру износа за све 

колоне шифре 4 + шифре 10 + шифре 16; 
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4. Износи за све колоне шифре 4, осим износа за колоне 34, 36 и 38 = збиру износа за све 

колоне шифре 5 + шифре 6 + шифре 7 + шифре 8 + шифре 9; 

5. Износи за све колоне шифре 10, осим износа за колоне 34, 36 и 38 = збиру износа за све 

колоне шифре 11 + шифре 12 + шифре 13 + шифре 14 + шифре 15; 

6. Износи за све колоне шифре 17, осим износа за колоне 34, 36 и 38 = збиру износа за све 

колоне шифре 18 + шифре 24; 

7. Износи за све колоне шифре 24, осим износа за колоне 34, 36 и 38 = збиру износа за све 

колоне шифре 25 + шифре 26 + шифре 27 + шифре 28 + шифре 29; 

8. Износи за све колоне шифре 30, осим износа за колоне 34, 36 и 38 = збиру износа за све 

колоне шифре 31 + шифре 37; 

9. Износи за све колоне шифре 31, осим износа за колоне 34, 36 и 38 = збиру износа за све 

колоне шифре 32 + шифре 33 + шифре 34 + шифре 35 + шифре 36; 

10. Износи за све колоне шифре 37, осим износа за колоне 34, 36 и 38 = збиру износа за све 

колоне шифре 38 + шифре 39 + шифре 40 + шифре 41 + шифре 42; 

11. Износ за колону 17 (Износ17) за шифру 4 = износ уа колону 12 (Износ12) за шифру 4; 

12. Износ за колону 17 (Износ17) за шифру 18 = износ уа колону 12 (Износ12) за шифру 18; 

13. Износ за колону 17 (Износ17) за шифру 31 = износ уа колону 12 (Износ12) за шифру 31; 
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Прилог 3 

 

 

40. DKT  – ИЗВЕШТАЈ О КЊИЗИ ТРГОВАЊА – ДНЕВНА СТАЊА 

(Образац ДКТ) 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<Dan>  Редни број радног дана у 

месецу 

Мора бити попуњено за све радне дане у месецу. 

Максималне дужине 3.   

<Datum>  Датум Податак мора бити датумског формата 

DD.MM.YYYY 

Мора бити попуњено за све радне дане у месецу, 

с тим да се подаци 

-за први радни дан у месецу достављају са 

<Dan> = 1 

-  последњи календарски дан месеца увек се 

доставља без обзира да ли је радни дан. 

 Радним даном се не сматрају: субота, недеља, 

као ни дани државних празника који су 

проглашени нерадним данима. 

<Iznos1>  Укупни послови банке  Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број.Не може бити 

0. 

<Iznos2>  Књига трговања Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број.  

<Iznos3>  Учешће књиге трговања у 

укупним пословима 

банке (%) 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 3 

цела, 2 децимална места, мање или једнако 100. 

Не сме бити негативан број.  

Динамика достављања: месечнa, најкасније до 20. у месецу за претходни месец. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није другачије 

наведено 

 

Рачунске контроле које се раде на пријему података: 

 

DKT - код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке који се 

достављају, уз толеранцију која је назначена за сваку контролу: 
 

1. <Iznos2 >  <   <Iznos1>  

2. <Iznos3 > за све датуме   = (<Iznos2>*100)  / <Iznos1>   

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 
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<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>DKT</Obrazac> 

<MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145, Email : PetarPetrovic@nbsrs</Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogDKT> 

 <Dan>1</Dan> 

 <Datum>01.12.2016</Datum> 

 <Iznos1>2377327</Iznos1> 

 <Iznos2>100000</Iznos2> 

 <Iznos3>10</Iznos3> 

</SlogDKT> 

<SlogDKT> 

 <Dan>2</Dan> 

 <Datum>02.12.2016</Datum> 

 <Iznos1>286598</Iznos1> 

 <Iznos2>50000</Iznos2> 

 <Iznos3>8</Iznos3> 

</SlogDKT> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

Пример података у XML формату када банка нема података  

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>DKT</Obrazac> 

<MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145, Email : PetarPetrovic@nbsrs</Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogDKT/> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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41. EKT– ИЗВЕШТАЈ О ЕЛЕМЕНТИМА КЊИГЕ ТРГОВАЊА (Образац 

ЕКТ) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<Sifra>  

Шифра податка који се доставља 

Шифра из кодекса шифара НБС. Мора бити 

попуњено. Банка која има података мора да 

достави барем две шифре податка од којих 

једна мора бити 26. 

<Naziv> Назив инструмента Максималне дужине 200 карактера. За 

шифру податка 26 (Укупно) не треба да 

буде попуњен податак <Naziv>  

<Oznaka>  Ознака хартије од 

вредности/Ознака посла 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

100 карактера. Ознака се не попуљава за 

шифру 26. 

<Iznos1>  Дуга позиција  Мора бити попуњено, осим за шифру 

податка 26. Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos2>  Кратка позиција Мора бити попуњено, осим за шифру 

податка 26. Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos3>  Укупно Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos4> Учешће (%) Мора бити попуњено. Максималне дужине 

3 цела, 2 децимална места, мање или 

једнако 100. Не сме бити негативан број. За 

шифру 26 мора бити 100. 

Динамика достављања: месечнa, најкасније до 20. у месецу за претходни месец. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није другачије 

наведено 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>EKT</Obrazac> 

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145, Email : PetarPetrovic@nbsrs</Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogEKT> 

 <Sifra>1</Sifra> 

 <Naziv> Akcije - Ostalo</Naziv> 
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 <Oznaka>0</Oznaka> 

 <Iznos1>404</Iznos1> 

 <Iznos2>4041</Iznos2> 

 <Iznos3>0</Iznos3> 

            <Iznos4>0</Iznos4> 

</SlogEKT> 

<SlogEKT> 

 <Sifra>26</Sifra> 

 <Naziv> </Naziv> 

 <Oznaka> </Oznaka> 

 <Iznos1>2377327</Iznos1> 

 <Iznos2>2568422</Iznos2> 

 <Iznos3>4954625</Iznos3> 

            <Iznos4>5</Iznos4> 

</SlogEKT> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

Пример података у XML формату када банка нема података  

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

 <DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

 <Obrazac>EKT</Obrazac> 

 <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

 <RedniBroj>1</RedniBroj> 

 <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

 <Kontakt>011-632145, Email : PetarPetrovic@nbsrs</Kontakt> 

 <Banka>1</Banka> 

<SlogEKT/> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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Шифарник за образац EKT 
 

 
Шифра 

xml 

Шифра 

обрасца 

Назив 

1 1. Акције и друга власничка улагања 

2 2. Дужничке хартије од вредности 

3 3. Фјучерси 

4 4. Форварди 

5 5. Свопови 

6 6. Опције 

7 7. Изложености по основу repo уговора и уговора о давању у зајам 

хартија од вредности другој уговорној страни 

8 8. Изложености по основу reverse repo уговора и уговора о узимању у 

зајам хартија од вредности од друге уговорне стране 
9 9. CDS деривати 
10 10. TRS деривати 
11 11. CLN деривати с једним референтним лицем 
12 12. CLN деривати с више референтних лица 
13 13. Кредитни деривати са првим неизмирењем обавезе 

14 14. Кредитни деривати са n-тим неизмирењем обавезе  

15 15. Остали кредитни деривати 

16 16. Роба – материјални производи 

17 17. Робни деривати 

18 18. Изложености по основу неизмирених трансакција 

19 19. Изложености по основу слободних испорука 

20 20. Изложености по основу трансакција с дугим роком измирења 

21 21. Остале преносиве хартије од вредности 

22 22. Уграђени деривати 

23 23. Изложености по основу трансакција кредитирања трговине хартијама 

од вредности 

24 24. Позиције по основу уговора о покровитељству емисије хартија од 

вредности  

25 25. Остале изложености 

26 26. УКУПНО (збир позиција од 1. до 25.) 

 

Рачунске контроле које се раде на пријему података: 

 

EKT - код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке који се 

достављају, уз толеранцију која је назначена за сваку контролу: 
 

1. <Iznos3 >   =  збиру <Iznos1> + <Iznos2> за сваку шифру осим шифре 26 

2. <Iznos3 >  за шифру 26  =  збиру <Iznos3> за шифре од 1 до 25 

3. <Iznos4 > за сваку шифру осим шифре 26  =  (<Iznos3> *100) за сваку шифру осим 

шифре 26  / <Iznos3> за шифру 26 

4. <Iznos4 > за сваку шифру осим шифре 26  <= 100 

5. <Iznos4 > за шифру  26  = 100 
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42. DHOVOC1 – ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОПШТИ 

ЦЕНОВНИ РИЗИК ПО ОСНОВУ ДУЖНИЧКИХ ХАРТИЈАОД ВРЕДНОСТИ 

(МЕТОД ДОСПЕЋА) (Образац ДХОВ-ОЦ 1) 

 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SifraValute> Шифра валуте Алфанумеричка шифра валуте дужине 3 

карактера, осим за колону са шифром валуте 

UKUP у којој се доставља само шифра податка 16 

збирно за све валуте. 

<SifraPodatka>  Шифра податка који се 

доставља 

Шифра из кодекса шифара НБС. Мора бити 

попуњено. 

<Iznos1>  Отворена позиција -  Дуга Мора бити попуњено, осим за шифре података 

A,B,V,G,D,DJ,E,Z,ZZ и 16. Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број.  

<Iznos2>  Отворена позиција - 

Кратка 

Мора бити попуњено, осим за шифре података 

A,B,V,G,D,DJ,E,Z,ZZ и 16. Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos3> Пондерисана отворена 

позиција -  Дуга 

Мора бити попуњено, осим за шифре података 

A,B,V,G,D,DJ,E,Z,ZZ и 16. Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos4>  Пондерисана отворена 

позиција - Кратка 

Мора бити попуњено, осим за шифре података 

A,B,V,G,D,DJ,E,Z,ZZ и 16. Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos5>  Усклађенa позиција по 

класама  

Мора бити попуњено, осим за шифре података 

A,B,V,D,DJ,E,Z,ZZ и 16. Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos6> Неусклађена пондерисана 

позиција класе 

Мора бити попуњено, осим за шифре података 

A,B,V,G,D,DJ,E,Z,ZZ и 16. Максималне дужине 10 

целих.  

<Iznos7>  Усклађена позиција унутар 

зоне 

Мора бити попуњено, осим за шифре података 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и G. 

Максималне дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

<Iznos8> Неусклађена пондерисана 

позиција зоне 

Мора бити попуњено, осим за шифре података 1, 

2, 3, 4, 5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  G,D, DJ, E, 

Z,ZZ и 16. Максималне дужине 10 целих.  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно до 

5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра.  

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. децембра 

најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра текуће године. 

Износи се достављају у хиљадама динара. 

 

Контрола: Не могу се дуплирати шифре података по једној валути. 

  

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 
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<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>DHOVOC1</Obrazac> 

<MaticniBroj>999999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145, Email : PetarPetrovic@nbsrs</Kontakt> 

<Banke>1</Banke> 

<SlogDHOVOC1> 

 <SifraValute>EUR</SifraValute> 

 <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

 <Iznos1>2377327</Iznos1> 

 <Iznos2>0</Iznos2> 

 <Iznos3>0</Iznos3> 

            <Iznos4>0</Iznos4> 

<Iznos5>0</Iznos5> 

<Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

<Iznos8>0</Iznos8> 

</SlogDHOVOC1> 

<SlogDHOVOC1> 

 <SifraValute>UKUP</SifraValute> 

 <SifraPodatka>16</SifraPodatka> 

 <Iznos1></Iznos1> 

 <Iznos2></Iznos2> 

 <Iznos3></Iznos3> 

            <Iznos4></Iznos4> 

<Iznos5></Iznos5> 

<Iznos6></Iznos6> 

<Iznos7>234566</Iznos7> 

<Iznos8></Iznos8> 

</SlogDHOVOC1> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

Пример података у XML формату када банка нема података  

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>DHOVOC1</Obrazac> 

<MaticniBroj>999999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145, Email : PetarPetrovic@nbsrs</Kontakt> 

<Banke>1</Banke> 

<SlogDHOVOC1/> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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Шифарник за образац DHOVOC1 
 

 
Шифра 

xml 

Шифра 

обрасца 
Назив 

Прописана стопа 

1 1. 0 ≤ 1 месец (≥3%), 0 ≤ 1 месец (<3%) 0 

2 2. >1 ≤ 3 месеца  (≥3%), >1 ≤ 3 месеца (<3%) 0,2 

3 3. >3 ≤ 6 месеци (≥3%), >3 ≤ 6 месеци (<3%) 0,4 

4 4. >6 ≤ 12 месеци (≥3%), >6 ≤ 12 месеци (<3%) 0,7 

A А. Усклађена пондерисана позиција у зони 1   

5 5. >1 ≤ 2 године(≥3%), >1 ≤ 1,9 година (<3%) 1,25 

6 6. > 2 ≤ 3 године (≥3%), >1,9 ≤ 2,8 година (<3%) 1,75 

7 7. > 3 ≤ 4 године (≥3%), >2,8 ≤ 3,6 година (<3%) 2,25 

B Б. Усклађена пондерисана позиција у зони 2   

8 8. > 4 ≤ 5 година (≥3%), >3,6 ≤ 4,3 године (<3%) 2,75 

9 9. > 5 ≤ 7 година (≥3%), >4,3 ≤ 5,7 година (<3%) 3,25 

10 10. >7 ≤10 година (≥3%), >5,7 ≤ 7,3 године (<3%) 3,75 

11 11. >10 ≤ 15 година (≥3%), >7,3 ≤ 9,3 године (<3%) 4,5 

12 12. >15 ≤ 20 година (≥3%), >9,3 ≤10,6 година (<3%) 5,25 

13 13. >20 година (≥3%), >10,6 ≤12 година (<3%) 6 

14 14. >12 ≤ 20 година (<3%) 8 

15 15. >20 година (<3%) 12,5 

V В. Усклађена пондерисана позиција у зони 3  

G Г. Усклађена пондерисана позиција за све класе 

доспећа  
 

D Д. Усклађена пондерисана позиција између зона 1 и 2   

DJ Ђ. Усклађена пондерисана позиција између зона 2 и 3  

E Е. Усклађена пондерисана позиција између зона 1 и 3  

Z Ж. Преостала неусклађена пондерисана позиција  

ZZ З. Капитални захтев за општи ценовни ризик по 

основу дужничких ХОВ у појединачној валути 

(10% позицијe Г + 40% позицијe А + 30% позиције 

Б + 30% позиције В + 40% позиције Д + 40% 

позиције Ђ + 150% позиције Е + 100% позиције Ж) 

 

16 
 

КАПИТАЛНИ ЗАХТЕВ ЗА ОПШТИ ЦЕНОВНИ 

РИЗИК ПО ОСНОВУ ДУЖНИЧКИХ ХАРТИЈА 

ОД ВРЕДНОСТИ 
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Рачунске контроле које се раде на пријему података: 

 

(Kонтроле важи само за банке, не и за банкарске групе) 

DHOVOC1 - код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке који се 

достављају, уз толеранцију +/-5: 

1. <Iznos3> = <Iznos1>*PropisanaStopa за шифре 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 

2. <Iznos4> = <Iznos2>*PropisanaStopa за шифре 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 

3. <Iznos5> = мањој од две вредности <Iznos3> и <Iznos4> за шифре  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 

4. <Iznos6> = <Iznos3> - <Iznos4> за шифре 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 

5. <Iznos8> за шифру A  = збир <Iznos6> за шифре 1,2,3,4 

6. <Iznos8> за шифру B  = збир <Iznos6> за шифре 5,6,7 

7. <Iznos8> за шифру V  = збир <Iznos6> за шифре 8,9,10,11,12,13,14 и 15 

8. <Iznos5> за шифру G  = збир <Iznos5> за шифре од 1 до 15  

9. Ако је  

81.(<Iznos6> за шифру 2 < 0) или (<Iznos6> за шифру 3 < 0)  

       или (<Iznos6> за шифру 4 < 0)  

онда треба да је  

      <Iznos7> за шифру A = мањем од два износа: 

      - збира вредности позитивних <Iznos6> за шифре 1,2,3,4 

      - апсолутне вредности збира искључиво негативних <Iznos6> за шифре     1,2,3,4 

ако није 81 задовољено онда <Iznos7> за шифру A = 0 

10. Ако је   

91.(<Iznos6> за шифру 5< 0) или (<Iznos6> за шифру 6 < 0)  

       или (<Iznos6> за шифру 7< 0)    

онда треба да је  

      <Iznos7> за шифру B = мањем од два износа: 

      - збира вредности позитивних <Iznos6> за шифре    

       5, 6, 7 

       - апсолутне вредности збира искључиво негативних <Iznos6> за шифре   

              5, 6, 7 

ако није 91 задовољено онда <Iznos7> за шифру B = 0 

Ако је   

101.(<Iznos6> за шифру 8 < 0) или (<Iznos6> за шифру 9 < 0)  

       или (<Iznos6> за шифру 10 < 0) или  (<Iznos6> за шифру 11 < 0) или   

             (<Iznos6> за шифру 12 < 0)  или (<Iznos6> за шифру 13 < 0) или  

             (<Iznos6> за шифру 14 < 0)  или (<Iznos6> за шифру 15 < 0) 

онда треба да је  

      <Iznos7> за шифру V = мањем од два износа: 

      - збира вредности позитивних <Iznos6> за шифре    

8,9,10,11,12,13,14,15 

       - апсолутне вредности збира искључиво негативних <Iznos6> за шифре   

       8,9,10,11,12,13,14,15 

ако није 101 задовољено, онда <Iznos7> за шифру V = 0 



264/387 

11. <Iznos7> за шифру Z  = ABS(збир <Iznos8> за шифре A,B,V) 

12. <Iznos7> за шифру Z Z  = (10*<Iznos5>)/100 за шифру G) 

+ (40*<Iznos7>)/100 за шифру A) 

+ (30*<Iznos7>)/100 за шифру B) 

+ (30*<Iznos7>)/100 за шифру V) 

+ (40*<Iznos7>)/100 за шифру D)  

+ (40*<Iznos7>)/100 за шифру DJ) 

+ (150*<Iznos7>)/100 за шифру E) 

+ (100*<Iznos7>)/100 за шифру Z) 

 

13. <Iznos7> за шифру 16 валуту UKUP = збир <Iznos7> за шифру ZZ по свим валутама 
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43. DHOVOC2 – ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОПШТИ 

ЦЕНОВНИ РИЗИК ПО ОСНОВУ ДУЖНИЧКИХ ХАРТИЈА ОД 

ВРЕДНОСТИ (МЕТОД ДОСПЕЋА) (Образац ДХОВ-ОЦ 2) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogWG1> 

<SifraValute> Шифра валуте Алфанумеричка шифра валуте дужине 3 

карактера, осим за колону са шифром 

валуте UKUP у којој се подаци достављају 

само за шифру E. 

<SifraPodatka> Шифра податка који се доставља 1 - Зона 1= Укупно: 0<Dmod≤1,0 година 

2 - Зона 2= Укупно: 1,0<Dmod≤3,6 година 

3 - Зона 3= Укупно: 3,6<Dmod 

<Zona> Зона – опис Мора бити попуњено. Максималне дужине 

200 карактера. Опис дужничких 

инструмената распоређених у одговарајућу 

зону. 

<RedniBroj> Редни број у оквиру једне шифре 

података  

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

4 цела, на нивоу сваке шифре податка 

(зоне) мора бити достављен редни број 

УКУП који представља укупан износ за ту 

зону у одговарајућој валути 

<Iznos1> Отворена позиција - дуга Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos2> Отворена позиција - кратка Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos3> Модификовано трајање (Dmod) Мора бити попуњено, осим за редни број 

UKUP када не сме бити попуњено. 

Максималне дужине 3 цела и 2 децимална 

места. Не сме бити негативан број. 

<Iznos4> Позиција пондерисана  

трајањем - Дуга 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos5> Позиција пондерисана  

трајањем - Кратка 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos6> Усклађена позиција пондерисана 

трајањем за зону 

Мора бити попуњено само за шифре 

податка 1,2 и 3. Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos7> Неусклађена позиција 

пондерисана трајањем за зону 

Мора бити попуњено само за шифре 

податка 1,2 и 3. Максималне дужине 10 

целих. 

<SlogWG2> 

<SifraValute> Шифра валуте Шифра дужине три карактера из кодекса 

шифара валута 

<SlogVAL> 

<SifraPodatka> Шифра податка који се доставља A – Усклађенa позицијa пондерисанa 

трајањем по свим зонама (за сваку зону) 

B - Усклађена позиција пондерисана 

трајањем између зона 1 и 2 
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V - Усклађена позиција пондерисана 

трајањем између зона 2 и 3 

G - Усклађена позиција пондерисана 

трајањем између зона 1 и 3 

D - Преостала неусклађена позиција 

пондерисана трајањем 

Đ - Капитални захтев за општи ценовни 

ризик по основу дужничких ХОВ  у 

појединачној валути (2% позицијe А + 40% 

позицијe Б + 40% позиције В + 150% 

позиције Г + 100% позиције Д) 

E  - Капитални захтев за општи  ценовни 

ризик по основу  дужничких хартија од 

вредности 

<Iznos6> Усклађена позиција пондерисана 

трајањем за зону 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 

10 целих 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није другачије 

наведено 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>DHOVOC2</Obrazac> 

<MaticniBroj>999999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145, Email: PetarPetrovic@nbsrs</Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogDHOVOC2> 

      <SlogWG1> 

  <SifraValute>EUR</SifraValute> 

  <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

<Zona></Zona>         

                        <RedniBroj>UKUP</RedniBroj> 

  <Iznos1>2377327</Iznos1> 

  <Iznos2>0</Iznos2> 

  <Iznos3></Iznos3> 

             <Iznos4>0</Iznos4> 

<Iznos5>0</Iznos5> 

<Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

       </SlogWG1> 
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             <SlogWG1> 

  <SifraValute>EUR</SifraValute> 

  <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

<Zona>опис робе 1 у оквиру зоне 1 </Zona>         

                        <RedniBroj>1</RedniBroj> 

  <Iznos1>2377327</Iznos1> 

  <Iznos2>0</Iznos2> 

  <Iznos3>12</Iznos3> 

             <Iznos4>0</Iznos4> 

<Iznos5>0</Iznos5> 

<Iznos6></Iznos6> 

<Iznos7></Iznos7> 

       </SlogWG1>  

             <SlogWG1> 

  <SifraValute>EUR</SifraValute> 

  <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

<Zona>опис робе 2 у оквиру зоне 1 </Zona>         

                        <RedniBroj>2</RedniBroj> 

  <Iznos1>2377327</Iznos1> 

  <Iznos2>0</Iznos2> 

  <Iznos3>12</Iznos3> 

             <Iznos4>0</Iznos4> 

<Iznos5>0</Iznos5> 

<Iznos6></Iznos6> 

<Iznos7></Iznos7> 

       </SlogWG1> 

       <SlogWG2> 

<SifraValute>EUR</SifraValute> 

 <SlogVal> 

  <SifraPodatka>A</SifraPodatka> 

<Iznos6>25687</Iznos6> 

         </SlogVal> 

      </SlogWG2> 

           <SlogWG2> 

<SifraValute>UKUP</SifraValute> 

 <SlogVal> 

  <SifraPodatka>E</SifraPodatka> 

<Iznos6>25687</Iznos6> 

         </SlogVal> 

      </SlogWG2> 

</SlogDHOVOC2> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

Пример података у XML формату када банка нема података  

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ZaSlanje> 
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  <Dokument> 

    <DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

    <Obrazac> DHOVOC2</Obrazac> 

    <MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

    <RedniBroj>1</RedniBroj> 

    <PodatkeObradio>Uros Djordjevic  </PodatkeObradio> 

    <Kontakt>   011/2226744, uros.djordjevic@addiko.com</Kontakt> 

    <Banka>1</Banka> 

    <Slog DHOVOC2 /> 

  </Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

Рачунске контроле које се раде на пријему података: 

(Kонтроле важи само за банке, не и за банкарске групе) 

 

DHOVOC2 - код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке који 

се достављају, уз толеранцију која је назначена за сваку контролу: 

1. <Iznos1> за шифре податка 1, 2 и 3 за редни број = UKUP по свакој шифри валуте мора бити 

једнак збиру свих <Iznos1> за редне бројеве различите од UKUP у оквиру исте шифре податка  

2. <Iznos2> за шифре податка 1,2 и 3 за редни број = UKUP по свакој шифри валуте мора бити 

једнак збиру свих <Iznos2> за редне бројеве различите од UKUP у оквиру исте шифре податка  

3. <Iznos4> за шифре податка 1,2 и 3 за редни број = UKUP по свакој шифри валуте мора бити 

једнак збиру свих <Iznos4> за редне бројеве различите од UKUP у оквиру исте шифре податка  

4. <Iznos5> за шифре податка 1,2 и 3 за редни број = UKUP по свакој шифри валуте мора бити 

једнак збиру свих <Iznos5> за редне бројеве различите од UKUP у оквиру исте шифре податка  

5. <Iznos6> за шифре податка 1,2 и 3 за редни број = UKUP по свакој шифри валуте мора бити 

МIN (<Iznos4>, <Iznos5>) за исти редни број у оквиру исте шифре податка  

6. <Iznos7> за шифре податка 1,2 и 3 за редни број = UKUP по свакој шифри валуте мора бити 

једнак разлици <Iznos4> и  <Iznos5> за исти редни број у оквиру исте шифре податка  

7. <Iznos4> за шифру податка 1 и редни број различит од UKUP по свакој валути мора бити једнак 

<Iznos1> *  1/100 * <Iznos3> за исту шифру и редни број 

8. <Iznos4> за шифру податка 2 и редни број различит од UKUP по свакој валути мора бити једнак 

<Iznos1> * 0,85/100 * <Iznos3> за исту шифру и редни број 

9. <Iznos4> за шифру податка 3 и редни број различит oд UKUP по свакој валути мора бити једнак 

<Iznos1> * 0,7/100 * <Iznos3> за исту шифру и редни број 

10. <Iznos5> за шифру податка 1 и редни број различит од UKUP по свакој валути мора бити једнак 

<Iznos2> * 1/100 * <Iznos3> за исту шифру и редни број 

11. <Iznos5> за шифру податка 2 и редни број различит од UKUP по свакој валути мора бити једнак  

<Iznos2> * 0,85/100 * <Iznos3> за исту шифру и редни број 

12. <Iznos5> за шифру податка 3 и редни број различит од UKUP по свакој валути мора бити једнак  

<Iznos2> * 0,7/100 * <Iznos3> за исту шифру и редни број  

13. <Iznos6> за шифру А по свакој валути мора бити једнак збиру <Iznos6> за шифре 1, 2 и 3 

14. <Iznos6> за шифру D по свакој валути мора бити једнак збиру <Iznos7> за шифре 1, 2 и 3 

mailto:uros.djordjevic@addiko.com%3c/Kontakt
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15. <Iznos6> за шифру DJ по свакој валути мора бити једнак <Iznos6> * 2%  за шифру A + <Iznos6> 

* 40% за шифру B + <Iznos6> * 40% за шифру V + <Iznos6> * 150% за шифру G + <Iznos6 > * 

100% за шифру D 

16. <Iznos6> за шифру Е и шифру валуте UKUP мора бити једнак збиру <Iznos6> за шифру DJ по 

свим шифрама валуте различитим од UKUP 
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44. DHOVSC  – ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНОМ ЗАХТЕВУ ЗА 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕНОВНИ РИЗИК ПО ОСНОВУ ДУЖНИЧКИХ 

ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ (Образац ДХОВ-СЦ) 

 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SifraValute> Шифра валуте Алфанумеричка шифра валуте дужине 3 

карактера, осим за колону са шифром валуте 

UKUP у којој се подаци достављају збирно 

само за шифру 5   

<SifraPodatka>  Шифра податка који се 

доставља 
Шифра из кодекса шифара НБС DHOVSC 
Мора бити попуњено. 

<Iznos1>  Отворене позиције -  Дуга 

позиција 

Мора бити попуњено, осим за шифре података 

1, 2, 3, 4 и 5.  Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos2>  Отворене позиције – Кратка 

позиција 

Мора бити попуњено, осим за шифре података 

1, 2, 3, 4 и 5. Максималне дужине 10 целих. 

Мора бити негативан или 0 не сме бити 

позитиван број. 

<Iznos3>  Нето позиције -  Дуга позиција Мора бити попуњено, осим за шифре података 

1, 2, 3, 4 и 5. Максималне дужине 10 целих. Не 

сме бити негативан број. 

<Iznos4> Нето позиције – Кратка 

позиција 

Мора бити попуњено, осим за шифре података 

1, 2, 3, 4 и 5. Максималне дужине 10 целих. Не 

сме бити негативан број. 

<Iznos5>  Позиција која је предмет 

обрачуна капиталног захтева 

Мора бити попуњено, осим за шифре података 

1, 2, 3, 4 и 5. Максималне дужине 10 целих. Не 

сме бити негативан број. 

<Iznos6>  Капитални захтев Мора бити попуњено за све шифре с тим што 

за шифру 11 мора имати вредност 0. 

