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Напомене:  
1) За потребе израде овог прегледа, под појмом "Кључне управљачке софтверске компоненте" подразумева се системски и апликативни софтвер у информационом систему банке, у складу са Одлуком о минималним стандардима 
управљања информационим системом финансијске институције ("Службени гласник РС", бр. 23/2013 и 113/2013), који је неопходан за континуирано обављање активности и послова банке.  
2) У колони 2 "Назив софтверске компоненте" наводе се називи системског и апликативног софтвера у информационом систему банке.  
3) У колони 3 "Тип посла/активности" наводе се типови послова, активности и услуга које подржавају наведене кључне управљачке софтверске компоненте: управљање ризицима, рачуноводство, финансијско извештавање, регулаторно 
извештавање, кредитни послови, депозитни послови, факторинг и сл. Појединачно наведени тип посла/активности не мора бити праћен навођењем критичне функције у колони 7, односно кључне пословне активности у колони 8, ако тај 
посао/активност банке није идентификован као део критичних функција, односно кључних пословних активности банке.  
4) У колонама 4, 5 и 6 "Власник компоненте" наводе се назив и матични број правног лица које има право власништва над кључном управљачком софтверском компонентом коју банка користи у обављању активности и послова, као и 
типови уговора, као што су: лиценца, закуп, чланство, уговор о пружању услуга ИС и сл. Ако је власник компоненте искључиво банка, у колони 4 наводи се напомена "власништво банке". У случају сувласништва над компонентом, у 
колонама 4 и 5 наводе се назив и матични број сувласника, а у колони 6 напомена "сувласништво".  
5) У колони 7 "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, ако наведене кључне управљачке софтверске компоненте подржавају активности, услуге или послове који су идентификовани као критичне функције банке. Појединачна наведена критична функција 
не мора бити праћена навођењем кључне пословне активности у колони 8, ако у оквиру те критичне функције нису идентификоване кључне пословне активности.  
6) У колони 8 "Кључне пословне активности" наводе се кључне пословне активност 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, ако наведене кључне управљачке софтверске компоненте подржавају пословне активности и услуге које су идентификоване као кључне пословне активности банке. Појединачна 
наведена кључна пословна активност не мора бити праћена навођењем критичне функције у колони 7, ако та кључна пословна активност није идентификована као део критичних функција.  
7) Банка је дужна да, при свакој промени руководиоца надлежног за обезбеђивање информација о кључним управљачким софтверским компонентама за потребе израде плана реструктурирања банке, о томе без одлагања достави 
обавештење Народној банци Србије (с подацима из колона 9, 10, 11 и 12), у електронској форми, на имејл адресу реструктурирање@нбс.рс, независно од рокова прописаних за достављање овог прегледа.  
  
 
 
У _____________________________, ______ 20__. године   Извештај сачинио-ла  
    __________________________________________  
    (потпис)  
    Телефон за контакте:  
    Имејл адреса:  
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