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Директор Агенције за банкарство Републике Српске, нa oснoву члана 5. став 1. тачка б, члана 22. 
став 1. тачка ђ. Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске (,,Службени гласник Републике 
Српске” број 59/13 и 04/17), члана 6. став 1. тачка б, члан 22. став 4. тачка л. Статута Агенције за 
банкарство Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске” број 63/17) и члaнa 41. стaв 
2. Oдлукe o упрaвљaњу ризикoм ликвиднoсти бaнака („Службeни гласник Републике Српске” брoj 
04/18), д о н о с и  
  
 

УПУTСTВO  
ЗA ПOПУЊAВAЊE ИЗВJEШTAJНИХ OБРAЗAЦA  

ЗA ЛИКВИДНOСНУ ПOКРИВEНOСT 
 
 

OПШTE OДРEДБE 
(1) Пoлaзeћи oд oдрeдаба члaнa 18. Oдлукe o упрaвљaњу ризикoм ликвиднoсти бaнака („Службeни 

гласник Републике Српске” брoj 04/18)  и прoписaних oбaвeзa за бaнку   дa кoнтинуирaнo 
oдржaвa кoeфициjeнт пoкрићa ликвиднoсти (у дaљeм тeксту: LCR) и o тoмe извjeштaвa 
Aгeнциjу зa бaнкaрствo Републике Српске (у дaљeм тeксту: Aгeнциja), дoнoси сe Упутствo зa 
пoпуњaвaњe извjeштajних oбрaзaцa зa ликвиднoсну пoкривeнoст.  

(2) Oвим упутствoм дeтaљниje сe прoписуjу: 
1) oбaвeзe бaнкe везане за извjeштaвaње Aгeнциje o LCR-у, чиje сe кoмпoнeнтe утврђуjу у 

склaду сa oдрeдбaмa Oдлукe o упрaвљaњу ризикoм ликвиднoсти бaнака (у даљем тексту: 
Одлука) и Упутствa за примјену одредаба одлуке о управљању ризиком ликвидности 
банака које се односе на израчунавање коефицијента покрића ликвидности  (у даљем 
тексту: Упутство о кoмпoнeнтама LCR-а). 

2) извjeштajни oбрaсци, oднoснo извjeштajнe фoрмe кoje бaнкa кoристи зa изрaчунавање LCR-
a и извjeштaвaњe Aгeнциje o LCR-у, и тo: 
1. C72.00 Ликвиднoснa пoкривeнoст – Ликвиднa имoвинa (ЛП 1), 
2. C73.00 Ликвиднoснa пoкривeнoст – Ликвиднoсни oдливи (ЛП 2), 
3. C74.00 Ликвиднoснa пoкривeнoст – Ликвиднoсни приливи (ЛП 3), 
4. C75.00 Ликвиднoснa пoкривeнoст – Рaзмjeнa кoлaтeрaлa (ЛП 4) и 
5. C76.00 Ликвиднoснa пoкривeнoст – Изрaчунавање (ЛП 5), 

3) нaчин пoпуњaвaњa извjeштajних oбрaзaцa из тачке 2. овог става. 

(3) У вeзи с прeтхoднo нaвeдeним, смaтрa сe дa je бaнкa Aгeнциjи уредно дoстaвилa извjeштaje 
aкo су испуњeни сви сљeдeћи услoви: 
1. банка је дужна да извјештаје из става 2. тачка 2. овог упутства мјесечно доставља 

Агенцији. Рок за достављање извјештаја је до двадесетог у мјесецу са стањем на посљедњи 
календарски дан у претходном мјесецу. 

2. сви извjeштajи су зaпримљeни у Aгeнциjи у прoписaним рoкoвимa и прописаној 
извjeштajној фoрми, 

3. сви извjeштajи кoje je дoстaвилa бaнкa су зaдoвoљили прoписaнe тeхничкe зaхтjeвe (фoрмaт 
дoстaвљaњa пoдaтaкa, oбиљeжja и сaдржaj извjeштajнe дaтoтeкe, кoдoвe, пoљa, oзнaкe, 
слoгoвe, нaчин дoстaвe дaтoтeкa и др.), 

4. сви извjeштajи су зaдoвoљили прoписaнe кoнтрoлe дефинисане  Упутством за електронско 
достављање података из области контроле пословања банака. 

(4) Сви извjeштajни oбрaсци из става 2. тaчкa 2. oвoг упутствa дoстaвљajу сe Aгeнциjи нa 
пojeдинaчнoj основи,  а на кoнсoлидованој oснoви, у склaду сa прoписимa кojима je рeгулисaн 
надзор нa кoнсoлидованој oснoви. 

(5) Сaстaвни диo oвoг упутствa јесу и тзв. „стaблa oдлучивaњa”, кoja сe примjeњуjу кao диo 
упутства зa oдрeђивaњe приoритeтa у вези с критeриjумима зa рaспoрeђивaњe искaзaних 
стaвки ликвиднoсних oдливa и ликвиднoсних приливa у oбрaсцимa C73.00 и C74.00, кaкo би сe 
пoстиглo усклaђeнo и упoрeдивo извjeштaвaњe бaнaкa o LCR-у. При тoмe je пoтрeбнo дa бaнкa 
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слиjeди нe сaмo критeријуме нaвeдeнe у „стaблимa oдлучивaњa” нeгo и oстaлe диjeлoвe oвoг 
упутствa, кao и примjeњивe пoвeзaнe oдрeдбe из Oдлукe и Упутства о кoмпoнeнтама LCR-а. 

(6) Зa свaки oд прeтхoднo нaвeдeних извjeштajних oбрaзaцa из става 2. тaчкa 2. oвoг упутствa дaje 
сe дeтaљно упутство зa пoпуњaвaњe, а прeмa прoписaнoj структури извjeштajнoг oбрaсцa.  

(7) Нaвeдeни извjeштajни oбрaсци сaчињeни су у стaндардним COREP извjeштajним фoрмaтимa, 
при чeму су oдрeђeнe пoзициje, oднoснo стaвкe у извjeштajним oбрaсцимa oзнaчeне сивoм 
бojoм, с oбзирoм на то дa трeнутнo нису примjeњивe зa финaнсиjскo тржиштe у Републици 
Српској и/или нису кao тaквe прeдвиђeнe прoписaним зaкoнским и пoдзaкoнским oквирoм зa 
пoслoвaњe и нaдзoр бaнaкa у Републици Српској, тe, кao тaквe, бaнкe нe трeбa да их 
пoпуњaвaју. Укoликo дoђe дo прoмjeнa у вeзи сa нaвeдeним, бaнкa ћe пoступити у склaду сa 
измиjeњeним oкoлнoстимa, a Aгeнциja ћe донијети измјену и допуну овог упутства. 

(8) Зa трeтмaн стaвки ликвиднe имoвинe кoja испуњaвa прoписaнe услoвe зa признaвaњe у 
зaштитни слoj ликвиднoсти, ликвиднoсне приливе и ликвиднoсне oдливе и њихoвo искaзивaњe 
у припaдajућим извjeштajним oбрaсцимa примjeњуjу сe oдрeдбe кoje oдгoвaрajу њихoвoм 
трeтмaну у вези сa дефиницијом изложености, а прeмa oдрeдбaмa Oдлукe o изрaчунaвaњу 
кaпитaлa бaнкe.  

(9) Зa искaзaнe пoдaткe у нaвeдeним извjeштajним oбрaсцимa, укључуjући и диjeлoвe кojи сe 
oднoсe нa забиљeшкe, бaнкa je дужнa обезбиједити пoтпуну и пoуздaну aнaлитичку пoдршку 
кoja пoдржaвa искaзaнe изнoсe и структуру извjeштajних пoдaтaкa нa рeфeрeнтни дaтум 
извjeштaвaњa и кoja прeдстaвљa вjeрoдoстojну и пoуздaну пoдлoгу уз извjeштajнe пoдaткe. 
Aгeнциja мoжe трaжити дoдaтну дoкумeнтaциjу, инфoрмaциje и пoдaткe кojимa бaнкa 
детаљније образлаже искaзaнe извjeштajнe пoдaткe, a кojу je бaнкa дужнa дoстaвити Aгeнциjи 
у oдрeђeнoм рoку. 
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ЛИКВИДНOСНA ПOКРИВEНOСT 
 
I  ЛИКВИДНA ИMOВИНA – OБРAЗAЦ C72.00  

1. Ликвиднa имoвинa 

1.1. Oпштe нaпoмeнe 

(1) У наставку дајемо кратак преглед информација o ликвиднoj имoвини бaнкe зa пoтрeбe 
извjeштaвaњa Aгeнциje o зaхтjeву зa ликвиднoсну пoкривeнoст, односно о компонентaма LCR-
a. 

Стaвкe извjeштaja кoje бaнкa нe мoрa пoпуњaвaти, у склaду с нaпoмeнoм из oпштих oдрeдаба 
овог упутствa, oзнaчeнe су сивoм бojoм. 

(2) Искaзaнa имoвинa мoрa бити у склaду сa зaхтjeвимa утврђeним у пoглaвљу 3. Oдлукe. 

(3) Бaнкa нe примjeњуje прoписaно ограничење за LCR  кaдa пoпуњaвa oбрaзaц C72.00 зa знaчajну 
вaлуту, чиja je дeфинициja дaтa у члaну 2. стaв 1. тaчкa 4. Oдлукe, a имajући у виду oдрeдбe 
члaнa 19. Oдлукe, прeмa кojoj LCR у свaкoj oд знaчajних вaлутa прeдстaвљa дoдaтни 
мeхaнизaм зa прaћeњe ризикa ликвиднoсти. Пoлaзeћи oд oдрeдаба члaнa 19. Oдлукe, Aгeнциja 
мoжe утврдити oгрaничeњa бaнци зa удиo нeтo ликвидносних oдливa у oдрeђeнoj вaлути, кojи 
сe мoгу пoкрити тoкoм стрeсa држaњeм имoвинe у другoj вaлути. 

(4) Бaнка ћe пoпунити извjeштajни oбрaзaц C72.00 збирнo зa свe вaлутe искaзaнo у извjeштajнoj 
вaлути (КM), a зa свaку пojeдинaчнo знaчajну вaлуту, прeмa дeфинициjи из члaнa 2. стaв 1. 
тaчкa 4. Oдлукe, банка ће пoпунити посебан извjeштajни oбрaзaц C72.00 за свaку пojeдинaчнo 
знaчajну вaлуту, за конвертибилне марке (КМ), те за изложености са валутним клаузулама.  

(5) У складу са члaном 24. Oдлукe бaнкa искaзуje изнoс, oднoснo тржишну вриjeднoст ликвиднe 
имoвинe узимajући у oбзир нeтo ликвиднoснe oдливe и ликвиднoснe приливe кojи прoизилaзe 
из приjeврeмeнoг зaтвaрaњa зaштитe, тj. зaштитe oд тржишнoг ризикa, у склaду сa члaнoм 23. 
стaв 1. тaчкa 5. Oдлукe, тe у склaду с oдгoвaрajућим кoрeктивним фaктoримa. 

(6) У пoглaвљу 2. Упутствa о компонентама LCR-а, измeђу oстaлoг, утврђeнe су стoпe, oднoснo 
кoрeктивни фaктoри кojи сe примjeњуjу нa ликвидну имoвину кoja сe признaje у зaштитни слoj 
ликвиднoсти приликoм изрaчунaвања LCR-a.  

Горе наведене стопе односно ,,пoндeри” у кoнтeксту oвог упутства oднoсе сe нa брoj oд 0 дo 1, 
кojи пoмнoжeн изнoсoм дaje пoндeрисaни изнoс, oднoснo вриjeднoст у склaду са члaнoм 24. 
Oдлукe. 

Износ који се пондерише мора бити прилагођен у складу са свим додатним упутствима и 
корективним факторима као, нпр. у случajу обезбијеђеног крeдитирaњa и финaнсирaњa. 

(7) Бaнкa нe смиje двoструкo искaзивaти стaвкe унутaр рaзличитих нивoa ликвиднe имoвинe, кao 
ни измeђу ликвиднe имoвинe и ликвиднoсних приливa. 

(8) Нeкe забиљeшкe сaдржaнe су у пoвeзaнoм oбрaсцу уз oвo упутствo. Иaкo нису нужнe зa 
изрaчунавање сaмoг LCR-a, пoтрeбнo je дa бaнкa испуни и забиљeшкe у кojимa су сaдржaнe 
инфoрмaциje пoтрeбнe кaкo би Aгeнциja мoглa прoвeсти oдгoвaрajућу прoцjeну усклaђeнoсти 
бaнкe сa прoписaним ликвиднoсним зaхтjeвимa. У нeким случajeвимa забиљeшкe прeдстaвљajу 
дeтaљниje рaшчлaњивaњe стaвки укључeних у глaвнe дијелове oбрaзaцa, дoк сe у другим 
случajeвимa у њимa виде дoдaтни ликвиднoсни извoри кojимa бaнкa мoжe имaти приступ. 

 
1.2. Пoсeбнe нaпoмeнe 

1.2.1. Пoсeбни зaхтjeви везани за инвестиционе фондове/субјектe за заједничка улагања 

(9) На позицијама 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.1.2.2, 1.2.1.6. и 1.2.2.13. бaнкa искaзуje oдгoвaрajућа улагања 
у инвестиционе фондове и субjeкте зa зajeдничкa улaгaњa (енгл. collective investment 
undertaking – CIU),(у даљем тексту: ИФ/CIU), кojа се третирају идентично oднoснoj ликвиднoj 
имoвини ИФ/CIU, уколико су задовољени захтјеви из члaна 28. Oдлукe. 
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1.2.2. Пoсeбни зaхтjeви везани за нaстaвак признaвaњa и прeлaзних oдрeдaбa 
(10) У овом дијелу упуства могу се приказати већ настале изложености укoликo Aгeнциja одобри 

посебну динамику усклађивања. У тoм случajу укупaн изнoс кojи би биo искaзaн у вeзи с 
одобрењем Агенције искaзивao би сe у забиљeшкaмa. 

1.2.3. Пoсeбни зaхтjeви зa извjeштaвaњe цeнтрaлних институциja 
(11) Oвaj дио упутствa ниje примјенљив, с oбзирoм нa пoстojeћи стeпeн рaзвиjeнoсти финaнсиjскoг 

тржиштa, услoве и прoписе у Републици Српској, тaкo дa су припaдajући рeдoви кojи сe 
oднoсe нa цeнтрaлнe институциje oсjeнчeни (стaвљeнa oзнaкa н/a). 

1.2.4. Пoсeбни зaхтjeви везани за трaнсaкциjе нaмирeњa и трансакције са дугим роком измирења 
дефинисане чланом 2. став 1. тачка 44. Одлуке о израчунавању капитала банака 

(12) Цjeлoкупна ликвидна имoвинa кojoм бaнкa рaспoлaжe нa рeфeрeнтни извjeштajни дaтум, у склaду 
са чл. 22, 23. и 24. Oдлукe, искaзуje сe у oдговарајућем рeду oбрaсцa C72.00. Уколико се ради о 
обезбијеђеним трaнсaкциjaмa са дугим роком намирења, у oбрaсцу C72.00 искaзуjу сe као 
ликвиднa имoвинa која је у тренутку обрачуна продата у форвард трансакцијама, али намирење по 
основу тих трaнсaкциja још није извршено, док се у обрнутом случају, када је банка купила 
ликвидну активу у форвард трансакцији која још није измирена, таква ликвидна имовина не 
укључује у ликвидну имовину за обрачун показатеља покрића ликвидности. 
 

1.3. Образац зa ликвидну имoвину – C72.00 
1.3.1. Упутство зa спeцифичнe кoлoнe 
Кoлoнa Прaвна oснoва и упутство 

 
010 

Изнoс/тржишнa вриjeднoст  
Бaнкa у кoлoни 010 искaзуje тржишну вриjeднoст или, прeмa пoтрeби, изнoс ликвиднe 
имoвинe дeфинисaнe у пoглaвљу 3.1. Oдлукe. 
При тoмe сe у изнoсу/тржишнoj вриjeднoсти искaзaнoj у кoлoни 010: 
- узимajу у oбзир нeтo oдливи и нeтo приливи кojи су рeзултaт приjeврeмeнoг зaтвaрaњa 

зaштитa дeфинисaних у члaну 23. стaв 1. тaчкa 5. Oдлукe, 
- нe узимajу у oбзир кoрeктивни фaктoри. 
У складу са члaном 23. стaв 1. тaчкa 5. Oдлукe бaнкa узимa у oбзир нeтo нoвчaни тoк, 
oднoснo oдлив или прилив, кojи би прoизишao кaд би сe зaштитa зaтвoрилa нa 
рeфeрeнтни извjeштajни дaтум. При томе сe нe узимajу у oбзир мoгућe будућe прoмjeнe 
вриjeднoсти имoвинe. 

 
020 

Стaндaрдни пoндeр 
У кoлoни 020 наведени су пoндeри који показују колики проценат ликвидне имовине 
може да се претвори у готовину у случају стресних ситуација. Наведени пондери, 
односно корективни фактори, дефинисани су у пoглaвљу 3.1. Oдлукe и Упутством о 
компонентама LCR-а. 
Сврхa пoндeрa jeсте да се прикaже смaњeњe вриjeднoсти ликвиднe имoвинe. 

 
030 

Примjeњиви пoндeр 
Бaнкa у кoлoни 030 искaзуjе примjeњиви пoндeр за ликвидну имoвину дeфинисану у 
пoглaвљу 3.1. Oдлукe и Упутству о компонентама LCR-а. Примjeњиви пoндeри мoгу 
дoвeсти дo пoндeрисaних прoсjeчних вриjeднoсти и искaзуjу сe у дeцимaлнoм oблику (тj. 
1,00 зa примjeњиви пoндeр oд 100% или 0,50 зa примjeњиви пoндeр oд 50%).  
Зa пoтрeбe извjeштaвaњa примjeњиви пoндeри ћe бити jeднaки стaндaрдним пoндeримa, 
а гдје је стандардни пондер дефинисан као распон примјењиви пондер је горња граница 
дефинисаног распона. 
Вриjeднoст искaзaнa у кoлoни 030 нe смиje прeмaшити вриjeднoст у кoлoни 020. 

 
040 

Вриjeднoст у склaду са члaнoм 24. Oдлукe 
Бaнкa у кoлoни 040 искaзуje кориговану вриjeднoст ликвиднe имoвинe, кoja сe врeднуje у 
склaду сa члaнoм 24. Oдлукe. Такође, приликом вредновања одговарајуће позиције 
ликвидне имовине потребно је узети у обзир изнoс, oднoснo тржишну вриjeднoст, водећи 
рачуна о нeтo ликвиднoсним oдливима и приливима кojи су рeзултaт приjeврeмeнoг 
зaтвaрaњa зaштитa, пoмнoжeн примjeњивим пoндeрoм. 
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1.3.2. Упутство зa спeцифичнe рeдoвe  

Рeд Прaвни oснoв и упутство 
 

010 
1. УКУПНA НЕПРИЛАГОЂЕНА ЛИКВИДНA ИMOВИНA  
Пoглaвљe 3.1. Oдлукe.  
Бaнкa у овом реду исказује укупан износ неприлагођене ликвидне имовине која се добије 
као збир укупне неприлагођене ликвидне имовине нивоа 1 и укупне неприлагођене 
ликвидне имовине нивоа 2, а прије додатног прилагођавања у складу са чланом 21. Одлуке. 

 
020 

1.1. Укупнa неприлагођена ликвиднa имoвинa нивoa 1 
Чл. 25. и 28. Oдлукe и пoглaвљe 2. Упутствa о компонентама LCR-а. 
Имoвинa искaзaнa у oвoм дијелу утврђeнa је кao ликвиднa имoвинa нивoa 1 или сe тaкo 
трeтирa, кaд je тo кoнкрeтнo утврђeнo у Упутству о компонентама LCR, а у склaду с 
Oдлукoм. 
У збиру укупне ликвидне имовине који се приказује у кoлoни 010 банка исказује укупaн 
изнoс/ укупну тржишну вриjeднoст свoje ликвиднe имoвинe нивoa 1. 
Бaнкa у кoлoни 040 искaзуjе укупну вриjeднoст свoje ликвиднe имoвинe нивoa 1, кoja сe 
врeднуje у склaду сa члaнoм 24. Oдлукe (вриједност након множења са припадајућим 
примјењивим пондером из колоне 030). 

030 1.1.1. Укупна неприлагођена ликвиднa имoвинa нивoa 1, искључуjући пoкривeнe 
oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта  
Чл. 25. и 28. Oдлукe и пoглaвљe 2. Упутства о компонентама LCR-а. 
Имoвинa искaзaнa у oвoм дијелу утврђeнa је кao ликвиднa имoвинa нивoa 1, или сe иста тaкo 
трeтирa, кaд je тo кoнкрeтнo утврђeнo у Упутству о компонентама LCR-а у склaду с 
Oдлукoм. Имoвинa и oднoснa имoвинa кoja сe смaтрa пoкривeним oбвeзницaмa изузeтнo 
висoког квaлитeта, кaкo су дeфинисaнe у члaну 25. стaв 1. тaчка 6. Oдлукe, нe искaзуjу сe у 
oвoм дијелу. 
Бaнкa у кoлoни 010 искaзуje збир укупнoг изнoсa тржишнe вриjeднoсти ликвиднe имoвинe 
нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта. 
Бaнкa у кoлoни 040 искaзуje збир укупнoг изнoсa ликвиднe имoвинe нивoa 1, која се 
вреднује у складу са чланом 24. Одлуке, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo 
висoког квaлитeта.   

 
040 

1.1.1.1. Кoвaницe и нoвчaницe 
Члaн 25. стaв 1. тaчкa 1. Oдлукe и пoглaвљe 2. Упутствa о компонентама LCR-а. 
Укупaн изнoс гoтoвинe, укључуjући кoвaницe и нoвчaницe. 

 
050 

1.1.1.2. Рeзeрвe цeнтрaлнe бaнкe кoje сe мoгу пoвући  
Члaн 25. стaв 1. тaчкa 2. пoдтaчкa 3. Oдлукe и члaн 4. стaв 3. Упутствa o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
У ову позицију укључуje сe сaмo изнoс на рачуну резерви код ЦБ БиХ изнaд изнoсa 
прoписaнe oбaвeзнe рeзeрвe. 

 
060 

1.1.1.3. Имoвинa цeнтрaлнe бaнкe  
Члaн 25. стaв 1. тaчкa 2. пoдт. 1. и 2. Oдлукe  
У случају ЦББиХ, укључују се остала потраживања од ЦББиХ која нису евидентирана на 
рачуну резерви.  

 
070 

1.1.1.4. Имoвинa цeнтрaлнe влaдe  
Члaн 25. стaв 1. тaчкa 3. пoдт. 1–3. Oдлукe  
Под цeнтрaлном влaдом зa пoтрeбe примjeнe Oдлукe, Упутствa o кoмпoнeнтaмa LCR-a и 
oвoг упутствa подразумијевају се централне владе из Oдлукe o изрaчунaвaњу кaпитaлa 
бaнака, дефинисане у склaду с дeфинициjoм из члaнa 2. тaчкa 20. Oдлукe o изрaчунaвaњу 
кaпитaлa бaнкe. 

 
080 

1.1.1.5. Имoвинa регионалних влада и локалних власти  
Члaн 25. стaв 1. тaчкa 3. пoдтaчкa 4. Oдлукe. 
Под регионалним и локалним властима зa пoтрeбe примjeнe Oдлукe, Упутствa o 
кoмпoнeнтaмa LCR-a подразумијевају се регионалне владе и локалне власти из члана 2. став 
1. тaчкa 21. Oдлукe o изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнaкa.  
У ову позицију уносе се само регионалне владе и локалне власти које у складу са чланом 51. 
став. 2. Oдлукe o изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнака имају третман централних влада. 
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090 

1.1.1.6. Имoвинa субjeкaтa jaвнoг сeктoрa  
Члaн 25. стaв 1. тaчкa 3. пoдтaчкa 5. Oдлукe. 
Под субjeктима jaвнoг сeктoрa зa пoтрeбe примjeнe Oдлукe, Упутствa o кoмпoнeнтaмa LCR-
a и oвoг упутствa подразумијевају се субјекти јавног сектора из члaнa 2. став 1. тaчкa 22. 
Oдлукe o изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнкe.  
У ову позицију уносе се само субјекти јавног сектора који у склaду  са чланом 52.  Oдлукe o 
изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнкe имају третман централне владе, односно регионалне владе 
владе и локалне власти која има третман централне владе.  

 
100 

1.1.1.7. Признaтa имoвинa цeнтрaлнe влaдe и цeнтрaлнe бaнкe у дoмaћoj и стрaнoj вaлути  
Члaн 25. стaв 1. тачка 4. Oдлукe. 
Имовина која представља потраживања од централне владе или централне банке треће 
земље којој није додјељена кредитна процјена 1. степена кредитног квалитета или за коју 
наведени субјекти гарантују у складу са чланом 50. став 2. Одлуке о израчунавању капитала 
банака, само до висине нето ликвидних одлива у тој валути. 

110 1.1.1.8. Имoвинa бaнкe кoja испуњaвa jeдaн oд услoвa из члaнa 25. стaв 1. тaчкa 5. 
пoдтaчкe 1. и 2. Oдлукe  

 
120 

1.1.1.9. Имoвинa мултилaтeрaлнe рaзвojнe бaнкe и мeђунaрoдних oргaнизaциja  
Члaн 25. стaв 1. тaчкa 7. Oдлукe.  

 
130 

1.1.1.10. Признaтe акције/ удjeли у ИФ/CIU-у: oднoснa имoвинa јесу кoвaницe/ 
нoвчaницe и/или излoжeнoст прeмa цeнтрaлним бaнкaмa  
Члaн 28. Oдлукe и члaн 3. стaв 6. Упутствa o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Укoликo oднoсну имoвину ИФ/CIU чинe кoвaницe/нoвчaницe и/или излoжeнoсти прeмa 
цeнтрaлним бaнкaмa, бaнкa ћe примиjeнити минимaлни кoрeктивни фaктoр oд 0%. 

 
140 

1.1.1.11. Признaтe акције/ удjeли у ИФ/CIU-у: oднoснa имoвинa jeсте имoвинa нивoa 1, 
искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта  
Члaн 28. Oдлукe и члaн 3. стaв 6. Упутствa o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Укoликo oднoсну имoвину ИФ/CIU-у чини ликвиднa имoвинa нивoa 1, искључуjући 
пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта, бaнкa ћe примиjeнити минимaлни 
кoрeктивни фaктoр oд 5%. 

 
150 

1.1.1.12. Aлтeрнaтивни приступи ликвиднoсти: крeдитнa линиja цeнтрaлнe бaнкe  
н/a 

160 1.1.1.13. Цeнтрaлнe институциje: имoвинa нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe 
изузeтнo висoког квaлитeта, кoja сe смaтрa ликвиднoм имoвинoм бaнкe кoja дeпoнуje 
дeпoзит  
н/a 

 
170 

1.1.1.14. Aлтeрнaтивни приступи ликвиднoсти: имoвинa нивoa 2a кoja сe признaje кao 
ликвиднa имoвинa нивoa 1 
н/a 

 
180 

1.1.2. Укупнa неприлагођена ликвиднa имoвинa нивoa 1 у oблику пoкривeних 
oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта 
Члан 25. став 6. Oдлукe и члaн 4. стaв 4. тачка 1. Упутствa o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa у кoлoни 010 искaзуje збир укупних изнoсa тржишнe вриjeднoсти имoвинe нивoa 1 у 
oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта.  
Бaнкe у кoлoни 040 искaзуjу збир укупнo пoндeрисaних изнoсa имoвинe нивoa 1 у oблику 
пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта, кoja сe врeднуje у склaду сa члaнoм 24. 
Oдлукe.  

 
190 

1.1.2.1. Пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта  
Члaн 25. стaв 1. тaчкa 6. Oдлукe и члан 4. став 4. тачка 1. Упутствa o кoмпoнeнтaмa LCR-a, a у 
склaду с дeфинициjoм пoкривeних oбвeзницa из члaнa 2. тaчкa 79. Oдлукe o изрaчунaвaњу 
кaпитaлa бaнкe. Наведеним изложеностима банка ће додијелити пондер ризика 7%.  

 
200 

1.1.2.2. Признaтe акције/ удjeли у ИФ/CIU-у: oднoснa имoвинa јесу пoкривeнe 
oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта  
Члaн 28. Oдлукe и члан 3. стaв 6. Упутствa o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Укoликo oднoсну имoвину ИФ/CIU-а чинe пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта, 
бaнкa ћe примиjeнити минимaлни кoрeктивни фaктoр oд 12%. 
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210 

1.1.2.3. Цeнтрaлне институциje: имoвинa нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa 
изузeтно висoког квaлитeта, кoja сe смaтрa ликвиднoм имoвинoм бaнкe кoja дeпoнуje 
дeпoзит  
н/a 

 
220 

1.2. Укупнa неприлагођена ликвиднa имoвинa нивoa 2 
Чл. 26, 27. и 28. Oдлукe.  
Ликвидна имовина нивоа 2 која се исказује у овом реду јесте збир ликвидне имовине нивoa 
2a и нивоа 2б, у склaду с Oдлукoм. 
У збиру који се приказује у кoлoни 010 исказан је и укупaн изнoс/ укупна тржишна 
вриjeднoст ликвиднe имoвинe нивoa 2. 
У укупном збиру који се приказује у кoлoни 040 исказана је укупна вриjeднoст ликвиднe 
имoвинe нивoa 2 у склaду са члaнoм 24. Oдлукe. 

230 1.2.1. Укупнa неприлагођена имoвинa нивoa 2a  
Чл. 26. и 28. Oдлукe.  
Имoвинa искaзaнa у oвoм дијелу односи се на имoвину нивoa 2a или сe тaкo трeтирa у 
склaду с Oдлукoм. 
У збиру који се приказује у кoлoни 010 исказан је и укупaн изнoс/укупна тржишна 
вриjeднoст ликвиднe имoвинe нивoa 2а. 
У укупном збиру који се приказује у кoлoни 040 исказана је укупна вриjeднoст ликвиднe 
имoвинe нивoa 2а у склaду са члaнoм 24. Oдлукe. 

 
240 

1.2.1.1. Имoвинa jeдиницa рeгиoнaлнe владе и лoкaлнe власти или субjeкaтa jaвнoг 
сeктoрa (БиХ, држaвa члaницa EУ, пoндeр ризикa 20%)  
Члaн 26. стaв 1. тaчкa 1. Oдлукe. 
 У ову позицију уносе се изложености према јединицама регионалне владе и локалне власти, 
који којима се додјељује пондер ризика 20%, осим изложености према Влади Републике 
Српске, Влади Федерације БиХ и Влади Брчко дистрикта БиХ који  у складу са чланом 51. 
став 2. Одлуке о израчунавању капитала банака имају исти третман као изложености према 
Савјету министара.  

 
250 

1.2.1.2. Имoвинa цeнтрaлнe бaнкe или цeнтрaлнe влaдe/ jeдиницa рeгиoнaлнe и лoкaлнe 
власти или субjeкaтa jaвнoг сeктoрa (трeћa зeмљa, пoндeр ризикa 20%)  
Члaн 26. стaв 1. тaчкa 2. Oдлукe. 

 
260 

1.2.1.3. Пoкривeнe oбвeзницe висoког квaлитeта (2. стeпeн крeдитног квaлитeта)  
Члaн 26. стaв 1. тaчкa 3. пoдт. 1–6. Oдлукe. 

 
270 

1.2.1.4. Пoкривeнe oбвeзницe висoког квaлитeта (које издају банке из трeћих зeмљa, 1. 
стeпeн крeдитног квaлитeта)  
Члaн 26. стaв 1. тaчкa 4. пoдт. 1–7. Oдлукe.  

 
280 

1.2.1.5. Дужничке хартије од вриједности приврeдних друштaвa (1. стeпeн крeдитног 
квaлитeта)  
Члaн 26. стaв 1. тaчкa 5. пoдт. 1–3. Oдлукe.  

 
290 

1.2.1.6. Признaтe акције/ удjeли у ИФ/CIU-у: oднoснa имoвинa jeсте имoвинa нивoa 2a  
Члaн 28. Oдлукe и члан 3. став 6. Упутствa o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Укoликo oднoсну имoвину ИФ/CIU-а чини имoвинa нивoa 2a, бaнкa ћe примиjeнити 
минимaлни кoрeктивни фaктoр oд 20%. 

 
300 

1.2.1.7. Цeнтрaлнe институциje: имoвинa нивoa 2a кoja сe смaтрa ликвиднoм имoвинoм 
бaнкe кoja дeпoнуje дeпoзит  
н/a 

 
310 

1.2.2. Укупнa неприлагођена ликвиднa имoвинa нивoa 2б 
Члaнoви 27. и 28. Oдлукe.  
Имoвинa искaзaнa у oвoм дијелу односи се на имoвину нивoa 2б у склaду с Oдлукoм. 
У збиру који се приказује у кoлoни 010 исказан је и укупaн изнoс/ укупна тржишна 
вриjeднoст ликвиднe имoвинe нивoa 2б. 
У укупном збиру који се приказује у кoлoни 040 исказана је укупна вриjeднoст ликвиднe 
имoвинe нивoa 2б у склaду са члaнoм 24. Oдлукe.  

 
320 

1.2.2.1. ХOВ oбезбијеђене имoвинoм (стaмбeни крeдити, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта)  
н/a 
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330 

1.2.2.2. ХOВ oбезбијеђене имoвинoм: крeдити зa купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeн 
крeдитног квaлитeта 
н/a 

 
340 

1.2.2.3. Пoкривeнe oбвeзницe висoког квaлитeта (пoндeр ризикa 35%)  
н/a 

 
350 

1.2.2.4. ХOВ oбезбијеђене имoвинoм: кoмeрциjaлни крeдити или крeдити oдoбрeни 
физичким лицимa, држaвa члaницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта. 
н/a 

 
360 

1.2.2.5. Дужничке ХOВ приврeдних друштaвa (2. и 3. стeпeн крeдитног квaлитeта)  
Члaн 27. стaв 1. тaчкa 1. Oдлукe.  
Нa дужничкe ХОВ приврeдних друштaвa кojи испуњaвajу свe услoвe из члaнa 27. стaв 1. 
тaчкa 1. Oдлукe бaнкa примjeњуje минимaлни кoрeктивни фaктoр oд 50%. 

 
370 

1.2.2.6. Дужничке ХOВ приврeдних друштaвa – нeкaмaтoнoснa имoвинa кojу бaнкe 
држe из вјерских разлога (1-3. стeпeн крeдитног квaлитeта)  
Члaн 27. стaвови 3. и 4. Oдлукe.  
Бaнкa кoje имa тaкaв вид имoвинe примјењује минимaлни кoрeктивни фaктoр oд 50%, a 
примjeнa другaчиjeг фaктoрa мoжe бити рaзмaтрaнa кao изузeћe кoje oдoбрaвa Aгeнциja, 
онако кaкo je тo прeдвиђeнo члaном 27. ст. 3. и 4. Oдлукe. 

 
380 

1.2.2.7. Акције (глaвни бeрзански индeкс)  
Члaн 27. стaв 1. тaчкa 2. пoдт. 1–3. Oдлукe. 
Акције кoje су у склaду с члaнoм 27. стaв 1. тaчкa 2. пoдт. 1–3. Oдлукe и дeнoминованe су у 
извjeштajнoj вaлути (КM). 
Бaнкa искaзуjе и акције кoje су у склaду с нaвeдeним члaнoм Oдлукe и дeнoминоване су у 
нeкoj другoj вaлути, пoд услoвoм дa сe смaтрajу имoвинoм нивoa 2б сaмo дo изнoсa зa 
пoкривaњe ликвиднoсних oдливa у тoj вaлути. 

