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На основу члана 41. став 2. Одлуке о управљању ризиком ликвидности банака (у даљем тексту: 
Одлука) предвиђено је да Агенција донесе Упутство за попуњавање извјештајних образаца за 
ликвидносну покривеност које детаљније регулише примјену одредаба исте, а посебно у 
дијеловима који се односе на утврђивање ликвидне имовине, ликвидносних прилива и 
ликвидносних одлива, примјену одговарајућих корективних фактора и др. 
 
Са циљем бољег разумијевања, Агенција уз Упутство за попуњавање извјештајних образаца за 
ликвидносну покривеност (у даљем тексту: Упутство), објављује одговарајуће 
поједностављене примјере. 
 
Примјери који слиједе везују се за дијелове Упутства који се односе на:  

 
1) ликвидну имовину (укључујући и поједностављени примјер за утврђивање ликвидне 

имовине уз илустрацију истог на припадајућем COREP обрасцу – C 72.00 
Ликвидносна покривеност – Ликвидна имовина, Образац ЛП 1), 

2) ликвидносне одливе (C 73.00 Ликвидносна покривеност – Одливи, Образац ЛП 2), 

3) ликвидносне приливе (C 74.00 Ликвидносна покривеност – Приливи, Образац ЛП 3). 
 

 
Уз наведене примјере дата је повезница са припадајућим дијелом Упутства. 
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I. ПРИМЈЕРИ ЗА ЛИКВИДНУ ИМОВИНУ – ПОГЛАВЉЕ I УПУТСТВА 
 
 

1. Примјер за ликвидну имовину - одјељак 1.1. ред. број 5. Упутства 
 

Вредновање ликвидне имовине у складу са чланом 24. Одлуке 
 

Износ/тржишна 
вриједност 

Новчани ток због 
пријевременог 

затварања заштите* 

Износ/тржишна 
вриједност умањена  

за новчани ток 

Примјењиви 
пондер 

Вриједност 
у складу са чл. 24 

Одлуке 
100 -3 97** 0,85 82 

*само стварно реализовани 
**овај износ ће се уписати под тржишну вриједност 

 
2. Примјер за утврђивање ликвидне имовине – Упутство (веза са COREP обрасцем C 

72.00 Ликвидносна покривеност – Ликвидна имовина) 

Банка има сљедеће ставке ликвидне имовине: 
 готовина = 500 KM 
 изложеност према централној банци (за обавезну резерву: 250 КМ држи код централне 

банке) 
- на рачуну код централне банке има = 400 КМ (400 КМ - 250 КМ = 150 КМ)  
- благајнички записи = 200 КМ (не може користити до доспијећа, односно нема 

директан приступ ликвидној имовини) = 0 
 ХОВ централне владе (државе):  

- трезорски записи централне владе = 350 КМ (од чега 200 КМ држи за продају, а 150 
КМ до доспијећа)  (-150 КМ ако не може користити до доспијећа), 

- обвезнице централне владе (све држи у HtCoS) = 1.300 КМ од чега 500 у КМ (од 
чега 50 КМ дато у залог, а 30 КМ примљено као колатерал), а у EUR 800 (од чега је 
100 EUR дато у залог), 

- обвезнице централне владе треће државе оцјена ECAI - ниво кредитног квалитета 1 
(призната имовина) = 200 КМ у валути USD,  

- разлика прилива и одлива због пријевременог затварања заштите -3 
Укупно ХОВ централне владе (државе) 

   =350 КМ-150 КМ+1.300 КМ-50 КМ+30 КМ-100КМ +200 КМ-3 КМ= 1.577 КМ 
 обвезнице регионалне владе (све држи у HtCoS)= 500 КМ, а у валути EUR 400 КМ, а у 

валути USD 100 КМ, 
 ХОВ субјекта јавног сектора = 300 КМ  
 удјели у ИФ/ CIU = 300 КМ од чега 100 КМ у новчани фонд, а 200 КМ у обвезнице 

централне владе (државе) 
 муниципалне обвезнице = 100 КМ (нема третман државе ни пондер 20%) 
 акције XY банке = 200 КМ (чини дио главног берзанског индекса), 
 акције привредног друштва = 150 КМ (чини дио главног берзанског индекса),  
 обвезнице привредног друштва = 20 КМ (нема оцјену ECAI - ниво кредитног квалитета 

3 и не чини дио главног берзанског индекса). 
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C 72.00 – ЛИКВИДНОСНА ПОКРИВЕНОСТ – ЛИКВИДНА ИМОВИНА 

