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Образац БВИ  
ПРЕГЛЕД БИТНИХ ВАНБИЛАНСНИХ ИЗЛОЖЕНОСТИ БАНКЕ  
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Напомене:  
1) У колонама 2, 3 и 4 "Битна уговорна страна" наводе се оне уговорне стране повезане са преузетим ванбилансним обавезама, 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 клијентима банке према којима банка има 
преузету ванбилансну обавезу, податке је потребно приказати на нивоу групе повезаних лица, као и у случају да се укупне ванбилансне обавезе банке на нивоу групе повезаних лица могу сматрати значајним.  
2) У колони 5 "Врста ванбилансне изложености" наводе се типови ванбилансне изложености (нпр. плативе гаранције, чинидбене гаранције, авали и акцепти меница, други облици јемства, непокривени акредитиви, неискоришћене преузете 
обавезе, деривати и сл.) чији износи чине збирну ванбилансну изложеност према идентификованој битној уговорној страни.  
3) Сви износи исказују се у хиљадама динара.  
4) У колони 7 "Ознака валуте" наводи се ознака валуте за сваку наведену врсту ванбилансне изложености, 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).  
5) У колони 8 "% учешћа у укупној ванбилансној изложености банке" наводи се учешће у процентима обавеза исказаних по врстама ванбилансне изложености и збирно по битним уговорним странама у односу на укупне ванбилансне ставке, при 
чему се под укупном ванбилансном изложеношћу подразумевају ванбилансне ставке по којима може доћи до плаћања банке.  
6) У колони 9 "Критичне функције" наводи се критична функција идентификована 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 са 
дефиницијом из члана 2. тог закона, ако су наведене ванбилансне активности, услуге или послови које банка обавља обухваћени идентификованим критичним функцијама. Појединачна наведена критична функција не мора бити праћена 
навођењем кључне пословне активности у колони 10, ако у оквиру те критичне функције нису идентификоване кључне пословне активности.  
7) У колони 10 "Кључне пословне активности" наводи се кључна пословна активност идентификована 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 су наведене ванбилансне пословне активности и услуге које банка обавља обухваћени идентификованим кључним пословним активностима. Појединачна наведена кључна пословна активност 
не мора бити праћена навођењем критичне функције у колони 9, ако та кључна пословна активност није идентификована као део критичних функција.  
   
 
 
У _____________________________, ______ 20__. године   Извештај сачинио-ла  
    _____________________________________  
    (потпис)  
    Телефон за контакте:  
    Имејл адреса:  
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