Максималне дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Износи се достављају у хиљадама динара. 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>DHOVSC</Obrazac> 

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 
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<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145, Email : PetarPetrovic@nbsrs</Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogDHOVSC> 

 <SifraValute>EUR</SifraValute> 

 <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

 <Iznos1>2377327</Iznos1> 

 <Iznos2>0</Iznos2> 

 <Iznos3>0</Iznos3> 

            <Iznos4>0</Iznos4> 

<Iznos5>0</Iznos5> 

<Iznos6>0</Iznos6> 

</SlogDHOVSC> 

<SlogDHOVSC> 

 <SifraValute>UKUP</SifraValute> 

 <SifraPodatka>5</SifraPodatka> 

 <Iznos1></Iznos1> 

 <Iznos2></Iznos2> 

 <Iznos3></Iznos3> 

            <Iznos4></Iznos4> 

<Iznos5></Iznos5> 

<Iznos6>4567</Iznos6> 

</SlogDHOVSC> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

Пример података у XML формату када банка нема података  

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ZaSlanje> 

  <Dokument> 

    <DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

    <Obrazac>DHOVSC</Obrazac> 

    <MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

    <RedniBroj>1</RedniBroj> 

    <PodatkeObradio>Uros Djordjevic    </PodatkeObradio> 

     <Kontakt>    011/2226744, uros.djordjevic@addiko.com</Kontakt> 

    <Banka>1</Banka> 

    <SlogDHOVSC /> 

  </Dokument> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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Шифарник за образац DHOVSC  

 
 

Шифра 

xml 

Шифра 

обрасца 

Назив 

1 1. 
Капитални захтеви за специфични ценовни ризик по основу дужничких 

инструмената осим секјуритизованих позиција  

11 1.1 
Дужничке хартије од вредности којима je додељен пондер ризика 0% у 

складу са стандардизованим приступом за кредитни ризик 

12 1.2 

Дужничке хартије од вредности којима је додељен пондер ризика 20% 

или 50% у складу са стандардизованим приступом за кредитни ризик  и 

квалификоване позиције  

121 1.2.1 Позиције с роком доспећа до 6 месеци – пондер 0,25% 

122 1.2.2 
Позиције с роком доспећа дужим од 6 месеци а краћим од 24 месеца – 

пондер 1% 

123 1.2.3 Позиције с роком доспећа преко 24 месеца – пондер 1,6% 

13 1.3 
Дужничке хартије од вредности којима je додељен пондер ризика 100% 

у складу са стандардизованим приступом за кредитни ризик 

14 1.4 
Дужничке хартије од вредности којима је додељен пондер ризика 150% 

у складу са стандардизованим приступом за кредитни ризик 

15 1.5 
Кредитни деривати са n-тим неизмирењем обавезе са екстерним 

рејтингом 

2 2. 
Капитални захтеви за специфични ценовни ризик по основу 

секјуритизованих позиција  

3 3. 
Капитални захтеви за специфични ценовни ризик по основу позиција из 

портфолија намењеног трговању заснованом на корелацијама  

4 4.  
Капитални захтев за специфични ценовни ризик по основу дужничких 

хартија од вредности – за појединачну валуту 

5 5.  
Капитални захтев за специфични ценовни ризик по основу дужничких 

хартија од вредности – укупно за све валуте 

 

 

Рачунске контроле које се раде на пријему података: 
(Kонтрола важи само за банке, не и за банкарске групе) 

 

DHOVSC - код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке 

који се достављају, уз толеранцију +/-5 по свим шифрама валута : 

1. <Iznos6> за шифру 1 = збир <Iznos6> за шифре податка 11,12,13,14,15 

2. <Iznos3> за шифру 11 = <Iznos1>+<Iznos2> за шифру 11 ако је <Iznos1>+<Iznos2> за 

шифру 11 > 0, у супротном <Iznos3> за шифру 11 = 0  

3. <Iznos3> за шифру 12 = збир <Iznos3> за шифре податка 121,122,123 

4. <Iznos3> за шифру 121 = <Iznos1>+<Iznos2> за шифру 121 ако је <Iznos1>+<Iznos2> за шифру 

121 > 0, у супротном <Iznos3> за шифру 121 = 0   

5. <Iznos3> за шифру 122 = <Iznos1>+<Iznos2> за шифру 122 ако је <Iznos1>+<Iznos2> за шифру 

122 > 0, у супротном <Iznos3> за шифру 122 = 0   

6. <Iznos3> за шифру 123 = <Iznos1>+<Iznos2> за шифру 123 ако је <Iznos1>+<Iznos2> за шифру 

123 > 0, у супротном <Iznos3> за шифру 123 = 0   
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7. <Iznos3> за шифру 13 = <Iznos1>+<Iznos2> за шифру 13 ако је <Iznos1>+<Iznos2> за 

шифру 13 > 0, у супротном <Iznos3> за шифру 13 = 0   

8. <Iznos3> за шифру 14 = <Iznos1>+<Iznos2> за шифру 14 ако је <Iznos1>+<Iznos2> за 

шифру 14 > 0, у супротном <Iznos3> за шифру 14 = 0   

9. <Iznos3> за шифру 15 = <Iznos1>+<Iznos2>  за шифру 15 ако је <Iznos1>+<Iznos2> за 

шифру 15 > 0, у супротном <Iznos3> за шифру 15 = 0   

10. <Iznos4> за шифру 11 = ABS(<Iznos1>+<Iznos2>за шифру 11 ) ако је 

<Iznos1>+<Iznos2> за шифру 11 < 0, у супротном <Iznos4> за шифру 11 = 0   

11. <Iznos4> за шифру 12 = збир <Iznos4> за шифре податка 121,122,123 

12. <Iznos4> за шифру 121 = ABS( <Iznos1>+<Iznos2>за шифру 121) ако је <Iznos1>+<Iznos2> 

за шифру 121 < 0, у супротном <Iznos4> за шифру 121 = 0   

13. <Iznos4> за шифру 122 = ABS(<Iznos1>+<Iznos2>за шифру 122) ако је <Iznos1>+<Iznos2> 

за шифру 122 < 0, у супротном <Iznos4> за шифру 122 = 0   

14. <Iznos4> за шифру 123 = ABS(<Iznos1>+<Iznos2>за шифру 123) ако је 

<Iznos1>+<Iznos2> за шифру 123 < 0, у супротном <Iznos4> за шифру 123 = 0   

15. <Iznos4> за шифру 13 = ABS(<Iznos1>+<Iznos2>за шифру 13) ако је 

<Iznos1>+<Iznos2> за шифру 13 < 0, у супротном <Iznos4> за шифру 13 = 0   

16. <Iznos4> за шифру 14 = ABS( <Iznos1>+<Iznos2>за шифру 14) ако је 

<Iznos1>+<Iznos2> за шифру 14 < 0, у супротном <Iznos4> за шифру 14 = 0   

17. <Iznos4> за шифру 15 = ABS( <Iznos1>+<Iznos2>за шифру 15) ако је 

<Iznos1>+<Iznos2> за шифру 15 < 0, у супротном <Iznos4> за шифру 15 = 0   

18. <Iznos5> за шифру 11 = <Iznos3>или<Iznos4>зависно од тога у којој од њих постоји нумерички 

податак различит од 0 за шифру 11   

19. <Iznos5> за шифру 12 = збир <Iznos5> за шифре податка 121,122,123 

20. <Iznos5> за шифру 121 =<Iznos3>или<Iznos4>зависно од тога у којој од њих постоји нумерички 

податак различит од 0 за шифру 121    

21. <Iznos5> за шифру 122 = <Iznos3>или<Iznos4>зависно од тога у којој од њих постоји 

нумерички податак различит од 0 за шифру 122   

22. <Iznos5> за шифру 123 = <Iznos3>или<Iznos4>зависно од тога у којој од њих постоји нумерички 

податак различит од 0 за шифру 123  

23. <Iznos5> за шифру 13 = <Iznos3>или<Iznos4>зависно од тога у којој од њих постоји  

24. нумерички податак различит од 0 за шифру 13  

25. <Iznos5> за шифру 14 =<Iznos3>или<Iznos4>зависно од тога у којој од њих постоји нумерички 

26.  податак различит од 0 за шифру 14  

27. <Iznos5> за шифру 15 = <Iznos3>или<Iznos4>зависно од тога у којој од њих постоји  

28. нумерички податак различит од 0 за шифру 15  

29. <Iznos6> за шифру 12 = збир <Iznos6> за шифре податка 121,122,123 

30. <Iznos6> за шифру 121 = <Iznos5>*0,25/100 за шифру 121  

31. <Iznos6> за шифру 122 = <Iznos5>*1/100 за шифру 122 

32. <Iznos6> за шифру 123 = <Iznos5>*1,6/100 за шифру 123 

33. <Iznos6> за шифру 13 = <Iznos5>*8/100 за шифру 13 

34. <Iznos6> за шифру 14 = <Iznos5>*12/100 за шифру 14 

35. <Iznos6> за шифру 4 = збир <Iznos6> за шифре података 1, 2 и 3 
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36. <Iznos6> за шифру 5 и валуту UKUP  

= збир <Iznos6> за шифру 4 по свим шифрама валута које нису  UKUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



275/387 

45.  VHOV  – ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЦЕНОВНИ 

РИЗИК ПО ОСНОВУ ВЛАСНИЧКИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 

(Образац  ВХОВ) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogVHOV1>     

<SifraDrzave> Шифра државе Мора бити попуњено, алфа ознака земље из 

Шифарника земаља са сајта НБС дужине 2 

карактера  

<SlogDrzave>      

<SifraPodatka>  Шифра податка који се 

доставља 

Узима вредности 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 шифарника 

VHOV (WE). Мора бити попуњено. 

<Iznos1>  Нето дуга позиција Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos2>  Нето кратка позиција Мора бити попуњено Максималне дужине 10 

целих. Може бити нула или негативан број, а не 

сме бити већи од нуле. Ако је негативан број 

мора имати предзнак минус (-). 

<Iznos3>  Укупна бруто позиција Мора бити попуњено, осим за шифре података 

4 и 7. Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos4> Укупна нето позиција Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos5>  Бруто позиција 

пондерисана специфичним 

ценовним ризиком 

Мора бити попуњено, осим за шифре података 

4 и 7. Максималне дужине 10 целих. 

<Iznos6> Нето позиција пондерисана 

општим ценовним ризиком 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 

целих. 

<SlogVHOV2>   

<SlogUkupno>   

<SifraPodatka>  Шифра податка који се 

доставља 

Узима вредности А, B, V и G из шифарника 

VHOV  

<Iznos1>  Укупна бруто позиција Попуњава се само за шифру податка А. 

Максималне дужине 10 целих. 

<Iznos2> Укупна нето позиција Попуњава се само за шифру податка А. 

Максималне дужине 10 целих. 

<Iznos3>  Бруто позиција 

пондерисана специфичним 

ценовним ризиком 

Попуњава се само за шифру податка B. 

Максималне дужине 10 целих. 

<Iznos4> Нето позиција пондерисана 

општим ценовним ризиком 

Попуњава се само за шифру податка V и G. 

Максималне дужине 10 целих. 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Износи се достављају у хиљадама динара. 
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Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>VHOV</Obrazac> 

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145, Email : PetarPetrovic@nbsrs</Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogVHOV>  

<SlogVHOV1>      

   <SifraDrzave>RS</SifraDrzave> 

              <SlogDrzave> 

          <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

   <Iznos1>2377327</Iznos1> 

   <Iznos2>0</Iznos2> 

   <Iznos3>0</Iznos3> 

              <Iznos4>0</Iznos4> 

   <Iznos5>0</Iznos5>  

                                    <Iznos6>0</Iznos6>  

           </SlogDrzave> 

           <SlogDrzave1> 

          <SifraPodatka>2</SifraPodatka> 

   <Iznos1>2377327</Iznos1> 

   <Iznos2>0</Iznos2> 

   <Iznos3>0</Iznos3> 

              <Iznos4>0</Iznos4> 

   <Iznos5>0</Iznos5>  

                                    <Iznos6>0</Iznos6>    

            </SlogDrzave> 

</SlogVHOV1> 

<SlogVHOV1>      

   <SifraDrzave>DE</SifraDrzave> 

             <SlogDrzave> 

          <SifraPodatka>6</SifraPodatka> 

   <Iznos1>2377327</Iznos1> 

   <Iznos2>0</Iznos2> 

   <Iznos3>0</Iznos3> 

              <Iznos4>0</Iznos4> 

   <Iznos5>0</Iznos5>  

                                    <Iznos6>0</Iznos6>    

          </SlogDrzave> 

        <SlogDrzave> 

          <SifraPodatka>7</SifraPodatka> 

   <Iznos1>2377327</Iznos1> 

   <Iznos2>0</Iznos2> 

   <Iznos3></Iznos3> 
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              <Iznos4>0</Iznos4> 

   <Iznos5></Iznos5>  

                                   <Iznos6>0</Iznos6>    

          </SlogDrzave> 

</SlogVHOV1> 

<SlogVHOV2>      

   <SlogUkupno> 

          <SifraPodatka>A</SifraPodatka> 

   <Iznos1>0</Iznos1> 

   <Iznos2>0</Iznos2> 

   <Iznos3></Iznos3> 

              <Iznos4></Iznos4>    

          </SlogUkupno> 

          <SlogUkupno> 

          <SifraPodatka>B</SifraPodatka> 

   <Iznos1></Iznos1> 

   <Iznos2></Iznos2> 

   <Iznos3>780</Iznos3> 

              <Iznos4></Iznos4> 

          </SlogUkupno> 

          <SlogUkupno> 

          <SifraPodatka>V</SifraPodatka> 

   <Iznos1></Iznos1> 

   <Iznos2></Iznos2> 

   <Iznos3></Iznos3> 

   <Iznos4>0</Iznos4>  

            </SlogUkupno> 

          <SlogUkupno> 

          <SifraPodatka>G</SifraPodatka> 

   <Iznos1></Iznos1> 

   <Iznos2></Iznos2> 

   <Iznos3></Iznos3> 

   <Iznos4>10</Iznos4>  

          </SlogUkupno> 

</SlogVHOV2> 

</SlogVHOV>           

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

Пример података у XML формату ако банка нема података  

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ZaSlanje> 

  <Dokument> 

    <DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

    <Obrazac>VHOV</Obrazac> 

    <MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

    <RedniBroj>1</RedniBroj> 

    <PodatkeObradio>Uros Djordjevic    </PodatkeObradio> 
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    <Kontakt>  011/2226744, uros.djordjevic@addiko.com</Kontakt> 

   <Banka>1</Banka> 

    <SlogVHOV /> 

  </Dokument> 

 

 

Шифарник за образац VHOV  
 

Шифра 

Xml 

Шифра 

обрасца 
Назив 

SlogVHOV1 

1 1 Акције 

2 2 Депозитне потврде 

3 3 Берзански индекси 

4 4 Широко диверсификовани берзански индекси 

5 5 Конвертибилне обвезнице 

6 6 Остале власничке хартије од вредности 

7 7 Улагања у отворене инвестиционе фондове 

SlogVHOV2 

A А 
Укупнa нето/бруто позиција банке (I + II + III...) У оквиру ове 

шифре се попуњавају само Iznos1 и Iznos2 

B Б 

Капитални захтев за специфични ценовни ризик по основу 

власничких хартија од вредности  

У оквиру ове шифре се попуњава само Iznos3 

V В 

Капитални захтев за општи ценовни ризик по основу 

власничких хартија од вредности 

У оквиру ове шифре се попуњава само Iznos4 

G Г 

Капитални захтев за ценовни ризик по основу власничких 

хартија од вредности 

У оквиру ове шифре се попуњава само Iznos4 

 
 

Рачунске контроле које се раде на пријему података: 
 

VHOV - код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке који се 

достављају, уз толеранцију +/- 5 
1. <Iznos3 >   =ABS( <Iznos1>+<Iznos2> ) за шифре 1,2,3,5,6  

2. <Iznos4 >  = ABS( <Iznos1> - <Iznos2> ) за шифре 1,2,3,4,5,6,7  

3. <Iznos5 >  = ((<Iznos3>*8) / 100) за шифре 1,2,3,5,6  

4. <Iznos6 >  = ((<Iznos4>*8) / 100) за шифре 1,2,3,4,5,6  

5. <Iznos6 >  = ((<Iznos4>*32) / 100) за шифре 7  

6. <Iznos1 >  за шифру А  за слог укупно  = збиру <Iznos3> за шифре 1,2,3,5,6 за све 

достављене земље 

7. <Iznos2 >  за шифру А  за слог укупно    = збиру <Iznos4> за шифре 1,2,3,4,5,6,7 за 

све достављене земље 

mailto:uros.djordjevic@addiko.com%3c/Kontakt
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8. <Iznos3 >  за шифру B за слог укупно      = збиру <Iznos5> за шифре 1,2,3,5,6 за све 

достављене земље 

9.  <Iznos4 >  за шифру V за слог укупно      = збиру <Iznos6> за шифре 1,2,3,4,5,6,7 за 

све достављене земље 

10. <Iznos4 >  за шифру G  за слог укупно    = (<Iznos5> + <Iznos6>) за шифре 

1,2,3,4,5,6,7 за све достављене земље 
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46. KDR  - ПОДАЦИ О КАПИТАЛНОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДЕВИЗНИ РИЗИК 

БАНКЕ (Образац КДР) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogKDR> 

<Valuta> Шифра валуте − За сваку материјално значајну валуту: 

алфанумеричка шифра валуте дужине 

3 карактера у оквиру које се 

достављају шифре података 1, 11, 12, 

2, 21, 22, 3, 31, 32, 5, и 6; 

− Укупно за валуте које нису 

материјално значајне: збирна шифра 

OVAL у оквиру које се достављају 

шифре података 1, 11, 12, 2, 21, 22, 3, 

31, 32, 5 и  6; 

− Укупно за све валуте: збирна шифра 

UKUP у оквиру које се достављају 

шифре података 5, 6, 7, 8, 10 (у оквиру 

шифре 8 се доставља податак о 

позицији у злату). 

<SlogVal> 

<SifraPodatka> Шифра податка који се 

доставља 

Шифра из кодекса шифара НБС  

<Iznos> Износ Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 10 целих. 

Може бити негативан број за шифре 

податка 1, 2 и 3. 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>KDR</Obrazac> 

<MaticniBroj>07051093</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 
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<Kontakt>011-632145,  Email : Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

<SlogKDR> 

 <Valuta>EUR</Valuta> 

 <SlogVal> 

  <SifraPodatka>11</SifraPodatka> 

  <Iznos>17246435</Iznos> 

 </SlogVal> 

      <SlogVal> 

  <SifraPodatka>12</SifraPodatka> 

  <Iznos>17246435</Iznos> 

 </SlogVal> 

 

</SlogKDR> 

<SlogKDR> 

 <Valuta>OVAL</Valuta> 

 <SlogVal> 

  <SifraPodatka>11</SifraPodatka> 

  <Iznos>17246435</Iznos> 

 </SlogVal> 

</SlogKDR> 

<SlogKDR> 

 <Valuta>UKUP</Valuta> 

 <SlogVal> 

  <SifraPodatka>5</SifraPodatka> 

  <Iznos>17246435</Iznos> 

 </SlogVal> 

</SlogKDR> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

Пример података у XML формату ако банка нема података  

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ZaSlanje> 

  <Dokument> 

    <DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

    <Obrazac>KDR</Obrazac> 

    <MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

    <RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145,  Email : Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

   <Banka>1</Banka> 

    <SlogKDR /> 

  </Dokument> 
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Шифарник за образац KDR  

 
Шифра 

xml 

Шифра 

обрасца 
НАЗИВ Не доставља се = 3 

1 1. Нето спот позиција   

11 1.1. Девизна имовина  

12 1.2. Девизне обавезе  

2 2. Нето форвард позиција   

21 2.1. Дуга позиција  

22 2.2. Кратка позиција  

3 3. Позиција у опцијама   

31 3.1. Дуга позиција   

32 3.2. Кратка позиција  

4 4. Неусклађена позиција у високо корелисaним 

валутама 

3 

41 4.1. Нето дуга позиција у високо корелисаним 

валутама 

3 

42 4.2. Нето кратка позиција у високо корелисаним 

валутама 

3 

5 5. Дуга девизна позиција   

6 6. Кратка девизна позиција   

7 7. Нето отворена девизна позиција  

8 8. Позиција у злату  

9 9. Усклађена позиција у високо корелисаним 

валутама 

3 

10 10. Капитални захтев за девизни ризик  

 

 

Рачунске контроле које се раде на пријему података: 
 

KDR - код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке који се 

достављају, уз толеранцију +/- 5: 
 

1. <Iznos> за шифру 1 за сваку валуту укључујући и OVAL (остале валуте) = разлици 

износа <Iznos> за шифре 11 и 12 за исту валуту 

2. <Iznos> за шифру 2 за сваку валуту укључујући и OVAL (остале валуте) = разлици 

износа <Iznos> за шифре 21 и 22 за исту валуту 

3. <Iznos> за шифру 3 за сваку валуту укључујући и OVAL (остале валуте) = разлици 

износа <Iznos> за шифре 31 и 32 за исту валуту 

4. <Iznos> за шифру 5 за сваку валуту осим OVAL (остале валуте) = збиру <Iznos> за 

шифре 1,2 и 3 за исту валуту ако је тај збир позитиван, у супротном <Iznos> за 

шифру 5 за ту валуту мора бити 0 (Kонтрола важи само за банке, не и за банкарске 

групе) 

5. <Iznos> за шифру 5 за валуту UKUP  =  збиру <Iznos> за шифру 5  по свим 

достављеним валутама(Kонтрола важи само за банке , не и за банкарске групе) 
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6. <Iznos> за шифру 6 за сваку валуту осим OVAL (остале валуте) = ABS (збира износа 

<Iznos> за шифре 1,2 и 3) за исту валуту ако је тај збир негативан, у супротном 

<Iznos> за шифру 6 за ту валуту мора бити 0(Kонтрола важи само за банке , не и за 

банкарске групе) 

7. <Iznos> за шифру 6 за валуту UKUP  =  збиру <Iznos> за шифру 6  по свим 

достављеним валутама (Kонтрола важи само за банке, не и за банкарске групе) 

8. <Iznos> за шифру 7 за валуту UKUP = већем од следећа два износа:  

a. <Iznos> за шифру 5 за валуту UKUP или 

b. <Iznos> за шифру 6 за валуту UKUP  (Kонтрола важи само за банке, не и за 

банкарске групе) 

9. <Iznos> за шифру 10 за валуту UKUP  = (збир <Iznos> за шифре 7 и 8) * 8% за валуту 

UKUP (Kонтрола важи само за банке, не и за банкарске групе) 
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47. DHOVSEK - ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНОМ ЗАХТЕВУ ЗА 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕНОВНИ РИЗИК ПО ОСНОВУ 

СЕКЈУРИТИЗОВАНИХ ПОЗИЦИЈА – (Образац ДХОВ-СЕК) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogDHOVSEK> 

<SifraPodatka> Шифра податка који се доставља Шифра из кодекса шифара 

DHOVSEK 
  

<Iznos1> Отворене позиције, Дуга позиција Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos2> Отворене позиције, Кратка позиција Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos3> (-) Позиције које представљају одбитну 

ставку од капитала, Дуга позиција 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos4> (-) Позиције које представљају одбитну 

ставку од капитала, Кратка позиција 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos5> Нето позиције, Дуга позиција Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

Мора бити једнак збиру колона 1 и 3 

уз толеранцију +/-2.  

<Iznos6> Нето позиције, Кратка позиција Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Мора бити или 

нула или негативан број. Мора бити 

попуњено. Мора бити једнак збиру 

колона 2 и 4 уз толеранцију +/-2.  

<Iznos7> Расподела дуге нето позиције у складу 

са стандардизованим и IRB приступом, 

Пондер ризика < 1.250%,7-10% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре података 

1А,112,122,132. 

<Iznos8> Расподела дуге нето позиције у складу 

са стандардизованим и IRB приступом, 

Пондер ризика < 1.250%,12-18% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре података 

1А,112,122,132. 

<Iznos9> Расподела дуге нето позиције у складу 

са стандардизованим и IRB приступом, 

Пондер ризика < 1.250%, 20-35% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos10> Расподела дуге нето позиције у складу 

са стандардизованим и IRB приступом, 

Пондер ризика < 1.250%, 40-75% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 
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<Iznos11> Расподела дуге нето позиције у складу 

са стандардизованим и IRB приступом, 

Пондер ризика < 1.250%, 100% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos12> Расподела дуге нето позиције у складу 

са стандардизованим и IRB приступом, 

Пондер ризика < 1.250%,150% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре података 111,121,131. 

<Iznos13> Расподела дуге нето позиције у складу 

са стандардизованим и IRB приступом, 

Пондер ризика < 1.250%,200% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре података 111,121,131. 

<Iznos14> Расподела дуге нето позиције у складу 

са стандардизованим и IRB приступом, 

Пондер ризика < 1.250%, 225% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре података 111,121,131. 

<Iznos15> Расподела дуге нето позиције у складу 

са стандардизованим и IRB приступом, 

Пондер ризика < 1.250%, 250% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре података 1А, 

112,122,132. 

<Iznos16> Расподела дуге нето позиције у складу 

са стандардизованим и IRB приступом, 

Пондер ризика < 1.250%, 300% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре података 111,121,131. 

<Iznos17> Расподела дуге нето позиције у складу 

са стандардизованим и IRB приступом, 

Пондер ризика < 1.250%, 350% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos18> Расподела дуге нето позиције у складу 

са стандардизованим и IRB приступом, 

Пондер ризика < 1.250%, 425% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре података 1А, 

112,122,132. 

<Iznos19> Расподела дуге нето позиције у складу 

са стандардизованим и IRB приступом, 

Пондер ризика < 1.250%, 500% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре података 111,121,131 

<Iznos20> Расподела дуге нето позиције у складу 

са стандардизованим и IRB приступом, 

Пондер ризика < 1.250%, 650% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos21> Расподела дуге нето позиције у складу 

са стандардизованим и IRB приступом, 

Пондер ризика < 1.250%, 750% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре података 111,121,131 

<Iznos22> Расподела дуге нето позиције у складу 

са стандардизованим и IRB приступом, 

Пондер ризика < 1.250%, 850% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре података 111,121,131. 

<Iznos23> Расподела дуге нето позиције у складу 

са стандардизованим и IRB приступом, 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 
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Пондер ризика 1250%, Позиција са 

кредитним рејтингом 

<Iznos24> Расподела дуге нето позиције у складу 

са стандардизованим и IRB приступом, 

Пондер ризика 1250%, Позиција без 

кредитног рејтинга 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos25> Расподела дуге нето позиције у складу 

са стандардизованим и IRB приступом, 

Метод супервизорске формуле 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos26> Расподела дуге нето позиције у складу 

са стандардизованим и IRB приступом, 

Просечни пондер ризика (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела и 2 децимална места. 

Не сме бити негативан број. Мора 

бити попуњено. 

<Iznos27> Расподела дуге нето позиције у складу 

са стандардизованим и IRB приступом, 

Позиције са посебним третманом 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos28> Расподела дуге нето позиције у складу 

са стандардизованим и IRB приступом, 

Приступ интерне процене 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos29> Расподела дуге нето позиције у складу 

са стандардизованим и IRB приступом, 

Приступ интерне процене, Просечни 

пондер ризика (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 4 цела и 2 децимална места. 

Не сме бити негативан број. Мора 

бити попуњено. 

<Iznos30> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 1.250%, 7-

10% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 цела. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре података 1А, 

112,122,132. 

<Iznos31> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 1.250%, 

12-18% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 цела. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре података 1А, 

112,122,132. 

<Iznos32> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 1.250%, 

20-35% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 цела. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

<Iznos33> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 1.250%, 

40-75% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 цела.. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

<Iznos34> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 1.250%, 

100% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 цела. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

<Iznos35> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 1.250%, 

150% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 цела. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре података 111,121,131. 
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<Iznos36> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 1.250%, 

200% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 цела. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре података 111,121,131. 

<Iznos37> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 1.250%, 

225% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 цела.. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре података 111,121,131. 

<Iznos38> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 1.250%. 

250% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 цела. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре података 1А, 

112,122,132. 

<Iznos39> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 1.250%, 

300% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 цела.. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре података 111,121,131. 

<Iznos40> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 1.250%, 

350% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 цела.. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos41> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 1.250%, 

425% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 цела. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре података 1А, 

112,122,132. 

<Iznos42> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 1.250%, 

500% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 цела. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре података 111,121,131. 

<Iznos43> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 1.250%, 

650% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 цела. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos44> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 1.250%, 

750% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 цела.. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре података 111,121,131. 

<Iznos45> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 1.250%, 

850% 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 цела.. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре података 111,121,131. 

<Iznos46> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика 1250%, Са 

кредитним рејтингом 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 цела. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos47> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика 1250%, Без 

кредитног рејтинга 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 цела. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 
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<Iznos48> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Метод супервизорске 

формуле 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 цела. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos49> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом Метод супервизорске 

формуле, Просечни пондер ризика (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 цела. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos50> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Позиције са посебним 

третманом 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 цела. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos51> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Приступ интерне процене 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 цела. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos52> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Приступ интерне процене, 

Просечни пондер ризика (%) 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 цела.. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos53> Укупан ефекат (прилагођавања) услед 

кршења одредби о детаљној анализи 

секјуритизованих изложености, 

Пондерисана нето дуга позиција 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 цела. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре података 1А, 

112,13,131,132. 

<Iznos54> Укупан ефекат (прилагођавања) услед 

кршења одредби о детаљној анализи 

секјуритизованих изложености, 

Пондерисана нето кратка позиција 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 цела. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре података 1А, 

112,13,131,132. 

<Iznos55> Позиције пре примене горње границе, 

Пондерисана нето дуга позиција 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos56> Позиције пре примене горње границе, 

Пондерисана нето кратка позиција 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos57> Позиције пре примене горње границе, 

Збир пондерисане нето дуге и 

пондерисане нето кратке позиције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 

збиру <Iznos55> и <Iznos56> уз 

толеранцију +/-2.Мора бити 

попуњено. 

<Iznos58> Позиције након примене горње границе, 

Пондерисана нето дуга позиција 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos59> Позиције након примене горње границе, 

Пондерисана нето кратка позиција 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено. 

<Iznos60> Позиције након примене горње границе, 

Збир пондерисане нето дуге и 

пондерисане нето кратке позиције 

Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак 
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збиру <Iznos58> и  <Iznos59> уз 

толеранцију +/-2. Мора бити 

попуњено. 

<Iznos61> Капитални захтев Нумерички податак, максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. Мора бити једнак или 

<Iznos57> или  <Iznos60>. Мора бити 

попуњено само за шифру податка 1. 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није другачије 

наведено. 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>DHOVSEK</Obrazac> 

<MaticniBroj>07007965</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145,  Email: Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogDHOVSEK> 

            <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

  <Iznos1>25677</Iznos1> 

  <Iznos2>0</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 
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<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

<Iznos28>0</Iznos28> 

  <Iznos29>0</Iznos29> 

  <Iznos30>0</Iznos30> 

<Iznos31>0</Iznos31> 

  <Iznos32>0</Iznos32> 

  <Iznos33>0</Iznos33> 

<Iznos34>0</Iznos34> 

  <Iznos35>0</Iznos35> 

  <Iznos36>0</Iznos36> 

<Iznos37>0</Iznos37> 

  <Iznos38>0</Iznos38> 

  <Iznos39>0</Iznos39> 

<Iznos40>0</Iznos40> 

  <Iznos41>0</Iznos41> 

  <Iznos42>0</Iznos42> 

<Iznos43>0</Iznos43> 

  <Iznos44>0</Iznos44> 

<Iznos45>0</Iznos45> 

<Iznos46>0</Iznos46> 

<Iznos47>0</Iznos47> 

  <Iznos48>0</Iznos48> 

  <Iznos49>0</Iznos49> 

<Iznos50>0</Iznos50> 

                        <Iznos51>0</Iznos51> 

  <Iznos52>0</Iznos52> 

<Iznos53>0</Iznos53> 

  <Iznos54>0</Iznos54> 

<Iznos55>0</Iznos55> 

<Iznos56>0</Iznos56> 

<Iznos57>0</Iznos57> 

  <Iznos58>0</Iznos58> 

  <Iznos59>0</Iznos59> 

<Iznos60>0</Iznos60> 

<Iznos61>0</Iznos61> 

</SlogDHOVSEK> 

  </Dokument> 

</ZaSlanje> 
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Пример података у XML формату када банка нема података. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

 <DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

 <Obrazac>DHOVSEK</Obrazac> 

 <MaticniBroj>07007965</MaticniBroj> 

 <RedniBroj>1</RedniBroj> 

 <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

 <Kontakt>011-632145,  Email: Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

 <Banka>1</Banka> 

       <SlogDHOVSEK></SlogDHOVSEK> 

      </Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

 

Рачунска контрола која мора бити задовољена на пријему података на нивоу свих 

износа, при чему се непопуњени износи третирају као 0: 

 

1. Мора бити једнак збиру редова 1.1, 1.2 и 1.3 уз толеранцију +/-2. 

1.а. Не сме бити већи од реда 1  

1.1. Мора бити једнак збиру редова 1.1.1 и 1.1.2 уз толеранцију +/-2. 

