
„Службени гласник РС“, бр. 72/2022 и 124/2022 
 

 На основу члана 4. тачка 3) и члана 14. став 1. тачка 11) Закона о 
Народној банци Србије („Службени гласник РС“, бр. 72/2003, 55/2004, 
85/2005 – др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 – 
одлука УС и 44/2018) и члана 21. став 3. и члана 28. став 7. Закона о 
банкама („Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015), 
Извршни одбор Народне банке Србије доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ПРИВРЕМЕНОЈ МЕРИ КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ИЗРАЧУНАВАЊЕ 

КАПИТАЛА БАНКЕ 
 
 
 1. Овом одлуком прописују се привремена мера и активности које 
се односе на израчунавање капитала банке у складу са одлуком којом 
се уређује адекватност капитала банке, а које банка може да примени 
при израчунавању капитала у актуелним околностима на међународном 
финансијском тржишту.  
 
 2. У периоду примене ове одлуке, банка може из обрачуна 
основног акцијског капитала да искључи износ привременог 
регулаторног прилагођавања добијен применом следеће формуле: 
 
  А = а x f, 
 
  при чему је: 
 
  А = износ привременог регулаторног прилагођавања; 
  а = износ нереализованих губитака/добитака по основу промене 

вредности дужничких инструмената који се вреднују по фер вредности 

кроз остали резултат у складу с Међународним стандардима 
финансијског извештавања 9 – Финансијски инструменти (у даљем 
тексту: МСФИ 9); 
  f = фактор умањења који износи 0,70. 
 

  Нереализовани губици/добици из става 1. ове тачке утврђују се 

као припадајући део стања на рачуну 823 у складу са одлуком којом се 

прописују Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру за банке.  

 



2 
 

  Под дужничким инструментима из става 1. ове тачке, у смислу 
ове одлуке, подразумевају се дужничке хартије од вредности чији је 
издавалац Република Србија, аутономна покрајина или јединица 
локалне самоуправе Републике Србије. 
 

 3. Ако одлучи да примењује меру из тачке 2. ове одлуке, банка је 
дужна да обавештење и одлуку о примени те мере достави Народној 
банци Србије најкасније пет дана пре дана истека рока за достављање 
првог извештаја о капиталу банке у складу са одлуком којом се уређује 
извештавање о адекватности капитала банке. 
 
  Банка је дужна да о намераваном престанку примене мере из 
тачке 2. ове одлуке обавести Народну банку Србије пет дана пре дана 
доношења одлуке о престанку примене те мере, уз достављање 
образложења за такву одлуку. 
 
  Одлуку из става 2. ове тачке банка доставља Народној банци 
Србије у року од три дана од дана њеног доношења.  
 
 4. Ако су на датум извештавања утврђени нереализовани губици 
по основу промене вредности дужничких инструмената који се вреднују 
по фер вредности кроз остали резултат у складу с МСФИ 9, банка која 
примењује меру из тачке 2. ове одлуке дужна је да у извештају о 
капиталу банке који доставља у складу са одлуком којом се уређује 
извештавање о адекватности капитала банке умањи нереализоване 
губитке за износ привременог регулаторног прилагођавања утврђен у 
складу с том тачком. 
 
  Ако су на датум извештавања утврђени нереализовани добици 
по основу промене вредности дужничких инструмената из става 1. ове 
тачке, банка која примењује меру из тачке 2. ове одлуке дужна је да у 
извештају о капиталу банке из става 1. ове тачке умањи 
ревалоризационе резерве и остале нереализоване добитке за износ 
привременог регулаторног прилагођавања утврђен у складу с тачком 2. 
ове одлуке. 
 
 5. Банка која примењује меру из тачке 2. ове одлуке доставља 
Народној банци Србије следеће извештаје: 
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  1) Привремени извештај о капиталу банке на Обрасцу КАП-ПР 
(Прилог 1);  
  2) Извештај о нереализованим губицима/добицима на 
Обрасцу НГД (Прилог 2). 
 
  Банка је дужна да извештаје из става 1. ове тачке доставља 
тромесечно, и то најкасније 20. у месецу, са стањем на последњи дан 
тромесечја, осим извештаја са стањем на дан 31. децембра текуће 
године, који доставља најкасније 5. марта наредне године.  
 
 6. Садржина образаца из тачке 5. ове одлуке утврђена је у 
прилозима 1 и 2, који су одштампани уз ову одлуку и њен су саставни 
део. 
 
 7. Банка је дужна да податке у извештајима из тачке 5. ове одлуке 
прикаже тачно и потпуно, у складу с прописима. 
 
 8. Банка може примењивати меру из тачке 2. ове одлуке на начин 
прописан овом одлуком – до 31. децембра 2023. године. 
 
 9. Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике 
Србије“ и ступа на снагу 30. јуна 2022. године.  
 

 

ИО НБС бр. 74 Председавајућа 

29. јуна 2022. године Извршног одбора Народне банке Србије 

Б е о г р а д Г у в е р н е р 

 Народне банке Србије 

  

 Др Јоргованка Табаковић, с.р. 

 

 


