
Прилог 5  
   
_________________________________ 

 (пословно име и седиште банке)  
    

Образац ПБО  
ПРЕГЛЕД БИТНИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА БАНКЕ  

са стањем на дан __________________20__. године  

Редни број  
Битна уговорна страна1) Уговорна обавеза2) 

Напомена7) 
Назив лица  Матични број  Седиште  Врста обавезе3) Износ обавезе4) Ознака валуте5) % учешћа у укупним обавезама банке6) 

1  2  3  4  6  7  8  9  10  
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…                  
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4.                  
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…                  

   
Напомене:  
1) У колонама 2, 3 и 4 "Битна уговорна страна" наводе се они повериоци банке чији би проблеми у пословању или наступање других сличних околности, могли негативно утицати на финансијску ситуацију банке (ликвидност, девизна 
позиција, финансијски резултат и сл.) и/или угрозити континуитет њеног пословања. У случају да је идентификована битна уговорна страна повезано лице с другим повериоцима банке, податке је потребно приказати на нивоу групе 
повезаних лица, као и у случају да се укупне обавезе банке на нивоу групе повезаних лица могу сматрати битном уговорном страном.  
2) У колонама 6, 7, 8 и 9 "Уговорна обавеза" наводе се врста обавезе, износ обавезе, ознака валуте и проценат учешћа у укупним обавезама банке. За сваку наведену идентификовану битну уговорну страну, у колонама 7 и 9 исказују се, 
поред износа и процента по врстама обавеза, и збирни износ обавеза и збирни проценат учешћа у укупним обавезама банке те уговорне стране. У случају да је идентификована битна уговорна страна повезано лице с другим повериоцима 
банке, податке је потребно приказати на нивоу групе повезаних лица, као и у случају да се укупне обавезе банке на нивоу групе повезаних лица могу сматрати битном уговорном страном.  
3) У колони 6 "Врста обавезе" наводе се типови обавеза у складу с називима позиција 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), а чији износи чине збирни износ материјално значајне обавезе по идентификованим битним уговорним странама.  
4) Сви износи исказују се у хиљадама динара.  
5) У колони 8 "Ознака валуте" наводи се ознака валуте за сваку наведену врсту обавезе, у складу с тачком 4. Прилога 3 Структура обавезних шифара уз Одлуку о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна 
из Контног оквира ("Службени гласник РС", бр. 71/2014 и 135/2014).  
6) У колони 9 "% учешћа у укупним обавезама банке" наводи се учешће у процентима обавеза исказаних по врстама обавезе и збирно по наведеним уговорним странама, у односу на укупне обавезе банке исказане 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).  
7) У колону 10 "Напомена" уноси се кратка оцена (опис) утицаја које проблеми који настану код идентификоване битне уговорне стране могу имати на финансијску ситуацију банке, по свакој од наведених врста обавеза те уговорне 
стране.  
   
   
У _____________________________, ______ 20__. године   Извештај сачинио-ла  
    __________________________________________  
    (потпис)  
    Телефон за контакте:  
    Имејл адреса:  
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