Валута 

ID Ставка 
Износ 

/ тржишна 
вриједност 

Стандардн
и пондер 

Примјењиви 
пондер 

Вриједност у 
складу са 

чл.24 Одлуке Ред 
010 020 030 040 

010 1 УКУПНА НЕПРИЛАГОЂЕНА ЛИКВИДНА 
ИМОВИНА 3.477     3.362 

020 1.1. Укупна неприлагођена имовина НИВОА 1 3.327     3.287 

030 1.1.1. 
Укупна неприлагођена имовина нивоа 1, 
искључујући покривене обвезнице изузетно 
високог квалитета 

3.327     3.287 

040 1.1.1.1. Кованице и новчанице 500 1,00 1,00 500 

050 1.1.1.2. Резерве код централне банке које се могу повући 150 1,00 1,00 150 

060 1.1.1.3. Имовина централне банке   1,00     

070 1.1.1.4. Имовина централне владе 1.577 1,00 1,00 1.577 

080 1.1.1.5. Имовина регионалних влада и локалних власти            500  1,00  1,00       500  

090 1.1.1.6. Имовина субјеката јавног сектора 300 1,00 1,00 300 

100 1.1.1.7. Призната имовина централне владе и централне 
банке у домаћој и страној валути   1,00     

110 1.1.1.8. Имовина банке која испуњава један од услова из 
члана 25. став 1. тачка 5. подтачке 1. и 2. Одлуке    1,00     

120 1.1.1.9. Имовина мултилатералне развојне банке и 
међународних организација   1,00     

130 1.1.1.10. 
Признате акције/удјели у ИФ/ CIU: односна 
имовина су кованице/новчанице и/или 
изложеност према централним банкама 

100 1,00 1,00 100 

140 1.1.1.11. 
Признате акције/удјели у CIU-у: односна 
имовина је имовина нивоа 1, искључујући 
покривене обвезнице изузетно високог квалитета 

200 0,95 0,80 160 

150 1.1.1.12. Алтернативни приступи ликвидности: 
кредитна линија централне банке   1,00     

160 1.1.1.13. 

Централне институције: имовина нивоа 1, 
искључујући покривене обвезнице изузетно 
високог квалитета, која се сматра ликвидном 
имовином банке која депонује депозит 

        

170 1.1.1.14. 
Алтернативни приступи ликвидности: 
укључивање имовине нивоа 2а која се 
признаје као имовина нивоа 1 

  0,80     

180 1.1.2. 
Укупна неприлагођена ликвидна имовина 
нивоа 1 у облику покривених обвезница 
изузетно високог квалитета 

        

190 1.1.2.1. Покривене обвезнице изузетно високог 
квалитета   0,93     

200 1.1.2.2. 
Признате акције/удјели уИФ/ CIU-у: односна 
имовина су покривене обвезнице изузетно 
високог квалитета 

  0,88     

210 1.1.2.3. 

Централне институције: имовина нивоа 1 у 
облику покривених обвезница изузетно високог 
квалитета која се сматра ликвидном имовином 
банке која депонује депозит 

        

220 1.2. Укупна неприлагођена ликвидна имовина 
НИВОА 2 150     75 

230 1.2.1. Укупна неприлагођена ликвидна имовина 
НИВОА 2а          

240 1.2.1.1. 
Имовина јединица регионалне владе и локалних 
власти или субјеката јавног сектора (БиХ, држава 
чланица ЕУ, пондер ризика 20 %) 

  0,85     

250 1.2.1.2. 

Имовина централне банке или централне владе / 
јединица регионалне владе и локалнеих власти 
или субјеката јавног сектора (трећа земља, 
пондер ризика 20 %) 

  0,85     
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260 1.2.1.3. Покривене обвезнице високог квалитета (2. ниво 
кредитног квалитета)   0,85     

270 1.2.1.4. Покривене обвезнице високог квалитета (трећа 
земља, 1. ниво кредитног квалитета)   0,85     

280 1.2.1.5. Дужничке ХОВ привредних друштава (1. степен 
кредитног квалитета)   0,85     

290 1.2.1.6. Признате акције /удјели у ИФ/CIU: односна 
имовина је имовина нивоа 2а    0,80     

300 1.2.1.7. 
Централне институције: имовина нивоа 2.А која 
се сматра ликвидном имовином кредитне 
институције која депонује депозит 

        

310 1.2.2. Укупна неприлагођена имовина НИВОА 2б  150     75 

320 1.2.2.1. ХОВ обезбјеђене имовином (стамбени кредити, 
1. ниво кредитног квалитета)   0,75     

330 1.2.2.2. 
ХОВ oбезбјеђене имовином (кредити за 
куповину аутомобила, 1. ниво кредитног 
квалитета) 

  0,75     

340 1.2.2.3. Покривене обвезнице високог квалитета (пондер 
ризика 35 %)   0,70     

350 1.2.2.4. 
ХОВ обезбјеђене имовином (комерцијални 
кредити или кредити одобрени појединцима, 
држава чланица, 1. степен кредитног квалитета) 

  0,65     

360 1.2.2.5. Дужничке ХОВ привредних друштава 
(2./3.степен кредитног квалитета)   0,50     

370 1.2.2.6. 