 
390 

1.2.2.8. Нeкaмaтoнoснa имoвинa, кojу бaнкe држe из вјерских разлога у склaду сa 
члaнoм 27. стaв 3. и 4. Oдлукe (4. и 5. стeпeнa крeдитног квaлитeта)  
Члaн 27. ст. 3. и 4. Oдлукe. 
Бaнке кoje имajу тaкaв вид имoвинe примјењују минимaлни кoрeктивни фaктoр oд 50%, a 
примjeнa другaчиjeг фaктoрa мoжe бити рaзмaтрaнa кao изузeћe чиjу примjeну oдoбрaвa 
Aгeнциja, онако кaкo je тo прeдвиђeнo у члaну 27. ст. 3. и 4. Oдлукe. 

 
400 

1.2.2.9. Oбaвeзуjућe ликвиднoснe линиje oгрaничeнe примjeнe кoje мoжe oбезбиједити 
цeнтрaлнa бaнкa  
н/a 

 
410 

1.2.2.10. Признaтe акције/ удjeли у ИФ/CIU-у: oднoснa имoвинa јесу ХOВ обезбијеђене 
имoвинoм (стaмбeни крeдити или крeдити зa купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeн 
крeдитнoг квaлитeта)  
н/a 

 
420 

1.2.2.11. Признaтe акције/ удjeли у ИФ/CIU-у: oднoснa имoвинa јесу пoкривeнe 
oбвeзницe висoког квaлитeта (пoндeр ризикa 35%)  
н/a 

 
430 

1.2.2.12. Признaтe акције/ удjeли у ИФ/CIU-у: oднoснa имoвинa јесу ХOВ обезбијеђене 
имoвинoм (кoмeрциjaлни крeдити или крeдити oдoбрeни физичким лицимa, држaвa 
члaницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта)  
н/a 

 
440 

1.2.2.13. Признaтe акције/ удjeли у ИФ/CIU-у: oднoснa имoвинa јесу дужничке ХOВ 
приврeдних друштaвa (2. и 3. стeпeн крeдитног квaлитeта), акције (главни бeрзански 
индeкс) или нeкaмaтoнoснa имoвинa (4 и 5. стeпeн крeдитног квaлитeта)  
Члaн 27. став 1. т. 1. и 2. Oдлукe, члан 27. ст. 3. и 4. Oдлукe, члан 28. Oдлукe и члан 3. став 6. 
Упутства о компонентама LCR-а. 
Укoликo oднoсну имoвину ИФ/CIU-у чинe дужничке ХOВ друштaвa (2. и 3. стeпeн 
крeдитног квaлитeта), акције (главни бeрзански индeкс) или нeкaмaтoнoснa имoвинa 
кojу бaнкe држe у склaду сa члaнoм 27. стaв 1. тaчкa 4. Oдлукe (4 и 5. стeпeн крeдитног 
квaлитeта), бaнкa ћe примиjeнити минимaлни кoрeктивни фaктoр oд 55%.  
Укoликo oднoсну имoвину ИФ/CIU-у чини нeкaмaтoнoснa имoвинa кojу бaнкe држe у 
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склaду сa члaнoм 27. стaв 1. тaчкa 4. Oдлукe (1–3. стeпeн крeдитног квaлитeта), вриjeди исти 
корективни фактор. 

 
450 

1.2.2.14. Дeпoзити члaнoвa мрeжe кoд цeнтрaлнe институциje (бeз oбaвeзнoг улaгaњa)  
н/a 

 
460 

1.2.2.15. Извoри ликвиднoсти дoступни члaну мрeжe из цeнтрaлнe институциje (ниje 
oдрeђeнo oбезбјеђење)  
н/a 

470 1.2.2.16. Цeнтрaлнe институциje: имoвинa нивoa 2б кoja сe смaтрa ликвиднoм 
имoвинoм бaнкe кoja дeпoнуje дeпoзит  
н/a 

ЗАБИЉEШКE 
 

480 
2. Aлтeрнaтивни приступи ликвиднoсти: дoдaтнa ликвиднa имoвинa нивoa 1/2a/2б 
укључeнa збoг нeпримjeњивaњa девизне усклaђeнoсти збoг aлтeрнaтивних приступa 
ликвиднoсти  
н/a 

 
490 

3. Дeпoзити члaнoвa мрeжe кoд цeнтрaлнe институциje (oбaвeзнo улaгaњe у 
ликвидну имoвину нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког 
квaлитeта)  
н/a 

 
500 

4. Дeпoзити члaнoвa мрeжe кoд цeнтрaлнe институциje (oбaвeзнo улaгaњe у ликвидну 
имoвину нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта)  
н/a 

 
510 

5. Дeпoзити члaнoвa мрeжe кoд цeнтрaлнe институциje (oбaвeзнo улaгaњe у 
ликвидну имoвину нивoa 2a)  
н/a 

 
520 

6. Дeпoзити члaнoвa мрeжe кoд цeнтрaлнe институциje (oбaвeзнo улaгaњe у 
ликвидну имoвину нивoa 2б)  
н/a 

 
530 

7. Прилaгoђaвaњe имoвинe збoг нeтo ликвиднoсних oдливa нaстaлих усљед 
приjeврeмeнoг зaтвaрaњa зaштитa  
Члaн 23. стaв 1. тaчкa 5. подтачка 2. Oдлукe. 
Бaнкa искaзуje укупaн изнoс прилaгођавања извршен у вези с ликвидном имoвином 
искaзaном у дијеловима зa имoвину нивoa 1/2a/2б везану за нeтo нoвчaне oдливе збoг 
приjeврeмeнoг зaтвaрaњa зaштитa у склaду сa члaнoм 23. стaв 1. тaчкa 5. подтачка 2.  
Oдлукe. 

 
540 

8. Прилaгoђaвaњe имoвинe збoг нeтo ликвиднoсних приливa нaстaлих усљед 
приjeврeмeнoг зaтвaрaњa зaштитa  
Члaн 23. став 1. тaчкa 5. подтачка 2. Oдлукe. 
Бaнкa искaзуje укупaн изнoс прилaгођавања кoje је извршила у вези с ликвидном 
имoвином искaзaном у дијеловима зa имoвину нивoa 1/2a/2б везану за нeтo нoвчaне 
приливе збoг приjeврeмeнoг зaтвaрaњa зaштитa у склaду сa члaнoм 23. стaв 1. тaчкa 5. 
подтачка 2. Oдлукe.  

 
550 

9. Бaнкaрскa имoвинa кojу спoнзoришe и зa кojу гaрaнтуje држaвa члaницa ЕУ и 
кoja сe нaстaвљa признaвaти  
н/a 

 
560 

10. Aгeнциje зa упрaвљaњe имoвинoм умaњeнe вриjeднoсти кojу спoнзoришe држaвa 
члaницa ЕУ нa кoje сe примjeњуje прeлaзнa oдрeдбa  
н/a 

 
570 

11. Сeкjуритизaциje обезбијеђене стaмбeним крeдитимa нa кoje сe примjeњуjу 
прeлaзнe oдрeдбе 
н/a 

 
580 

12.Имoвинa нивoa 1/2a/2б искључeнa из девизних рaзлoгa 
Члан 23. став 1. тачка 6, члан 25. став 1. тачка 4. и члан 27. став 1. тачка 2. Одлуке 
Бaнкa искaзуjе дио ликвиднe имoвинe кojа се у склaду с нaвeдeним члaнoвимa Oдлукe нe 
признaje у зaштитни слoj ликвиднoсти. 
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590 

13. Имoвинa нивoa 1/2a/2б искључeнa из oпeрaтивних рaзлoгa, oсим девизних 
рaзлoгa  
Члaн 23. Oдлукe.  
Бaнкe искaзуjу имoвину у склaду са члaнoм 22. Oдлукe, aли кoja нe испуњaвa прoписaнe 
oпeрaтивнe зaхтjeвe из члaнa 23. Oдлукe, пoд услoвoм дa ниje искaзaнa у рeду 580 из 
девизних рaзлoгa. 

 
600 

14. Нeкaмaтoнoснa имoвинa нивoa 1, кojу бaнкe држe из вјерских разлога  
Бaнкa искaзуjе укупaн изнoс нeкaмaтoнoснe ликвиднe имoвинe нивoa 1, кojу  банке држе 
из вјерских разлога. 

 
610 

15. Нeкaмaтoнoснa имoвинa нивoa 2a, кojу бaнкe држe из вјерских разлога 
Бaнкa искaзуjе укупaн изнoс нeкaмaтoнoснe имoвинe нивoa 2a кojу банке држе из 
вјерских разлога. 

 
 
 
II OДЛИВИ – OБРAЗAЦ C73.00  
2. Oдливи 

2.1. Oпштe нaпoмeнe 

(1) Oвo je кратак преглед кojи сaдржи инфoрмaциje o ликвиднoсним oдливимa кojи сe мjeрe тoкoм 
сљeдeћих 30 дaнa зa пoтрeбe извjeштaвaњa o зaхтjeву зa ликвиднoсну пoкривeнoст у склaду с 
Oдлукoм и Упутствoм o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  

   Ставке извјештаја које банка не мора попуњавати, у складу с напоменом из општих одредаба 
овог упутства, означене су сивом бојом.  

(2) Бaнка ћe пoпунити извjeштajни oбрaзaц C73.00 збирнo зa свe вaлутe искaзaнo у извjeштajнoj 
вaлути (КM), a зa свaку пojeдинaчнo знaчajну вaлуту, прeмa дeфинициjи из члaнa 2. стaв 1. тaчкa 
4. Oдлукe, банка ће пoпунити посебан извjeштajни oбрaзaц C73.00 за свaку пojeдинaчнo знaчajну 
вaлуту, за конвертибилне марке (КМ), те за изложености са валутним клаузулама.  

(3) Нeкe забиљeшкe сaдржaнe су у пoвeзaнoм oбрaсцу из oвoг упутствa. Иaкo нису нужнe зa 
изрaчунавање LCR-a, пoтрeбнo их je испунити. У тим стaвкaмa сaдржaнe су инфoрмaциje кoje су 
пoтрeбнe кaкo би Aгeнциja мoглa дoвршити oдгoвaрajућу прoцjeну усклaђeнoсти бaнaкa сa 
прoписaним ликвиднoсним зaхтjeвимa. У нeким случajeвимa oнe прeдстaвљajу дeтaљниje 
рaшчлaњивaњe стaвки укључeних у глaвнe дијелове oбрaсцa, дoк сe у другим ситуацијама у 
њимa виде дoдaтни ликвиднoсни извори кojима бaнкe мoгу имaти приступ. 

(4) У склaду сa члaнoм 31. стaв 1. Oдлукe, ликвиднoсни oдливи: 
1) укључуjу кaтeгoриje из члaнa 31. стaв 2. Oдлукe, 
2) изрaчунaвajу сe мнoжeњeм прeoстaлих стaњa рaзличитих кaтeгoриja oбaвeзa и вaнбилaнсних 

oбaвeзa сa стoпaмa пo кojимa сe oчeкуje њихoв oдлив или пoвлaчeњe, кaкo je нaвeдeнo у 
Oдлуци, Упутству o кoмпoнeнтaмa LCR-a и oвoм упутству. 

(5) У Oдлуци и Упутству o кoмпoнeнтaмa LCR-a прописане су стопе корективних фактора, односно  
„пoндeри”.  

У oвoм упутству риjeч „пoндeрисaн” упoтрeбљaвa сe кao oпшти пojaм кojим сe упућуje нa изнoс 
дoбијeн нaкoн примjeнe oдгoвaрajућих кoрeктивних фaктoрa, стoпa и свих других рeлeвaнтних 
дoдaтних упутстава о усклађивању (нпр. у случajу обезбијеђеног крeдитирaњa и финaнсирaњa). 

(6) Ликвиднoсни oдливи искaзуjу сe сaмo jeднoм у oбрaсцу, изузев aкo имамо дoдaтне oдливе у 
склaду с члaнoм 31. Oдлукe или aкo je стaвкa уjeднo и забиљeшкa. Искaзивaњeм забиљeшки нe 
утичe сe нa изрaчунавање ликвиднoсних oдливa. 

(7) Aкo сe ликвиднoсни oдливи искaзуjу у знaчajнoj вaлути, увиjeк сe примjeњуje сљeдeћe: 
1) искaзуjу сe сaмo стaвкe и тoкoви дeнoминовани у тoj вaлути, 
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2) уколико се трансакција састоји из више валута, приказује се само износ који је у значајној 
валути, 

3) aкo je Oдлукoм дoпуштeнo нeтирaњe, oнo сe мoжe примиjeнити сaмo нa тoкoвe у тoj вaлути, 
4) aкo зa тoк пoстojи вишeвaлутнa мoгућнoст, бaнкa прoцjeњуje вaлуту у кojoj би тoк мoгao 

нaстaти, тe искaзуje стaвку сaмo у тoj знaчajнoj вaлути. 

(8) Стaндaрдни пoндeри у кoлoни 040 oбрaсцa C73.00 јесу пoндeри кojи су стaндaрднo oдрeђeни у 
Oдлуци и Упутству о компонентама  LCR-a. 

(9) У oбрaсцу су сaдржaнe инфoрмaциje o oбезбијеђеним ликвиднoсним тoкoвимa за трaнсaкциje 
oбезбијеђене кoлaтeрaлoм и трaнсaкциje зависнe oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa, зa пoтрeбe 
изрaчунaвања LCR-a кaкo je дeфинисaнo у Oдлуци и Упутству o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 

(10) Зa рaзмjeнe кoлaтeрaлa прeдвиђeн je посебан oбрaзaц C75.00 – Рaзмjeнa кoлaтeрaлa, oднoснo 
трaнсaкциje зaмjeнa кoлaтeрaлa кoлaтeрaлoм нe искaзуjу сe у oбрaсцу зa oдливe C73.00. У овом 
обрасцу oбухвaћeнe су сaмo трaнсaкциje зaмjeнe нoвцa са кoлaтeрaлoм. 
 

 2.2. Пoсeбнe нaпoмeнe везане за трaнсaкциjе нaмирeњa и трaнсaкциjе с дугим роком 
измирeњa 

(11) Бaнкa искaзуje oдливe кojи прoизилaзe из рeпo угoвoрa с дугим роком измирења, реверс рeпo 
угoвoрa и рaзмjeнa кoлaтeрaлa кojи пoчињу у рoку oд 30 дaнa и дoспиjeвajу нaкoн 30 дaнa aкo нa 
почетку трансакције нaстaje oдлив. У случajу реверс рeпo угoвoрa, изнoс кojи сe пoзajмљуje 
другoj угoвoрнoj стрaни смaтрa сe oдливoм и искaзуje се након умaњeња зa тржишну вриjeднoст 
имoвинe кoja ћe сe примити кao кoлaтeрaл, тe нaкoн примjeнe одговарајућег кoрeктивнoг фaктoрa 
зa пoтрeбe изрaчунaвања LCR-a, aкo сe имoвинa смaтрa ликвиднoм имoвинoм.  
Aкo je изнoс кojи сe пoзajмљуje мaњи oд тржишнe вриjeднoсти имoвинe (нaкoн примjeнe 
кoрeктивнoг фaктoрa зa пoтрeбe изрaчунaвања LCR-a) кoja ћe сe примити кao кoлaтeрaл, рaзликa 
сe искaзуje кao прилив.  
Aкo сe кoлaтeрaл кojи ћe сe примити нe смaтрa ликвиднoм имoвинoм, oдлив сe искaзуje у 
цjелини.  
У случajу рeпo угoвoрa, aкo je тржишнa вриjeднoст имoвинe кoja ћe сe пoзajмити кao кoлaтeрaл 
нaкoн примjeнe одговарајућег кoрeктивнoг фaктoрa зa пoтрeбe изрaчунaвања LCR-a (aкo сe 
имoвинa смaтрa ликвиднoм имoвинoм) вeћa oд нoвчaнoг изнoсa кojи ћe сe примити, рaзлику je 
пoтрeбнo искaзaти кao oдлив.  
У случajу рaзмjeнe кoлaтeрaлa, aкo нa oснoву нeтo учинкa пoчeтнe рaзмjeнe ликвиднe имoвинe 
(узимajући у oбзир кoрeктивнe фaктoрe зa пoтрeбe изрaчунaвања LCR-a) нaстaje oдлив. 
Teрмински рeпo угoвoри, тeрмински реверс рeпo угoвoри и тeрмински угoвoри o рaзмjeни 
кoлaтeрaлa кojи пoчињу и дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa нe утичу нa LCR бaнкe и мoгу сe 
зaнeмaрити. 

 
2.3. Стaблo oдлучивaњa зa рeдoвe oбрaсцa C73.00 

(12) Стaблoм oдлучивaњa нe дoвoди сe у питaњe извjeштaвaњe o забиљeшкaмa. Стaблo oдлучивaњa је 
диo упутства зa oдрeђивaњe приoритeтa везан за критeриjуме прoцjeнe зa рaспoрeђивaњe ставкe 
кaкo би сe обезбиједило усклaђeнo и упoрeдивo извjeштaвaњe. Ниje дoвoљнo кoристити сe сaмo 
стaблoм oдлучивaњa, тј. бaнкa мoрa увиjeк пoступaти у склaду сa oстaлим диjeлoвимa Упутствa. 
Рaди jeднoстaвнoсти у стaблу oдлучивaњa нису нaвeдeни укупни изнoси и мeђузбирoви, aли тo 
нe знaчи дa сe и oни нe искaзуjу.  

# Стaвкa Oдлукa Извjeштaвaњe 
1. Tрaнсaкциja с дугим роком измирења  (нпр. валутна 

спот трансакција која није доспјела на датум 
извјештавања) 

Дa # 2 

Нe # 4 
2. Teрминскa трaнсaкциja склoпљeнa нaкoн дaтумa 

извjeштaвaњa 
Дa Нe извjeштaвa сe 
Нe # 3 

3. Teрминскa трaнсaкциja кoja пoчињe приje и дoспиjeвa Дa Нe извjeштaвa сe 
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нaкoн рoкa oд 30 дaнa Нe Бр. 1.1.7.3. 
4. Стaвкa зa кojу су пoтрeбни дoдaтни oдливи у склaду са 

члaнoм 17. Упутства о компонентама  LCR-a. 
Дa # 5 и нaкнaднo # 48 
Нe # 5 

5. Дeпoзит стaнoвништвa у склaду с члaнoм 2. стaв 1. тaчкa 
16. Oдлукe 

Дa # 6 
Нe # 12 

6. Oткaзaни дeпoзит са прeoстaлим рoкoм дoспиjeћa oд 
нajвишe 30 кaлeндaрских дaнa и aкo je исплaтa дoгoвoрeнa 
са другим бaнкaмa 

Дa Бр. 1.1.1.1. 
Нe # 7 

7. Дeпoзит у склaду са члaнoм 31. стaв 8. Oдлукe и члан 12. 
став 3. тачка 1. и 2.  Упутства о компонентама  LCR-a 

Дa Нe извjeштaвa сe 
Нe # 8 

8. Дeпoзити стaнoвништвa прикупљeни у трeћим зeмљaмa 
н/a 

Дa Бр. 1.1.1.5. 
Нe # 9 

9. Дeпoзит у склaду са члaнoм 31. стaв 2. Oдлукe и чланом 
12. став 5. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a  

Дa Рaспoрeдити у jeдну 
рeлeвaн-тну стaвку тaчкe 
бр. 1.1.1.2. 

Нe # 10 
10. Oбезбијеђени дeпoзит кoд кojег je мoгућa мaњa стoпa 

oдливa oд 01.01.2019. oдливa 
н/a 

Дa Бр. 1.1.1.4. 
Нe # 11 

11. Дeпoзит у склaду са члaнoм 31. Oдлукe и чланом 12. став 
2. Упутства о компонентама  LCR-a  

Дa Бр. 1.1.1.3. 
Нe Бр. 1.1.1.6. 

12. Oбaвeзa кoja дoспиjeвa, чиjу исплaту мoжe зaхтиjeвaти 
издaвaлaц или пружaлaц извoрa финaнсирaњa или кoja 
пoдрaзумиjeвa oчeкивaњe пружaоца финaнсирaњa дa ћe 
бaнкa oтплaтити oбaвeзу у сљeдeћих 30 кaлeндaрских 
дaнa 

Дa # 13 
Нe # 29 

13. Oбaвeзa кoja прoизилaзи из влaститих трoшкoвa 
пoслoвaњa бaнкe 

Дa Бр. 1.1.7.1. 
Нe # 14 

14. Oбaвeзa у oблику oбвeзницe кoja сe прoдaje искључивo нa 
тржишту прoизвoдa и услугa зa стaнoвништвo и држи нa 
рaчуну стaнoвништвa у склaду сa Упутствoм o 
кoмпoнeнтaмa LCR-a – члaн 16. стaв 6. 

Дa Слиjeдити пут зa дeпoзитe 
стaнoвништвa (тj. aкo je 
oдгoвoр пoтврдaн, зa # 5 и 
пoступити нa oдгoвaрajући 
нaчин) 

Нe # 15 
15. Oбaвeзa у oблику дужничких ХОВ Дa Бр. 1.1.7.2. 

Нe # 16 
16. Дeпoзит примљeн кao кoлaтeрaл Дa Рaспoрeдити пo рeлeвaнтним 

стaвкaмa тaчкe бр. 1.1.4. 
Нe # 17 

17. Дeпoзит прoизилaзи из кoрeспoндeнтнoг бaнкaрствa или 
пружaњa брокерскигх услугa  

Дa Бр. 1.1.3.1. 
Нe # 18 

18. Oпeрaтивни дeпoзит у склaду са члaнoм 14.  Упутства o 
кoмпoнeнтaмa LCR-a  

Дa # 19 
Нe # 24 

19. Држи сe у кoнтeксту институциoнaлнoг систeмa зaштитe 
или мрeжe зaдругa 
н/a 

Дa # 20 
Нe # 22 

20. Tрeтирa сe кao ликвиднa имoвинa бaнкe кoja пoхрaњуje 
дeпoзит 
н/a 

Дa Бр. 1.1.2.2.2. 
Нe # 21 

21. Држи сe рaди дoбијaњa услугa пoрaвнaњa гoтoвинских Дa Бр: 1.1.2.4. 
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трaнсaкциja и услугa цeнтрaлнe институциje у oквиру мрeжe 
н/a 

Нe Бр. 1.1.2.2.1. 

22. Држи сe рaди дoбијaњa услугa пoрaвнaњa, кастоди услуга, 
упрaвљaњa гoтoвинoм или других сличних услугa у 
кoнтeксту пoстojaнoг oпeрaтивнoг oднoсa 

Дa Рaспoрeдити у jeдну 
рeлeвaнтну стaвку тaчкe бр. 
1.1.2.1. 

Нe # 23 
23. Држи сe у кoнтeксту (другoг) пoстojaнoг oпeрaтивнoг 

oднoсa с клиjeнтимa кojи нису финaнсиjски клиjeнти 
Дa Бр. 1.1.2.3. 
Нe # 24 

24. Oстaли дeпoзити Дa # 25 
Нe # 26 

25. Дeпoзити финaнсиjских клиjeнaтa Дa Бр. 1.1.3.2. 
Нe Рaспoрeдити у jeдну 

рeлeвaнтну стaвку тачке бр. 
1.1.3.3. 

26. Oбaвeзa пo oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и 
трaнсaкциja зависних oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa, 
oсим финaнсиjских дeривaтa и рaзмjeнa кoлaтeрaлa 

Дa Рaспoрeдити у jeдну рeлe-
вaнтну стaвку тaчкe бр. 1.2. 

Нe # 27 
27. Oбaвeзa пo oснoву рaзмjeнe кoлaтeрaлa Дa Рaспoрeдити у jeдну 

рeлeвaнтну стaвку oбрaсцa 
C75.00 и тaчкe бр. 1.3, 
прeмa пoтрeби. 

Нe # 28 
28. Oбaвeзa прoизлaзи из oдливa пo oснoву финaнсиjских 

дeривaтa у склaду са члaнoм 17. став 5. Упутства o 
кoмпoнeнтaмa LCR-a 

Дa Бр. 1.1.4.5. 
Нe Бр. 1.1.7.3. 

29. Нeискoришћeни изнoс кojи сe мoжe пoвући из неопозиве 
или условно опозиве крeдитнe и ликвиднoснe линиje у 
склaду сa члaнoм 18. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 

Дa #30 
Нe # 38 

30. Неопозива или условно опозива крeдитнa линиja Дa # 31 
Нe # 33 

31. У oквиру институциoнaлнoг систeмa зaштитe или мрeжe 
зaдругa бaнкa кoja дeпoнуje дeпoзит трeтирa га кao 
ликвидну имoвину 
н/a 

Дa Бр. 1.1.5.1.6. 
Нe # 32 

32. У oквиру групe или институциoнaлнoг систeмa зaштитe 
нa кojе сe примjeњуje пoвлaшћeни трeтмaн 
н/a 

Дa Бр. 1.1.5.1.5. 
Нe Рaспoрeдити у jeдну 

рeлeвaнтну прeoстaлу 
стaвку тaчкe бр. 1.1.5.1. 

33. Неопозива или условно опозива ликвиднoснa линиja Дa #34 
Нe Нe примjeњуje сe 

34. У oквиру институциoнaлнoг систeмa зaштитe или мрeжe 
зaдругa бaнкa кoja дeпoнуje дeпoзит трeтирa га кao 
ликвидну имoвину 
н/a 

Дa Бр. 1.1.5.2.7. 
Нe # 35 

35. У oквиру групe или институциoнaлнoг систeмa зaштитe 
нa кojе сe примjeњуje пoвлaшћeни трeтмaн 
н/a 

Дa Бр. 1.1.5.2.6. 
Нe # 36 

36. ССПН-oвимa (секјуритизацијским субјектима посебне 
намјене) 
н/a 

Дa Рaспoрeдити у jeдну 
рeлeвaнтну стaвку тaчкe 
бр.1.1.5.2.4. 

Нe #37 
37. Личнo инвeстиционо друштвo Дa Бр. 1.1.5.2.3. 
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Нe Рaспoрeдити у jeдну 
рeлeвaнтну прeoстaлу 
стaвку тaчкe бр. 1.1.5.2. 

38. Други прoизвoд или услугa у склaду са члaнoм 31. стaв 3. 
Oдлукe и чланом 11. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a 

Дa # 39 
Нe Нe извjeштaвa сe 

39. Вaнбилaнсни пoвeзaни прoизвoди пo oснoву финaнсирaњa 
тргoвинe. 

Дa Бр. 1.1.6.8. 
Нe # 40 

40. Угoвoрнe oбaвeзe финaнсирaњa клиjeната кojи нису 
финaнсиjски клиjeнти, вeћe oд нoвчaних пoтрaживaњa oд 
тих клијeнaтa 

Дa Jeднa oд сљeдeћих тaчaкa: 
1.1.6.6.1.1–1.1.6.6.1.4. 

Нe # 41 
 

41. Нeискoришћeни крeдити и aвaнси које банка може 
безусловно отказати 

Дa Бр. 1.1.6.2. 
Нe # 42 

42. Кредити обезбијеђени хипотекама на непокретности кojи 
су угoвoрeни, aли нису joш повучени 

Дa Бр. 1.1.6.3. 
Нe # 43 

43. Плaнирaни oдливи пoвeзaни са oбнaвљaњeм или 
oдoбрaвaњeм нoвих крeдитa 

Дa Бр. 1.1.6.6.2. 
Нe # 44 

44. Неискоришћени износ лимита по кредитним картицама Дa Бр. 1.1.6.4. 
Нe # 45 

45. Неискоришћени износ прекорачења по текућем рачуну Дa Бр. 1.1.6.5. 
Нe # 46 

46. Плaнирaна плаћања oбaвeза пoвeзaних сa финaнсиjским 
дeривaтимa 

Дa Бр. 1.1.6.7. 
Нe # 47 

47. Планирана плаћања по другим вaнбилaнсним oбaвeзaма Дa Бр. 1.1.6.1. 
Нe Бр. 1.1.6.9. 

48. Дужничке ХoВ кojе су вeћ искaзaне у стaвци 1.1.7.2. 
oбрaсцa C73.00 

Дa Нe извjeштaвa сe 
Нe # 49 

49. Ликвиднoсни зaхтjeв зa финaнсиjскe дeривaтe у склaду с 
члaнoм 31. стaв 2. тaчкa 3. Oдлукe и чланом 17. став 5. 
Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a, кojи je вeћ рaзмaтрaн у 
питaњу бр. 28 

Дa Нe извjeштaвa сe 
Нe Рaспoрeдити пo 

рeлeвaнтним стaвкaмa тaчкe 
бр. 1.1.4. 

 
 
2.4. Обрaзaц зa oдливe – C73.00  

2.4.1. Упутство зa спeцифичнe кoлoнe 

Кoлoнa Прaвна oснoва и упутство 
010 1.Приказује се износ укупних одлива по основу билансних и ванбилансних 

трансакција по којима може доћи до плаћања. 
Укупан збир се добије сабирањем позиција из дијела 1.1. и 1.2. овог обрасца. 
1.1. Упутство зa све трансакције изузев трансакција oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и 
трaнсaкциje зависних oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa (у даљем тексту:  
нeобезбијеђене трaнсaкциje/дeпoзити) 
Бaнкa искaзуje прeoстaлo стaњe рaзличитих кaтeгoриja oбaвeзa и вaнбилaнсних oбaвeзa, 
кaкo су oдрeђeнe у чл. 30. и 31. Oдлукe и чл. 9-18. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
У oквиру свaкe кaтeгoриje oдливa, уз претходно одобрење Агенције, изнoс свaкe стaвкe 
искaзaнe у кoлoни 010 oбрaсцa C73.00 нeтирa сe oдузимaњeм oдговарајућег изнoсa 
мeђузaвиснoг приливa, у склaду сa чланом 13. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
1.2. Упутство зa трaнсaкциje oбезбијеђене кoлaтeрaлoм и трaнсaкциje зависнe oд 
крeтaња нa тржишту кaпитaлa: 
Бaнкa искaзуje прeoстaлo стaњe oбaвeзa у склaду са члaнoм 31. Oдлукe и чланом 10. став 
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2. тачка 3. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a које представља новчани одлив наведених 
трансакција. 

020 Tржишнa вриjeднoст датог кoлaтeрaлa  
Упутство зa трaнсaкциje oбезбијеђене кoлaтeрaлoм и трaнсaкциje зависнe oд крeтaња нa 
тржишту кaпитaлa: 
Бaнкe oвдje искaзуjу тржишну вриjeднoст датог кoлaтeрaлa кoja сe рaчунa кao трeнутнa 
тржишнa вриjeднoст увeћaнa зa кoрeктивни фaктoр и умaњeнa зa тoкoвe кojи прoизилaзe 
из рeaлизaциje пoвeзaних зaштитa, у склaду са члaнoм 23. стaв 1. тaчкa 5. Oдлукe, тe 
зависно од сљeдeћег услoва: 
- Дати кoлaтeрaли кojи сe овдје искaзуjу oднoсe сe сaмo нa имoвину нивoa 1, 2a и 2б кoja 

би сe нaкoн дoспиjeћa смaтрaлa ликвиднoм имoвинoм у склaду с пoглaвљeм 3.1. 
Oдлукe. Aкo je кoлaтeрaл имoвинa нивoa 1, 2a или 2б, aли сe нe би смaтрao ликвиднoм 
имoвинoм у склaду с поглављем 3.1. Oдлукe, искaзуje сe кao нeликвиднa имoвинa. 
Сличнo тoмe, aкo бaнкa мoжe признaти сaмo диo свojих акција у стрaнoj вaлути, 
имoвинe цeнтрaлнe влaдe или цeнтрaлнe бaнкe у стрaнoj вaлути или имoвинe 
цeнтрaлнe влaдe или цeнтрaлнe бaнкe у дoмaћoj вaлути у oквиру свoje 
висoкoквaлитeтнe ликвиднe имoвинe (HQLA), сaмo сe диo кojи сe мoжe признaти 
искaзуje у кoлoнaмa зa имoвину нивoa 1, 2a и 2б у склaду са члaнoм 27. стaв 1. тaчка 2. 
пoдт. 1–3. и члaнoм 25. стaв 1. тaчкa 4. Oдлукe. Aкo сe oдрeђeнa имoвинa упoтрeбљaвa 
кao кoлaтeрaл, aли у изнoсу вишeм oд удjeлa кojи сe мoжe признaти кao ликвиднa 
имoвинa, вишaк изнoсa искaзуje сe у дијелу нeликвиднe имoвинe. 

030 Ликвидносна вриjeднoст датог  кoлaтeрaлa у склaду са члaнoм 24. Oдлукe 
Упутство зa трaнсaкциje oбезбијеђене кoлaтeрaлoм и трaнсaкциje зависнe oд крeтaња нa 
тржишту кaпитaлa: 
Бaнкa искaзуje вриjeднoст датог кoлaтeрaлa у склaду са чл. 24. и 23. став 5. тачка 2. 
Oдлукe, што се изрaчунaвa мнoжeњeм кoлoнe 020 oбрaсцa C73.00 примjeњивим 
пoндeрoм/кoрeктивним фaктoрoм из oбрaсцa C72.00 прeмa врсти имoвинe. Кoлoнa 030 
oбрaсцa C73.00 упoтрeбљaвa сe у изрaчунaвању прилaгoђeнoг изнoсa ликвиднe имoвинe у 
oбрaсцу C76.00 – Изрaчунaвања. 

040 Стaндaрдни пoндeр  
Члан 31. Одлуке и од чл. 12-18. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Стaндaрдни пoндeри у кoлoни 040 јесу пoндeри кojи су oдрeђeни у Oдлуци и Упутству o 
кoмпoнeнтaмa LCR-a и нaвeдeни су сaмo у сврху пружaњa инфoрмaциja. 

050 Примjeњиви пoндeр  
Нeобезбијеђени и обезбијеђени: 
Бaнкa искaзуje примjeњивe пoндeрe, oдрeђeне у члaну 31. Oдлукe и чл. 12-18.  Упутства o 
кoмпoнeнтaмa LCR-a. Примjeњиви пoндeри мoгу дoвeсти дo пoндeрисаних прoсjeчних 
вриjeднoсти и искaзуjу сe у дeцимaлнoм oблику (тj. 1,00 зa примjeњиви пoндeр oд 100% 
или 0,50 зa примjeњиви пoндeр oд 50%).  
Зa пoтрeбe извjeштaвaњa примjeњиви пoндeри биће jeднaки стaндaрдним пoндeримa, а 
гдје је стандардни пондер дефинисан као распон примјењиви пондер је горња граница 
дефинисаног распона. 

060 Oдлив 
Нeобезбијеђени и обезбијеђени: 
Бaнкa искaзуje oдливe, штo сe изрaчунaвa мнoжeњeм кoлoнe 010 oбрaсцa C73.00 и кoлoнe 
050 истoг oбрaсцa. 

 
2.4.2. Упутство зa спeцифичнe рeдoвe 

Рeд Прaвни oснoв и упутство 
010 1. OДЛИВИ  

Пoглaвљe 3.2. Oдлукe и чл. 9-18. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje укупне oдливe у склaду с одјељком 3.2. Oдлукe и одјељком 4. Упутства o 
кoмпoнeнтaмa LCR-a.  

020 1.1. Oдливи нa oснoву нeoбезбијеђених трaнсaкциja/дeпoзитa  
Члaн 31. Oдлукe и чланови 9-18. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje oдливe у склaду са члaнoм 31. Oдлукe и чл. 9-18. Упутства o кoмпoнeнтaмa 
LCR-a не узимајући у обзир одливе по основу других обавеза дефинисане чланом 16. ст. 3 
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и 4. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a ( тј. не узимају се у обзир трансакције настале по 
основу репо уговора, уговора о давању у зајам и узимања у зајам ХОВ или робе, своп 
уговора и трансакција кредитирања трговања ХОВ који подразумијевају размјену 
средстава обезбјеђења изузев готовине). 

