
 
ПРЕДЛОГ 

 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

БАНКАМА 

Члан 1. 
У Закону о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/2005 и 91/2010), 

члан 1. мења се и гласи:  

„Члан 1. 
Овим законом уређују се оснивање, пословање и организација банака, 

начин управљања банкама, као и контрола, реструктурирање и престанак рада 
банака.”. 

Члан 2. 
У члану 2. став 2. брише се. 

Досадашњи ст. 3. до 29. постају ст. 2. до 28. 

Досадашњи став 6, који постаје став 5, мења се и гласи: 
„Регулаторно тело је национално тело које је прописима одређене 

државе овлашћено да даје и одузима дозволе за рад лицима у финансијском 
сектору, врши контролу ових лица, односно надзор над тим лицима или уређује 
њихово пословање, као и одговарајуће тело Европске уније са овим 
надлежностима у складу с прописима те уније.”. 

Досадашњи став 24, који постаје став 23, мења се и гласи: 

„Повезана лица су лица која испуњавају најмање један од следећих 
услова: 

1) да су два или више правних или физичких лица повезана тако да 
једно од њих има знатно или контролно учешће у другом или другим правним 
лицима; 

2) да су два или више правних или физичких лица међу којима не 
постоји однос из тачке 1) овог става повезана тако да постоји могућност да се 
услед погоршања финансијског положаја једног лица погорша способност 
другог или других лица да измирују своје обавезе; 

3) да су два или више правних и физичких лица повезана тако да је 
физичко лице члан управног или извршног одбора или другог органа 
управљања другог или других правних лица; 

4) да су два или више правних и физичких лица повезана тако да 
чланови породице физичког лица имају знатно или контролно учешће у другом 
или другим правним лицима, односно да су чланови управног или извршног 
одбора или другог органа управљања тих правних лица; 

5) да су чланови породице физичких лица која су чланови управног или 
извршног одбора или другог органа управљања или лица с посебним 
овлашћењима и одговорностима једног правног лица истовремено чланови 
управног или извршног одбора или другог органа управљања или лица с 
посебним овлашћењима и одговорностима другог или других правних лица.”.  

Досадашњи ст. 26. до 29, који постају ст. 25. до 28, мењају се и гласе: 

„Чланови породице физичког лица су:  
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1) његов крвни сродник у правој линији, крвни сродник у побочној 
линији закључно с трећим степеном сродства, као и супружник и ванбрачни 
партнер ових лица;  

2) његов супружник и ванбрачни партнер и њихови крвни сродници 
закључно с првим степеном сродства;  

3) његов усвојилац или усвојеник, као и потомци усвојеника;  

4) друга лица која с тим лицем живе у заједничком домаћинству. 

Поткапитализована банка је банка чији је показатељ адекватности 
капитала нижи од прописаног, односно чији је капитал нижи од прописаног, као 
и банка чији је показатељ адекватности капитала нижи од оног који је, у складу 
с чланом 23. овог закона, одредила Народна банка Србије. 

 Системски значајна банка је банка чије би погоршање 
финансијског стања или престанак рада имали озбиљне негативне последице 
на стабилност финансијског система. Системски значајне банке утврђује 
Народна банка Србије на основу критеријума и методологије које пропише, а 
који нарочито узимају у обзир величину банке, њену повезаност са осталим 
учесницима у финансијском систему и заменљивост у том систему, као и 
сложеност њеног пословања. 

Тело надлежно за реструктурирање је национално тело које је 
прописима одређене државе овлашћено да над лицима у финансијском сектору 
предузима мере које одговарају мерама реструктурирања из овог закона, као и 
одговарајуће тело Европске уније са оваквим надлежностима у складу с 
прописима те уније.”. 

После досадашњег става 29, који постаје став 28, додају се нови став 29. 
и ст. 30. и 31, који гласе:  

„Критичне функције су активности, услуге или послови чији би прекид 
обављања вероватно довео до угрожавања стабилности финансијског система 
или поремећаја у пружању неопходних услуга реалном сектору услед величине, 
тржишног учешћа и повезаности субјекта који их обавља са осталим 
учесницима у финансијском систему, а нарочито узимајући у обзир могућност 
да неко други несметано преузме обављање ових активности, услуга или 
послова.  