Дужничке ХОВ привредних друштава – 
некаматоносна имовина (коју банке држе у 
складу са чланом 27. став 1. тачка 3. и 4. Одлуке - 
(1./2./3. степен кредитног квалитета) 

  0,50     

380 1.2.2.7. Акције (главни берзански индекс) 150 0,50 0,50 75 

390 1.2.2.8. 
Некаматоносна имовина (коју банке држе у 
складу са чланом 27. став 1. тачка 3. и 4. Одлуке- 
(3. – 5. ниво кредитног квалитета) 

  0,50     

400 1.2.2.9. 

Признате акције/удјели у ИФ/CIU-у: односна 
имовина су ХОВ обезбјеђене имовином 
(стамбени кредити или кредити за куповину 
аутомобила, 1. ниво кредитног квалитета) 

  1,00     

410 1.2.2.10. 
Признате акције/удјели у ИФ/ CIU-у: односна 
имовина су покривене обвезнице високог 
квалитета (пондер ризика 35 %) 

  0,70     

420 1.2.2.11. 

Признате акције/удјели у ИФ/ CIU-у: односна 
имовина су ХОВ осигуране имовином 
(комерцијални кредити или кредити одобрени 
појединцима, држава чланица, 1.степен 
кредитног квалитета) 

  0,65     

430 1.2.2.12. 

Признате акције/удјели у ИФ/CIU-у: односна 
имовина су дужничке ХОВ привредних 
друштава (2./3. степена кредитног квалитета), 
акције (главни берзански индекс) или 
некаматоносна имовина (коју банке држе у 
складу са чланом 27. став 1. тачка 3. и 4. Одлуке - 
(3. – 5. ниво кредитног квалитета) 

  0,60     

440 1.2.2.13. Депозити чланова мреже код централне 
институције (без обавезног улагања)   0,45     

450 1.2.2.14. 
Извори ликвидности доступни члану мреже из 
централне институције (није одређено 
осигурање) 

  0,75     

460 1.2.2.15. 
Централне институције: имовина нивоа 2б која 
се сматра ликвидном имовином кредитне 
институције која депонује депозит 

  0,75     

470 1.2.2.16. 

Признате акције/удјели уИФ/ CIU-у: односна 
имовина су ХОВ осигуране имовином (стамбени 
кредити или кредити за куповину аутомобила, 1. 
ниво кредитног квалитета) 
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БИЉЕШКЕ 

480 2.  

Алтернативни приступи ликвидности: 
додатна имовина нивоа 1./2а/2б укључена због 
непримјењивања валутне усклађености због 
алтернативних приступа ликвидности 

        

490 3.  

Депозити чланова мреже код централне 
институције (обавезно улагање у имовину нивоа 
1 искључујући покривене обвезнице изузетно 
високог квалитета) 

        

500 4.  

Депозити чланова мреже код централне 
институције (обавезно улагање у имовину нивоа 
1 у облику покривених обвезница изузетно 
високог квалитета) 

        

510 5.  
Депозити чланова мреже код централне 
институције (обавезно улагање у имовину нивоа 
2а ) 

        

520 6.  
Депозити чланова мреже код централне 
институције (обавезно улагање у имовину нивоа 
2б) 

        

530 7.  
Прилагођавање имовине због нето ликвидносних 
одлива насталих због пријевременог затварања 
заштите 

3       

540 8.  
Прилагођавање имовине због нето ликвидносних 
прилива насталих због пријевременог затварања 
заштите 

        

550 9.  
Банкарска имовина коју спонзорише и за коју 
гарантује држава чланица и која се наставља 
признавати 

        

560 10.  
Агенције за управљање имовином умањене 
вриједности коју спонзорише држава чланица на 
које се примјењује прелазна одредба 

        

570 11.  Секуритизације осигуране стамбеним кредитима 
на које се примјењује прелазна одредба         

580 12.  Имовина нивоа 1./2а/2б искључена из девизних 
разлога   

590 13.  Имовина нивоа 1./2.А/2б искључена из 
оперативних разлога, осим девизних разлога 350 (они који се држе до доспијећа) 

600 14.  
Некаматоносна имовина нивоа 1 (коју банке 
држе у складу са чланом 27. став 1. тачка 3. и 4. 
Одлуке  

        

610 15.  
Некаматоносна имовина нивоа 2а (коју банке 
држе у складу са чланом 27. став 1. тачка 3. и 4. 
Одлуке 
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II. ПРИМЈЕРИ ЗА ЛИКВИДНОСНЕ ОДЛИВЕ – ПОГЛАВЉЕ II УПУТСТВА 
 
