
П Р Е Д Л О Г 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ 

Члан 1. 

У Закону 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), у члану 4. после тачке 13) додаје се тачка 13а), која гласи: 

„13а) издаје и одузима овлашћења за обављање мењачких послова, 
врши контролу мењачког и девизног пословања и обавља друге послове, у 
складу са законом којим се уређује девизно пословање;“. 

Члан 2. 

Члан 8а брише се. 

Члан 3. 

У члану 12. став 2. мења се и гласи: 

„Извршни одбор и гувернер одговорни су за остваривање циљева 
Народне банке Србије у оквиру својих надлежности утврђених овим законом.“. 

Члан 4. 

Члан 13. мења се и гласи: 

„Члан 13. 

Извршни одбор чине гувернер и вицегувернери Народне банке Србије (у 
даљем тексту: вицегувернери).“. 

Члан 5. 

У члану 14. став 1. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) начин обрачуна, наплате и плаћања камате на пласмане и друга 
потраживања Народне банке Србије, као и на средства на која Народна банка 
Србије плаћа камату;“. 

У ставу 3. после речи: „монетарне политике“ додају се запета и речи: 
„као и начин утврђивања каматних стопа Народне банке Србије“. 

Члан 6. 

У члану 15. став 1. мења се и гласи: 

„Извршни одбор, у складу са законом, доноси прописе и друге опште 
акте у области контролне и надзорне функције над лицима која обављају 
делатности из члана 4. тач. 6) до 10) овог закона (у даљем тексту: финансијске 
институције), као и у областима заштите права и интереса корисника услуга из 
тачке 11) тог члана и издавања и одузимања овлашћења за мењачке послове и 
контроле из тачке 13а) тог члана.“. 

У ст. 2. и 3. речи: „на предлог Управе за надзор“ – бришу се. 

Члан 7. 

У члану 15а став 3. брише се. 
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Члан 8. 

После члана 15а додаје се члан 15б, који гласи: 

„Члан 15б 

Извршни одбор даје смернице за јединствену примену прописа из 
надлежности Народне банке Србије.“. 

Члан 9. 

У члану 16. став 2. мења се и гласи: 

„Седнице Извршног одбора одржавају се ако је присутна већина чланова 
Извршног одбора.“. 

Члан 10. 

У члану 18. став 1. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) доноси прописе, опште и појединачне акте из надлежности Народне 
банке Србије који законом нису стављени у надлежност Извршног одбора и 
Савета;“. 

Члан 11. 

Члан 21а брише се. 

Члан 12. 

Члан 21б брише се. 

Члан 13. 

У члану 24. став 1. речи: „давању и одузимању дозвола из члана 59. овог 
закона“ замењују се речима: „надзору над финансијским институцијама и 
давању и одузимању дозвола из члана 59. овог закона“. 

Став 2. брише се. 

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3. 

У досадашњем ставу 3, који постаје став 2, речи: „члана 15а овог закона“ 
замењују се речима: „чл. 15. и 15а овог закона“. 

У досадашњем ставу 4, који постаје став 3, речи: „Извршног одбора, 
гувернера и Управе за надзор“ замењују се речима: „Извршног одбора и 
гувернера“. 

Члан 14. 

Члан 26. мења се и гласи: 

„Члан 26. 

Гувернеру, вицегувернерима и члановима Савета (у даљем тексту: 
функционер Народне банке Србије) престаје функција истеком мандата, а пре 
истека мандата – ако поднесу писмену оставку, као и у случају разрешења с 
функције. 

Нови функционер Народне банке Србије бира се најкасније до истека 
мандата функционера коме истиче мандат, а најраније 120 дана пре дана 
истека мандата. Мандат новог функционера почиње да тече наредног дана од 
дана престанка функције претходног функционера. 

Ако функционеру Народне банке Србије функција престане пре истека 
мандата, нови функционер бира се у року од 90 дана од дана престанка 
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функције, осим ако је нови функционер већ изабран у складу са ставом 2. овог 
члана.“. 

Члан 15. 

У члану 28. ст. 2. и 3. речи: „гувернера, вицегувернера и директора 
Управе за надзор“ замењују се речима: „гувернера и вицегувернера“. 

У ставу 4. речи: „гувернера, вицегувернера, односно директора Управе 
за надзор“ замењују се речима: „гувернера, односно вицегувернера“. 

У ставу 5. речи: „гувернера, вицегувернера и директора Управе за 
надзор“ замењују се речима: „гувернера и вицегувернера“. 

Члан 16. 

У члану 29. став 1. речи: „а директор Управе за надзор у периоду од 
годину дана,“ – бришу се. 

У ставу 2. речи: „Гувернер, вицегувернери и директор Управе за надзор“ 
замењују се речима: „Гувернер и вицегувернери“. 

Члан 17. 

У члану 41. после става 3. додаје се став 4, који гласи: 

„Каматне стопе из става 2. овог члана Народна банка Србије објављује 
на својој интернет презентацији.“. 

Члан 18. 

У члану 63. став 1. речи: „преко Управе за надзор“ ‒ бришу се. 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Послови надзора над финансијским институцијама обављају се у 
Народној банци Србије на начин којим се обезбеђују оперативна самосталност 
организационих јединица у којима се обављају ти послови и њихова 
раздвојеност у односу на друге функције и послове Народне банке Србије и 
којим се спречава сукоб интереса.“. 

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4. 

Члан 19. 

У члану 65. став 1. речи: „преко Управе за надзор“ ‒ бришу се. 

Члан 20. 

После члана 65б додаје се члан 65в, који гласи: 

„Члан 65в 

Послови који се односе на реструктурирање банака обављају се у 
Народној банци Србије на начин којим се обезбеђују њихова оперативна 
самосталност и организациона раздвојеност у односу на друге функције и 
послове Народне банке Србије и којим се спречава сукоб интереса. 

Послови надзора над финансијским институцијама и послови који се 
односе на реструктурирање банака обављају се у Народној банци Србије на 
начин којим се обезбеђују одвојено руковођење сваким од тих послова и 
њихова организациона раздвојеност и којим се спречава сукоб интереса. 

Народна банка Србије унутрашњим општим актима ближе уређује 
сарадњу и размену података између организационих јединица у чијем су 
делокругу послови из става 2. овог члана, као и између тих организационих 
јединица и других организационих јединица Народне банке Србије.“. 
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Члан 21. 

У члану 72а став 2. речи: „односно директор Управе за надзор“ и запета 
испред тих речи – бришу се. 

Члан 22. 

У члану 81а став 3. речи: „Савета, Извршног одбора, гувернера или 
директора Управе за надзор“ замењују се речима: „Савета, Извршног одбора 
или гувернера“. 

Члан 23. 

У члану 86б став 1. речи: „директор Управе за надзор“ и запета испред 
тих речи – бришу се. 

Члан 24.  

Наслов изнад члана 91. и члан 91. мењају се и гласе: 

„3. Мере и новчане казне 

Члан 91. 

