
„Службени гласник РС“, бр. 103/2018 

 

 На основу члана 26. став 3. Закона о рачуноводству („Службени 
гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018) и члана 18. став 1. тачка 3. 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 – 
oдлука УС и 44/2018), гувернер Народне банке Србије доноси 

 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБРАСЦИМА И САДРЖИНИ 

ПОЗИЦИЈА У ОБРАСЦИМА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА БАНКЕ 
 
 

 1. У Одлуци о обрасцима и садржини позиција у обрасцима 
финансијских извештаја за банке („Службени гласник РС“, бр. 101/2017 и 
38/2018 – у даљем тексту: Одлука), после тачке 3. додаје се тачка 3а, 
која гласи: 
 
  „3а. Банка којој се припаја друга банка своје финансијске 
извештаје саставља са стањем на уговорени датум припајања, односно 
са стањем на датум уписа припајања у регистар привредних друштава 
ако се та два датума разликују. 
 
   Финансијске извештаје из става 1. ове тачке, са извештајем 
спољног ревизора о обављеној ревизији тих извештаја, банка доставља 
Народној банци Србије у року од 60 дана од дана уписа припајања из тог 
става у регистар привредних друштава. 
 
   Банка којој се припаја друга банка дужна је да у билансу 
успеха за период од почетка године до уговореног датума припајања, 
односно до датума уписа припајања у регистар привредних друштава 
ако се та два датума разликују – обухвати и обелодани све ефекте 
стицања имовине и преузетих обавеза друге банке, укључујући и 
приходе од повољне куповине, без обзира на то када је стекла 
власништво у тој банци.“. 
 
 2. Прилог 4 који је одштампан уз Одлуку замењује се новим 
Прилогом 4, који је одштампан уз ову одлуку. 
 

 3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
 

О. бр. 22   Г у в е р н е р 
24. децембра 2018. године Народне банке Србије 
Б е о г р а д  
  
 Др Јоргованка Табаковић, с.р. 
 

 