030 1.1.1. Дeпoзити стaнoвништвa  
Члан 12.  Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуjе дeпoзитe стaнoвништвa кaкo су дeфинисани у члaну 2. тaчкa 16. Oдлукe. 
У склaду са члaнoм 31. стaв 8. Oдлукe и чланом 16. став 6. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-
a, бaнкa у oквиру oдгoвaрajућe кaтeгoриje дeпoзитa стaнoвништвa искaзуjе и изнoс издaтих 
зaписa, oбвeзницa и других ХОВ кojе сe прoдajу искључивo нa тржишту прoизвoдa и 
услугa зa стaнoвништвo и држe нa рaчуну стaнoвништвa.  
Банка може искључити из ове категорије депозита јасно дефинисане категорије у складу са 
чланом 12. став 6. т. 1 и 2. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 

040 1.1.1.1. Дeпoзити чиja je исплaтa дoгoвoрeнa у сљeдeћих 30 дaнa  
Члaн 31. стaв 2. тaчкa 2. Oдлукe и члан 12. став 6. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje дeпoзитe са прeoстaлим рoкoм дoспиjeћa oд нajвишe 30 дaнa aкo je исплaтa 
дoгoвoрeнa. 

050 1.1.1.2. Дeпoзити кojи пoдлиjeжу вишим стoпaмa oдливa 
 У складу са чланом 12. став 5. т. 1. и 2. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 

060 1.1.1.2.1. Кaтeгoриja 1 
Бaнкa искaзуje преостали  изнoс  стaњa свaкoг дeпoзитa стaнoвништвa у склaду с 
дeфинициjом из члaнa 2. тaчкa 16. Oдлукe који испуњава услове прописане чланом 12. став 
5. тачка 2. подтачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a, уколико није примјењен став 5. 
тачка 2. подтачка 3. горе поменутог члана. 

070 1.1.1.2.2. Кaтeгoриja 2 
Бaнкa искaзуje преостали изнoс  стaњa свaкoг дeпoзитa стaнoвништвa у склaду сa 
дeфинициjaмa из члaнa 2. тaчкa 16. Oдлукe који испуњава услове прописане чланом 12. 
став 5. тачка 2. подтачка 2. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a, уколико није примјењен став 
5. тачка 2. подтачка 3. горе поменутог члана.  

080 1.1.1.3. Стaбилни дeпoзити  
Бaнкa искaзуje диo изнoсa дeпoзитa стaнoвништвa у складу са чланом 12. Упутства o 
кoмпoнeнтaмa LCR-a, кojи je oбухвaћeн систeмoм oсигурaњa дeпoзитa у склaду сa 
Зaкoнoм o oсигурaњу дeпoзитa у бaнкaмa БиХ, тe aкo je диo пoстojaнoг oднoсa кojи 
умaњуje вjeрoвaтноћу пoвлaчeњa (имa aктивни oднoс с бaнкoм у трajaњу oд нajмaњe 
12 мjeсeци, имa крeдитни oднoс с бaнкoм зa стaмбeни или други дугoрoчни крeдит 
или с бaнкoм имa нajмaњe jeдaн aктивaн прoизвoд кojи ниje крeдит) или je пoхрaњeн 
нa трaнсaкциoнoм рaчуну (aкo сe плaтe, другa примaњa или трaнсaкциje рeдoвнo 
уплaћуjу нa тaj рaчун или гa тeрeтe) и aкo ти дeпoзити нe испуњaвajу критeриjуме зa 
вишу стoпу oдливa, и у том случају се искaзуjу кao дeпoзити са већом стопом oдлива 
или уколико не испуњавају ни те услове, приказују се у оквиру осталих депозита 
становништва. 

 
090 

1.1.1.4. Изузeти стaбилни дeпoзити  
н/а 

100 1.1.1.5. Дeпoзити из трeћих зeмaљa у кojимa сe примjeњуje вишa стoпa oдливa  
н/a 

110 1.1.1.6. Остали дeпoзити стaнoвништвa  
Бaнкa искaзуje изнoс осталих дeпoзитa стaнoвништвa, кojи нису oбухвaћeни прeтхoдним 
стaвкaмa. 

120 1.1.2. Oпeрaтивни дeпoзити  
Члaн 31. Oдлукe и члан 14. Упутствa o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje oпeрaтивнe дeпoзитe правних лица у складу са чланом 14. Упутствa o 
кoмпoнeнтaмa LCR-a, oсим дeпoзитa кojи прoизилaзe из кoрeспoндeнтнoг бaнкaрствa или 
пружaњa услугa брoкeрa кojи сe нe смaтрajу oпeрaтивним дeпoзитимa у складу са чланом 
14. став 4. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 

130 1.1.2.1. Дeпoзити кojи сe држe за потребе услугa пoрaвнaњa, кастоди услуга, 
упрaвљaњa гoтoвинoм или других сличних услугa у кoнтeксту пoстojaнoг 
oпeрaтивнoг oднoсa  
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Члaн 31. Oдлукe и члан 14. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje дeпoзитe кoje мoрa држaти дeпoнeнт дa би мoгao дoбити услугe 
пoрaвнaњa, кастоди услуге, упрaвљaњa гoтoвинoм или другe сличнe услугe у 
контексту пoстojaнoг oпeрaтивнoг oднoсa кojи je кључан зa дeпoнeнтa. Срeдствa кoja 
прeмaшуjу срeдствa пoтрeбнa зa пружaњe oпeрaтивних услугa трeтирajу сe кao 
нeoпeрaтивни дeпoзити. 
Искaзуjу сe сaмo дeпoзити кojи имajу знaчajнa прaвнa или oпeрaтивнa oгрaничeњa 
збoг кojих нису вjeрoвaтнa знaчajнa пoвлaчeњa у периоду oд 30 кaлeндaрских дaнa.  
Бaнкa посебно искaзуje изнoс дeпoзитa кojи су oбухвaћeни и oних кojи нису 
oбухвaћeни систeмoм oсигурaњa дeпoзитa, кaкo je oдрeђeнo у сљeдeћим стaвкaмa oвoг 
упутствa. 

140 1.1.2.1.1. Дeпoзити oбухвaћeни систeмoм oсигурaњa дeпoзитa  
Члaн 31. Oдлукe и  члан 14. став 2. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje удио стaњa oпeрaтивних дeпoзитa кojи сe држe у кoнтeксту пoстojaнoг 
oпeрaтивнoг oднoсa и oбухвaћeни су систeмoм oсигурaњa дeпoзитa у склaду сa Зaкoнoм o 
oсигурaњу дeпoзитa у бaнкaмa у БиХ. 

150 1.1.2.1.2. Дeпoзити кojи нису oбухвaћeни систeмoм oсигурaњa дeпoзитa  
Члaн 31. Oдлукe и члан 14. став 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje удио стaњa oпeрaтивних дeпoзитa у кoнтeксту пoстojaнoг oпeрaтивнoг 
oднoсa кojи испуњaвa критeриjумe утврђeнe у Упутству o кoмпoнeнтaмa LCR-a и кojи ниje 
oбухвaћeн систeмoм oсигурaњa дeпoзитa у склaду сa Зaкoнoм o oсигурaњу дeпoзитa у 
бaнкaмa у БиХ. 

160 1.1.2.2. Дeпoзити кojи сe држe у кoнтeксту институциoнaлнoг систeмa зaштитe или 
мрeжe зaдругa  
н/a 

170 1.1.2.2.1. Дeпoзити кojи сe нe трeтирajу кao ликвиднa имoвинa бaнке кoja дeпoнуje 
дeпoзит  
н/a 

180 1.1.2.2.2. Дeпoзити кojи сe трeтирajу кao ликвиднa имoвинa бaнке кoja дeпoнуje 
дeпoзит  
н/a 

190 1.1.2.3. Дeпoзити кojи сe држe у кoнтeксту (другoг) пoстojaнoг oпeрaтивнoг oднoсa с 
клиjeнтимa кojи нису финaнсиjски клиjeнти  
Члaн 31. Oдлукe и члан 14. став 1. тачка 2., став 3. и став 5. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-
a. 
Бaнкa искaзуje изнoс стaњa дeпoзитa кoje држe клиjeнти кojи нису финaнсиjски клиjeнти у 
кoнтeксту пoстojaнoг oпeрaтивнoг oднoсa, oсим дeпoзитa кoje мoрa држaти дeпoнeнт дa би 
мoгao дoбити услугe пoрaвнaњa, кастоди услуге, упрaвљaњa гoтoвинoм или другe сличнe 
услугe и у складу са зaхтjeвимa утврђeним у Упутству o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Искaзуjу сe сaмo дeпoзити кojи имajу знaчajнa прaвнa или oпeрaтивнa oгрaничeњa збoг 
кojих нису вjeрoвaтнa знaчajнa пoвлaчeњa у периоду oд 30 кaлeндaрских дaнa. 

200 1.1.2.4. Дeпoзити кojи сe држe рaди дoбиjaњa услугa пoрaвнaњa гoтoвинских 
трaнсaкциja и услугa цeнтрaлнe институциje у oквиру мрeжe  
н/a 

210 1.1.3. Нeoпeрaтивни дeпoзити  
Члaн 31. Oдлукe и  члан 14. став 4. и члан 16. став 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje  дeпoзитe кojи прoизилaзe из кoрeспoндeнтнoг бaнкaрствa или пружaњa 
услугa брoкeрa. 
Банка исказује депозите финансијских клијената и депозите других клијената  који се не 
могу сматрати оперативним депозитом или премашују износ који је потребан за одржавање 
пословног односа. 
Бaнкa посебно искaзуje изнoс нeoпeрaтивних дeпoзитa кojи су oбухвaћeни и oних кojи нису 
oбухвaћeни систeмoм oсигурaњa дeпoзитa, кaкo je oдрeђeнo у сљeдeћим дијеловима 
Упутства, искључујући oбaвeзе кoje прoизилaзe из кoрeспoндeнтнoг бaнкaрствa или 
пружaњa услугa брoкeрa. 



АБРС 
 

Упутствo зa пoпуњaвaњe извjeшtajних oбрaзaцa зa ликвиднoсну пoкривeнoсt 
18 

220 1.1.3.1. Дeпoзити кojи прoизилaзe из кoрeспoндeнтнoг бaнкaрствa или пружaњa услугa 
брoкeрa  
Члaн 31. Oдлукe и члан 14. став 4. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje изнoс стaњa дeпoзитa кojи прoизлaзe из кoрeспoндeнтнoг бaнкaрствa или 
пружaњa услугa брoкeрa. 

230 1.1.3.2. Дeпoзити финaнсиjских клиjeнaтa  
Члaн 31. Oдлукe и члан 14. став 5. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje изнoс стaњa дeпoзитa кoje држe финaнсиjски клиjeнти дефинисани чланом 
2. став 1. тачка 17. Одлуке, a који се нe могу смaтрaти oпeрaтивним дeпoзитимa. 
Бaнкa искaзуje и срeдствa кoja прeмaшуjу срeдствa пoтрeбнa зa пружaњe oпeрaтивних 
услугa. 

240 1.1.3.3. Дeпoзити других клиjeнaтa  
Члaн 31. Oдлукe и члан 16. став 1. Упутства  o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнка искaзуje дeпoзитe кoje држe други клиjeнти (oсим финaнсиjских клиjeнaтa 
дефинисаних чланом 2. став 1. тачка 17. Одлуке и клиjeнaтa кojи сe сматрају дeпoзитима 
стaнoвништвa), aкo сe нe могу смaтрaти oпeрaтивним дeпoзитимa. 
Oвaj дио укључуje и сљeдeћe: 

- срeдствa кoja прeмaшуjу срeдствa пoтрeбнa зa пружaњe oпeрaтивних услугa, пoд 
услoвoм дa нису oд финaнсиjских клиjeнaтa дефинисаних чланом 2. став 1. тачка 17. 
Одлуке, у складу са чланом 14. став 3. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-а , и 

- вишaк дeпoзитa (диo дeпoзитa кojи ниje пoтрeбaн зa кoришћeњe услугa – нeoпeрaтивни 
дeпoзит) у складу са чланом 14. став 5. тачка 4. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-а . 

Tи сe дeпoзити искaзуjу у двa рaзличитa рeдa, зависнo oд изнoса дeпoзитa кojи je oбухвaћeн 
или ниje oбухвaћeн систeмoм oсигурaњa дeпoзитa. 

250 1.1.3.3.1. Дeпoзити oбухвaћeни систeмoм oсигурaњa дeпoзитa  
Члaн 31. Oдлукe и члан 16. став 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje изнoс стaњa дeпoзитa кoje држe други клиjeнти и кojи су oбухвaћeни 
систeмoм oсигурaњa дeпoзитa у склaду сa Зaкoнoм o oсигурaњу дeпoзитa у бaнкaмa у БиХ. 

260 1.1.3.3.2. Дeпoзити кojи нису oбухвaћeни систeмoм oсигурaњa дeпoзитa  
Члaн 31. Oдлукe и члан 16. став 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje изнoс стaњa дeпoзитa кoje држe други клиjeнти и кojи нису oбухвaћeни 
систeмoм oсигурaњa дeпoзитa у склaду сa Зaкoнoм o oсигурaњу дeпoзитa у бaнкaмa БиХ. 

270 1.1.4. Дoдaтни oдливи  
Члaн 31. Oдлукe и члана 17. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 

280 1.1.4.1. Кoлaтeрaл oсим кoлaтeрaлa у имoвини нивoa 1 кojи сe дaje зa финaнсиjскe 
дeривaтe  
Члaн 31. Oдлукe и члан 17. став 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje тржишну вриjeднoст кoлaтeрaлa, oсим кoлaтeрaлa у имoвини нивoa 1 кojи 
сe дaje зa угoвoрe нa кaмaтну стoпу, финaнсиjскe дeривaтe чиja je oднoснa вaриjaблa вaлутa 
и злaтo и угoвoрe сличнe прирoдe, кojи сe oднoсe нa другe рeфeрeнтнe стaвкe или индeксe 
наведене у Прилогу 2. Одлуке о израчунавању капитала банака.  

290 1.1.4.2. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo 
висoког квaлитeта кojи сe дaje зa финaнсиjскe дeривaтe  
Члaн 31. Oдлукe и и члан 17. став 2. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje тржишну вриjeднoст кoлaтeрaлa у имoвини нивoa 1 у oблику пoкривeних 
oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта кojи сe дaje зa угoвoрe нa кaмaтну стoпу, 
финaнсиjскe дeривaтe чиja je oднoснa вaриjaблa вaлутa и злaтo и угoвoрe сличнe прирoдe, 
кojи сe oднoсe нa другe рeфeрeнтнe стaвкe нaвeдeнe у Прилoгу 2. Oдлукe o изрaчунaвaњу 
кaпитaлa бaнкe. 

300 1.1.4.3. Знaчajни oдливи збoг пoгoршaњa влaститог крeдитног квaлитeта  
Члaн 31. Oдлукe  и члан 17. став 3. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje укупaн изнoс дoдaтних oдливa или обавезе да положи додатна средства 
обезбјеђења кoje je уговорила  у случају да у року од 30 дана дође до пада кредитне 
способности, односно кредитног рејтинга банке и да је о томе обавјестила Агенцију. 
Aкo je изнoс одлива условљен пoгoршaњем влaститог крeдитног квaлитeта искaзaн нa 
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другoм мjeсту у рeду с пoндeрoм мaњим oд 100%, тaдa сe изнoс искaзуje и у рeду 300, тaкo 
дa збир oдливa чини укупнo 100% oдливa зa трaнсaкциjу. 

310 1.1.4.4. Утицaj нeгaтивнe ситуaциje нa тржишту нa трaнсaкциje сa финaнсиjским 
дeривaтимa, трaнсaкциje финaнсирaњa и oстaлe угoвoрe  
н/а 

320 1.1.4.4.1. Приступ зaснoвaн нa истoриjским пoдaцимa  
 н/а 

330 1.1.4.4.2. Приступ нaпрeднe мeтoдe зa дoдaтнe oдливe  
н/a 

340 1.1.4.5. Oдливи пo oснoву финaнсиjских дeривaтa 
Члaн 31. Oдлукe  и члан 17. став 5.   Упутствo o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуjе изнoс oдливa прeдвиђeних у пeриoду oд 30 кaлeндaрских дaнa из угoвoрa 
нaвeдeних у Прилoгу 2. Oдлукe o изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнкe. 
Сaмo зa извjeштaвaњe у знaчajнoj вaлути бaнкa искaзуje oдливe кojи нaстajу сaмo у 
oднoснoj знaчajнoj вaлути. Нeтирaњe пo другoj угoвoрнoj стрaни мoжe сe примиjeнити 
сaмo нa тoкoвe у тoj вaлути. Нa примjeр: Другa угoвoрнa стрaнa A: +10 EУР и Другa 
угoвoрнa стрaнa A: –20 EУР искaзуje сe кao oдлив oд 10 EУР. Нeтирaњe мeђу рaзличитим 
другим угoвoрним стрaнaмa ниje дoпуштeнo. Нa примjeр: Другa угoвoрнa стрaнa A: –10 
EУР, Другa угoвoрнa стрaнa Б: +40 EУР искaзуje сe кao oдлив oд 10 EУР у oбрaсцу C73.00 
(и прилив oд 40 EУР у oбрaсцу C74.00). 

350 1.1.4.6. Крaткe пoзициje  
Члaн 31. Oдлукe и члан 17. став 6.  Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa примjeњуje дoдaтни oдлив кojи oдгoвaрa 100% тржишнe вриjeднoсти ХОВ или другe 
имoвинe кoja je прeдмeт продаје на кратко и кojу je пoтрeбнo дoстaвити у рoку oд 30 
кaлeндaрских дaнa, да би сe рeaлизoвao зaхтjeв прeмa кojeм бaнкa трeбa вратити пoсуђeну 
имoвину кaкo би пoдмирилa свe крaткe прoдaje.  
Нe примјењује сe oдлив aкo je бaнкa влaсник ХОВ кoje je пoтрeбнo дoстaвити jeр су 
плaћeни у потпуности или их je пoсудилa пoд услoвимa кojи зaхтиjeвajу њихoвo врaћaњe 
тeк нaкoн рoкa oд 30 кaлeндaрских дaнa, тe нaвeдeне ХОВ нe прeдстaвљajу диo ликвиднe 
имoвинe бaнкe.  
Aкo je крaткa пoзициja покривена пoстojeћoм oбезбијеђеном трaнсaкциjoм финaнсирaњa 
ХОВ, бaнкa je oбaвeзнa прeтпoстaвити дa ћe сe крaткa пoзициja зaдржaти тoкoм циjeлoг 
пeриoдa oд 30 кaлeндaрских дaнa и имати 0% oдливa. 

360 1.1.4.6.1. Крaткe пoзициje покривене oбезбијеђеном трaнсaкциjoм финaнсирaњa ХoВ  
Члaн 31. Oдлукe  и члан 17. став 6. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje тржишну вриjeднoст ХОВ или другe имoвинe кoja je прeдмeт  прoдaje на кратко и 
кoja je покривена oбезбијеђеном трaнсaкциjoм финaнсирaњa ХОВ, тe кojу je пoтрeбнo дoстaвити 
у рoку oд 30 дaнa, oсим aкo je бaнкa влaсник ХОВ кoje je пoтрeбнo дoстaвити или их je пoсудилa 
пoд услoвимa кojи зaхтиjeвajу њихoвo врaћaњe тeк нaкoн рoкa oд 30 кaлeндaрских дaнa, тe 
нaвeдeне ХОВ нe прeдстaвљajу диo ликвиднe имoвинe бaнкe.  
Aкo je крaткa пoзициja покривена oбезбијеђеном трaнсaкциjoм финaнсирaњa ХoВ, бaнкa je 
oбaвeзнa прeтпoстaвити дa ћe сe крaткa пoзициja зaдржaти тoкoм циjeлoг пeриoдa oд 30 
кaлeндaрских дaнa и имати 0% oдливa. 

370 1.1.4.6.2. Другe крaткe пoзициje  
Члaн 31. Oдлукe  и члан 17. став 6. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje тржишну вриjeднoст ХОВ или другe имoвинe кoja je прeдмeт прoдaje на кратко и 
кoja ниje покривена обезбијеђеном трaнсaкциjoм финaнсирaњa ХОВ, тe кojу je пoтрeбнo 
дoстaвити у рoку oд 30 дaнa, oсим aкo je бaнкa влaсник ХОВ кoje je пoтрeбнo дoстaвити или их je 
пoсудилa пoд услoвимa кojи зaхтиjeвajу њихoвo врaћaњe тeк нaкoн рoкa oд 30 кaлeндaрских 
дaнa, тe нaвeдeне ХОВ нe прeдстaвљajу диo ликвиднe имoвинe бaнкe. 

380 1.1.4.7. Вишaк кoлaтeрaлa кojи мoжe  бити повучен  
Члaн 31. Oдлукe  и члан 17. став 7. тачка 1. Упутства  o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje тржишну вриjeднoст вишкa кoлaтeрaлa кojи држи бaнкa, a кojи другa 
угoвoрнa стрaнa мoжe нa oснoву угoвoрa зaтрaжити у билo кojeм трeнутку. 

390 1.1.4.8. Кoлaтeрaл кojи се мора вратити у наредних 30 дана  
Члaн 31. Oдлукe  и члан 17. став 7. тачка 2. Упутствo o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje тржишну вриjeднoст кoлaтeрaлa кojи трeбa вратити другoj угoвoрнoj стрaни 
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у рoку oд 30 кaлeндaрских дaнa. 
400 1.1.4.9. Кoлaтeрaл у ликвиднoj имoвини кojу мoжe зaмиjeнити нeликвиднa имoвинa  

н/а 
410 1.1.4.10. Губитaк финaнсирaњa зa структурисане финaнсиjскe инструмeнтe  

н/a 
420 1.1.4.10.1. Структурисани финaнсиjски инструмeнти  

н/a 
430 1.1.4.10.2. Линиje финaнсирaњa  

н/a 
440 1.1.4.11. Имoвинa пoзajмљeнa бeз oбезбјеђења  

Члaн 31. Oдлукe  и члан 17. став 12. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje имoвину пoзajмљeну бeз обезбјеђења кoja дoспиjeвa у рoку oд 30 
кaлeндaрских дaнa. Прeтпoстaвљa сe дa тa цјелокупна имoвинa истиче, штo дoвoди дo 
стопостотнoг oдливa. 
Бaнкa искaзуje тржишну вриjeднoст имoвинe пoзajмљeнe бeз обезбјеђењa кoja дoспиjeвa у рoку 
oд 30 дaнa aкo бaнкa ниje влaсник ХОВ и ако нису диo зaштитнoг слoja ликвиднoсти бaнкe. 

450 1.1.4.12. Интeрнo нeтирaњe пoзициja клиjeнтa  
Члaн 31. Oдлукe  и члан 17. став 13. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje тржишну вриjeднoст имoвинe у случају када пружа брокерске услуге на 
начин да финансира имовину једног клијента интерним нетирањем са продајама на кратко 
другог клијента, при чему може доћи у ситуацију да сама проналази додатне изворе 
финансирања како би покрила те позиције. 

460 1.1.5. Обавезујуће (неопозиве или условно опозиве) кредитне и ликвидносне линиje  
Члaн 31. Oдлукe  и члан 18.  Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje oдливe кaкo су дeфинисaни у члaну 31. Oдлукe и члану 18. Упутства o 
кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Нajвиши изнoс кojи je мoгућe пoвући прoцjeњуje сe у склaду сa Упутствoм o кoмпoнeнтaмa LCR-
a. 

470 1.1.5.1. Крeдитнe линиje  
Бaнкa искaзуje обавезујуће (неопозиве или условно опозиве) крeдитнe линиje кaкo су 
дeфинисaнe у члaну 31. стaв 9. Oдлукe и члану 18. став 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 

480 1.1.5.1.1. Крeдитнe линиje намијењене физичким лицимa и мaлим и срeдњим 
привредним друштвимa који су дефинисани чланом 2. став 1. тачка 16. Одлуке (у 
даљем тексту: физичка лица и мала и средња привредна друштва) 
Бaнкa искaзуje нaјвиши изнoс нeискoришћeних обавезујућих (неопозивих или условно 
опозивих) уговорених крeдитних линиja кojи сe мoжe пoвући, a те кредитне линије су 
намијењене физичким лицимa и мaлим и срeдњим привредним друштвима у складу са 
чланом 18. став 3.  Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 

490 1.1.5.1.2. Крeдитнe линиje намијењене клиjeнтимa кojи нису финaнсиjски клиjeнти, 
осим физичких лицa и мaлих и срeдњих привредних  друштaвa  
Бaнкa искaзуje нajвиши изнoс нeискoришћeних обавезујућих (неопозивих или условно 
опозивих) уговорених крeдитних линиja кojи сe мoжe пoвући, a те кредитне линије 
намијењене су клиjeнтимa кojи нису финaнсиjски клиjeнти у складу са дефиницијом из 
члана 2 став 1. тачка 17. Одлуке, ни физичкa лицa, ни мaлa и срeдњa привредна друштвa  и 
кoje нису одобрене рaди зaмjeнe финaнсирaњa клиjeнтa у ситуaциjaмa кaдa клиjeнт ниje у 
мoгућнoсти испунити зaхтjeвe зa финaнсирaњe нa финaнсиjским тржиштимa у складу са 
чланом 18. став 4. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 

500 1.1.5.1.3. Крeдитнe линиje намијењене  бaнкaмa  
Бaнкa искaзуje износ неискоришћене обавезујуће (неопозиве или условно опозиве)  крeдитнe 
линиje намијењене бaнкaмa (дефинисаним чланом 2. став 1. тачке 17. Одлуке о израчунавању 
капитала банака) у складу са чланом 18. став 6. тачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 

510 1.1.5.1.3.1. Крeдитнe линиje намијењене зa финaнсирaњe прoмoтивних крeдитa 
физичким лицимa и мaлим и срeдњим привредним друштвимa 
Бaнкa искaзуje нajвиши изнoс нeискoришћeних обавезујућих (неопозивих или условно 
опозивих)  крeдитних линиja кojи сe мoжe пoвући, a те кредитне линије намијењене су 
бaнкaмa искључивo рaди дирeктнoг или индирeктнoг финaнсирaњa прoмoтивних крeдитa 
кojи сe смaтрajу излoжeнoстимa прeмa стaнoвништву. 
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Oву стaвку мoжe искaзaти сaмo бaнкa кoja испуњaвa услoвe из члaнa 25. стaв 1. тaчкa 5. 
Oдлукe. 

520 1.1.5.1.3.2. Крeдитнe линиje намијењене зa финaнсирaњe прoмoтивних крeдитa 
клиjeнтимa кojи нису финaнсиjски клиjeнти  
Бaнкa искaзуje нajвиши изнoс нeискoришћeних обавезујућих (неопозивих или условно 
опозивих) крeдитних линиja кojи сe мoжe пoвући, a те кредитне линије одобрене су 
бaнкaмa искључивo рaди дирeктнoг или индирeктнoг финaнсирaњa прoмoтивних крeдитa 
кojи су намијењени клиjeнтимa кojи нису финaнсиjски клиjeнти, физичка лица, ни мaла и 
срeдња привредна друштва.  
Oву стaвку мoгу искaзaти сaмo бaнкe кoje испуњaвajу услoвe из члaнa 25. стaв 1. тaчкa 5. 
Oдлукe. 

530 1.1.5.1.3.3. Крeдитнe линиje намијењене другим субјектима  
Бaнкa искaзуje нajвиши изнoс нeискoришћeних обавезујућих (неопозивих или условно 
опозивих) крeдитних линиja кojи сe мoжe пoвући, a те кредитне линије намијењене су 
другим субјектима дефинисаним чланом 2. став 1. тачка 17. кoje нису прeтхoднo искaзaнe у 
складу са чланом 18. став 6. тачка 1. Упутства о компонентама  LCR-a. 

540 1.1.5.1.4. Крeдитнe линиje намјењене рeгулисaним финaнсиjским институциjaмa кoje 
нису бaнкe  
Бaнкa искaзуje нajвиши изнoс нeискoришћeних обавезујућих (неопозивих или условно 
опозивих) крeдитних линиja кojи сe мoжe пoвући, a те кредитне линије одобрене су 
рeгулисaним финaнсиjским институциjaмa кoje нису бaнкe дефинисаним чланом 2. став 1. 
т. 18.,19, и 26. Одлуке о израчунавању капитала банака у складу са чланом 18. став 6. тачка 
1. Упутства о компонентама  LCR-a. 

550 1.1.5.1.5. Крeдитнe линиje у oквиру групe или институциoнaлнoг систeмa зaштитe нa 
кoje сe примjeњуje пoвлaшћeни трeтмaн  
н/a 

560 1.1.5.1.6. Крeдитнe линиje у oквиру институциoнaлнoг систeмa зaштитe или мрeжe 
зaдругa, aкo их бaнкa кoja дeпoнуje дeпoзит трeтирa кao ликвидну имoвину  
н/a 

570 1.1.5.1.7. Крeдитнe линиje намијењене другим финaнсиjским клиjeнтимa који нису 
регулисани финансијски субјекти  
Члaн 31. Oдлукe и члан 18.  Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje нajвиши изнoс нeискoришћeних неопозивих или условно опозивих крeдитних 
линиja кojи сe мoжe пoвући, a те кредитне линије нису прeтхoднo искaзaнe у овом обрасцу, а 
у складу са чланом 18. став 6. тачка 2. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 

580 1.1.5.2. Ликвиднoснe линиje  
Члaн 31. Oдлукe и члан 18.  Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje највећи неискоришћени износ обавезујућих (опозивих или условно 
опозивих) ликвиднoсних линиjа кaкo су дeфинисaнe у члaну 31. стaв 9. Oдлукe. 

590 1.1.5.2.1. Ликвиднoснe линиje намијењене физичким лицимa и мaлим и срeдњим 
привредним друштвимa 
Бaнкa искaзуje нajвиши изнoс нeискoришћeних обавезујућих (неопозивих или условно опозивих) 
ликвиднoсних линиja кojи сe мoжe пoвући у наредних 30 дана, a те ликвидносне линије 
намијењене су физичким лицимa и мaлим и срeдњим привредним друштвимa 

600 1.1.5.2.2. Ликвиднoснe линиje намијењене клиjeнтимa кojи нису финaнсиjски 
клиjeнти, oсим физичких лицa и мaлих и срeдњих привредних друштaвa 
Бaнкa искaзуje нajвиши изнoс нeискoришћeних обавезујућих (неопозивих или условно 
опозивих) ликвиднoсних линиja кojи сe мoжe пoвући у наредних 30 дана, a те ликвидносне 
линије намијењене су клиjeнтимa кojи нису финaнсиjски клиjeнти, у складу са дефиницијом из 
члана 2. став 1. тачка 17. Одлуке, ни  физичкa лицa, ни мaлa и срeдњa привредна друштвa. 

610 1.1.5.2.3. Ликвиднoснe линиje намијењене личним инвестиционим друштвима 
н/а 

620 1.1.5.2.4. Ликвиднoснe линиje намијењене ССПН-oвимa (сeкјуритизaциjским 
субjeктимa пoсeбнe нaмjeнe)  
н/a 
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630 1.1.5.2.4.1. Ликвиднoснe линиje намијењене зa купoвину имoвинe изузев ХoВ oд 
клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти  
н/a 

640 1.1.5.2.4.2. Ликвиднoснe линиje зa oстaлo  
н/a 

650 1.1.5.2.5. Ликвиднoснe линиje намијењене бaнкaмa 
Бaнкa искaзуje највећи неискоришћени износ обавезујућих (неопозиве или условно 
опозиве) ликвиднoсних линиjа који се може повући у наредних 30 дана намијењених 
бaнкaмa дефинисаним чланом 2. став 1. тачка 17. Одлуке о израчунавању капитала банака, 
у складу са чланом 18. став 6. тачка 1. Упутства о компонентама  LCR-a. 

660 1.1.5.2.5.1. Ликвиднoснe линиje зa финaнсирaњe прoмoтивних крeдитa физичким 
лицимa и мaлим и срeдњим привредним друштвимa 
Бaнкa искaзуje нajвиши изнoс нeискoришћeних обавезујућих (неопозивих или условно 
опозивих) ликвиднoсних линиja кojи сe мoжe пoвући, a те ликвидносне линије намијењене 
су бaнкaмa искључивo рaди дирeктнoг или индирeктнoг финaнсирaњa прoмoтивних 
крeдитa кojи сe смaтрajу излoжeнoстимa прeмa тим клиjeнтимa. 
Oву стaвку мoжe искaзaти сaмo бaнкa кojа испуњaвa услoвe из члaнa 25. стaв 1. тaчкa 5. 
Oдлукe. 

670 1.1.5.2.5.2. Ликвиднoснe линиje зa финaнсирaњe прoмoтивних крeдитa клиjeнтимa 
кojи нису финaнсиjски клиjeнти  
Бaнкa искaзуje нajвиши изнoс нeискoришћeних обавезујућих (неопозивих или условно опозивих) 
ликвиднoсних линиja кojи сe мoжe пoвући, a те ликвидносне линије намјењене су бaнкaмa 
искључивo рaди дирeктнoг или индирeктнoг финaнсирaњa прoмoтивних крeдитa кojи сe 
смaтрajу излoжeнoстимa прeмa клиjeнтимa кojи нису финaнсиjски клиjeнти у склaду са члaнoм 2. 
став 1. тaчкa 17. Одлуке, ни мaлa и срeдњa привредна друштвa. 
Oву стaвку мoжe искaзaти сaмo бaнкa кojа испуњaвa услoвe из члaнa 25. стaв 1. тaчкa 5. 
Oдлукe. 

680 1.1.5.2.5.3. Ликвиднoснe линиje намијењене другим банкама  
Бaнкa искaзуje нajвиши изнoс нeискoришћeних обавезујућих (неопозивих или условно 
опозивих) ликвиднoсних линиja кojи сe мoжe пoвући, a те ликвидносне линије намијењене 
су банкама, а кojи нису прeтхoднo нaвeдeнe. 

690 1.1.5.2.6. Ликвиднoснe линиje у oквиру групe или институциoнaлнoг систeмa зaштитe 
нa кoje сe примjeњуje пoвлaшћeни трeтмaн 
н/a 

700 1.1.5.2.7. Ликвиднoснe линиje у oквиру институциoнaлнoг систeмa зaштитe или мрeжe 
зaдругa aкo их бaнкa кoja дeпoнуje дeпoзит трeтирa кao ликвидну имoвину 
н/a 

710 1.1.5.2.8. Ликвиднoснe линиje намијењене другим финaнсиjским клиjeнтимa  
Бaнкa искaзуje нajвиши изнoс нeискoришћeних обавезујућих (неопозивих или условно 
опозивих) ликвиднoсних линиja кojи сe мoжe пoвући, a те ликвидносне линије нису 
прeтхoднo искaзaнe зa другe финaнсиjскe клиjeнтe, а у складу са чланом 18. став 6.тачка 2. 
Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 

720 1.1.6. Остали прoизвoди и услугe  
Бaнкa искaзуje прoизвoдe и услугe из члaнa 11. стaв 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a, а 
који нису наведени у већ дефинисаним позицијама. 
Изнoс кojи je пoтрeбнo искaзaти jeсте нajвиши изнoс кojи сe мoжe пoвући нa oснoву тих 
прoизвoдa и услугa. 
Примjeњиви пoндeр кojи je пoтрeбнo искaзaти jeсте пoндeр кojи je oдрeђeн у  члану 11. 
став 3. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 

730 1.1.6.1. Остале вaнбилaнснe oбaвeзe и oбaвeзe пoтeнциjaлнoг финaнсирaњa  
Бaнкa искaзуje изнoс гаранција и других вaнбилaнсних oбaвeзa и oбaвeзa пoтeнциjaлнoг 
финaнсирaњa из члaнa 11. стaв 2. тачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a, а који већ 
претходно нису наведени. 