1.1.1.   

1.1.2.   

1.2. Мора бити једнак збиру редова 1.2.1 и 1.2.2 уз толеранцију +/-2. 

1.2.1.   

1.2.2.   

1.3. Мора бити једнак збиру редова 1.3.1 и 1.3.2 уз толеранцију +/-2. 

 

 

 

Шифарник за образац DHOVSEK 

 
Шифра 

xml 

Шифра 

обрасца 
НАЗИВ 

1 1. Укупне изложености  

101 1.а.    Од којих: ресекјуритизоване изложености 

11 1.1. Иницијатор: укупне изложености 

111 1.1.1.    Секјуритизоване изложености 

112 1.1.2.    Ресекјуритизоване изложености 

12 1.2. Инвеститор: укупне изложености 

121 1.2.1.    Секјуритизоване изложености 

122 1.2.2.    Ресекјуритизоване изложености 

13 1.3. Спонзор: укупне изложености 

131 1.3.1.    Секјуритизоване изложености 
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132 1.3.2.    Ресекјуритизоване изложености 
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48. DHOVPTK - ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНОМ ЗАХТЕВУ ЗА 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕНОВНИ РИЗИК ПО ОСНОВУ ПОЗИЦИЈА ИЗ 

ПОРТФОЛИЈА НАМЕЊЕНОГ ТРГОВАЊУ ЗАСНОВАНОМ НА 

КОРЕЛАЦИЈАМА – (Образац ДХОВ-ПТК) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogDHOVPTK> 

<SifraPodatka> Шифра податка који се доставља Шифра из кодекса шифара DHOVPTK 

<Iznos1> Отворене позиције, Дуга позиција Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos2> Отворене позиције, Кратка 

позиција 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos3> Позиције које представљају 

одбитну ставку од капитала, Дуга 

позиција 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos4> Позиције које представљају 

одбитну ставку од капитала, Кратка 

позиција 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos5> Нето позиције, Дуга позиција Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити једнак збиру колона 1 и 3 уз 

толеранцију +/-2. 

<Iznos6> Нето позиције, Кратка позиција Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити једнак збиру колона 2 и 4 уз 

толеранцију +/-2. 

<Iznos7> Расподела дуге нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 

1.250%,7-10% 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos8> Расподела дуге нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 

1.250%,12-18% 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos9> Расподела дуге нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 

1.250%, 20-35% 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos10> Расподела дуге нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 

1.250%, 40-75% 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos11> Расподела дуге нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 

1.250%, 100% 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 
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<Iznos12> Расподела дуге нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 

1.250%, 250% 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos13> Расподела дуге нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 

1.250%,350% 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos14> Расподела дуге нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 

1.250%, 425% 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos15> Расподела дуге нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 

1.250%, 650% 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos16> Расподела дуге нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Остали пондери 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено осим за шифре 

111,121,131. 

<Iznos17> Расподела дуге нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика 1250%, 

Са кредитним рејтингом 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos18> Расподела дуге нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом Пондер ризика 1250%, 

Без кредитног рејтинга 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos19> Расподела дуге нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Метод супервизорске 

формуле 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено осим за шифре 

112,122,132,21,22 

<Iznos20> Расподела дуге нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Метод супервизорске 

формуле, Просечни пондер ризика 

(%) 

Нумерички податак, максималне дужине 

4 цела и 2 децимална места. Не сме бити 

негативан број Мора бити попуњено осим 

за шифре 112,122,132,21,22 

<Iznos21> Расподела дуге нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Позиције са посебним 

третманом 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено осим за шифре 

112,122,132,21,22 

<Iznos22> Расподела дуге нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Приступ интерне 

процене 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено осим за шифре 

112,122,132,21,22 

<Iznos23> Расподела дуге нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Приступ интерне 

процене, Просечни пондер ризика 

(%) 

Нумерички податак, максималне дужине 

4 цела и 2 децимална места. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре 112,122,132,21,22 
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<Iznos24> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступомприступом, Пондер 

ризика < 1.250%, 7-10% 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos25> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 

1.250%, 12-18% 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos26> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 

1.250%, 20-35% 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos27> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 

1.250%, 40-75% 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos28> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 

1.250%, 100% 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos29> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 

1.250%, 250% 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos30> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 

1.250%, 350% 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos31> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 

1.250%, 425% 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos32> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 

1.250%, 650% 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos33> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика < 

1.250%, Остали пондери 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено осим за шифре 

111,121,131. 

<Iznos34> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика 1250%, 

Са кредитним рејтингом 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos35> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Пондер ризика 1250%, 

Без кредитног рејтинга 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 
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<Iznos36> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Метод супервизорске 

формуле 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено осим за шифре 

података 112,122,132,21,22. 

<Iznos37> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Метод супервизорске 

формуле, Просечни пондер ризика 

(%) 

Нумерички податак, максималне дужине 

4 цела и 2 децимална места. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре података 

112,122,132,21,22. 

<Iznos38> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Позиције са посебним 

третманом 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено осим за шифре 

података 112,122,132,21,22. 

<Iznos39> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Приступ интерне 

процене 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено осим за шифре 

података 112,122,132,21,22. 

<Iznos40> Расподела кратке нето позиције у 

складу са стандардизованим и IRB 

приступом, Приступ интерне 

процене, Просечни пондер ризика 

(%) 

Нумерички податак, максималне дужине 

4 цела и 2 децимална места. Не сме бити 

негативан број. Мора бити попуњено 

осим за шифре података 

112,122,132,21,22. 

<Iznos41> Позиције пре примене горње 

границе, Пондерисана нето дуга 

позиција 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos42> Позиције пре примене горње 

границе, Пондерисана нето кратка 

позиција 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos43> Позиције након примене горње 

границе, Пондерисана нето дуга 

позиција 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos44> Позиције након примене горње 

границе, Пондерисана нето кратка 

позиција 

Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено. 

<Iznos45> Капитални захтев Нумерички податак, максималне дужине 

10 целих. Не сме бити негативан број. 

Мора бити попуњено само за шифру 

податка 1 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није другачије 

наведено. 
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Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>DHOVPTK</Obrazac> 

<MaticniBroj>07007965</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145,  Email: Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogDHOVPTK> 

            <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

  <Iznos1>25677</Iznos1> 

  <Iznos2>0</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

<Iznos16>0</Iznos16> 

  <Iznos17>0</Iznos17> 

  <Iznos18>0</Iznos18> 

<Iznos19>0</Iznos19> 

  <Iznos20>0</Iznos20> 

  <Iznos21>0</Iznos21> 

<Iznos22>0</Iznos22> 

  <Iznos23>0</Iznos23> 

  <Iznos24>0</Iznos24> 

<Iznos25>0</Iznos25> 

  <Iznos26>0</Iznos26> 

<Iznos27>0</Iznos27> 

<Iznos28>0</Iznos28> 

  <Iznos29>0</Iznos29> 

  <Iznos30>0</Iznos30> 

<Iznos31>0</Iznos31> 

  <Iznos32>0</Iznos32> 

  <Iznos33>0</Iznos33> 

<Iznos34>0</Iznos34> 

  <Iznos35>0</Iznos35> 

  <Iznos36>0</Iznos36> 
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<Iznos37>0</Iznos37> 

  <Iznos38>0</Iznos38> 

  <Iznos39>0</Iznos39> 

<Iznos40>0</Iznos40> 

  <Iznos41>0</Iznos41> 

  <Iznos42>0</Iznos42> 

<Iznos43>0</Iznos43> 

  <Iznos44>0</Iznos44> 

<Iznos45>0</Iznos45> 

</SlogDHOVPTK> 

  </Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

Пример података у XML формату када банка нема податак. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

 <DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

 <Obrazac>DHOVPTK</Obrazac> 

 <MaticniBroj>07007965</MaticniBroj> 

 <RedniBroj>1</RedniBroj> 

 <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

 <Kontakt>011-632145,  Email : Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

 <Banka>1</Banka> 

 <SlogDHOVPTK></SlogDHOVPTK> 

      </Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

 

 

Рачунска контрола која мора бити задовољена на пријему података на нивоу свих 

износа, при чему се непопуњени износи третирају као 0, уз толеранцију +/-2 : 

 

Сви износи за шифру 1  Морају  бити једнаки збиру износа за шифре  11+12+13+21+22  

Сви износи за шифру 11 Морају бити једнаки збиру редова 111 + 112  

Сви износи за шифру 12 Морају бити једнаки збиру редова 121 + 122  

Сви износи за шифру 13 Морају бити једнаки збиру редова 131 + 132  
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Шифарник за образац DHOVPTK 

 

Шиф

ра 

xml 

Шиф

ра 

обрас

ца 

НАЗИВ 

Не 

доставља 

се = 3 

1 I Укупне изложености  

1. 1. Секјуритизоване позиције: 3 

11 1.1. Иницијатор: укупне изложености  

111 1.1.1.    Секјуритизоване изложености  

112 1.1.2.    Остале изложености по основу позиција из портфолија 

намењеног трговању заснованом на корелацијама 

 

12 1.2. Инвеститор: укупне изложености  

121 1.2.1.    Секјуритизоване изложености  

122 1.2.2.    Остале изложености по основу позиција из портфолија 

намењеног трговању заснованом на корелацијама 

 

13 1.3. Спонзор: укупне изложености  

131 1.3.1.    Секјуритизоване изложености  

132 1.3.2.    Остале изложености по основу позиција из портфолија 

намењеног трговању заснованом на корелацијама 

 

2. 2. Кредитни деривати са n-тим неизмирењем обавезе  3 

21 2.1.    Изложености по основу кредитних деривата са n-тим 

неизмирењем обавезе  

 

22 2.2.    Остале изложености по основу позиција из портфолија 

намењеног трговању заснованом на корелацијама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



300/387 

49. RRPP - ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНОМ ЗАХТЕВУ ЗА РОБНИ РИЗИК 

– ПОЈЕДНОСТАВЉЕНИ ПРИСТУП – (Образац РР-ПП) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogRRPP> 

<RedniBroj> Редни број ставке Редни бројеви редова морају бити поређани 

редом од 1 надаље. Редни број мора бити 

попуњен. Максималне дужине 6 целих, с тим 

да последњи ред мора бити означен са 999999 

и у том реду се попуњава само <Iznos8>. 

<Roba> Роба Алфанумерички податак, максималне дужине 

100 карактера. Мора бити попуњено осим за 

редни број 999999 (Укупно). 

<MernaJedinica> Стандардна мерна јединица Алфанумерички податак, максималне дужине 

100 карактера. Мора бити попуњено осим за 

редни број 999999 (Укупно). 

<Iznos1> Дуга позиција Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. Мора 

бити попуњено осим за редни број 999999 

(Укупно). 

<Iznos2> Кратка позиција Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Мора бити попуњено осим за редни 

број 999999 (Укупно). Мора бити или нула 

или негативан. 

<Iznos3> Нето позиција Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Мора бити попуњено осим за редни 

број 999999 (Укупно).Мора бити једнак 

следећем износу: <Iznos1>- ABS(<Iznos2>) 

<Iznos4> Бруто позиција Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Мора бити попуњено осим за редни 

број 999999 (Укупно)Мора бити једнак 

следећем збиру:  

ABS(<Iznos1>) + ABS(<Iznos2>) 

<Iznos5> Текућа тржишна цена Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Може бити, позитиван, нула или 

негативан. 

<Iznos6> Капитални захтев за нето 

позицију 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. Мора 

бити попуњено осим за редни број 999999 

(Укупно).Мора бити једнак следећем износу:  

0,15 × (<Iznos3>) × (<Iznos5>), заокруженом 

на цео број. 

<Iznos7> Капитални захтев за бруто 

позицију 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. Мора 

бити попуњено осим за редни број 999999 

(Укупно).Мора бити једнак следећем износу:  

0,3 × (<Iznos4>) × (<Iznos5>), заокруженом на 

цео број. 

<Iznos8> Капитални захтев Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. За сваки редни број осим за 999999 
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Iznos8 мора бити једнак збиру Iznos6 и Iznos7, 

док за редни број 999999 Iznos8 мора бити 

једнак збиру Iznos8 за све остале редне 

бројеве.  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није другачије 

наведено. 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>RRPP</Obrazac> 

<MaticniBroj>07007965</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145,  Email : Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogRRPP> 

                 <RedniBroj>1</RedniBroj>             

                       <Roba>srebro</Roba> 

                        <MernaJedinica>100</MernaJedinica> 

  <Iznos1>25677</Iznos1> 

  <Iznos2>0</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

      </SlogRRPP> 

<SlogRRPP> 

            <RedniBroj>2</RedniBroj> 

                       <Roba>ffff</Roba> 

                        <MernaJedinica>10</MernaJedinica> 

  <Iznos1>25677</Iznos1> 

  <Iznos2>0</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 
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      </SlogRRPP> 

<SlogRRPP> 

            <RedniBroj>999999</RedniBroj> 

                       <Roba></Roba> 

                        <MernaJedinica></MernaJedinica> 

  <Iznos1></Iznos1> 

  <Iznos2></Iznos2> 

  <Iznos3></Iznos3> 

<Iznos4></Iznos4> 

  <Iznos5></Iznos5> 

  <Iznos6></Iznos6> 

<Iznos7></Iznos7> 

  <Iznos8>34567</Iznos8> 

      </SlogRRPP> 

      </Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

Пример података у XML формату када банка нема података.  

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

 <DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

 <Obrazac>RRPP</Obrazac> 

 <MaticniBroj>07007965</MaticniBroj> 

 <RedniBroj>1</RedniBroj> 

 <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

 <Kontakt>011-632145,  Email: Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

 <Banka>1</Banka> 

 <SlogRRPP></SlogRRPP> 

      </Dokument> 

</ZaSlanje> 
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50. RRPLD - ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНОМ ЗАХТЕВУ ЗА РОБНИ 

РИЗИК –ПРИСТУП ЛЕСТВИЦЕ ДОСПЕЋА – (Образац РР-ПЛД) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogRRPLD> 

<Roba> Роба Алфанумерички податак, максималне дужине 

100 карактера. Мора бити попуњено. 

<Cena> Текућа тржишна цена Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Може бити позитиван, нула или 

негативан. 

<SlogRoba> 

<SifraPodatka> Шифра податка по 

шифарнику RRPLD 

Нумерички податак, максималне дужине 2 

цела по шифарнику RRPLD 

<Iznos1> Дуга позиција Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. Мора 

бити попуњено осим за шифре података 8 и 9 

. 

<Iznos2> Кратка позиција Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Мора бити или нула или негативан. 

Мора бити попуњено осим за шифре 

података 8 и 9 . 

<Iznos3> Усклађена позиција класе 

доспећа 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Мора бити попуњено осим за шифру 

података  9 . 

<Iznos4> Неусклађена позиција 

класе доспећа 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Мора бити попуњено осим за шифре 

података 8 и 9 . 

<Iznos5> Усклађена позиција 

између класа доспећа 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Мора бити попуњено осим за шифре 

података 1 и 9 . 

<Iznos6> Неусклађена позиција 

између класа доспећа 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. Мора 

бити попуњено осим за шифре података 1 и 9 

. 

<Iznos7> Преостала неусклађена 

позиција 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Мора бити попуњено осим за шифре 

података 1,2,3,4,5,6,7 и 9 . 

<Iznos8> Капитални захтев Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих.  

Мора бити попуњено само за шифру 

података 9 .За сваку робу мора бити једнак 

следећем износу,  заокруженом на цео број: 

<Cena> × (0,015 × ABS (<Iznos3> за шифру 

податка 8) + 0,006 × ABS (<Iznos5> за шифру 

податка 8) + 0,15 × ABS (<Iznos7> за шифру 

податка 8)). 

<SlogRRPLDUK>   

<Iznos8> Капитални захтев за робни 

ризик 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Мора бити попуњено само за шифру 
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података  9 .Мора бити једнак збиру <Iznos8> 

за све слогове <Roba>. 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није другачије 

наведено. 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>RRPLD</Obrazac> 

<MaticniBroj>07007965</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145,  Email : Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogRRPLD> 

                       <Roba>srebro</Roba> 

                       <Cena>100</Cena> 

  <SlogRoba> 

              <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

   <Iznos1>25677</Iznos1> 

   <Iznos2>0</Iznos2> 

   <Iznos3>0</Iznos3> 

 <Iznos4>0</Iznos4> 

   <Iznos5>0</Iznos5> 

   <Iznos6>0</Iznos6> 

 <Iznos7>0</Iznos7> 

   <Iznos8>0</Iznos8> 

           </SlogRoba> 

                <SlogRoba> 

              <SifraPodatka>2</SifraPodatka> 

   <Iznos1>25677</Iznos1> 

   <Iznos2>0</Iznos2> 

   <Iznos3>0</Iznos3> 

 <Iznos4>0</Iznos4> 

   <Iznos5>0</Iznos5> 

   <Iznos6>0</Iznos6> 

 <Iznos7>0</Iznos7> 

   <Iznos8>0</Iznos8> 

           </SlogRoba> 

                <SlogRoba> 

              <SifraPodatka>3</SifraPodatka> 

   <Iznos1>25677</Iznos1> 
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   <Iznos2>0</Iznos2> 

   <Iznos3>0</Iznos3> 

 <Iznos4>0</Iznos4> 

   <Iznos5>0</Iznos5> 

   <Iznos6>0</Iznos6> 

 <Iznos7>0</Iznos7> 

   <Iznos8>0</Iznos8> 

           </SlogRoba> 

                <SlogRoba> 

              <SifraPodatka>4</SifraPodatka> 

   <Iznos1>25677</Iznos1> 

   <Iznos2>0</Iznos2> 

   <Iznos3>0</Iznos3> 

 <Iznos4>0</Iznos4> 

   <Iznos5>0</Iznos5> 

   <Iznos6>0</Iznos6> 

 <Iznos7>0</Iznos7> 

   <Iznos8>0</Iznos8> 

           </SlogRoba> 

               <SlogRoba> 

              <SifraPodatka>5</SifraPodatka> 

   <Iznos1>25677</Iznos1> 

   <Iznos2>0</Iznos2> 

   <Iznos3>0</Iznos3> 

 <Iznos4>0</Iznos4> 

   <Iznos5>0</Iznos5> 

   <Iznos6>0</Iznos6> 

 <Iznos7>0</Iznos7> 

   <Iznos8>0</Iznos8> 

           </SlogRoba> 

                <SlogRoba> 

              <SifraPodatka>6</SifraPodatka > 

   <Iznos1>25677</Iznos1> 

   <Iznos2>0</Iznos2> 

   <Iznos3>0</Iznos3> 

 <Iznos4>0</Iznos4> 

   <Iznos5>0</Iznos5> 

   <Iznos6>0</Iznos6> 

 <Iznos7>0</Iznos7> 

   <Iznos8>0</Iznos8> 

           </SlogRoba> 

                <SlogRoba> 

              <SifraPodatka>7</SifraPodatka> 

   <Iznos1>25677</Iznos1> 

   <Iznos2>0</Iznos2> 

   <Iznos3>0</Iznos3> 

 <Iznos4>0</Iznos4> 

   <Iznos5>0</Iznos5> 

   <Iznos6>0</Iznos6> 

 <Iznos7>0</Iznos7> 
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   <Iznos8>0</Iznos8> 

           </SlogRoba> 

                <SlogRoba> 

              <SifraPodatka>8</SifraPodatka> 

   <Iznos1>25677</Iznos1> 

   <Iznos2>0</Iznos2> 

   <Iznos3>0</Iznos3> 

 <Iznos4>0</Iznos4> 

   <Iznos5>0</Iznos5> 

   <Iznos6>0</Iznos6> 

 <Iznos7>0</Iznos7> 

   <Iznos8>0</Iznos8> 

           </SlogRoba> 

                <SlogRoba> 

              <SifraPodatka>9</SifraPodatka> 

   <Iznos1></Iznos1> 

   <Iznos2></Iznos2> 

   <Iznos3></Iznos3> 

 <Iznos4></Iznos4> 

   <Iznos5></Iznos5> 

   <Iznos6></Iznos6> 

 <Iznos7></Iznos7> 

   <Iznos8>34560</Iznos8> 

           </SlogRoba> 

      </SlogRRPLD> 

      <SlogRRPLDUK> 

                       <Roba>UKUPNO</Roba> 

                       <Cena></Cena> 

                <SlogRoba> 

              <SifraPodatka>9</SifraPodatkа> 

   <Iznos1></Iznos1> 

   <Iznos2></Iznos2> 

   <Iznos3></Iznos3> 

 <Iznos4></Iznos4> 

   <Iznos5></Iznos5> 

   <Iznos6></Iznos6> 

 <Iznos7></Iznos7> 

   <Iznos8>345655550</Iznos8> 

           </SlogRoba> 

      </SlogRRPLDUK> 

      </Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

Пример података у XML формату када банка нема података 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

 <DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 
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 <Obrazac>RRPLD</Obrazac> 

 <MaticniBroj>07007965</MaticniBroj> 

 <RedniBroj>1</RedniBroj> 

 <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

 <Kontakt>011-632145,  Email : Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

 <Banka>1</Banka> 

 <SlogRRPLD></SlogRRPLD> 

      </Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

 

 

Шифарник података за образац RRPLD 

 
Шифра 

xml 

Шифра 

обрасца 
НАЗИВ 

1 1. 0≤1 месеца  

2 2. >1≤3 месеца  

3 3. >3≤6 месеца  

4 4. >6≤12 месеца  

5 5. >1≤2 године 

6 6. >2≤3 године 

7 7. >3 године 

8 8. Укупно роба 

9 9. Капитални захтев за робу 
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51. RRPPLD - ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНОМ ЗАХТЕВУ ЗА РОБНИ 

РИЗИК – ПРОШИРЕНИ ПРИСТУП ЛЕСТВИЦЕ ДОСПЕЋА – 

(Образац РР-ППЛД) 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<Slog RRPPLD> 

<Kategorija> Категорија робе  Нумерички податак који узима вредност од 1 

до 5 по шифарнику категорија робе RRPPLD , 

достављају се само категорије за које постоје 

подаци, а категорија 5 је обавезна. 

<Roba> Роба Алфанумерички податак, максималне дужине 

100 карактера. Мора бити попуњено, осим за 

категорију 5. 

<Cena> Текућа тржишна цена Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Може бити, позитиван, нула или 

негативан. Мора бити попуњено, осим за 

категорију 5. 

<SlogRoba> 

<SifraPodatka> Шифра податка који се 

доставља 

Нумерички податак, максималне дужине 2 по 

шифарнику  података за образац RRPLD.Ако 

је категорија 5 попуњава се само шифра 

податка 9.  

<Iznos1> Дуга позиција Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. Мора 

бити попуњено осим за категорију 5 и шифре 

податка 8 и 9 када мора бити не попуњено. 

<Iznos2> Кратка позиција Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Мора бити или нула или негативан, 

осим за категорију 5 и шифру податка 8 и 9 

када мора бити не попуњено. 

<Iznos3> Усклађена позиција класе 

доспећа 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих.Мора бити или нула или негативан, 

осим за категорију 5 и шифру податка 9 када 

мора бити не попуњено. 

<Iznos4> Неусклађена позиција класе 

доспећа 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. .Мора бити или нула или негативан, 

осим за категорију 5 и шифру податка 8 и 9 

када мора бити не попуњено.  

<Iznos5> Усклађена позиција између 

класа доспећа 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих.  Мора бити или нула или негативан, 

осим за категорију 5 и шифру податка 9 када 

мора бити не попуњено. 

<Iznos6> Неусклађена позиција између 

класа доспећа 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих.  Мора бити или нула или негативан, 

осим за категорију 5 и шифру податка 9 када 

мора бити не попуњено.  

<Iznos7> Преостала неусклађена  

позиција 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Попуњава се само за шифру 8 . 
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<Iznos8> Капитални захтев Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Мора бити попуњен само за шифру 

податка 9.  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није другачије 

наведено. 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>RRPPLD</Obrazac> 

<MaticniBroj>07007965</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145,  Email: Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogRRPPLD> 

<Kategorija>1</Kategorija> 

     <Roba>Srebro</Roba> 

           <Cena>100</Cena> 

 <SlogRoba> 

             <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

  <Iznos1>6787</Iznos1> 

  <Iznos2>0</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7></Iznos7> 

  <Iznos8></Iznos8> 

 </SlogRoba> 

     <SlogRoba> 

            <SifraPodatka>2</SifraPodatka> 

  <Iznos1>25677</Iznos1> 

  <Iznos2>0</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7></Iznos7> 

  <Iznos8></Iznos8> 

 </SlogRoba> 

      <SlogRoba> 
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            <SifraPodatka>3</SifraPodatka> 

  <Iznos1>25677</Iznos1> 

  <Iznos2>0</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7></Iznos7> 

  <Iznos8></Iznos8> 

 </SlogRoba> 

 <SlogRoba> 

            <SifraPodatka>4</SifraPodatka> 

  <Iznos1>25677</Iznos1> 

  <Iznos2>0</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7></Iznos7> 

  <Iznos8></Iznos8> 

 </SlogRoba> 

     <SlogRoba> 

            <SifraPodatka>5</SifraPodatka> 

  <Iznos1>25677</Iznos1> 

  <Iznos2>0</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7></Iznos7> 

  <Iznos8></Iznos8> 

 </SlogRoba> 

      <SlogRoba> 

            <SifraPodatka>6</SifraPodatka> 

  <Iznos1>25677</Iznos1> 

  <Iznos2>0</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7></Iznos7> 

  <Iznos8></Iznos8> 

 </SlogRoba> 

 <SlogRoba> 

            <SifraPodatka>7</SifraPodatka> 

  <Iznos1>25677</Iznos1> 

  <Iznos2>0</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 
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  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7></Iznos7> 

  <Iznos8></Iznos8> 

 </SlogRoba> 

     <SlogRoba> 

            <SifraPodatka>8</SifraPodatka> 

  <Iznos1></Iznos1> 

  <Iznos2></Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4></Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 

  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8></Iznos8> 

 </SlogRoba> 

      <SlogRoba> 

            <SifraPodatka>9</SifraPodatka> 

  <Iznos1></Iznos1> 

  <Iznos2></Iznos2> 

  <Iznos3></Iznos3> 

<Iznos4></Iznos4> 

  <Iznos5></Iznos5> 

  <Iznos6></Iznos6> 

<Iznos7></Iznos7> 

  <Iznos8>45670</Iznos8> 

 </SlogRoba> 

      </SlogRRPPLD> 

<SlogRRPPLD> 

<Kategorija>5</Kategorija> 

     <Roba></Roba> 

           <Cena></Cena> 

 <SlogRoba> 

             <SifraPodatka>9</SifraPodatka> 

  <Iznos1></Iznos1> 

  <Iznos2></Iznos2> 

  <Iznos3></Iznos3> 

<Iznos4></Iznos4> 

  <Iznos5></Iznos5> 

  <Iznos6></Iznos6> 

<Iznos7></Iznos7> 

  <Iznos8>25677666</Iznos8> 

 </SlogRoba> 

      </SlogRRPPLD> 

      </Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

Пример података у XML формату ако банка нема података. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 
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<Dokument> 

 <DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

 <Obrazac>RRPPLD</Obrazac> 

 <MaticniBroj>07007965</MaticniBroj> 

 <RedniBroj>1</RedniBroj> 

 <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

 <Kontakt>011-632145,  Email : Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

 <Banka>1</Banka> 

 <SlogRRPPLD></SlogRRPPLD> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

Рачунске контроле које се раде на пријему података: 
 

RRPPLD - код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке који се 

достављају, уз толеранцију +/- 5: 
 

1. <Iznos8> За категогију робе   1  =  

<Cena> × ( ABS (<Iznos3> × 0,01) + ABS (<Iznos5> × 0,003) + ABS (<Iznos7> × 0,8) ) за шифру 8  

2. <Iznos8> За категогију робе   2  =  

<Cena> × ( ABS (<Iznos3> × 0,012) + ABS (<Iznos5> × 0,005) + ABS (<Iznos7> + 0,1) )) за шифру 8  

3. <Iznos8> За категогију робе   3  =  

<Cena> × ( ABS (<Iznos3> × 0,015) + ABS (<Iznos5> × 0,006) + ABS (<Iznos7> + 0,12) )) за шифру 

8  

4. <Iznos8> За категогију робе   4  =  

<Cena> × (ABS (<Iznos3> × 0,015) + ABS (<Iznos5> × 0,006) + ABS (<Iznos7> + 0,15) ) ) за шифру 

8  

5. <Iznos8> За категогију робе   41 =  

<Cena> × (ABS (<Iznos3> × 0,015) + ABS (<Iznos5> × 0,006) + ABS (<Iznos7> + 0,15) ) ) за шифру 

8 

6. <Iznos8> За категогију робе   5 =  

мора бити једнак збиру <Iznos8>  за категорије од 1 до 4 

7. <Iznos3> за шифру податка 8 за сваку врсту робе мора бити једнак збиру <Iznos3> по 

шифрама података 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 за исту врсту робе за категорије 1,2,3,4  

8. <Iznos5>  за шифру податка 8 за сваку врсту робе мора бити једнак збиру <Iznos5> по 

шифрама података 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 за исту врсту робе за категорије 1,2,3,4 

9. <Iznos6 >за шифру податка 8 за сваку врсту робе мора бити једнак збиру <Iznos6>  по 

шифрама података 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 за исту врсту робе за категорије 1,2,3,4 
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Шифарник категорија роба RRPPLD 

 
Шифра 

xml 

Шифра 

обрасца 
НАЗИВ 

1 1. Капитални захтев за племените метале осим злата 

2 2. Капитални захтев за основне метале 

3 3. Капитални захтев за пољопривредне производе 

4 4. Капитални захтев за остало, укључујући електричну енергију 

41 4.1. Од чега капитални захтев за електричну енергију 

5 5. Капитални захтев за робни ризик - укупно 
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52. POO - ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЦЕНОВНИ, 

ДЕВИЗНИ И РОБНИ РИЗИК ПО ОСНОВУ ПОЗИЦИЈА У 

ОПЦИЈАМА – (Образац ПО) 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogPOO> 

<SlogPOO1> 

<SifraPodatka> Шифра податка који се 

доставља 

Нумерички податак, максималне дужине 2 цела по 

шифарнику POO1 

<SlogPOO12> 

<RedniBroj> Редни број Редни бројеви редова морају бити поређани редом 

од 1 надаље. Редни број мора бити попуњен. 

