„Службени гласник РС“, бр. 57/2019
На основу члана 28. став 7, члана 30. став 4, члана 33. став 4. и
члана 36. 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
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УПРАВЉАЊУ РИЗИЦИМА БАНКЕ
1. У Одлуци о управљању ризицима банке („Службени гласник РС“,
бр. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 23/2013 – др. одлука, 43/2013,
92/2013, 33/2015, 61/2015, 61/2016, 103/2016, 119/2017 и 76/2018), у
тачки 42а. после става 9. додајe се нови став 10, који гласи:
„Обавештење из ст. 5. и 8. ове тачке банка доставља у складу са
упутствoм Народне банке Србије којим се уређује електронско
достављање података из тог обавештења и које се објављује на
интернет презентацији Народне банке Србије.“.
Досадашњи став 10. постаје став 11.
2. У тачки 59в. после става 1. додају се ст. 2, 3. и 4, који гласе:
„Банка може да у обрачун лимита изложености из тачке 58. ове
одлуке не укључи ни изложености према другој уговорној страни која је
матично или подређено друштво те банке, подређено друштво матичног
друштва те банке или друштво које је с том банком повезано
заједничким управљањем – која је предмет заједничке консолидације
коју спроводи регулаторно тело друге државе на начин усклађен са
одговарајућим прописима Народне банке Србије и одговарајућим
међународним стандардима, и то ако су испуњени следећи услови:
1) да је с обзиром на карактеристике конкретног правног посла
значајно умањена ризичност ове изложености;
2) да је то оправдано специфичним околностима у конкретном
случају.
Банка која намерава да изложености из става 2. ове тачке не
укључи у обрачун лимита изложености из тачке 58. ове одлуке, дужна је
да о томе претходно обавести Народну банку Србије, као и да јој
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достави документацију о испуњености услова из тог става, с ближим
образложењем.
Народна банка Србије оцењује испуњеност услова из става 2. ове
тачке на основу документације коју јој је доставила банка и друге
документације за коју закључи да јој је потребна, након чега обавештава
банку о својој оцени.“.
3. После тачке 65. додаје се тачка 65а, која гласи:
„65а. Банка је дужна да о наступању догађаја због којих могу
настати или су настали губици, без одлагања обавести Народну банку
Србије.
Догађајима у смислу става 1. ове тачке сматрају се природне
катастрофе и слични догађаји, као и покушаји извршења или извршење
дела које је законом предвиђено као кривично дело (нпр. крађе, тешке
крађе, разбојничке крађе, преваре и сл.).
Обавештење из става 1. ове тачке нарочито садржи: назив и
опис догађаја, датум почетка догађаја, датум завршетка догађаја ако је
применљиво, датум сазнања за догађај, процењени износ губитка, као и
предузете, односно планиране активности поводом догађаја.“.
4. У тачки 73. став 7, алинеја трећа, тачка на крају замењује се
тачком са запетом и додаје се алинеја четврта, која гласи:
„– ако ће оглашавати нови производ, информацију о начину на
који ће се вршити то оглашавање, као и предлог огласне поруке, у
складу са одлуком којом се уређује оглашавање финансијских услуга.“.
Став 11. мења се и гласи:
„Образац извода из става 10. ове тачке утврђен је у Прилогу 2а,
који је одштампан уз ову одлуку и њен је саставни део.“.
После става 11. додаје се став 12, који гласи:
„Извод из става 10. ове тачке банка доставља у складу са
упутствoм Народне банке Србије којим се уређује електронско
достављање података из тог извода и које се објављује на интернет
презентацији Народне банке Србије.“.
5. У тачки 77б. став 3. мења се и гласи:
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„Образац извода из става 2. ове тачке утврђен је у Прилогу 3, који
је одштампан уз ову одлуку и њен је саставни део.“.
После става 3. додаје се став 4, који гласи:
„Извод из става 2. ове тачке банка доставља у складу са
упутствoм Народне банке Србије којим се уређује електронско
достављање података из тог извода и које се објављује на интернет
презентацији Народне банке Србије.“.
6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
ИО НБС бр. 60
8. августа 2019. године
Београд

Председавајућа
Извршног одбора Народне банке Србије
Гувернер
Народне банке Србије
Др Јоргованка Табаковић, с.р.