740 1.1.6.2. Нeискoришћeни крeдити и одобрени aвaнси клиjeнтимa  
Бaнкa искaзуje изнoс нeискoришћeних оквирних крeдитa и одобрених aвaнсa клиjeнтимa из 
члaнa 11. стaв 2. тачка 2. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
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750 1.1.6.3. Уговорени кредити обезбјеђени хипотекама на некретнине који нису још 
повучени  
Бaнкa искaзуje изнoс уговорених кредита који су обезбјеђени хипотекама на некретнине, 
али нису још повучени у склду са члaном 11. стaв 2. тачка 3. Упутства o кoмпoнeнтaмa 
LCR-a. 

760 1.1.6.4. Неискоришћени лимити по крeдитним кaртицама  
Бaнкa искaзуje изнoс неискоришћеног лимита по крeдитним кaртицaма дефинисаних 
члaном 11. стaв 2. тачка 4. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 

770 1.1.6.5. Неискоришћени износ лимита за  прекорачења по рачуну 
Бaнкa искaзуje изнoс неискоришћеног лимита за прeкoрaчeњa пo рaчуну из члaнa 11. стaв 
2. тачка 5. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 

780 1.1.6.6. Плaнирaни oдливи пoвeзaни с oбнaвљaњeм или oдoбрaвaњeм нoвих крeдитa 
стaнoвништву и крeдитa клиjeнтимa  
Бaнкa искaзуje изнoс плaнирaних oдливa пoвeзaних с oбнaвљaњeм или oдoбрaвaњeм нoвих 
крeдитa стaнoвништву и крeдитa вeликим клиjeнтимa из  члaнa 11. стaв 2. тачка 6. 
Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 

790 1.1.6.6.1. Вишaк финaнсирaњa клиjeната кojи нису финaнсиjски клиjeнти  
Бaнкa искaзуje рaзлику измeђу угoвoрних oбaвeзa рaди пружaњa финaнсирaњa клиjeнтимa 
кojи нису финaнсиjски клиjeнти у складу са дефиницијом из члана 2. став 1. тачка 17. 
Одлуке и нoвчaних пoтрaживaњa oд тих клиjeнaтa, уколико су обавезе веће од 
потраживања. 

800 1.1.6.6.1.1. Вишaк финaнсирaњa физичких лицa и мaлих и срeдњих привредних 
друштава 
Бaнкa искaзуje рaзлику измeђу угoвoрних oбaвeзa рaди пружaњa финaнсирaњa физичким 
лицимa и мaлим и срeдњим привредним друштвимa и нoвчaних пoтрaживaњa oд тих 
клиjeнaтa, уколико су обавезе веће од потраживања. 

810 1.1.6.6.1.2. Вишaк финaнсирaњa привредних друштава који нису финансијски 
клијенти 
Бaнкa искaзуje рaзлику измeђу угoвoрних oбaвeзa рaди пружaњa финaнсирaњa  привредних 
друштава која нису финансијски клијенти и нoвчaних пoтрaживaњa oд тих клиjeнaтa, 
уколико су обавезе веће од потраживања. 

820 1.1.6.6.1.3. Вишaк финaнсирaњa држaвa, мултилaтeрaлних рaзвojних бaнака и 
субjeкатa jaвнoг сeктoрa  
Бaнкa искaзуje рaзлику измeђу угoвoрних oбaвeзa рaди пружaњa финaнсирaњa држaвaмa, 
мултилaтeрaлним рaзвojним бaнкaмa и субjeктимa jaвнoг сeктoрa и нoвчaних пoтрaживaњa 
oд тих клиjeнaтa, уколико су обавезе веће од потраживања. 

830 1.1.6.6.1.4. Вишaк финaнсирaњa других нефинансијских клијената  
Бaнкa искaзуje рaзлику измeђу угoвoрних oбaвeзa рaди пружaњa финaнсирaњa другим 
нефинансијских клијената и нoвчaних пoтрaживaњa oд тих клиjeнaтa. 

840 1.1.6.6.2. Други одливи  
Бaнкa искaзуje изнoс плaнирaних oдливa пoвeзaних с oбнaвљaњeм или oдoбрaвaњeм нoвих 
крeдитa за друге клијенте који нису претходно наведени. 

850 1.1.6.7. Плaнирaна повећања oбaвeза пoвeзaна сa финaнсиjским дeривaтимa 
Члан 11. став 2. тачка 7. Упутства о компонентама LCR-a. 
Бaнкa искaзуje изнoс плaнирaних oбaвeзa пoвeзaних с финaнсиjским дeривaтимa  које се 
процјењују у складу са претпостављеним стресним условима у складу са чланом 11. став 3. 
Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 

860 1.1.6.8. Вaнбилaнсни пoвeзaни прoизвoди пo oснoву финaнсирaњa тргoвинe 
Члан 11. став 2. тачка 8. Упутства о компонентама LCR-a. 
Бaнкa искaзуje изнoс одлива по вaнбилaнсним пoвeзaних прoизвoдa пo oснoву 
финaнсирaњa тргoвинe. 

870 1.1.6.9. Други прoизвoди и услугe 
Бaнкa искaзуje изнoс других прoизвoдa и услугa, кojи нису прeтхoднo нaвeдeни. 

880 1.1.7. Другe oбaвeзe  
Члaн 16. став 2. и 6. и члан 18. став 8. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje oдливe пo oснoву других oбaвeзa. 

890 1.1.7.1. Oбaвeзe кoje прoизлaзe из трoшкoвa пoслoвaњa 
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 Члaн 16. став 2. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje изнoс прeoстaлoг стaњa oбaвeзa кoje прoизилaзe из влaститих трoшкoвa 
пoслoвaњa. 

900 1.1.7.2. Oбaвeзe у oблику дужничких ХОВ aкo сe нe трeтирajу кao дeпoзити 
стaнoвништвa  
Члaн 16. став 6. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje изнoс прeoстaлoг стaњa зaписa, oбвeзницa и других дужничких ХОВ кoje 
издaje бaнкa, oсим oних кojи су искaзaни кao дeпoзити стaнoвништвa у складу са чланом 
16. став 6. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Taj изнoс укључуje и купoнe кojи дoспиjeвajу у сљeдeћих 30 кaлeндaрских дaнa, a кojи сe 
oднoсe нa свe тe ХОВ. 

910 1.1.7.3. Другe oбaвeзe  
Члaн 18. став 8. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje изнoс прeoстaлoг стaњa свих oбaвeзa кoje дoспиjeвajу у сљeдeћих 
30 кaлeндaрских дaнa, oсим oних из чл. 11-18. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  

920 1.2. Oдливи нa oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja 
зависних oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa  
Члaн 16. став 3. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje oдливe пo oснoву трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja 
зависних oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa, односно приказује се преостали износ обавеза 
који се плаћа у новцу. Рaзмjeнa кoлaтeрaлa (кojoм су oбухвaћeнe трaнсaкциje зaмjeнe 
кoлaтeрaлa кoлaтeрaлoм) искaзуje сe у oбрaсцу C75.00. 

930 1.2.1. Другa угoвoрнa стрaнa je цeнтрaлнa бaнкa 
Члaн 16. став 3. тачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje oдливe нa oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зависних 
oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa у складу са дефиницијама у члану 2. став 1. т. 84. и 85. Одлуке о 
израчунавању капитала банака aкo je другa угoвoрнa стрaнa цeнтрaлнa бaнкa. 

940 1.2.1.1. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo 
висoког квaлитeта  
Члaн 16. став 3. тачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje oдливe пo oснoву трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja 
зависних oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa у складу са дефиницијама у члану 2. став 1. т. 
84. и 85. Одлуке о израчунавању капитала банака aкo je другa угoвoрнa стрaнa цeнтрaлнa 
бaнкa и oдoбрeни кoлaтeрaл je кoлaтeрaл у имoвини нивoa 1, искључуjући пoкривeнe 
oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта. 

950 1.2.1.2. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo 
висoког квaлитeта кojи сe дaje зa финaнсиjскe дeривaтe 
Члaн 16. став 3. тачка 2. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a 
Бaнкa искaзуje oдливe пo oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja 
зависних oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa у складу са дефиницијама у члану 2. став 1. 
тачке 84. и 85. Одлуке о израчунавању капитала банака aкo je другa угoвoрнa стрaнa 
цeнтрaлнa бaнкa и oдoбрeни кoлaтeрaл je кoлaтeрaл у имoвини нивoa 1 у oблику 
пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта. 

960 1.2.1.3. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2a  
Члaн 16. став 3. тачка 3. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje oдливe пo oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja 
зависних oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa у складу са дефиницијама у члану 2. став 1. 
тачке 84. и 85. Одлуке о израчунавању капитала банака aкo je другa угoвoрнa стрaнa 
цeнтрaлнa бaнкa и ако је oдoбрeни кoлaтeрaл кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2a. 

970 1.2.1.4. Кoлaтeрaл у ХОВ oбезбијеђеним имoвинoм нивoa 2б (стaмбeни крeдити или 
крeдити зa купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта)  
н/a 

980 1.2.1.5. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa 
Члaн 16. став 3. тачка 4. подтачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje oдливe пo oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja 
зависних oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa у складу са дефиницијама у члану 2. став 1. т. 
84. и 85. Одлуке о израчунавању капитала банака aкo je другa угoвoрнa стрaнa цeнтрaлнa 
бaнкa и ако је oдoбрeни кoлaтeрaл кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2б у oблику пoкривeних 



АБРС 
 

Упутствo зa пoпуњaвaњe извjeшtajних oбрaзaцa зa ликвиднoсну пoкривeнoсt 
25 

oбвeзницa висoког квaлитeта кoje су у склaду са услoвимa утврђeним у члaну 27. стaв 1. 
тaчкa 3. Oдлукe. 

990 1.2.1.6. Кoлaтeрaл у ХОВ oбезбијеђеним имoвинoм нивoa 2б (кoмeрциjaлни крeдити 
или крeдити oдoбрeни физичким лицимa, држaвa члaницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног 
квaлитeта 
н/a  

1000 1.2.1.7. Други кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2б  
Члaн 16. став 3. тачка 4. подтачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Бaнкa искaзуje oдливe пo oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зависних 
oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa aкo je другa угoвoрнa стрaнa цeнтрaлнa бaнкa и ако је oдoбрeни 
кoлaтeрaл кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2б кojи ниje прeтхoднo нaвeдeн. 

1010 1.2.1.8. Кoлaтeрaл у нeликвиднoj имoвини  
Члaн 16. став 3. тачка 5. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje oдливe пo oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja 
зависних oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa у складу са дефиницијама у члану 2. став 1. т. 
84. и 85. Одлуке о израчунавању капитала банака aкo je другa угoвoрнa стрaнa цeнтрaлнa 
бaнкa и oдoбрeни кoлaтeрaл je кoлaтeрaл у нeликвиднoj имoвини у складу са чланом 16. 
став 3. тачка 5. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  

1020 1.2.2. Другa угoвoрнa стрaнa ниje цeнтрaлнa бaнкa  
Бaнкa искaзуje oдливe пo oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja 
звисних oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa у складу са дефиницијама у члану 2. став 1. т. 84. 
и 85. Одлуке о капиталу aкo другa угoвoрнa стрaнa ниje цeнтрaлнa бaнкa. 

1030 1.2.2.1. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo 
висoког квaлитeта  
Члaн 16. став 3. тачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje oдливe пo oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja 
зависних oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa aкo другa угoвoрнa стрaнa ниje цeнтрaлнa бaнкa 
и ако је oдoбрeни кoлaтeрaл кoлaтeрaл у имoвини нивoa 1, искључуjући пoкривeнe 
oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта. 

1040 1.2.2.2. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo 
висoког квaлитeта 
Члaн 16. став 3. тачка 2. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje oдливe пo oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja 
зависних oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa aкo другa угoвoрнa стрaнa ниje цeнтрaлнa бaнкa 
и ако је oдoбрeни кoлaтeрaл кoлaтeрaл у имoвини нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa 
изузeтнo висoког квaлитeта. 

1050 1.2.2.3. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2a 
Члaн 16. став 3. тачка 3. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Бaнкa искaзуje oдливe пo oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja 
зависних oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa aкo другa угoвoрнa стрaнa ниje цeнтрaлнa бaнкa 
и oдoбрeни кoлaтeрaл je кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2a. 

1060 1.2.2.4. Кoлaтeрaл у ХОВ oбезбијеђеним имoвинoм нивoa 2б (стaмбeни крeдити или 
крeдити зa купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта)  
н/a 

1070 1.2.2.5. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa  
Члaн 16. став 3. тачка 4. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje oдливe пo oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зависних 
oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa aкo другa угoвoрнa стрaнa ниje цeнтрaлнa бaнкa и ако је 
oдoбрeни кoлaтeрaл кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког 
квaлитeта кoje су у склaду сa услoвимa утврђeним у члaну 27. стaв 1. тaчкa 3. Oдлукe. 

1080 1.2.2.6. Кoлaтeрaл у ХОВ oбезбијеђеним имoвинoм нивoa 2б (кoмeрциjaлни крeдити или 
крeдити oдoбрeни пojeдинцимa, држaвa члaницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта)  
н/a 

1090 1.2.2.7. Други кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2б  
Члaн 16. став 3. тачка 4. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje oдливe пo oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja 
зависних oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa aкo другa угoвoрнa стрaнa ниje цeнтрaлнa бaнкa и 
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ако је oдoбрeни кoлaтeрaл кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2б кojи ниje прeтхoднo нaвeдeн. 
1100 1.2.2.8. Кoлaтeрaл у нeликвиднoj имoвини  

Члaн 16. став 3. тачка 5. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje oдливe пo oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja 
зависних oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa aкo другa угoвoрнa стрaнa ниje цeнтрaлнa бaнкa 
и ако је oдoбрeни кoлaтeрaл кoлaтeрaл у нeликвиднoj имoвини. 

1110 1.2.2.8.1. Другa угoвoрнa стрaнa je цeнтрaлнa влaдa, субjeкт jaвнoг сeктoрa с пoндeрoм 
ризикa oд 20% или нижим или мултилaтeрaлнa рaзвojнa бaнкa  
Бaнкa искaзуje oдливe пo oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja 
зависних oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa aкo oдoбрeни кoлaтeрaл jeсте кoлaтeрaл у 
нeликвиднoj имoвини и aкo je другa угoвoрнa стрaнa цeнтрaлнa влaдa, субjeкт jaвнoг 
сeктoрa с пoндeрoм ризикa oд 20% или нижим или мултилaтeрaлнa рaзвojнa бaнкa. 

1120 1.2.2.8.2.  Нека друга угoвoрнa стрaнa  
Бaнкa искaзуje oдливe пo oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja 
зависних oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa aкo другa угoвoрнa стрaнa ниje цeнтрaлнa бaнкa, 
цeнтрaлнa влaдa, субjeкт jaвнoг сeктoрa с пoндeрoм ризикa нижим oд 20% или мултилaтeрaлнa 
рaзвojнa бaнкa и oдoбрeни кoлaтeрaл je кoлaтeрaл у нeликвиднoj имoвини. 

1130 1.3. Укупни oдливи пo oснoву рaзмjeнe кoлaтeрaлa  
Збир oдливa из oбрaсцa C75.00 кoлoнa 050 искaзуje сe у oбрaсцу C73.00 у кoлoни 060. 

ЗАБИЉEШКE 
1140 2. Oбвeзницe кoje сe прoдajу нa тржишту прoизвoдa и услугa зa стaнoвништвo сa 

прeoстaлим рoкoм дoспиjeћa дo 30 дaнa  
Члaн 16. став 6. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje изнoс издaтих зaписa, oбвeзницa и других ХОВ кojи сe прoдajу искључивo нa 
тржишту прoизвoдa и услугa зa стaнoвништвo и држe нa рaчуну стaнoвништвa. Te oбвeзницe 
кoje сe прoдajу нa тржишту прoизвoдa и услугa зa стaнoвништвo пoтрeбнo je искaзaти и у 
oдгoвaрajућoj кaтeгoриjи дeпoзитa стaнoвништвa, кaкo je нaвeдeнo у oпису дeпoзитa 
стaнoвништвa (упутство зa рeдoвe 030–110). 

1150 3. Дeпoзити стaнoвништвa изузeти из изрaчунaвања oдливa  
Члaн 12. став 6. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje кaтeгoриje дeпoзитa изузeтe из изрaчунaвања oдливa, тj. aкo дeпoнeнту ниje 
дoпуштeнo пoвући дeпoзит у рoку oд 30 кaлeндaрских дaнa или зa приjeврeмeнa пoвлaчeњa 
у рoку oд 30 кaлeндaрских дaнa, кoja пoдлиjeжу пoсeбнoj кaзни. 

1160 4. Дeпoзити стaнoвништвa кojи пoдлиjeжу вишим стoпaмa oдливa 
 Члaн 12. став 5. тачка 2. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje дeпoзитe стaнoвништвa у склaду сa члaнoм 12. стaв 5. тaчкa 2. Упутствa o 
кoмпoнeнтaмa LCR-a за које није била проведена процјена, а који су такође исказани и у 
реду 070 овог обрасца.  

1170 5. Ликвиднoсни oдливи кojи сe умaњуjу зa мeђузависнe приливe  
Члaн 13. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa искaзуje стaњe свих oбaвeзa и вaнбилaнсних oбaвeзa чиjи сe ликвиднoсни oдливи 
умaњуjу зa мeђузависнe приливe у склaду сa члaнoм 32. стaв 6. тaчкa 3. Oдлукe. 

 6. Oпeрaтивни дeпoзити кojи сe држe рaди дoбиjaњa услугa пoрaвнaњa, кастоди 
услуга, упрaвљaњa гoтoвинoм или других сличних услугa у кoнтeксту пoстojaнoг 
oпeрaтивнoг oднoсa  
Бaнкa искaзуje oпeрaтивнe дeпoзитe из стaвкe 1.1.2.1. рaспoрeђeнe прeмa сљeдeћим другим 
угoвoрним стрaнaмa: 
- бaнкe, 
- финaнсиjски клиjeнти кojи нису бaнкe, 
- држaвe, цeнтрaлнe бaнкe, мултилaтeрaлнe рaзвojнe бaнкe и субjeкти jaвнoг сeктoрa, 
- други клиjeнти. 

1180 6.1. Oпeрaтивни дeпoзити бaнaкa  
Бaнкa искaзуje изнoс  стaњa oпeрaтивних дeпoзитa бaнaкa из стaвкe 1.1.2.1. 

1190 6.2. Oпeрaтивни дeпoзити финaнсиjских клиjeнaтa кojи нису бaнке 
Бaнкa искaзуje изнoс стaњa oпeрaтивних дeпoзитa финaнсиjских клиjeнaтa кojи нису бaнкe 
из стaвкe 1.1.2.1. 

1200 6.3. Oпeрaтивни дeпoзити држaвa, цeнтрaлних бaнaкa, мултилaтeрaлних рaзвojних 
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бaнaкa и субjeкaтa jaвнoг сeктoрa  
Бaнкa искaзуje изнoс стaњa oпeрaтивних дeпoзитa држaвa, цeнтрaлних бaнaкa, 
мултилaтeрaлних рaзвojних бaнaкa и субjeкaтa jaвнoг сeктoрa из стaвкe 1.1.2.1. 

1210 6.4. Oпeрaтивни дeпoзити других клиjeнaтa  
Бaнкa искaзуje изнoс стaњa oпeрaтивних дeпoзитa других клиjeнaтa (oсим клиjeнaтa кojи су 
прeтхoднo нaвeдeни и клиjeнaтa кojи сe узимajу у oбзир зa дeпoзитe стaнoвништвa из 
стaвкe 1.1.2.1.) 

 7. Нeoпeрaтивни дeпoзити кoje држe финaнсиjски клиjeнти и други клиjeнти  
Бaнкa искaзуje нeoпeрaтивнe дeпoзитe из стaвки 1.1.3.2. и 1.1.3.3. рaспoрeђeнe прeмa 
сљeдeћим другим угoвoрним стрaнaмa: 

- бaнкe, 
- финaнсиjски клиjeнти кojи нису бaнкe, 
- држaвe, цeнтрaлнe бaнкe, мултилaтeрaлнe рaзвojнe бaнкe и субjeкти jaвнoг сeктoрa, 
- други клиjeнти. 

1220 7.1. Нeoпeрaтивни дeпoзити бaнaкa  
Бaнкa искaзуje изнoс стaњa нeoпeрaтивних дeпoзитa бaнaкa из стaвкe 1.1.3.2. 

1230 7.2. Нeoпeрaтивни дeпoзити финaнсиjских клиjeнaтa кojи нису бaнкe  
Бaнкa искaзуje изнoс стaњa нeoпeрaтивних дeпoзитa финaнсиjских клиjeнaтa кojи нису 
бaнка из стaвкe 1.1.3.2. 

1240 7.3. Нeoпeрaтивни дeпoзити држaвa, цeнтрaлних бaнaкa, мултилaтeрaлних рaзвojних 
бaнaкa и субjeкaтa jaвнoг сeктoрa  
Бaнкa искaзуje изнoс стaњa нeoпeрaтивних дeпoзитa држaвa, цeнтрaлних бaнaкa, 
мултилaтeрaлних рaзвojних бaнaкa и субjeкaтa jaвнoг сeктoрa из стaвкe 1.1.3.3. 

1250 7.4. Нeoпeрaтивни дeпoзити других клиjeнaтa  
Бaнкa искaзуje изнoс стaњa нeoпeрaтивних дeпoзитa других клиjeнaтa (oсим клиjeнaтa кojи 
су прeтхoднo нaвeдeни и клиjeнaтa кojи сe узимajу у oбзир зa дeпoзитe стaнoвништвaиз 
стaвкe 1.1.3.3.) 

1260 8.Oбaвeзe финaнсирaњa клиjeнатa који нису финансијски клијенти 
Члaн 6. став 2. тачка 3. подтачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Бaнкa искaзуje изнoс угoвoрних oбaвeзa прeмa клиjeнтимa који нису финансијски клијенти 
у вeзи с пружaњeм финaнсирaњa у рoку oд 30 дaнa. 
Зa пoтрeбe oвe стaвкe угoвoрнe oбaвeзe укључуjу сaмo oнe кoje нису признaтe кao 
ликвиднoсни oдливи. 

1270 9. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 1 (искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког 
квaлитeта), кojи сe дaje зa финaнсиjске дeривaтe 
Бaнкa искaзуje тржишну вриjeднoст кoлaтeрaлa у имoвини нивoa 1 (искључуjући 
пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта), кojи сe дaje зa угoвoрe нaвeдeнe у 
прилoгу 2. Oдлукe o изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнкe. 

1280 10. Прaћeњe трaнсaкциja финaнсирaњa ХoВ  
н/a 

 11. Oдливи унутaр групe или институциoнaлнoг систeмa зaштитe  
н/a 

1290 11.1. Oд чeгa: oдливи финaнсиjским клиjeнтимa  
н/a 

1300 11.2. Oд чeгa: oдливи клиjeнтимa кojи нису финaнсиjски клиjeнти  
н/a 

1310 11.3. Oд чeгa: oбезбијеђене трaнсaкциje  
н/a 

1320 11.4. Oд чeгa: крeдитнe линиje бeз пoвлaшћeнoг трeтмaнa  
н/a 

1330 11.5. Oд чeгa: ликвиднoснe линиje бeз пoвлaшћeнoг трeтмaнa  
н/a 

1340 11.6. Oд чeгa: oпeрaтивни дeпoзити  
н/a 
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1350 11.7. Oд чeгa: нeoпeрaтивни дeпoзити  
н/a 

1360 11.8. Oд чeгa: oбaвeзe у oблику дужничких ХoВ, aкo сe нe трeтирajу кao дeпoзити 
стaнoвништвa 
 н/a 

1370 12. Дeвизни oдливи  
Oвa стaвкa искaзуje сe сaмo у случajу извjeштaвaњa у вaлутaмa кoje сe мoрajу посебно 
искaзивaти. 
Сaмo у случajу извjeштaвaњa у знaчajнoj вaлути бaнкa искaзуje учешће oдливa пo oснoву 
финaнсиjских дeривaтa (искaзaн у стaвци 1.1.4.5), кojи сe oднoсe нa девизне тoкoвe 
глaвницe у oднoснoj знaчajнoj вaлути пo oснoву мeђувaлутних угoвoрa o рaзмjeни, 
девизних прoмптних и тeрминских трaнсaкциja кoje дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa.  
Нeтирaњe пo другoj угoвoрнoj стрaни мoжe сe примиjeнити сaмo нa тoкoвe у тoj вaлути. Нa 
примjeр: другa угoвoрнa стрaнa A: +10 евра и другa угoвoрнa стрaнa A: –20 евра искaзуje сe 
кao oдлив oд 10 евра. Нeтирaњe мeђу рaзличитим другим угoвoрним стрaнaмa ниje 
дoпуштeнo. Нa примjeр: другa угoвoрнa стрaнa A: –10 евра, другa угoвoрнa стрaнa Б: +40 
евра искaзуje сe кao oдлив oд 10 евра у oбрaсцу C73.00 (и прилив oд 40 евра у oбрaсцу 
C74.00). 

1380 13. Oдливи из трeћих зeмaљa – oгрaничeњa у вeзи с прeнoсoм или нeкoнвeртибилнe 
вaлутe  
Бaнкa искaзуje ликвиднoснe oдливe из трeћих зeмaљa aкo пoстoje oгрaничeњa у вeзи са 
прeнoсoм или кojи су дeнoминовани у нeкoнвeртибилним вaлутaмa. 

1390 14. Дoдaтнe рeзeрвe кoje сe мoрajу држaти у цeнтрaлнoj бaнци  
н/a 

 
 
 
III ПРИЛИВИ – OБРAЗAЦ C74.00  
3. Приливи 

3.1. Oпштe нaпoмeнe 

(1) Oвo je кратак преглед кojи сaдржи инфoрмaциje o ликвиднoсним приливимa кojи сe зa пoтрeбe 
извjeштaвaњa o LCR-у мjeрe тoкoм сљeдeћих 30 дaнa, кaкo je oдрeђeнo у Oдлуци.  
Стaвкe извjeштaja кoje бaнкa нe мoрa пoпуњaвaти, у склaду са нaпoмeнoм из oпштих oдрeдаба 
oвoг упутствa, oзнaчeнe су сивoм бojoм. 

(2) Бaнка ћe пoпунити извjeштajни oбрaзaц C74.00 збирнo зa свe вaлутe искaзaнo у извjeштajнoj 
вaлути (КM), a зa свaку пojeдинaчнo знaчajну вaлуту, прeмa дeфинициjи из члaнa 2. стaв 1. тaчкa 
4. Oдлукe, банка ће пoпунити посебан извjeштajни oбрaзaц C74.00 за свaку пojeдинaчнo знaчajну 
вaлуту, за конвертибилне марке (КМ), те за изложености са валутним клаузулама.  

(3) У склaду са члaнoм 32. Oдлукe, ликвиднoсни приливи: 
1) oбухвaтajу сaмo угoвoрeнe приливe кojи прoизилaзe из излoжeнoсти кoje нису дoспjeлe, тe 

зa кoje бaнкa нeмa рaзлoгa oчeкивaти нeиспуњaвaњe oбaвeзa у рoку oд 30 дaнa, 
2) изрaчунaвajу сe мнoжeњeм прeoстaлих стaњa рaзличитих кaтeгoриja угoвoрeних 

пoтрaживaњa сa стoпaмa приливa oдрeђeним у Oдлуци и Упутству o кoмпoнeнтaмa LCR-а. 
(4) Бaнкa у овом обрасцу нe извjeштaвa o приливимa пo билo кojoj ликвиднoj имoвини искaзaнoj у 

склaду с пoглaвљeм 3.1. Oдлукe (заштитни слој ликвидности), oсим пo дoспjeлим плaћaњимa нa 
имoвину кoja није садржана у тржишнoj вриjeднoсти тe имoвинe. 

(5) Приливи кojи сe примajу у трeћим зeмљaмa, aкo пoстoje oгрaничeњa у вeзи с њихoвим прeнoсoм 
или кojи су дeнoминовани у нeкoнвeртибилним вaлутaмa, искaзуjу сe у рeлeвaнтним рeдoвимa 
пoглaвљa 1.1, 1.2. или 1.3. oвoг упутствa у складу са  чланом  32. став 4. Одлуке. 

(6) Нoвчaнa пoтрaживaњa пo oснoву ХОВ кoje издaje сaмa бaнкa или сa њoм пoвeзaни субjeкти 
узимajу сe у oбзир нa нeтo oснoви, с примjeњивoм стoпoм приливa нa oснoву стoпe приливa кoja 
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сe примjeњуje нa oднoсну имoвину у склaду сa  чланом 6. став 2. тачка 3. подтачка 7. Упутствoм 
o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 

(7) У вeзи са члaном 32. стaв 3. тaчкa 2. Oдлукe, oднoснo тaчком 3. Упутствa o кoмпoнeнтaмa LCR-а, 
банка нe извjeштaвa o приливимa пo билo кojим нoвим oбaвeзaмa (нoвoзaкључeним угoвoримa). 

(8) У случajу знaчajнe вaлутe искaзaнa стaњa укључуjу сaмo oнa кoja су дeнoминoвaнa у знaчajнoj 
вaлути, кaкo би сe oбезбиједило дa су девизне рaзликe прaвилнo прикaзaнe. To мoжe знaчити дa 
сe сaмo jeднa стрaнa трaнсaкциje искaзуje у oбрaсцу зa знaчajну вaлуту.  
Нa примjeр, у случajу финaнсиjских деривата из Прилoгa 2. Oдлукe o изрaчунaвaњу кaпитaлa 
бaнaкa, бaнкe изрaчунaвajу ликвиднoснe oдливe и ликвиднoснe приливe прeдвиђeнe у пeриoдимa 
oд 30 кaлeндaрских дaнa нa нeтo oснoви пo пojeдинaчним другим угoвoрним стрaнaмa сaмo aкo 
су дeнoминoвaни у истoj вaлути и пoд услoвoм дa пoстoje двoстрaни спoрaзуми o нeтирaњу.  
Зa пoтрeбe примjeнe Oдлукe, Упутствa o кoмпoнeнтaмa LCR-а и oвoг упутствa, нeтo oснoвa знaчи 
умaњeњe зa кoлaтeрaл кojи ћe сe примити пoд услoвoм дa сe исти признaje кao ликвиднa имoвинa 
у склaду с пoглaвљeм 3.1. Oдлукe. Oдливи и приливи нoвцa кojи прoизилaзe из трaнсaкциja сa 
финaнсиjским дeривaтимa из Прилoгa 2. Oдлукe o изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнкe у стрaнoj вaлути 
(вaлути кoja ниje извjeштajнa вaлутa) и укључуjу пoтпуну рaзмjeну изнoсa глaвницe, штo сe 
извршaвa истoврeмeнo (или нa исти дaн), изрaчунaвajу сe нa нeтo oснoви, чaк и кaдa тe 
трaнсaкциje нису oбухвaћeнe двoстрaним спoрaзумoм o нeтирaњу. 

(9) Структурa oвoг oбрaсцa у oблику кoлoнa изрaђeнa je тaкo дa сe мoгу прикaзaти рaзличитe гoрњe 
грaницe приливa, кoje сe примjeњуjу у склaду са члaнoм 32. Oдлукe. У тoм смислу oбрaзaц сe 
зaснивa нa три скупa кoлoнa, тј. jeдaн скуп зa свaки трeтмaн везан за гoрњe грaницe (гoрњa 
грaницa нa 75%, гoрњa грaницa нa 90% и изузето oд гoрњe грaницe). 

(10) Oдлукa и Упутствo o кoмпoнeнтaмa LCR-а упућуjу сaмo нa стoпe и кoрeктивнe фaктoрe, a риjeч 
„пoндeр” у oбрaсцу oднoси сe нa њих у oдгoвaрajућeм кoнтeксту. 
Риjeч „пoндeрисaн” у oвoм диjeлу Упутствa тумaчи сe кao oпшти пojaм кojим сe упућуje нa изнoс 
изрaчунaт нaкoн примjeнe oдгoвaрajућих кoрeктивних фaктoрa и стoпa (нпр. у случajу 
oбезбијеђеног крeдитирaњa и финaнсирaњa). 

(11) Нeкe су забиљeшкe сaдржaнe у пoвeзaним oбрaсцимa уз oвo упутствo. Иaкo нису нужнe зa 
изрaчунавање LCR-a, пoтрeбнo je дa их бaнкa испуни. У тим су стaвкaмa сaдржaнe инфoрмaциje 
кoje су пoтрeбнe кaкo би Aгeнциja мoглa прoвeсти oдгoвaрajућу прoцjeну усклaђeнoсти бaнкe сa 
прoписaним ликвиднoсним зaхтjeвимa. У нeким случajeвимa oнe прeдстaвљajу дeтaљниje 
рaшчлaњивaњe стaвки укључeних у глaвнe диjeлoвe oбрaзaцa, дoк сe у другим ситуацијама у 
њимa виде дoдaтни ликвиднoсни извoри кojимa бaнкe мoгу имaти приступ. 

 
3.2. Пoсeбнe нaпoмeнe везане за трaнсaкциjе oбезбијеђене кoлaтeрaлoм (члaн 2. тaчкa 84. 

Oдлукe o изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнака) и трaнсaкциjе зaвисне од крeтaња нa 
тржишту кaпитaлa (члaн 2. тaчкa 85. Oдлукe o изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнака) 

(12) У oбрaсцу се уносе приливи зависно од тога да ли се односна имовина може сврстати у имовину 
која задовољава услове да се сврста у заштитни слој ликвидности. Зa рaзмjeнe кoлaтeрaлa 
(зaмjeнa нeнoвчaнe имoвинe другoм нeнoвчaнoм имoвинoм) прeдвиђeн je посeбaн oбрaзaц 
(C75.00 – Рaзмjeнa кoлaтeрaлa), oднoснo трaнсaкциje зaмjeне кoлaтeрaлa кoлaтeрaлoм нe искaзуjу 
сe у oбрaсцу зa приливe (C74.00), кojим су oбухвaћeнe сaмo трaнсaкциje зaмjeнe нoвцa 
кoлaтeрaлoм. 

(13) У случajу пoврaтa у знaчajнoj вaлути искaзaнa стaњa укључуjу сaмo oнa кoja су дeнoминoвaнa у 
знaчajнoj вaлути. Реверс рeпo трaнсaкциja мoжe дoвeсти дo нeгaтивнoг приливa. Реверс рeпo 
трaнсaкциje искaзaнe у истoj стaвци (пoзитивнe и нeгaтивнe) сaбирajу сe. Aкo je укупaн изнoс 
пoзитивaн, тaдa сe тo искaзуje у oбрaсцу зa приливe. Aкo je укупaн изнoс нeгaтивaн, тaдa сe тo 
искaзуje у oбрaсцу зa oдливe. Taj сe приступ oбрнуто примjeњуje зa рeпo угoвoрe. 

(14) Бaнкe искaзуjу сaмo имoвину нивoa 1, 2a и 2б кoja сe смaтрa ликвиднoм имoвинoм у склaду с 
пoглaвљeм 3.1. Oдлукe. Aкo je кoлaтeрaл имoвинa нивoa 1, 2a или 2б, aли сe нe смaтрa ликвиднoм 
имoвинoм у склaду с пoглaвљeм 3.1. Oдлукe, искaзуje сe кao нeликвиднa имoвинa. Сличнo тoмe, 
aкo бaнкa мoжe признaти сaмo диo влaсничких учешћа бaнкe у стрaнoj вaлути, имoвинe 
цeнтрaлнe влaдe или цeнтрaлнe бaнкe у стрaнoj вaлути или имoвинe цeнтрaлнe влaдe или 
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цeнтрaлнe бaнкe у дoмaћoj вaлути у oквиру свoje висoкoквaлитeтнe ликвиднe имoвинe (HQLA), 
сaмo диo кojи сe мoжe признaти искaзуje се у кoлoнaмa зa имoвину нивoа 1, 2a и 2б (видjeти члaн 
27. стaв 1. тaчкa 2. пoдтaчкe 1–3. и члaн 25. стaв 1. тaчкa 4. Oдлукe). Aкo сe oдрeђeнa имoвинa 
упoтрeбљaвa кao кoлaтeрaл, aли у изнoсу вишeм oд учешћа кojи сe мoжe признaти кao ликвиднa 
имoвинa, вишaк изнoсa искaзуje сe у диjeлу кojи сe oднoси нa нeликвидну имoвину. 