Максималне дужине 6 целих, с тим да последњи 

ред мора бити означен са 999999 (Укупно) и у том 

реду се не уноси опис опције 

<Opcija> Опција – опис Алфанумерички податак максималне дужине 100 

карактера, не попуњава се за шифре податка 13 

<Iznos1> Тржишна вредност 

предмета опције х пондер 

ризика 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. Не попуњава 

се за шифре податка 13 

<Iznos2> Тржишна вредност опције Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. Не попуњава 

се за шифре податка 13 

<Iznos3> Капитални захтев Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<SlogPOO2> 

<SifraPodatka> Шифра податка који се 

доставља 

Нумерички податак, максималне дужине 2 цела по 

шифарнику POO2 

<Iznos3> Капитални захтев Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>POO</Obrazac> 

<MaticniBroj>07007965</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145,  Email: Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogPOO> 
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<SlogPOO1> 

        <SifraPodatka>11</SifraPodatka>                         

  <SlogPOO12> 

                         <RedniBroj>1</RedniBroj> 

                         <Opcija>Opcija 1</Opcija> 

   <Iznos1>100</Iznos1> 

   <Iznos2>200</Iznos2> 

   <Iznos3>300</Iznos3> 

  </SlogPOO12> 

  <SlogPOO12> 

                          <RedniBroj>2</RedniBroj> 

                          <Opcija>Opcija 2</Opcija> 

   <Iznos1>10</Iznos1> 

   <Iznos2>20</Iznos2> 

              <Iznos3>30</Iznos3> 

        </SlogPOO12> 

                  <SlogPOO12> 

                         <RedniBroj>3</RedniBroj> 

                         <Opcija>Opcija 3</Opcija> 

   <Iznos1>1</Iznos1> 

   <Iznos2>2</Iznos2> 

   <Iznos3>3</Iznos3> 

        </SlogPOO12> 

       <SlogPOO12> 

                         <RedniBroj>999999</RedniBroj> 

                         <Opcija></Opcija> 

   <Iznos1>111</Iznos1> 

   <Iznos2>222</Iznos2> 

   <Iznos3>333</Iznos3> 

       </SlogPOO12> 

</SlogPOO1> 

<SlogPOO1> 

                   <SifraPodatka>12</SifraPodatka>                         

     <SlogPOO12>   

                         <RedniBroj>1</RedniBroj> 

                         <Opcija> Opcija 4</Opcija> 

   <Iznos1>100</Iznos1> 

   <Iznos2>200</Iznos2> 

   <Iznos3>300</Iznos3> 

  </SlogPOO12> 

  <SlogPOO12> 

                          <RedniBroj>2</RedniBroj> 

                          <Opcija> Opcija 5</Opcija> 

   <Iznos1>10</Iznos1> 

   <Iznos2>20</Iznos2> 

              <Iznos3>30</Iznos3> 

        </SlogPOO12> 

                  <SlogPOO12> 

                         <RedniBroj>3</RedniBroj> 

                         <Opcija> Opcija 6</Opcija> 
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   <Iznos1>1</Iznos1> 

   <Iznos2>2</Iznos2> 

   <Iznos3>3</Iznos3> 

        </SlogPOO12> 

       <SlogPOO12> 

                         <RedniBroj>999999</RedniBroj> 

                         <Opcija></Opcija> 

   <Iznos1>111</Iznos1> 

   <Iznos2>222</Iznos2> 

   <Iznos3>333</Iznos3> 

       </SlogPOO12> 

</SlogPOO1> 

<SlogPOO1> 

                   <SifraPodatka>13</SifraPodatka> 

       <SlogPOO12> 

                         <RedniBroj>999999</RedniBroj> 

                         <Opcija></Opcija> 

   <Iznos1></Iznos1> 

   <Iznos2></Iznos2> 

   <Iznos3>333</Iznos3> 

       </SlogPOO12>                

</SlogPOO1> 

<SlogPOO2> 

                   <SifraPodatka>21</SifraPodatka>                        

                   <Iznos3>300</Iznos3>    

</SlogPOO2> 

<SlogPOO2> 

                   <SifraPodatka>22</SifraPodatka>                        

                   <Iznos3>300</Iznos3>    

</SlogPOO2> 

<SlogPOO2> 

                   <SifraPodatka>23</SifraPodatka>                        

                   <Iznos3>300</Iznos3>    

</SlogPOO2> 

</SlogPOO> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

Пример података у XML формату ако банка нема података. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

 <DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

 <Obrazac>PОО</Obrazac> 

 <MaticniBroj>07007965</MaticniBroj> 

 <RedniBroj>1</RedniBroj> 

 <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

 <Kontakt>011-632145,  Email: Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 
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 <Banka>1</Banka> 

 <SlogPОО></SlogPОО> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

 

 

Шифарник POO 

 
Шифра xml Шифра обрасца НАЗИВ  

<SlogPOO1>    

1 1 Поједностављени метод 3 

11 I. 
Купљене опције на хартије од вредности, стране валуте 

или робу 

 

12 II. 

Комбинације позиција у хартијама од вредности, 

страним валутама или роби и позиција у купљеним 

опцијама које су намењене заштити тих позиција 

 

13 3. Капитални захтев  

<SlogPOO2>    

2 2. Делта плус метод 3 

21 1. Капитални захтев за гама ризик  

22 2. Капитални захтев за вега ризик  

23 3. Капитални захтев  
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53. PIM - ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЦЕНОВНИ, 

ДЕВИЗНИ И РОБНИ РИЗИК ПРИМЕНОМ ПРИСТУПА ИНТЕРНИХ 

МОДЕЛА – (Образац ПИМ) 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogPIM > 

<SifraPodatka> Шифра податка који се 

доставља 

Нумерички податак, максималне дужине 2 цела 

по шифарнику PIM 

<Iznos1> VaR параметар Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos2> VaR параметар претходног 

дана 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos3> Стрес VaR параметар, 

Фактор мултипликације × 

просечан стрес VaR 

параметар за претходних 

60 радних дана 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos4> Стрес VaR параметар, 

Последња расположива 

вредност стрес VaR 

параметра 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos5> Капитални захтев за 

додатни ризик наступања 

статуса неизмирења 

обавеза и миграције, 

Процењена вредност за 

претходних 12 недеља 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број.  Попуњава се 

само за шифру 7 а за остале шифре је 

непопуњен. 

<Iznos6> Капитални захтев за 

додатни ризик наступања 

статуса неизмирења 

обавеза и миграције, 

Последња процењена 

вредност 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. Попуњава се 

само за шифру 7 а за остале шифре је 

непопуњен. 

<Iznos7> Капитални захтев за 

ценовни, девизни и робни 

ризик портфолија 

намењеног трговању 

заснованом на 

корелацијама, Праг 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. Попуњава се 

само за шифру 7 а за остале шифре је 

непопуњен. 

<Iznos8> Капитални захтев за 

ценовни, девизни и робни 

ризик портфолија 

намењеног трговању 

заснованом на 

корелацијама, Процењена 

вредност за претходних 12 

недеља 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. Попуњава се 

само за шифру 7 а за остале шифре је 

непопуњен. 

<Iznos9> Капитални захтев за 

ценовни, девизни и робни 

ризик портфолија 

намењеног трговању 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. Попуњава се 

само за шифру 7 а за остале шифре је 

непопуњен. 
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заснованом на 

корелацијама, Последња 

процењена вредност 

<Iznos10> Капитални захтев Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos11> Број прекорачења у 

периоду од 250 радних 

дана 

Нумерички податак, максималне дужине 3 цела. 

Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од 

250. Не попуњава се за шифру 7. 

<Iznos12> Фактор мултипликације 

VaR параметра 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. Не попуњава 

се за шифру 7. 

<Iznos13> Фактор мултипликације 

стрес VaR параметра 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. Мора бити 

попуњено. Не попуњава се за шифру 7. 

<Iznos14> Вредност за утврђивање 

прага - Пондерисана дуга 

нето позиција након 

примене горње границе 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. Попуња ва се 

само за шифру 7 а за остале је непопуњено. 

<Iznos15> Вредност за утврђивање 

прага - Пондерисана 

кратка нето позиција након 

примене горње границе 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. Попуња ва се 

само за шифру 7 а за остале је непопуњено. 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није другачије 

наведено. 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>PIM</Obrazac> 

<MaticniBroj>07007965</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145,  Email: Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogPIM> 

                       <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

  <Iznos1>25677</Iznos1> 

  <Iznos2>0</Iznos2> 

  <Iznos3>0</Iznos3> 

<Iznos4>0</Iznos4> 

  <Iznos5>0</Iznos5> 
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  <Iznos6>0</Iznos6> 

<Iznos7>0</Iznos7> 

  <Iznos8>0</Iznos8> 

  <Iznos9>0</Iznos9> 

<Iznos10>0</Iznos10> 

  <Iznos11>0</Iznos11> 

  <Iznos12>0</Iznos12> 

<Iznos13>0</Iznos13> 

  <Iznos14>0</Iznos14> 

  <Iznos15>0</Iznos15> 

</SlogPIM> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
 

Пример података у XML формату ако банка нема података. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

 <DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

 <Obrazac>PIM</Obrazac> 

 <MaticniBroj>07007965</MaticniBroj> 

 <RedniBroj>2</RedniBroj> 

 <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

 <Kontakt>011-632145,  Email: Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

 <Banka>1</Banka> 

 <SlogPIM></SlogPIM> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

Шифарник PIM 

 
Шифра 

xml 
Шифра обрасца НАЗИВ 

1 1. Општи ценовни ризик дужничких хартија од вредности 

2 2. Специфични ценовни ризик дужничких хартија од вредности 

3 3. Општи ценовни ризик власничких хартија од вредности 

4 4. Специфични ценовни ризик власничких хартија од вредности 

5 5. Девизни ризик 

6 6. Робни ризик 

7 7. УКУПНО  
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54. PIMDET - ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЦЕНОВНИ, 

ДЕВИЗНИ И РОБНИ РИЗИК ПРИМЕНОМ ПРИСТУПА ИНТЕРНИХ 

МОДЕЛА – ДЕТАЉАН ПРЕГЛЕД – (Образац ПИМ-ДЕТ) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogPIMDET > 

<Dan> Редни број Мора бити достављено 250 редова означених 

редним бројевима од 1 до 250 

<Datum>  Датум Датуми морају бити искључиво радни дани 

(нерадним даном се сматра субота, недеља и 

државни празник који се празнује нерадно) осим 

датума приказаног у реду 250 који мора бити 

последњи календарски дан у извештајном 

месецу. Поставити контролу да под редним 

бројем 1 мора бити достављен датум који је 250 

радних дана пре последњег календарског дана у 

извештајном месецу и на исти начин 

контролисати датуме приказане у свим редовима. 

<Iznos1> VaR параметар (t=10) Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos2> Стрес VaR параметар 

(t=10) 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos3> Промена вредности 

портфолија, Хипотетичка 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. 

<Iznos4> Промена вредности 

портфолија, Стварна 

Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих.  

<Iznos5> Капитални захтев Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos6> Износ прекорачења Нумерички податак, максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број.  

<Iznos7> Фактор мултипликације 

VaR параметра 

Нумерички податак, 1 цео и 2 децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од 

4,00. 

<Iznos8> Фактор мултипликације 

стрес VaR параметра 

Нумерички податак, 1 цео и 2 децимална места. 

Не сме бити негативан број. Не сме бити већи од 

4,00. 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није другачије 

наведено. 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 
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<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>PIMDET</Obrazac> 

<MaticniBroj>07007965</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145,  Email: Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogPIMDET> 

                       <Dan>1</Dan> 

                       <Datum>01.01.2017</Datum> 

  <Iznos1>256</Iznos1> 

  <Iznos2>678</Iznos2> 

  <Iznos3>890</Iznos3> 

<Iznos4>980</Iznos4> 

  <Iznos5>10</Iznos5> 

  <Iznos6>20</Iznos6> 

<Iznos7>30</Iznos7> 

  <Iznos8>1.00</Iznos8> 

  <Iznos9>3.89</Iznos9> 

</SlogPIMDET> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 
Пример података у XML формату ако банка нема података. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

 <DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

 <Obrazac>PIMDET</Obrazac> 

 <MaticniBroj>07007965</MaticniBroj> 

 <RedniBroj>1</RedniBroj> 

 <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

 <Kontakt>011-632145,  Email : Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

 <Banka>1</Banka> 

 <SlogPIMDET></SlogPIMDET> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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Прилог 4 

 

 

55. OPR - ПОДАЦИ О КАПИТАЛНОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОПЕРАТИВНИ 

РИЗИК (Образац OР) 

 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogWN> 

<SifraPodatka> Шифра податка који се доставља Шифра из кодекса шифара НБС 

Максималне дужине 4 

<Iznos1> Индикатор изложености - t -3 Мора бити попуњено осим за шифру II 

када се не попуњава. Максималне 

дужине 10 целих.  

<Iznos2> Индикатор изложености - t -2 Мора бити попуњено осим за шифру II  

када се не попуњава. Максималне 

дужине 10 целих.  

<Iznos3> Индикатор изложености - t-1 Мора бити попуњено осим за шифру II  

када се не попуњава. Максималне 

дужине 10 целих.  

<Iznos4> Kредити и друга потраживања-t-3 Мора бити попуњено само за шифре 9 

и 10 a за остале шифре је непопуњено. 

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos5> Kредити и друга потраживања-t-2 Мора бити попуњено само за шифре 9 

и 10 a за остале шифре је непопуњено. 

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos6> Kредити и друга потраживања-t-1 Мора бити попуњено само за шифре 9 

и 10 a за остале шифре је непопуњено. 

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos7> Капитални захтев Мора бити попуњено само за шифре 

I,II,III a за остале шифре је 

непопуњено. Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos8> Капитални захтев пре умањења за 

износ очекиваног губитка и примене  

механизама за пренос ризика 

Мора бити попуњено само за шифру III 

a за остале шифре се не попуњава. 

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos9> Умањење капиталног захтева 

за износ очекиваног губитка који је 

обухваћен пословном праксом 

Мора бити попуњено само за шифру III 

a за остале шифре се не попуњава. 

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos10> Умањење капиталног захтева 

по основу примене механизама 

за пренос ризика 

Мора бити попуњено само за шифру III 

a за остале шифре се не попуњава. 

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 
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<Iznos11> Умањење капиталног захтева 

по основу примене механизама 

за пренос ризика - од чега: по основу 

осигурања 

Мора бити попуњено само за шифру III 

a за остале шифре се не попуњава. 

Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos12> Прекорачење ограничења 

капиталног захтева по основу 

примене механизама за пренос 

ризика 

Мора бити попуњено само за шифру III 

a за остале шифре се не попуњава. 

Максималне дужине 2 цела, 2 

децимална места. Не сме бити 

негативан број. 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није другачије 

наведено. 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

 <DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

 <Obrazac>OPR</Obrazac> 

 <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

 <RedniBroj>1</RedniBroj> 

 <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

 <Kontakt>011-632145, Email: PetarPetrovic@nbsrs</Kontakt 

 <Banka>1</Banka> 

<SlogOPR> 

 <SifraPodatka>I</SifraPodatka> 

 <Iznos1>3</Iznos1> 

 <Iznos2>2377327</Iznos2> 

 <Iznos3>0</Iznos3> 

 <Iznos4></Iznos4> 

 <Iznos5></Iznos5> 

 <Iznos6></Iznos6> 

 <Iznos7>0</Iznos7> 

 <Iznos8></Iznos8> 

 <Iznos9></Iznos9> 

 <Iznos10></Iznos10> 

 <Iznos11></Iznos11> 

 <Iznos12></Iznos12> 

</SlogOPR> 

</Dokument> 

</ZaSlanje>    

 

 

file:///D:/1.PROJEKTI/0.BAZEL%20III/xml/BAZOR_311216_01_99999999.xml
file:///D:/1.PROJEKTI/0.BAZEL%20III/xml/BAZOR_311216_01_99999999.xml
file:///D:/1.PROJEKTI/0.BAZEL%20III/xml/BAZOR_311216_01_99999999.xml
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Шифарник за образац OPR  

 

 

Шифра 

Xml 

Шифра 

обрасца 
Назив 

Не 

доставља се 

= 3 

I I Укупно за активности за које се примењује приступ 

основног индикатора 

 

II II Укупно за активности за које се примењује 

стандардизовани приступ/алтернативни стандардизовани 

приступ 

 

  Активности на које се примењује стандардизовани приступ 3 
1 1 Финансирање привредних субјеката (ФПС)  
2 2 Трговина и продаја (ТП)  
3 3 Брокерски послови с физичким лицима (БРП-ФЛ)  
4 4 Банкарски послови с привредним друштвима (БП-ПД)  
5 5 Банкарски послови с физичким лицима (БП-ФЛ)  
6 6 Платни промет (ПП)  
7 7 Услуге за рачун клијената (УРК)  
8 8 Управљање имовином (УИ)  
  Активности на које се примењује алтернативни 

стандардизовани приступ 

3 

9 9 Банкарски послови с привредним друштвима (БП-ПД)  
10 10 Банкарски послови с физичким лицима (БП-ФЛ)  
III III Укупно за активности за које се примењује напредни  

приступ 

 

 

Рачунске контроле које се раде на пријему података: 

 

OPR - код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке који се 

достављају, уз толеранцију +/- 5 

 

1. <Iznos1> за шифру 4 мора бити 0 ако је <Iznos1> за шифру 9 различит од 0 

2. <Iznos2> за шифру 4 мора бити 0 ако је <Iznos2> за шифру 9 различит од 0 

3. <Iznos3> за шифру 4 мора бити 0 ако је <Iznos3> за шифру 9 различит од 0 

4. <Iznos1> за шифру 5 мора бити 0 ако је <Iznos1> за шифру 10 различит од 0 

5. <Iznos2> за шифру 5 мора бити 0 ако је <Iznos2> за шифру 10 различит од 0 

6. <Iznos3> за шифру 5 мора бити 0 ако је <Iznos3> за шифру 10 различит од 0 

7. <Iznos1> за шифру 9 мора бити једнако производу <Iznos4> * 0,035 за шифру 9  

8. <Iznos2> за шифру 9 мора бити једнако производу <Iznos5> * 0,035 за шифру 9  

9. <Iznos3> за шифру 9 мора бити једнако производу <Iznos6> * 0,035 за шифру 9 

10. <Iznos1> за шифру 10 мора бити једнако производу <Iznos4> * 0,035 за шифру 10 

11. <Iznos2> за шифру 10 мора бити једнако производу <Iznos5> * 0,035 за шифру 10 

12. <Iznos3> за шифру 10 мора бити једнако производу <Iznos6> * 0,035 за шифру 10 

13. <Iznos7> за шифру I = 0 ако је <Iznos1> за шифру I <=0 и <Iznos2> за шифру I <=0 и <Iznos3> за 

шифру I <=0 
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14. <Iznos7> за шифру I = 0,15 * <Iznos3> за шифру I ако је <Iznos1> за шифру I <=0 и <Iznos2> за 

шифру I <=0  

15. <Iznos7> за шифру I = 0,15 * <Iznos2> за шифру I ако је <Iznos1> за шифру I <=0 и <Iznos3> за 

шифру I <=0  

16. <Iznos7> за шифру I = 0,15 * <Iznos1> за шифру I ако је <Iznos2> за шифру I <=0 и <Iznos3> <=0 за 

шифру I  

17. <Iznos7> за шифру I = 0,15 * (<Iznos2> + <Iznos3>) / 2 за шифру I ако је <Iznos1> за шифру I <=0 а 

<Iznos2> > 0 и <Iznos3> > 0 

18. <Iznos7> за шифру I = 0,15 * (<Iznos1> + <Iznos3>) / 2 за шифру I ако је <Iznos2> за шифру I <=0 

<Iznos1> > 0 и <Iznos3> > 0 

19. <Iznos7> за шифру I = 0,15 * (<Iznos1> + <Iznos2>) / 2 за шифру I ако је <Iznos3> за шифру I <=0 

<Iznos1> > 0 и <Iznos2> > 0 

20. <Iznos7> за шифру I = 0,15 * (<Iznos1> + <Iznos2> + <Iznos3>) / 3 за шифру I ако су и 

<Iznos1>, <Iznos2> и <Iznos3> за шифру I > 0  

21. <Iznos7> за шифру II = (MAX(<Iznos1> * 0,18 за шифру 1 + <Iznos1> * 0,18 за шифру 2 + <Iznos1> 

* 0,12 за шифру 3 + <Iznos1> * 0,15 за шифру 4 + <Iznos1> * 0,12 за шифру 5 + <Iznos1> * 0 ,18 за 

шифру 6 + <Iznos1> * 0,15 за шифру 7 + <Iznos1> * 0,12 за шифру 8 + <Iznos1> * 0,15 за шифру 9 + 

<Iznos1> * 0,12 за шифру 10, 0) + MAX(<Iznos2> * 0,18 за шифру 1 + <Iznos2> * 0,18 за шифру 2 + 

<Iznos2> * 0,12 за шифру 3 + <Iznos2> * 0,15 за шифру 4 + <Iznos2 * 0,12 за шифру 5 + <Iznos2 * 

0,18 за шифру 6 + <Iznos2> * 0,15 за шифру 7 + <Iznos2> * 0,12 за шифру 8 + <Iznos2> * 0,15 за 

шифру 9 + <Iznos2> * 0,12 за шифру 10),0) + MAX(<Iznos3> * 0,18 за шифру 1 + <Iznos3> * 0 ,18 за 

шифру 2 + <Iznos3> * 0,12 за шифру 3 + <Iznos3> * 0,15 за шифру 4 + <Iznos3> * 0,12 за шифру 5 + 

<Iznos3> * 0,18 за шифру 6 + <Iznos3> * 0,15 за шифру 7 + <Iznos3> * 0,12 за шифру 8 + <Iznos3> * 

0,15 за шифру 9 + <Iznos3> * 0,12 за шифру 10),0)) / 3  

22. <Iznos8> за шифру III = (<Iznos7> + <Iznos9> + <Iznos10>) за шифру III 

23. <Iznos11> за шифру III <= <Iznos10> за шифру III 

24. <Iznos12> за шифру III <= (<Iznos10> * 100) / (<Iznos8>) за шифру III 

25. <Iznos12> за шифру III  <=  20 
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56. ORDET - ПОДАЦИ О БРУТО ГУБИЦИМА ПО ЛИНИЈАМА 

ПОСЛОВАЊА И ВРСТАМА ДОГАЂАЈА (Образац ОР-ДЕТ) 

 

ТАГ  НАЗИВ  Контрола  

<Sifra>  Шифра податка који се 

доставља  

Шифра из кодекса шифара НБС  

<Iznos1>  Интерне преваре Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos2>  Екстерне преваре Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos3>  Односи са запосленима и 

систем безбедности на 

радном месту 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos4>  Клијенти, производи, и 

пословни поступци 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos5>  Штета на материјалноj 

имовини 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број..  

<Iznos6>  Прекиди у пословању и 

грешке у системима банке 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos7>  Извршење трансакција и 

испорука и управљање 

процесима у банци 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos8>  УКУПНО ЗА СВЕ ВРСТЕ 

ДОГАЂАЈА 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos9>  Напомена: праг 

материјалног значаја за 

прикупљање података у 

базу - НАЈНИЖИ 

Мора бити попуњено само за укупне износе 

губитка (за шифре података  102, 202, 302, 402, 

502, 602, 702, 802 и 902). За шифру 1002 се не 

попуњава. Максималне дужине 10 целих. Не 

сме бити негативан број. 

<Iznos10>  Напомена: праг 

материјалног значаја за 

прикупљање података у 

базу - НАЈВИШИ 

Мора бити попуњено само за укупне износе 

губитка (за шифре података  102, 202, 302, 402, 

502, 602, 702, 802 и 902). За шифру 1002 се не 

попуњава. Максималне дужине 10 целих. Не 

сме бити негативан број 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

file:///D:/1.PROJEKTI/0.BAZEL%20III/xml/BAZOR_311216_01_99999999.xml
file:///D:/1.PROJEKTI/0.BAZEL%20III/xml/BAZOR_311216_01_99999999.xml
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 <DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

 <Obrazac>ORDET</Obrazac> 

 <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

 <RedniBroj>1</RedniBroj> 

 <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

 <Kontakt>011-632145, Email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt 

 <Banka>1</Banka> 

<SlogORDET > 

 <SifraPodatka>101</SifraPodatka> 

 <Iznos1>3</Iznos1> 

 <Iznos2>2377327</Iznos2> 

 <Iznos3>0</Iznos3> 

 <Iznos4>0</Iznos4> 

 <Iznos5>0</Iznos5> 

 <Iznos6>0</Iznos6> 

 <Iznos7>0</Iznos7> 

 <Iznos8>0</Iznos8> 

 <Iznos9>0</Iznos9> 

 <Iznos10>0</Iznos10>  

</SlogORDET> 

</Dokument> 

</ZaSlanje>    

 

 

 

Пример података у XML формату ако банка нема података  

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>ORDET</Obrazac> 

<MaticniBroj>07074433</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-634622 lokal 188, Email : Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogORDET/> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/1.PROJEKTI/0.BAZEL%20III/xml/BAZOR_311216_01_99999999.xml
mailto:Petar.Petrovic@nbs.rs%20%3c/Kontakt
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Шифарник за образац ORDET  
 

Шифра 

xml 

Шифра 

обрасца 
НАЗИВ Не доставља се = 3 

100 1 ФИНАНСИРАЊЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

[ФПС] 

3 

101 1 број догађаја 1 

102 1 укупан износ губитка 1 

103 1 највећи појединачни губитак 1 

104 1 укупан износ пет највећих губитака 1 

200 2 ТРГОВИНА И ПРОДАЈА [ТП] 3 

201 1 број догађаја 1 

202 1 укупан износ губитка 1 

203 1 највећи појединачни губитак 1 

204 1 укупан износ пет највећих губитака 1 

300 3 БРОКЕРСКИ ПОСЛОВИ С ФИЗИЧКИМ 

ЛИЦИМА [БРП-ФЛ] 

3 

301 1 број догађаја 1 

302 1 укупан износ губитка 1 

303 1 највећи појединачни губитак 1 

304 1 укупан износ пет највећих губитака 1 

400 4 БАНКАРСКИ ПОСЛОВИ С ПРИВРЕДНИМ 

ДРУШТВИМА [БП-ПД] 

3 

401 1 број догађаја 1 

402 1 укупан износ губитка 1 

403 1 највећи појединачни губитак 1 

404 1 укупан износ пет највећих губитака 1 

500 5 БАНКАРСКИ ПОСЛОВИ С ФИЗИЧКИМ 

ЛИЦИМА [БП-ФЛ] 

3 

501 1 број догађаја 1 

502 1 укупан износ губитка 1 

503 1 највећи појединачни губитак 1 

504 1 укупан износ пет највећих губитака 1 

600 6 ПЛАТНИ ПРОМЕТ [ПП] 3 

601 1 број догађаја 1 

602 1 укупан износ губитка 1 

603 1 највећи појединачни губитак 1 

604 1 укупан износ пет највећих губитака 1 

700 7 УСЛУГЕ ЗА РАЧУН КЛИЈЕНАТА (УРК) 3 

701 1 број догађаја 1 

702 1 укупан износ губитка 1 

703 1 највећи појединачни губитак 1 

704 1 укупан износ пет највећих губитака 1 

800 8 УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ [УИ] 3 

801 1 број догађаја 1 

802 1 укупан износ губитка 1 

803 1 највећи појединачни губитак 1 
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804 1 укупан износ пет највећих губитака 1 

900 9 КОРПОРАТИВНЕ СТАВКЕ [КС] 3 

901 1 број догађаја 1 

902 1 укупан износ губитка 1 

903 1 највећи појединачни губитак 1 

904 1 укупан износ пет највећих губитака 1 

1000 10 УКУПНО ЗА СВЕ ЛИНИЈЕ ПОСЛОВАЊА 3 

1001 1 број догађаја 1 

1002 1 укупан износ губитка 1 

1003 1 највећи појединачни губитак 1 

1004 1 укупан износ пет највећих губитака 1 

 

Рачунске контроле које се раде на пријему података: 

 

ORDET код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке који се 

достављају, уз толеранцију +/- 5 

 
1. <Iznos1> за шифру 1001 мора бити мањи или једнак збиру <Iznos1> за шифре 101, 201, 301, 401, 

501, 601, 701, 801 и 901 

2. <Iznos2> за шифру 1001 мора бити мањи или једнак збиру <Iznos1> за шифре 101, 201, 301, 401, 

501, 601, 701, 801 и 901 

3. <Iznos3> за шифру 1001 мора бити мањи или једнак збиру <Iznos1> за шифре 101, 201, 301, 401, 

501, 601, 701, 801 и 901 

4. <Iznos4> за шифру 1001 мора бити мањи или једнак збиру <Iznos1> за шифре 101, 201, 301, 401, 

501, 601, 701, 801 и 901 

5. <Iznos5> за шифру 1001 мора бити мањи или једнак збиру <Iznos1> за шифре 101, 201, 301, 401, 

501, 601, 701, 801 и 901 

6. <Iznos6> за шифру 1001 мора бити мањи или једнак збиру <Iznos1> за шифре 101, 201, 301, 401, 

501, 601, 701, 801 и 901 

7. <Iznos7> за шифру 1001 мора бити мањи или једнак збиру <Iznos1> за шифре 101, 201, 301, 401, 

501, 601, 701, 801 и 901 

8. <Iznos1> за шифру 1002 мора једнак збиру <Iznos1> за шифре 102, 202, 302, 402, 502, 602, 702, 

802 и 902 

9. <Iznos2> за шифру 1002 мора бити једнак збиру <Iznos2> за шифре 102, 202, 302, 402, 502, 602, 

702, 802 и 902 

10. <Iznos3> за шифру 1002 мора бити једнак збиру <Iznos3> за шифре 102, 202, 302, 402, 502, 602, 

702, 802 и 902 

11. <Iznos4> за шифру 1002 мора бити једнак збиру<Iznos4> за шифре 102, 202, 302, 402, 502, 602, 

702, 802 и 902 

12. <Iznos5> за шифру 1002 мора бити једнак збиру<Iznos5> за шифре 102, 202, 302, 402, 502, 602, 

702, 802 и 902 

13. <Iznos6> за шифру 1002 мора бити једнак збиру<Iznos6> за шифре 102, 202, 302, 402, 502, 602, 

702, 802 и 902 

14. <Iznos7> за шифру 1002 мора бити једнак збиру<Iznos7> за шифре 102, 202, 302, 402, 502, 602, 

702, 802 и 902 

15. <Iznos1> за шифру 1003 мора бити већи или једнак највећем износу <Iznos1> по шифрама 103, 

203, 303, 403, 503, 603, 703, 803 и 903 
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16. <Iznos2> за шифру 1003 мора бити већи или једнак највећем износу <Iznos2> по шифрама 103, 

203, 303, 403, 503, 603, 703, 803 и 903 

17. <Iznos3> за шифру 1003 мора бити већи или једнак највећем износу <Iznos3> по шифрама 103, 

203, 303, 403, 503, 603, 703, 803 и 903 

18. <Iznos4> за шифру 1003 мора бити већи или једнак највећем износу <Iznos4> по шифрама 103, 

203, 303, 403, 503, 603, 703, 803 и 903 

19. <Iznos5> за шифру 1003 мора бити већи или једнак највећем износу <Iznos5> по шифрама 103, 

203, 303, 403, 503, 603, 703, 803 и 903 

20. <Iznos6> за шифру 1003 мора бити већи или једнак највећем износу <Iznos6> по шифрама 103, 

203, 303, 403, 503, 603, 703, 803 и 903 

21. <Iznos7> за шифру 1003 мора бити већи или једнак највећем износу <Iznos7> по шифрама 103, 

203, 303, 403, 503, 603, 703, 803 и 903 

22. <Iznos1> за шифру 1004 мора бити већи или једнак највећем износу <Iznos1> по шифрама 104, 

204, 304, 404, 504, 604, 704, 804 и 904 

23. <Iznos2> за шифру 1004 мора бити већи или једнак највећем износу <Iznos2> по шифрама 104, 

204, 304, 404, 504, 604, 704, 804 и 904 

24. <Iznos3> за шифру 1004 мора бити већи или једнак највећем износу <Iznos3> по шифрама 104, 

204, 304, 404, 504, 604, 704, 804 и 904 

25. <Iznos4> за шифру 1004 мора бити већи или једнак највећем износу <Iznos4> по шифрама 104, 

204, 304, 404, 504, 604, 704, 804 и 904 

26. <Iznos5> за шифру 1004 мора бити већи или једнак највећем износу <Iznos5> по шифрама 104, 

204, 304, 404, 504, 604, 704, 804 и 904 

27. <Iznos6> за шифру 1004 мора бити већи или једнак највећем износу <Iznos6> по шифрама 104, 

204, 304, 404, 504, 604, 704, 804 и 904 

28. <Iznos7> за шифру 1004 мора бити већи или једнак највећем износу <Iznos7> по шифрама 104, 

204, 304, 404, 504, 604, 704, 804 и 904 

29.  <Iznos8> за шифре података 101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901 и 1001 мора бити једнак 

збиру <Iznos1> + <Iznos2> + <Iznos3> + <Iznos4> + <Iznos5> + <Iznos6> + <Iznos7> за исту шифру 

податка 

30. <Iznos8> за шифре података 102, 202, 302, 402, 502, 602, 702, 802, 902 и 1002 мора бити једнак 

збиру <Iznos1> + <Iznos2> + <Iznos3> + <Iznos4> + <Iznos5> + <Iznos6> + <Iznos7> за исту шифру 

податка 

31. <Iznos8> за шифре података 103, 203, 303, 403, 503, 603, 703, 803, 903 и 1003 мора бити једнак 

највећем од следећих износа: <Iznos1>, <Iznos2>, <Iznos3>, <Iznos4>, <Iznos5>, <Iznos6> и 

<Iznos7> за исту шифру податка 

32. <Iznos8> за шифре података 104, 204, 304, 404, 504, 604, 704, 804, 904 и 1004 мора бити већи или 

једнак највећем од следећих износа: <Iznos1>, <Iznos2>, <Iznos3>, <Iznos4>, <Iznos5>, <Iznos6> 

и <Iznos7> за исту шифру податка   

33. <Iznos10> мора бити или 0 или већи или једнак <Iznos9> за шифре 102, 203, 302, 303, 402, 403, 

502, 503, 602, 603, 702, 703, 802, 803, 902 и 903 
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57. ORMZG  - ПОДАЦИ О МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНИМ ГУБИЦИМА 

ПО ОСНОВУ ОПЕРАТИВНОГ РИЗИКА (Образац ОР-МЗГ) 

 

 

ТАГ  НАЗИВ  Контрола  

<InternaSifra>  Интерна шифра догађаја Мора бити попуњено. Комбинација 

нумеричких и алфанумеричких знакова 

максималне дужине 20 карактера. 