1. Примјер за ликвидносне одливе – одјељак 2.2, редни број 11. Упутства 

  Репо трансакције када је колатерал имовина нивоа 1, тј. случај када нема одлива 
 

 Банка је прије извјештајног датума склопила репо уговор с другом банком у износу од 
100 хиљада КМ 

 Доспијеће уговора је 15 дана од извјештајног датума 
 Као колатерал је дала имовину нивоа 1 (обвезницу државе) тржишне вриједности од 

108 хиљада KM 
 

Образац C 73.00 

Ред ID 
Ставка 
одлива 

 

Износ 
 

Тржишна 
вриједност 
колатерала 

Вриједност 
колатерала 

по чл. 24 

Стандардн
и пондер 

Примијењени 
пондер Одлив 

010 020 030 040 050 060 

1030 1.2.2.1 
Колатерал у облику имовине 
нивоа 1 (без покривених 
обвезница) 

 
100 

 
108 

 
108 

 
0,00 

 
0,00 

 
0 

(100 x 0) 
 
 

040 4 
Заштитни слој ликвидности у облику имовине нивоа 1 
искључујући покривене обвезнице изузетно високог квалитета 
(у складу с чланом 24. Одлуке): неприлагођен 

5.100  A = из обрасца C 72.00 

050 5 
Одливи на основу колатерала у облику имовине нивоа 1а 
искључујући покривене обвезнице изузетно високог квалитета 
које доспијевају у року од 30 дана 

0  B = из образаца C 72.00, C 74.00 и 
C 75.00 

060 6 
Приливи на основу колатерала у облику имовине нивоа 1 
искључујући покривене обвезнице изузетно високог квалитета 
које доспијевају у року од 30 дана 

108 C = из образаца C 73.00 и C 75.00 

070 7 Обезбјеђени одливи новца који доспијевају у року од 30 дана 100  D =из обрасца C 73.00 
080 8 Обезбјеђени приливи новца који доспијевају у року од 30 дана 0  E =из обрасца C 74.00 

090 9 
Прилагођени износ имовине нивоа 1 искључујући покривене 
обвезнице изузетно високог квалитета "прије примјене горње 
границе" 

5.108  F = A-B+C-D+E  

 
 
2. Примјер за ликвидносне одливе – одјељак 2.2, редни број 11. Упутства  

    Репо трансакције када је колатерал имовина нивоа 2б 
 

 Банка је прије извјештајног датума склопила репо уговор с другом банком у износу од 
100 хиљада КМ 

 Доспијеће уговора је 15 дана од извјештајног датума 
 Као колатерал је дала имовину нивоа 2б акцију тржишне вриједности од 108 хиљада 

KM 
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Образац C 73.00 

Ред ID 
Ставка 
одлива 

 

Износ 
 

Тржишна 
вриједност 
колатерала 

Вриједност 
колатерала 

по чл. 24 

Стандардни 
пондер 

Примијењени 
пондер Одлив 

010 020 030 040 050 060 

1090 1.2.2.7 
Колатерал у 
облику остале 
имовине нивоа 2б 

 
100 108  

54 (108x0,5) 0,50 0,5 
 

50 
(100x0,5) 

 

040 4 

Заштитни слој ликвидности у облику имовине нивоа 
1 искључујући покривене обвезнице изузетно 
високог квалитета (у складу с чланом 24. Одлуке): 
неприлагођен 

5.000  A = из обрасца C 72.00 

050 5 
Одливи на основу колатерала у облику имовине 
нивоа 1а искључујући покривене обвезнице изузетно 
високог квалитета које доспијевају у року од 30 дана 

0  B = из образаца C 72.00, C 74.00 и C 75.00 

060 6 
Приливи на основу колатерала у облику имовине 
нивоа 1 искључујући покривене обвезнице изузетно 
високог квалитета које доспијевају у року од 30 дана 

0 C = из образаца C 73.00 и C 75.00 

070 7 Осигурани одливи новца који доспијевају у року од 
30 дана 100  D =из обрасца C 73.00 

080 8 Осигурани приливи новца који доспијевају у року од 
30 дана 0  E =из обрасца C 74.00 

090 9 
Прилагођени износ имовине нивоа 1 искључујући 
покривене обвезнице изузетно високог квалитета 
"прије примјене горње границе" 

4.900  F = A-B+C-D+E  

220 22 Вриједност имовине нивоа 2б у складу с чланом 24. 
Одлуке.: неприлагођена 1.500 S = iz obrasca C 72.00 

230 23 Одливи на основу колатерала у имовини нивоа 2б 
који доспијевају у року од 30 дана 0  T = из образаца C 72.00, C 74.00 и C 75.00 