Кључне пословне активности су пословне активности и услуге 
повезане са овим активностима чијим обављањем се остварује знатан део 
прихода за банку или банкарску групу којој та банка припада. 

Агенција за рејтинг је лице које се бави додељивањем кредитних 
рејтинга правним лицима и/или финансијским инструментима.”. 

Члан 3. 
Наслов изнад члана 3а и члан 3а бришу се. 

Члан 4.  
Члан 7. мења се и гласи: 

„Члан 7. 

На конкуренцију банака на финансијском тржишту примењује се закон 
којим се уређује заштита конкуренције.”. 
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Члан 5.  
Наслов изнад члана 8. и члан 8. мењају се и гласе: 

„Сарадња у вези с контролном функцијом и 
реструктурирањем 

Члан 8. 

Народна банка Србије сарађује с домаћим и страним регулаторним 
телима, односно телима надлежним за реструктурирање, ради вршења и 
унапређивања своје контролне функције, као и обављања послова који се 
односе на реструктурирање банака и других послова утврђених овим законом. 

Народна банка Србије с телима из става 1. овог члана може 
закључивати споразуме за потребе сарадње и размене података (информација) 
у вези са обављањем послова из тог става. 

Народна банка Србије с телима из става 1. овог члана може 
размењивати податке (информације) прибављене у вршењу своје контролне 
функције, обављању послова у вези с реструктурирањем банака, као и других 
послова утврђених овим законом, ако је обавеза чувања тајних података која 
важи за та тела једнака обавези утврђеној чланом 9б овог закона или строжа од 
ње. 

Народна банка Србије може доставити податке (информације) 
прибављене од тела из става 1. овог члана другим домаћим и страним 
регулаторним телима, односно телима надлежним за реструктурирање и 
другим надлежним органима, на њихов захтев и уз претходну сагласност тела 
од којих је те податке (информације) прибавила, при чему се ти подаци 
(информације) могу размењивати само за сврхе одређенe том сагласношћу, 
осим ако законом није друкчије утврђено. 

Народна банка Србије може преко страног тела надлежног за 
реструктурирање спроводити мере из поступка реструктурирања утврђеног 
овим законом, а може и предузимати мере ради спровођења поступка 
реструктурирања који је покренуло страно тело надлежно за реструктурирање − 
у складу с међународним уговором који је Република Србија закључила с 
државом порекла тог тела.”. 

Члан 6. 
У члану 9. став 1. после речи: „законитости пословања банака” додају се 

запета и речи: „спроводи реструктурирање банке”. 

После става 6. додају се ст. 7. до 10, који гласе: 

„Тужбом против решења о одузимању банци дозволе за рад, решења 
којим се врши отпис и конверзија капитала и решења које је Народна банка 
Србије донела у поступку реструктурирања банке могу се тражити само 
утврђење незаконитости и поништај тог решења, као и накнада штете ако се не 
тражи у посебном поступку. 

Ако суд поништи решење из става 7. овог члана – трећа лица задржавају 
права и обавезе које су стекла на основу поништеног решења, а права тужиоца 
ограничавају се на накнаду штете која му је причињена извршењем тог 
решења. 

Достављањем банци решења, записника и других аката, као и 
обавештења, захтева и других писмена Народне банке Србије који су у вези с 
вршењем контроле и реструктурирањем банке – сматра се да су они 
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достављени и члановима органа управљања банке и не може се доказивати 
супротно. 

Народна банка Србије може прописати обавезу банака да обезбеде 
услове за пријем решења, записника и других аката, као и обавештења, захтева 
и других писмена Народне банке Србије у облику електронских докумената.”. 

Члан 7. 
После члана 9. додају се чл. 9а и 9б и наслови изнад тих чланова, који 

гласе: 

„Одговорност за штету насталу вршењем дужности 
утврђених овим законом 

Члан 9а 

Народна банка Србије, запослени у Народној банци Србије, лица која је 
Народна банка Србије именовала за привремене управнике или посебне 
управнике, као и друга лица која по решењу Народне банке Србије или на 
основу овог закона у поступку контроле или реструктурирања банке врше 
дужности утврђене овим законом – не одговарају за штету која настане 
вршењем тих дужности, осим ако се докаже да нису поступали у доброј вери. 

