„Службени гласник РС“, бр. 101/2017

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 и 40/2015 – одлука УС), Извршни одбор Народне банке Србије
доноси
ОДЛУКУ
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 и 103/2016 ‒ у даљем
тексту: Одлука), у тачки 2, одредба под 9) мења се и гласи:
„9) Извештај о токовима готовине банке – на Обрасцу ТГ
(Прилог 9);“.
После одредбе под 11) додаје се одредба под 11а), која гласи:
„11а) Извештај о осталом резултату банке – на Обрасцу
ОЦИ (Прилог 11а);“.
После одредбе под 13) додају се одредбе под 13а) и 13б), које
гласе:
„13а) Извештај о промени очекиваних кредитних губитака
финансијских средстава – на Обрасцу ПОКГ (Прилог 13а);
13б) Извештај
о
промени
нивоа
обезвређења
финансијских средстава – на Обрасцу ПНО (Прилог 13б);“.
После одредбе под 23) додаје се одредба под 23а), која гласи:
„23а) Консолидовани извештај о осталом
банкарске групе – на Обрасцу КОЦИ (Прилог 23а);“.

резултату

2. У тачки 7. став 1, речи: „извештаје из тачке 2. одредба под 6а),
одредбе од 8) до 11) и одредба под 15а) ове одлуке“ замењују се речима
„извештаје из тачке 2. одредба под 6а), одредбе од 8) до 11а) и одредбе
под 13а), 13б) и 15а) ове одлуке“.
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3. У тачки 9, тачка на крају замењује се запетом и додају се речи:
„као и месечно, са стањем последњег календарског дана претходног
месеца, и то најкасније 20. у месецу.“.
4. Тачка 14. мења се и гласи:
„14.
Највише матично друштво банкарске групе чију контролу
на консолидованој основи врши Народна банка Србије дужно је да
сачињава и Народној банци Србије доставља извештаје из тачке 2.
одредбе под 2), 4), 5), 15а), 18), 22), 23), 23а) и 24) ове одлуке за ту
банкарску групу, са стањем на дан 31. децембра, најкасније 31. маја
текуће године, односно са стањем на дан 30. јуна, најкасније 30.
септембра текуће године.“.
5. После тачке 14. додаје се тачка 14a, која гласи:
„14а. Рокoви за достављање извештаја прописани овом одлуком
могу се продужити за дане државних празника, о чему Народна банка
Србије обавештава банке.
Рокови за достављање извештаја прописани овом одлуком
могу се продужити у случају више силе, о чијем је наступању банка
дужна да благовремено обавести Народну банку Србије.“.
6. Прилози 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 22 и 23, који су одштампани уз
Одлуку, замењују се новим прилозима 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 22 и 23, који
су одштампани уз ову одлуку.
Садржина образаца ОЦИ, ПОКГ, ПНО и КОЦИ из тачке 1. ове
одлуке утврђена је у прилозима 11а, 13a, 13б и 23а, који су одштампани
уз ову одлуку.
7. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 1. јануара
2018. године.
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