240 24 Приливи на основу колатерала у имовини нивоа 2б 
који доспијевају у року од 30 дана 54  U = из образаца C 73.00 и C 75.00 

250 25 Прилагођени износ имовине нивоа 2б "прије 
примјене горње границе" 1.554 V = S-T+U 

260 26 Прилагођени износ имовине нивоа 2б "након 
примјене горње границе" 865 W = MIN (V, (F+K+Q)15/85, MAX((F+K)40/60-

Q,0), MAX(F70/30-K-Q,0)) 
270 27 "Износ вишка ликвидне имовине" нивоа 2б 689 X = V-W 

280 28 Износ вишка ликвидне имовине 689 Y =(F+J+P+V) - MIN ((F+J+P+V, 100/30*F, 
100/60*(F+J), 100/85(F+J+P)) = L+R+X 

290 29 Заштитни слој ликвидности 5.811 Z = (A+G+M+S) - MIN(A+G+M+S, Y) 
 

 
3. Примјер за ликвидносне одливе – одјељак 2.2, редни број 11. Упутства 

 
Одливи по трансакцијама са будућим датумом намирења  
 

Само одливи по трансакцијама које су уговорене прије или на извјештајни датум и чији датум 
намирења је унутар 30 дана, а доспијеће након 30 дана, код којих први дио трансакције (“leg”) 
има за резултат одлив. 
 

 Примјер када се 
укључује 

Примјер када се 
не укључује 

Извјештајни датум 31.1. 31.1. 
Датум уговарања 31.1. (или ранији) 31.1./20.1. 
Датум намирења 5.2. 5.2./5.3./29.1. 
Датум доспијећа 5.3. 15.2/15.3./20.3. 
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Код обрнутих репо трансакција, 
износ кредита који се посуђује сматраће се одливом и евидентираће се у реду 910 (остали одливи) 
умањен за тржишну вриједност колатерала који ће се примити и након примјене корективног 
фактора ако имовина удовољава захтјевима да се сматра ликвидном имовином.  
 
Нпр. Одобрили кредит од 100 КМ  10 
колатерал BLSE акција 180 (*50%) = 90  
 
C 73.00 – Одливи 
 

910 1.1.7.3 Остало 10   1,00 1,00 10 
 
 
4. Примјер за кредитне линије  

 Банка је одобрила кредитну линију xy 
 SME=1.000 КМ 
 600 КМ је неискориштено, а остало је још 400 КМ 
 По основу акредитива, који је клијент отворио, банка потражује још 50 КМ 
 Банка је примила као колатерал обвезницу од 10 КМ која јој није у заштитном слоју 

ликвидности 
Одлив = 400 КМ-50 КМ-10 КМ=340 КМ 

             340 x 5% =17 
 

460 Обавезујуће линије 400     17 

470 Кредитне линије 400     17 

480 Кредитне линије физичким лицима и малим 
и средњим предузећима 400   0,05 0,04 

(=17/400)    17 

490 
Кредитне линије понуђене клијентима који 
нису финансијски клијенти, осим физичких 
особа и малих и средњих предузећа    0,10  0 

 
 

5. Примјер за ликвидносне одливе – Додатни одливи 

Нетирање валутних деривата по уговорним странама 
Иако нису предмет стандардног уговора о нетирању валутни деривати ће се нетирати по другој 
уговорној страни. 
 

Валута/клијент 
 

EUR 
(значајна валута) 

USD 
(значајна валута) 

Све 
валуте 

Прилив Одлив Нето Прилив Одлив Нето Нето 

Клијент A 100 0 +100 0 50 -50 +50 

Клијент Б 10 30 -20 50 40 +10    -10 

Клијент В 50 20 +30 140 110 +30 +60 

Приливи 130  40 110 

Одливи 20  50 10 

ЗНАЧАЈНА ВАЛУТА 

НА ИЗВЈЕШТАЈНИ 
ДАТУМ НЕ УЛАЗИ У 
ЛИКВИДНУ ИМОВИНУ 
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III. ПРИМЈЕРИ ЗА ЛИКВИДНОСНЕ ПРИЛИВЕ – ПОГЛАВЉЕ III 
УПУТСТВА 

 
1. Примјер за ликвидносне приливе  

Обрнуте репо трансaкције када је колатерал имовина нивоа 1  
 

 Банка је прије извјештајног датума склопила обрнути репо уговор с другом банком у 
износу од 100 хиљада КМ 

 Доспијеће уговора је 15 дана од извјештајног датума 
 Као колатерал је дала имовину нивоа 1 (обвезницу државе) тржишне вриједности од 

