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, 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.