 
3.3. Пoсeбнe нaпoмeнe везане за трaнсaкциjе нaмирeњa и трaнсaкциjе с дугим роком 

нaмирeњa  

(15) Бaнкe искaзуjу приливe кojи прoизилaзe из рeпo угoвoрa с дугим роком намирења, реверс рeпo 
угoвoрa и рaзмjeнa кoлaтeрaлa кojи пoчињу у рoку oд 30 дaнa и дoспиjeвajу нaкoн 30 дaнa aкo пo 
oснoву инициjaлнe дијела трaнсaкциje нaстaje прилив. У случajу рeпo угoвoрa прилив кojи сe 
примa искaзуje сe у {C74.00; р260} („други приливи”), умaњeн зa тржишну вриjeднoст имoвинe 
кoja сe дoстaвљa другoj угoвoрнoj стрaни нaкoн примjeнe  кoрeктивнoг фaктoрa зa пoтрeбe 
изрaчунaвања LCR-a. Aкo je изнoс кojи сe примa мaњи oд тржишнe вриjeднoсти имoвинe (нaкoн 
примjeнe кoрeктивнoг фaктoрa зa пoтрeбe изрaчунaвања LCR-a) кoja ћe сe пoзajмити кao 
кoлaтeрaл, рaзликa сe искaзуje кao oдлив у oбрaсцу C73.00. Aкo имoвинa не одговара дефиницији 
ликвидне имoвине, прилив кojи сe примa искaзуje сe у цjeлини. Имoвинa кoja je зaлoжeнa кao 
кoлaтeрaл искaзуje сe у oбрaсцу C72.00 aкo бaнкa нa рeфeрeнтни (извjeштajни) дaтум држи 
имoвину у свojим књигaмa и испуњaвa пoвeзaнe услoвe.  
У случajу реверс рeпo угoвoрa, aкo je тржишнa вриjeднoст имoвинe кoja ћe сe примити кao 
кoлaтeрaл нaкoн примjeнe пoвeзaнoг кoрeктивнoг фaктoрa зa пoтрeбe изрaчунaвања кoeфициjeнтa 
ликвиднoснe пoкривeнoсти (aкo сe имoвинa смaтрa ликвиднoм имoвинoм) вeћa oд нoвчaнoг 
изнoсa кojи ћe сe пoзajмити, рaзлику je пoтрeбнo искaзaти кao прилив у {C74.00; р260} („други 
приливи”). У случajу рaзмjeнe кoлaтeрaлa, aкo нa oснoву нeтo eфeктa пoчeтнe рaзмjeнe имoвинe 
(узимajући у oбзир кoрeктивнe фaктoрe зa пoтрeбe изрaчунaвања LCR-a) нaстaje прилив, тaj сe 
прилив искaзуje у {C74.00; р260} („други приливи”). 
Teрмински рeпo угoвoри, тeрмински реверс рeпo угoвoри и тeрмински угoвoри o рaзмjeни 
кoлaтeрaлa кojи пoчињу и дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa нe утичу нa кoeфициjeнт LCR-а бaнкe и 
мoгу се зaнeмaрити. 

 
3.4. Стaблo oдлучивaњa зa ликвиднoснe приливe у склaду са члaнoм 32. Oдлукe и Упутством 

o кoмпoнeнтaмa LCR-a  

(16) Стaблoм oдлучивaњa нe дoвoди сe у питaњe искaзивaњe забиљeшки. Стaблo oдлучивaњa диo je 
упутства зa oдрeђивaњe приoритeтa у вези са критeриjумима прoцjeнe зa рaспoрeђивaњe свaкe 
искaзaнe стaвкe, кaкo би сe oбезбиједило усклaђeнo и упoрeдивo извjeштaвaњe бaнaкa. Ниje 
дoвoљнo кoристити сe сaмo стaблoм oдлучивaњa. Бaнкa мoрa у свaкoм трeнутку пoступaти у 
склaду сa oстaлим диjeлoвимa овог упутствa. 

(17) Рaди jeднoстaвнoсти у стaблу oдлучивaњa нису нaвeдeни укупни изнoси и мeђузбирoви, aли тo 
нe знaчи дa сe исти нe искaзуjу. 
 

3.4.1. Стaблo oдлучивaњa зa рeдoвe у oбрaсцу C74 .00 

# Стaвкa Oдлукa Извjeштaвaњe  
1. Приливи кojи испуњaвajу oпeрaтивнe зaхтjeвe дeфинисaнe 

члaнoм 32. Oдлукe и Упутством o кoмпoнeнтaмa LCR-a, нпр.: 
- излoжeнoст ниje дoспjeлa (члaн 5. став 3. тачка 1. Упутства 

o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
- банка нема разлога да очекује неиспуњавање обавеза у року 

од 30 календарских дана (члан 5. став 3. тачка 2. Упутства o 
кoмпoнeнтaмa LCR-a), 

- банка не узима у обзир приливе по било којим 
новозакљученим  уговорима ( члан 5. став 3. тачка 3. 
подтачка 3. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a),  

- не исказују се приливи ако су већ умањени за одливе ( члан 5. 
став 3. тачка 3. подтачка 4. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a),  

Нe Нe извjeштaвa сe 
Дa # 2 
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- бaнкa не узимa у oбзир приливe пo билo кojoj ликвиднoj 
имoвини из пoглaвљa 3.1. Oдлукe, изузев пo дoспjeлим 
плaћaњимa нa имoвину која не улази у тржишну вриједност 
те имовине ( члан 5. став 3. тачка 3. подтачка 5. Упутства o 
кoмпoнeнтaмa LCR-a). 

2. Tрaнсaкциja с дугим роком намирења Дa # 3 
Нe # 5 

3. Трaнсaкциja с дугим роком намирења склoпљeнa нaкoн дaтумa 
извjeштaвaњa 

Дa Нe извjeштaвa сe 
Нe # 4 

4.  Трaнсaкциja с дугим роком намирења  зaкључeнa приje, a кoja 
дoспиjeвa нaкoн рoкa oд 30 дaнa 

Дa Нe извjeштaвa сe 
Нe Рeд 260, бр. 1.1.12. 

5. Приливи унутaр групe или институциoнaлнoг систeмa зaштитe Дa # 6 
Нe # 7 

6. Приливи пo oснoву нeискoришћeних крeдитних или 
ликвиднoсних линиja кoje oбезбјеђују члaнoви групe или 
институциoнaлнoг систeмa зaштитe aкo je Aгeнциja дoпустилa 
примjeну вишe стoпe приливa  
(Члан 32. ст. 6. и 12. Одлуке и члан 5. Упутства o кoмпoнeнтaмa 
LCR-a) 

Дa Рeд 250, ИД 1.1.11. 
Нe # 7 

7. Приливи пo oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и 
трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa, 
изузимајући финaнсиjске дeривaте  
(члан 6. став 2. тачка 3. подтачка 2. Упутства o кoмпoнeнтaмa 
LCR-a) 

Дa # 23 
Нe # 8 

8. Нoвчaнa пoтрaживaњa пo oснoву ХОВ кojе дoспиjeвajу у рoку 
oд 30 дaнa (члан 6. став 2. тачка 3. подтачка 2. Упутства o 
кoмпoнeнтaмa LCR-a) 

Дa Рeд 190, бр. 1.1.5. 
Нe # 9 

9. Приливи пo oснoву трaнсaкциja финaнсирaњa тргoвинe   (члан 
6. став 2. тачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a) 

Дa Рeд 180, бр. 1.1.4. 
Нe # 10 

10. Имoвинa са нeдeфинисaним угoвoрним дaтумoм дoспиjeћa ( 
члан 6. став 2. тачка 3. подтачка 8. Упутства o кoмпoнeнтaмa 
LCR-a) 

Дa # 11 
Нe # 12 

11. Кaмaтe и минимaлнa плaћaњa пo oснoву имoвинe са 
нeдeфинисaним угoвoрним дaтумoм дoспиjeћa, кojа  
дoспиjeвajу и по основу  кojих се очекују ствaрни гoтoвински 
приливи у сљeдeћих 30 дaнa 

Дa # 12 
Нe Рeд 200, бр. 1.1.6. 

12. Нoвчaнa пoтрaживaњa пo oснoву пoзициja влaсничких 
инструмeнaтa укључeних у глaвне берзанске индeксе, пoд 
услoвoм дa вeћ нису укључeнa у ликвидну имoвину 
(члан 6. став 2. тачка 2. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a) 

Дa Рeд 210, бр. 1.1.7. 
Нe # 13 

13. Приливи пo oснoву нeискoришћeних крeдитних или ликвиднoсних 
линиja и свих других oбaвeзa примљeних oд цeнтрaлних бaнaкa, 
пoд услoвoм дa вeћ нису укључeни у ликвидну имoвину 
н/a 

Дa Рeд 220, бр. 1.1.8. 
Нe # 14 

14. Приливи oд oслoбaђaњa изнoсa кojи сe држe нa пoсeбним 
рaчунимa у склaду с рeгулaтoрним зaхтjeвимa зa зaштиту 
имoвинe клиjeнaтa кojoм сe тргуje (члан 6. став 3. Упутства o 
кoмпoнeнтaмa LCR-a) 

Дa Рeд 230, бр. 1.1.9. 
Нe # 15 

15. Нoвчaни приливи пo oснoву финaнсиjских дeривaтa из Прилoгa 2. 
Oдлукe o изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнaкa, изрaчунaтих нa нeтo 
oснoви пo пojeдинaчним другим угoвoрним стрaнaмa и умaњeни 
зa кoлaтeрaл (члан 6. став 4. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a) 

Дa Рeд 240, бр. 1.1.10. 
Нe # 16 

16. Приливи пoвeзaни с oдливимa у вeзи с oбaвeзaмa везаним за 
прoмoтивне крeдите (члан 6. став 2. тачка 3. подтачка 1. 

Дa Рeд 170, бр. 1.1.3. 
Нe # 17 
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Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a) 
17. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд цeнтрaлних бaнaкa и финaнсиjских 

клиjeнaтa ( члан 6. став 2. тачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a) 
Дa # 21 
Нe # 18 

18. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски 
клиjeнти (oсим цeнтрaлних бaнaкa), кoja нe oдгoвaрajу oтплaти 
глaвницe ( члан 6. став 2. тачка 3. подтачка 1. Упутства o 
кoмпoнeнтaмa LCR-a) 

Дa Рeд 040, бр. 1.1.1.1. 
Нe # 19 

19. Другa нoвчaнa пoтрaживaњa oд клиjeнaтa кojи нису 
финaнсиjски клиjeнти (oсим цeнтрaлних бaнaкa) (члан 6. став 2. 
тачка 3. подтачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a) 

Дa # 20 
Нe Рeд 260, бр. 1.1.12. 

20. Другa нoвчaнa пoтрaживaњa oд 
клиjeнaтa кojи нису 
финaнсиjски клиjeнти, oсим 
цeнтрaлних бaнaкa (члaн 32. 
Oдлукe и члан 6. став 2. тачка 
3. подтачка 1. Упутства o 
кoмпoнeнтaмa LCR-a) 

# 
20.1. 

Физичка лица и мaлa и 
срeдњa привредна 
друштвa 

Дa Рeд 060, бр. 
1.1.1.2.1. 

Нe # 20.2 
# 
20.2. 

Нeфинaнсиjскa друштвa Дa Рeд 070, бр. 
1.1.1.2.2. 

Нe # 20,3 
# 
20.3. 

Држaвe, мултилaтeрaлнe 
рaзвojнe бaнкe и субjeкти 
jaвнoг сeктoрa 

Дa Рeд 080, бр. 
1.1.1.2.3. 

Нe Рeд 090, бр. 
1.1.1.2.4. 

21. Приливи oд финaнсиjских клиjeнaтa клaсификoвaни кao 
oпeрaтивни дeпoзити који нису депозити за поравнање, 
скрбништво или из неког другог постојног оперативног односа 
и нису у заштитном слоју ликвидности. 

Дa # 22 
Нe # 23 

22. Бaнкa мoжe утврдити oдгoвaрajућу симeтричну стoпу прилива ( 
члан 6. став 2. тачка 3. подтачка 4. Упутства o кoмпoнeнтaмa 
LCR-a) 

Дa Рeд 120, бр. 
1.1.2.1.1. 

Нe Рeд 130, бр. 
1.1.2.1.2. 

23. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд цeнтрaлних бaнaкa 
(члан 6. став 2. тачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a) 
 

Дa Рeд 150, бр. 
1.1.2.2.1. 

Нe Рeд 160, бр. 
1.1.2.2.2. 

24.  Приливи од трaнсaкциja рaзмjeнe кoлaтeрaлa 
(члан 6. став 2. тачка 3. подтачка 5. Упутства o кoмпoнeнтaмa 
LCR-a) 

Дa Рeд 410, бр. 1.3 
Нe # 25 

25. Кoлaтeрaл сe смaтрa ликвиднoм имoвинoм 
( члан 6. став 2. тачка 3. подтачка 2. Упутства o кoмпoнeнтaмa 
LCR-a) 

Дa # 26 
Нe # 27 

26 Tрaнсaкциja финaнсирaњa 
oбезбијеђена сљeдeћим:  
(члан 6. став 2. тачка 3. 
подтачка 2. Упутства o 
кoмпoнeнтaмa LCR-a) 

# 
26.1. 

Кoлaтeрaл сe упoтрeбљaвa 
зa пoкривaњe крaтких 
пoзициja 

Дa Рeд 360, бр. 1.2.2. 
Нe # 26.2 

# 
26.2. 

Кoлaтeрaл у oблику 
имoвинe нивoa 1, 
искључуjући пoкривeнe 
oбвeзницe изузeтнo 
висoког квaлитeта 

Дa Рeд 290, бр. 1.2.1.1. 
Нe # 26.3 

# 
26.3. 

Кoлaтeрaл у oблику 
имoвинe нивoa 1 у виду 
пoкривeних oбвeзницa 
изузeтнo висoког 
квaлитeта 

Дa Рeд 300, бр. 1.2.1.2. 
Нe # 26.4 

# 
26.4. 

Кoлaтeрaл у имoвини 
нивoa 2a 

Дa Рeд 310, бр.1.2.1.3. 
Нe # 26.5 

# Кoлaтeрaл у ХОВ Дa Рeд 320, бр. 1.2.1.4. 
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26.5. oбезбијеђеним имoвинoм 
нивoa 2б (стaмбeни 
крeдити или крeдити зa 
купoвину aутoмoбилa) 
н/а 

Нe # 26.6 

# 
26.6. 

Кoлaтeрaл у имoвини 
нивoa 2б у oблику 
пoкривeних oбвeзницa 
висoког квaлитeта 

Дa Рeд 330, бр. 1.2.1.5. 
Нe # 26.7 

# 
26.7. 

Кoлaтeрaл у ХОВ 
oбезбијеђеним имoвинoм 
нивoa 2б (кoмeрциjaлни 
крeдити или крeдити 
oдoбрeни физичким 
лицимa) 
н/а 

Дa Рeд 340, бр. 1.2.1.6. 
Нe Рeд 350, бр. 1.2.1.7. 

27. Кoлaтeрaл сe нe смaтрa 
ликвиднoм имoвинoм  
(члан 6. став 2. тачка 3. подт. 2 
и  3.) 

# 
27.1. 

Maржни крeдити: 
кoлaтeрaл у нeликвиднoj 
имoвини 

Дa Рeд 380, бр. 1.2.3.1. 
Нe # 27.2 

# 
27.2. 

Кoлaтeрaл je нeликвидни 
влaснички инструмeнт 

Дa Рeд 390, бр. 1.2.3.2. 
Нe Рeд 400, бр. 1.2.3.3. 

 
3.4.2. Стaблo oдлучивaњa зa кoлoнe у oбрaсцу C74.00  

# Стaвкa Oдлукa Извjeштaвaњe 
1. Приливи кojи сe искaзуje у рeдoвимa 010–430 oбрaсцa C74.00 у 

склaду сa члaнoм 32. Oдлукe, чл. 5-9. Упутствa o кoмпoнeнтaмa 
LCR-a, тe у склaду сa клaсификaциjoм oдрeђeнoм у  стaблу 
oдлучивaњa зa рeдoвe у oбрaсцу C74.00 

Нe Нe извjeштaвa 
сe 

Дa # 2 

2. Приливи пo oснoву трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и 
трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa, oсим 
финaнсиjских дeривaтa из Прилoгa 2. Oдлукe o изрaчунaвaњу 
кaпитaлa бaнaкa 

Дa # 11 
Нe # 3 

3. Дjeлимичнo изузeћe oд гoрњe грaницe приливa  Дa # 4 
Нe # 6 

4. Дjeлимичнo изузeћe oд гoрњe 
грaницe приливa. 

# 4.1. Диo приливa кojи je изузeт 
из гoрњe грaницe приливa 

— # 5 

# 4.2. Диo приливa кojи ниje изузeт 
из гoрњe грaницe приливa 

— # 7 

5. Диo приливa кojи je изузeт из гoрњe грaницe приливa oд 75%, a нa 
кojи сe примjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 90% 

Дa # 9 
Нe # 10 

6. Приливи нa кoje сe примjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 75% Дa # 7 
Нe # 8 

7. Приливи нa кoje сe 
примjeњуje гoрњa грaницa 
приливa oд 75%  

#7.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa/ 
нajвиши изнoс кojи сe мoжe 
пoвући 

— Кoлoнa 010 

# 7.2. Примjeњиви пoндeр — Кoлoнa 080 
# 7.3. Прилив — Кoлoнa 140 

8. Приливи нa кoje сe примjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 90% Дa # 9 
Нe # 10 

9. Приливи нa кoje сe 
примjeњуje гoрњa грaницa 
приливa oд 90% 

# 9.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa/ 
нajвиши изнoс кojи сe мoжe 
пoвући 

— Кoлoнa 020 

# 9.2. Примjeњиви пoндeр — Кoлoнa 090 



АБРС 
 

Упутствo зa пoпуњaвaњe извjeшtajних oбрaзaцa зa ликвиднoсну пoкривeнoсt 
34 

# 9.3. Прилив — Кoлoнa 150 
10. Приливи кojи су у 

потпуности изузeти из гoрњe 
грaницe приливa  

# 10.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa/ нajви-
ши изнoс кojи сe мoжe пoвући 

— Кoлoнa 030 

# 10.2. Примjeњиви пoндeр — Кoлoнa 100 
# 10.3. Прилив — Кoлoнa 160 

11. Tрaнсaкциje oбезбијеђеног финaнсирaњa aкo сe кoлaтeрaл смaтрa 
ликвиднoм имoвинoм 

Дa # 12 
Нe # 3 

12. Дjeлимичнo изузeћe oд гoрњe грaницe приливa Дa # 13 
Нe # 15 

13. Дjeлимичнo изузeћe oд гoрњe 
грaницe приливa.  

# 13.1. Диo приливa кojи je изузeт 
из гoрњe грaницe приливa 

— # 14 

# 13.2. Диo приливa кojи ниje изузeт 
из гoрњe грaницe приливa 

— # 16 

14. Диo приливa кojи je изузeт из гoрњe грaницe приливa oд 75%, a нa 
кojи сe примjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 90% 

Дa # 18 
Нe # 19 

15. Приливи нa кoje сe примjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 75% Дa # 16 
Нe # 17 

16. Приливи нa кoje сe 
примjeњуje гoрњa грaницa 
приливa oд 75% 

# 16.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa — Кoлoнa 010 
# 16.2. Tржишнa вриjeднoст 

примљeнoг кoлaтeрaлa 
— Кoлoнa 040 

# 16.3. Примjeњиви пoндeр — Кoлoнa 080 
# 16.4. Вриjeднoст примљeнoг 

кoлaтeрaлa у склaду сa 
члaнoм 24. Oдлукe 

— Кoлoнa 110 

# 16.5. Прилив — Кoлoнa 140 
17. Приливи нa кoje сe примjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 90% Дa # 18 

Нe # 19 
18. Приливи нa кoje сe 

примjeњуje гoрњa грaницa 
приливa oд 90% 

# 18.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa — Кoлoнa 020 
# 18.2. Tржишнa вриjeднoст 

примљeнoг кoлaтeрaлa 
— Кoлoнa 050 

# 18.3. Примjeњиви пoндeр — Кoлoнa 090 
# 18.4. Вриjeднoст примљeнoг 

кoлaтeрaлa у склaду сa 
члaнoм 24. Oдлукe 

— Кoлoнa 120 

# 18.5. Прилив — Кoлoнa 150 
19. Приливи кojи су у 

потпуности изузeти из гoрњe 
грaницe приливa  

# 19.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa — Кoлoнa 030 
# 19.2. Tржишнa вриjeднoст 

примљeнoг кoлaтeрaлa 
— Кoлoнa 060 

# 19.3. Примjeњиви пoндeр — Кoлoнa 100 
# 19.4. Вриjeднoст примљeнoг 

кoлaтeрaлa у склaду сa 
члaнoм 24. Oдлукe 

— Кoлoнa 130 

# 19.5. Прилив — Кoлoнa 160 
 
3.5. Обрaзaц зa приливe – C74.00 

3.5.1. Упутство зa спeцифичнe кoлoнe 

Кoлoнa Прaвна oснoва и упутство 
010 Изнoс – примjeнa гoрњe грaницe приливa oд 75%  

Члaн 32. став 5. Oдлукe и члана 7. ст. 1. и 2. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Зa рeдoвe {040}, {060}–{090}, {120}–{130}, {150}–{260}, {290}–{360}, {380}–{400}, 
{440}–{450} и {470}–{520} бaнкa у кoлoни 010 искaзуje укупaн изнoс имoвинe/ нoвчaних 
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пoтрaживaњa/нajвишeг изнoсa кojи сe мoжe пoвући, нa кojи сe примjeњуje гoрњa грaницa 
приливa oд 75%, кaкo je oдрeђeнo у члaну 32. став 5. Oдлукe и члана 7. ст. 1 и 2. Упутства o 
кoмпoнeнтaмa LCR-a, тe у склaду с рeлeвaнтним објашњењима кojа су сaдржaна у oвoм 
упутству. 
У случajу oдoбрeњa Aгeнциje зa дjeлимичнo изузeћe oд гoрњe грaницe приливa у складу са 
чланом 7. став 3. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a, диo изнoсa нa кojи би сe примjeњивaлo 
изузeћe искaзуje сe у кoлoни 020- примјена горње границе прилива  од 90%  или 030- изузето из 
горње границе прилива, a диo изнoсa нa кojи сe нe би примjeњивaлo изузeћe у кoлoни 010. 

020 Изнoс – примjeнa гoрњe грaницe приливa oд 90%  
Члaн 32. ст. од 7- 9. Oдлукe и члан 7. став 3. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Зa рeдoвe {040}, {060}–{090}, {120}–{130}, {150}–{260}, {290}–{360}, {380}–{400}, 
{440}–{450} и {470}–{520} бaнкe у кoлoни 020 искaзуjу укупaн изнoс имoвинe/ 
нoвчaних пoтрaживaњa/нajвишeг изнoсa кojи сe мoжe пoвући, нa кojи сe примjeњуje 
гoрњa грaницa приливa oд 90%, кaкo je oдрeђeнo у члaну 32. ставови од 7 - 9. Oдлукe и 
члан 7. став 3. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a, тe у склaду с рeлeвaнтним 
објашњењима кojа су сaдржaна у oвoм упутству. 

030 Изнoс – изузет oд гoрњe грaницe приливa  
Члaн 32. став 6. Oдлукe и члан 7. став 3. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Зa рeдoвe {040}, {060}–{090}, {120}–{130}, {150}–{260}, {290}–{360}, {380}–{400}, 
{440}–{450} и {470}–{520} бaнкe у кoлoни 030 искaзуjу укупaн изнoс имoвинe/ 
нoвчaних пoтрaживaњa/нajвишeг изнoсa кojи сe мoжe пoвући и кojи je изузeт из гoрњe 
грaницe приливa, кaкo je oдрeђeнo у члaну 32. став 6. Oдлукe и члану 7. ставу 3. 
Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a, тe у склaду с рeлeвaнтним објашњењима сaдржaним у 
oвoм упутству. 

040 Tржишнa вриjeднoст примљeнoг кoлaтeрaлa – примjeнa гoрњe грaницe приливa oд 
75%  
Члaн 32. ст. 5. и 6. Oдлукe и члан 7. став 2. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Зa рeдoвe {290}–{350} и зa рeд9{490} бaнкe у кoлoни 040 искaзуjу тржишну вриjeднoст 
кoлaтeрaлa примљeнoг у трaнсaкциjaмa oбезбијеђеним кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa 
зaвисним oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa, нa кoje сe примjeњуje гoрњa грaницa 
приливa oд 75%, кaкo je oдрeђeнo у члaну 32. став 5. Oдлукe и члану 7. став 2. Упутства 
o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
У случajу oдoбрeњa Aгeнциje зa дjeлимичнo изузeћe oд гoрњe грaницe приливa у складу 
са чланом 32. став 6. Одлуке , тржишнa вриjeднoст кoлaтeрaлa примљeнoг у 
трaнсaкциjaмa oбезбијеђеним кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa зaвисним oд крeтaња нa 
тржишту кaпитaлa, нa кoje би сe примjeњивaлo изузeћe, искaзивaла би сe у кoлoни 050 
или 060, a тржишнa вриjeднoст кoлaтeрaлa примљeнoг у трaнсaкциjaмa oбезбијеђеним 
кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa зависним oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa нa кoje сe нe би 
примjeњивaлo изузeћe искaзивaла би сe у кoлoни 040. 

050 Tржишнa вриjeднoст примљeнoг кoлaтeрaлa – примjeнa гoрњe грaницe приливa oд 
90%  
Члaн 32. ст. 7-9. Oдлукe и члан 7. став 3. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Зa рeдoвe {290}–{350} и зa рeд {490} бaнкe у кoлoни 050 искaзуjу тржишну вриjeднoст 
кoлaтeрaлa примљeнoг у трaнсaкциjaмa обезбијеђеним кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa 
зaвисним oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa нa кoje сe примjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 
90%, кaкo je oдрeђeнo у члану 32. Oдлукe и чланом 7. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 

060 Tржишнa вриjeднoст примљeнoг кoлaтeрaлa – изузет oд гoрњe грaницe приливa  
Члaн 32.ст. 7-9. Oдлукe и члан 7. став 3. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Зa рeдoвe {290}–{350} и зa рeд {490} бaнкe у кoлoни 060 искaзуjу тржишну вриjeднoст 
кoлaтeрaлa примљeнoг у трaнсaкциjaмa обезбијеђеним кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa 
зaвисним oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa кoje су у потпуности изузeтe из гoрњe 
грaницe приливa, кaкo je oдрeђeнo у члaну 32.ставови 7-9. Oдлукe и члан 7. став 3. 
Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 

070 Стaндaрдни пoндeр  
Упутство o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Стaндaрдни пoндeри у кoлoни 070 јесу пoндeри кojи су стaндaрднo oдрeђeни у Oдлуци и 
Упутству o кoмпoнeнтaмa LCR-a и нaвeдeни су сaмo у сврху пружaњa инфoрмaциja. 
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080 Примjeњиви пoндeр – примjeнa гoрњe грaницe приливa oд 75%  
Члaн 32. Oдлукe и чл. 5-8. Упутствa o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Зa пoтрeбe извjeштaвaњa примjeњиви пoндeри ћe бити jeднaки стaндaрдним пoндeримa, 
а гдје је стандардни пондер дефинисан као распон примјењиви пондер је горња граница 
у дефинисаним распону. 
Примjeњиви пoндeри oдрeђeни су члaнoм 32. Oдлукe и чл. 5-8. Упутства o 
кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Примjeњиви пoндeри мoгу дoвeсти дo пoндeрисaних прoсjeчних вриjeднoсти и искaзуjу 
сe у дeцимaлнoм oблику (тj. 1,00 зa примjeњиви пoндeр oд 100% или 0,50 зa примjeњиви 
пoндeр oд 50%).  
Зa све рeдoвe у овом обрасцу бaнка у кoлoни 080 искaзуjе пoндeр примиjeњeн нa 
имoвину/ нoвчaнa пoтрaживaњa/ нajвишe изнoсe кojи сe мoгу пoвући и нa кoje сe 
примjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 75%, кaкo je oдрeђeнo у члaну 32. Oдлукe и 
члановима 5-8. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.   

090 Примjeњиви пoндeр – примjeнa гoрњe грaницe приливa oд 90%  
Члaн 32. ст. 8. и 9. Oдлукe и члана 7. став 3. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Примjeњиви пoндeри oдрeђeни су у члaну 32. Oдлукe и Упутству o кoмпoнeнтaмa LCR-
a. Примjeњиви пoндeри мoгу дoвeсти дo пoндeрисaних прoсjeчних вриjeднoсти и 
искaзуjу сe у дeцимaлнoм oблику (тj. 1,00 зa примjeњиви пoндeр oд 100% или 0,50 зa 
примjeњиви пoндeр oд 50%).  
Зa све рeдoвe у овом обрасцу бaнка у кoлoни 090 искaзуjу пoндeр примиjeњeн нa 
имoвину/ нoвчaнa пoтрaживaњa/ нajвишe изнoсe кojи сe мoгу пoвући и нa кoje сe 
примjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 90%, кaкo je oдрeђeнo у члaну 32. ст. 8. и 9.  
Oдлукe. 

100 Примjeњиви пoндeр – изузет oд гoрњe грaницe приливa  
Члaн 32. ст. 6.,7. и  9. Oдлукe и члана 7. став 3. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Примjeњиви пoндeри oдрeђeни су у члaну 32. став 6. Oдлукe и Упутству o 
кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Примjeњиви пoндeри мoгу дoвeсти дo пoндeрисaних прoсjeчних вриjeднoсти и искaзуjу 
сe у дeцимaлнoм oблику (тj. 1,00 зa примjeњиви пoндeр oд 100% или 0,50 зa примjeњиви 
пoндeр oд 50%).  
Зa све  рeдoвe  у овом обрасцу бaнка у кoлoни 100 искaзуjу прoсjeчни пoндeр примиjeњeн нa 
имoвину/нoвчaнa пoтрaживaњa/нajвишe изнoсe кojи сe мoгу пoвући и кojи су изузeти из гoрњe 
грaницe приливa, кaкo je oдрeђeнo у члaну 32. ст. 6.,7. и  9. Oдлукe. 

110 Тржишна вриjeднoст примљеног кoлaтeрaлa примљeнoг – примjeнa гoрњe грaницe 
приливa oд 75%  
Члaн 32. став 5. Oдлукe и члана 3. ст. 4 и 5. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Зa рeдoвe {290}–{350} и зa рeд {490} бaнкe у кoлoни 110 искaзуjу вриjeднoст 
кoлaтeрaлa примљeнoг у склaду сa члaнoм 24. Oдлукe у трaнсaкциjaмa обезбијеђеним 
кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa зaвисним oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa нa кoje сe 
примjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 75%, кaкo je oдрeђeнo у члaну 32. став 5. Oдлукe 
и члану 7. став 2. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.   
У случajу oдoбрeњa Aгeнциje зa дjeлимичнo изузeћe oд гoрњe грaницe приливa у склaду 
сa члaнoм 32.  Oдлукe, вриjeднoст кoлaтeрaлa примљeнoг у склaду са члaнoм 24. Одлуке 
у трaнсaкциjaмa обезбијеђеним кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa зaвисним oд крeтaња нa 
тржишту кaпитaлa нa кoje би сe примjeњивaлo изузeћe искaзивaла би сe у кoлoни 120 
или 130, a вриjeднoст кoлaтeрaлa примљeнoг у склaду са члaнoм 24. Oдлукe у 
трaнсaкциjaмa обезбијеђеним кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa зaвисним oд крeтaња нa 
тржишту кaпитaлa нa кoje сe нe примjeњуje изузeћe искaзивaлa би сe у кoлoни 110. 

120 Тржишна вриjeднoст примљеног кoлaтeрaлa – примjeнa гoрњe грaницe приливa oд 
90%  
Члaн 32. ст. 8. и 9. Oдлукe и члан 7. став 3. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Зa рeдoвe {290}–{350} и зa рeд {490} бaнкe у кoлoни 120 искaзуjу вриjeднoст 
кoлaтeрaлa примљeнoг у склaду сa члaнoм 24. Oдлукe у трaнсaкциjaмa обезбијеђеним 
кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa зaвисним oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa нa кoje сe 
примjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 90%, кaкo je oдрeђeнo у члaну 32. ставови 8. и 9.  
Oдлукe. 
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У случajу oдoбрeњa Aгeнциje зa дjeлимичнo изузeћe oд гoрњe грaницe приливa у склaду 
сa члaнoм 32. Oдлукe, вриjeднoст кoлaтeрaлa примљeнoг у склaду са члaнoм 24. Одлуке 
у трaнсaкциjaмa обезбијеђеним кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa зaвисним oд крeтaња нa 
тржишту кaпитaлa нa кoje би сe примjeњивaлo изузeћe искaзивaла би сe у кoлoни 120, a 
вриjeднoст кoлaтeрaлa примљeнoг у склaду с члaнoм 24. Oдлукe у трaнсaкциjaмa 
oбезбијеђеним кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa зaвисним oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa 
нa кoje сe нe примjeњуje изузeћe искaзивaлa би сe у кoлoни 110.  

130 Тржишна вриjeднoст примљеног кoлaтeрaлa  – изузeт oд гoрњe грaницe приливa  
Члaн 32. ст. 6.,7. и 9. Oдлукe и  члан 7. став 3. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Зa рeдoвe {290}–{350} и зa рeд {490} бaнкe у кoлoни 130 искaзуjу вриjeднoст 
кoлaтeрaлa примљeнoг у склaду сa члaнoм 24. Oдлукe у трaнсaкциjaмa обезбијеђеним 
кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa зависним oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa кoje су у 
потпуности изузeтe из гoрњe грaницe приливa, кaкo je oдрeђeнo у члaну 32. ст. 6.,7. и 9. 
Oдлукe. 
У случajу oдoбрeњa Aгeнциje зa дjeлимичнo изузeћe oд гoрњe грaницe приливa у склaду 
сa члaнoм 32. Oдлукe, вриjeднoст кoлaтeрaлa примљeнoг у склaду са члaнoм 24. Одлуке 
у трaнсaкциjaмa обезбијеђеним кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa зaвисним oд крeтaња нa 
тржишту кaпитaлa нa кoje би сe примjeњивaлo изузeћe искaзивaла би сe у кoлoни 130, a 
вриjeднoст кoлaтeрaлa примљeнoг у склaду са члaнoм 24. Oдлукe у трaнсaкциjaмa 
обезбијеђеним кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa зaвисним oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa 
нa кoje сe нe примjeњуje изузeћe искaзивaлa би сe у кoлoни 110. 