Лица из става 1. овог члана не могу одговарати за штету из тог става ни 
након престанка радног односа у Народној банци Србије, односно престанка 
вршења дужности. 

Народна банка Србије сносиће трошкове заступања запослених у 
Народној банци Србије у судским и управним поступцима покренутим у вези с 
дужностима које ти запослени обављају на основу овог закона. 

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

Трошкове заступања привременог управника сносиће банка, трошкове 
заступања посебног управника сносиће банка у реструктурирању, а трошкове 
заступања чланова органа управљања или руководилаца правног лица из 
члана 128н став 1. овог закона ово правно лице.  

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, односно банци или 
правном лицу из става 5. овог члана надокнаде трошкове заступања из ст. 3. до 
5. овог члана, као и износ исплаћене штете у складу са законом. 

Тајност података 
Члан 9б 

Подаци који се односе на контролу бонитета и законитости пословања 
банке и на реструктурирање банке, као и документи који садрже такве податке а 
које запослени у Народној банци Србије, aгенцији надлежној за осигурање 
депозита (у даљем тексту: Агенција), министарству надлежном за послове 
финансија или банци и друга лица на било који начин сазнају у обављању 
послова у вези са овом контролом, односно реструктурирањем – одређују се и 
штите се као тајни подаци са ознаком степена тајности „СТРОГО 
ПОВЕРЉИВО”, „ПОВЕРЉИВО” или „ИНТЕРНО”, у складу са законом којим се 
уређује тајност података. 

Лица из става 1. овог члана дужна су да чувају податке и документе из 
тог става као тајне податке, односно не могу их учинити доступним трећим 
лицима, осим у случајевима прописаним законом. 
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Обавеза чувања тајне за лица из става 1. овог члана не престаје ни 
након престанка радног односа, односно ангажовања, као ни након престанка 
другог својства на основу ког су ова лица остварила приступ подацима из тог 
става. 

Изузетно од става 2. овог члана, Народна банка Србије може податке и 
документе из тог става учинити доступним домаћим и страним регулаторним, 
односно телима надлежним за реструктурирање и другим надлежним телима, 
под условом да их та тела користе искључиво у сврхе за које су прибављени. 

Народна банка Србије као тајни податак одређује податак од интереса 
за Републику Србију чијим би откривањем неовлашћеном лицу настала штета и 
за који је, у поступку одређивања података као тајних, утврдила да је потреба 
заштите интереса Републике Србије претежнија од интереса за слободан 
приступ информацијама од јавног значаја. Подносиоцу захтева за остваривање 
права на приступ информацијама од јавног значаја Народна банка Србије 
омогућиће приступ подацима и документима из става 1. овог члана ако 
подносилац захтева докаже да одавање тих података и докумената не би могло 
проузроковати наступање тешких правних или других последица по интересе 
Републике Србије заштићене законом, као и да интерес за приступ 
информацијама од јавног значаја претеже над потребом заштите интереса 
Републике Србије.  

Објављивање података из става 1. овог члана изражених у збирном 
облику, тако да се на основу њих не може утврдити идентитет појединачних 
банака, односно физичких и правних лица − не сматра се повредом обавезе 
чувања тајности података.”. 

Члан 8. 
У члану 12. став 4. брише се.  

Досадашњи ст. 5. до 7. постају ст. 4. до 6. 

