
„Службени гласник РС“, бр. 67/2020, 137/2020, 59/2021 и исправка 60/2021 

 
 
 
 На основу члана 4. тачка 3) и члана 14. став 1. тачка 11) 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), а у вези с чланом 28. став 7, чланом 36. тачка 2. и 
чланом 51. став 2. Закона о банкама („Службени гласник РС“, бр. 
107/2005, 91/2010 и 14/2015), Извршни одбор Народне банке Србије 
доноси  
 
 

О Д Л У К У 
О РОКОВИМА ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ УНУТРАШЊИХ АКАТА БАНКЕ О 

УПРАВЉАЊУ РИЗИЦИМА БАНКЕ И ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА 
БАНАКА 

 
 

 1. Овом одлуком мењају се рокови за усклађивање унутрашњих 
аката банке о управљању ризицима банке и за достављање одређених 
извештаја банака, ради очувања стабилности банкарског система у 
условима пандемије COVID-19. 
 
 2. У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима 
банке („Службени гласник РС“, бр. 88/2019), у тачки 7. речи: „најкасније 
1. јула 2020. године“ замењују се речима: „најкасније 1. јануара 2021. 
године“. 
 
 3. У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о извештавању банака 
(„Службени гласник РС“, бр. 27/2020), у тачки 7. речи: „на дан 29. маја 
2020. године“ замењују се речима „на дан 30. октобра 2020. године“. 
 
  У тачки 8. речи: „на дан 30. априла 2020. године, најкасније 20. 
маја 2020. године“ замењују се речима: „на дан 30. септембра 2020. 
године, најкасније 20. октобра 2020. године“. 
 
  У тачки 9. став 1. речи: „на дан 1. јуна 2020. године, најкасније 2. 
јуна 2020. године“ замењују се речима: „на дан 2. новембра 2020. 
године, најкасније 3. новембра 2020. године“. 
 
  У тачки 9. став 2. речи: „на дан 30. септембра 2020. године, 
најкасније 20. октобра 2020. године“ замењују се речима: „на дан 30. 
септембра 2022. године, најкасније 20. октобра 2022. године“. 
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  У тачки 10. речи: „од 1. јуна 2020. године, осим тачке 3. ове 
одлуке, која се примењује од 30. септембра 2020. године“ замењују се 
речима: „од 2. новембра 2020. године, осим тачке 3. ове одлуке, која се 
примењује од 30. септембра 2022. године“. 
 
 4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
 
ИО НБС бр. 82 Председавајућа 
7. маја 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. 
 