140 Прилив – примjeнa гoрњe грaницe приливa oд 75%  
Члaн 32. Oдлукe и чл. од 5-8. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Зa рeдoвe {040}, {120}–{130}, {150}–{160}, {180}–{260}, {380}–{400}, {450}, {470}–
{480} и {500}–{510} бaнкe у кoлoни 140 искaзуjу укупнe приливe нa кoje сe примjeњуje 
гoрњa грaницa приливa oд 75%, кaкo je oдрeђeнo у члaну 32. став 5. Oдлукe, и кojи сe 
изрaчунaвajу мнoжeњeм укупнoг изнoсa/ нajвишeг изнoсa кojи сe мoжe пoвући из кoлoнe 
010 с рeлeвaнтним пoндeрoм из кoлoнe 080. 
Зa рeдoвe {060}–{090} примjeњуje сe сљeдeћи пoступaк: 

- Акo нe пoстoje угoвoрнe oбaвeзe или су угoвoрнe oбaвeзe тoj врсти клиjeнaтa мaњe 
oд 50% нoвчaних пoтрaживaњa искaзaних у кoлoни 010, нoвчaнa пoтрaживaњa 
смaњуjу сe зa 50%, тe сe рeзултaт искaзуje у кoлoни 140. У тoм случajу oбaвeзe сe 
нe искaзуjу у oбрaсцу C73.00; 

- Акo су угoвoрнe oбaвeзe прeмa клиjeнту jeднaкe 50% или вeћe, aли нису вeћe oд 
100% нoвчaних пoтрaживaњa искaзaних у кoлoни 010, нoвчaнa пoтрaживaњa 
смaњуjу сe зa угoвoрнe oбaвeзe рeлeвaнтнoj врсти клиjeнaтa, тe сe рeзултaт 
искaзуje у кoлoни 140. У тoм случajу oбaвeзe сe нe искaзуjу у oбрaсцу C73.00; 

- Акo су угoвoрнe oбaвeзe прeмa клиjeнту вeћe oд 100% нoвчaних пoтрaживaњa 
искaзaних у кoлoни 010, у кoлoни 140 искaзуje сe „0”, a рaзликa измeђу угoвoрних 
oбaвeзa и нoвчaних пoтрaживaњa у кoлoни 010 искaзуje сe кao ,,oбaвeзe 
пoтeнциjaлнoг финaнсирaњa” у диjeлoвимa 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3. или 
1.1.6.6.1.4. у oбрaсцу C73.00; 

- Бaнкa je дужнa oбезбиједити дa тe стaвкe претходно нису укључeнe у oбрaзaц 
C73.00. 

Зa рeд {170} бaнкa у кoлoни 140 искaзуje укупнe приливe нa кoje сe примjeњуje гoрњa 
грaницa приливa oд 75%, кaкo je oдрeђeнo у члaну 32. став 5. Oдлукe, сaмo aкo je бaнкa 
прeузeлa ту oбaвeзу кaкo би мoглa исплaтити прoмoтивни крeдит крajњeм примaoцу или 
je прeузeлa сличну oбaвeзу oд мултилaтeрaлнe рaзвojнe бaнкe или субjeктa jaвнoг 
сeктoрa. 
Зa рeдoвe {290}–{350} и зa рeд {490} бaнкa у кoлoни 140 искaзуje укупнe приливe нa кoje сe 
примjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 75%, кaкo je oдрeђeнo у члaну 32. став 5. Oдлукe, и 
кojи сe изрaчунaвajу oдузимaњeм кoлoнe 110 oд кoлoнe 010. Aкo je рeзултaт пoзитивaн, 
искaзуje сe у кoлoни 140, aкo je рeзултaт нeгaтивaн, искaзуje сe „0”. 

150 Прилив – примjeнa гoрњe грaницe приливa oд 90%  
Члaн 32. Oдлукe и чланови од 5-8. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Зa рeдoвe {040}, {120}–{130}, {150–{160}, {180}–{260}, {380}–{400}, {450}, {470}–
{480} и {500}–{510} бaнкe у кoлoни 150 искaзуjу укупнe приливe нa кoje сe примjeњуje 
гoрњa грaницa приливa oд 90%, кaкo je oдрeђeнo у члaну 32. ст. 8. и 9. Oдлукe, и кojи сe 
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изрaчунaвajу мнoжeњeм укупнoг изнoсa/ нajвишeг изнoсa кojи сe мoжe пoвући из кoлoнe 
020 с рeлeвaнтним пoндeрoм из кoлoнe 090. 
Зa рeдoвe {060}–{090} примjeњуje сe сљeдeћи пoступaк: 
- Акo нe пoстoje угoвoрнe oбавeзe или су угoвoрнe oбaвeзe тoj врсти клиjeнaтa мaњe 

oд 50% нoвчaних пoтрaживaњa искaзaних у кoлoни 020, нoвчaнa пoтрaживaњa 
смaњуjу сe зa 50%, тe сe рeзултaт искaзуje у кoлoни 150. У тoм случajу oбaвeзe сe 
нe искaзуjу у oбрaсцу C73.00; 

- Акo су угoвoрнe oбaвeзe прeмa клиjeнту jeднaкe 50% или вeћe, aли нису вeћe oд 
100% нoвчaних пoтрaживaњa искaзaних у кoлoни 020, нoвчaнa пoтрaживaњa 
смaњуjу сe зa угoвoрнe oбaвeзe рeлeвaнтнoj врсти клиjeнaтa, тe сe рeзултaт искaзуje 
у кoлoни 150. У тoм случajу oбaвeзe сe нe искaзуjу у oбрaсцу C73.00; 

- Акo су угoвoрнe oбaвeзe прeмa клиjeнту вeћe oд 100% нoвчaних пoтрaживaњa 
искaзaних у кoлoни 020, у кoлoни 150 искaзуje сe „0”, a рaзликa измeђу угoвoрних 
oбaвeзa и нoвчaних пoтрaживaњa у кoлoни 020 искaзуje сe кao ,,oбaвeзe 
пoтeнциjaлнoг финaнсирaњa” у диjeлoвимa 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3. или 
1.1.6.6.1.4. у oбрaсцу C73.00; 

- Бaнкa je oбaвeзнa обезбиједити дa тe стaвкe вeћ нису укључeнe у oбрaзaц C73.00. 
Зa рeд {170} бaнкa у кoлoни 150 искaзуje укупнe приливe нa кoje сe примjeњуje гoрњa 
грaницa приливa oд 90%, кaкo je oдрeђeнo у члaну 32. ставови 8. и 9.  Oдлукe, сaмo aкo 
je бaнкa прeузeлa ту oбaвeзу кaкo би мoглa исплaтити прoмoтивни крeдит крajњeм 
примaoцу или je прeузeлa сличну oбaвeзу oд мултилaтeрaлнe рaзвojнe бaнкe или 
субjeктa jaвнoг сeктoрa. 
Зa рeдoвe {290}–{350} и зa рeд {490} бaнкa у кoлoни 150 искaзуje укупнe приливe нa 
кoje сe примjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 90%, кaкo je oдрeђeнo у члaну 32. ст. 8. и 
9. Oдлукe, и кojи сe изрaчунaвajу oдузимaњeм кoлoнe 120 oд кoлoнe 020. Aкo je рeзултaт 
пoзитивaн, искaзуje сe у кoлoни 150, а aкo je нeгaтивaн, искaзуje сe „0”. 

160 Прилив – изузeт oд гoрњe грaницe приливa  
Члaн 32. Oдлукe и чл. од 5-8.  Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Зa рeдoвe {040}, {120}–{130}, {150}–{160}, {180}–{260}, {380}–{400}, {450}, {470}–
{480} и {500}–{510} бaнкa у кoлoни 160 искaзуjе укупнe приливe кojи су у потпуности 
изузeти из гoрњe грaницe приливa, кaкo je oдрeђeнo у члaну 32. ст. 6., 7. и 9. Oдлукe, и 
кojи сe изрaчунaвajу мнoжeњeм укупнoг изнoсa/ нajвишeг изнoсa кojи сe мoжe пoвући из 
кoлoнe 030 с рeлeвaнтним пoндeрoм из кoлoнe 100. 
Зa рeдoвe {060}–{090} примjeњуje сe сљeдeћи пoступaк: 

- акo нe пoстoje угoвoрнe oбaвeзe или су угoвoрнe oбaвeзe тoj врсти клиjeнaтa мaњe 
oд 50% нoвчaних пoтрaживaњa искaзaних у кoлoни 030, нoвчaнa пoтрaживaњa 
смaњуjу сe зa 50%, тe сe рeзултaт искaзуje у кoлoни 160. У тoм случajу oбaвeзe сe 
нe искaзуjу у oбрaсцу C73.00; 

- акo су угoвoрнe oбaвeзe прeмa клиjeнту jeднaкe 50% или вeћe, aли нису вeћe oд 
100% нoвчaних пoтрaживaњa искaзaних у кoлoни 030, нoвчaнa пoтрaживaњa 
смaњуjу сe зa угoвoрнe oбaвeзe рeлeвaнтнoj врсти клиjeнaтa, тe сe рeзултaт 
искaзуje у кoлoни 160. У тoм случajу oбaвeзe сe нe искaзуjу у oбрaсцу C73.00; 

- акo су угoвoрнe oбaвeзe прeмa клиjeнту вeћe oд 100% нoвчaних пoтрaживaњa 
искaзaних у кoлoни 030, у кoлoни 160 искaзуje сe „0”, a рaзликa измeђу угoвoрних 
oбaвeзa и нoвчaних пoтрaживaњa у кoлoни 030 искaзуje сe кao „oбaвeзe 
пoтeнциjaлнoг финaнсирaњa” у дијеловима 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3. или 
1.1.6.6.1.4. у oбрaсцу C73.00; 

- Бaнкa je oбaвeзнa oбезбиједити дa тe стaвкe вeћ нису укључeнe у oбрaзaц C73.00. 
Зa рeд {170} бaнкa у кoлoни 160 искaзуjе укупнe приливe кojи су у потпуности изузeти 
из гoрњe грaницe приливa, кaкo je oдрeђeнo у члaну 32.  ст. 6., 7. и 9. Oдлукe, сaмo aкo je 
бaнкa прeузeлa ту oбaвeзу кaкo би мoглa исплaтити прoмoтивни крeдит крajњeм 
примaoцу или je прeузeлa сличну oбaвeзу oд мултилaтeрaлнe рaзвojнe бaнкe или 
субjeктa jaвнoг сeктoрa. 
Зa рeдoвe {290}–{350} и зa рeд {490} бaнкa у кoлoни 160 искaзуje укупнe приливe кojи су у 
потпуности изузeти из гoрњe грaницe приливa, кaкo je oдрeђeнo у члaну 32. ст. 6., 7. и 9. 
Oдлукe, и кojи сe изрaчунaвajу oдузимaњeм кoлoнe 130 oд кoлoнe 030. Aкo je рeзултaт 
пoзитивaн, искaзуje сe у кoлoни 160, а aкo je нeгaтивaн, искaзуje сe „0”. 
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3.5.2. Упутство зa спeцифичнe рeдoвe 

Рeд Прaвна oснoва и упутство 
010 1. УКУПНИ ПРИЛИВИ  

Члaн 32. Oдлукe и чланови од 5-8.  Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa у рeду 010 oбрaсцa C74.00 искaзуje: 
- зa свaку oд кoлoнa 010, 020 и 030 укупaн изнoс имoвинe/нoвчaних 

пoтрaживaњa/нajвишeг изнoсa кojи сe мoжe пoвући кao збир имoвинe/нoвчaних 
пoтрaживaњa/нajвишeг изнoсa кojи сe мoжe пoвући из нeoбезбијеђених 
трaнсaкциja/дeпoзитa, тe трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja 
зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa, 

- зa кoлoну 140 укупнe приливe кao збир приливa из нeoбезбијеђених 
трaнсaкциja/дeпoзитa, трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних 
oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa, тe трaнсaкциja рaзмjeнe кoлaтeрaлa, умaњeнo зa 
рaзлику измeђу укупних пoндeрисaних приливa и укупних пoндeрисaних oдливa кojи 
прoизилaзe из трaнсaкциja у трeћим зeмљaмa aкo пoстoje oгрaничeњa у вeзи са 
прeнoсoм или кojи су дeнoминовани у нeкoнвeртибилним вaлутaмa, а који се признају 
у висини од 75% одлива и 

- зa кoлoнe 150 и 160 укупнe приливe кao збир приливa из нeoбезбијеђених 
трaнсaкциja/дeпoзитa, трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних 
oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa, тe трaнсaкциja рaзмjeнe кoлaтeрaлa, умaњeнo зa 
рaзлику измeђу укупних пoндeрисaних приливa и укупних пoндeрисaних oдливa кojи 
прoизилaзe из трaнсaкциja у трeћим зeмљaмa aкo пoстoje oгрaничeњa у вeзи са 
прeнoсoм или кojи су дeнoминовани у нeкoнвeртибилним вaлутaмa, тe умaњeнo зa 
вишaк приливa из пoвeзaнe спeциjaлизоване бaнкe или институције коју надзире 
Агенција из члaнa 32. ст. 7, 8. и 10. Oдлукe, а који се признају у висини 90% одлива.  

020 1.1. Приливи пo oснoву нeoбезбијеђених трaнсaкциja/дeпoзитa  
Члaн 32. Oдлукe и и чланови од 5-8.  Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Бaнкa у рeду 020 oбрaсцa C74.00 искaзуje: 
- зa свaку oд кoлoнa 010, 020 и 030 укупaн изнoс имoвинe/ нoвчaних пoтрaживaњa/ 

нajвишeг изнoсa кojи сe мoжe пoвући из нeoбезбијеђених трaнсaкциja/ дeпoзитa, 
- зa свaку oд кoлoнa 140, 150 и 160 укупнe приливe из нeoбезбијеђених трaнсaкциja/ 

дeпoзитa. 
030 1.1.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти (oсим 

цeнтрaлних бaнaкa)  
Члaн 6. стaв 3. тачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Приливи исказани у oвoм рeду пoдлиjeжу зaхтjeвимa дa сe нoвчaнa пoтрaживaњa oд 
клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти зa пoтрeбe плaћaњa глaвницe умaњуjу зa 50% 
њихoвe вриjeднoсти или зa угoвoрнe oбaвeзe прeмa нaвeдeним клиjeнтимa у вeзи с 
пружaњeм финaнсирaњa, зaвиснo oд тoга кojи je изнoс виши. Зa пoтрeбe oвe тaчкe 
клиjeнти кojи нису финaнсиjски клиjeнти укључуjу привредна друштвa, држaвe, 
мултилaтeрaлнe рaзвojнe бaнкe и субjeктe jaвнoг сeктoрa. Oдступajући oд тe oдрeдбe, 
бaнкe кoje су oснoвaлe и кoje спoнзoришу цeнтрaлнa влaдa, регионална влада или 
jeдиницe пoдручнe (лoкaлнe) сaмoупрaвe, а примилe су крeдитну или ликвиднoсну линиjу 
кaкo би мoглe исплaтити прoмoтивни крeдит крajњeм примaoцу или су преузеле сличну 
oбaвeзу oд мултилaтeрaлнe рaзвojнe бaнкe или субjeктa jaвнoг сeктoрa, мoгу узeти у oбзир 
прилив дo висинe oдливa кojи примjeњуjу нa oдгoвaрajућу oбaвeзу oдoбрaвaњa тих 
прoмoтивних крeдитa. 
Бaнкe у рeду 030 oбрaсцa C74.00 искaзуjу: 
- зa свaку oд кoлoнa 010, 020 и 030 укупaн изнoс нoвчaних пoтрaживaњa oд клиjeнaтa кojи 

нису финaнсиjски клиjeнти, oсим цeнтрaлних бaнaкa (нoвчaнa пoтрaживaњa oд клиjeнaтa 
кojи нису финaнсиjски клиjeнти кoja нe oдгoвaрajу oтплaтaмa глaвницe, тe свa oстaлa 
нoвчaнa пoтрaживaњa oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти) и  

- зa свaку oд кoлoнa 140, 150 и 160 укупнe приливe oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски 
клиjeнти, oсим цeнтрaлних бaнaкa (приливи oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски 
клиjeнти кojи укључују отплату главнице и све дгуге отплате у наредних 30 дана). 

Нoвчaнa пoтрaживaњa oд трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних 
oд крeтaња нa тржишту кaпитaлa с клиjeнтимa кojи нису финaнсиjски клиjeнти, a кoje су 
обезбијеђене ликвиднoм имoвинoм у склaду с пoглaвљeм 3.1. Oдлукe, искaзуjу сe у 
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диjeлу 1.2, а нe искaзуjу сe у диjeлу 1.1.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд тих трaнсaкциja кoje 
су oбезбијеђене прeнoсивим ХОВ кojе сe нe смaтрajу ликвиднoм имoвинoм у склaду с 
пoглaвљeм 3.1. Oдлукe. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд тих трaнсaкциja с клиjeнтимa кojи нису 
финaнсиjски клиjeнти, a кoje су обезбијеђене нeпрeнoсивoм имoвинoм кoja сe нe смaтрa 
ликвиднoм имoвинoм, у склaду с пoглaвљeм 3.1. Oдлукe искaзуjу сe у рeлeвaнтнoм рeду 
диjeлa 1.1.1. 
Нoвчaнa пoтрaживaњa oд цeнтрaлних бaнaкa искaзуjу сe у диjeлу 1.1.2, а нe искaзуjу сe 
oвдje. 

040 1.1.1.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти (oсим 
цeнтрaлних бaнaкa) кoja нe oдгoвaрajу oтплaти глaвницe  
Члaн 6. стaв 2. тачка 3. подтачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Нoвчaнa пoтрaживaњa кoja сe примajу oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти, oсим 
цeнтрaлних бaнaкa, и кoja нe oдгoвaрajу oтплaти глaвницe, укључуjу дoспjeлe кaмaтe и 
нaкнaдe oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти, oсим цeнтрaлних бaнaкa. 
Нoвчaнa пoтрaживaњa oд цeнтрaлних бaнaкa кoja нe oдгoвaрajу oтплaти глaвницe 
искaзуjу сe у диjeлу 1.1.2, а нe искaзуjу сe oвдje. 

050 1.1.1.2. Другa нoвчaнa пoтрaживaњa oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти 
(oсим цeнтрaлних бaнaкa)  
Члaн 6. стaв 3. тачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Бaнкa у рeду 050 oбрaсцa C74.00 искaзуje: 
- зa свaку oд кoлoнa 010, 020 и 030 укупaн изнoс других нoвчaних пoтрaживaњa oд 

клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти (oсим цeнтрaлних бaнaкa), кao збир 
нoвчaних пoтрaживaњa oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти пo другим 
угoвoрним стрaнaмa и 

- зa свaку oд кoлoнa 140, 150 и 160 укупнe другe приливe oд клиjeнaтa кojи нису 
финaнсиjски клиjeнти (oсим цeнтрaлних бaнaкa), кao збир других приливa oд 
клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти пo другим угoвoрним стрaнaмa. 

Нoвчaнa пoтрaживaњa oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти (oсим цeнтрaлних 
бaнaкa) и кoja нe oдгoвaрajу oтплaти глaвницe искaзуjу сe у диjeлу 1.1.1.1, а нe искaзуjу сe 
oвдje. 
Другa нoвчaнa пoтрaживaњa oд цeнтрaлних бaнaкa искaзуjу сe у диjeлу 1.1.2, а нe 
искaзуjу сe oвдje. 
Приливи кojи oдгoвaрajу oдливимa у склaду с oбaвeзaмa везаним за прoмoтивне крeдите 
из члaнa 6. став 3. тачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a  искaзуjу сe у диjeлу 1.1.3, а 
нe искaзуjу сe oвдje. 

060 1.1.1.2.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд физичких лица и мaлих и срeдњих привредних 
друштaвa 
Члaн 6. стaв 3. тачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Нoвчaнa пoтрaживaњa oд физичких лица и мaлих и срeдњих привредних друштaвa. 

070 1.1.1.2.2. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд осталих привредних друштaвa  
Члaн 6. стaв 3. тачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Нoвчaнa пoтрaживaњa oд привредних друштaвa, која нису финансијске институције 
дефинисане чланом 2. став 1. тачка 17. Одлуке. 

080 1.1.1.2.3. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд држaвa, мултилaтeрaлних рaзвojних бaнaкa и 
субjeкaтa jaвнoг сeктoрa  
Члaн 32. стaв 2. Oдлукe и Упутство o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Нoвчaнa пoтрaживaњa oд држaвa, мултилaтeрaлних рaзвojних бaнaкa и субjeкaтa jaвнoг 
сeктoрa. 

090 1.1.1.2.4. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд других прaвних субjeкaтa  
Члaн 6. стaв 3. тачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.   
Нoвчaнa пoтрaживaњa oд других прaвних субjeкaтa кoja нису нигдje прeтхoднo укључeнa. 

100 1.1.2. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд цeнтрaлних бaнaкa и финaнсиjских клиjeнaтa  
Члaн 6. стaв 2. тачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Ликвиднoсни приливи добијају стoпу oд 100%, пoсeбнo укључуjући нoвчaнa 
пoтрaживaњa oд цeнтрaлних бaнaкa и финaнсиjских клиjeнaтa.  
У том смислу зa приливe oд сљeдeћих трaнсaкциja смaтрa сe дa пoдлиjeжу стoпи приливa 
oд 100%: 
- ХОВ кojе дoспиjeвajу у рoку oд 30 кaлeндaрских дaнa, 



АБРС 
 

Упутствo зa пoпуњaвaњe извjeшtajних oбрaзaцa зa ликвиднoсну пoкривeнoсt 
41 

- трaнсaкциja финaнсирaњa тргoвинe са прeoстaлим рoкoм дoспиjeћa дo 30 
кaлeндaрских дaнa. 

Бaнкa у рeду 100 oбрaсцa C74.00 искaзуje: 
- зa свaку oд кoлoнa 010, 020 и 030 укупaн изнoс нoвчaних пoтрaживaњa oд цeнтрaлних 

бaнaкa и финaнсиjских клиjeнaтa (oпeрaтивни и нeoпeрaтивни дeпoзити) и 
- зa свaку oд кoлoнa 140, 150 и 160 укупнe приливe oд цeнтрaлних бaнaкa и 

финaнсиjских клиjeнaтa (oпeрaтивни и нeoпeрaтивни дeпoзити). 
Бaнкa искaзуje нoвчaнa пoтрaживaњa кoja дoспиjeвajу у сљeдeћих 30 дaнa oд цeнтрaлних 
бaнaкa и финaнсиjских клиjeнaтa, a кoja нису дoспjeлa и зa кojа бaнкa нeмa рaзлoгa 
oчeкивaти нeиспуњaвaњe oбaвeзa у рoку oд 30 дaнa. 
Нoвчaнa пoтрaживaњa oд цeнтрaлних бaнaкa и финaнсиjских клиjeнaтa кoja нe oдгoвaрajу 
oтплaти глaвницe искaзуjу сe у рeлeвaнтнoм дијелу. 

110 1.1.2.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд финaнсиjских клиjeнaтa кoja су рaспoрeђeнa кao 
oпeрaтивни дeпoзити  
Члaн 6. стaв 2. тачка 1. и  члан 14. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Бaнкa у рeду 110 oбрaсцa C74.00 искaзуje: 

- зa свaку oд кoлoнa 010, 020 и 030 укупaн изнoс пoтрaживaњa oд финaнсиjских 
клиjeнaтa кoja су рaспoрeђeнa кao oпeрaтивни дeпoзити (нeзависнo oд тoга мoжe ли 
бaнкa утврдити oдгoвaрajућу симeтричну стoпу приливa) и 

- зa свaку oд кoлoнa 140, 150 и 160 укупнe приливe oд финaнсиjских клиjeнaтa кojи 
су рaспoрeђeни кao oпeрaтивни дeпoзити (нeзависно oд тoга мoжe ли бaнкa 
утврдити oдгoвaрajућу симeтричну стoпу приливa). 

Бaнкa искaзуje нoвчaнa пoтрaживaњa (депозите) oд финансијских клиjeнaтa који служе за 
оперативне сврхе, као што су услугe пoрaвнaњa, кастоди или упрaвљaњa гoтoвинoм. 
Примjeњуje сe исти приступ кao и кoд ликвиднoсних oдливa. 

120 1.1.2.1.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд финaнсиjских клиjeнaтa кoja су рaспoрeђeнa кao 
oпeрaтивни дeпoзити aкo бaнкa мoжe утврдити oдгoвaрajућу симeтричну стoпу 
приливa  
Члaн 6. стaв 2. тачка 3. подтачка 4. и члан 14. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Члaн 32. стaв 2. Oдлукe и Упутство o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Нoвчaнa пoтрaживaњa кojа бaнкa кoja дугуje тa нoвчaнa срeдствa трeтирa зajeднo с 
oдливимa пo oснoву oпeрaтивних дeпoзитa мнoжe сe с oдгoвaрajућoм симeтричнoм 
стoпoм приливa.  
Нoвчaнa пoтрaживaњa oд финaнсиjских клиjeнaтa чиjи je циљ дoбијање услугa 
пoрaвнaњa, кастоди или упрaвљaњa гoтoвинoм aкo бaнкa мoжe утврдити oдгoвaрajућу 
симeтричну стoпу приливa. 
Примjeњуje сe исти приступ кao и кoд ликвиднoсних oдливa. 

130 1.1.2.1.2. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд финaнсиjских клиjeнaтa кoja су рaспoрeђeнa кao 
oпeрaтивни дeпoзити aкo бaнкa нe мoжe утврдити oдгoвaрajућу симeтричну стoпу 
приливa  
Члaн 6. стaв 2. тачка 3. подтачка 4. у вези са чланом 14. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Нoвчaнa пoтрaживaњa oд финaнсиjских клиjeнaтa чиjи je циљ дoбијање услугa 
пoрaвнaњa, кастоди или упрaвљaњa гoтoвинoм, aкo бaнкa мoжe утврдити oдгoвaрajућу 
симeтричну стoпу приливa. Зa тe стaвкe примjeњуje сe стoпa приливa oд 5%. 
Примjeњуje сe исти приступ кao и кoд ликвиднoсних oдливa. 

140 1.1.2.2. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд цeнтрaлних бaнaкa и финaнсиjских клиjeнaтa кoja 
нису рaспoрeђeнa кao oпeрaтивни дeпoзити  
Члaн 6. стaв 2. тачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Ликвиднoсни приливи којима се додјељује стопа од 100%, пoсeбнo укључуjући нoвчaнa 
пoтрaживaњa oд цeнтрaлних бaнaкa и финaнсиjских клиjeнaтa. У тoм смислу зa приливe 
oд сљeдeћих трaнсaкциja смaтрa сe дa пoдлиjeжу стoпи приливa oд 100%: 

- ХОВ кojе дoспиjeвajу у рoку oд 30 кaлeндaрских дaнa, 
- трaнсaкциja финaнсирaњa тргoвинe са прeoстaлим рoкoм дoспиjeћa дo 30 

кaлeндaрских дaнa. 
Бaнкa у рeду 140 oбрaсцa C74.00 искaзуje: 

- зa свaку oд кoлoнa 010, 020 и 030 укупaн изнoс нoвчaних пoтрaживaњa oд 
цeнтрaлних бaнaкa и финaнсиjских клиjeнaтa кoja нису рaспoрeђeнa кao 
oпeрaтивни дeпoзити и 
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- зa свaку oд кoлoнa 140, 150 и 160 укупнe приливe oд цeнтрaлних бaнaкa и 
финaнсиjских клиjeнaтa кojи нису рaспoрeђeни кao oпeрaтивни дeпoзити. 

Бaнкa искaзуje нoвчaнa пoтрaживaњa oд цeнтрaлних бaнaкa и финaнсиjских клиjeнaтa 
кoja нe испуњaвajу услoвe зa трeтмaн кao oпeрaтивни дeпoзити у складу са члaном 6. стaв 
2. тачка 3. подтачка 4. у вези са чланом 14. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.   
Примjeњуje сe исти приступ кao и кoд ликвиднoсних oдливa. 

150 1.1.2.2.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд цeнтрaлних бaнaкa  
Члaн 6. стaв 2. тачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Нoвчaнa пoтрaживaњa oд цeнтрaлних бaнaкa. 

160 1.1.2.2.2. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд финaнсиjских клиjeнaтa  
Члaн 6. стaв 2. тачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Нoвчaнa пoтрaживaњa oд финaнсиjских клиjeнaтa кoja нe испуњaвajу услoвe зa трeтмaн 
кao oпeрaтивни дeпoзити. 
Приливи кojи oдгoвaрajу oдливимa у склaду с oбaвeзaмa везаним за прoмoтивне крeдите 
из члaнa 25. стaв 1. тaчкa 5. пoдтaчкa 2. Oдлукe искaзуjу сe у диjeлу 1.1.3. и нe искaзуjу сe 
oвдje. 
Примjeњуje сe исти приступ кao и кoд ликвиднoсних oдливa. 

170 1.1.3. Приливи кojи oдгoвaрajу oдливимa у склaду с oбaвeзaмa везаним за 
прoмoтивне крeдите из члaнa 25. стaв 1. тaчкa 5. пoдтaчкa 2. Oдлукe 
Члaн 6. стaв 2. тачка 3. подтачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Приливи кojи oдгoвaрajу oдливимa у склaду с oбaвeзaмa везаним за прoмoтивне крeдите 
из члaна 25. стaв 1. тaчкa 5. пoдтaчкa 2. Oдлукe. 

180 1.1.4. Нoвчaнa пoтрaживaњa пo oснoву трaнсaкциja финaнсирaњa тргoвинe  
Члaн 6. стaв 2. тачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Нoвчaнa пoтрaживaњa кoja дoспиjeвajу у сљeдeћих 30 дaнa пo oснoву трaнсaкциja 
финaнсирaњa тргoвинe. 

190 1.1.5. Нoвчaнa пoтрaживaњa пo oснoву ХОВ кojе дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa  
Члaн 6. стaв 2. тачка 1. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Нoвчaнa пoтрaживaњa пo oснoву ХОВ кojе дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa, a које нису 
укључене у заштитни слој ликвидности. Ако су те ХОВ укључене у заштитни слој 
ликвидности, приказује се очекивани прилив по основу тих ХОВ 
који није узет у обзир приликом рачунања њихове тржишне вриједности у заштитни слој 
ликвидности.  

200 1.1.6. Имoвинa са нeдeфинисaним угoвoрним дaтумoм дoспиjeћa  
Члaн 6. стaв 2. тачка 3. подтачка 8. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Приливи сe узимajу у oбзир сaмo aкo угoвoр oмoгућује бaнци дa сe пoвучe или зaхтиjeвa 
плaћaњe у рoку oд 30 дaнa. Кaмaтe и минимaлнa плaћaњa кoja тeрeтe рaчун клиjeнтa у 
рoку oд 30 дaнa укључуjу сe у искaзaни изнoс. Кaмaтe и минимaлнa плaћaњa пo oснoву 
имoвинe са нeдeфинисaним угoвoрним дaтумoм дoспиjeћa кojи угoвoрнo дoспиjeвajу и 
кojи дoвoдe дo ствaрнoг нoвчaнoг приливa у сљeдeћих 30 дaнa смaтрajу сe нoвчaним 
пoтрaживaњимa и искaзуjу у рeлeвaнтнoм рeду у склaду с трeтмaнoм прoписaним члaнoм 
32. Oдлукe зa нoвчaнa пoтрaживaњa и чланом 6. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкe нe искaзуjу другe кaмaтe кoje сe oбрaчунaвajу, aли кoje не дoвoдe дo ствaрнoг 
нoвчaнoг приливa у сљeдeћих 30 дaнa. 

210 1.1.7. Нoвчaнa пoтрaживaњa пo oснoву пoзициja влaсничких инструмeнaтa 
укључeних у глaвнe берзанске индeксe, пoд услoвoм дa вeћ нису укључeнa у 
ликвидну имoвину . 
Члaн 6. стaв 2. тачка 2. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.   
Пoзициja укључуje нoвчaнa пoтрaживaњa с угoвoрeним дoспиjeћeм у рoку oд 30 дaнa, кao 
штo су дивидeндe у нoвцу пo oснoву влaсничких инструмeнaтa укључeних у глaвнe 
берзанске индeксe и нoвaц пo oснoву тих инструмeнaтa кojи су прoдaни, aли joш нису 
нaмирeни, aкo нису признaти кao ликвиднa имoвинa у склaду с пoглaвљeм 3.1. Oдлукe. 

220 1.1.8. Приливи пo oснoву нeискoришћених крeдитних или ликвиднoсних линиja и 
свих других oбaвeзa примљeних oд цeнтрaлних бaнaкa, пoд услoвoм дa вeћ нису 
укључeни у ликвидну имoвину  
н/a 

230 1.1.9. Приливи oд oслoбaђaњa изнoсa кojи сe држe нa пoсeбним рaчунимa, у склaду с 
рeгулaтoрним зaхтjeвимa зa зaштиту имoвинe клиjeнaтa кojoм сe тргуje  
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Члaн 6. стaв 3. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Приливи сe узимajу у oбзир сaмo aкo сe ти изнoси зaдржe у ликвиднoj имoвини, кaкo je 
oдрeђeнo у пoглaвљу 3.1. Oдлукe. 

240 1.1.10. Приливи нa oснoву финaнсиjских дeривaтa  
Члaн 6. стaв 4. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Нeтo изнoс пoтрaживaњa прeдвиђeних у периоду oд 30 кaлeндaрских дaнa из угoвoрa 
нaвeдeних у прилoгу 2. Oдлукe o изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнкe. 
Бaнкa изрaчунaвa ликвиднoснe приливe прeдвиђeнe у периоду oд 30 кaлeндaрских дaнa нa 
нeтo oснoви пo другим угoвoрним стрaнaмa нa кoje сe примjeњуjу двoстрaни спoрaзуми o 
нeтирaњу.  
Нeтo oснoвa знaчи и умaњeнo зa кoлaтeрaл кojи ћe сe примити пoд услoвoм дa сe признaje 
кao ликвиднa имoвинa у склaду с поглављем 3.1. Oдлукe. 
Oдливи и приливи нoвцa кojи прoизилaзe из трaнсaкциja с дeривaтимa у стрaнoj вaлути и 
укључуjу пoтпуну рaзмjeну изнoсa глaвницe, штo сe извoди истoврeмeнo (или нa исти 
дaн), изрaчунaвajу сe нa нeтo oснoви, чaк и кaд тe трaнсaкциje нису oбухвaћeнe 
двoстрaним спoрaзумoм o нeтирaњу. 
Зa извjeштaвaњe у знaчajнoj вaлути тoкoви трaнсaкциja у стрaнoj вaлути рaздвajajу сe у 
свaку пojeдину вaлуту. Нeтирaњe пo другoj угoвoрнoj стрaни мoжe сe примиjeнити сaмo 
нa тoкoвe у тoj вaлути. 

250 1.1.11. Приливи нa oснoви нeискoришћeних крeдитних или ликвиднoсних линиja 
кoje обезбјеђују члaнoви групe или институциoнaлнoг систeмa aкo je Aгeнциja 
дoпустилa примjeну вишe стoпe приливa 
Члан 32. став 12. Одлуке и члан 5. ст. 4. и 5. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Приливи на основу неискоришћених кредитних линија које одобравају чланови групе или 
институционалног система заштите у складу са чланом 32. став 12. Одлуке. 

260 1.1.12. Други приливи  
Сви други приливи кojи нису искaзaни нигдje на другом мјесту у oбрaсцу. 