Уколико су само нумерички подаци, не 

може бити негативан број. 

<Iznos1>  Бруто износ губитка Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити негативан 

број. 

<Iznos2> Бруто износ губитка - од чега: 

нереализовани губитак  

Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити негативан 

број. 

<Iznos3> Статус догађаја  Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 1 цео.  

Узима вредност 1 или 2. 

1 - ДА (завршен) 

2 - НЕ (није завршен) 

<Iznos4> Губитак који је већ директно 

надокнађен  

Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити негативан 

број. 

<Iznos5>  Губитак који је већ надокнађен по 

основу примене механизама за 

пренос ризика 

Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити негативан 

број. 

<Iznos6>  Губитак који ће потенцијално бити 

надокнађен директно или по 

основу примене механизама за 

пренос ризика 

Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити негативан 

број..  

<Iznos7>  Веза са ‘КР’ или ‘ТР’ Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 1 цео.  

Узима вредност 1 или 2. 

1 - КР 

2 - ТР 

<Iznos8> Разврставање бруто губитка по 

линијама пословања (%) - ФПС  

Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 3 цела, 2 децимална места. Не 

сме бити негативан број. 

<Iznos9> Разврставање бруто губитка по 

линијама пословања (%) - ТП 

Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 3 цела, 2 децимална места. Не 

сме бити негативан број.. 

<Iznos10> Разврставање бруто губитка по 

линијама пословања (%) – БРП-ФЛ  

Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 3 цела, 2 децимална места. Не 

сме бити негативан број. 

<Iznos11>  Разврставање бруто губитка по 

линијама пословања (%) – БП-ПД 

Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 3 цела, 2 децимална места. Не 

сме бити негативан број. 
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<Iznos12>  Разврставање бруто губитка по 

линијама пословања (%) – БП-ФЛ 

Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 3 цела, 2 децимална места. Не 

сме бити негативан број. 

< Iznos13>  Разврставање бруто губитка по 

линијама пословања (%) - ПП 

Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 3 цела, 2 децимална места. Не 

сме бити негативан број. 

<Iznos14> Разврставање бруто губитка по 

линијама пословања (%) - УРК  

Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 3 цела, 2 децимална места. Не 

сме бити негативан број. 

<Iznos15> Разврставање бруто губитка по 

линијама пословања (%) – УИ 

Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 3 цела, 2 децимална места. Не 

сме бити негативан број. 

<Iznos16> Разврставање бруто губитка по 

линијама пословања (%) – КС  

Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 3 цела, 2 децимална места. Не 

сме бити негативан број..  

<Iznos17>  Шифра врсте/категорије догађаја 

(број догађаја) 

Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 1 цео.  

Узима вредност 1,2,3,4,5,6 или 7. 

1 - интерне преваре  

2 - екстерне преваре  

3 - односи са запосленима и систем 

безбедности на радном месту 

4 - клијенти, производи и пословни 

поступци  

5 - штета на материјалној имовини  

6 - прекиди у пословању и грешке у 

системима банке 

7 - извршење трансакција и испорука и 

управљање процесима у банци 

<DatumND>  Датум настанка догађаја Мора бити попуњенo. Датумског 

формата (dd.mm.gggg) 

<DatumUD> Датум утврђивања 

догађаја/књиговодственог 

евидентирања губитка 

Мора бити попуњенo. Датумског 

формата (dd.mm.gggg) 

<DatumPN>  Датум прве надокнаде по основу 

примене механизма за пренос 

ризика 

Мора бити попуњенo. Датумског 

формата (dd.mm.gggg) 

<DatumPON>  Датум последње надокнаде по 

основу примене механизма за 

пренос ризика 

Мора бити попуњенo. Датумског 

формата (dd.mm.gggg) 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није другачије 

наведено 
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Рачунске контроле које се раде на пријему података: 

 

ORMZG код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке који се 

достављају: 

 
1. <Iznos2> мора бити мањи или једнак <Iznos1> за исту интерну шифру догађаја  

2. <Iznos3> мора бити 1 (што означава статус догађаја „ДА“ – завршен) или 2 (што означава 

статус догађаја „НЕ“ – није завршен) 

3. <Iznos4> мора бити мање или једнако <Iznos1> за исту интерну шифру догађаја 

4. <Iznos5> мора бити мање или једнако <Iznos1> за исту интерну шифру догађаја 

5. <Iznos6> мора бити мање или једнако <Iznos1> за исту интерну шифру догађаја 

6. <Iznos7> може бити само 1 (што означава да је губитак повезан са кредитним ризиком) или 

2 (што означава да је губитак повезан са тржишним ризицима) 

7. <Iznos8> мора бити мање или једнако 100 

8. Збир <Iznos8> + <Iznos9> + <Iznos10> + <Iznos11> + <Iznos12> + <Iznos13> + <Iznos14> + 

<Iznos15> + <Iznos16> мора бити 100  

9. <Iznos17> мора бити једна од следећих вредности: 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7 

10. <DatumUD> датум мора бити исти или каснији од датума <DatumND> за исту интерну шифру 

догађаја 

11. <DatumPN> датум мора бити исти или каснији од датума <DatumUD> за исту интерну шифру 

догађаја 

12. <DatumPON> датум мора бити исти или каснији од датума <DatumPN> за исту интерну шифру 

догађаја 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>ORMZG</Obrazac> 

<MaticniBroj>07074433</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-634622 lokal 188, Email : Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogORMZG > 

 <InternaSifra>010/2011</InternaSifra> 

 <Iznos1>84</Iznos1> 

 <Iznos2>2384</Iznos2> 

 <Iznos3>1</Iznos3> 

 <Iznos4>1</Iznos4> 

 <Iznos5>0</Iznos5> 

 <Iznos6>0</Iznos6> 

 <Iznos7>1</Iznos7> 

 <Iznos8>7.15</Iznos8> 

 <Iznos9>19.10</Iznos9> 

mailto:Petar.Petrovic@nbs.rs%20%3c/Kontakt
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 <Iznos10>10</Iznos10> 

 <Iznos11>84</Iznos11> 

 <Iznos12>23.84</Iznos12> 

 <Iznos13>1</Iznos13> 

 <Iznos14>1</Iznos14> 

 <Iznos15>0</Iznos15> 

 <Iznos16>0</Iznos16> 

 <Iznos17>1</Iznos17> 

 <DatumND>01.01.2011</DatumND> 

 <DatumUD>02.01.2011</DatumUD> 

 <DatumPN>03.01.2011</DatumPN> 

 <DatumPON>04.01.2011</DatumPON> 

</SlogORMZG > 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

Пример података у XML формату ако банка нема података  

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>ORMZG</Obrazac> 

<MaticniBroj>07074433</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-634622 lokal 188, Email : Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogORMZG/> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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Прилог 5 

58.  PKI - ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНОМ ЗАХТЕВУ ЗА РИЗИК 

ПРИЛАГОЂАВАЊА КРЕДИТНЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ (CVA ризик)  

(Образац ПКИ) 

 

ТАГ  НАЗИВ  Контрола  

<SifraPodatka> Шифра податка  Попуњава се из шифарника PKI 

<Iznos1>  Износ изложености Мора бити попуњено. Нумерички 

података Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos2> Износ изложености 

од чега: по основу OTC деривата 

Мора бити попуњено. Нумерички 

податак Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos3> Износ изложености 

 од чега: SFT*** 

Мора бити попуњено. Нумерички 

податак Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos4> VaR параметар: 

Мултипликациони фактор × просечан 

VaR параметар за претходних 60 

радних дана 

Попуњава се само за шифру  податка 2 

за шифре 1 и  3 је непопуњено. 

Нумерички податак Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

<Iznos5>  VaR параметар: 

VaR параметар претходног дана 

Попуњава се само за шифру  податка 2 

за шифре 1 и  3 је непопуњено. 

Нумерички податак Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

<Iznos6>  Стрес VaR параметар: 

Мултипликациони фактор × просечан 

стрес VaR параметар за претходних 

60 радних дана 

Попуњава се само за шифру  податка 2 

за шифре 1 и  3 је непопуњено. 

Нумерички податак Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

<Iznos7>  Стрес VaR параметар: 

Последња расположива вредност 

стрес VaR параметра 

Попуњава се само за шифру  податка 2 

за шифре 1 и  3 је непопуњено. 

Нумерички податак Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

<Iznos8> Капитални захтев Мора бити попуњено.Нумерички 

податак Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos9> Укупан износ ризиком пондерисане 

активе 

Мора бити попуњено.Нумерички 

податак Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos10> Додатне ставке: 

Број других уговорних страна 

Мора бити попуњено.Нумерички 

податак Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos11>  Додатне ставке: 

од чега: број других уговорних страна 

код којих се користи процена 

кредитне марже (proxy) 

Попуњава се за шифре  податка 1 и 2 за 

шифру 3 је непопуњено. Нумерички 

податак Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 
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<Iznos12>  Додатне ставке: 

Настали ризик прилагођавања 

кредитне изложености 

Попуњава се за шифру  податка 1  за 

шифре 2 и  3 је непопуњено. Нумерички 

податак Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos13>  Инструменти подобне заштите од 

ризика прилагођавања кредитне 

изложености: 

CDS с једним референтним лицем 

Мора бити попуњено.Нумерички 

податак Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број 

<Iznos14> Инструменти подобне заштите од 

ризика прилагођавања кредитне 

изложености: 

CDS индекс 

Мора бити попуњено.Нумерички 

податак Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>PKI</Obrazac> 

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-634622 lokal 188, Email : Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogPKI> 

            <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

 <Iznos1>84</Iznos1> 

 <Iznos2>2384</Iznos2> 

 <Iznos3>1</Iznos3> 

 <Iznos4>1</Iznos4> 

 <Iznos5>0</Iznos5> 

 <Iznos6>0</Iznos6> 

 <Iznos7>1</Iznos7> 

 <Iznos8>7</Iznos8> 

 <Iznos9>19</Iznos9> 

 <Iznos10>10</Iznos10> 

 <Iznos11>84</Iznos11> 

 <Iznos12>23</Iznos12> 

 <Iznos13>1</Iznos13> 

 <Iznos14>1</Iznos14>  

</SlogPKI> 
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</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

Пример података у XML формату ако банка нема података  

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>PKI</Obrazac> 

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-634622 lokal 188, Email : Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogPKI/> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

 

Шифарник за образац PKI 
 

Шифра 

xml 

Шифра 

обрасца 
НАЗИВ 

1 1 Укупан ризик прилагођавања кредитне изложености 

2 2 Напредни метод 

3 3 Стандардизовани метод   

 

 

Рачунске контроле које се раде на пријему података: 

 

PKI - код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке који се 

достављају, уз толеранцију толеранција +/-5 : 
 

1. <Iznos1> за шифру 1  =  збиру <Iznos1> за шифре 2 и 3  

2. <Iznos1> за шифру 2  >=  <Iznos2> +<Iznos3> за шифру 2  

3. <Iznos1> за шифру 3  >=  <Iznos2> +<Iznos3> за шифру 3  

4. <Iznos2> за шифру 1  <=  <Iznos1>  за шифру 1  

5. <Iznos2> за шифру 2  <=  <Iznos1>  за шифру 2  

6. <Iznos2> за шифру 3  <=  <Iznos1>  за шифру 3 

7. <Iznos3> за шифру 1  <=  <Iznos1>  за шифру 1  

8. <Iznos3> за шифру 2  <=  <Iznos1>  за шифру 2  

9. <Iznos3> за шифру 3  <=  <Iznos1>  за шифру 3 

10. <Iznos8> за шифру 1  =   збиру <Iznos8> за шифре 2 и 3 

11. <Iznos9> за шифру 1  =   збиру <Iznos9> за шифре 2 и 3 

12. <Iznos9> за шифру 1  =  <Iznos8>*12.5   за шифру1  
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13. <Iznos9> за шифру 2  =  <Iznos8>*12.5   за шифру 2  

14. <Iznos9> за шифру 3  =  <Iznos8>*12.5   за шифре 3  

15. <Iznos10> за шифру 1 =   збиру <Iznos10>  за шифре 2 и 3 

16. <Iznos11> за шифру 1 <= <Iznos10>  за шифру 1 

17. <Iznos11> за шифру 2 <= <Iznos10>  за шифру 2 

18. <Iznos13> за шифру 1 =  збиру <Iznos13>  за шифре 2 и 3 

19. <Iznos14> за шифру 1 =  збиру <Iznos14>  за шифре 2 и 3 
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Прилози уз Одлуку о изменама и допунама Одлуке о извештавању банака 

 

59. VILI  - ИЗВЕШТАЈ О ВЕЛИКИМ ИЗЛОЖЕНОСТИМА БАНКЕ     

(Образац ВИ-ЛИ) 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<BrojStavke>  Редни број ставке  Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 6. Бројви ставке морају бити 

унети редом, почев од 1 и не сме бити 

дуплирања. Мора бити достављен број 

ставке 999999 који означава ред  

"Укупно". 

<OznakaPovezanosti>  Ознака повезаности Максималне дужине 5. Не сме бити 

попуњена ако је број ставке 999999. 

<VrstaLica>  Врста лица:  

1 - домаће правно лице,  

2 - страно лице,  

3 - домаће физичко лице,  

9 - Укупно..  

Мора бити попуњено. Нумеричка 

вредност дужине 1.  

 

<Sifra>  Шифра (матични број).  

  

Мора бити попуњено. Aлфанумеричко 

поље, максималне дужине 13. Ако је 

<VrstaLica> = 9 уписује се 

9999999999999. 

<OznakaDuznika>  Ознака дужника  

 

Мора бити попуњено, дужине 1.  

1 – банка или друга кредитна 

институција која је члан банкарске групе 

чији је члан банка која саставља 

извештај 

2 – лице које није банка, нити друга 

кредитна институција, а члан је 

банкарске групе чији је члан банка која 

саставља извештај  

3 – банка или друга кредитна 

институција која није члан банкарске 

групе чији је члан банка која саставља 

извештај 

4 – лице које није банка, нити друга 

кредитна институција нити је члан 

банкарске групе чији је члан банка која 

саставља извештај. 

9 – за врсту лица 9 и шифру 

9999999999999 

<PovezanostBanka>  Повезаност с банком  Мора бити попуњено, дужине 1.  

1 – повезан с банком 

2 – није повезан с банком. 

9 – за врсту лица 9 и шифру 

9999999999999 

<Iznos1>  од чега: билансне позиције  Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити негативан 

број. попуњено.  
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<Iznos2>  од чега: финансијски деривати Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити негативан 

број. 

<Iznos3>  од чега: ванбилансне ставке Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити негативан 

број. 

<Iznos4>  од чега: индиректна изложеност Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити негативан 

број. 

<Iznos5>  Специфична прилагођавања за 

кредитни ризик, додатна 

прилагођавања вредности . 

Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити негативан 

број. 

<Iznos6>  Нето изложеност Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити негативан 

број. 

<Iznos7>  од чега: у банкарској књизи Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 10 целих. 

<Iznos8>  Инструменти нематеријалне 

кредитне заштите 

Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити негативан 

број.  

<Iznos9>  Инструменти материјалне 

кредитне заштите 

Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 10 целих.  

<Iznos10>  Умањење по основу изложености 

обезбеђених  хипотекама на 

непокретностима 

Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити негативан 

број. 

<Iznos11>  Нето изложеност после примене 

техника ублажавања кредитног 

ризика 

Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити негативан 

број. 

<Iznos12>  Изузећа од лимита изложености Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити негативан 

број. 

<Iznos13>  од чега: у банкарској књизи Мора бити попуњено. Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити негативан 

број. 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно 

до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. децембра 

најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра текуће 

године. 

Сви износи су у хиљадама динара 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

       <DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>VILI</Obrazac> 
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<MaticniBroj>07074433</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-634622 lokal 188, Email : Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogVILI> 

   <BrojStavke>1</BrojStavke> 

   <OznakaPovezanosti>1</OznakaPovezanosti> 

   <VrstaLica>1</VrstaLica> 

   <Sifra>17492713</Sifra> 

   <OznakaDuznika>1</OznakaDuznika> 

   <PovezanostBanka>1</PovezanostBanka> 

   <Iznos1>9495170</Iznos1> 

   <Iznos2>983877</Iznos2> 

   <Iznos3>434647</Iznos3> 

   <Iznos4>134451</Iznos4> 

   <Iznos5>909</Iznos5> 

   <Iznos6>11047235</Iznos6> 

   <Iznos7>11047235</Iznos7> 

   <Iznos8>245</Iznos8> 

   <Iznos9>83</Iznos9> 

   <Iznos10>1</Iznos10> 

   <Iznos11>46</Iznos11> 

   <Iznos12>0</Iznos12> 

   <Iznos13>11047153</Iznos13>  

</SlogVILI> 

<SlogVILI> 

   <BrojStavke>999999</BrojStavke> 

   <OznakaPovezanosti></OznakaPovezanosti> 

   <VrstaLica>9</VrstaLica> 

   <Sifra>9999999999999</Sifra> 

   <OznakaDuznika>9</OznakaDuznika> 

   <PovezanostBanka>9</PovezanostBanka> 

   <Iznos1>6857109</Iznos1> 

   <Iznos2>0</Iznos2> 

   <Iznos3>585099</Iznos3> 

   <Iznos4>0</Iznos4> 

                 <Iznos5>205780</Iznos5> 

   <Iznos6>7236428</Iznos6> 

   <Iznos7>7236428</Iznos7> 

   <Iznos8>0</Iznos8> 

   <Iznos9>0</Iznos9> 

   <Iznos10>0</Iznos10> 

   <Iznos11>7236428</Iznos11> 

   <Iznos12>0</Iznos12> 

   <Iznos13>7236428</Iznos13>  

</SlogVILI> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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Пример података у XML формату ако банка нема података  

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>VILI</Obrazac> 

<MaticniBroj>07074433</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-634622 lokal 188, Email : Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogVILI/> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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60. VIGPL- ПОДАЦИ О ВЕЛИКОЈ ИЗЛОЖЕНОСТИ БАНКЕ ПРЕМА 

ГРУПИ ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА (Obrazac ВИ-ГПЛ) 

 

У хиљадама динара 

ТАГ  НАЗИВ  Контрола  

<BrojStavke>  Редни број ставке  Мора бити попуњено .Максималне дужине 6  

<OznakaPovezanosti>  Ознака повезаности Мора бити попуњено .Максималне дужине 5.  

<OznakaDuznika>  Ознака дужника  Мора бити попуњено. Максималне дужине 1.  

1 – банка или друга кредитна институција 

која је члан банкарске групе чији је члан 

банка која саставља извештај 

2 – лице које није банка, нити друга кредитна 

институција, а члан је банкарске групе чији је 

члан банка која саставља извештај  

3 – банка или друга кредитна институција 

која није члан банкарске групе чији је члан 

банка која саставља извештај 

4 – лице које није банка, нити друга кредитна 

институција нити је члан банкарске групе 

чији је члан банка која саставља извештај 

<VrstaLica>  Врста лица  Мора бити попуњено. Нумеричка вредност 

максималне дужине 1.  

1 - домаће правно лице, 

2 - страно лице,  

3 - домаће физичко лице.  

<Sifra>  Шифра (матични број).  Мора бити попуњено. Максималне дужине 

13.  

<PovezanostBanka>  Повезаност с банком  Мора бити попуњено. Максималне дужине 1.  

1 - повезан с банком, 

2 - није повезан с банком. 

<Iznos1>  Изложеност пре примене 

техника ублажавања 

кредитног ризика 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos2>  Изложеност након 

примене умањења 

Мора бити попуњено. Максималне дужине 10 

целих. Не сме бити негативан број. 

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, односно до 

5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра.  

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

 

 

Пример података у XML формату. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

       <DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 
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<Obrazac>VIGPL</Obrazac> 

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-634622 lokal 188, Email : Petar.Petrovic@nbs.rs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogVIGPL> 

   <BrojStavke>1</BrojStavke> 

   <OznakaPovezanosti>02</OznakaPovezanosti> 

   <OznakaDuznika>1</OznakaDuznika> 

   <VrstaLica>3</VrstaLica> 

   <Sifra>0204953773039</Sifra> 

   <PovezanostBanka>1</PovezanostBanka> 

   <Iznos1>84</Iznos1> 

   <Iznos2>2384</Iznos2> 

</SlogVIGPL> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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61. PPLA1  ИЗВЕШТАЈ О ЛИКВИДНОЈ АКТИВИ ЗА ПОТРЕБЕ 

ОБРАЧУНА ПОКАЗАТЕЉА ПОКРИЋА ЛИКВИДНОМ АКТИВОМ 

(Образац ППЛА-1) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogPPLA1>   

<Valuta> Шифра валуте Алфанумеричка шифра  валуте дужине 3 

карактера,  осим за  колону  са  шифром  валуте   

UKUP у којој се подаци достављају збирно у свим 

валутама 

<SlogVal>   

<SifraPodatka>  Шифра податка Доставља се шифра xml-а из шифарника за образац 

PPLA1  

<Iznos1>  Износ/Тржишна вредност 

 

Мора бити попуњено; Целобројни нумерички 

податак Максималне дужине 10 целих.  Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos2> Примењени корективни 

фактори 

Мора бити попуњено осим за шифре1, 11, 111, 

1112, 12, 2, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35 када се не 

попуњава; нумерички податак максималне дужине 

3 цела, 2 децимална места. Не сме бити веће од 

100. Не сме бити негативан број.  

(Мора бити веће или једнакo од прописане стопе 

која је дата у шифарнику за образац PPLA1-

контрола 30) 

<Iznos3> Коригован износ/ 

тржишна вредност 

Мора бити попуњено осим за шифре 

30,31,32,33,34,35 када се не попуњава; Целобројни 

нумерички податак Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

Све шифре за овај образац за сваку валуту морају  бити заступљене  

Динамика достављања: месечна, најкасније до 20. у месецу за претходни месец, при чему се 

извештај са стањем на дан 31. децембра доставља поново након затварања пословних књига, 

најкасније до 5. марта наредне године 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није другачије 

наведено 

 

 
Пример података у XML формату 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

     <DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

 <Obrazac>PPLA1</Obrazac> 

 <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 
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 <RedniBroj>1</RedniBroj> 

 <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

 <Kontakt>011-632145,  Email: PetarPetrovic@nbs.rs </Kontakt> 

 <Banka>1</Banka> 

<SlogPPLA1> 

 <Valuta>EUR</Valuta> 

 <SlogVal> 

  <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

  <Iznos1>100</Iznos1> 

  <Iznos2></Iznos2> 

  <Iznos3>100</Iznos3> 

 </SlogVal> 

 <SlogVal> 

  <SifraPodatka>11</SifraPodatka> 

  <Iznos1>100</Iznos1> 

  <Iznos2></Iznos2> 

  <Iznos3>100</Iznos3> 

 </SlogVal> 

</SlogPPLA1> 

<SlogPPLA1> 

 <Valuta>UKUP</Valuta> 

 <SlogVal> 

  <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

  <Iznos1>146435</Iznos1> 

  <Iznos2></Iznos2> 

  <Iznos3>146435</Iznos3> 

 </SlogVal> 

 <SlogVal> 

  <SifraPodatka>11</SifraPodatka> 

  <Iznos1>146435</Iznos1> 

  <Iznos2></Iznos2> 

  <Iznos3>146435</Iznos3> 

 </SlogVal> 

</SlogPPLA1> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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Шифарник за образац PPLA1 

 
Шифра 

xml 

Шифра 

обрасца 

НАЗИВ Прописана 

стопа  (у %) 

1 I УКУПНА ЛИКВИДНА АКТИВА  

11 1. ЛИКВИДНА АКТИВА ПРВОГ РЕДА 
 

111 1.1. 

ЛИКВИДНА АКТИВА ПРВОГ РЕДА ОСИМ 

ПОКРИВЕНИХ ОБВЕЗНИЦА ИЗРАЗИТО ВИСОКОГ 

КВАЛИТЕТА 

 

1111 1.1.1. Новчанице и ковани новац 0 

1112 1.1.2. Резерве код Народне банке Србије 
 

11121 1.1.2.1. 

Од тога износ издвојене динарске обавезне резерве изнад 

обрачунатог износа динарске обавезне резерве банке 

0 

11122 1.1.2.2. 

Од тога износ издвојене девизне обавезне резерве изнад 

обрачунатог износа девизне обавезне резерве банке 

0 

11123 1.1.2.3. 

Од тога износ депозита вишкова ликвидних средстава 

код Народне банке Србије 

0 

1113 1.1.3. 

Актива која представља изложеност према централним 

банкама 

0 

11131 1.1.3.1. од тога обезбеђено гаранцијама централних банака 0 

1114 1.1.4. 

Актива која представља изложеност према Републици 

Србији 

0 

11141 1.1.4.1. од тога обезбеђено гаранцијама Републике Србије 0 

1115 1.1.5. Актива која представља изложеност према 

територијалним аутономијама и јединицама локалне 

самоуправе у Републици Србији 

0 

11151 1.1.5.1. од тога обезбеђено гаранцијама територијалних 

аутономија и јединица локалне самоуправе у Републици 

Србији 

0 

1116 1.1.6. Актива која представља изложеност према јавним 

административним телима у Републици Србији 

0 

11161 1.1.6.1 од тога обезбеђено гаранцијама јавних 

административних тела у Републици Србији 

0 

1117 1.1.7. Актива која представља изложеност према јавним 

административним телима у државама чланицама 

Европске уније којима одговара најмање ниво кредитног 

квалитета 1 

0 

11171 1.1.7.1 од тога обезбеђено гаранцијама јавних 

административних тела у државама чланицама Европске 

уније којима одговара најмање ниво кредитног квалитета 

1 

0 

1118 1.1.8. Актива која представља изложеност према државама  

којима одговара најмање ниво кредитног квалитета 1 

0 

11181 1.1.8.1. 

од тога обезбеђено гаранцијама држава којима одговара 

најмање ниво кредитног квалитета 1 

0 

1119 1.1.9. 

Актива која представља изложеност према 

територијалним аутономијама и јединицама локалне 

самоуправе у државама којима одговара најмање ниво 

кредитног квалитета 1 

0 
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11191 1.1.9.1. 

од тога обезбеђено гаранцијама територијалних 

аутономија и јединица локалне самоуправе у државама 

којима одговара најмање ниво кредитног квалитета 1 

0 

11110 1.1.10. 

Актива која представља изложеност према држави или 

према централној банци државе која није чланица 

Европске уније, којој није додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 1 

0 

11111 1.1.11. 

Актива која је издата од стране банака основаних од 

стране државе чланице Европске уније, или 

територијалне аутономије или јединице локалне 

самоуправе из државе чланице Европске уније која има 

законску обавезу да штити економску основу и 

финансијску стабилност банке, као и од банака које 

одобравају промотивне кредите 

0 

11112 1.1.12. 

Актива која представља изложеност према 

међународним развојним банкама и међународним 

организацијама 

0 

11113 1.1.13. 

Улагања у отворене инвестиционе фондове – новчанице 

и ковани новац и актива која представља изложеност 

према централним банкама 

0 

11114 1.1.14. 

Улагања у отворене инвестиционе фондове – остала 

ликвидна актива првог реда, осим покривених обвезница 

изразито високог квалитета 

5 

12 1.2. 

ЛИКВИДНА АКТИВА ПРВОГ РЕДА У ВИДУ 

ПОКРИВЕНИХ ОБВЕЗНИЦА ИЗРАЗИТО ВИСОКОГ 

КВАЛИТЕТА 

 

121 1.2.1. 

Изложености по основу покривених обвезница изразито 

високог квалитета 

7 

122 1.2.2. 

Улагања у отворене инвестиционе фондове – покривене 

обвезнице изразито високог квалитета 

12 

2 2. ЛИКВИДНА АКТИВА ДРУГОГ РЕДА 
 

21 2.1. Ликвидна актива другог А реда 
 

211 2.1.1. 

Актива која представља изложеност према 

територијалним аутономијама, јединицама локалне 

самоуправе и јавним административним телима из 

Републике Србије којима се додељује пондер кредитног 

ризика 20% 

15 

212 2.1.2. 

Актива која представља изложеност према државама, 

територијалним аутономијама, јединицама локалне 

самоуправе, јавним административним телима из других 

држава или према централним банкама држава које нису 

чланице Европске уније, којима се додељује пондер 

кредитног ризика 20% 

15 

213 2.1.3. 

Изложености у виду покривених обвезница високог 

квалитета издатих од стране банака основаних у 

Републици Србији 

15 

214 2.1.4. 