108 хиљада KM 
 
Образац C 74.00 

Ред ID Ставка 
прилива 

Износ 
75% лимит 

Тржишна 
вриједност 
колатерала 

Стандардн
и пондер 

Примијењен
и пондер 

Вриједност 
колатерала 

по чл. 24 
Прилив 

010 040 070 080 110 140 

290 1.2.1.1 

Колатерал у облику 
имовине нивоа 1 (ЛП1) 
(без покривених 
обвезница) 

 
 

100 
 

108 

 
 

1,00 
 

1,00 
 

108 
 

0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

040 4 

Заштитни слој ликвидности у облику имовине 
нивоа 1 искључујући покривене обвезнице 
изузетно високог квалитета (у складу с чланом 
24. Одлуке): неприлагођен 

5.500  A = из обрасца C 72.00 

050 5 

Одливи на основу колатерала у облику имовине 
нивоа 1а искључујући покривене обвезнице 
изузетно високог квалитета које доспијевају у 
року од 30 дана 

108  B = из образаца C 72.00, C 74.00 и C 
75.00 

060 6 

Приливи на основу колатерала у облику имовине 
нивоа 1 искључујући покривене обвезнице 
изузетно високог квалитета које доспијевају у 
року од 30 дана 

0  C = из образаца C 73.00 и C 75.00 

070 7 Обезбјеђени одливи новца који доспијевају у 
року од 30 дана 0  D =из обрасца C 73.00 

080 8 Обезбјеђени приливи новца који доспијевају у 
року од 30 дана 100  E =из обрасца C 74.00 

090 9 

Прилагођени износ имовине нивоа 1 
искључујући покривене обвезнице изузетно 
високог квалитета "прије примјене горње 
границе" 

5.492  F = A-B+C-D+E  
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2. Примјер за ликвидносне приливе  

Обрнуте репо трансaкције када је колатерал имовина нивоа 2б 

 Банка је прије извјештајног датума склопила обрнути репо уговор с другом банком у 
износу од 100 хиљада КМ 

 Доспијеће уговора је 15 дана од извјештајног датума 
 Као колатерал је примљена имовина нивоа 2б акција тржишне вриједности од 108 

хиљада КМ 
 

Образац C 72.00 

Ред ID Ставка 
прилива 

Износ 
75% 

лимит 

Тржишна 
вриједност 
колатерала 

Стандардн
и пондер 

Примијењен
и пондер 

Вриједност 
колатерала 

по чл. 24 
Прилив 

010 040 070 080 110 140 

350 1.2.1.7 2Б колатерал који није 
укључен у претходне редове 

 
100 

 
108 

 
0,50 0,50 54 (108x0,5) 46  

(100-54) 

 
 
 
3. Примјер за ликвидносне приливе  

Обрнуте репо трансaкције када је колатерал неликвидна имовина  

 Банка је прије извјештајног датума склопила обрнути репо уговор с другом банком у 
износу од 100 хиљада КМ 

 Доспијеће уговора је 15 дана од извјештајног датума 
 Као колатерал је примљена имовина која не задовољава услове прописане поглављем 

3.1. Одлуке 
 

040 4 

Заштитни слој ликвидности у облику имовине 
нивоа 1 искључујући покривене обвезнице 
изузетно високог квалитета (у складу с чланом 24. 
Одлуке): неприлагођен 

5.500  A = из обрасца C 72.00 

050 5 

Одливи на основу колатерала у облику имовине 
нивоа 1а искључујући покривене обвезнице 
изузетно високог квалитета које доспијевају у року 
од 30 дана 

0  B = из образаца C 72.00, C 74.00 и C 75.00 

060 6 

Приливи на основу колатерала у облику имовине 
нивоа 1 искључујући покривене обвезнице 
изузетно високог квалитета које доспијевају у року 
од 30 дана 

0  C = из образаца C 73.00 и C 75.00 

070 7 Обезбјеђени одливи новца који доспијевају у року 
од 30 дана 0  D =из обрасца C 73.00 

080 8 Обезбјеђени приливи новца који доспијевају у 
року од 30 дана 100  E =из обрасца C 74.00 

090 9 
Прилагођени износ имовине нивоа 1 искључујући 
покривене обвезнице изузетно високог квалитета 
"прије примјене горње границе" 

5.600  F = A-B+C-D+E  

220 22 Вриједност имовине нивоа 2б у складу с чланом 
24. Одлуке.: неприлагођена 150  S = iz obrasca C 72.00 

230 23 Одливи на основу колатерала у имовини нивоа 2б 
који доспијевају у року од 30 дана 54  T = из образаца C 72.00, C 74.00 и C 

75.00 
240 24 Приливи на основу колатерала у имовини нивоа 2б 

који доспијевају у року од 30 дана 0  U = из образаца C 73.00 и C 75.00 

250 25 Прилагођени износ имовине нивоа 2б "прије 
примјене горње границе" 96  V = S-T+U 

