
„Службени гласник РС“, бр. 27/2020 

 

 На основу члана 36. тачка 2. и члана 51. став 2. Закона о банкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и члана 15. 
став 1. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС“, бр. 
72/2003, 55/2004, 85/2005 – др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 
14/2015, 40/2015 – одлука УС и 44/2018), Извршни одбор Народне банке 
Србије доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА 

 
 

 1. У Одлуци о извештавању банака („Службени гласник РС“, бр. 
125/2014, 4/2015, 111/2015, 61/2016, 69/2016, 103/2016, 101/2017, 
46/2018 и 8/2019 – у даљем тексту: Одлука), у тачки 2. одредбе под 16) и 
17) бришу се. 
 
  У одредби под 25) тачка на крају замењује се тачком са запетом и 
додају се одредбе под 26) до 29), које гласе: 
 

  „26) Извештај о дневном стању потраживања и обавеза – 
на Обрасцу ДПО (Прилог 26); 
   27) Извештај о учешћу кредита у динарима индексираних 
девизном клаузулом и кредита у страној валути у укупним 
новоодобреним кредитима одобреним дужницима из 
нефинансијског и недржавног сектора – на Обрасцу ФХ 1 (Прилог 
27); 
   28) Извештај о промени стања кредита у динарима 
индексираних девизном клаузулом и кредита у страној валути 
одобрених дужницима из нефинансијског и недржавног сектора – 
на Обрасцу ФХ 2 (Прилог 28); 
   29) Извештај о промени стања кредита у динарима 
индексираних девизном клаузулом и кредита у страној валути 
одобрених дужницима из нефинансијског и недржавног сектора -
кумулативно – на Обрасцу ФХ 3 (Прилог 29).“. 
 

 2. У тачки 3. речи: „у прилозима од 1 до 25“ замењују се речима: „у 
прилозима од 1 до 15a и у прилозима од 18 до 29“. 
  

 3. У тачки 6. речи: „као и извештаје из одредаба под 24) и 25) те 
тачке“ замењују се речима: „као и извештаје из одредаба под 24), 25), 
27), 28) и 29) те тачке“. 
 

 4. Тачка 10. мења се и гласи: 
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  „10. Банка је дужна да извештаје из тачке 2. одредбе под 15) и 
26) ове одлуке доставља сваког радног дана, за стање на крају 
претходног радног дана. 
 
    Банка је дужна да извештај из тачке 2. одредба под 26) ове 
одлуке достави и у роковима из тачке 7. ст. 1. и 2. ове одлуке, са стањем 
последњег календарског дана претходног месеца, а након достављања 
извештаја из тих одредаба.“. 
 

 5. Прилози 16 и 17 бришу се. 
 

 6. После прилога 25 додају се прилози 26 до 29, који су одштампани 
уз ову одлуку. 
 

 7. Извештаје на обрасцима УКД и ДДР у складу са Одлуком банка 
последњи пут доставља закључно са стањем на дан 29. маја 2020. 
године. 
 

 8. Банка је дужна да Народној банци Србије достави извештај на 
обрасцу ДПО са стањем на дан 30. априла 2020. године, најкасније 20. 
маја 2020. године, ради провере способности банака за достављање тог 
извештаја у складу са одредбама ове одлуке и њихове одговарајуће 
припреме за то извештавање. 
 

 9. Банка је дужна да Народној банци Србије први пут достави 
извештај на обрасцу ДПО са стањем на дан 1. јуна 2020. године, 
најкасније 2. јуна 2020. године. 
 

  Банка је дужна да Народној банци Србије први пут достави 
извештаје на обрасцима ФХ 1, ФХ 2 и ФХ 3 са стањем на дан 30. 
септембра 2020. године, најкасније 20. октобра 2020. године. 
 

 10. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 1. јуна 2020. 
године, осим тачке 3. ове одлуке, која се примењује од 30. септембра 
2020. године. 
 
 

ИО НБС бр. 67 Председавајућа 
12. марта 2020. године Извршног одбора Народне банке Србије 
Б е о г р а д Г у в е р н е р 
 Народне банке Србије 
  
  
 Др Јоргованка Табаковић, с.р. 
 