Изложености у виду покривених обвезница високог 

квалитета издатих од стране банака основаних у 

државама чланицама Европске уније 

15 
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215 2.1.5. 

Изложености у виду покривених обвезница издатих од 

стране банака основаних у  државама које нису чланице 

Европске уније 

15 

216 2.1.6. Дужничке хартије од вредности привредних друштава 15 

217 2.1.7. 

Улагања у отворене инвестиционе фондове – ликвидна 

актива другог А реда 

20 

22 2.2. Ликвидна актива другог Б реда 
 

221 2.2.1. 

Изложености по основу хартија од вредности 

обезбеђених имовином – стамбени кредити обезбеђени  

хипотеком првог реда 

25 

222 2.2.2. 

Изложености по основу хартија од вредности 

обезбеђених имовином – ауто кредити и уговори о 

лизингу аутомобила 

25 

223 2.2.3. 

Изложености у виду покривених обвезница високог 

квалитета 

30 

224 2.2.4. 

Изложености по основу хартија од вредности 

обезбеђених имовином (комерцијални кредити, уговори 

о лизингу и кредитне линије одобрене привредним 

друштвима, као и кредити и кредитне линије одобрене 

физичким лицима) 

35 

225 2.2.5. Дужничке хартије од вредности привредних друштава 50 

226 2.2.6. Акције 50 

227 2.2.7. 

Улагања у отворене инвестиционе фондове – 

секјуритизоване позиције обезбеђене активом у виду 

стамбених кредита, ауто-кредита и уговора о лизингу 

аутомобила 

30 

228 2.2.8. 

Улагања у отворене инвестиционе фондове – покривене 

обвезнице високог квалитета које задовољавају услове за 

укључивање у ликвидну активу другог Б реда 

35 

229 2.2.9. 

Улагања у отворене инвестиционе фондове – 

секјуритизоване позиције обезбеђене активом у виду 

комерцијалних кредита, уговора о лизингу и кредитних 

линија одобрених привредним друштвима, као и кредита 

и кредитних линија одобрених физичким лицима 

40 

2210 2.2.10. 

Улагања у отворене инвестиционе фондове – ликвидна 

актива  другог Б реда у виду дужничких хартија од 

вредности привредних друштава  и акција 

55 

30 3 а) 

Прилагођавање ликвидне активе за нето одливе у случају 

превременог затварања позиције заштите 

 

31 3 б) 

Прилагођавање ликвидне активе за нето приливе у 

случају превременог затварања позиције заштите 

 

32 3 в) 

Ликвидна актива која није подобна због валутне 

неусклађености 

 

33 3 г) 

Ликвидна актива која није подобна због других 

оперативних услова 

 

34 3 д) Средства на рачунима у другим банкама 
 

35 3 ђ) 

од тога износ средстава на рачунима код банака са 

кредитним рејтингом инвестиционог ранга 
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Рачунске контроле које се раде на пријему података: 

 

ППЛА1 код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке који се 

достављају, уз толеранцију +/- 10 

1 Iznos1 за шифру 1 = збиру Iznos1 за  шифре: 11 и 2   

по свим достављеним шифрама валута   и за валуту УКУП   

2 Iznos3 за шифру 1 = збиру Iznos3 за  шифре: 11 и 2  

по свим достављеним шифрама валута   и за валуту УКУП 

3 Iznos1 за шифру 11 = збиру Iznos1 за  шифре: 111 и 12  

по свим достављеним шифрама валута   и за валуту УКУП    

4 Iznos3 за шифру 11 = збиру Iznos3за  шифре: 111 и 12  

по свим достављеним шифрама валута   и за валуту УКУП 

5 Iznos1 за шифру 111 = збиру Iznos1 за  шифре:  

1111,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,11110,11111,11112,11113,11114 

по свим достављеним шифрама валута   и за валуту УКУП 

6 Iznos3 за шифру 111 = збиру Iznos3 за  шифре : 

1111,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,11110,11111,11112,11113,11114 

по свим достављеним шифрама валута   и за валуту УКУП 

7 Iznos1 за шифру 1112 = збиру Iznos1 за  шифре:  11121,11122, 11123  

по свим достављеним шифрама валута   и за валуту УКУП 

8 Iznos3 за шифру 1112 = збиру Iznos3 за  шифре:  11121,11122, 11123  

по свим достављеним шифрама валута   и за валуту УКУП 

9 Iznos1 за шифру 11121  попуњава се само за РСД                            

10 Iznos1 за шифру 11121 за РСД = Iznos1 за шифру 11121 за валуту УКУП 

11 Iznos3 = Iznos1*(100-Iznos2)/100  

за шифре 1111, 11121, 11122, 11123, 1113, 11131, 1114, 11141 

по свим достављеним шифрама валута   и за валуту УКУП 

12 Iznos1 за шифру 11131 за валуту УКУП<=  збиру Iznos1 за шифру 1113 за валуту УКУП 

13 Iznos1 за шифру 11141 за валуту УКУП<=  збиру Iznos1 за шифру 1114 за валуту УКУП 

14 Iznos1 за шифру 11151 за валуту УКУП<=  збиру Iznos1 за шифру 1115 за валуту УКУП 

15 Iznos1 за шифру 11161 за валуту УКУП<=  збиру Iznos1 за шифру 1116 за валуту УКУП 

16 Iznos1 за шифру 11171 за валуту УКУП<=  збиру Iznos1 за шифру 1117 за валуту УКУП 

17 Iznos1 за шифру 11181 за валуту УКУП<=  збиру Iznos1 за шифру 1118 за валуту УКУП 

18 Iznos1 за шифру 11191 за валуту УКУП<=  збиру Iznos1 за шифру 1119 за валуту УКУП 

19 Iznos3 = ( Iznos1)*(100- Iznos2)  

за  шифре: 

1115,11151,1116,11161,1117,11171,1118,11181,1119,11191,11110,11111,11112,11113,11114, 

121,122,211,212,213,214,215,216,217,221,222,223,224,225,226,227,228,229,2210. 

по свим достављеним шифрама валута   и за валуту УКУП 

20 Iznos1 за шифру 12 = збиру Iznos1 за  шифре:  121 и  122  

по свим достављеним шифрама валута   и за валуту УКУП 

21 Iznos3 за шифру 12 = збиру Iznos3 за  шифре:  121 и  122 

 по свим достављеним шифрама валута   и за валуту УКУП 

22 Iznos1 за шифру 2 = збиру Iznos1 за  шифре:  21 и  22  

по свим достављеним шифрама валута   и за валуту УКУП 

23 Iznos3 за шифру 2 = збиру Iznos3 за  шифре:  21 и  22  

по свим достављеним шифрама валута   и за валуту УКУП 

24 Iznos1 за шифру 21 =  збиру Iznos1 за  шифре: 211,212,213,214,215,216, 217  
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по свим достављеним шифрама валута   и за валуту УКУП 

25 Iznos3 за шифру 21 =  збиру Iznos3 за  шифре: 211,212,213,214,215,216, 217   

по свим достављеним шифрама валута   и за валуту УКУП 

26 Iznos1 за шифру 22 =  збиру Iznos1 за  шифре: 

221+222+223+224+225+226+227+228+229+2210 

по свим достављеним шифрама валута   и за валуту УКУП 

27 Iznos3 за шифру 22 =  збиру Iznos3 за  шифре: 

221+222+223+224+225+226+227+228+229+2210 

по свим достављеним шифрама валута   и за валуту УКУП 

28 Iznos1 за валуту УКУП 

 >= 

збиру Iznos1 по свим достављеним  валутама,  

за шифрe: 1111, 11122 ,1113, 11131,11141 ,11151,1114 ,1115,1116,11161, 1117,11171,  

1119,1118 ,11181,11191, 11110,11111, 11112,11113,11114, 

121,122,211,212,213,214,215,216,217,221,222,223,224,225,226,227,228,229,2210, 

30,31,32,33,34,35 

29 Iznos2 за шифре: 

1111,11121,11122,11123,1113,11131,1114,11141,1115,11151,1116,11161,1117,11171, 

1118,11181,1119,11191,11110,11111,11112,11113,11114, 

121,122,211,212,213,214,215,216,217,221,222,223,224,225,226,227,228,229,2210  

  >=    

 прописаног корективног фактора  за исте шифре  

 по свим достављеним шифрама валута и за валуту УКУП нема толеранције 
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62. PPLA2 - ИЗВЕШТАЈ О ОДЛИВИМА ЛИКВИДНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

ПОТРЕБЕ ОБРАЧУНА ПОКАЗАТЕЉА ПОКРИЋА ЛИКВИДНОМ 

АКТИВОМ (Образац ППЛА-2) 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogPPLA2>   

<Valuta> Шифра валуте Алфанумеричка шифра валуте дужине 3 карактера, 

осим за колону са шифром валуте UKUP у којој се 

подаци достављају  збирно у свим валутама. 

<SlogVal>   

<SifraPodatka>  Шифра податка Шифра xml-а из шифарника за образац PPLA2  

<Iznos1>  Износ 

 

Мора бити попуњено за све шифре осим за шифре: 

13,6,7,100; Целобројни нумерички податак 

Максималне дужине 10 целих. 

Не сме бити негативан број. 

<Iznos2> Тржишна вредност датог 

колатерала 

Мора бити попуњено за шифре xml-а  

121,1211,1212,1213,1214, 1215, 122,1221,1222, 

1223,1224,1225,1226.1227,1228,12281,12282 и 1003 

за остале шифре се  не попуњава ; Целобројни 

нумерички податак Максималне дужине 10 

целих.Не сме бити негативан број. 

<Iznos3> Тржишна вредност датог 

колатерала помножена са 

(1-корективни фактор) 

Мора бити попуњено за шифре xml-а  

121,1211,1212,1213,1214,122,1221,1222, 

1223,1224,1225,1226.1227,1228,12281,12282 и 1003 

за остале шифре се  не попуњава ; Целобројни 

нумерички податак Максималне дужине 10 

целих.Не сме бити негативан број. 

<Iznos4> Примењене стопе одлива Мора бити попуњено осим за шифре 

1,11,111,1112,112,1121,113,1133,114,1146, 

11410,115,1151, 1152,11523,116,1166,11661,117, 

12,121,122,1228,13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 када се не 

попуњава. Нумерички податак максималне дужине 

3 цела, 2 децимална места. Не сме бити негативан 

број. Не може бити веће од 100. Не сме бити мања 

од  најниже прописане стопе (стопа „од“)која је дата 

у шифарнику за образац PPLA2. 

<Iznos5> Одлив 

 

Мора бити попуњено за све шифре осим за  

2,3,4,5,6,7,8,9, 100 када се не попуњава . Нумерички 

податак Максималне дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене  

Динамика достављања: месечна, најкасније до 20. у месецу за  претходни месец, при чему се 

извештај са стањем на дан 31. децембра доставља поново након затварања пословних књига, 

најкасније до 5. марта наредне године. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није другачије 

наведено 
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Пример података у XML формату 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

 <DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

 <Obrazac>PPLA2</Obrazac> 

 <MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

 <RedniBroj>1</RedniBroj> 

 <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio> 

 <Kontakt>011-632145,  Email: PetarPetrovic@nbs.rs </Kontakt> 

 <Banka>1</Banka> 

<SlogPPLA2> 

<Valuta>EUR</Valuta> 

 <SlogVal> 

   <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

   <Iznos1>100</Iznos1> 

   <Iznos2>100</Iznos2> 

   <Iznos3>100</Iznos3> 

   <Iznos4></Iznos4> 

                   <Iznos5>100</Iznos5>    

  </SlogVal> 

  <SlogVal> 

   <SifraPodatka>11</SifraPodatka> 

   <Iznos1>100</Iznos1> 

   <Iznos2>100</Iznos2> 

   <Iznos3>100</Iznos3> 

   <Iznos4></Iznos4> 

                     <Iznos5>100</Iznos5>    

  </SlogVal> 

</SlogPPLA2> 

<SlogPPLA2> 

 <Valuta>UKUP</Valuta> 

  <SlogVal> 

   <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

   <Iznos1>146435</Iznos1> 

   <Iznos2>146435</Iznos2> 

   <Iznos3>146435</Iznos3> 

   <Iznos4></Iznos4> 

   <Iznos5>100</Iznos5> 

  </SlogVal> 

  <SlogVal> 

   <SifraPodatka>11</SifraPodatka> 

   <Iznos1>146435</Iznos1> 

   <Iznos2>146435</Iznos2> 

   <Iznos3>146435</Iznos3> 

   <Iznos4></Iznos4> 

   <Iznos5>100</Iznos5> 

  </SlogVal> 

</SlogPPLA2> 
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</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

 

Шифарник за образац PPLA2 

 
Шифра 

xml 

Шифра 

обрасца 

НАЗИВ Стопа 

прописана 

од (у %) 

Стопа 

прописана 

до (у %) 

Не 

доставља 

се =3 

1 1 ОДЛИВИ ЛИКВИДНИХ 

СРЕДСТАВА 

  
 

11 1.1. Одливи по основу 

трансакција/депозита осим репо 

уговора, трансакција давања у зајам 

хартија од вредности или робе, 

трансакција кредитирања трговине 

хартијама од вредности и своп 

уговора који подразумевају размену 

средстава обезбеђења која нису 

готовина (collateral swaps) 

  
 

111 1.1.1. Депозити физичких лица 
  

 

1111 1.1.1.1. Депозити који су отказани са 

преосталим роком доспећа краћим од 

30 календарских дана 

100 
 

 

1112 1.1.1.2. Депозити код којих се очекује већи 

одлив 

  
 

11121 1.1.1.2.1. Категорија 1 10 15  

11122 1.1.1.2.2. Категорија 2 15 20  

1113 1.1.1.3. Стабилни депозити 5 
 

 

1114 1.1.1.4. Остали депозити физичких лица 10 
 

 

112 1.1.2. Оперативни депозити 
  

 

1121 1.1.2.1. Депозити који се држе за потребе 

коришћења услуга клиринга, кастоди 

услуга, услуга управљања готовином 

или других сличних услуга 

  
 

11211 1.1.2.1.1. осигурани код АОД 5 
 

 

11212 1.1.2.1.2. нису осигурани код АОД 25 
 

 

1122 1.1.2.2. Депозити клијената који нису лица у 

финансијском сектору који се држе 

за остале сврхе у оквиру 

успостављеног пословног односа са 

банком 

25 
 

 

113 1.1.3. Неоперативни депозити 
  

 

1131 1.1.3.1. Депозити који настају по основу 

коресподентног банкарства или 

послова главног брокера (prime 

brokerage) 

100 
 

 

1132 1.1.3.2. Депозити клијената у финансијском 

сектору 

100 
 

 

1133 1.1.3.3. Депозити осталих клијената 
  

 

11331 1.1.3.3.1. осигурани код АОД 20 
 

 

11332 1.1.3.3.2. нису осигурани код АОД 40 
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114 1.1.4. Додатни одливи ликвидних средства 
  

 

1141 1.1.4.1. Средства обезбеђења дата по основу 

уговора о финансијским дериватима 

и кредитним дериватима, осим 

ликвидне активе првог реда 

20 
 

 

1142 1.1.4.2 Средства обезбеђења у виду 

покривених обвезница изразито 

високог квалитета које је банка дала 

по основу уговора о финансијским 

дериватима и кредитним дериватима 

10 
 

 

1143 1.1.4.3. Одливи услед погоршања кредитне 

способности банке 

100 
 

 

1144 1.1.4.4. Додатни одливи у условима стреса 

на тржишту 

100 
 

 

1145 1.1.4.5. Одливи по основу деривата 100 
 

 

1146 1.1.4.6. Кратке позиције 
  

 

11461 1.1.4.6.1. кратка продаја покривена постојећом 

обезбеђеном трансакцијом 

финансирања хартијама од 

вредности 

0 
 

 

11462 1.1.4.6.2. остале кратке позиције 100 
 

 

1147 1.1.4.7. Вишак средства обезбеђења који 

може бити повучен 

100 
 

 

1148 1.1.4.8. Средства обезбеђења која се морају 

вратити у наредних 30 дана 

100 
 

 

1149 1.1.4.9. Средства обезбеђења у виду 

ликвидне активе која могу бити 

замењена средствима обезбеђења 

која нису ликвидна актива 

100 
 

 

11410 1.1.4.10. Губитак по основу финансирања 

трансакција секјуритизације 

100 
 

 

114101 1.1.4.10.1. Губитак по основу финансирања 

хартија од вредности обезбеђених 

имовином,  покривених обвезница и 

других сличних инструмената који 

доспевају у наредних 30 

календарских  дана 

100 
 

 

114102 1.1.4.10.2. Губитак по основу финансирања 

комерцијалних записа обезбеђених 

имовином, програма комерцијалних 

записа обезбеђених имовином, 

скупова имовине за финансирање 

улагања у хартије од вредности и 

сличних линија финансирања 

100 
 

 

11411 1.1.4.11. Позајмљена актива без пружања 

средстава обезбеђења 

100 
 

 

11412 1.1.4.12. Интерно нетирање позиција 

клијената 

50 
 

 

115 1.1.5. Неопозиве и условно опозиве 

кредитне и линије за ликвидност 

  
 

1151 1.1.5.1. Кредитне линије 
  

 

11511 1.1.5.1.1. Кредитне линије одобрене физичким 

лицима или малим и средњим 

предузећима 

5 
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11512 1.1.5.1.2. Кредитне линије одобрене 

клијентима који нису лица у 

финансијском сектору осим 

физичким лицима и малим или 

средњим предузећима 

10 
 

 

11513 1.1.5.1.3. Кредитне линије одобрене банкама 40 
 

 

11514 1.1.5.1.4. Кредитне линије одобрене другим 

лицима у финансијскиом сектору 

која су уређена одговарајућим 

прописима којима се уређује 

пословање тих лица и надзор над тим 

пословањем 

40 
 

 

11515 1.1.5.1.5. Кредитне линије на које се 

примењују ниже стопе одлива 

  
 

11516 1.1.5.1.6. Кредитне линије одобрене другим 

клијентима који су лица  у 

финансијском сектору 

100 
 

 

1152 1.1.5.2. Линије за ликвидност 
  

 

11521 1.1.5.2.1. Линије за ликвидност одобрене 

физичким лицима или малим и 

средњим предузећима 

5 
 

 

11522 1.1.5.2.2. Линије за ликвидност одобрене 

клијентима који нису лица у 

финансијском сектору осим 

физичким лицима и малим или 

средњим предузећима 

30 
 

 

11523 1.1.5.2.3. Линије за ликвидност одобрене 

друштвима за секјуритизацију 

  
 

115231 1.1.5.2.3.1. Од тога за потребе куповине активе, 

осим хартија од вредности од 

клијената који нису лица у 

финансијском сектору 

10 
 

 

115232 1.1.5.2.3.2. Одобрене линије за ликвидност 

друштву за секјуритизацију осим 

оних из претходне позиције 

100 
 

 

11524 1.1.5.2.4. Линије за ликвидност одобрене 

банкама 

40 
 

 

11525 1.1.5.2.5. Линије за ликвидност одобрене 

другим лицима у финансијскиом 

сектору која су уређена 

одговарајућим прописима којима се 

уређује пословање тих лица и надзор 

над тим пословањем 

40 
 

 

11526 1.1.5.2.6. Линије за ликвидност на које се 

примењују ниже стопе одлива 

  
 

11527 1.1.5.2.7. Линије за ликвидност  одобрене 

другим клијентима који су лица у 

финансијском сектору 

100 
 

 

116 1.1.6. Остали производи и услуге 
  

 

1161 1.1.6.1. Гаранције и други облици јемстава 10 
 

 

1162 1.1.6.2. Неискоришћени износ одобрених 

оквирних кредита које банка може 

безусловно и без претходне најаве 

отказати 

10 
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1163 1.1.6.3. Уговорени кредити обезбеђени 

хипотекама на непокретностима који 

још нису повучени 

100 
 

 

1164 1.1.6.4. Кредитне картице 5 
 

 

1165 1.1.6.5. Минуси по текућим рачунима 7 
 

 

1166 1.1.6.6. Планирани одливи по основу 

пласирања нових кредита или 

обнављања постојећих кредита 

физичким лицима и великим 

правним лицима 

  
 

11661 1.1.6.6.1. Вишак финансирања клијената који 

нису лица у финансијском сектору 

  
 

116611 1.1.6.6.1.1. Вишак финансирања физичких лица 100 
 

 

116612 1.1.6.6.1.2. Вишак финансирања привредних 

друштава која нису лица у 

финансијском сектору 

100 
 

 

116613 1.1.6.6.1.3. Вишак финансирања држава, 

територијалних аутономија, јединица 

локалне самоуправе, јавних 

административних тела и 

међународних развојних банка 

100 
 

 

116614 1.1.6.6.1.4. Вишак финансирања других правних 

лица која нису лица у финансијском 

сектору 

100 
 

 

11662 1.1.6.6.2. Остали планирани одливи по основу 

пласирања нових кредита или 

обнављање постојећих кредита 

физичким лицима и великим 

правним лицима 

100 
 

 

1167 1.1.6.7. Планирана плаћања по основу 

деривата 

100 
 

 

1168 1.1.6.8. Ванбилансни производи повезани са 

финансирањем трговине 

5 
 

 

117 1.1.7. Остале обавезе 
  

 

1171 1.1.7.1. Обавезе по основу оперативних 

трошкова банке 

0 
 

 

1172 1.1.7.2. Обавезе по основу дужничких 

инструмената 

100 
 

 

1173 1.1.7.3. Остале обавезе 100 
 

 

12 1.2. Одливи по основу репо уговора, 

трансакција давања у зајам хартија 

од вредности или робе и трансакција 

кредитирања трговине хартијама од 

вредности 

  
 

121 1.2.1. Друга уговорна страна је централна 

банка 

  
 

1211 1.2.1.1. Средство обезбеђења је ликвидна 

актива првог реда осим покривених 

обвезница изразито високог 

квалитета 

0 
 

 

1212 1.2.1.2. Средство обезбеђења је ликвидна 

актива првог реда у виду покривених 

обвезница изразито високог 

квалитета 

0 
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1213 1.2.1.3. Средство обезбеђења је ликвидна 

актива другог А реда 

0 
 

 

1214 1.2.1.4. Средство обезбеђења је ликвидна 

актива другог Б реда 

0 
 

 

1215 1.2.1.5. Средство обезбеђења није ликвидна 

актива 

0 
 

 

122 1.2.2. Друга уговорна страна није 

централна банка 

  
 

1221 1.2.2.1. Средство обезбеђења је ликвидна 

актива првог реда осим покривених 

обвезница изразито високог 

квалитета 

0 
 

 

1222 1.2.2.2. Средство обезбеђења је ликвидна 

актива првог реда у виду покривених 

обвезница изразито високог 

квалитета 

7 
 

 

1223 1.2.2.3. Средство обезбеђења је ликвидна 

актива другог А реда 

15 
 

 

1224 1.2.2.4. Средство обезбеђења је ликвидна 

актива другог Б реда  (хартије од 

вредности обезбеђене имовином - 

стамбени и ауто кредити) 

25 
 

 

1225 1.2.2.5. Средство обезбеђења је ликвидна 

актива другог Б реда  у виду 

покривених обвезница високог 

квалитета 

30 
 

 

1226 1.2.2.6. Средство обезбеђења је ликвидна 

актива другог Б реда  (хартије од 

вредности обезбеђене имовином - 

комерцијални кредити, уговори о 

лизингу и кредитне линије одобрене 

привредним друштвима, као и 

кредити и кредитне линије одобрене 

физичким лицима) 

35 
 

 

1227 1.2.2.7. Средство обезбеђења је остала 

ликвидна актива другог Б реда 

50 
 

 

1228 1.2.2.8. Средство обезбеђења није ликвидна 

актива 

  
 

12281 1.2.2.8.1. Друга уговорна страна је држава, 

јавно административно тело или 

међународна развојна банка 

25 
 

 

12282 1.2.2.8.2. Остале друге уговорне стране, осим 

централне банке 

100 
 

 

13 1.3. Укупан износ одлива по основу своп 

уговора који подразумевају размену 

средстава обезбеђења која нису 

готовина (collateral swaps) 

  
 

2 2 Дужничке хартије од вредности на 

тржишту производа и услуга за 

физичка лица са преосталим роком 

доспећа краћим од 30 календарских 

дана 
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3 3 Депозити физичких лица који се 

могу искључити из обрачуна одлива 

ликвидних средстава 

  
 

4 4 Депозити физичких лица за које није 

спроведена или довршена процена 

  
 

5 5 Одливи ликвидних средстава који се 

нетирају са повезаним приливима 

ликвидних средстава 

  
 

6 6 Оперативни депозити који се држе за 

потребе коришћења услуга клиринга, 

кастоди услуга, услуга управљања 

готовином или других сличних 

услуга 

  
3 

61 6.1. Оперативни депозити банака 
  

 

62 6.2. Оперативни депозити других 

клијената у финансијском сектору 

  
 

63 6.3. Оперативни депозити централних 

банака, држава, територијалних 

аутономија, јединица локалне 

самоуправе, јавних 

административних тела и 

међународних развојних банака 

  
 

64 6.4. Оперативни депозити осталих 

клијената 

  
 

7 7. Неоперативни депозити клијената у 

финансијском сектору и осталих 

клијената 

  
3 

71 7.1. Неоперативни депозити банака 
  

 

72 7.2. Неоперативни депозити других 

клијената у финансијском сектору 

  
 

73 7.3. Неоперативни депозити централних 

банака, држава, територијалних 

аутономија, јединица локалне 

самоуправе, јавних 

административних тела и 

међународних развојних банака 

  
 

74 7.4. Неоперативни депозити осталих 

клијената 

  
 

8 8. Уговорена обавеза финансирања 

клијената који нису лица у 

финансијском сектору 

  
 

9 9. Средства обезбеђења дата по основу 

уговора о финансијским и кредитним 

дериватима у виду ликвидне активе 

првог реда осим покривених 

обвезница изразито високог 

квалитета 

  
 

100 10. Одливи ликвидних средстава унутар 

групе којој банка припада 

  
3 

1001 10.1. од чега: по основу трансакција са 

лицима у финансијском сектору 

  
 

1002 10.2. од чега: по основу трансакција са 

лицима која нису у финансијском 

сектору 
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1003 10.3. од чега: одливи по основу репо 

уговора, трансакција давања у зајам 

хартија од вредности или робе и 

трансакција кредитирања трговине 

хартијама од вредности 

  
 

1004 10.4. од чега: кредитне линије код којих се 

не примењују ниже стопе одлива 

  
 

1005 10.5. од чега: линије за ликвидност код 

којих се не примењују ниже стопе 

одлива 

  
 

1006 10.6. од чега: оперативни депозити 
  

 

1007 10.7. од чега: неоперативни депозити 
  

 

110 11. Одливи ликвидних средстава у 

државама у којима постоје препреке 

у погледу слободног преноса 

ликвидних средстава или одливи 

ликвидних средстава у 

неконвертибилној валути 

  
 

 
 

Рачунске контроле које се раде на пријему података: 

 

ППЛА2 код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке који се 

достављају, уз толеранцију +/- 10 

1 Iznos1 за шифру 1 =  збиру Iznos1 за шифре:11 и 12 за све достављене валуте и УКУП 

2 Iznos5 за шифру 1 =  збиру Iznos5 за шифре: 11,12 и 13 за све достављене валуте и УКУП 

3 Iznos1 за шифру 11 = збиру  Iznos1 за шифре: 111,112,113,114,115,116  и 117  

за све достављене валуте и УКУП  

4 Iznos5 за шифру 11 = збиру  Iznos5 за шифре: 111,112,113,114,115,116  и 117 

 за све достављене валуте и УКУП   

5 Iznos1 за шифру 111 =  збиру  Iznos1 за шифре:  1111,1112,1113 и 1114   

за све достављене валуте и УКУП 

6 Iznos5 за шифру 111 =  збиру  Iznos5 за шифре: 1111,1112,1113 и 1114   

 за све достављене валуте и УКУП 

7 Iznos1 за валутуУКУП   >=  збира Iznos1  за све достављене валуте за шифре: 

1111,11121,11122,1113,1114,11211,11212,1122,1131,1132,11331,11332,1141,1142,1143,1144, 

11461,11462,1147,1148,1149,114101,114102,11411,11412, 

11511,11512,11513,11514,11515,11516, 

11521,11522,115231,115232,11524,11525,11526,11527, 

1161,1162,1163,1164,1165,11615 –искључено,116611, 

116612,116613,116614,11662,1167,1168,1171,1172,1173,1211,1212,1213,1214,1215, 

1221,1222,1223,1224,1225,1226,1227,12281,12282,3,4,5,8,9,110  
8 Iznos5 = Iznos1* Iznos4/100  за шифрe:  

1111,11121,11122,1113,1114,11211,11212,1122,1131,1132,11331,11332,1141,1142,1143,1144, 

1145,11461,11462,1147,1148,1149,114101,114102,11411,11412, 

11511,11512,11513,11514,11515,11516, 

11521,11522,115231,115232,11524,11525,11526,11527, 

1161.,1162,1163,1164,1165,116611,116612,116613,116614,11662, 

1167,1168,1171,1172,1173,1211,1212,1213,1214,1215, 

1221,1222,1223,1224,1225,1226,1227,12281,12282  
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за све достављене валуте и УКУП  

9 Iznos1 за шифру 1112 = збиру  Iznos1 за шифре: 11121  и  11122 за све достављене валуте и УКУП  

10 Iznos5 за шифру 1112 = збиру Iznos5 за шифре: 11121 и  11122 за све достављене валуте и УКУП    
11 Iznos4  =Прописане стопе одлива за шифре: 1111,1131,1132,1143,1144,1145,11462,1147,1148, 

1149,11410—искључено,114101,114102,11411, 

11516,115232,11527, 1163, 116611,116612,116613,116614,11662, 

1167,1171.1172,1173,1211,1212,1213,1214,1215,12282  за све достављене валуте и УКУП 

нема толеранције 

12 Iznos4 >= Прописане стопе одлива за шифре: 11121,11122,1113, 11211,11212,1122, 

11331,11332,114- искључено1141,1142,11461,11412, 

11511,11512,11513,11514,11521,11522,115231,11524,11525, 

1161,1164,1168,1221,1222,1223,1224,1225,1226,1227,1228,12281 за све достављене валуте и УКУП 

нема толеранције 

13 Iznos4 за шифру 11121  > =   0.10  за све достављене валуте и УКУП 

нема толеранције 

14 Iznos4 за шифру 11122  >=    0.15  за све достављене валуте и УКУП 

нема толеранције 

15 Iznos1 за шифру 112 =   збиру  Iznos1 за шифре  1121  и  1122  за све достављене валуте и УКУП 

16 Iznos1 за шифру 1121 =  збиру Iznos1 за шифре 11211  и  11212  за све достављене валуте и УКУП  

17 Iznos5 за шифру 112 =  збиру  Iznos5 за шифре 1121  и 1122   за све достављене валуте и УКУП 

18 Iznos5 за шифру 1121 =  збиру  Iznos5 за шифре  11211  и 11212  за све достављене валуте и УКУП 

19 Iznos1 за шифру 113   = збиру Iznos1 за шифре 1131,1132,1133  за све достављене валуте и УКУП  
20 Iznos5 за шифру 113   =  збиру  Iznos5 за шифре  1131,1132,1133  за све достављене валуте и УКУП  