260 26 Прилагођени износ имовине нивоа 2б "након 
примјене горње границе" 96  

W = MIN (V, (F+K+Q)15/85, 
MAX((F+K)40/60-Q,0), MAX(F70/30-K-
Q,0)) 
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Ред ID Ставка 
прилива 

Износ 
75% лимит 

Тржишна 
вриједност 
колатерала 

Стандардн
и пондер 

Примијење
ни пондер 

Вриједност 
колатерала 

по чл. 24 
Прилив 

010 040 070 080 110 140 

390 1.2.3.2 Колатерал су акције које 
нису ликвидна имовина 

 
100 0 1,00 1,00 0 100 

 
 

 
 
4. Примјер за ликвидносне приливе:  

Приливи од нефинансијских клијената (израчунавања прилива од нефинансиј-ских 
клијената када се узму у обзир обавезе рефинансирања у складу са чланом 31. став 3. 
тачка 6. Одлуке и члан 5. став 9. Упутства о кпмпонентама LCR-a)  

Израчунавања на наведени начин морају се провести за све нефинансијске клијенте (а не на 
основу појединачног клијента) 

Гр
уп

а 
не

ф
ин

ан
си

јс
ки

х 
кл

иј
ен

ат
а 

П
от

ра
ж

ив
ањ

е 

У
го

во
рн

а 
об

ав
ез

а 
ф

ин
ан

си
ра

њ
а 

Је
 л

и 
по

тр
аж

ив
ањ

е 
ве

ће
 о

д 
уг

ов
ор

не
 

об
ав

ез
е 

ф
ин

ан
си

ра
њ

а 

50
%

 п
от

ра
ж

ив
ањ

а 

Потраживање 
умањено за 

уговорну 
обавезу 

Прилив 
 

Одлив 
(колона 
(6) ако < 

0) 

(1) (2) (3) (4) (5)=0.5*(2) (6) (7)=MIN((50),(60)) (8) 

A 
Нпр. Грађани 100 60 НЕ 50 40 40 0 

Б 
Нпр. 

Привредна 
друштва 

100 40 НЕ 50 60 50 0 

В 
Нпр. Државе 50 70 ДА 25 -20 0 -20 

Д 
Нпр. Остале 
правне особе 

0 30 ДА 0 -30 0 -30 

 

040 4 

Заштитни слој ликвидности у облику имовине 
нивоа 1 искључујући покривене обвезнице 
изузетно високог квалитета (у складу с чланом 
24. Одлуке): неприлагођен 

5.500  A = из обрасца C 72.00 

050 5 

Одливи на основу колатерала у облику имовине 
нивоа 1а искључујући покривене обвезнице 
изузетно високог квалитета које доспијевају у 
року од 30 дана 

0  B = из образаца C 72.00, C 74.00 и C 
75.00 

060 6 

Приливи на основу колатерала у облику имовине 
нивоа 1 искључујући покривене обвезнице 
изузетно високог квалитета које доспијевају у 
року од 30 дана 

0  C = из образаца C 73.00 и C 75.00 

070 7 Обезбјеђени одливи новца који доспијевају у 
року од 30 дана 0  D =из обрасца C 73.00 

080 8 Обезбјеђени приливи новца који доспијевају у 
року од 30 дана 100  E =из обрасца C 74.00 

090 9 

Прилагођени износ имовине нивоа 1 
искључујући покривене обвезнице изузетно 
високог квалитета "прије примјене горње 
границе" 

5.600  F = A-B+C-D+E  
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5. Примјер за ликвидносне приливе – члан 6. став 2. тачка 3. подтачка 4. Упутства о 
компонентама LCR-a . 

Приливи из оперативних депозита  

Банка А обавља услуге клиринга за Банку Б и депозит банке Б од 100 третира као 
оперативни депозит (25% одлива).  
 ако банка Б нема информацију да банка А третира депозит као оперативни депозит: 

Прилив = 100x 5% = 5 
 ако банка Б има информацију од банке А да је њен депозит третиран као оперативни 

депозит: 
Прилив = 100x25% = 25 

 ако банка А не третира депозит као оперативни депозит, банка Б  
Прилив = 100x5% = 5 

 
 

6. Примјер за ликвидносне приливе – члан 5. став 7. Упутства о компонентама LCR-a. 

Приливи по трансaкцијама са будућим датумом намирења  

Само приливи по трансакцијама које су уговорене прије или на извјештајни датума и чији 
датум намирења је унутар 30 дана, а доспијеће након 30 дана, код којих први дио трансакције 
(“leg”) има за резултат прилив. 
 