„Народна банка Србије изриче мере и новчане казне банци у складу са 
законом којим се уређује пословање банака: 

1) ако банка не поступа у складу с прописима Народне банке Србије из 
члана 40. овог закона; 

2) ако банка не спроводи мере које је Народна банка Србије прописала 
ради одржавања ликвидности банака из члана 42. овог закона; 

3) ако банка не поступа у складу с прописима Народне банке Србије из 
члана 45. овог закона; 

4) ако се банка не придржава мера које је Народна банка Србије 
прописала ради одржавања ликвидности у плаћањима са иностранством из 
члана 46. овог закона; 

5) ако банка не поступа у складу с прописима Народне банке Србије из 
члана 58. став 4. овог закона; 

6) ако банка не поступа у складу с прописима Народне банке Србије из 
члана 58а став 3. овог закона; 

7) ако банка не достави одговарајуће податке у складу с прописима из 
члана 68. овог закона.“. 

Члан 25. 

После члана 91. додаје се наслов изнад члана 91а, који гласи: 

„4. Прекршаји“. 

Члан 26. 

Управа за надзор над финансијским институцијама образована у оквиру 
Народне банке Србије у складу са Законом о Народној банци Србије 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – др. закон, 44/2010 и 
76/2012) ‒ престаје с радом даном ступања на снагу овог закона, а основне 
организационе јединице у саставу ове управе настављају да обављају послове 
као основне организационе јединице Народне банке Србије у складу с 
делокругом утврђеним на дан ступања на снагу овог закона унутрашњим 
општим актом Народне банке Србије којим се уређује њена унутрашња 
организација. 
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Члан 27. 

Гувернер, вицегувернери и чланови Савета гувернера Народне банке 
Србије који су обављали функцију до дана ступања на снагу овог закона 
наставиће да обављају функцију до истека мандата на који су изабрани. 

Директор Управе за надзор над финансијским институцијама који је 
обављао функцију до дана ступања на снагу овог закона – наставиће да 
обавља функцију члана Извршног одбора Народне банке Србије, као вршилац 
дужности вицегувернера, с правима и дужностима вицегувернера утврђеним 
законом, Статутом Народне банке Србије и овлашћењем гувернера Народне 
банке Србије, и то до избора новог вицегувернера у складу са овим законом, а 
најдуже 120 дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 28. 

Народна банка Србије ускладиће Статут Народне банке Србије и своје 
унутрашње опште акте у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 29. 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“, а члан 1. овог закона примењује се од 
1. јануара 2019. године. 
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О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ 

Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о 
Народној банци Србије садржан је у члану 95. став 3. и члану 97. тачка 6) 
Устава РС, којима је уређено да се о Народној банци Србије доноси закон, као и 
да Република Србија уређује и обезбеђује, између осталог, монетарни, 
банкарски и девизни систем. 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Законом 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 ‒ у даљем тексту: Закон) свеобухватно су и систематично уређени 
положај, циљеви, функције, органи и организација Народне банке Србије, као и 
однос Народне банке Србије према органима и организацијама Републике 
Србије, а учињен је и кључан искорак ка приближавању међународним 
институцијама и упоредноправној пракси централног банкарства, што је 
позитивно оцењено и у преговарачком процесу с представницима надлежних 
институција Европске уније.  

Међутим, поједина решења прописана Законом која се односе на 
организацију контролне функције Народне банке Србије захтевају измене како 
би се, у складу с досадашњим искуством, створили оптимални услови за даље 
унапређење те функције унутар Народне банке Србије. С тим у вези, предлаже 
се да се укине Управа за надзор над финансијским институцијама (у даљем 
тексту: Управа за надзор), која је образована као посебна организациона 
целина унутар Народне банке Србије (без својства правног лица), али да се 
послови надзора и даље обављају у Народној банци Србије у оквиру 
организационих јединица које су тренутно у саставу Управе за надзор а које би 
наставиле с радом као основне организационе јединице Народне банке Србије 
и биле непосредно одговорне органима Народне банке Србије и надлежном 
вицегувернеру. То су Сектор за контролу пословања банака, Сектор за надзор 
над обављањем делатности осигурања, Центар за супервизију информационих 
система и Сектор за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга. 
Наиме, услед развоја технологије у области пружања платних услуга и појаве 
нових, небанкарских пружалаца платних услуга у Републици Србији (платних 
институција и институција електронског новца), као и услед преузимања нових 
надлежности од 1. јануара 2019. године (издавање и одузимање овлашћења за 
обављање мењачких послова, контрола мењачког и девизног пословања), 
појавила се потреба за унапређењем и јачањем супервизијске функције 
Народне банке Србије. У последњих неколико година приметно је јачање 
супервизијске функције централне банке, односно преузимање, 
централизовање или враћање ове функције тамо где је она раније била 
поверена посебним агенцијама (нпр. Европска централна банка, Банка 
Енглеске или Централна банка Мађарске). Имајући у виду да се послови из 
надлежности Управе за надзор обављају у организационим јединицама које су 
у њеном саставу, а које би наставиле с радом као основне организационе 
јединице Народне банке Србије – не би било потребе за премештањем 
запослених у тим организационим јединицама, него би они наставили да 
обављају послове које тренутно обављају. У питању је укупно 220 запослених, и 
то 124 у Сектору за контролу пословања банака, 55 у Сектору за надзор над 
обављањем делатности осигурања, 9 у Центру за супервизију информационих 
система и 32 у Сектору за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга. 
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Поред тога, предлаже се решење којим би се обезбедио континуитет у 
раду органа и обављању функција Народне банке Србије у случају истека 
мандата функционера Народне банке Србије. С тим у вези, предлаже се да се 
пропише да се избор новог функционера Народне банке Србије мора извршити 
најкасније до истека мандата функционера коме истиче мандат, како би нови 
функционер почео да обавља функцију одмах по престанку функције његовог 
претходника. Истичемо да је избор новог функционера централне банке пре 
истека мандата његовог претходника ради обезбеђења континуитета у раду 
централне банке уобичајен у упоредној пракси (нпр. Европска централна банка, 
Банка Енглеске и Банка Словеније), а неспорно је да ово решење има 
позитиван утицај и на стабилност финансијског система. 

Будући да ће на основу измена и допуна Закона о девизном пословању 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018) 
Народна банка Србије 1. јануара 2019. године преузети надлежности Пореске 
управе за издавање и одузимање овлашћења за обављање мењачких послова 
и контролу мењачког и девизног пословања – предлаже се и прецизирање 
одредбе којом се прописују функције Народне банке Србије. С тим у вези, 
Народна банка Србије ће 1. јануара 2019. године преузети и део запослених у 
Пореској управи који на дан 31. децембра 2018. године обављају наведене 
послове (око 60 запослених). Поред тога, предлаже се и прецизирање 
појединих одредаба које се односе на начин објављивања каматних стопа 
Народне банке Србије и делокруг органа Народне банке Србије.  