21 Iznos1 за шифру 1133  = збиру Iznos1 за шифре 11331 и 11332  за све достављене валуте и УКУП 

22 Iznos5 за шифру 1133  =  збиру  Iznos5 за шифре 11331  и 11332   за све достављене валуте и УКУП  

23 Iznos1 за шифру 114   = збиру Iznos1 за шифре 1141  до  11412  за све достављене валуте и УКУП 

24 Iznos5 за шифру 114   =  збиру  Iznos5 за шифре 1141  до 11412   за све достављене валуте и УКУП 

25 Iznos1 за шифру 1146  =  збиру Iznos1 за шифре 11461 и  11462  за све достављене валуте и УКУП 

26 Iznos5 за шифру 1146  =  збиру  Iznos5 за шифре  11461 и  11462  за све достављене валуте и УКУП 

27 Iznos1 за шифру 11410  = збиру Iznos1 за шифре 114101 и  114102 за све достављене валуте и УКУП  

28 Iznos5 за шифру 11410  = збиру  Iznos5 за шифре 114101 и 114102 за све достављене валуте и УКУП  

29 Iznos1 за шифру 115    =  збиру Iznos1 за шифре  1151  и 1152  за све достављене валуте и УКУП 

30 Iznos1 за шифру 1151  =  збиру Iznos1 за шифре11511  до  11516  за све достављене валуте и УКУП  

31 Iznos5 за шифру 115   = збиру  Iznos5 за шифре 1151  и  1152 за све достављене валуте и УКУП 

32 Iznos5 за шифру 1151 = збиру  Iznos5 за шифре  11511.  до  11516  за све достављене валуте и УКУП 

33 Iznos1 за шифру 1152  = збиру Iznos1 за шифре 11521  до  11527 за све достављене валуте и УКУП  
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34 Iznos5 за шифру 1152  = збиру  Iznos5 за шифре 11521 до 11527  за све достављене валуте и УКУП 

35 Iznos1 за шифру 11523 =збиру Iznos1 за шифре  115231и  115232  за све достављене валуте и УКУП 

36 Iznos5 за шифру 11523 =збиру  Iznos5 за шифре  115231 и  115232 за све достављене валуте и УКУП  

37 Iznos1 за шифру 116  =   збиру Iznos1 за шифре 1161 до  1168 за све достављене валуте и УКУП  

38 Iznos5 за шифру 116  =  збиру  Iznos5 за шифре  1161  до  1168 за све достављене валуте и УКУП 

39 Iznos1 за шифру 1166  =  збиру Iznos1 за шифре 11661  до  11662 за све достављене валуте и УКУП 

40 Iznos1 за шифру 11661 = збиру Iznos1 за шифре 116611 до 116614 за све достављене валуте и УКУП 

41 Iznos5 за шифру 1166 =  збиру  Iznos5 за шифре  11661  до  11662  за све достављене валуте и УКУП 

42 Iznos5 за шифру 11661= збиру  Iznos5 за шифре 116611 до 116614 за све достављене валуте и УКУП 

43 Iznos1 за шифру 117 = збиру Iznos1 за шифре 1171  до  1173  за све достављене валуте и УКУП 

44 Iznos5 за шифру 117 =  збиру  Iznos5 за шифре 1171  до 1173 за све достављене валуте и УКУП 

45 Iznos1 за шифру 12 = збиру Iznos1 за шифре  121  и 122  за све достављене валуте и УКУП 

46 Iznos1 за шифру 121 = збиру Iznos1 за шифре 1211 до 1215 за све достављене валуте и УКУП 

47 Iznos5 за шифру 12 =  збиру  Iznos5 за шифре  121  и 122   за све достављене валуте и УКУП  

48 Iznos5 за шифру 121 =  збиру  Iznos5 за шифре 1211  до 1215 за све достављене валуте и УКУП 

49 Iznos2 за шифру 121 = збиру  Iznos2 за шифре   1211  до  1215 за све достављене валуте и УКУП 

50 Iznos3 за шифру 121 = збиру  Iznos3 за шифре    1211  до  1214 за све достављене валуте и УКУП 

51 Iznos2 за валуту УКУП  >= збиру  Iznos2 1214 за све достављене валуте за шифре:  

1211 ,1212,  1213, 1214 1215, 1221,  1222, 1223, 1234 ,1225, 1226 ,1227, 12281 12282 

52 Iznos3 за валуту УКУП   >= збира Iznos3  1214 за све достављене валуте за шифре:  

1211,1212,1213,1214,1221,1222,1223,1224,1225,1226,1227,12281,12282  
53 Iznos1 за шифру 122 = збиру Iznos1 за шифре 1221  до 1228  за све достављене валуте и УКУП 

54 Iznos2 за шифру 122 = збиру  Iznos2 за шифре  1221  до 1228 за све достављене валуте и УКУП 

55 Iznos3 за шифру 122 =  збиру  Iznos3 за шифре  1221 до  1228   за све достављене валуте и УКУП  

56 Iznos5 за шифру 122=  збиру  Iznos5 за шифре 1221  до  1228   за све достављене валуте и УКУП 

57 Iznos1 за шифру 1228= збиру Iznos1 за шифре  12281  и  12282   за све достављене валуте и УКУП 

58 Iznos2 за шифру 1228 = збиру  Iznos2 за шифре 12281  и  12282  за све достављене валуте и УКУП 

59 Iznos3 за шифру 1228=  збиру  Iznos3 за шифре  12281  и 12282  за све достављене валуте и УКУП 

60 Iznos5 за шифру 1228 = збиру  Iznos5 за шифре  12281 и  12282  за све достављене валуте и УКУП  
61  Iznos1 за шифру  2   <=    Iznos1 за шифре   1111  до 1114 за све достављене валуте и УКУП 

62  Iznos1  за шифру 61 <=   Iznos1 за шифре  1121 за све достављене валуте и УКУП 

63  Iznos1 за шифру 62  <=   Iznos1 за шифре   1121 за све достављене валуте и УКУП 

64  Iznos1 за шифру 63  <=   Iznos1 за шифре  1121 за све достављене валуте и УКУП 
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65  Iznos1 за шифру 64  <=   Iznos1 за шифре  1121 за све достављене валуте и УКУП 

66  Iznos1 за шифру 71  <=   Iznos1 за шифре  1132  за све достављене валуте и УКУП 

67  Iznos1 за шифру 72  <=   Iznos1 за шифре  1132  за све достављене валуте и УКУП 

68  Iznos1 за шифру 73  <=   Iznos1 за шифре 1133  за све достављене валуте и УКУП 

69  Iznos1 за шифру 74  <=   Iznos1 за шифре  1133 за све достављене валуте и УКУП 

70  Iznos1 за шифру 1001  <=   Iznos1 за шифре 11 за све достављене валуте и УКУП 

71  Iznos1 за шифру 1002 <=   Iznos1 за шифре  11 за све достављене валуте и УКУП 

72  Iznos1 за шифру 1003 <=   Iznos1 за шифре  12 за све достављене валуте и УКУП 

73  Iznos1 за шифру 1004 <=   Iznos1 за шифре  1151  за све достављене валуте и УКУП 

74  Iznos1 за шифру 1005  <=   Iznos1 за шифре 1152  за све достављене валуте и УКУП 

75  Iznos1 за шифру 1006 <=   Iznos1 за шифре  112  за све достављене валуте и УКУП 

76  Iznos1 за шифру 1007 <=   Iznos1 за шифре  113 за све достављене валуте и  УКУП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

63.  PPLA3  ИЗВЕШТАЈ О ПРИЛИВИМА ЛИКВИДНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

ПОТРЕБЕ ОБРАЧУНА ПОКАЗАТЕЉА ПОКРИЋА ЛИКВИДНОМ 

АКТИВОМ (Образац ППЛА-3) 

  

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogPPLA3>    

<Valuta> Шифра валуте Алфанумеричка шифра валуте дужине 3 

карактера, осим за колону са шифром  валуте  
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UKUP за коју се подаци достављају збирно у 

свим валутама 

<SlogVal> 

  

  

<SifraPodatka>  Шифра податка Шифра из шифарника за образац PPLA3  

<Iznos1>  Износ са ограничењем од 

75% 

Мора бити попуњено осим за шифре 13,14 када је 

непопуњено; Целобројни нумерички податак 

Максималне дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

<Iznos2> Износ без ограничења Мора бити попуњено осим за шифре 13,14 када је 

непопуњено; Целобројни нумерички податак 

Максималне дужине 10 целих. Не сме бити 

негативан број. 

<Iznos3> Тржишна вредност 

примљеног колатерала са 

ограничењем од 75% 

Мора бити попуњено осим за шифре: 

1,11,111,1111,1112,11121,11122,11123,11124, 

112,1121, 11211,11212,1122,11221,11222, 

113,114,115,116,117,118,119,1110, 

12,122,123,1231,1232,1233,13,14, 

2,3,31,32,34,35,36 за које  се не попуњава; 

Целобројни нумерички податак Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos4> Тржишна вредност 

примљеног колатерала без 

ограничења 

Мора бити попуњено осим за шифре: 

1,11,111,1111,1112,11121,11122,11123,11124, 

112,1121, 11211,11212,1122,11221,11222, 

113,114,115,116,117,118,119,1110, 

12,122,123,1231,1232,1233,13,14, 

2,3,31,32,34,35,36 за које  се не попуњава; 

Целобројни нумерички податак Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos5>  Примењене стопе прилива / 

(1-корективни фактори ) са 

ограничењем од 75%. 

 

Не сме бити већи од 1. 

 

 

 

Мора бити попуњено осим за шифре  

1,11,111,,1112,112,1121,1122, 

12,121,122,123,13,14,2,3,36 

за које се не попуњава ;  

Нумерички податак максималне дужине 1 цеo  и 

2 децимална места.   

Не сме бити негативан број. 

Не сме бити већа од прописане стопе. 

<Iznos6> Примењене стопе прилива / 

(1-корективни фактори ) без 

ограничења. 

 

Не сме бити већи од 1. 

 

Мора бити попуњено осим за шифре  

1,11,111, 1112,112,1121,1122, 

12,121,122,123,13,14,2,3,36 

за које се не попуњава ;  

Нумерички податак максималне дужине 1 цеo и 2 

децимална места.  

Не сме бити негативан број.  

Не сме бити већа од прописане стопе. 

<Iznos7> Тржишна вредност 

примљеног колатерала 

помножена са (1-

Мора бити попуњено осим за шифре 

1,11,111,1111,1112,11121,11122,11123,11124,112, 

1121, 11211,11212,1122, 
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корективни фактор) са 

ограничењем од 75% 

11221,11222,113,114,115,116,117,118,119,1110, 

12,122, 123,1231,1232,1233, 

13,14,2,3,31,32,34,35,36  

За које се не попуњава ; Целобројни нумерички 

податак Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos8> Тржишна вредност 

примљеног колатерала 

помножена са (1-

корективни фактор) без 

ограничења 

Мора бити попуњено осим за шифре 

1,11,111,1111,1112,11121,11122,11123,11124,112,

1121, 11211,11212,1122, 

11221,11222,113,114,115,116,117,118,119,1110,12,

122,123,1231,1232,1233,13,14,2,3,31,32,34,35,36 за 

које се не попуњава ; Целобројни нумерички 

податак Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos9> Приливи са ограничењем од 

75% 

Мора бити попуњено осим за шифре 122, 2, 36 за 

које се не попуњава; Целобројни нумерички 

податак максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos10> Приливи без ограничења Мора бити попуњено осим за шифре 122, 2, 36 за 

које се не попуњава; Целобројни нумерички 

податак максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене  

Динамика достављања: месечна, најкасније до 20. у месецу за претходни месец, при чему се 

извештај са стањем на дан 31. децембра доставља поново након затварања пословних књига, 

најкасније до 5. марта наредне године. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није другачије 

наведено 

 

 
Пример података у XML формату 
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<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>PPLA3</Obrazac> 

<MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145,  Email: PetarPetrovic@nbs.rs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogPPLA3> 

 <Valuta>EUR</Valuta> 

 <SlogVal> 

  <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

  <Iznos1>14519484</Iznos1> 
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  <Iznos2>14519484</Iznos2> 

  <Iznos3>14519484</Iznos3> 

  <Iznos5></Iznos5> 

  <Iznos6></Iznos6> 

  <Iznos7>14519484</Iznos7> 

  <Iznos8>14519484</Iznos8> 

  <Iznos9>14519484</Iznos9> 

  <Iznos10>14519484</Iznos10>         

 </SlogVal> 

 <SlogVal> 

  <SifraPodatka>11</SifraPodatka> 

  <Iznos1>14519484</Iznos1> 

  <Iznos2>14519484</Iznos2> 

  <Iznos3>14519484</Iznos3> 

  <Iznos5></Iznos5> 

  <Iznos6></Iznos6> 

  <Iznos7>14519484</Iznos7> 

  <Iznos8>14519484</Iznos8> 

  <Iznos9>14519484</Iznos9> 

  <Iznos10>14519484</Iznos10>   

 </SlogVal> 

 </SlogPPLA3> 

 <SlogPPLA3> 

 <Valuta>UKUP</Valuta> 

 <SlogVal> 

  <SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

  <Iznos1>14519484</Iznos1> 

  <Iznos2>14519484</Iznos2> 

  <Iznos3>14519484</Iznos3> 

  <Iznos5></Iznos5> 

  <Iznos6></Iznos6> 

  <Iznos7>14519484</Iznos7> 

  <Iznos8>14519484</Iznos8> 

  <Iznos9>14519484</Iznos9> 

  <Iznos10>14519484</Iznos10>  

 </SlogVal> 

<SlogVal> 

  <SifraPodatka>11</SifraPodatka> 

  <Iznos1>14519484</Iznos1> 

  <Iznos2>14519484</Iznos2> 

  <Iznos3>14519484</Iznos3> 

  <Iznos5></Iznos5> 

  <Iznos6></Iznos6> 

  <Iznos7>14519484</Iznos7> 

  <Iznos8>14519484</Iznos8> 

  <Iznos9>14519484</Iznos9> 

  <Iznos10>14519484</Iznos10>   

 </SlogVal> 

</SlogPPLA3> 

</Dokument> 
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</ZaSlanje> 

 

 

 

Шифарник за образац PPLA3  

 
Шифра 

xml 

Шифра 

обрасца 
НАЗИВ 

Прописана 

стопа (у %) 

1 1 УКУПНИ ПРИЛИВИ  

11 1.1. 

Приливи по основу трансакција/депозита осим реверсе репо 

уговора, трансакција узимања у зајам хартија од вредности 

или робе, трансакција кредитирања трговине хартијама од 

вредности и своп уговора који подразумевају размену 

средстава обезбеђења која нису готовина (collateral swaps) 

 

111 1.1.1. 

Потраживања од клијената који нису лица у финансијском 

сектору (осим централних банака) 

 

1111 1.1.1.1 

Потраживања од клијената који нису лица у финансијском 

сектору (осим централних банака) осим потраживања по 

основу главнице 

100 

1112 1.1.1.2 

Потраживања од клијената који нису лица у финансијском 

сектору  по основу главнице 

 

11121 1.1.1.2.1 потраживања од физичких лица 50 

11122 1.1.1.2.2 

потраживања од привредних друштава која нису лица у 

финансијском сектору 

50 

11123 1.1.1.2.3 

потраживања од држава, територијалних аутономија, 

јединица локалне самоуправе, јавних администартивних 

тела и међународних развојних банка 

50 

11124 1.1.1.2.4 

потраживања од других правних лица која нису лица у 

финансијском сектору 

50 

112 1.1.2. 

Потраживања од лица у финансијском сектору и централних 

банака 

 

1121 1.1.2.1 

Потраживања од лица у финансијском сектору и централних 

банака која се третирају као оперативни депозити 

 

11211 1.1.2.1.1 

Потраживања од лица у финансијском сектору и централних 

банака која се третирају као оперативни депозити, када 

банка може да утврди стопу одлива коју примењује друга 

уговорна страна 

 

11212 1.1.2.1.2 

Потраживања од лица у финансијском сектору и централних 

банака која се третирају као оперативни депозити, када 

банка не може да утврди стопу одлива коју примењује друга 

уговорна страна 

5 

1122 1.1.2.2 

Потраживања од лица у финансијском сектору и централних 

банака  која се не третирају као оперативни депозити 

 

11221 1.1.2.2.1 потраживања од централних банака 100 

11222 1.1.2.2.2 потраживања од лица у финансијском сектору 100 

113 1.1.3. Потраживања по основу трансакција финансирања трговине 100 

114 1.1.4. 

Потраживања по основу хартија од вредности које доспевају 

у наредних 30 календарских дана 

100 

115 1.1.5. 

Потраживања по основу активе са неодређеним уговорним 

роком доспећа 

20 
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116 1.1.6. 

Потраживања по основу позиције у берзанским индексима 

власничких инструмената под условом да не дође до 

двоструког рачунања у приливима ликвидних средстава и 

заштитном слоју ликвидности 

100 

117 1.1.7. 

Потраживања по основу неповучених кредитних или линија 

за ликвидност које су одобрене банци од стране централне 

банке 

100 

118 1.1.8. Приливи по основу деривата 100 

119 1.1.9. 

Приливи по основу неповучених кредитних или линија за 

ликвидност које су одобрене банци од стране матичног 

друштва, подређеног друштва или подређеног друштва 

матичног друштва банке уз претходну сагласност Народне 

банке Србије за примену више стопе прилива на износ тих 

неповучених кредитних линија или линија за ликвидност 

 

1110 1.1.10. Остали приливи 100 

12 1.2. 

Потраживања по основу реверсе репо уговора, трансакција 

узимања у зајам хартија од вредности или робе, као и 

трансакција кредитирања трговине хартијама од вредности 

 

121 1.2.1. 

Средство обезбеђења задовољава услове за укључивање у 

заштитни слој ликвидности 

 

1211 1.2.1.1. 

Средство обезбеђења је ликвидна актива првог реда осим 

покривених обвезница изразито високог квалитета 

100 

1212 1.2.1.2. 

Средство обезбеђења је ликвидна актива првог реда у виду 

покривених обвезница изразито високог квалитета 

93 

1213 1.2.1.3. Средство обезбеђења је ликвидна актива другог А реда 85 

1214 1.2.1.4. 

Средство обезбеђења је ликвидна актива другог Б реда  

(хартије од вредности обезбеђене имовином - стамбени и 

ауто кредити) 

75 

1215 1.2.1.5. 

Средство обезбеђења је ликвидна актива другог Б реда  у 

виду покривених обвезница високог квалитета 

70 

1216 1.2.1.6. 

Средство обезбеђења је ликвидна актива другог Б реда  

(хартије од вредности обезбеђене имовином - комерцијални 

кредити, уговори о лизингу и кредитне линије одобрене 

привредним друштвима, као и кредити и кредитне линије 

одобрене физичким лицима) 

65 

1217 1.2.1.7. 

Средство обезбеђења је остала ликвидна актива другог Б 

реда 

50 

122 1.2.2. Средство обезбеђења служи за покриће кратке позиције  

123 1.2.3. 

Средство обезбеђења не задовољава услове за укључивање у 

ликвидну активу 

 

1231 1.2.3.1 

”Margin loans'' - средство обезбеђења не задовољава услове 

за укључивање у заштитни слој ликвидности 

50 

1232 1.2.3.2 

Средство обезбеђења је инструмент капитала који не 

задовољава услове за укључивање у заштитни слој 

ликвидности 

100 

1233 1.2.3.3 

Остала средства обезбеђења која не задовољавају услове за 

укључивање у заштитни слој ликвидности 

100 

13 1.3. 

Укупан износ прилива по основу своп уговора који 

подразумевају размену средстава обезбеђења која нису 

готовина (collateral swaps) 

 

14 1.4. 

Разлика између прилива и одлива насталих по основу 

трансакција у државама у којима постоје препреке у погледу 

слободног преноса ликвидних средстава или између прилива 

и одлива ликвидних средстава у неконвертибилној валути 
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2 2. 

Приливи нетирани са повезаним одливима који нису 

укључени у обрачун прилива ликвидних средстава 

 

3 3. 

Приливи ликвидних средстава унутар групе којој банка 

припада, код којих је друга уговорна страна њено матично 

друштво, њено подређено друштво или подређено друштво 

њеног матичног друштва 

 

31 3.1. 

Од чега: Потраживања од клијената који нису лица у 

финансијском сектору 

 

32 3.2. Од чега: Потраживања од лица у финансијском сектору  

33 3.3. 

Од чега: Потраживања по основу реверсе репо уговора, 

трансакција узимања у зајам хартија од вредности или робе, 

као и трансакција кредитирања трговине хартијама од 

вредности 

 

34 3.4. 

Од чега: Потраживања по основу хартија од вредности које 

доспевају у наредних 30 календарских дана 

 

35 3.5. Од чега: Други приливи ликвидних средстава  

36 3.6. 

Од чега приливи по основу неповучених кредитних или 

линија за ликвидност које су одобрене банци од стране 

матичног друштва, подређеног друштва или подређеног 

друштва матичног друштва банке када  Народна банка 

Србије није дала сагласност за примену више стопе прилива 

на износ неповучених кредитних линија или линија за 

ликвидност 

 

 
Рачунске контроле које се раде на пријему података: 

 

ППЛА3 код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке који се 

достављају, уз толеранцију +/- 10 

 

1. Iznos1    за шифру 1 = збиру Iznos1 за шифру 11 и 12   

2. Iznos2    за шифру 1 = збиру Iznos2 за шифре 11 и 12    

3. Iznos9    за шифру 1 = збиру Iznos9 за шифре 11,12,13 умањено за  Iznos9 за шифру 14   

4. Iznos10  за шифру 1 = збиру Iznos10 за шифре 11,12,13.умањено за  Iznos10 за шифру 14    

5. Iznos1 за шифру 11 = збиру Iznos1 за шифре 111+112+113+114+115+116+117+118+119+1110  

6. Iznos2 за шифру 11 = збиру Iznos2 за шифре 111+112+113+114+115+116+117+118+119+1110  

7. Iznos9 за шифру 11 = збиру Iznos9 за шифре  111+112+113+114+115+116+117+118+119+1110  

8. Iznos10 за шифру 11 = збиру Iznos10 за шифре  111+112+113+114+115+116+117+118+119+1110  

9. Iznos1  за шифру 111  = збиру Iznos1 за шифру    1111  и 1112  

10. Iznos2  за шифру 111  = збиру Iznos2 за шифре    1111  и 1112  

11. Iznos9  за шифру 111  = збиру Iznos9 за шифре    1111  и 1112 

12. Iznos10 за шифру 111 = збиру Iznos10 за шифре  1111 и 1112  

13. Iznos1 за шифру 1112  = збиру Iznos1 за шифре  11121+11122+11123+11124 

14. Iznos2  за шифру 1112 = збиру Iznos2 за шифре 11121+11122+11123+11124  

15. Iznos9  за шифру 1112 = збиру Iznos9  за шифре11121+11122+11123+11124 

16. Iznos10 за шифру 1112 = збиру Iznos10 за шифре11121+11122+11123+11124 

17. Iznos1 за шифру 112 = збиру Iznos1 за шифру   1121и 1122 

18. Iznos2за шифру 112 = збиру Iznos2 за шифру   1121 и 1122  

19. Iznos9 за шифру 112 = збиру Iznos9 за шифре  1121 и 1122 

20. Iznos10 за шифру 112 = збиру Iznos10 за шифре  1121 и 1122 

21. Iznos1 за шифру 1121 = збиру Iznos1 за шифру 11211 и 11212  
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22. Iznos2 за шифру 1121 = збиру Iznos2 за шифре11211 и 11212  

23. Iznos9 за шифру 1121= збиру Iznos9 за шифре  11211 и11212 

24. Iznos10 за шифру 1121 = збиру Iznos10 за шифре  11211  и 11212 

25. Iznos1 за шифру 1122 = збиру Iznos1 за шифре  11221 и 11222   

26. Iznos2 за шифру 1122= збиру Iznos2 за шифре 11221 и 11222  

27. Iznos9 за шифру 1122 = збиру Iznos9 за шифре  11221 и 11222 

28. Iznos10 за шифру 1122 = збиру Iznos10 за шифре 11221 и 11222 

29. Iznos1 за шифру 12 = збиру Iznos1 за шифру121 , 122 и 123  

30. Iznos2  за шифру 12 = збиру Iznos2 за шифру121 , 122 и 123 

31. Iznos9 за шифру 12= збиру Iznos9 за шифре  121 и 123  

32. Iznos10 за шифру 1 2= збиру Iznos10 за шифре  121 и 123 

33. Iznos1 за шифру 121 = збиру Iznos1 за шифре:  1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217 

34. Iznos2 за шифру 121 = збиру Iznos2 за шифре:  1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217  

35. Iznos3 за шифру 121 = збиру Iznos3 за шифре:  1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217  

36. Iznos4 за шифру 121 = збиру Iznos4 за шифре:  1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217  

37. Iznos7 за шифру 121 = збиру Iznos7 за шифре:  1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217  

38. Iznos8за шифру 121  = збиру Iznos8 за шифре:  1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217  

39. Iznos9за шифру 121  = збиру Iznos9 за шифре:  1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217  

40. Iznos10 за шифру 121 = збиру Iznos10  за шифре:  1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217  

41. Iznos1 за шифру 123   = збиру Iznos1 за шифре:   1231,1232,1233  

42. Iznos2 за шифру 123  = збиру Iznos2  за шифре : 1231,1232,1233  

43. Iznos9 за шифру 123  = збиру Iznos9  за шифре:   1231,1232,1233 

44. Iznos10  за шифру 123 = збиру Iznos10  за шифре:  1231,1232,1233  

45. Iznos1 за шифру 3  = збиру Iznos1    за шифре:  31,32,33,34,35,36  

46. Iznos2 за шифру 3  = збиру Iznos2     за шифре:  31,32,33,34,35,36  

47. Iznos9 за шифру 3  = збиру Iznos9     за шифре : 31,32,33,34,35  

48. Iznos10 за шифру 3 = збиру Iznos10  за шифре : 31,32,33,34,35  

49. Iznos5 < =Прописане стопе прилива/(1-корективни фактори ) за шифре:  

1111,11121,11122,11123,11124, 11211, 11212, 11221,11222, 

113,114,115,116,117,118,119,1110, 1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217, 

1231,1232,1233 нема толеранције 

50. Iznos6< =Прописане стопе прилива/(1-корективни фактори )   за шифре:  

51. 1111, 11121,11122,11123,11124, 11211,11212,11221,11222, 

113,114,115,116,117,118,119,1110,1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217, 

1231,1232,1233 нема толеранције 

52. Iznos5 < =  1 за шифре за 11211,31,32,33,34,35 нема толеранције 

53. Iznos6 < =  1 за шифре за 11211,31,32,33,34,35 нема толеранције 

54. Iznos7  =  ( Iznos3* Iznos5)  за шифре: 1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217,33  

55. Iznos8  =  ( Iznos4* Iznos6)  за шифре: 1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217,33  

56. Iznos9  =  (Iznos1- Iznos7) ako je Iznos1> Iznos7                                                                                                                                                                                                                                 

Iznos9  =  0 ako je Iznos1<= Iznos7  за шифре: 1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217,33                                                                                                                                                                         
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57. Iznos10  = (Iznos2- Iznos8) , ako je Iznos2> 

Iznos8                                                                                                                                                                                                                            

Iznos10   = 0  , ako je Iznos2<= Iznos8  за шифре: 1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217,33                                                                                                                                                               

58. Iznos9 = (Iznos1 * Iznos 

5)                                                                                                                                                                                                                                                                                     

за шифре: 1111,11121,11122,11123,11124,11211,11212,11221,11222,113,114,115,116,117,118, 

119,1110, 1231,1232,1233, 31,32,34,35 

59. Iznos10  =  (Iznos2 * Iznos 

6)                                                                                                                                                                                                                                                                                       

за шифре: 1111,11121,11122,11123,11124,11211,11212,11221,11222,113,114,115,116,117,118, 

119,1110, 1231,1232,1233,31,32,34,35 

60. Iznos1 за валуту УКУП  > =  збиру Iznos1 по свим достављеним валутама за шифре:                                                                                                                                                     

1111,11121,11122,11123,11124,11211,11212,11221,11222,113,114,115,116,117,119, 

122,1211,1212,1213,1214,1215, 1216,1217,1231,1232,1233,2, ,31,33,34,35,36 

61. Iznos2 за валуту УКУП  > =  збиру Iznos2 по свим достављеним валутама за шифре:                                                                                                                                                      

1111,11121,11122,11123,11124,11211,11212,11221,11222,113,114,115,116,117,119, 

122,1211,1212,1213,1214,1215,   1216,1217,1231,1232,1233,2, ,31,33,34,35,36 

62. Iznos3 за валуту УКУП  > =  збиру Iznos3 по свим достављеним валутама за шифре:   

1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217,33                                                                                                                                                    

63. Iznos4 за валуту УКУП  >  =  збиру Iznos4 по свим достављеним валутама за шифре:   

1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217,33                                                                                                                                                      
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64.  PPLA4  ИЗВЕШТАЈ О ОБРАЧУНУ ПОКАЗАТЕЉА ПОКРИЋА 

ЛИКВИДНОМ АКТИВОМ (Образац ППЛА-4) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogPPLA4>    

<Valuta> Шифра валуте Алфанумеричка шифра валуте дужине 3 карактера, 

осим за колону са шифром  валуте UKUP за коју се 

доставља збирно у свим валутама 

<SlogVal>    

<SifraPodatka>  Шифра податка  Шифра из шифарника за образац PPLA4  

<Iznos1>  Вредност/ Проценат Мора бити попуњено; Целобројни нумерички 

податак Максималне дужине 10 целих.  

Осим за шифру 113 када је то нумерички податак 

дужине  5 целих, 2 децимална места. Не сме бити 

негативан број. 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене  

Динамика достављања: месечна, најкасније до 20. у месецу за претходни месец, при чему се 

извештај са стањем на дан 31. децембра доставља поново након затварања пословних књига, 

најкасниједо 5. марта наредне године. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није другачије 

наведено. 

