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Напомене:  
1) У колони 2 "Критичне функције" наводе се критичне функције идентификоване за потребе израде плана опоравка банке, у складу с чл. 36а и 36б Закона о банкама ("Службени гласник РС", бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015), а у складу с 
дефиницијом из члана 2. тог закона. Појединачна наведена критична функција не мора бити праћена навођењем кључне пословне активности у колони 3, ако у оквиру те критичне функције нису идентификоване кључне пословне 
активности. Такође, наведена критична функција може бити праћена и навођењем више кључних пословних активности, ако су оне идентификоване у оквиру те критичне функције.  
2) У колони 3 "Кључне пословне активности" наводе се кључне пословне активности идентификоване за потребе израде плана опоравка банке, у складу с чл. 36а и 36б Закона о банкама ("Службени гласник РС", бр. 107/2005, 91/2010 и 
14/2015), а у складу с дефиницијом из члана 2. тог закона. Појединачна наведена кључна пословна активност не мора бити праћена навођењем критичне функције у колони 2, ако та кључна пословна активност није идентификована као 
део критичних функција. Такође, наведена кључна пословна активност може бити праћена и навођењем више критичних функција, ако су оне идентификоване у оквиру те кључне пословне активности.  
3) У колонама 4, 5, и 6 "Актива банке", односно 7, 8 и 9 "Обавезе банке" наводе се врста активе, односно обавеза, износи и проценат учешћа у укупној активи, односно обавезама банке, по називима позиција исказаним у извештају 
Биланс стања банке (Прилог 10, Образац БС), који банка месечно доставља Народној банци Србије на основу Одлуке о извештавању банака ("Службени гласник РС", бр. 125/2014 и 4/2015), а који су повезани с наведеним критичним 
фукцијама и/или кључним пословним активностима банке. Када је у оквиру критичне функције идентификовано више кључних пословних активности, податке о активи и обавезама банке треба исказати на нивоу појединачних кључних 
пословних активности.  
4) У колонама 4 "Врста активе" и 7 "Врста обавеза" наводе се врсте активе и обавеза у складу с позицијама из извештаја Биланс стања банке (Прилог 10, Образац БС), који банка месечно доставља Народној банци Србије на основу 
Одлуке о извештавању банака ("Службени гласник РС", бр. 125/2014 и 4/2015).  
5) Сви износи исказују се у хиљадама динара.  
6) У колонама 6 "% укупне активе банке" и 9 "% укупних обавеза банке" наводи се проценат учешћа у активи, односно обавезама банке, исказан по врстама и збирно за критичне функције и/или кључне пословне активности у односу на 
укупну активу, односно обавезе банке из извештаја Биланс стања банке (Прилог 10, Образац БС), који банка месечно доставља Народној банци Србије на основу Одлуке о извештавању банака ("Службени гласник РС", бр. 125/2014 и 
4/2015).  
7) Банка је дужна да при свакој промени руководиоца надлежног за наведену критичну функцију, односно кључну пословну активност и за обезбеђивање информација о тој функцији, односно активности, о томе без одлагања достави 
обавештење Народној банци Србије (с подацима из колона 10, 11, 12 и 13), у електронској форми, на имејл адресу реструктурирање@нбс.рс - независно од рокова прописаних за достављање прегледа.  
 
 
У _____________________________, ______ 20__. године   Извештај сачинио-ла  
    ________________________________  
    (потпис)  
   

Телефон за контакте:  
    Имејл адреса:  
 


9.0.0.2.20101008.2.720808
	TextField1: 