Образложење овог закона не садржи анализу његових ефеката имајући 
у виду обим предложених измена и допуна, као и то да евентуално усвајање 
предложених одредаба неће утицати на привредни систем, а посебно не на 
трошкове привреде и односе између тржишних субјеката. У сваком случају, 
усвајање предложених одредаба требало би да доведе до одређеног 
смањивања трошкова Народне банке Србије пошто се стварају адекватни 
услови да њена организација буде још ефикаснија. 

У припреми овог закона разматране су могућности да се уочени 
проблеми реше и без предлагања, односно доношења овог закона, али је ипак 
закључено да би једино изричите законске одредбе могле отклонити потешкоће 
у тумачењу и примени појединих постојећих законских решења. 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

Чланом 1. врши се допуна члана 4. Закона имајући у виду да ће на 

основу измена и допуна Закона о девизном пословању Народна банка Србије 1. 
јануара 2019. године преузети надлежности Пореске управе за издавање и 
одузимање овлашћења за обављање мењачких послова и контролу мењачког и 
девизног пословања. 

Чланом 2. брише се члан 8а Закона јер Управа за надзор престаје с 
радом ради даљег унапређења организације контролне функције унутар 
Народне банке Србије. 

Чланом 3. мења се члан 12. став 2. Закона тако што се, због укидања 

Управе за надзор, из лица одговорних за остваривање циљева Народне банке 
Србије изоставља директор Управе за надзор. 

Чланом 4. промењен је члан 13. Закона, јер ће због укидања Управе за 

надзор Извршни одбор чинити гувернер и вицегувернери. 

Чланом 5. врши се усклађивање у члану 14. Закона пошто је у ставу 3. 

тог члана предвиђено да Извршни одбор утврђује референтну каматну стопу и 
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друге каматне стопе које Народна банка Србије примењује у спровођењу 
монетарне политике. С тим у вези, предложено је да се у истом ставу пропише 
и да Извршни одбор утврђује и начин утврђивања каматних стопа Народне 
банке Србије, имајући у виду повезаност ове две одредбе. 

Чланом 6, којим се мења члан 15. став 1. Закона, прецизирано је да 

Извршни одбор доноси прописе у области контролне функције и заштите 
корисника финансијских услуга, а то ће чинити на предлог гувернера у складу с 
чланом 18. став 1. тачка 4) Закона. Будући да се укида Управа за надзор, врше 
се правноредакцијске измене у ст. 2. и 3. члана 15. Закона. 

Чланом 7. брише се став 3. у члану 15а Закона, за којим више нема 

потребе, с обзиром на измењени члан 15. став 2. Закона, тј. чињеницу да ће 
Извршни одбор сада у свим ситуацијама доносити решења о одузимању 
дозволе за рад и одговарајућа решења о стечају и ликвидацији на предлог 
гувернера, а не на предлог Управе за надзор. 

Чланом 8. врши се допуна у виду новог члана, којим је предвиђено да 

Извршни одбор даје смернице за јединствену примену прописа из надлежности 
Народне банке Србије, ради унапређења правне извесности у примени ових 
прописа. 

Чланом 9. мења се члан 16. став 2. Закона. Наиме, минимални број 
чланова Извршног одбора према предложеном решењу је три, а не четири, па 
је стога неопходно прописати и нови кворум за одржавање седнице. 

Чланом 10. врши се правноредакцијско уређивање члана 18. став 1. 
тачка 3) Закона које се односи на овлашћења гувернера за доношење правних 
аката, имајући у виду да Управа за надзор престаје с радом.  

Чланом 11. брише се члан 21а Закона, којим су ближе уређене 

надлежности Управе за надзор. 

Чланом 12. брише се члан 21б Закона ради правноредакцијског 

усклађивања услед укидања Управе за надзор. Наиме, ова питања би сада 
била уређена у чл. 63. и 65в Закона, имајући у виду да се односе на 
организацију контролне функције и функције реструктурирања. 

Чланом 13. прилагођена је садржина извештаја које Савету достављају 

гувернер и Извршни одбор у складу с чланом 24. Закона. Наиме, Извршни 
одбор ће Савету квартално достављати и извештај о датим и одузетим 
лиценцама финансијским институцијама, као и о усвојеној регулативи у области 
контролне функције, док ће гувернер достављати извештаје о надзору над тим 
институцијама.  

Чланом 14. врши се измена члана 26. Закона ради правноредакцијског 

усклађивања услед брисања одредаба које се односе на Управу за надзор. 
Поред тога, прописује се да се нови функционер Народне банке Србије мора 
изабрати најкасније до истека мандата функционера коме истиче мандат, али 
најраније 120 дана пре дана тог истека мандата, при чему би мандат новог 
функционера почео да тече тек по престанку функције његовог претходника. 
Сврха ове одредбе јесте обезбеђивање континуитета у раду органа Народне 
банке Србије и обављању њених функција. 

Чланом 15. врши се правноредакцијско усклађивање члана 28. Закона с 

предложеним решењима. 

Чланом 16. врши се правноредакцијско усклађивање члана 29. Закона с 

предложеним решењима. 
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Чланом 17. предвиђена је допуна члана 41. Закона тако да је прописано 

да Народна банка Србије и друге каматне стопе, поред референтне каматне 
стопе, објављује на својој интернет презентацији, имајући у виду да се висина 
основних каматних стопа на новчаном тржишту, односно коридор каматних 
стопа, утврђује према висини референтне каматне стопе. С тим у вези, 
објављивање ових каматних стопа треба да буде временски усклађено, што ће 
бити обезбеђено на овај начин. 

Чланом 18. врши се правноредакцијско усклађивање члана 63. став 1. 

Закона с предложеним решењима. Поред тога, у том члану додаје се став којим 
је предвиђена оперативна самосталност организационих јединица у којима се 
обављају послови надзора над финансијским институцијама и њихова 
раздвојеност у односу на друге функције и послове Народне банке Србије. 
Предложеним решењем су, поред правноредакцијског усклађивања услед 
укидања Управе за надзор и брисања члана 21б, и прецизирана важећа 
решења. 

Чланом 19. врши се правноредакцијско усклађивање члана 65. став 1. 
Закона с предложеним решењима. 

Чланом 20. додаје се нови члан, којим су предвиђене оперативна 

самосталност и организациона раздвојеност послова који се односе на 
реструктурирање банака у односу на друге функције и послове Народне банке 
Србије. Поред тога, уређен је однос организационих јединица у чијем делокругу 
су послови надзора над финансијским институцијама и реструктурирање 
банака, те створен основ да се ближе уреде сарадња и размена података 
између тих организационих јединица, као и између тих организационих 
јединица и других организационих јединица Народне банке Србије. 
Предложеним решењем су, поред правноредакцијског усклађивања услед 
укидања Управе за надзор и брисања члана 21б, и прецизирана важећа 
решења. 

Чланом 21. врши се правноредакцијско усклађивање члана 72а став 2. 
Закона с предложеним решењима. 

Чланом 22. врши се правноредакцијско усклађивање члана 81а став 3. 

Закона с предложеним решењима. 

Чланом 23. врши се правноредакцијско усклађивање члана 86б став 1. 
Закона с предложеним решењима. 