Члан 9. 
У члану 15. став 1. мења се и гласи: 

„Оснивачи банке подносе Народној банци Србије захтев за 
прелиминарно одобрење за оснивање банке (у даљем тексту: прелиминарно 
одобрење), уз који достављају: 

1) податке о оснивачима банке, износу њихових улога и броју, врсти и 
номиналном износу акција које стичу; 

2) оснивачки акт и предлог статута банке; 

3) изјаву да ће новчани део оснивачког капитала уплатити на 
привремени рачун код Народне банке Србије; 

4) изјаву да ће неновчана средства пренети у оснивачки капитал банке; 

5) податке о свим лицима која ће имати учешће у банци и о основу тог 
учешћа; 

6) списак имена предложених чланова управног и извршног одбора 
банке и податке о њиховој квалификацији, искуству и пословној репутацији; 

7) предлог пословне политике и стратегије банке за период од три 
године и план активности за прву годину пословања; 

8) предлог стратегије и политика за управљање ризицима и предлог 
стратегије управљања капиталом банке; 
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9) доказ да је надлежно регулаторно тело државе порекла одобрило 
страној банци или другом страном лицу из финансијског сектора учешће у 
оснивању банке у Републици Србији или доказ да, према прописима те државе, 
такво одобрење није потребно – ако се банка оснива као зависно друштво 
стране банке или другог страног лица из финансијског сектора које је предмет 
контроле, односно надзора тог регулаторног тела; 

10) доказе о испуњености услова из члана 94. став 4. овог закона ако је 
оснивач банке страна банка или страно лице из финансијског сектора које је 
предмет контроле, односно надзора регулаторног тела државе порекла.”. 

Члан 10. 
У члану 16. став 1. тачка 2) брише се. 

Тачка 4) мења се и гласи:  

„4) предложена пословна политика и стратегија банке, план активности, 
стратегија и политика за управљање ризицима или стратегија управљања 
капиталом банке, нису одговарајући;”. 

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

„Ако у поступку одлучивања по захтеву из члана 15. став 1. овог закона 
процени да предложени члан управног или извршног одбора банке нема 
одговарајуће квалификације или искуство, односно пословну репутацију, 
Народна банка Србије ће о томе обавестити осниваче банке и од њих захтевати 
да у року који она одреди од дана достављања тог обавештења предложе 
другог члана управног, односно извршног одбора банке, као и да јој за то лице 
доставе податке из члана 15. став 1. тачка 6) овог закона. Ако оснивачи не 
поступе по њеном захтеву или ако процени да предложени члан управног или 
извршног одбора банке нема одговарајуће квалификације или искуство, 
односно пословну репутацију – Народна банка Србије ће одбити захтев из 
члана 15. став 1. овог закона.”. 

Члан 11. 
У члану 17. став 2. после тачке на крају става додаје се реченица: „У 

случају промене података и докумената из члана 15. став 1. тачка 6) овог 
закона сходно се примењује члан 16. став 2. овог закона.”. 

Члан 12. 
Наслов изнад члана 18а и члан 18а бришу се. 

Члан 13. 
У члану 22. став 2. брише се. 

Члан 14. 
У члану 23. став 3. после речи: „Народна банка Србије може” додаје се 

реч: „решењем”. 

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

„Ако је потребно да банка показатељ адекватности капитала усклади с 
показатељем који је одредила Народна банка Србије – решењем из става 3. 
овог члана утврђујe се и рок у којeм је банка дужна да изврши ово усклађивање 
и о томе обавести Народну банку Србије.”. 

Досадашњи став 4. постаје став 5.  
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Члан 15. 
Члан 24. мења се и гласи:  

„Ризична актива банке представља збир: 

1) укупне активе пондерисане кредитним ризиком и 

2) капиталних захтева за тржишне ризике и капиталног захтева за 
оперативни ризик, помножених реципрочном вредношћу показатеља 
адекватности капитала. 

Народна банка Србије прописује ближе услове и начин израчунавања 
ризичне активе из става 1. овог члана, приступе које банка може користити за 
израчунавање те активе, укључујући и приступе које банка може користити само 
ако за то добије претходну сагласност Народне банке Србије, као и ближе 
услове за добијање те сагласности. 

Када је за коришћење приступа из става 2. овог члана прописана 
претходна сагласност Народне банке Србије, о захтеву за давање те 
сагласности Народна банка Србије одлучује у року од шест месеци од дана 
достављања уредног захтева. 

Народна банка Србије даје сагласност за подобност кредитних рејтинга 
које додељује агенција за рејтинг ради израчунавања активе банке 
пондерисане кредитним ризиком и прописује ближе услове и начин давања те 
сагласности.”. 

