ЗАКОН
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 и 76/2012), у члану 4. тачка 6), речи:
"послова лизинга" замењују се речима: "послова финансијског лизинга", а речи:
"којим се уређује лизинг" - речима: "којим се уређује финансијски лизинг".
После тачке 6) додаје се тачка 6а), која гласи:
"6а) обавља послове заштите права и интереса корисника услуга које
пружају банке, даваоци финансијског лизинга, друштва за осигурање и друштва
за управљање добровољним пензијским фондовима, у складу са законом;".
У тачки 9) после речи: "са иностранством" додају се запета и речи: "у
складу са законом".
Члан 2.
Члан 6. мења се и гласи:
"Члан 6.
Народна банка Србије има статут (у даљем тексту: Статут), који се
објављује у "Службеном гласнику Републике Србије".".
Члан 3.
У члану 7. став 2. речи: "Статутом Народне банке Србије" замењују се
речју: "Статутом".
Члан 4.
Члан 8. мења се и гласи:
"Члан 8.
У саставу Народне банке Србије послује специјализована организација
под називом: Народна банка Србије - Завод за израду новчаница и кованог новца
- Топчидер, која израђује новчанице и ковани новац и обавља друге послове
утврђене законом и Статутом.".
Члан 5.
У члану 20. став 6. мења се и гласи:
"Повезано лице, у смислу ст. 3. и 5. овог члана, има значење утврђено у
закону којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних
функција.".
Члан 6.
У члану 21. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
"Ако вицегувернеру престане функција пре истека мандата, нови
вицегувернер бира се на период до истека мандата вицегувернера коме је
функција престала.".

-2Досадашњи ст. од 3. до 5. постају ст. од 4. до 6.
Члан 7.
У члану 21а после става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
„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.“.
Досадашњи став 5. постаје став 6.
Члан 8.
У члану 22. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
"Ако члану Савета функција престане пре истека мандата, нови члан
Савета бира се на период до истека мандата члана Савета коме је функција
престала.".
Досадашњи ст. од 3. до 5. постају ст. од 4. до 6.
Члан 9.
У члану 26. додаје се став 2, који гласи:
"Ако функционеру Народне банке Србије функција престане пре истека
мандата, нови функционер бира се у року од 90 дана од дана престанка
функције.".
Члан 10.
У члану 27. став 2. речи: "шест месеци" замењују се речима: "истеком 90
дана".
Члан 11.
У члану 28. после става 7. додаје се став 8, који гласи:
"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 12.
У члану 73. став 3. мења се и гласи:
"Гувернер доноси акте о прибављању и коришћењу имовине из става 1.
овог члана, као и о управљању и располагању том имовином, осим о отуђењу
непокретних ствари.".
Члан 13.
Председник и чланови Савета гувернера Народне банке Србије, као и
директор Управе за надзор над финансијским институцијама, изабраће се у
складу са овим законом у року од 30 дана од дана ступања на снагу тог закона.
Члан 14.
Након истека мандата вицегувернера Народне банке Србије изабраних до
дана ступања на снагу овог закона, код првог следећег избора један
вицегувернер бираће се на период од четири године, други на три године, а
остали на две године.
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овог члана функција престане пре истека мандата, нови вицегувернер бираће се
на период до истека мандата вицегувернера коме је функција престала.
Код првог избора директора Управе за надзор над финансијским
институцијама у складу са овим законом, директор Управе бираће се на период
од пет година.
Ако директору Управе за надзор над финансијским институцијама
изабраном у складу са ставом 3. овог члана функција престане пре истека
мандата, нови директор Управе бираће се на период до истека мандата
директора коме је функција престала.
Код првог избора чланова Савета гувернера Народне банке Србије у
складу са овим законом, председник Савета бираће се на период од пет година, а
остали чланови Савета на четири, три, две и једну годину.
Ако члану Савета гувернера Народне банке Србије изабраном у складу са
ставом 5. овог члана функција престане пре истека мандата, нови члан Савета
бираће се на период до истека мандата члана коме је функција престала.
Члан 15.
Гувернер и вицегувернери Народне банке Србије изабрани 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) своје функције утврђене овим законом
наставиће да обављају до истека мандата на који су изабрани.
Члан 16.
Савет гувернера Народне банке Србије донеће Статут Народне банке
Србије у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.
Народна банка Србије своје унутрашње опште акте ускладиће са овим
законом у року од три месеца од дана ступања на снагу Статута Народне банке
Србије.
Члан 17.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије".

