
 
 
 

Прилог 12 
Образац ОП 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О БАНЦИ 

   
Пословно име и седиште           

Адреса         

Телефони седишта           

Телефакс           

Интернет адреса        

И-мејл адреса          

SWIFT адреса          

Матични број           

Број жиро-рачуна           

Спољни ревизор који је вршио последњу ревизију 
финансијских извештаја банке          

Председник Извршног одбора (име и презиме)          

Телефон председника Извршног одбора          

Телефакс председника Извршног одбора           

И-мејл адреса председника Извршног одбора          

  

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА БАНКЕ 

Редни 
бр. 

Име и презиме 
Акционар кога 
представља 

Адреса члана 
управног одбора 

Адреса пуномоћника члана 
управног одбора за примање писмена 

1  2  3  4  5  

               

               

               

 

  

ЧЛАНОВИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА БАНКЕ 

Редни 
бр. 

Име и презиме 
Адреса члана 

извршног одбора 
Адреса пуномоћника члана извршног 

одбора за примање писмена 

1  2  3  4  

            

            

            

 

 
    

 Напомене: 
1. Ако члан Управног одбора није акционар, односно представник акционара, у колону "Акционар кога представља" уписују се пословно име и седиште фирме у којој је члан Управног одбора запослен.  
Ако није запослен, уписује се матични (лични) број тог лица.  
2. У колону "адреса члана управног одбора", тј. "адреса члана извршног одбора" уносе се подаци о адреси пребивалишта, односно боравишта чланова ових одбора, укључујући податке о месту, 
поштанском броју и држави пребивалишта, односно боравишта. 
3. Колона "адреса пуномоћника члана управног одбора за примање писмена", односно "адреса пуномоћника члана извршног одбора за примање писмена" попуњава се само ако је члан одбора именовао 
пуномоћника за примање писмена. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ БАНКЕ 

Редни 
бр. 

Шифра орг. облика       Назив орг. облика 
Подаци о организационом облику Број орг.  

делова 
Број 

запослених Улица и број Шифра општине Шифра места 

1  2      3  4  5  6  7  8  

1. Пословне јединице                         

…                         

Укупно за организациони облик:       

2. Филијале                         

…                         

Укупно за организациони облик:       

3. Експозитуре                         

…                         

Укупно за организациони облик:       

4. Шалтери                         

…                         

Укупно за организациони облик:       

5 Агенције                         

…                         

Укупно за организациони облик:       

6 Мењачнице                         

…                         

Укупно за организациони облик:       

УКУПНО ЗА БАНКУ:       

   

Напомене:        

1. У колону "Шифра орг. облика" уписује се одговарајућа шифра која означава један од следећих организационог облика: пословна јединица (укључујући и централу), филијала, експозитура, шалтер, агенција или мењачница.        

2. Колона "Број орг. делова" се попуњава само за рубрику "Укупно за организациони облик" тако што се уписује укупан број организационих делова у оквиру сваког (одговарајућег) организационог облика.        

   

   ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА 

Редни 
бр. 

               Године  
               старости 

Стручна  
спрема  

      

До 30 година 31 - 40 година 41 - 50 година 51 - 60 година Преко 60 година УКУПНО 
      

1  2      3  4  5  6  7  8  

1. I - НК                         

2. II - ПК                         

3. III - КВ, ССС                         

4. IV - ССС                         

5. V - ВКВ                         

6. VI/1 - ВШС                         

7. VII/1 - ВС                         

8. VII/2 - магистар, специјалиста                         

9. VIII - доктор наука                         

УКУПНО:                         

   

У ______________________,_________20________. године    Извештај сачинио-ла  

_________________________________       __________________________ 

Телефон за контакте:       (потпис) 

Имејл адреса:          

  


9.0.0.2.20101008.1.734229
	Z3: 