Чланом 24. мења се члан 91. Закона тако да је предвиђено да Народна 

банка Србије изриче мере и новчане казне банци која не поступа у складу са 
одредбама Закона и прописа који су донети на основу њега у складу са законом 
којим се уређује пословање банака. На овај начин се врши усклађивање са 
законом којим се уређује пословање банака пошто је тим законом прописано да 
ће Народна банка Србије предузети мере и/или изрећи новчане казне ако 
утврди да је банка поступала супротно, између осталог, одредбама других 
закона по којима је Народна банка Србије надлежна за вршење надзора над 
пословањем банака, као и прописа Народне банке Србије. Тиме се доприноси и 
већој финансијској дисциплини банака у примени законских одредаба с 
обзиром на ефикасност надзора који Народна банка Србије врши над банкама. 

Чланом 25. врши се правноредакцијско усклађивање имајући у виду 
измене у члану 91. Закона. Прекршајне одредбе из овог члана више не 
обухватају банке према којима се за пропусте који се тичу достављања 
података у складу с прописом из члана 68. Закона, саобразно предложеним 
изменама члана 91, могу предузети супервизорске мере и изрећи новчане 
казне у складу са законом којим се уређује пословање банака. 
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Чланом 26. предвиђено је да Управа за надзор престаје с радом на дан 

ступања на снагу овог закона, а основне организационе јединице које су у 
саставу Управе за надзор настављају с радом као основне организационе 
јединице Народне банке Србије. То су Сектор за контролу пословања банака, 
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, Центар за 
супервизију информационих система и Сектор за заштиту и едукацију 
корисника финансијских услуга. 

Чланом 27. утврђен је континуитет мандата гувернера, вицегувернера и 

чланова Савета гувернера Народне банке Србије који су до дана ступања на 
снагу овог закона обављали те функције. Поред тога, предвиђено је да ће 
директор Управе за надзор који је обављао ту функцију до дана ступања на 
снагу овог закона наставити да обавља функцију члана Извршног одбора 
Народне банке Србије, као вршилац дужности вицегувернера, с правима и 
дужностима вицегувернера, како би се обезбедило несметано обављање 
функција и рад органа Народне банке Србије до избора новог вицегувернера. 

Чланом 28. утврђена је обавеза Народне банке Србије да, с обзиром на 
обим предложених измена и допуна, усклади Статут Народне банке Србије и 
друге унутрашње опште акте у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог 
закона. 

Чланом 29. предвиђен је дан ступања на снагу овог закона. 

IV. ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити финансијска 
средства у буџету Републике Србије. 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

Доношење овог закона по хитном поступку предлаже се у складу са 
чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС“, бр. 
20/2012 – пречишћен текст). Доношење измена и допуна овог закона по хитном 
поступку предлаже се ради благовременог обезбеђивања унапређене 
организације Народне банке Србије и преузимања нових функција и 
континуитета у раду органа Народне банке Србије и обављању њених 
функција. 

VI. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА ЗАКОН СТУПИ НА  
СНАГУ ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА 

Предлаже се да закон ступи на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику РС“ како би се благовремено обезбедио 
континуитет у раду органа Народне банке Србије и обављању њених функција. 

VII. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ 
КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

Члан 4. 

Народна банка Србије обавља следеће функције: 

1) утврђује и спроводи монетарну и девизну политику; 

2) управља девизним резервама; 

3) утврђује и спроводи, у оквиру своје надлежности, активности и мере 
ради очувања и јачања стабилности финансијског система; 

4) издаје новчанице и ковани новац и управља токовима готовине; 
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5) уређује, контролише и унапређује несметано функционисање платног 
промета у земљи и са иностранством, у складу са законом; 

6) издаје и одузима банкама дозволе за рад, врши контролу бонитета и 
законитости пословања банака и обавља друге послове, у складу са законом 
којим се уређују банке; 

7) издаје и одузима дозволе за обављање делатности осигурања, врши 
контролу ове делатности, односно надзор над њеним обављањем, издаје и 
одузима овлашћења за обављање појединих послова из делатности осигурања 
и обавља друге послове, у складу са законом којим се уређује осигурање; 

8) издаје и одузима дозволе за обављање послова финансијског 
лизинга, врши надзор над обављањем ових послова и обавља друге послове, у 
складу са законом којим се уређује финансијски лизинг; 

9) издаје и одузима друштвима за управљање добровољним пензијским 
фондовима дозволе за рад и дозволе за управљање тим фондовима, врши 
надзор над овом делатношћу и обавља друге послове, у складу са законом 
којим се уређују добровољни пензијски фондови; 

10) издаје и одузима платним институцијама дозволе за пружање 
платних услуга, а институцијама електронског новца дозволе за издавање 
електронског новца, врши надзор над пружањем платних услуга и издавањем 
електронског новца, а обавља и друге послове, у складу са законом којим се 
уређују платне услуге; 

11) обавља послове заштите права и интереса корисника услуга које 
пружају банке, друштва за осигурање, даваоци финансијског лизинга, друштва 
за управљање добровољним пензијским фондовима, пружаоци платних услуга 
и издаваоци електронског новца у складу са законом; 

12) утврђује испуњеност услова за покретање поступака 
реструктурирања банака, односно чланова банкарске групе и спроводи ове 
поступке, одлучује о инструментима и мерама које ће се предузети у 
реструктурирању и обавља друге послове у вези с реструктурирањем банака, у 
складу са законом којим се уређују банке; 

13) издаје и одузима операторима платног система дозволе за рад овог 
система, врши надзор над њиховим пословањем и обавља друге послове, у 
складу са законом којим се уређују платне услуге; 

13А) ИЗДАЈЕ И ОДУЗИМА ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ 
ПОСЛОВА, ВРШИ КОНТРОЛУ МЕЊАЧКОГ И ДЕВИЗНОГ ПОСЛОВАЊА И 
ОБАВЉА ДРУГЕ ПОСЛОВЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ; 

14) обавља законом, односно уговором утврђене послове за Републику 
Србију не угрожавајући притом самосталност и независност из члана 2. овог 
закона; 

15) обавља друге послове из своје надлежности, у складу са законом. 

Члан 8а 

У оквиру Народне банке Србије, у складу са овим законом и Статутом, за 
обављање функција из члана 4. тач. 6) до 11) овог закона образује се Управа за 
надзор над финансијским институцијама (у даљем тексту: Управа за надзор). 

Финансијским институцијама у смислу овог закона сматрају се лица која 
обављају делатности из члана 4. тач. 6) до 11) овог закона. 
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Положај, организација и начин рада Управе за надзор ближе се уређују 
Статутом. 

Члан 12. 

Органи Народне банке Србије су:  

1) Извршни одбор Народне банке Србије (у даљем тексту: Извршни 
одбор); 

2) гувернер Народне банке Србије (у даљем тексту: гувернер); 

3) Савет гувернера Народне банке Србије (у даљем тексту: Савет). 

Извршни одбор, гувернер и директор Управе за надзор одговорни су за 
остваривање циљева Народне банке Србије у оквиру својих надлежности 
утврђених овим законом. 