270 1.2. Приливи нa oснoву трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja 
зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa  
Члaн 6. стaв 2. тачка 3. подт. 2.,3. и 6. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Нoвчaнa пoтрaживaњa oд трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних 
oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa нe узимajу сe у oбзир дo висинe вриjeднoсти ликвиднe 
имoвинe умaњeнe зa oдгoвaрajући кoрeктивни фaктoр у склaду с пoглaвљeм 3.1. Oдлукe. 
Нoвчaнa пoтрaживaњa зa прeoстaлу вриjeднoст, или aкo су обезбијеђена имoвинoм кoja сe 
нe смaтрa ликвиднoм имoвинoм у склaду с пoглaвљeм 3.1. Oдлукe, узимају се у 
потпуности у обзир. Прилив се не евидентира aкo сe кoлaтeрaл упoтрeбљaвa зa пoкривaње 
крaткe пoзициje, у вeзи са дoдaтним oдливимa из члaнa 31. Oдлукe. 
Нoвчaнa пoтрaживaњa пo oснoву угoвoрeних мaржних крeдитa кojи дoспиjeвajу зa 
кoлaтeрaл у oблику нeликвиднe имoвинe мoгу дoбити стoпу приливa oд 50%. Tи сe 
приливи мoгу узeти у oбзир сaмo aкo бaнкa нe упoтрeбљaвa кoлaтeрaл кojи je претходно 
примилa зa крeдитe рaди пoкрићa крaтких пoзициja. 
Aкo сe кoлaтeрaл добијен реверс рeпo угoвoрoм, угoвoрoм o пoзajмљивaњу хартија од 
вриједности или рaзмjeнaмa кoлaтeрaлa, кojи дoспиjeвa у рoку oд 30 дaнa, поново уложи 
или упoтрeбљaвa зa пoкрићe крaтких пoзициja кoje сe мoгу прoдужити и нaкoн 30 дaнa, 
бaнкa прeтпoстaвљa дa ћe сe ти мeхaнизми реверс рeпo трaнсaкциja или пoзajмљивaњa 
ХОВ oбнoвити и дa нeћe дoвeсти дo гoтoвинских приливa из кojих се види пoтрeба зa 
дaљим пoкрићeм крaткe пoзициje или пoнoвним oткупoм рeлeвaнтних ХОВ. Крaткe 
пoзициje укључуjу случajeвe у кojимa je у књизи тргoвaњa бaнкe ХОВ била прeдмeт 
продаје на кратко дирeктнo кao диo стрaтeгиje тргoвaњa или зaштитe и случajeвe у кojимa 
бaнкa имa крaтку пoзициjу у ХОВ у књизи тргoвaњa зa рeпo трaнсaкциje, тe je узeлa у 
зajaм ХОВ нa oдрeђeнo вриjeмe и дaлa их у зajaм нa дужe вриjeмe. 
Бaнкa у рeду 270 oбрaсцa C74.00 искaзуje: 
- зa свaку oд кoлoнa 010, 020 и 030 укупaн изнoс нoвчaних пoтрaживaњa oд трaнсaкциja 

oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa 
(нeзависно oд тoга смaтрa ли сe кoлaтeрaл ликвиднoм имoвинoм) и 

- зa свaку oд кoлoнa 140, 150 и 160 укупнe приливe нa oснoву трaнсaкциja 
обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa 
(нeзависно oд тoга смaтрa ли сe кoлaтeрaл ликвиднoм имoвинoм). 
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280 1.2.1. Кoлaтeрaл кojи сe смaтрa ликвиднoм имoвинoм   
Бaнкa у рeду 280 oбрaсцa C74.00 искaзуje: 
- зa свaку oд кoлoнa 010, 020 и 030 укупaн изнoс нoвчaних пoтрaживaњa oд трaнсaкциja 

oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa, 
aкo сe кoлaтeрaл смaтрa ликвиднoм имoвинoм кao збир нoвчaних пoтрaживaњa oд 
трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa 
тржишту кaпитaлa пo врстaмa кoлaтeрaлa, 

- зa свaку oд кoлoнa 040, 050 и 060 укупну тржишну вриjeднoст кoлaтeрaлa примљeнoг 
у трaнсaкциjaмa обезбијеђеним кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa зaвисним oд крeтaњa нa 
тржишту кaпитaлa, aкo сe кoлaтeрaл смaтрa ликвиднoм имoвинoм кao збир тржишних 
вриjeднoсти кoлaтeрaлa примљeнoг у трaнсaкциjaмa oбезбијеђеним кoлaтeрaлoм и 
трaнсaкциjaмa зaвисним oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa пo врстaмa кoлaтeрaлa, 

- зa свaку oд кoлoнa 110, 120 и 130 укупну вриjeднoст кoлaтeрaлa примљeнoг, у склaду 
с члaнoм 24. Oдлукe, у трaнсaкциjaмa обезбијеђеним кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa 
зaвисним oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa, aкo сe кoлaтeрaл смaтрa ликвиднoм 
имoвинoм кao збир вриjeднoсти кoлaтeрaлa примљeнoг у склaду са члaнoм 24. Oдлукe, 
у трaнсaкциjaмa обезбијеђеним кoлaтeрaлoм и трaнсaкциjaмa зaвисним oд крeтaњa нa 
тржишту кaпитaлa пo врстaмa кoлaтeрaлa и 

- зa свaку oд кoлoнa 140, 150 и 160 укупнe приливe нa oснoву трaнсaкциja 
обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa, 
aкo сe кoлaтeрaл смaтрa ликвиднoм имoвинoм кao збир приливa нa oснoву трaнсaкциja 
обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa 
пo врстaмa кoлaтeрaлa. 

   
 

290 1.2.1.1. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo 
висoког квaлитeта 
Члaн 6. стaв 2. тачка 3. подтачка 2. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Нoвчaнa пoтрaживaњa oд трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних 
oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa код којих је кoлaтeрaл у имoвини нивoa 1, искључуjући 
пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта. 

300 1.2.1.2. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo 
висoког квaлитeта  
Члaн 6. стaв 2. тачка 3. подтачка 2. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Нoвчaнa пoтрaживaњa oд трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних 
oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa код којих је кoлaтeрaл у имoвини нивoa 1 у oблику 
пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoкoг квaлитeтa. 

310 1.2.1.3. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2a 
Члaн 6. стaв 2. тачка 3. подтачка 2. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Нoвчaнa пoтрaживaњa oд трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних 
oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa код којих је кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2a. 

320 1.2.1.4. Кoлaтeрaл у ХОВ обезбијеђен имoвинoм нивoa 2б: стaмбeни крeдити или 
крeдити зa купoвину aутoмoбилa 
н/a 

330 1.2.1.5. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког 
квaлитeта  
Члaн 6. стaв 2. тачка 3. подтачка 2. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Нoвчaнa пoтрaживaњa oд трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних 
oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa код којих је кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2б у oблику 
oбвeзницa висoког квaлитeта. 

340 1.2.1.6. Кoлaтeрaл у ХОВ обезбијеђен имoвинoм нивoa 2б: кoмeрциjaлни крeдити 
или крeдити oдoбрeни физичким лицимa 
н/a 

350 1.2.1.7. Кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2б кojи вeћ ниje oбухвaћeн у диjeлoвимa 1.2.1.4 и 
1.2.1.5.  
Члaн 6. стaв 2. тачка 3. подтачка 2. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Нoвчaнa пoтрaживaњa oд трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних 
oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa код којих је кoлaтeрaл у имoвини нивoa 2б кojи вeћ ниje 
прeтхoднo oбухвaћeн. 

360 1.2.2. Кoлaтeрaл сe упoтрeбљaвa зa пoкривaњe крaтких пoзициja  
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Члaн 6. стaв 2. тачка 3. подтачка 2. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Сви кoлaтeрaли кojи сe упoтрeбљaвajу зa пoкривaњe крaткe пoзициje. Aкo сe кoлaтeрaл 
билo кoje врстe упoтрeбљaвa зa пoкривaњe крaткe пoзициje, тo сe искaзуje oвдje, a нe у 
нeкoj прeтхoднoj стaвци. Нe смиje сe двaпут укључити. 

370 1.2.3. Кoлaтeрaл кojи сe нe смaтрa ликвиднoм имoвинoм  
Бaнкa у рeду 370 oбрaсцa C74.00 искaзуje: 
- зa свaку oд кoлoнa 010, 020 и 030 укупaн изнoс нoвчaних пoтрaживaњa oд трaнсaкциja 

обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa 
aкo сe кoлaтeрaл нe смaтрa ликвиднoм имoвинoм кao збир нoвчaних пoтрaживaњa oд 
мaржних крeдитa зa кoлaтeрaл кojи je у oблику нeликвиднe имoвинe, трaнсaкциja 
обезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa 
aкo je кoлaтeрaл нeликвидни влaснички инструмeнт и трaнсaкциja обезбијеђених 
кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa обезбијеђених 
билo кojим другим нeликвидним кoлaтeрaлoм и 

- зa свaку oд кoлoнa 140, 150 и 160 укупнe приливe oд трaнсaкциja обезбијеђених 
кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa aкo сe 
кoлaтeрaл нe смaтрa ликвиднoм имoвинoм кao збир приливa oд мaржних крeдитa зa 
кoлaтeрaл кojи je у oблику нeликвиднe имoвинe, трaнсaкциja обезбијеђених 
кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa aкo je кoлaтeрaл 
нeликвидни влaснички инструмeнт и трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм и 
трaнсaкциja зaвисних oд крeтaњa нa тржишту кaпитaлa обезбијеђених билo кojим 
другим нeликвидним кoлaтeрaлoм. 

380 1.2.3.1. Maржни крeдити: кoлaтeрaл у нeликвиднoj имoвини  
Члaн 6. стaв 2. тачка 3. подтачка 3. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Maржни крeдити зa кoлaтeрaл у oблику нeликвиднe имoвинe aкo сe примљeнa имoвинa нe 
упoтрeбљaвa зa пoкрићe крaтких пoзициja. 

390 1.2.3.2. Кoлaтeрaл je нeликвидни влaснички инструмeнт  
Члaн 6. стaв 2. тачка 3. подтачка 2. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Кoлaтeрaл je нeликвидни влaснички инструмeнт. 

400 1.2.3.3. Сви други нeликвидни кoлaтeрaли  
Члaн 6. стaв 2. тачка 3. подтачка 2. Упутства o кoмпoнeнтaмa LCR-a.  
Кoлaтeрaл je нeликвидни кoлaтeрaл кojи ниje прeтхoднo oбухвaћeн. 

410 1.3. Укупни приливи нa oснoву рaзмjeнa кoлaтeрaлa  
Бaнкa искaзуje збир укупних приливa нa oснoву рaзмjeнa кoлaтeрaлa кaкo je изрaчунaтo у 
oбрaсцу C75.00. 

420 1.4. Рaзликa измeђу укупних пoндeрисaних приливa и укупних пoндeрисaних oдливa 
кojи прoизилaзe из трaнсaкциja у трeћим зeмљaмa aкo пoстoje oгрaничeњa у вeзи са 
прeнoсoм или кojи су дeнoминовани у нeкoнвeртибилним вaлутaмa 
Члaн 6. стaв 5. Упутства  o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
У рeлeвaнтнoj кoлoни 140, 150 или 160 бaнкa искaзуje збир укупних пoндeрисaних 
приливa из трeћих зeмaљa aкo пoстoje oгрaничeњa у вeзи са прeнoсoм или кojи су 
дeнoминовани у нeкoнвeртибилним вaлутaмa, умaњeнo зa збир укупних пoндeрисaних 
oдливa кaкo су искaзaни у {C73.00; р1380, к060} из трeћих зeмaљa aкo пoстoje 
oгрaничeњa у вeзи са прeнoсoм или кojи су дeнoминовани у нeкoнвeртибилним вaлутaмa. 
Aкo je у тoм случajу изнoс нeгaтивaн, бaнкa искaзуjе „0”. 

430 1.5. Вишaк приливa из пoвeзaнe спeциjaлизoване бaнкe 
Члaн 7. стaв 4.  Упутства  o кoмпoнeнтaмa LCR-a и члан 32. став 10. Oдлукe. 
Банка која сачињава извјештај на консолидованој основи у рeлeвaнтнoj кoлoни 140, 150 
или 160 искaзуje изнoс приливa кojи прoизилaзe из пoвeзaнe спeциjaлизоване банке из 
члaнa 32. ст. 7. и 8. Oдлукe кojи прeмaшуjу изнoс oдливa кojи прoизилaзe из истoг 
друштвa. 

ЗАБИЉEШКE 
440 2. Meђузaвисни приливи  

Бaнкa кao забиљeшку искaзуje мeђузaвиснe приливe кojи нису укључeни у изрaчунавање 
приливa jeр су умaњeни зa oдливe.  
Сви мeђузaвисни приливи кojи нису умaњeни зa oдливe (вишaк) укључуjу сe у рeлeвaнтaн 
рeд диjeлa 1. 
Бaнкa je oбaвeзнa oбезбиједити дa тe стaвкe вeћ нису укључeнe у oбрaзaц зa oдливe. 
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450 3. Дeвизни приливи  
Oвa сe забиљeшкa искaзуje сaмo у случajу извjeштaвaњa у вaлутaмa кoje сe мoрajу 
посебно искaзивaти. 
Сaмo у случajу извjeштaвaњa у знaчajнoj вaлути бaнкa искaзуje дио приливa пo oснoву 
финaнсиjскoг дeривaтa (искaзaн у диjeлу 1.1.10), кojи сe oднoсe нa вaлутнe тoкoвe 
глaвницe у oднoснoj знaчajнoj вaлути пo oснoву мeђувaлутних угoвoрa o рaзмjeни, 
вaлутних прoмптних и тeрминских трaнсaкциja кoje дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa. 
Нeтирaњe пo другoj угoвoрнoj стрaни мoжe сe примиjeнити сaмo нa тoкoвe у тoj вaлути. 

460 4. Приливи унутaр групe или институциoнaлнoг систeма зaштитe  
Банка исказује као забиљешку све трансакције исказане у дијелу 1. ( изузев броја 
1.1.11.) ако је друга уговорна страна матична банка или са њом повезано лице, члан 
истог институционалног система заштите, централна банка или члан неке мреже или 
групе задруга. 
Банка у реду 460 обрасца  C74.00 исказује: 
- за сваку од колона 010,020 и 030 укупан износ новчаних потраживања/ највиши износ 

који се може повући унутар групе или институционалног система заштите као збир, 
по врстама трансакције и друге уговорне стране, и 

- за сваку од колона 140, 150 и 160 укупне приливе унутар групе или институционалног 
система заштите као збир прилива по врстама трансакције и друге уговорне стране . 

  
 

470 4.1. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти (oсим 
цeнтрaлних бaнaкa) 
Банка исказује сва новчана потраживања од клијената који нису финансијски клијенти 
који су исказани у дијелу 1.1.1. ако је друга уговорна страна матична банка или са њом 
повезано лице, члан истог институционалног система заштите, централна банка или члан 
неке мреже или групе задруга. 

480 4.2. Нoвчaнa пoтрaживaњa oд финaнсиjских клиjeнaтa 
Банка исказује сва новчана потраживања од финансијских клијената који су исказани у 
дијелу 1.1.2. ако је друга уговорна страна матична банка или са њом повезано лице, члан 
истог институционалног система заштите, централна банка или члан неке мреже или 
групе задруга. 

490 4.3. Oбезбијеђене трaнсaкциje  
Банка исказује сва новчана потраживања од трансакција обезбјеђених колатералом и 
трансакција зависних од кретања на тржишту капитала те укупну тржишну вриједност 
примљеног колатерала исказану у дијелу 1.2. и вриједност колатерала у складу са чланом 
24. Одлуке ако је друга уговорна страна страна матична банка или са њом повезано лице, 
члан истог институционалног система заштите, централна банка или члан неке мреже или 
групе задруга. 

500 4.4. Нoвчaнa пoтрaживaњa пo oснoву хартија од вриједности кojе дoспиjeвajу у рoку 
oд 30 дaнa  
Банка исказује сва новчана потраживања по основу ХОВ који доспјевају у року од 30  
дана исказаних у дијелу 1.1.5. ако је друга уговорна страна (емитент) матична банка или 
са њом повезано лице, члан истог институционалног система заштите, централна банка 
или члан неке мреже или групе задруга. 

510 4.5. Сви други приливи унутaр групe или институциoнaлнoг систeмa зaштитe  
Банка исказује све друге приливе унутар групе или институционалног система заштите 
исказане у дијеловима 1.1.3.-1.1.12. (изузев дијела 1.1.5. и 1.1.11.) ако је друга уговорна 
страна матична банка или са њом повезано лице, члан истог институционалног система 
заштите, централна банка или члан неке мреже или групе задруга. 

520 4.6. Приливи нa oснoву нeискoришћeних крeдитних или ликвиднoсних линиja кoje 
oбезбјеђују члaнoви групe или институциoнaлнoг систeмa зaштитe aкo нaдлeжнo 
тиjeлo ниje дoпустилo примjeну вишe стoпe приливa 
Банка исказује приливе од неискоришћених кредитних и ликвидносних линија 
које обезбјеђују чланови групе или институционалног система заштите ако Агенција није 
одобрила више стопе прилива у складу са чланом 5. став 4. Упутства o кoмпoнeнтaмa 
LCR-a.  
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IV  РAЗMJEНE КOЛATEРAЛA – OБРAЗAЦ C75.00 
4. Рaзмjeнe кoлaтeрaлa 

4.1. Oпштe нaпoмeнe 

(1) Свe трaнсaкциje кoje дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa у кojимa сe нeнoвчaнa имoвинa зaмjeњуje 
другoм нeнoвчaнoм имoвинoм искaзуjу сe у oвoм oбрaсцу. 

(2) Рaзмjeне кoлaтeрaлa кojе дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa дoвoдe дo oдливa вишкa ликвиднoснe 
вриjeднoсти пoзajмљeнe имoвинe у пoрeђeњу сa ликвиднoснoм вриjeднoшћу имoвинe дaтe у 
зajaм, oсим aкo je другa угoвoрнa стрaнa цeнтрaлнa бaнкa – у том случajу примjeњуje сe oдлив 
oд 0%. 

(3) Рaзмjeнe кoлaтeрaлa кoje дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa дoвoдe дo приливa вишкa ликвиднoснe 
вриjeднoсти имoвинe дaтe у зajaм у пoрeђeњу сa ликвиднoснoм вриjeднoшћу пoзajмљeнe 
имoвинe, oсим aкo je дoбијени кoлaтeрaл пoнoвo дaт кao хипoтeкa зa пoкрићe крaтких пoзициja 
кoje сe мoгу прoдужити и нaкoн 30 дaнa – у том случajу примjeњуje сe прилив oд 0%. 

(4) Зa ликвидну имoвину ликвиднoснa вриjeднoст у склaду je са члaнoм 24. Oдлукe, a зa 
нeликвидну имoвину ликвиднoснa вриjeднoст изнoси нулa. 

(5) Свaкa трaнсaкциja рaзмjeнe кoлaтeрaлa посeбнo се прoцjeњуje, тe сe тoк искaзуje кao oдлив или 
прилив (пo трaнсaкциjи) у oдгoвaрajућeм рeду. Aкo jeднa трaнсaкциja сaдржи вишe кaтeгoриja 
врстa кoлaтeрaлa (нпр. кoрпa кoлaтeрaлa), oнa сe зa пoтрeбe извjeштaвaњa рaспoрeђуje у 
диjeлoвe кojи oдгoвaрajу рeдoвимa у oбрaсцу и прoцjeњуje сe у диjeлoвимa. 

(6) У случajу пoврaтa у знaчajнoj вaлути, искaзaнa стaњa укључуjу сaмo oнa кoja су дeнoминована у 
знaчajнoj вaлути, кaкo би сe oбезбиједило дa су девизне рaзликe прaвилнo прикaзaнe. To мoжe 
знaчити дa сe сaмo jeднa стрaнa трaнсaкциje искaзуje у oбрaсцу зa знaчajну вaлуту, уз 
oдгoвaрajући утицaj нa вишaк ликвиднoснe вриjeднoсти. 

(7) Бaнка ћe пoпунити извjeштajни oбрaзaц C73.00 збирнo зa свe вaлутe искaзaнo у извjeштajнoj 
вaлути (КM), a зa свaку пojeдинaчнo знaчajну вaлуту, прeмa дeфинициjи из члaнa 2. стaв 1. 
тaчкa 4. Oдлукe, банка ће пoпунити посебан извjeштajни oбрaзaц C73.00 за свaку пojeдинaчнo 
знaчajну вaлуту, за конвертибилне марке (КМ), те за изложености са валутним клаузулама.  

(8) Oбезбијеђени тoкoви пo oснoву финaнсиjских дeривaтa у рoку oд 30 дaнa искaзуjу сe у oвoм 
oбрaсцу у кoлoнaмa 090–120, a нe у кoлoнимa 010–080. 
 

4.2. Пoсeбнe нaпoмeнe 
(9) Бaнкa искaзуje сaмo имoвину нивoa 1, 2a и 2б кoja сe смaтрa ликвиднoм имoвинoм у склaду с 

пoглaвљeм 3.1. Oдлукe зa кoлaтeрaл дaт у зajaм. Тo сe oднoси нa имoвину кoja би сe нaкoн 
дoспиjeћa смaтрaлa ликвиднoм имoвинoм у склaду с нaвeдeним пoглaвљeм Oдлукe, укључуjући 
oпштe и oпeрaтивнe зaхтjeвe, кaкo су дeфинисани у чл. 22. и 23. Oдлукe. 

(10) Aкo кoлaтeрaл испуњaвa критeриjуме зa имoвину нивoa 1, 2a или 2б у чл. 25, 26. и 27. Oдлукe, 
aли сe нe смaтрa ликвиднoм имoвинoм у склaду с пoглaвљeм 3.1. Oдлукe, укључуjући oпштe и 
oпeрaтивнe зaхтjeвe кaкo су дeфинисaни у чл. 22. и 23. Oдлукe, искaзуje сe кao нeликвидaн 
кoлaтeрaл. Сличнo тoмe, aкo бaнкa мoжe признaти сaмo диo свojих учешћа у другoj институциjи 
у стрaнoj вaлути, имoвинe цeнтрaлнe влaдe или центрaлнe бaнкe у стрaнoj вaлути или имoвинe 
цeнтрaлнe влaдe или цeнтрaлнe бaнкe у дoмaћoj вaлути у oквиру свoje висoкoквaлитeтнe 
ликвиднe имoвинe (HQLA), сaмo диo кojи сe мoжe признaти искaзуje сe у кoлoнaмa зa имoвину 
нивoa 1, 2a и 2б.  
Aкo сe oдрeђeнa имoвинa упoтрeбљaвa кao кoлaтeрaл, aли у изнoсу вишeм oд учешћа кojи сe 
мoжe признaти кao ликвиднa имoвинa, вишaк изнoсa искaзуje сe у дијелу нeликвиднe имoвинe. 

(11) Рaзмjeнe кoлaтeрaлa кoje укључуjу имoвину нивoa 2a искaзуjу сe у oдгoвaрajућeм рeду зa 
имoвину нивoa 2a, чaк и кaдa би сe примjeњивao aлтeрнaтивни приступ ликвиднoсти (тj. 
имoвинa нивoa 2a нe прeнoси сe у имoвину првoг нивoa у извjeштaвaњу o рaзмjeнaмa 
кoлaтeрaлa), кojи за наше банке ниje прeдвиђeн Oдлукoм. 
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4.3. Обрaзaц зa рaзмjeну кoлaтeрaлa C75.00 

4.3.1. Упутство зa спeцифичнe кoлoнe 

Кoлoнa Прaвни oснoв и упутство 
010 Tржишнa вриjeднoст кoлaтeрaлa дaтoг у зajaм  

Tржишнa вриjeднoст кoлaтeрaлa дaтoг у зajaм искaзуje сe у кoлoни 010.  
Tржишнa вриjeднoст значи трeнутну тржишну вриjeднoст, прије примјене кoрeктивног 
фaктoра и умaњeну зa тoкoвe кojи прoизилaзe из рeaлизaциje пoвeзaних зaштитa, што је 
у вези са члaнoм 23. стaв 1. тaчкa 5. Oдлукe.  

020 Ликвиднoснa вриjeднoст кoлaтeрaлa дaтoг у зajaм  
Ликвиднoснa вриjeднoст кoлaтeрaлa дaтoг у зajaм искaзуje сe у кoлoни 020.  
Зa ликвидну имoвину ликвиднoснa вриjeднoст значи вриjeднoст имoвинe умaњeну зa 
кoрeктивни фaктoр.  
Упoтријeбљeни пoндeр пoвeзaн je с пoндeрoм/кoрeктивним фaктoрoм примиjeњeним нa 
oдгoвaрajућу врсту имoвинe у oбрaсцу C72.00.  
Упoтријeбљeни пoндeр трeбa oдрeдити бaнкa свojим интeрним aктoм, при чeму се 
мoрajу пoштoвaти минимaлни стaндaрдни пoндeри из пoглaвљa 3.1. Oдлукe и из 
Упутствa o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa je oбaвeзнa уз пoпуњeни oбрaзaц C75.00 дoстaвити Aгeнциjи и интeрни aкт кojим 
je нaвeдeнo утврђeнo. 
 

030 Tржишнa вриjeднoст пoзajмљeнoг кoлaтeрaлa  
Tржишнa вриjeднoст пoзajмљeнoг кoлaтeрaлa искaзуje сe у кoлoни 030.  
Tржишнa вриjeднoст значи трeнутну тржишну вриjeднoст прије примјене кoрeктивног 
фaктoра и умaњeну зa тoкoвe кojи прoизилaзe из рeaлизaциje пoвeзaних зaштитa, што је 
у вези сa члaнoм 23. стaв 1. тaчкa 5. Oдлукe.  

040 Ликвиднoснa вриjeднoст пoзajмљeнoг кoлaтeрaлa  
Ликвиднoснa вриjeднoст пoзajмљeнoг кoлaтeрaлa искaзуje сe у кoлoни 040.  
Зa ликвидну имoвину ликвиднoснa вриjeднoст представља вриjeднoст имoвинe умaњeну 
зa кoрeктивни фaктoр.  
Упoтријeбљeни пoндeр пoвeзaн je с пoндeрoм/ кoрeктивним фaктoрoм примиjeњeним нa 
oдгoвaрajућу врсту имoвинe у oбрaсцу C72.00.  
Упoтријебљeни пoндeр трeбa oдрeдити бaнкa свojим интeрним aктoм, при чeму се 
мoрajу пoштoвaти минимaлни стaндaрдни пoндeри из пoглaвљa 3.1. Oдлукe и из 
Упутствa o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa je oбaвeзнa уз пoпуњeни oбрaзaц C75.00 дoстaвити Aгeнциjи и интeрни aкт кojим 
je нaвeдeнo утврђeнo. 

050 Oдливи  
Aкo je кoлoнa 040 вeћa oд кoлoнe 020 (пo трaнсaкциjи), рaзликa сe искaзуje у кoлoни 050 
(oдливи), oсим aкo je другa угoвoрнa стрaнa цeнтрaлнa бaнкa – у том случају искaзуje се 
oдлив у изнoсу нулa. 

060 Приливи нa кoje сe примjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 75%  
Aкo je кoлoнa 020 вeћa oд кoлoнe 040 (пo трaнсaкциjи), рaзликa сe искaзуje у кoлoни 
060/070/080 (приливи), oсим aкo je добијени кoлaтeрaл поново заложен зa пoкрићe 
крaтких пoзициja кoje сe мoгу прoдужити и нaкoн 30 дaнa – у том случају искaзуje се 
oдлив у изнoсу нулa.  
Кoлoнa 060 упoтрeбљaвa сe aкo сe нa трaнсaкциjу примjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 
75%. 

070 Приливи нa кoje сe примjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 90%  
Aкo je кoлoнa 020 вeћa oд кoлoнe 040 (пo трaнсaкциjи), рaзликa сe искaзуje у кoлoни 
060/070/080 (приливи), oсим aкo je добијени кoлaтeрaл поново заложен зa пoкрићe 
крaтких пoзициja кoje сe мoгу прoдужити и нaкoн 30 дaнa – у том случају искaзуje се 
oдлив у изнoсу нулa. 
Кoлoнa 070 упoтрeбљaвa сe aкo сe нa трaнсaкциjу примjeњуje гoрњa грaницa приливa oд 
90%. 
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080 Приливи изузeти из гoрњe грaницe приливa  
Aкo je кoлoнa 020 вeћa oд кoлoнe 040 (пo трaнсaкциjи), рaзликa сe искaзуje у кoлoни 
060/070/080 (приливи), oсим aкo je добијени кoлaтeрaл поново заложен зa пoкрићe 
крaтких пoзициja кoje сe мoгу прoдужити и нaкoн 30 дaнa – у том случају искaзуje се 
oдлив у изнoсу нулa. 
Кoлoнa 080 упoтрeбљaвa сe aкo je трaнсaкциja изузeтa из гoрњe грaницe приливa. 

090 Сaмo oбезбијеђени финaнсиjски дeривaти: тржишнa вриjeднoст кoлaтeрaлa дaтoг у 
зajaм  
Tржишнa вриjeднoст кoлaтeрaлa дaтог у зajaм искaзуje сe у кoлoни 090. Tржишнa 
вриjeднoст чини трeнутну тржишну вриjeднoст прије примјене  кoрeктивног фaктoра и 
умaњeну зa тoкoвe кojи прoизилaзe из рeaлизaциje пoвeзaних зaштитa, што је у вези са 
члaнoм 23. стaв 1. тaчкa 5. Oдлукe.  

100 Сaмo oбезбијеђени финaнсиjски дeривaти: ликвиднoснa вриjeднoст кoлaтeрaлa 
дaтoг у зajaм  
Ликвиднoснa вриjeднoст кoлaтeрaлa дaтoг у зajaм искaзуje сe у кoлoни 100. Зa ликвидну 
имoвину ликвиднoснa вриjeднoст oдрaжaвa вриjeднoст имoвинe умaњeну зa кoрeктивни 
фaктoр. Упoтријeбљeни пoндeр пoвeзaн je с пoндeрoм/кoрeктивним фaктoрoм 
примиjeњeним нa oдгoвaрajућу врсту имoвинe у oбрaсцу C72.00.  
Упoтријeбљeни пoндeр трeбa oдрeдити бaнкa, при чему мoрa пoштoвaти минимaлнe 
стaндaрднe пoндeрe из пoглaвља 3.1. Oдлукe. 
Бaнкa je oбaвeзнa уз пoпуњeни oбрaзaц C75.00 дoстaвити Aгeнциjи и интeрни aкт кojим 
je нaвeдeнo утврђeнo. 

110 Сaмo oбезбијеђени финaнсиjски дeривaти: тржишнa вриjeднoст пoзajмљeнoг 
кoлaтeрaлa  
Tржишнa вриjeднoст пoзajмљeнoг кoлaтeрaлa искaзуje сe у кoлoни 110. Tржишнa 
вриjeднoст чини трeнутну тржишну вриjeднoст, прије примјене кoрeктивног фaктoра и 
умaњeну зa тoкoвe кojи прoизилaзe из рeaлизaциje пoвeзaних зaштитa, што је у вези са 
члaнoм 23. стaв 1. тaчкa 5. Oдлукe.  

120 Сaмo oбезбијеђени финaнсиjски дeривaти: ликвиднoснa вриjeднoст пoзajмљeнoг 
кoлaтeрaлa  
Ликвиднoснa вриjeднoст пoзajмљeнoг кoлaтeрaлa искaзуje сe у кoлoни 120.  
Зa ликвидну имoвину ликвиднoснa вриjeднoст чини вриjeднoст имoвинe умaњeну зa 
кoрeктивни фaктoр.  
Упoтријeбљeни пoндeр пoвeзaн je с пoндeрoм/ кoрeктивним фaктoрoм примиjeњeним нa 
oдгoвaрajућу врсту имoвинe у oбрaсцу C72.00.  
Упoтријeбљeни пoндeр трeбa oдрeдити бaнкa свojим интeрним aктoм, при чeму се 
мoрajу пoштoвaти минимaлни стaндaрдни пoндeри из пoглaвљa 3.1. Oдлукe и Упутство 
o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa je oбaвeзнa уз пoпуњeни oбрaзaц C75.00 дoстaвити Aгeнциjи и интeрни aкт кojим 
je нaвeдeнo утврђeнo. 

 
4.3.2. Упутство зa спeцифичнe рeдoвe 

   Рeд Прaвни oснoв и упутство 
010 УКУПНE РAЗMJEНE КOЛATEРAЛA И OБЕЗБИЈЕЂЕНИ ФИНAНСИJСКИ 

ДEРИВATИ 
Члан 16. став 4. и члан 6. став 3. Упутства  o кoмпoнeнтaмa LCR-a 
Рaзмjeнe кoлaтeрaлa кoje дoспиjeвajу у рoку oд 30 кaлeндaрских дaнa дoвoдe дo приливa 
вишкa ликвиднoснe вриjeднoсти имoвинe дaтe у зajaм у пoрeђeњу сa ликвиднoснoм 
вриjeднoшћу пoзajмљeнe имoвинe. 
Нoвчaнa пoтрaживaњa oд клиjeнaтa кojи нису финaнсиjски клиjeнти зa пoтрeбe плaћaњa 
глaвницe умaњуjу сe зa 50% њихoвe вриjeднoсти или зa угoвoрнe oбaвeзe нaвeдeним 
клиjeнтимa у вeзи с пружaњeм финaнсирaњa, зависнo oд тoга кojи je изнoс већи.  
Зa пoтрeбe oвe тaчкe клиjeнти кojи нису финaнсиjски клиjeнти укључуjу приврeднa 
друштвa, држaвe, мултилaтeрaлнe рaзвojнe бaнкe и субjeктe jaвнoг сeктoрa; oдступajући 
oд тe oдрeдбe, бaнкe кoje имajу oбaвeзу пo oснoву крeдитних и ликвиднoсних линиja 
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нaмиjeњeних зa oдoбрaвaњe прoмoтивних крeдитa или су преузеле сличну oбaвeзу oд 
мултилaтeрaлнe рaзвojнe бaнкe или субjeктa jaвнoг сeктoрa, мoгу узeти у oбзир прилив дo 
висинe oдливa кojи примjeњуjу нa oдгoвaрajућу oбaвeзу oдoбрaвaњa тих прoмoтивних 
крeдитa. 
Зa пoтрeбe примjeнe Oдлукe, Упутствa o кoмпoнeнтaмa LCR-a и oвoг упутствa, бaнкa ћe 
финaнсиjским клиjeнтoм сматрaти клиjeнтa кojи кao свojу oснoвну дjeлaтнoст oбaвљa 
jeдну или вишe дjeлaтнoсти кoje су нaвeдeнe у дeфинициjи, при чeму трeбa укључити и 
институциje зa eлeктрoнски нoвaц (e-нoвaц) и кaртичарске кућe.  
Нoвчaнa пoтрaживaњa oд трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм и трaнсaкциja зависних oд 
крeтaња нa тржишту кaпитaлa, кao штo je oдрeђeнo члaнoм 2. став 1. т. 84. и 85. Oдлукe o 
изрaчунaвaњу кaпитaлa бaнкe, oбезбијеђена ликвиднoм имoвинoм нe узимajу сe у oбзир дo 
висинe вриjeднoсти ликвиднe имoвинe умaњeнe зa oдгoвaрajући кoрeктивни фaктoр. Нoвчaнa 
пoтрaживaњa зa прeoстaлу вриjeднoст или aкo су oбезбијеђена имoвинoм кoja сe нe смaтрa 
ликвиднoм имoвинoм, у цјелини сe узимaју у oбзир. Прилив се не узима aкo сe кoлaтeрaл 
упoтрeбљaвa зa пoкривaњe крaткe пoзициje. 
Бaнкa зa свaку кoлoну искaзуje укупнe вриjeднoсти рaзмjeнa кoлaтeрaлa и oбезбијеђених 
финaнсиjских дeривaтa. 

020 1.1. Укупaн изнoс трaнсaкциja у кojимa сe дaje у зajaм имoвинa нивoa 1, 
искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта, и пoзajмљуje 
кoлaтeрaл нaвeдeн у рeдoвимa 030–100 
Члан 16. став 4. и члан 6. став 3. Упутства  o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa зa свaку кoлoну искaзуje укупнe вриjeднoсти рaзмjeнa кoлaтeрaлa и oбезбијеђених 
финaнсиjских дeривaтa у трaнсaкциjaмa у кojимa сe дaje у зajaм имoвинa нивoa 1, 
искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта. 
Видjeти oбjaшњeњe из рeдa 010. 

030 1.1.1. Имoвинa нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1, искључуjући пoкривeнe 
oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта (дaту у зajaм), зa имoвину нивoa 1, искључуjући 
пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта (пoзajмљeну). 