 

 
Пример података у XML формату 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>PPLA4</Obrazac> 

<MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145,  Email: PetarPetrovic@nbs.rs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogPPLA4> 

 <Valuta>EUR</Valuta> 

 <SlogVal> 

  <SifraPodatka>111</SifraPodatka> 

  <Iznos1>14519484</Iznos1> 

 </SlogVal> 

<SlogVal> 

  <SifraPodatka>112</SifraPodatka> 

  <Iznos1>14519484</Iznos1> 

 </SlogVal>   

 </SlogPPLA4> 
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<SlogPPLA4> 

 <Valuta>UKUP</Valuta> 

  <SlogVal> 

   <SifraPodatka>111</SifraPodatka> 

                           <Iznos1>14519484</Iznos1> 

  </SlogVal> 

  <SlogVal> 

   <SifraPodatka>112</SifraPodatka> 

                           <Iznos1>14519484</Iznos1>  

  </SlogVal> 

</SlogPPLA4> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

 

Шифарник за образац PPLA4  

 

Шифра 

xml 

Шифра 

обрасца 
НАЗИВ 

Не 

доставља 

се =3 
11 1.1. ОБРАЧУН ПОКАЗАТЕЉА 3 
111 1.1.1. Заштитни слој ликвидности  
112 1.1.2. Нето одливи ликвидних средстава  
113 1.1.3. Показатељ покрића ликвидном активом (%)  
12 1.2. Заштитни слој ликвидности   3 
121 1.2.1. Неприлагођен износ ликвидне активе првог реда, без 

покривених обвезница изразито високог квалитета 

 

122 1.2.2. Одливи ликвидних средстава у наредних 30 календарских 

дана у виду средстава обезбеђења у облику ликвидне активе 

првог реда без покривених обвезница изразито високог 

квалитета 

 

123 1.2.3. Ликвидна вредност примљене ликвидне активе првог реда 

без покривених обвезница изразито високог квалитета у своп 

уговорима који подразумевају размену средстава обезбеђења 

која нису готовина (collateral swaps) и који доспевају у 

наредних 30 календарских дана  

 

124 1.2.4. Приливи ликвидних средстава у наредних 30 календарских 

дана у виду средстава обезбеђења у облику ликвидне активе 

првог реда без покривених обвезница изразито високог 

квалитета 

 

125 1.2.5. Ликвидна вредност дате ликвидне активе првог реда без 

покривених обвезница изразито високог квалитета у своп 

уговорима који подразумевају размену средстава обезбеђења 

која нису готовина (collateral swaps) и који доспевају у 

наредних 30 календарских дана  

 

126 1.2.6. Одливи готовине у обезбеђеним трансакцијама у наредних 

30 календарских дана  
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127 1.2.7. Приливи готовине у обезбеђеним трансакцијама у 

наредних 30 календарских дана  

 

128 1.2.8. Прилагођени износ ликвидне активе првог реда без 

покривених обвезница изразито високог квалитета пре 

примене ограничења (a) 

 

129 1.2.9. Неприлагођен износ ликвидне активе првог реда у виду 

покривених обвезница изразито високог квалитета 

 

1210 1.2.10. Одливи ликвидних средстава у наредних 30 календарских 

дана у виду средстава обезбеђења у облику покривених 

обвезница изразито високог квалитета које задовољавају 

услове за укључивање у ликвидну активу првог реда  

 

1211 1.2.11. Ликвидна вредност примљене ликвидне активе првог реда 

у виду покривених обвезница изразито високог квалитета у 

своп уговорима који подразумевају размену средстава 

обезбеђења која нису готовина (collateral swaps) и који 

доспевају у наредних 30 календарских дана  

 

1212 1.2.12. Приливи ликвидних средстава у наредних 30 календарских 

дана у виду средстава обезбеђења у облику покривених 

обвезница изразито високог квалитета које задовољавају 

услове за укључивање у ликвидну активу првог реда  

 

1213 1.2.13. Ликвидна вредност дате ликвидне активе првог реда у виду 

покривених обвезница изразито високог квалитета у своп 

уговорима који подразумевају размену средстава обезбеђења 

која нису готовина (collateral swaps) и који доспевају у 

наредних 30 календарских дана  

 

1214 1.2.14. Прилагођен износ ликвидне активе првог реда у виду 

покривених обвезница изразито високог квалитета пре 

примене ограничења (b) 

 

1215 1.2.15. Прилагођен износ ликвидне активе првог реда у виду 

покривених обвезница изразито високог квалитета након 

примене ограничења (b") 

 

1216 1.2.16. Ликвидна актива првог реда у виду покривених обвезница 

изразито високог квалитета-  "вишак ликвидне активе" 

 

1217 1.2.17. Неприлагођен износ ликвидне активе другог А реда   
1218 1.2.18. Одливи ликвидних средстава у наредних 30 календарских 

дана у виду средстава обезбеђења у облику ликвидне активе 

другог А реда 

 

1219 1.2.19. Ликвидна вредност примљене ликвидне активе другог А 

реда у своп уговорима који подразумевају размену средстава 

обезбеђења која нису готовина (collateral swaps) и који 

доспевају у наредних 30 календарских дана  

 

1220 1.2.20. Приливи ликвидних средстава у наредних 30 календарских 

дана у виду средстава обезбеђења у облику ликвидне активе 

другог А реда 

 

1221 1.2.21. Ликвидна вредност дате ликвидне активе другог А реда у 

своп уговорима који подразумевају размену средстава 

обезбеђења која нису готовина (collateral swaps) и који 

доспевају у наредних 30 календарских дана  

 

1222 1.2.22. Прилагођен износ ликвидне активе другог А реда пре 

примене ограничења (c)  
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1223 1.2.23. Прилагођен износ ликвидне активе другог А реда након 

примене ограничења (c") 

 

1224 1.2.24. Ликвидна актива другог А реда "вишак ликвидне активе"  
1225 1.2.25. Неприлагођен износ ликвидне активе другог Б реда   
1226 1.2.26. Одливи ликвидних средстава у наредних 30 календарских 

дана у виду средстава обезбеђења у облику ликвидне активе 

другог Б реда   

 

1227 1.2.27. Ликвидна вредност примљене ликвидне активе другог Б 

реда у своп уговорима који подразумевају размену средстава 

обезбеђења која нису готовина (collateral swaps) и који 

доспевају у наредних 30 календарских дана  

 

1228 1.2.28. Приливи ликвидних средстава у наредних 30 календарских 

дана у виду средстава обезбеђења у облику ликвидне активе 

другог Б реда 

 

1229 1.2.29. Ликвидна вредност дате ликвидне активе другог Б реда у 

своп уговорима који подразумевају размену средстава 

обезбеђења која нису готовина (collateral swaps) и који 

доспевају у наредних 30 календарских дана  

 

1230 1.2.30. Прилагођен износ ликвидне активе другог Б реда пре 

примене ограничења (d) 

 

1231 1.2.31. Прилагођена вредност ликвидне активе другог Б реда 

након примене ограничења (d") 

 

1232 1.2.32. Ликвидна актива другог Б реда  "вишак ликвидне активе"  
1233 1.2.33. Вишак ликвидне активе  
1234 1.2.34. ЗАШТИТНИ СЛОЈ ЛИКВИДНОСТИ  
13 1.3 Нето одливи ликвидних средстава 3 
131 1.3.1 Укупни одливи ликвидних средстава  
132 1.3.2 Приливи ликвидних средстава изузети при обрачуну 

ограничења 

 

133 1.3.3 Приливи ликвидних средстава на које се примењује 

ограничење од 75% 

 

134 1.3.4 Приливи изузети при обрачуну ограничења, који се 

укључују у обрачун нето одлива ликвидних средстава 

 

135 1.3.5 Приливи на које се примењује ограничење од 75%, који се 

укључују у обрачун нето одлива ликвидних средстава 

 

14 1.4. НЕТО ОДЛИВИ ЛИКВИДНИХ СРЕДСТАВА  

 

Рачунске контроле које се раде на пријему података: 

 

ППЛА4 код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке који се 

достављају, уз толеранцију +/- 10 

1. Iznos1 за шифру 111 = Iznos1  за шифру 1234 

2. Iznos1 за шифру 112 = Iznos1  за шифру 14 

3. Iznos1(113) =  ( Iznos1 (111) * 100) / Iznos1 (112)  уз толеранцију +/- 0.5 

4. Iznos1(128) = (Iznos1(121)  + Iznos1(124)  + Iznos1(125) + Iznos1(127) )  

- ((Iznos1(122)  + Iznos1(123)  + Iznos1(126)) 

5. Iznos1(1214) = (Iznos1(129)  + Iznos1(1212)  + Iznos1(1213) )    

- ((Iznos1(1210)  + Iznos1(1211)  )    
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6. Iznos1(1215)  = MIN (Iznos1(1214) , Iznos1(128)) * (70/30) 

7. Iznos1(1216)  = (Iznos1(1214) –  Iznos1(1215)) 

8. Iznos1(1222)  = (Iznos1(1217)+Iznos1(1220)+Iznos1(1221)) – (Iznos1(1218)+Iznos1(1219)) 

9. Iznos1(1223)  = MIN(Iznos1(1222)  ,  (Iznos1(128)+ Iznos1(1215))*( 40/60)) , 

MAX(((Iznos1(128) *(70/30)) -Iznos1(1215))  ,  0) 

10. Iznos1(1224) = (Iznos1(1222)  –   Iznos1(1223))   

11. Iznos1(1230) = (Iznos1(1225)+Iznos1(1228)+Iznos1(1229))  -  ((Iznos1(1226)+Iznos1(1227))    

12. Iznos1(1231)  = MIN( Iznos1(1230) , 

 (Iznos1(128)+Iznos1(1215) + Iznos1(1223))* (15/85) ,       

 MAX( (Iznos1(128) *(70/30) – Iznos1(1215) –  Iznos1(1223)), 0),   

                         MAX( ((Iznos1(128)+Iznos1(1215))*(40/60) –  Iznos1(1223)), 0) ) 

13. Iznos1(1233)  =  (Iznos1(128)+Iznos1(1214) + Iznos1(1222) + Iznos1(1230))     

-MIN(((Iznos1(128) + Iznos1(1214) + Iznos1(1222) + Iznos1(1230)),    

 (Iznos1(128)*(100/30)),  

 ((Iznos1(128)+Iznos1(1214))*(100/60),    

       (Iznos1(128)+Iznos1(1214) + Iznos1(1222))*(100/85)) 

14. Iznos1(1232) = (Iznos1(1230)) – ((Iznos1(1231) )    

15. Iznos1(1234) = (Iznos1(121)+Iznos1(129)+Iznos1(1217)+Iznos1(1225))                                                              

- MIN ((Iznos1(121) +Iznos1(129)+Iznos1(1217)+Iznos1(1225) ),  Iznos1(1233)  )    

16. Iznos1(134) = MIN(Iznos1(131) ,  Iznos1(132) )    

17. Iznos1(135) = MIN(Iznos1 (133), ( 0.75*(MAX((Iznos1(131)-Iznos1(132)),0))) 

18. Iznos1(14) = (Iznos1(131) ) –  ((Iznos1(134)  + Iznos1(135))   

19. Iznos1 за валуту УКУП  >= збиру Iznos1 за све достављене валуте за шифре:  

123,125,1211,1213,1219, 1221,1227,1229 
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65.  LR1  ИЗВЕШТАЈ О ПОКАЗАТЕЉУ ЛЕВЕРИЏА (Образац ЛР1) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SifraPodatka>  Врсте 

изложености 
Шифра из шифарника за образац LR1  

<Iznos>  Износ 

изложености (у 

хиљадама динара, 

а за шифру 29 у 

процентима) 

Мора бити попуњено. 

Целобројни нумерички податак Максималне дужине 10 

целих. 

Износ мора бити позитиван број за све шифре података осим 

за шифре:  
− 5, 7, 8, 10, 12, 14, 21, 22, 24, 25, 26 када може бити нула 

или негативан број, а не сме бити већи од нуле. Ако је 

негативан број, мора имати предзнак минус (-); 

− За шифру 29 је нумерички податак максималне 

дужине 4 цела и 2 децимална места. Може бити 

позитиван, нула или негативан, а ако је негативан 

мора имати предзнак минус (-). 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 30.септембра 

текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара, осим ако у контролама за одређени податак није другачије 

наведено 

 

 

Пример података у XML формату 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>LR1</Obrazac> 

<MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145,  Email : PetarPetrovic@nbsrs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogLR1> 

<SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

<Iznos>14519484</Iznos> 

</SlogLR1> 

<SlogLR1> 

<SifraPodatka>11</SifraPodatka> 

<Iznos>9757438</Iznos> 

</SlogLR1> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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Шифарник за образац LR1 

 

Шифра 

xml 

Шифра 

обрасца 
НАЗИВ 

1 1. Изложености по основу репо и реверсе репо трансакција, трансакција 

кредитирања трговине хартијама од вредности, уговора о узимању и 

давању у зајам хартија од вредности или робе и трансакција са дугим 

роком измирења  
2 2. Увећање за изложеност ризику друге уговорне стране по основу репо и 

реверсе репо трансакција, трансакција кредитирања трговине хартијама 

од вредности, уговора о узимању и давању у зајам хартија од вредности 

или робе и трансакција са дугим роком измирења  
3 3. Увећање за изложеност ризику друге уговорне стране по основу репо и 

реверсе репо трансакција, трансакција кредитирања трговине хартијама 

од вредности, уговора о узимању и давању у зајам хартија од вредности 

или робе и трансакција са дугим роком измирења, када се за обрачун 

увећања користи једноставни метод за финансијска средства 

обезбеђења у складу са одлуком којом се уређује адекватност капитала 

банке  
4 4. Увећање за изложеност ризику друге уговорне стране по основу репо и 

реверсе репо трансакција, трансакција кредитирања трговине хартијама 

од вредности, уговора о узимању и давању у зајам хартија од вредности 

или робе и трансакција са дугим роком измирења у којима банка врши 

улогу посредника 
5 5. (-) Изложености по основу репо и реверсе репо трансакција, 

трансакција кредитирања трговине хартијама од вредности, уговора о 

узимању и давању у зајам хартија од вредности или робе и трансакција 

са дугим роком измирења у случају када је банка у улози посредника 

између клијента и CCP лица, а услови трансакције повезане са ССР 

лицем дефинишу да банка није у обавези да надокнади клијенту 

губитке настале услед промене вредности трансакције у случају 

наступања статуса неизмирења обавеза ССР лица 
6 6. Текуће изложености по основу деривата у случају када банка користи 

метод текуће изложености у складу са одлуком којом се уређује 

адекватност капитала банке 
7 7. (-) Примљена варијабилна маргина у готовини од друге уговорне 

стране која се може користити за смањење  текуће изложености по 

основу деривата 
8 8. (-) Текуће изложености по основу деривата у случају када је банка у 

улози посредника између клијента и CCP лица, а услови трансакције 

повезане са ССР лицем дефинишу да банка није у обавези да надокнади 

клијенту губитке настале услед промене вредности трансакције у 

случају наступања статуса неизмирења обавеза ССР лица 
9 9. Потенцијалне изложености по основу деривата у случају када банка 

користи метод текуће изложености у складу са одлуком којом се 

уређује адекватност капитала банке  
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10 10. (-) Потенцијална изложеност по основу деривата у случају када је банка 

у улози посредника између клијента и CCP лица, а услови трансакције 

повезане са ССР лицем дефинишу да банка није у обавези да надокнади 

клијенту губитке настале услед промене вредности трансакције у 

случају наступања статуса неизмирења обавеза ССР лица 
11 11. Изложености по основу деривата у случају када банка користи метод 

оригиналне изложености у складу са одлуком којом се уређује 

адекватност капитала банке 
12 12. (-) Изложености по основу деривата обрачуната методом оригиналне 

изложености у случају када је банка у улози посредника између 

клијента и CCP лица, а услови трансакције повезане са ССР лицем 

дефинишу да банка није у обавези да надокнади клијенту губитке 

настале услед промене вредности трансакције у случају наступања 

статуса неизмирења обавеза ССР лица 
13 13.  Хипотетичка вредност продатих кредитних деривата  (пружена 

кредитна заштита)  
14 14. (-) Хипотетичка вредност купљених кредитних деривата која се може 

нетирати са хипотетичком вредношћу продатих кредитних деривата  
15 15. Ванбилансне изложености распоређене у категорију ниског ризика (са 

фактором конверзије од 10%) 
16 16. Ванбилансне изложености распоређене у категорију умереног ризика 

(са фактором конверзије од 20%) 
17 17. Ванбилансне изложености распоређене у категорију средњег ризика  

(са фактором конверзије од 50%) 
18 18. Ванбилансне изложености распоређене у категорију високог ризика (са 

фактором конверзије од 100%) 
19 19. Остале изложености  
20 20. Вредност пружених средстава обезбеђења за коју је умањен износ 

изложености по основу деривата 
21 21. (-) Износ потраживања за варијабилну маргину која је у готовини дата 

другој уговорној страни у трансакцији са дериватима 
22 22. (-) Изложености по основу иницијалне маргине у случају када је банка 

у улози посредника између клијента и CCP лица, а услови трансакције 

повезане са ССР лицем дефинишу да банка није у обавези да надокнади 

клијенту губитке настале услед промене вредности трансакције у 

случају наступања статуса неизмирења обавеза ССР лица 
23 23. Вредност хартија од вредности које су позајмљене у репо 

трансакцијама, трансакцијама кредитирања трговине хартијама од 

вредности, по основу уговора о давању у зајам хартија од вредности 

или трансакцијама са дугим роком измирења које су престале да се 

признају у билансу јер се трансакција води као продаја  
24 24. (-) Изложености према лицима унутар групе којој банка припада 
25 25. (-) Изложености према јавним административним телима у складу са 

одлуком којом се уређује адекватност капитала банке 
26 26. (-) Изложености које представљају одбитну ставку од основног 

акцијског капитала или додатног основног капитала у складу са 

одлуком којом се уређује адекватност капитала банке 
27 27. Укупан износ изложености за потребе обрачуна показатеља левериџа 
28 28. Основни капитал у складу са одлуком којом се уређује адекватност 

капитала банке 
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29 29. ПОКАЗАТЕЉ ЛЕВЕРИЏА 

 

 

 

Рачунске контроле које се раде на пријему података: 

 

LR1 код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке који се 

достављају, уз толеранцију дату уз сваку контролу: 

 
1. Iznos за шифру 6 >=збиру апсолутних вредности Iznos за шифре7 и 8, уз 

толеранцију +/-2. 

2. Iznos за шифру 9 >=апсолутној вредности  Iznos за шифру 10. 

3. Iznos за шифру 11>= апсолутној вредности Iznos за шифру 12. 

4. Iznos за шифру 14>= апсолутној вредности Iznos за шифру 13. 

5. Iznos за шифру 27 <> 0 

6. Iznos за шифру 27 = збиру Iznos за шифре од 1 до 26, уз толеранцију +/-10. 

7. Iznos за шифру 29 = (Iznos за шифру 28 / Iznos за шифру 27) * 100 и заокружено на 

две децимале. 
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66.  LR2  ПРЕГЛЕД ИЗНОСА ИЗЛОЖЕНОСТИ БАНКЕ КОЈЕ УЛАЗЕ У 

ОБРАЧУН  ПОКАЗАТЕЉА ЛЕВЕРИЏA ПО ПОНДЕРИМА РИЗИКА 

(Образац ЛР2) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SifraPodatka>  Врсте изложености Шифра из шифарника за образац LR2  

<Iznos1>  Износ изложености по 

основу билансне активе и 

ванбилансних ставки 

(Стандардизовани приступ), 

у хиљадама динара 

Мора бити попуњено, осим за шифру 2 за коју се 

не попуњава;  

Целобројни нумерички податак Максималне 

дужине 10 целих.  Не сме бити негативан број. 

<Iznos2> Износ изложености по 

основу билансне активе и 

ванбилансних ставки (IRB 

приступ), у хиљадама 

динара 

Мора бити попуњено, осим за шифру 2 за коју се 

не попуњава;  

Целобројни нумерички податак Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити негативан број. 

<Iznos3> Износ изложености по 

основу ванбилансних ставки 

пре примене фактора 

конверзије, у хиљадама 

динара 

Мора бити попуњено само за шифру податка 2, 

за остале шифре је непопуњено; 

Целобројни нумерички податак Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити негативан број. 

 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара 

 

 

Пример података у XML формату 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>LR2</Obrazac> 

<MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 

<Kontakt>011-632145,  Email : PetarPetrovic@nbsrs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogLR2> 

<SifraPodatka>1</SifraPodatka> 

<Iznos1>14519484</Iznos1> 

<Iznos2>14519484</Iznos2> 

<Iznos3>14519484</Iznos3> 

</SlogLR2> 
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<SlogLR2> 

<SifraPodatka>11</SifraPodatka> 

<Iznos1>14519484</Iznos1> 

<Iznos2>14519484</Iznos2> 

<Iznos3>14519484</Iznos3> 

</SlogLR2> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

 

 

Шифарник за образац LR2 

 

Шифра 

xml 

Шифра 

обрасца 
НАЗИВ 

1 1. Укупан износ изложености по основу билансне активе и ванбилансних 

ставки из банкарске књиге, као и изложености из књиге трговања по основу 

ризика друге уговорне стране (преглед изложености по пондерима ризика): 

11 1.1. =0% 

12 1.2. > 0 и ≤ 12% 

13 1.3. >12 и ≤ 20% 

14 1.4. >20 и ≤ 50% 

15 1.5. >50 и ≤ 75% 

16 1.6. >75 и ≤ 100% 

17 1.7. > 100 и ≤ 425% 

18 1.8. > 425 и ≤ 1250% 

19 1.9. Изложености у статусу неизмирења обавеза 

2 2 Износ изложености за ванбилансне ставке распоређене у категорију ниског 

ризика (фактор конверзије од 0%) 

 
Рачунске контроле које се раде на пријему података: 

 

LR2 код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке који се 

достављају, уз толеранцију дату уз сваку контролу: 

 
2. Iznos1 за шифру 1 =  збиру Iznos1 за шифре од 11 до 19, уз толеранцију +/-5. 

3. Iznos2 за шифру 1 =  збиру Iznos2 за шифре од 11 до 19, уз толеранцију +/-5. 
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67.  LR3 ПРЕГЛЕД ВРСТА ИЗЛОЖЕНОСТИ БАНКЕ КОЈЕ СЕ 

УКЉУЧУЈУ У ОБРАЧУН ПОКАЗАТЕЉА ЛЕВЕРИЏА (Образац ЛР3) 

 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

SlogLR31   

<SifraPodatka>  Шифра податка Шифра из шифарника за образац LR3  

<Iznos1>  Износ изложености које 

улазе у обрачун показатеља 

левериџа  

Мора бити попуњено; Целобројни нумерички 

податак Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos2> Износ ризиком пондерисане 

активе 

Мора бити попуњено, осим за шифру 5; 

Целобројни нумерички податак Максималне 

дужине 10 целих. Не сме бити негативан број. 

SlogLR32   

<SifraPodatka>  Остале изложености из 

банкарске књиге 

Шифра из шифарника за образац LR3 (YG) 

<Iznos1>  Износ изложености које 

улазе у обрачун показатеља 

левериџа - Стандардизовани 

приступ  

Мора бити попуњено; Целобројни нумерички 

податак Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos2> Износ изложености које 

улазе у обрачун показатеља 

левериџа - IRB приступ 

Мора бити попуњено; Целобројни нумерички 

податак Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos3> Износ ризиком пондерисане 

активе - Стандардизовани 

приступ 

Мора бити попуњено; Целобројни нумерички 

податак Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

<Iznos4> Износ ризиком пондерисане 

активе - IRB приступ 

Мора бити попуњено; Целобројни нумерички 

податак Максималне дужине 10 целих. Не сме 

бити негативан број. 

Све шифре за овај образац у свакој поруци морају бити заступљене  

Динамика достављања: тромесечна, најкасније до 20. у месецу за претходно тромесечје, 

односно до 5. марта наредне године за извештаје са стањем на дан 31. децембра. 

Динамика достављања за банкарску групу: шестомесечна, за извештаје са стањем на дан 31. 

децембра најкасније дo 31.маја, а за извештаје са стањем на дан 30. јуна најкасније до 

30.септембра текуће године. 

Сви износи су у хиљадама динара 

 

 
Пример података у XML формату 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<ZaSlanje> 

<Dokument> 

<DatumStanja>31.12.2016</DatumStanja> 

<Obrazac>LR3</Obrazac> 

<MaticniBroj>07726716</MaticniBroj> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 

<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio> 
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<Kontakt>011-632145,  Email: PetarPetrovic@nbs.rs </Kontakt> 

<Banka>1</Banka> 

<SlogLR3> 

<SlogLR31> 

<SifraPodatka>11</SifraPodatka> 

<Iznos1>14519484</Iznos1> 

<Iznos2>14519484</Iznos2> 

</SlogLR31> 

<SlogLR32> 

<SifraPodatka>111</SifraPodatka> 

<Iznos1>14519484</Iznos1> 

<Iznos2>14519484</Iznos2> 

<Iznos3>14519484</Iznos3> 

<Iznos4>14519484</Iznos4> 

</SlogLR32> 

</SlogLR3> 

</Dokument> 

</ZaSlanje> 

 

 

 

Шифарник за образац LR3 

 
Шифра 

xml 

Шифра 

обрасца 
НАЗИВ 

Шифре за 

SlogLR31  

 

11 1. Ванбилансне ставке 

111 1.1. Финансирање трговине 

1111 1.1.1. У оквиру званичног аранжмана за осигурање кредитирања извоза  

12 2. 

Деривати и репо и реверсе репо трансакције, трансакције 

кредитирања трговине хартијама од вредности, уговори о узимању и 

давању у зајам хартија од вредности или робе и трансакције са дугим 

роком измирења, који су предмет уговора о нетирању између 

различитих категорија производа 

13 3. 

Деривати који нису предмет уговора о нетирању између различитих 

категорија производа 

14 4. 

Репо и реверсе репо трансакције, трансакције кредитирања трговине 

хартијама од вредности, уговори о узимању и давању у зајам хартија 

од вредности или робе и трансакције са дугим роком измирења, које 

нису предмет уговора о нетирању између различитих категорија 

производа 

15 5. 

Износ изложености настао као резултат додатног обрачуна за 

кредитне деривате (позиција 13. образац ЛР1 - позиција 14. образац 

ЛР1). Не доставља се за Iznos2. 

16 6. Остале изложености из књиге трговања 

Шифре за 

SlogLR32  

 

21 1. Изложености по основу покривених обвезница 
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22 2. 

Изложености према државама и централним банкама и изложености 

које имају третман као изложености према  тим лицима 

221 2.1.  Изложености према државама и централним банкама 

222 2.2. 

 Изложености према територијалним аутономијама и јединицама 

локалне самоуправе 

223 2.3.  Изложености према јавним административним телима 

224 2.4.  Изложености према међународним развојним банкама 

225 2.5.  Изложености према међународним организацијама 

23 3. 

Изложености према територијаним аутономијама, јединицама локалне 

самоуправе, међународним развојним банкама, међународним 

организацијама и јавним административним телима које немају 

третман као изложености према државама 

231 3.1. 

 Изложености према територијалним аутономијама и јединицама 

локалне самоуправе 

232 3.2.  Изложености према јавним административним телима 

233 3.3.  Изложености према међународним развојним банкама 

24 4. Изложености према банкама 

25 5. Изложености обезбеђене хипотекама на непокретностима 

251 5.1. 
 Изложености обезбеђене хипотекама на стамбеним непокретностима 

26 6. Изложености према физичким лицима 

261 6.1. 

 Изложености према малим и средњим предузећима из класе 

изложености према физичким лицима 

27 7. Изложености према привредним друштвима 

271 7.1. 

 Изложености према лицима у финансијском сектору из класе 

изложености према привредним друштвима 

272 7.2. 

 Изложености према лицима која нису лица у финансијском сектору 

из класе изложености према привредним друштвима 

2721 7.2.1.  Изложеност према малим и средњим предузећима 

2722 7.2.2.  Изложеност према осталим привредним друштвима 

28 8. Изложености у статусу неизмирења обавеза 

29 9. Остале изложености 

291 9.1.  од чега изложености по основу секјуритизованих позиција 

210 10. Изложености по основу финансирања трговине 

2101 10.1.  У оквиру званичног аранжмана за осигурање кредитирања извоза  
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Рачунске контроле које се раде на пријему података: 

 

LR3 -  SlogLR32 код грешке 158 - Рачунске контроле морају бити задовољене за све податке 

који се достављају, уз толеранцију датој уз сваку контролу: 

1. Iznos1 за шифру 22 = збиру Iznos1 за шифре 221,222,223,224,225, уз толеранцију +-/ 5.  

2. Iznos2 за шифру 22 = збиру Iznos2 за шифре 221,222,223,224,225, уз толеранцију +-/ 5.  

3. Iznos3 за шифру 22 = збиру Iznos3 за шифре 221,222,223,224,225, уз толеранцију +-/ 5.  

4. Iznos4 за шифру 22 = збиру Iznos4 за шифре 221,222,223,224,225, уз толеранцију +-/ 5.  

5. Iznos1 за шифру 23 = збиру Iznos1 за шифре 231,232,233, уз толеранцију +-/ 5.  

6. Iznos2 за шифру 23 = збиру Iznos2 за шифре 231,232,233, уз толеранцију +-/ 5.  

7. Iznos3 за шифру 23 = збиру Iznos3 за шифре 231,232,233, уз толеранцију +-/ 5.  

8. Iznos4 за шифру 23 = збиру Iznos4 за шифре 231,232,233, уз толеранцију +-/ 5.  

9. Iznos1 за шифру 251 <= Iznos1 за шифру 25 , уз толеранцију +1. 

10. Iznos2 за шифру 251 <= Iznos2 за шифру 25 , уз толеранцију +1. 

11. Iznos3 за шифру 251 <= Iznos3 за шифру 25 , уз толеранцију +1. 

12. Iznos4 за шифру 251 <= Iznos4 за шифру 25 , уз толеранцију +1. 

13. Iznos1 за шифру 261 <=Iznos1 за шифру 26, уз толеранцију +1. 

14. Iznos2 за шифру 261 <=Iznos2 за шифру 26, уз толеранцију +1. 

15. Iznos3 за шифру 261 <=Iznos3 за шифру 26, уз толеранцију +1. 

16. Iznos4 за шифру 261 <=Iznos4 за шифру 26, уз толеранцију +1. 

17. Iznos1 за шифру 27 <= збира Iznos1 за шифру 271 и 272, уз толеранцију +/-5. 

18. Iznos2 за шифру 27 <= збира Iznos2 за шифру 271 и 272, уз толеранцију +/-5. 

19. Iznos3 за шифру 27 <= збира Iznos3 за шифру 271 и 272, уз толеранцију +/-5. 

20. Iznos4 за шифру 27 <= збира Iznos4 за шифру 271 и 272, уз толеранцију +/-5. 

21. Iznos1 за шифру 272 <= збира Iznos1 за шифру 2721 и 2722, уз толеранцију +/-5. 

22. Iznos2 за шифру 272 <= збира Iznos2 за шифру 2721 и 2722, уз толеранцију +/-5. 

23. Iznos3 за шифру 272 <= збира Iznos31 за шифру 2721 и 2722, уз толеранцију +/-5. 

24. Iznos4 за шифру 272 <= збира Iznos4 за шифру 2721 и 2722, уз толеранцију +/-5. 

25. Iznos1 за шифру 291 <=Iznos1 за шифру 29, уз толеранцију +1. 

26. Iznos2 за шифру 291 <=Iznos2 за шифру 29, уз толеранцију +1. 

27. Iznos3 за шифру 291 <=Iznos3 за шифру 29, уз толеранцију +1. 

28. Iznos4 за шифру 291 <=Iznos4 за шифру 29, уз толеранцију +1. 

29. Iznos1 за шифру 2101 <=Iznos1 за шифру 210, уз толеранцију +1. 

30. Iznos2 за шифру 2101 <=Iznos2 за шифру 210, уз толеранцију +1. 

31. Iznos3 за шифру 2101 <=Iznos3 за шифру 210, уз толеранцију +1. 

32. Iznos4 за шифру 2101 <=Iznos4 за шифру 210, уз толеранцију +1. 

 

 