Члан 16. 
У члану 29. тачка 5) после речи: „основна средства” додају се речи: „и 

инвестиционе некретнине банке”. 

Члан 17. 
У члану 31. после става 4. додаје се став 5, који гласи: 

„Народна банка Србије може прописати ближе услове и начин 
поступања банке у вези с праћењем квалитета инструмената обезбеђења из 
става 2. овог члана и праћењем квалитета рада лица која врше процену тих 
инструмената, те случајеве у којима је банка дужна да отпише билансну активу 
и ванбилансне ставке одређеног степена наплативости, а може ближе уредити 
и садржај политика из става 4. овог члана.”. 

Члан 18. 
У члану 33. став 4. мења се и гласи: 

„Народна банка Србије прописује ближе услове и начин обрачуна 
великих изложености, а може прописати и највећи дозвољени збир свих 
великих изложености банке.”. 

Ст. 5. и 6. бришу се. 
Члан 19. 

У члану 34. став 2. речи: „и у основна средства” замењују се запетом и 
речима: „као и у основна средства и инвестиционе некретнине”. 
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Члан 20. 
После члана 36. додају се чл. 36а до 36г и наслови изнад тих чланова, 

који гласе: 

„Обавеза израде плана опоравка 

Члан 36а 

Банка је дужна да изради и Народној банци Србије достави план 
опоравка којим су предвиђене мере које ће банка применити у случају знатног 
погоршања њеног финансијског стања, нарочито када је поткапитализована, 
ради поновног успостављања њеног одрживог пословања и одговарајућег 
финансијског положаја.  

Банка је дужна да план опоравка ажурира најмање једном годишње, а на 
захтев Народне банке Србије и чешће. 

Банка је дужна да план опоравка ажурира и у случају промене правне 
или организационе структуре банке, промене у њеном пословању или промене 
њеног финансијског положаја, када те промене имају материјални значај, као и 
у случају других промена које утичу на садржину плана опоравка и могућност 
његове примене. 

Народна банка Србије ближе прописује начин и рокове достављања 
плана опоравка и ажурираног плана опоравка. 

Садржај плана опоравка 

Члан 36б 

Банка је дужна да планом опоравка утврди различите могућности 
(опције) за опоравак и мере које би се примениле у оквиру сваке од ових 
могућности, као и да обезбеди одговарајуће услове и процедуре за 
благовремено предузимање активности за њен опоравак. 

Банка је дужна да активности и мере за опоравак утврди и на основу 
предвиђања различитих ситуација у којима би могли наступити озбиљни 
макроекономски и финансијски поремећаји значајни за пословање те банке, 
укључујући системске догађаје и поремећаје који се односе на пословање 
одређених лица или групе друштава. 

План опоравка садржи опис скупа различитих активности и мера за 
опоравак које ће банка предузети у вези с капиталом и ликвидношћу, 
предвиђене рокове за спровођење појединих елемената овог плана и 
идентификацију критичних функција, као и друге елементе и податке које 
пропише Народна банка Србије. 

Мере из става 1. овог члана које се могу утврдити планом опоравка 
обухватају нарочито промене чланова органа управљања и других лица на 
руководећем положају у банци, промене у подели дужности и одговорности 
запослених, затварање једне или више организационих јединица, измене 
пословних активности и услуга банке, обезбеђивање додатног капитала, 
конверзију одговарајућих елемената капитала у акције или друге власничке 
инструменте и др. 

Ако банка планира да за опоравак користи кредите за ликвидност или 
друге олакшице које банкама, у складу с прописима, може одобрити Народна 
банка Србије, план опоравка садржи и анализу о томе када, како и под којим 
условима ће банка поднети захтев за коришћење тог кредита или олакшице, 
као и која ће адекватна средства обезбеђења у том случају пружити Народној 
банци Србије. 



9 
 

План опоравка садржи и мере које ће банка предузети када су испуњени 
услови за рану интервенцију из члана 113. овог закона.  