ИЗВРШНИ ОДБОР И ГУВЕРНЕР ОДГОВОРНИ СУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ЦИЉЕВА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ СВОЈИХ НАДЛЕЖНОСТИ 
УТВРЂЕНИХ ОВИМ ЗАКОНОМ. 

Члан 13. 

Извршни одбор чине гувернер, директор Управе за надзор и 
вицегувернери Народне банке Србије (у даљем тексту: вицегувернери). 

ИЗВРШНИ ОДБОР ЧИНЕ ГУВЕРНЕР И ВИЦЕГУВЕРНЕРИ НАРОДНЕ 
БАНКЕ СРБИЈЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ВИЦЕГУВЕРНЕРИ). 

Члан 14. 

Извршни одбор утврђује монетарну и девизну политику, као и активности 
ради очувања и јачања стабилности финансијског система, а посебно утврђује: 

1) програм монетарне политике Народне банке Србије; 

2) начин утврђивања каматних стопа Народне банке Србије и начин 
обрачуна, наплате и плаћања камате на пласмане и друга потраживања 
Народне банке Србије, као и на средства на која Народна банка Србије плаћа 
камату; 

2) НАЧИН ОБРАЧУНА, НАПЛАТЕ И ПЛАЋАЊА КАМАТЕ НА ПЛАСМАНЕ 
И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ, КАО И НА СРЕДСТВА 
НА КОЈА НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ПЛАЋА КАМАТУ; 

3) услове и начин издавања хартија од вредности Народне банке Србије; 

4) услове под којима и начин на који Народна банка Србије спроводи 
операције на отвореном тржишту и обавља дисконтне послове; 

5) политику одобравања краткорочних кредита; 

6) политику курса динара; 

7) основице за обрачунавање обавезне резерве и стопе обавезне 
резерве, као и начин, услове и рокове издвајања и коришћења средстава 
обавезне резерве банака; 

8) политику управљања девизним резервама, као и смернице за 
управљање тим резервама; 

9) друге инструменте и мере монетарне и девизне политике; 

10) мере за одржавање ликвидности банака; 
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11) мере и активности, у оквиру надлежности Народне банке Србије, 
ради очувања и јачања стабилности финансијског система. 

Прописи Народне банке Србије из става 1. овог члана објављују се у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 

Извршни одбор утврђује референтну каматну стопу и друге каматне 
стопе које Народна банка Србије примењује у спровођењу монетарне политике, 
КАО И НАЧИН УТВРЂИВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ. 
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Члан 15. 

Извршни одбор на предлог Управе за надзор доноси прописе и друге 
опште акте у области контролне и надзорне функције над финансијским 
институцијама у складу са законом. 

ИЗВРШНИ ОДБОР, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, ДОНОСИ ПРОПИСЕ И 
ДРУГЕ ОПШТЕ АКТЕ У ОБЛАСТИ КОНТРОЛНЕ И НАДЗОРНЕ ФУНКЦИЈЕ НАД 
ЛИЦИМА КОЈА ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 4. ТАЧ. 6) ДО 10) ОВОГ 
ЗАКОНА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ), КАО И У 
ОБЛАСТИМА ЗАШТИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСА КОРИСНИКА УСЛУГА ИЗ ТАЧКЕ 
11) ТОГ ЧЛАНА И ИЗДАВАЊА И ОДУЗИМАЊА ОВЛАШЋЕЊА ЗА МЕЊАЧКЕ 
ПОСЛОВЕ И КОНТРОЛЕ ИЗ ТАЧКЕ 13А) ТОГ ЧЛАНА. 

Извршни одбор на предлог Управе за надзор решењем одлучује о 
давању и одузимању банкама дозвола за рад, о давању и одузимању 
друштвима за осигурање дозвола за обављање послова осигурања, о давању и 
одузимању дозвола за обављање послова финансијског лизинга, о давању и 
одузимању друштвима за управљање добровољним пензијским фондовима 
дозвола за рад и дозвола за управљање тим фондовима, као и о испуњености 
услова за покретање стечајног поступка, односно поступка ликвидације над 
овим финансијским институцијама. 

Извршни одбор на предлог Управе за надзор решењем одлучује и о 
давању и одузимању платним институцијама дозвола за пружање платних 
услуга, као и о давању и одузимању институцијама електронског новца дозвола 
за издавање овог новца. 

Члан 15а 

Извршни одбор доноси прописе и друге опште акте у области 
реструктурирања банака у складу са законом којим се уређују банке. 

Извршни одбор одлучује о усвајању плана реструктурирања, отклањању 
препрека за реструктурирање, отпису и конверзији капитала, избору лица које 
врши независну процену вредности имовине и обавеза, покретању поступка 
реструктурирања, као и о инструментима и мерама које се предузимају у 
реструктурирању, а доноси и друге појединачне акте у поступку 
реструктурирања банке и банкарске групе, у складу са законом којим се уређују 
банке. 

Изузетно од члана 15. став 2. овог закона, Извршни одбор решењем 
одлучује о одузимању банкама дозвола за рад и о испуњености услова за 
покретање стечајног поступка, односно поступка ликвидације банке – ако се 
дозвола за рад одузима и поступак стечаја, односно ликвидације банке покреће 
услед покретања, односно спровођења поступка реструктурирања банке. 

ЧЛАН 15Б 

ИЗВРШНИ ОДБОР ДАЈЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ЈЕДИНСТВЕНУ ПРИМЕНУ 
ПРОПИСА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ. 

Члан 16. 

Седнице Извршног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном 
месечно. 

Седнице Извршног одбора одржавају се ако су присутна најмање три 
члана Извршног одбора. 
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СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ОДРЖАВАЈУ СЕ АКО ЈЕ ПРИСУТНА 
ВЕЋИНА ЧЛАНОВА ИЗВРШНОГ ОДБОРА. 

Седницама Извршног одбора председава гувернер.  

Извршни одбор доноси одлуке већином гласова свих чланова. У случају 
изједначеног броја гласова, одлучује глас гувернера.  

Члан Извршног одбора не може се уздржати од гласања. 

На седнице Извршног одбора позива се министар надлежан за послове 
финансија, који на њима учествује без права гласа. 

Извршни одбор доноси пословник о раду, којим се нарочито уређују 
начин сазивања и одржавања седница, питања која се разматрају на 
седницама и друга питања у вези с радом Извршног одбора. 

Члан 18. 

Гувернер: 

1) руководи пословањем Народне банке Србије и организује њен рад; 

2) спроводи одлуке Извршног одбора и Савета;  

3) доноси прописе, опште и појединачне акте из надлежности Народне 
банке Србије који законом нису стављени у надлежност Извршног одбора, 
Савета и Управе за надзор; 

3) ДОНОСИ ПРОПИСЕ, ОПШТЕ И ПОЈЕДИНАЧНЕ АКТЕ ИЗ 
НАДЛЕЖНОСТИ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ КОЈИ ЗАКОНОМ НИСУ 
СТАВЉЕНИ У НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ОДБОРА И САВЕТА; 

4) предлаже прописе, опште и појединачне акте које доносе Извршни 
одбор и Савет, ако овим законом није друкчије уређено; 

  5) уређује унутрашњу организацију Народне банке Србије и 
систематизацију радних места у Народној банци Србије, као и радне односе 
запослених у Народној банци Србије (у даљем тексту: запослени); 

6) именује и разрешава запослене који руководе организационим 
јединицама у Народној банци Србије (у даљем тексту: руководиоци); 

7) обавља и друге послове утврђене овим и другим законом на начин 
који није у супротности са циљевима из члана 3. овог закона. 