 Примјер када се 
укључује 

Примјер када се 
не укључује 

Извјештајни датум 31.1. 31.1. 
Датум уговарања 31.1. (или ранији) 31.1./20.1. 
Датум намирења 5.2. 5.2./5.3./29.1. 
Датум доспијећа 5.3. 15.2/15.3./20.3. 

 
 
Код репо трансакција, 
износ кредита који се прима сматраће се приливом и евидентираће се у реду 260 (остали 
приливи) умањен за тржишну вриједност колатерала који ће се дати и након примјене 
корективног фактора, ако имовина удовољава захтјевима да се сматра ликвидном имовином.  
 
Нпр. Добиће се кредит од 100   10 
колатерал BLSE дионица 180 (*50%) = 90  
C 74.00 – Приливи 
 

260 1.1.12 Остали приливи 10   1,00 1,00 10 
 
 

 
7. Примјери за потраживања од клијената који нису финансијски клијенти са уговореном 

обавезом рефинансирања - члан 5. став 9. Упутства о компонентама LCR-a 
 

Потраживања од клијената који нису финансијски клијенти која се односе на враћање главнице 
приказују се у извештају C74.00 - Ликвидносна покривеност- Ликвидни приливи на позицијама 
од 1.1.1.2.1 до 1.1.1.2.4. у зависности од врсте друге уговорне стране која није финансијски 
клијент, умањена или за 50% тих потраживања или за уговорену обавезу финансирања тих 
клијената у наредних 30 календарских дана, у зависности од тога који је износ већи.  
У извештају C74.00 о приливима на позицијама од 1.1.1.2.1 до 1.1.1.2.4. у колони 010 уписује 
се износ потраживања од клијената која нису финансијски клијенти збирно према врстама 
клијената који нису финансијски клијенти.  

НА ИЗВЈЕШТАЈНИ 
ДАТУМ НАЛАЗИ СЕ У 
ЛИКВИДНОЈ 
ИМОВИНИ 
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У наведеном обрасцу на позицијама од 1.1.1.2.1 до 1.1.1.2.4. у колони 140, уноси се износ из 
колоне 010 умањен за 50%, збирно за различите групе клијената који нису лица у 
финансијском сектору, уколико не постоје уговорене обавезе финансирања неке од 
наведених група других уговорних страна или су те уговорне обавезе мање од 50% 
потраживања од тих других уговорних страна наведених у колони 010 и никакав износ се 
неће приказати у редовима од 1.1.6.6.1.1. до 1.1.6.6.1.4. у извештају C73.00 о одливима 
ликвидних средстава за потребе обрачуна показатеља покрића ликвидном имовином. 
Уколико су уговорене обавезе финансирања неке од наведених група других уговорних 
страна веће од 50% али мање од 100% потраживања од тих других уговорних страна 
наведених у колони 010 извештаја о приливима за потребе обрачуна показатеља покрића 
ликвидном имовином, потраживања ће бити умањена за износ уговорених обавеза да се 
пружи финансирање другој уговорној страни, збирно по групама других уговорних страна, и 
резултат ће бити укључен на позицијама од 1.1.1.2.1 до 1.1.1.2.4. у колони 140 извештаја о 
приливима за потребе обрачуна показатеља покрића ликвидном имовином, док никакве 
обавезе неће бити укључене у оквиру извештаја о одливима за потребе обрачуна показатеља 
покрића ликвидном имовином на позицијама од 1.1.6.6.1.1. до 1.1.6.6.1.4. Уколико су 
уговорене обавезе финансирања неке од наведених група других уговорних страна веће од 
100% потраживања од тих других уговорних страна наведених у колони 010 извештаја о 
приливима за потребе обрачуна показатеља покрића ликвидном имовином, разлика између 
уговорених обавеза и износа потраживања ће бити приказана на позицији 1.1.6.6.1.1. до 
1.1.6.6.1.4. извештаја о одливима за потребе обрачуна показатеља покрића ликвидном 
имовином, док ће се на позицијама од 1.1.1.2.1 до 1.1.1.2.4. у колони 140 извештаја о 
приливима за потребе обрачуна показатеља покрића ликвидном имовином унијети 0. 
Уговорене обавезе финансирања клијената који нису финансијски клијенти подразумевају само 
оне уговорене обавезе финансирања тих клијената у наредних 30 календарских дана које не 
спадају у друге одливе који се приказују у извештају о одливима за потребе обрачуна 
показатеља покрића ликвидном имовином већ само оне који се приказују на позицијама од 
1.1.6.6.1.1. до 1.1.6.6.1.4. овог обрасца.  
Сви наведени обрачуни за ове позиције се врше по групама других уговорних страна које нису 
лица у финансијском сектору, а не по појединачним клијенти. 
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