Коришћење ванредне финансијске подршке из буџетских и других јавних 
средстава (у даљем тексту: ванредна финансијска подршка) не може бити 
утврђено као мера за опоравак, нити се план опоравка на било који други начин 
може заснивати на претпоставци коришћења ове мере. 

Народна банка Србије ближе прописује садржину плана опоравка. 

Оцена плана опоравка 

Члан 36в 

Народна банка Србије, у року од шест месеци од дана достављања 
плана опоравка, оцењује да ли тај план испуњава услове из члана 36б овог 
закона, а нарочито:  

1) да ли је вероватно да би спровођење плана опоравка обезбедило 
одрживо пословање банке и одговарајући финансијски положај, узимајући у 
обзир припремне мере које је банка већ предузела или планира да предузме; 

2) да ли је вероватно да би план опоравка и поједине опције и мере из 
члана 36б став 1. овог закона могли да се у кратком року ефикасно примене у 
случајевима финансијских поремећаја (како на системском нивоу, тако и на 
нивоу појединачне банке), и то тако да примена тог плана не доведе до 
наступања негативних последица по стабилност финансијског система, 
узимајући у обзир и ситуацију у којој би и друге банке биле принуђене да 
примене план опоравка у истом периоду;  

3) да ли би активности и мере предложене планом опоравка могле 
негативно утицати на могућност реструктурирања банке. 

При оцени плана опоравка, Народна банка Србије разматра и да ли 
капитал и извори финансирања банке одговарају величини и организационој 
структури банке, као и њеном ризичном профилу. 

Ако оцени да план опоравка не испуњава услове из ст. 1. и 2. овог члана, 
да се план опоравка и мере предвиђене тим планом не могу благовремено и 
ефикасно применити или да план опоравка садржи друге битне недостатке, 
Народна банка Србије ће писмено обавестити банку о томе и позвати је да 
достави мишљење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. 

Ако банка не достави мишљење из става 3. овог члана у року из тог 
става или Народна банка Србије оцени да наводи банке из тог мишљења нису 
основани – наложиће банци да, у року од два месеца од дана пријема налога, 
отклони утврђене недостатке и достави јој измењени план опоравка. Народна 
банка Србије може продужити овај рок за месец дана, на захтев банке, ако 
постоје оправдани разлози за ово продужење. 

Ако оцени да банка измењеним планом опоравка није отклонила 
утврђене недостатке, Народна банка Србије може наложити банци да у 
одређеном року, који не може бити дужи од месец дана, на одређени начин 
измени план опоравка и достави јој тако измењени план.  

Ако у складу с налогом из става 4. овог члана банка не достави 
измењени план опоравка или ако измењеним планом опоравка није отклонила 
утврђене недостатке, а не може се применити став 5. овог члана – Народна 
банка Србије наложиће банци да у одређеном року утврди које је промене у 
свом пословању потребно да спроведе како би се отклонили утврђени 
недостаци и да о томе обавести Народну банку Србије.  
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Ако банка не поступи у складу с налогом из ст. 5. или 6. овог члана или 
ако спровођење промена у пословању које је банка утврдила не може 
отклонити утврђене недостатке ‒ Народна банка Србије може наложити банци 
да предузме одговарајуће мере, а нарочито да:  

1) умањи ризични профил, укључујући ризик ликвидности; 

2) обезбеди благовремено повећање капитала;  

3) преиспита пословну политику и стратегију;  

4) изврши промене у делу пословне политике и стратегије који се 
односе на финансирање, ради обезбеђивања додатне заштите кључним 
пословним активностима и критичним функцијама; 

5) изврши промене у начину управљања; 

6) преиспита организациону структуру. 

При одређивању мера из става 7. овог члана, Народна банка Србије 
оцењује значај утврђених недостатака плана опоравка, као и ограничења и 
последице примене мера и плана опоравка на пословање банке. 

Примена плана опоравка 

Члан 36г 

План опоравка садржи индикаторе на основу којих се утврђује када се 
одговарајућа мера из овог плана може предузети, при чему банка ипак може, 
ако је то оправдано околностима у одређеној ситуацији, на основу одлуке 
управног одбора банке, да предузме мере за опоравак и када на то не указују 
одређени индикатори из овог плана, односно да не примени мере иако на то 
указују ови индикатори. 