Прописи из става 1. тачка 3) овог члана објављују се у „Службеном 
гласнику Републике Србије“. 

Члан 21а 

Управа за надзор: 

1) обавља послове контроле, односно надзора и заштите из члана 4. 
тач. 6) до 11) овог закона (у даљем тексту: надзор над финансијским 
институцијама); 

2) доноси појединачне акте у области надзора над финансијским 
институцијама, осим аката из чл. 15. и 15а овог закона; 

3) предлаже Извршном одбору доношење прописа и појединачних 
аката из члана 15. овог закона; 

4) налаже и предузима мере према финансијским институцијама у 
складу са законом којим се уређује пословање финансијских институција, осим 
мера из члана 15а овог закона и других мера које се предузимају у вези с 
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реструктурирањем банке и банкарске групе у складу са законом којим се 
уређују банке. 

Управа за надзор има директора, који не може бити из редова 
вицегувернера. 

Директора Управе за надзор бира Народна скупштина на предлог 
одбора Народне скупштине надлежног за послове финансија (у даљем тексту: 
Одбор за финансије). 

Директор Управе за надзор бира се на период од шест година, с правом 
поновног избора. 

Ако директору Управе за надзор престане функција пре истека мандата, 
нови директор Управе за надзор бира се на период до истека  мандата 
директора коме је функција престала. 

На избор, неспојивост функција и сукоб интереса директора Управе за 
надзор сходно се примењују одредбе члана 19. ст. 3. и 4. и члана 20. овог 
закона. 

Члан 21б 

Послови надзора над финансијским институцијама и послови који се 
односе на реструктурирање банака обављају се у Народној банци Србије на 
начин којим се обезбеђују њихова самосталност и организациона раздвојеност 
у односу на друге функције и послове Народне банке Србије и којим се 
спречава сукоб интереса. 

Послови надзора над финансијским институцијама и послови који се 
односе на реструктурирање банака обављају се у Народној банци Србије на 
начин којим се обезбеђују одвојено руковођење сваким од тих послова и 
њихова организациона раздвојеност, те којим се спречава сукоб интереса. 

Народна банка Србије унутрашњим општим актима ближе уређује 
сарадњу и размену података између организационих јединица у чијем су 
делокругу послови из става 2. овог члана. 

Члан 24. 

Гувернер је дужан да најмање једном у три месеца Савету достави 
извештај о спровођењу монетарне политике, као и о давању и одузимању 
дозвола из члана 59. овог закона НАДЗОРУ НАД ФИНАНСИЈСКИМ 
ИНСТИТУЦИЈАМА И ДАВАЊУ И ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛА ИЗ ЧЛАНА 59. ОВОГ 
ЗАКОНА. 

Управа за надзор је дужна да најмање једном у три месеца Савету 
достави извештај о издавању и одузимању дозвола из члана 15. овог закона и о 
надзору над финансијским институцијама.  

Извршни одбор је дужан да најмање једном у три месеца Савету 
достави извештај о активностима и актима из члана 15а овог закона ЧЛ. 15. И 
15А ОВОГ ЗАКОНА. 

Ради обављања послова из члана 23. овог закона, Савет може од 
Извршног одбора, гувернера и Управе за надзорИЗВРШНОГ ОДБОРА И 
ГУВЕРНЕРА захтевати да му доставе одговарајућу документацију и податке 
који су настали у раду Народне банке Србије. 

Члан 26. 

Гувернеру, вицегувернерима, директору Управе за надзор и члановима 
Савета (у даљем тексту: функционер Народне банке Србије) престаје функција 
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истеком мандата, а, пре истека мандата – ако поднесу писмену оставку, као и у 
случају разрешења с функције. 

Ако функционеру Народне банке Србије функција престане пре истека 
мандата, нови функционер бира се у року од 90 дана од дана престанка 
функције. 

ГУВЕРНЕРУ, ВИЦЕГУВЕРНЕРИМА И ЧЛАНОВИМА САВЕТА (У ДАЉЕМ 
ТЕКСТУ: ФУНКЦИОНЕР НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ) ПРЕСТАЈЕ ФУНКЦИЈА 
ИСТЕКОМ МАНДАТА, А ПРЕ ИСТЕКА МАНДАТА – АКО ПОДНЕСУ ПИСМЕНУ 
ОСТАВКУ, КАО И У СЛУЧАЈУ РАЗРЕШЕЊА С ФУНКЦИЈЕ. 

НОВИ ФУНКЦИОНЕР НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ БИРА СЕ 
НАЈКАСНИЈЕ ДО ИСТЕКА МАНДАТА ФУНКЦИОНЕРА КОМЕ ИСТИЧЕ 
МАНДАТ, А НАЈРАНИЈЕ 120 ДАНА ПРЕ ДАНА ИСТЕКА МАНДАТА. МАНДАТ 
НОВОГ ФУНКЦИОНЕРА ПОЧИЊЕ ДА ТЕЧЕ НАРЕДНОГ ДАНА ОД ДАНА 
ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ПРЕТХОДНОГ ФУНКЦИОНЕРА. 

АКО ФУНКЦИОНЕРУ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ФУНКЦИЈА ПРЕСТАНЕ 
ПРЕ ИСТЕКА МАНДАТА, НОВИ ФУНКЦИОНЕР БИРА СЕ У РОКУ ОД 90 ДАНА 
ОД ДАНА ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ, ОСИМ АКО ЈЕ НОВИ ФУНКЦИОНЕР ВЕЋ 
ИЗАБРАН У СКЛАДУ СА СТАВОМ 2. ОВОГ ЧЛАНА. 

Члан 28. 

Функционер Народне банке Србије разрешава се функције: 

1) ако је правноснажно осуђен за кривично дело против привреде, 
права по основу рада, имовине, државних органа, правосуђа, јавног реда и 
правног саобраћаја и службене дужности или је правноснажно осуђен за 
кривично дело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест месеци; 

2) ако се утврди да је, због нестручног и несавесног обављања 
функције и озбиљнијих пропуста у доношењу и извршавању одлука и 
организовању послова Народне банке Србије, дошло до знатног одступања од 
остварења основног циља из члана 3. овог закона; 

3) ако се, на основу налаза и мишљења надлежне здравствене 
установе, утврди да је због здравственог стања трајно изгубио радну 
способност за вршење функције или је привремено неспособан за вршење 
функције у трајању дужем од шест месеци;  

4) ако не достави или достави лажну изјаву о подацима из члана 20. 
став 5. овог закона, односно поступи супротно ставу 1. тог члана; 

5) ако се утврди да не испуњава услове за избор из члана 19. овог 
закона. 