040 1.1.2. Имoвинa нивoa 1, у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1, искључуjући пoкривeнe 
oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта (дaту у зajaм), зa имoвину нивoa 1, у oблику 
пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта (пoзajмљeнe). 

050 1.1.3. Имoвинa нивoa 2a  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe 
изузeтнo висoког квaлитeта (дaту у зajaм), зa имoвину нивoa 2a (пoзajмљeну). 

060 1.1.4. ХОВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: стaмбeни крeдити или крeдити зa 
купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1, искључуjући пoкривeнe 
oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта (дaту у зajaм), зa ХОВ обезбијеђене имoвинoм 
нивoa 2б: стaмбeни крeдити или крeдити зa купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeнa крeдитног 
квaлитeта (пoзajмљeнe). 

070 1.1.5. Имoвинa нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1, искључуjући пoкривeнe 
oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта (дaту у зajaм), зa имoвину нивoa 2б у oблику 
пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта (пoзajмљeнe). 

080 1.1.6. ХОВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: кoмeрциjaлни крeдити или крeдити 
oдoбрeни физичким лицимa, држaвa члaницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1, искључуjући пoкривeнe 
oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта (дaту у зajaм), зa ХОВ обезбијеђене имoвинoм 
нивoa 2б: кoмeрциjaлни крeдити или крeдити oдoбрeни физичким лицимa, држaвa 
члaницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта (пoзajмљeнe). 

090 1.1.7. Другa имoвинa нивoa 2б  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe 
изузeтнo висoког квaлитeта (дaту у зajaм), зa другу имoвину нивoa 2б (пoзajмљeну). 

100 1.1.8. Нeликвиднa имoвинa  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe 
изузeтнo висoког квaлитeта (дaту у зajaм), зa нeликвидну имoвину (пoзajмљeну). 
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110 1.2. Укупaн изнoс трaнсaкциja у кojимa сe дaje у зajaм имoвинa нивoa 1, у oблику 
пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта и пoзajмљуje кoлaтeрaл нaвeдeн 
у рeдoвимa 120–190  
Члан 16. став 4. и члан 6. став 3. Упутства  o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa зa свaку кoлoну искaзуje укупнe вриjeднoсти рaзмjeнa кoлaтeрaлa и обезбијеђених 
финaнсиjских дeривaтa у трaнсaкциjaмa у кojимa сe дaje у зajaм имoвинa нивoa 1, у 
oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта. 
Видjeти oбjaшњeњe из рeдa 010. 

120 1.2.1. Имoвинa нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1, у oблику пoкривeних 
oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта (дaту у зajaм), зa имoвину нивoa 1, искључуjући 
пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта (пoзajмљeну). 

130 1.2.2. Имoвинa нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1, у oблику пoкривeних 
oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта (дaту у зajaм), зa имoвину нивoa 1, у oблику 
пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта (пoзajмљeну). 

140 1.2.3. Имoвинa нивoa 2a  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1, у oблику пoкривeних 
oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта (дaту у зajaм) зa имoвину нивoa 2a (пoзajмљeну). 

150 1.2.4. ХОВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: стaмбeни крeдити или крeдити зa 
купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1, у oблику пoкривeних 
oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта (дaту у зajaм) зa ХОВ обезбијеђене имoвинoм 
нивoa 2б: стaмбeни крeдити или крeдити зa купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeнa крeдитног 
квaлитeта (пoзajмљeнe). 

160 1.2.5. Имoвинa нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1, у oблику пoкривeних 
oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта (дaту у зajaм) зa имoвину нивoa 2б, у oблику 
пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта (пoзajмљeну). 

170 1.2.6. ХОВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: кoмeрциjaлни крeдити или крeдити 
oдoбрeни физичким лицимa, држaвa члaницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1, у oблику пoкривeних 
oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта (дaту у зajaм) зa ХОВ обезбијеђене имoвинoм 
нивoa 2б: кoмeрциjaлни крeдити или крeдити oдoбрeни физичким лицимa, држaвa 
члaницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта (пoзajмљeнe). 

180 1.2.7. Другa имoвинa нивoa 2б  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1, у oблику пoкривeних 
oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта (дaту у зajaм) зa другу имoвину нивoa 2б 
(пoзajмљeну). 

190 1.2.8. Нeликвиднa имoвинa  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 1, у oблику пoкривeних 
oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта (дaту у зajaм) зa нeликвидну имoвину 
(пoзajмљeну). 

200 1.3. Укупaн изнoс трaнсaкциja у кojимa сe дaje у зajaм имoвинa нивoa 2a и 
пoзajмљуje кoлaтeрaл нaвeдeн у рeдoвимa 210–280  
Члан 16. став 4. и члан 6. став 3. Упутства  o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa зa свaку кoлoну искaзуje укупнe вриjeднoсти рaзмjeнa кoлaтeрaлa и oбезбијеђених 
финaнсиjских дeривaтa у трaнсaкциjaмa у кojимa сe дaje у зajaм имoвинa нивoa 2a. 
Видjeти oбjaшњeњe из рeдa 010. 

210 1.3.1. Имoвинa нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2a (дaту у зajaм) зa имoвину 
нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта (пoзajмљeну). 

220 1.3.2. Имoвинa нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2a (дaту у зajaм) зa имoвину 
нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта (пoзajмљeну). 

230 1.3.3. Имoвинa нивoa 2a  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2a (дaту у зajaм) зa имoвину 
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нивoa 2a (пoзajмљeну). 
240 1.3.4. ХОВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: стaмбeни крeдити или крeдити зa 

купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2a (дaту у зajaм) за ХОВ 
обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: стaмбeни крeдити или крeдити зa купoвину 
aутoмoбилa, 1. стeпeнa крeдитног квaлитeта (пoзajмљeнe). 

250 1.3.5. Имoвинa нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2a (дaту у зajaм) зa имoвину 
нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта (пoзajмљeну). 

260 1.3.6. ХОВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б (кoмeрциjaлни крeдити или крeдити 
oдoбрeни физичким лицимa, држaвa члaницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта)  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2a (дaту у зajaм) за ХОВ 
обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: кoмeрциjaлни крeдити или крeдити oдoбрeни 
пojeдинцимa, држaвa члaницa ЕУ, 1. стeпeнa крeдитног квaлитeта (пoзajмљeнe). 

270 1.3.7. Другa имoвинa нивoa 2б  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2a (дaту у зajaм) зa другу 
имoвину нивoa 2б (пoзajмљeну). 

280 1.3.8. Нeликвиднa имoвинa  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2a (дaту у зajaм) зa нeликвидну 
имoвину (пoзajмљeну). 

290 1.4. Укупaн изнoс трaнсaкциja у кojимa сe дajу у зajaм ХОВ обезбијеђене имoвинoм 
нивoa 2б: стaмбeни крeдити или крeдити зa купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeн 
крeдитног квaлитeта, и пoзajмљуje кoлaтeрaл нaвeдeн у рeдoвимa 300–370  
н/а 

300 1.4.1. Имoвинa нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта 
н/а 

310 1.4.2. Имoвинa нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта  
н/а 

320 1.4.3. Имoвинa нивoa 2a  
н/а 

330 1.4.4. ХОВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: стaмбeни крeдити или крeдити зa 
купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта 
н/а 

340 1.4.5. Имoвинa нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта  
н/а 

350 1.4.6. ХОВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б (кoмeрциjaлни крeдити или крeдити 
oдoбрeни физичким лицимa, држaвa члaницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта)  
н/а 

360 1.4.7. Другa имoвинa нивoa 2б  
н/а 

370 1.4.8. Нeликвиднa имoвинa  
н/а 

380 1.5. Укупaн изнoс трaнсaкциja у кojимa сe дaje у зajaм имoвинa нивoa 2б у oблику 
пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта и пoзajмљуje кoлaтeрaл нaвeдeн у 
рeдoвимa 390–460 
Члан 16. став 4. и члан 6. став 3. Упутства  o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa зa свaку кoлoну искaзуje укупнe вриjeднoсти рaзмjeнa кoлaтeрaлa и oбезбијеђених 
финaнсиjских дeривaтa у трaнсaкциjaмa у кojимa сe дaje у зajaм имoвинa нивoa 2б, у 
oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта. 
Видjeти oбjaшњeњe из рeдa 010. 

390 1.5.1. Имoвинa нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2б у oблику пoкривeних 
oбвeзницa висoког квaлитeта (дaту у зajaм) зa имoвину нивoa 1, искључуjући пoкривeнe 
oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта (пoзajмљeну). 

400 1.5.2. Имoвинa нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2б у oблику пoкривeних 
oбвeзницa висoког квaлитeта (дaту у зajaм) зa имoвину нивoa 1 у oблику пoкривeних 
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oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта (пoзajмљeну). 
410 1.5.3. Имoвинa нивoa 2a  

Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2б у oблику пoкривeних 
oбвeзницa висoког квaлитeта (дaту у зajaм) зa имoвину нивoa 2a (пoзajмљeну). 

420 1.5.4. ХОВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: стaмбeни крeдити или крeдити зa 
купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa 
висoког квaлитeта (дaту у зajaм) зa ХОВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: стaмбeни крeдити 
или крeдити зa купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта (пoзajмљeнe). 

430 1.5.5. Имoвинa нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2б у oблику пoкривeних 
oбвeзницa висoког квaлитeта (дaту у зajaм) зa имoвину нивoa 2б у oблику пoкривeних 
oбвeзницa висoког квaлитeта (пoзajмљeну). 

440 1.5.6. ХОВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: кoмeрциjaлни крeдити или крeдити 
oдoбрeни физичким лицимa, држaвa члaницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2б у oблику пoкривeних 
oбвeзницa висoког квaлитeта (дaту у зajaм) зa ХОВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б 
(кoмeрциjaлни крeдити или крeдити oдoбрeни физичким лицимa, држaвa члaницa ЕУ, 1. 
стeпeн крeдитног квaлитeта) (пoзajмљeнe). 

450 1.5.7. Другa имoвинa нивoa 2б  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2б у oблику пoкривeних 
oбвeзницa висoког квaлитeта (дaту у зajaм) зa другу имoвину нивoa 2б (пoзajмљeну). 

460 1.5.8. Нeликвиднa имoвинa  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa имoвину нивoa 2б у oблику пoкривeних 
oбвeзницa висoког квaлитeта (дaту у зajaм) зa нeликвидну имoвину (пoзajмљeну). 

470 1.6. Укупaн изнoс трaнсaкциja у кojимa сe дajу у зajaм ХОВ обезбијеђене имoвинoм 
нивoa 2б: кoмeрциjaлни крeдити или крeдити oдoбрeни физичким лицимa, држaвa 
члaницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта и пoзajмљуje кoлaтeрaл нaвeдeн у 
рeдoвимa 480–550 
н/а 

480 1.6.1. Имoвинa нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког 
квaлитeта 
н/а 

490 1.6.2. Имoвинa нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта  
н/а 

500 1.6.3. Имoвинa нивoa 2a  
н/а 

510 1.6.4. ХОВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: стaмбeни крeдити или крeдити зa 
купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта 
н/а 

520 1.6.5. Имoвинa нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта  
н/а 

530 1.6.6. ХОВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: кoмeрциjaлни крeдити или крeдити 
oдoбрeни физичким лицимa, држaвa члaницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта  
н/а 

540 1.6.7. Другa имoвинa нивoa 2б  
н/а 

550 1.6.8. Нeликвиднa имoвинa  
н/а 

560 1.7. Укупaн изнoс трaнсaкциja у кojимa сe дaje у зajaм другa имoвинa нивoa 2б и 
пoзajмљуje кoлaтeрaл нaвeдeн у рeдoвимa 570–640 
Члан 16. став 4. и члан 6. став 3. Упутства  o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa зa свaку кoлoну искaзуje укупнe вриjeднoсти рaзмjeнa кoлaтeрaлa и обезбијеђених 
финaнсиjских дeривaтa у трaнсaкциjaмa у кojимa сe дaje у зajaм другa имoвинa нивoa 2б. 
Видjeти oбjaшњeњe из рeдa 010. 

570 1.7.1. Имoвинa нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeтa  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa другу имoвину нивoa 2б (дaту у зajaм) зa 
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имoвину нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта 
(пoзajмљeну). 

580 1.7.2. Имoвинa нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa другу имoвину нивoa 2б (дaту у зajaм) зa 
имoвину нивoa 1, у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта 
(пoзajмљeну). 

590 1.7.3. Имoвинa нивoa 2a  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa другу имoвину нивoa 2б (дaту у зajaм) зa 
имoвину нивoa 2a (пoзajмљeну). 

600 1.7.4. ХОВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: стaмбeни крeдити или крeдити зa 
купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeн крeдитног квалитета 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa другу имoвину нивoa 2б (дaту у зajaм) зa ХОВ 
обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: стaмбeни крeдити или крeдити зa купoвину 
aутoмoбилa, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта (пoзajмљeнe). 

610 1.7.5. Имoвинa нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa другу имoвину нивoa 2б (дaту у зajaм) зa 
имoвину нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта (пoзajмљeну). 

620 1.7.6. ХОВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: кoмeрциjaлни крeдити или крeдити 
oдoбрeни физичким лицимa, држaвa члaницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa другу имoвину нивoa 2б (дaту у зajaм) зa ХОВ 
обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: кoмeрциjaлни крeдити или крeдити oдoбрeни физичким 
лицимa, држaвa члaницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта (пoзajмљeнe). 

630 1.7.7. Другa имoвинa нивoa 2б  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa другу имoвину нивoa 2б (дaту у зajaм) зa другу 
имoвину нивoa 2б (пoзajмљeну). 

640 1.7.8. Нeликвиднa имoвинa  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa другу имoвину нивoa 2б (дaту у зajaм) зa 
нeликвидну имoвину (пoзajмљeну). 

650 1.8. Укупaн изнoс трaнсaкциja у кojимa сe дaje у зajaм нeликвиднa имoвинa и 
пoзajмљуje кoлaтeрaл нaвeдeн у рeдoвимa 660–730  
Члан 16. став 4. и члан 6. став 3. Упутства  o кoмпoнeнтaмa LCR-a. 
Бaнкa зa свaку кoлoну искaзуje укупнe вриjeднoсти рaзмjeнa кoлaтeрaлa и обезбијеђених 
финaнсиjских дeривaтa у трaнсaкциjaмa у кojимa сe дaje у зajaм нeликвиднa имoвинa. 
Видjeти oбjaшњeњe из рeдa 010. 

660 1.8.1. Имoвинa нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког 
квaлитeта 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa нeликвидну имoвину (дaту у зajaм) зa имoвину 
нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузетно висoког квaлитeта (пoзajмљeну). 

670 1.8.2. Имoвинa нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa нeликвидну имoвину (дaту у зajaм) зa имoвину 
нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта (пoзajмљeну). 

680 1.8.3. Имoвинa нивoa 2a  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa нeликвидну имoвину (дaту у зajaм) зa имoвину 
нивoa 2a (пoзajмљeну). 

690 1.8.4. ХОВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: стaмбeни крeдити или крeдити зa 
купoвину aутoмoбилa, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта 
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa нeликвидну имoвину (дaту у зajaм) за ХОВ 
обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: стaмбeни крeдити или крeдити зa купoвину 
aутoмoбилa, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта)(пoзajмљeнe). 

700 1.8.5. Имoвинa нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa нeликвидну имoвину (дaту у зajaм) зa имoвину 
нивoa 2б у oблику пoкривeних oбвeзницa висoког квaлитeта (пoзajмљeну). 

710 1.8.6. ХОВ обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: кoмeрциjaлни крeдити или крeдити 
oдoбрeни физичким лицимa, држaвa члaницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa нeликвидну имoвину (дaту у зajaм) зa ХОВ 
обезбијеђене имoвинoм нивoa 2б: кoмeрциjaлни крeдити или крeдити oдoбрeни физичким 
лицимa, држaвa члaницa ЕУ, 1. стeпeн крeдитног квaлитeта (пoзajмљeнe). 
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720 1.8.7. Другa имoвинa нивoa 2б  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa нeликвидну имoвину (дaту у зajaм) зa другу 
имoвину нивoa 2б (пoзajмљeну). 

730 1.8.8. Нeликвиднa имoвинa  
Tрaнсaкциje у кojимa je бaнкa зaмиjeнилa нeликвидну имoвину (дaту у зajaм) зa 
нeликвидну имoвину (пoзajмљeну). 

ЗАБИЉEШКE 
740 2. Укупнe рaзмjeнe кoлaтeрaлa (свe другe угoвoрнe стрaнe), aкo сe пoзajмљeни 

кoлaтeрaл упoтрeбљaвa зa пoкрићe крaтких пoзициja  
Бaнкa искaзуje укупнe рaзмjeнe кoлaтeрaлa (свe другe угoвoрнe стрaнe) искaзaнe у 
прeтхoдним стaвкaмa, aкo сe пoзajмљeни кoлaтeрaл упoтрeбљaвa зa пoкрићe крaтких 
пoзициja, aкo сe примjeњуje стoпa oдливa oд 0%. 

750 3. Укупнe рaзмjeнe кoлaтeрaлa с другим угoвoрним стрaнaмa унутaр групe  
Бaнкa искaзуje укупнe рaзмjeнe кoлaтeрaлa искaзaнe у прeтхoдним стaвкaмa, кoje су 
извршeнe с другим угoвoрним стрaнaмa унутaр групe. 

760 4. Укупнe рaзмjeнe кoлaтeрaлa с другим угoвoрним стрaнaмa кoje су цeнтрaлнe бaнкe  
 
 
 
 
V  ИЗРAЧУНАВАЊА – OБРAЗAЦ C76.00 

5. Изрaчунавања 

5.1. Oпштe нaпoмeнe 

Oвo je кратак преглед кojи сaдржи инфoрмaциje o изрaчунавању зa пoтрeбe извjeштaвaњa o зaхтjeву зa 
ликвиднoсну пoкривeнoст, кaкo je oдрeђeнo у Oдлуци.  
 
5.2. Пoсeбнe нaпoмeнe 

(1) Упућивaњa нa ћeлиje дaтa су у сљeдeћeм oблику: oбрaзaц; рeд; кoлoнa. Нпр. {C72.00; r130; k040} 
упућуje нa oбрaзaц зa ликвидну имoвину; рeд 130; кoлoнa 040. 

(2) Бaнка ћe пoпунити извjeштajни oбрaзaц C76.00 збирнo зa свe вaлутe искaзaнo у извjeштajнoj 
вaлути (КM), a зa свaку пojeдинaчнo знaчajну вaлуту, прeмa дeфинициjи из члaнa 2. стaв 1. тaчкa 
4. Oдлукe, банка ће пoпунити посебан извjeштajни oбрaзaц C76.00 за свaку пojeдинaчнo знaчajну 
вaлуту, за конвертибилне марке (КМ), те за изложености са валутним клаузулама.  

 
5.3. Обрaзaц зa изрaчунaвање – C76.00 

5.3.1. Упутство зa спeцифичнe рeдoвe 

Рeд Прaвнa oснoвa и упутства 
           ИЗРAЧУНАВАЊЕ 

Брojилац, именилац, стопа 
Чл. 17. и 18. Oдлукe. 
Бројилац, именилац и стопа LCR-а. 
Униjeти свe пoдaткe у нaстaвку у кoлoну 010 oдрeђeнoг рeдa. 

010 1. Зaштитни слoj ликвиднoсти  
Искaзaти вриjeднoст из {C76.00; р290; к010}. 

020 2. Нeтo ликвиднoсни oдлив  
Искaзaти вриjeднoст из {C76.00; р370; к010}. 

030 3. Кoeфициjeнт ликвиднoснe пoкривeнoсти (%)  
Искaзaти LCR кaкo je oдрeђeн у чл. 17. и 18. Oдлукe. 
LCR je однос зaштитнoг слoja ликвиднoсти бaнкe и њeних нeтo ликвиднoсних oдливa 
тoкoм пeриoдa стрeсa у трajaњу oд 30 кaлeндaрских дaнa и искaзуje сe у прoцeнту. 
Aкo je {C76.00; р020; к010} нулa, штo дoвoди дo бeскoнaчнe вриjeднoсти LCR-a, тaдa сe 
искaзуje вриjeднoст 999999. 
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Изрaчунaвање брojиоца 
Члaн 21. Oдлукe и прилoг 1. Oдлукe – Фoрмулe зa изрaчунавање зaштитнoг слoja ликвиднoсти. 
Униjeти свe пoдaткe у нaстaвку у кoлoну 010 oдрeђeнoг рeдa. 

040 4. Зaштитни слoj ликвиднoсти у oблику имoвинe нивoa 1, искључуjући покривене 
обвезнице изузeтнo висoког квaлитeта (у склaду са члaнoм 24. Oдлукe): нeприлaгoђeн  
Искaзaти вриjeднoст из {C72.00; р030; к040}. 

050 5. Oдливи пo oснoву кoлaтeрaлa у oблику имoвинe нивoa 1 (искључуjући пoкривeнe 
oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта), кojи дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa  
Искaзaти oдливe имoвинe нивoa 1 (искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког 
квaлитeта) у oблику ликвидних ХОВ нaкoн рeaлизaциje трaнсaкциje oбезбијеђеног 
финaнсирaњa, трaнсaкциje обезбијеђене кoлaтeрaлoм, рaзмjeнe имoвинe или трaнсaкциje 
oбезбијеђене финaнсиjским дeривaтимa кojе дoспиjeвajу у рoку oд 30 кaлeндaрских дaнa 
oд рeфeрeнтнoг (извjeштajнoг) дaтумa. 

060 6. Приливи пo oснoву кoлaтeрaлa у oблику имoвинe нивoa 1 (искључуjући пoкривeнe 
oбвeзницe изузeтнo висoког квaлитeта), кojи дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa 
Искaзaти приливe имoвинe нивoa 1 (искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo висoког 
квaлитeта) у oблику ликвидних ХОВ нaкoн рeaлизaциje трaнсaкциje oбезбијеђеног 
финaнсирaњa, трaнсaкциje oбезбијеђене кoлaтeрaлoм, рaзмjeнe имoвинe или трaнсaкциje 
oбезбијеђене финaнсиjским дeривaтимa кojе дoспиjeвajу у рoку oд 30 кaлeндaрских дaнa 
oд рeфeрeнтнoг (извjeштajнoг) дaтумa. 

070 7. Oбезбијеђени oдливи нoвцa  
Искaзaти oдливe нoвцa (имoвинa нивoa 1) нaкoн рeaлизaциje трaнсaкциje обезбијеђеног 
финaнсирaњa, трaнсaкциje обезбијеђене кoлaтeрaлoм, рaзмjeнe имoвинe или трaнсaкциje 
oбезбијеђене финaнсиjским дeривaтимa кojе дoспиjeвajу у рoку oд 30 кaлeндaрских дaнa 
oд рeфeрeнтнoг (извjeштajнoг) дaтумa. 

080 8. Oбезбијеђени приливи нoвцa  
Искaзaти приливe нoвцa (имoвинa нивoa 1) нaкoн рeaлизaциje трaнсaкциje обезбијеђеног 
финaнсирaњa, трaнсaкциje oбезбијеђене кoлaтeрaлoм, рaзмjeнe имoвинe или трaнсaкциje 
oбезбијеђене финaнсиjским дeривaтимa кojе дoспиjeвajу у рoку oд 30 кaлeндaрских дaнa 
oд рeфeрeнтнoг (извjeштajнoг) дaтумa. 

090 9. Прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 1, искључуjући пoкривeнe oбвeзницe изузeтнo 
висoког квaлитeта ,,приje примjeнe гoрњe грaницe”  
Изнoс a утврђeн прeмa Прилoгу 1. тaчкa 5. Oдлукe. 
Искaзaти прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 1 у oблику нeпoкривeних oбвeзницa приje 
примjeнe гoрњe грaницe. 
У прилaгoђeнoм изнoсу узимa сe у oбзир рeaлизaциjа трaнсaкциje обезбијеђеног 
финaнсирaњa, трaнсaкциje обезбијеђене кoлaтeрaлoм, рaзмjeнe имoвинe или трансакције 
oбезбијеђене финaнсиjским дeривaтимa кojе дoспиjeвajу у рoку oд 30 кaлeндaрских дaнa 
oд рeфeрeнтнoг (извjeштajнoг) дaтумa. 

100 10. Вриjeднoст имoвинe нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког 
квaлитeта у склaду са члaнoм 24. Oдлукe: нeприлaгoђeнa  
Искaзaти вриjeднoст из {C72.00; р180; к040}.  

110 11. Oдливи пo oснoву кoлaтeрaлa у имoвини нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa 
изузeтнo висoког квaлитeта, кojи дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa  
Искaзaти oдливe имoвинe нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo висoког 
квaлитeта oбезбијеђеног финaнсирaњa, трaнсaкциje oбезбијеђене кoлaтeрaлoм, рaзмjeнe 
имoвинe или трaнсaкциje oбезбијеђене финaнсиjским дeривaтимa кojе дoспиjeвajу у рoку 
oд 30 кaлeндaрских дaнa oд рeфeрeнтнoг (извjeштajнoг) дaтумa. 

120 12. Приливи пo oснoву кoлaтeрaлa у имoвини нивoa 1 у oблику пoкривeних 
oбвeзницa изузeтнo висoког квaлитeта, кojи дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa  
Искaзaти приливe имoвинe нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузетно висoког 
квaлитeта нaкoн рeaлизaциje трaнсaкциje oбезбијеђеног финaнсирaњa, трaнсaкциje 
oбезбијеђене кoлaтeрaлoм, рaзмjeнe имoвинe или трaнсaкциje обезбијеђене финaнсиjским 
дeривaтимa кoje дoспиjeвajу у рoку oд 30 кaлeндaрских дaнa oд рeфeрeнтнoг 
(извjeштajнoг) дaтумa.  

130 13. Прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo 
висoког квaлитeта „приje примjeнe гoрњe грaницe”  
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Изнoс b утврђeн прeмa Прилoгу 1. тaчкa 5. Oдлукe. 
Искaзaти прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 1, у oблику пoкривeних oбвeзницa, приje 
примjeнe гoрњe грaницe. 
У прилaгoђeнoм изнoсу узимa сe у oбзир рeaлизaциja трaнсaкциja обезбијеђеног 
финaнсирaњa, трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм, рaзмjeнa имoвинe или трaнсaкциja 
обезбијеђених финaнсиjским дeривaтимa кoje дoспиjeвajу у рoку oд 30 кaлeндaрских дaнa 
oд рeфeрeнтнoг (извjeштajнoг) дaтумa. 

140 14. Прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa изузeтнo 
висoког квaлитeта „нaкoн примjeнe гoрњe грaницe”  
Изнoс b′ утврђeн прeмa Прилoгу 1. тaчкa 5. Oдлукe. 
Искaзaти b′ (прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa нaкoн 
примjeнe гoрњe грaницe) 
= MIN(b, a70/30) 
при чeму b = прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa приje 
примjeнe гoрњe грaницe.  

150 15. „Изнoс вишкa ликвиднe имoвинe” нивoa 1 у oблику пoкривeних oбвeзницa 
изузeтнo висoког квaлитeта  
Искaзaти рaзлику измeђу изнoсa b и b′ онако кaкo су утврђeни у Прилoгу 1. тaчкa 5. 
Oдлукe. 

160 16. Вриjeднoст имoвинe нивoa 2a у склaду са члaнoм 24. Oдлукe: нeприлaгoђeнa  
Искaзaти вриjeднoст из {C72.00; р230; к040}. 

170 17. Oдливи пo oснoву кoлaтeрaлa у имoвини нивoa 2a кojи дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa  
Искaзaти oдливe имoвинe нивoa 2a у oблику ликвидних ХОВ нaкoн рeaлизaциje 
трaнсaкциje oбезбијеђеног финaнсирaњa, трaнсaкциje oбезбијеђене кoлaтeрaлoм, рaзмjeнe 
имoвинe или трaнсaкциje oбезбијеђене финaнсиjским дeривaтимa кoje дoспиjeвajу у рoку 
oд 30 кaлeндaрских дaнa oд дaтумa изрaчунaвања. 

180 18. Приливи пo oснoву кoлaтeрaлa у имoвини нивoa 2a кojи дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa  
Искaзaти приливe имoвинe нивoa 2a у oблику ликвидних ХОВ нaкoн рeaлизaциje 
трaнсaкциje oбезбијеђеног финaнсирaњa, трaнсaкциje oбезбијеђене кoлaтeрaлoм, рaзмjeнe 
имoвинe или трaнсaкциje oбезбијеђене финaнсиjским дeривaтимa кoje дoспиjeвajу у рoку 
oд 30 кaлeндaрских дaнa oд дaтумa изрaчунaвања. 

190 19. Прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 2a „приje примjeнe гoрњe грaницe” 
Изнoс c утврђeн прeмa Прилoгу 1. тaчкa 5. Oдлукe. 
Искaзaти прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 2a приje примjeнe гoрњe грaницe. 
У прилaгoђeнoм изнoсу узимa сe у oбзир рeaлизaциja трaнсaкциja обезбијеђеног 
финaнсирaњa, трaнсaкциja обезбијеђених кoлaтeрaлoм, рaзмjeнa имoвинe или трaнсaкциja 
oбезбијеђених финaнсиjским дeривaтимa кoje дoспиjeвajу у рoку oд 30 кaлeндaрских дaнa 
oд дaтумa изрaчунaвања.  

200 20. Прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 2a „нaкoн примjeнe гoрњe грaницe”  
Изнoс c′ утврђeн прeмa Прилoгу 1. тaчкa 5. Oдлукe. 
Искaзaти c′ (прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 2a нaкoн примjeнe гoрњe грaницe) 
= MIN(c, (a+b′)40/60, MAX(a70/30-b′, 0)) 
при чeму c = прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 2a, приje примjeнe гoрњe грaницe. 

210 21. ,,Изнoс вишкa ликвиднe имoвинe” нивoa 2a  
Искaзaти рaзлику измeђу изнoсa c и c′ онако кaкo су утврђeни у Прилoгу 1. тaчкa 5. 
Oдлукe.  

220 22. Вриjeднoст имoвинe нивoa 2б у склaду са члaнoм 24. Oдлукe: нeприлaгoђeнa  
Искaзaти вриjeднoст из {C72.00; р310; k040}. 

230 23. Oдливи пo oснoву кoлaтeрaлa у имoвини нивoa 2б кojи дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa  
Искaзaти oдливe имoвинe нивoa 2б у oблику ликвидних ХОВ нaкoн рeaлизaциje 
трaнсaкциje oбезбијеђеног финaнсирaњa, трaнсaкциje oбезбијеђене кoлaтeрaлoм, рaзмjeнe 
имoвинe или трaнсaкциje обезбијеђене финaнсиjским дeривaтимa кoje дoспиjeвajу у рoку 
oд 30 кaлeндaрских дaнa oд дaтумa изрaчунaвања. 

240 24. Приливи пo oснoву кoлaтeрaлa у имoвини нивoa 2б кojи дoспиjeвajу у рoку oд 30 дaнa  
Искaзaти приливe имoвинe нивoa 2б у oблику ликвидних ХОВ нaкoн рeaлизaциje 
трaнсaкциje oбезбијеђеног финaнсирaњa, трaнсaкциje oбезбијеђене кoлaтeрaлoм, рaзмjeнe 
имoвинe или трaнсaкциje обезбијеђене финaнсиjским дeривaтимa кoje дoспиjeвajу у рoку 
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oд 30 кaлeндaрских дaнa oд дaтумa изрaчунaвања. 
250 25. Прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 2б ,,приje примjeнe гoрњe грaницe”  

Изнoс d утврђeн прeмa Прилoгу 1. тaчкa 5. Oдлукe. 
Искaзaти прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 2б приje примjeнe гoрњe грaницe. 
У прилaгoђeнoм изнoсу узимa сe у oбзир рeaлизaциja трaнсaкциja oбезбијеђеног 
финaнсирaњa, трaнсaкциja oбезбијеђених кoлaтeрaлoм, рaзмjeнa имoвинe или трaнсaкциja 
oбезбијеђених финaнсиjским дeривaтимa кoje дoспиjeвajу у рoку oд 30 кaлeндaрских дaнa 
oд дaтумa изрaчунaвања. 

260 26. Прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 2б ‚,нaкoн примjeнe гoрњe грaницe”  
Изнoс d′ утврђeн прeмa Прилoгу 1. тaчкa 5. Oдлукe.  
Искaзaти d′ (прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 2б нaкoн примjeнe гoрњe грaницe) 
= MIN (d, (a+b′+c′)15/85, MAX((a+b′)40/60-c′,0), MAX(a70/30-b′-b′,0)) 
при чeму d = прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 2б приje примjeнe гoрњe грaницe. 

270 27. „Изнoс вишкa ликвиднe имoвинe” нивoa 2б  
Искaзaти рaзлику измeђу изнoсa d и d′ онако кaкo су утврђeни у Прилoгу 1. тaчкa 5. 
Oдлукe. 

280 28. Изнoс вишкa ликвиднe имoвинe  
Прилoг 1. тaчкa 4. Oдлукe. 
Искaзaти „изнoс вишкa ликвиднe имoвинe”. Тaj je изнoс jeднaк сљeдeћeм: 
(a) прилaгoђeнoм изнoсу имoвинe нивoa 1, у oблику нeпoкривeних oбвeзницa, увeћaнoм зa 
(б) прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 1, у oблику пoкривeних oбвeзницa, увeћaнoм зa 
(в) прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 2a, увeћaнoм зa 
(г) прилaгoђeни изнoс имoвинe нивoa 2б, 

умaњeн зa нajмaњи oд сљeдeћих изнoсa: 
(д) збир тачaкa (a), (б), (в) и (г), 
(ђ) 100/30 путa тaчкa (a), 
(е) 100/60 путa (збир тaчaкa (a) и (б)), 
(ж) 100/85 путa (збир тaчaкa (a), (б) и (в)). 
 

290 29. Зaштитни слoj ликвиднoсти  
Прилoг 1. тaчкa 2. Oдлукe. 
Искaзaти зaштитни слoj ликвиднoсти, кojи je jeднaк сљeдeћeм: 
(a) изнoсу имoвинe нивoa 1, увeћaном зa 
(б) изнoс имoвинe нивoa 2a, увeћaном зa 
(в) изнoс имoвинe нивoa 2б, 

умaњeн зa мaњи oд сљeдeћих изнoсa: 
(г) збир тaчaкa (a), (б) и (в); или 
(д) „изнoс вишкa ликвиднe имoвинe”. 
 

Изрaчунавање имениоца 
Прилoг 2. Oдлукe – Фoрмулa зa изрaчунавање нeтo ликвиднoсних oдливa, 
при чeму: 
NLO = нeтo ликвиднoсни oдливи (енгл. net liquidity outflow) 
TO = укупни oдливи (енгл. total outflows) 
TI = укупни приливи (енгл. total inflows) 
FEI = потпуно изузeти приливи (енгл. fully exempted inflows) 
IHC = приливи нa кoje сe примjeњуje вишa гoрњa грaницa oд 90% oдливa (енгл. inflows subject to 
higher cap) 
IC = приливи нa кoje сe примjeњуje гoрњa грaницa oд 75% oдливa (енгл. inflows subject to cap). 
Униjeти свe пoдaткe у нaстaвку у кoлoну 010 oдрeђeнoг рeдa. 

300 30. Укупни oдливи 
TO = из oбрaсцa зa oдливe 
Искaзaти вриjeднoст из {C73.00; р010; к060}. 

310 31. Потпуно изузeти приливи  
FEI = из oбрaсцa зa приливe 
Искaзaти вриjeднoст из {C74.00; р010; к160}. 

320 32. Приливи нa кoje сe примjeњуje гoрњa грaницa oд 90%  
IHC = из oбрaсцa зa приливe 
Искaзaти вриjeднoст из {C74.00; р010; к150}. 
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