Банка је дужна да на одговарајући начин обезбеди редовно праћење 
индикатора из става 1. овог члана. 

Банка је дужна да без одлагања Народну банку Србије писмено 
обавести о предузимању мера из плана опоравка, односно о томе да није 
предузела меру из плана опоравка иако су били испуњени услови за њено 
предузимање, као и да уз ово обавештење достави одговарајуће образложење. 

Народна банка Србије може ближе прописати минималне квантитативне 
и квалитативне индикаторе из става 1. овог члана.”. 

Члан 21. 
Члан 50. мења се и гласи:  

„Члан 50. 
Банка је дужна да води пословне књиге и рачуноводствену евиденцију и 

да годишње финансијске извештаје, који истинито и објективно одражавају 
њено пословање и финансијско стање, припрема са садржајем и у облику који 
су утврђени законом којим се уређује рачуноводство, овим законом и 
прописима Народне банке Србије. 

Банка је дужна да при састављању годишњих финансијских извештаја 
примењује међународне стандарде финансијског извештавања од дана који је 
надлежно међународно тело одредило као дан почетка њихове примене.”. 

Члан 22. 
У члану 53. став 4. брише се. 
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Члан 23. 
У члану 56. став 1. речи: „којим се уређују рачуноводство и ревизија” 

замењују се речима: „којим се уређује рачуноводство”. 

У ставу 2. речи: „мишљење о ефикасности функционисања унутрашње 
ревизије, систему управљања ризицима и систему унутрашњих контрола”, 
замењују се речима: „оцену ефикасности функционисања унутрашње ревизије, 
система управљања ризицима и система унутрашњих контрола”. 

У ставу 3. после речи: „извештаја из става 1. овог члана” додају се 
запета и речи: „односно оцене из става 2. овог члана”.  

Члан 24. 
Члан 62. мења се и гласи: 

„Ако утврди да ревизија банке, банкарског холдинга или банкарске групе 
из члана 52. овог закона није обављена у складу са одредбама овог закона и 
прописима донетим на основу овог закона, а нарочито ако у поступку контроле 
или на други начин утврди да извештај ревизора није заснован на истинитим и 
објективним чињеницама – Народна банка Србије неће прихватити извештај о 
тој ревизији и захтеваће да други спољни ревизор поново обави ревизију о 
трошку банке.”.  

Члан 25. 
У члану 63. ст. 1. и 2. мењају се и гласе: 

„Ако оцени да је за потребе вршења контроле из овог закона потребно 
прикупити, анализирати и обрадити одређене податке у вези с пословањем 
банке који нису обухваћени извештајем о ревизији годишњих финансијских 
извештаја банке – Народна банка Србије може банци наложити ангажовање 
спољног ревизора ради обављања посебне ревизије финансијских извештаја 
банке и члана банкарске групе или њихових појединих делова, као и за друге 
врсте ревизије, односно испитивања појединих пословних процеса и података у 
вези с пословањем ових лица (у даљем тексту: посебна ревизија). 

За вршење посебне ревизије, Народна банка Србије може да захтева од 
банке или члана банкарске група да именује ревизора који се налази на листи 
из члана 52. став 3. овог закона. Банка или члан банкарске групе дужни су да 
том ревизору доставе, без одлагања и ограничења, све податке и документе 
неопходне за спровођење посебне ревизије и да му пруже сву потребну помоћ, 
у складу са овим законом.”. 

Члан 26. 
У члану 66. став 1. тачка 1) после речи: „банке” додају се запета и речи: 

„којима се дефинишу пословни циљеви банке за период од најмање три 
године”. 

У тачки 3) речи: „годишњи рачун” замењују се речима: „финансијски 
извештај”. 

Тачка 8) брише се. 

Члан 27. 
У члану 68. став 1. тачка 3) брише се.  