Савет испитује постојање разлога за разрешење функције гувернера, 
вицегувернера и директора Управе за надзорГУВЕРНЕРА И ВИЦЕГУВЕРНЕРА, 
а Одбор за финансије испитује постојање разлога за разрешење функције 
члана Савета. 

Ако Савет, односно Одбор за финансије утврди да постоји неки од 
разлога за разрешење гувернера, вицегувернера и директора Управе за 
надзорГУВЕРНЕРА И ВИЦЕГУВЕРНЕРА, односно члана Савета, дужан је да о 
томе без одлагања писмено обавести председника Републике Србије и 
Народну скупштину, односно председника Народне скупштине, са 
образложењем. 

При испитивању постојања разлога из става 1. овог члана, Савет је 
дужан да затражи изјашњење гувернера, вицегувернера, односно директора 
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Управе за надзорГУВЕРНЕРА, ОДНОСНО ВИЦЕГУВЕРНЕРА, а Одбор за 
финансије – изјашњење члана Савета. 

Уз обавештење из става 3. овог члана, Савет изјашњење гувернера, 
вицегувернера и директора Управе за надзорГУВЕРНЕРА И ВИЦЕГУВЕРНЕРА 
доставља Народној скупштини, а Одбор за финансије изјашњење члана Савета 
доставља председнику Народне скупштине. 

Одлуку о разрешењу функционера Народне банке Србије доноси 
Народна скупштина, на основу образложеног обавештења из става 3. овог 
члана. 

Функционеру Народне банке Србије функција престаје доношењем 
одлуке о разрешењу. 

Против одлуке о разрешењу, функционер Народне банке Србије може 
поднети жалбу Уставном суду, у року од 30 дана од дана објављивања ове 
одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

Члан 29. 

 Функционер Народне банке Србије се после престанка функције, у 
периоду од шест месеци, а директор Управе за надзор у периоду од годину 
дана, не може запослити или на други начин радно ангажовати у финансијској 
институцији или другом правном лицу над којим Народна банка Србије врши 
надзор или с којим сарађује у обављању својих функција. 

Гувернер, вицегувернери и директор Управе за надзорГУВЕРНЕР И 
ВИЦЕГУВЕРНЕРИ имају право на накнаду у случају истека мандата, престанка 
функције због подношења оставке или разрешења с функције из разлога 
утврђених у члану 28. став 1. тачка 3) овог закона, и то у висини од 80% зараде 
исплаћене у месецу пре истека мандата, односно доношења одлуке о 
разрешењу – до заснивања радног односа, а најдуже шест месеци од престанка 
функције. 

Члан 41. 

Народна банка Србије утврђује референтну каматну стопу и објављује је 
на својој Интернет презентацији. 

Народна банка Србије утврђује каматне стопе на пласмане и друга 
потраживања Народне банке Србије, као и каматне стопе на средства на која 
Народна банка Србије плаћа камату, и прописује начин обрачуна, наплате и 
плаћања камате. 

Другим потраживањима из става 2. овог члана сматрају се и средства 
издвојена код Народне банке Србије која су мања од прописаних. 

КАМАТНЕ СТОПЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА НАРОДНА БАНКА 
СРБИЈЕ ОБЈАВЉУЈЕ НА СВОЈОЈ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ. 

Члан 63. 

Народна банка Србије издаје и одузима дозволе за рад и преко Управе 
за надзор врши надзор над финансијским институцијама, а предузима и друге 
мере у складу са законом. 

ПОСЛОВИ НАДЗОРА НАД ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 
ОБАВЉАЈУ СЕ У НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ НА НАЧИН КОЈИМ СЕ 
ОБЕЗБЕЂУЈУ ОПЕРАТИВНА САМОСТАЛНОСТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 
ЈЕДИНИЦА У КОЈИМА СЕ ОБАВЉАЈУ ТИ ПОСЛОВИ И ЊИХОВА 
РАЗДВОЈЕНОСТ У ОДНОСУ НА ДРУГЕ ФУНКЦИЈЕ И ПОСЛОВЕ НАРОДНЕ 
БАНКЕ СРБИЈЕ И КОЈИМ СЕ СПРЕЧАВА СУКОБ ИНТЕРЕСА. 
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Народна банка Србије може донети прописе којима се утврђују 
стандарди стабилног и сигурног пословања субјеката које контролише, односно 
над којима врши надзор.  

Народна банка Србије води евиденцију о издатим дозволама из става 1. 
овог члана. Ова евиденција је јавна књига и води се у електронском облику, а 
доступна је на Интернет презентацији Народне банке Србије. 

Члан 65. 

Ради унапређења своје контролне функције, Народна банка Србије 
преко Управе за надзор сарађује са страним институцијама и домаћим 
органима и институцијама надлежним за надзор у области финансијског 
пословања. 

Народна банка Србије може податке прибављене у обављању своје 
контролне функције размењивати са органима и институцијама из става 1. овог 
члана. 

ЧЛАН 65В 

ПОСЛОВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ БАНАКА 
ОБАВЉАЈУ СЕ У НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ НА НАЧИН КОЈИМ СЕ 
ОБЕЗБЕЂУЈУ ЊИХОВА ОПЕРАТИВНА САМОСТАЛНОСТ И ОРГАНИЗАЦИОНА 
РАЗДВОЈЕНОСТ У ОДНОСУ НА ДРУГЕ ФУНКЦИЈЕ И ПОСЛОВЕ НАРОДНЕ 
БАНКЕ СРБИЈЕ И КОЈИМ СЕ СПРЕЧАВА СУКОБ ИНТЕРЕСА. 

ПОСЛОВИ НАДЗОРА НАД ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И 
ПОСЛОВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ БАНАКА ОБАВЉАЈУ 
СЕ У НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ НА НАЧИН КОЈИМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ 
ОДВОЈЕНО РУКОВОЂЕЊЕ СВАКИМ ОД ТИХ ПОСЛОВА И ЊИХОВА 
ОРГАНИЗАЦИОНА РАЗДВОЈЕНОСТ И КОЈИМ СЕ СПРЕЧАВА СУКОБ 
ИНТЕРЕСА. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ УНУТРАШЊИМ ОПШТИМ АКТИМА БЛИЖЕ 
УРЕЂУЈЕ САРАДЊУ И РАЗМЕНУ ПОДАТАКА ИЗМЕЂУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 
ЈЕДИНИЦА У ЧИЈЕМ СУ ДЕЛОКРУГУ ПОСЛОВИ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, 
КАО И ИЗМЕЂУ ТИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА И ДРУГИХ 
ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ. 

Члан 72а 

Народна банка Србије има право предлагања Народној скупштини 
закона из своје надлежности.  

Гувернер или вицегувернер, односно директор Управе за надзор на 
седници Народне скупштине образлаже закон који је предложила Народна 
банка Србије. 

Члан 81а 

Народна банка Србије има организациону јединицу која обавља послове 
интерне ревизије (даље у тексту: Интерна ревизија); 

Избор руководиоца Интерне ревизије врши Савет, на основу 
спроведеног јавног конкурса. 

Интерна ревизија врши се на основу плана који усваја Савет, а може се 
спроводити и ванредно на основу захтева Савета, Извршног одбора, гувернера 
или директора Управе за надзор САВЕТА, ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЛИ 
ГУВЕРНЕРА. 

Члан 86б 
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Народна банка Србије, гувернер, вицегувернери, директор Управе за 
надзор и други запослени не одговарају за штету која настане у обављању 
послова Народне банке Србије, осим ако се докаже да нису поступали у доброј 
вери. 

За штету из става 1. овог члана, запослени из тог става не могу 
одговарати ни након престанка радног односа у Народној банци Србије, 
односно престанка вршења функције. 

Народна банка Србије сносиће трошкове заступања лица из става 1. 
овог члана у судским и управним поступцима покренутим у вези с пословима из 
тог става. 

Народна банка Србије сносиће трошкове из става 3. овог члана и 
лицима којима је престао радни однос у Народној банци Србије. 

Ако је у одговарајућем поступку правноснажном одлуком утврђено да су 
лица из става 1. овог члана причинила штету из тог става намерно или крајњом 
непажњом, ова лица су дужна да Народној банци Србије надокнаде трошкове 
заступања из става 3. овог члана, као и износ исплаћене штете у складу са 
законом. 

3. Прекршаји 

Члан 91. 

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај 
банка: 

1) ако не поступа у складу с прописима Народне банке Србије из члана 
40. овог закона; 

2) ако не спроводи мере које је Народна банка Србије прописала ради 
одржавања ликвидности банака из члана 42. овог закона; 

3) ако не поступа у складу с прописима Народне банке Србије из члана 
45. овог закона; 

4) ако се не придржава мера које је Народна банка Србије прописала 
ради одржавања ликвидности у плаћањима са иностранством из члана 46. овог 
закона; 

5) ако не поступа у складу с прописима Народне банке Србије из члана 
58. став 4. овог закона; 

6) ако не поступа у складу с прописима Народне банке Србије из члана 
58а став 3. овог закона. 

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно 
лице у банци новчаном казном од 15.000 до 150.000 динара. 

За радње из става 1. овог члана, суд може банци, уз казну, изрећи и 
заштитну меру забране бављења одређеним банкарским пословима у трајању 
од шест месеци до три године. 

За радње из става 1. овог члана, суд може одговорном лицу у банци, уз 
казну, изрећи и заштитну меру забране обављања одређених банкарских 
послова у трајању од три месеца до једне године. 

3. МЕРЕ И НОВЧАНЕ КАЗНЕ 

ЧЛАН 91. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗРИЧЕ МЕРЕ И НОВЧАНЕ КАЗНЕ БАНЦИ У 
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ БАНАКА: 
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1) АКО БАНКА НЕ ПОСТУПА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА НАРОДНЕ 
БАНКЕ СРБИЈЕ ИЗ ЧЛАНА 40. ОВОГ ЗАКОНА; 

2) АКО БАНКА НЕ СПРОВОДИ МЕРЕ КОЈЕ ЈЕ НАРОДНА БАНКА 
СРБИЈЕ ПРОПИСАЛА РАДИ ОДРЖАВАЊА ЛИКВИДНОСТИ БАНАКА ИЗ 
ЧЛАНА 42. ОВОГ ЗАКОНА; 

3) АКО БАНКА НЕ ПОСТУПА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА НАРОДНЕ 
БАНКЕ СРБИЈЕ ИЗ ЧЛАНА 45. ОВОГ ЗАКОНА; 

4) АКО СЕ БАНКА НЕ ПРИДРЖАВА МЕРА КОЈЕ ЈЕ НАРОДНА БАНКА 
СРБИЈЕ ПРОПИСАЛА РАДИ ОДРЖАВАЊА ЛИКВИДНОСТИ У ПЛАЋАЊИМА 
СА ИНОСТРАНСТВОМ ИЗ ЧЛАНА 46. ОВОГ ЗАКОНА; 

5) АКО БАНКА НЕ ПОСТУПА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА НАРОДНЕ 
БАНКЕ СРБИЈЕ ИЗ ЧЛАНА 58. СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА; 

6) АКО БАНКА НЕ ПОСТУПА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА НАРОДНЕ 
БАНКЕ СРБИЈЕ ИЗ ЧЛАНА 58А СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА; 

7) АКО БАНКА НЕ ДОСТАВИ ОДГОВАРАЈУЋЕ ПОДАТКЕ У СКЛАДУ С 
ПРОПИСИМА ИЗ ЧЛАНА 68. ОВОГ ЗАКОНА. 

4. ПРЕКРШАЈИ 

Члан 91а 

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако не достави одговарајуће податке у складу с прописима из 
члана 68. овог закона. 

Новчаном казном од 25.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај 
предузетник ако не достави одговарајуће податке у складу с прописима из 
члана 68. овог закона. 

За радњу из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном од 15.000 до 150.000 динара. 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ 

 

1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа 

Народна банка Србије, као једини предлагач прописа  

2. Назив прописа 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о Народној банци Србије / 
Proposal for the Law on Amendments and Supplements to the Law on the National 
Bank of Serbia 

3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник 
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно са одредбама 
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између 
Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране 
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум) 

а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на 
нормативну садржину прописа 

Нема  

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума и Прелазног споразума 

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума и Прелазног споразума 

г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума 

д) Веза с Националним програмом за интеграцију Републике Србије у 
Европску унију 

Нема 

4. Усклађеност прописа с прописима Европске уније 

а) Навођење примарних извора права ЕУ и усклађеност са њима 

Предлогом се не врши усклађивање са појединачним одредбама примарних 
извора права ЕУ, него се врши даља имплементација принципа независности 
централне банке који је утврђен Уговором о функционисању Европске уније / 
Treaty on the Functioning of the European Union и Протоколом 
(бр. 4) о Статуту Европског система централних банака и Европске централне 
банке / Protocol (No 4) on the Statute of the European System of Central Banks and 
of the European Central Bank. 

б) Навођење секундарних извора права ЕУ и усклађеност с њима 

Нема 

в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађеност с њима 

Нема 

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 
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д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа с 
прописима Европске уније 

5. Уколико не постоје одговарајући прописи Европске уније с којима је 
потребно обезбедити усклађеност, треба констатовати ту чињеницу. У 
овом случају није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. 

Предлогом се не врши усклађивање с појединачним одредбама примарних 
извора права Европске уније, него с њиховим основним принципима. Не постоје 
секундарни извори права Европске уније с којима је потребно обезбедити 
усклађеност. 

6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски 
језик?  

Не постоје званични преводи. 

7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ?  

Да и достављен је Европској комисији на мишљење. 

8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 
усклађености.  

У изради овог предлога нису учествовали консултанти. 

 

Датум: 21. маја 2018. године 

 

      Гувернер Народне банке Србије 

 

            др Јоргованка Табаковић 

 

 