Члан 28. 
У члану 70. став 2. мења се и гласи: 
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„Чланови управног и извршног одбора банке одговорни су да пословање 
банке буде у складу са законом, прописима и актима Народне банке Србије, као 
и актима и процедурама банке, у складу с дужностима и одговорностима 
управног, односно извршног одбора утврђеним овим законом, прописима 
донетим на основу овог закона, статутом и унутрашњим актима банке.”. 

После става 2. додаје се став 3, који гласи: 

„Представник Народне банке Србије може присуствовати седницама 
управног и извршног одбора банке, као и одбора из члана 79. став 1. овог 
закона и може се обраћати члановима ових одбора.”. 

Члан 29. 
Наслов изнад члана 72. и члан 72. мењају се и гласе: 

„Именовање и разрешење чланова управног одбора 

Члан 72. 
Банка подноси Народној банци Србије захтев за давање претходне 

сагласности на именовање члана управног одбора банке, уз који доставља 
документе и даје податке којима се доказују пословна репутација и 
квалификације лица предложеног за члана управног одбора банке. 

Народна банка Србије прописује ближе услове за давање сагласности из 
става 1. овог члана. 

Народна банка Србије одбиће захтев из става 1. овог члана ако је лице 
предложено за члана управног одбора банке: 

1) лице које је на дан одузимања дозволе за рад банци или шест 
месеци пре тог дана, односно на дан увођења привремене или посебне управе 
у банци било овлашћено за представљање и заступање, односно члан органа 
управљања те банке, осим ако то лице својим актима и радњама, односно 
пропуштањем да се предузму ови акти и радње није утицало или није могло 
утицати на испуњење услова за одузимање дозволе за рад банци, односно на 
увођење привремене или посебне управе у банци; 

2) члан било ког органа управљања друге банке, односно запослени у 
банци; 

3) правноснажно осуђено за кривично дело на безусловну казну 
затвора или правноснажно осуђено за кривично дело које га чини неподобним 
за обављање те функције. 

За члана управног одбора банке из члана 71. став 6. овог закона, уз 
захтев из става 1. овог члана, подноси се и доказ да то лице има најмање три 
године искуства на руководећем положају у лицу у финансијском сектору или 
шест година искуства у области финансија и банкарства и да се истакло као 
стручњак или научни радник у тим областима. За остале чланове управног 
одбора, уз захтев из става 1. овог члана, подносе се докази из става 3. тог 
члана и доказ да то лице има најмање шест година искуства на руководећем 
положају у привредном друштву. 

Банка обавештава Народну банку Србије о разрешењу или оставци 
члана управног одбора банке у року од десет дана од дана разрешења или 
оставке, наводећи разлоге за то. 

Члан управног одбора банке не може бити члан извршног одбора банке. 

Народна банка Србије може решењем наложити разрешење члана 
управног одбора банке ако утврди да то лице више не испуњава услове из овог 
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закона или да поступа супротно одредбама овог закона, односно да сноси 
одговорност за неправилности у пословању банке, као и ако банка Народној 
банци Србије не омогући да изврши контролу бонитета и законитости њеног 
пословања. 

Ако је члан управног одбора банке оптужен за кривично дело које га чини 
неподобним за обављање те функције, Народна банка Србије може решењем 
том лицу привремено забранити вршење ове функције у банци, до окончања 
кривичног поступка, а ако је правноснажно осуђен за ово кривично дело та 
функција му престаје даном правноснажности пресуде. 

Народна банка Србије може прописати ближе услове и начин 
именовања чланова управног одбора банке.”.  

Члан 30. 
Члан 73. мења се и гласи:  

„Члан 73. 
Управни одбор банке: 

1) сазива седнице скупштине банке; 

2) припрема за скупштину банке предлоге одлука и одговоран је за 
спровођење тих одлука; 

3) усваја предлог пословне политике и стратегије банке и подноси их 
скупштини банке на усвајање; 

4) усваја стратегију и политику за управљање ризицима, као и 
стратегију управљања капиталом банке; 

5) утврђује опште услове пословања банке, као и њихове измене и 
допуне; 

6) бира и разрешава председника и чланове извршног одбора банке; 

7) бира и разрешава чланове одбора из члана 79. став 1. овог закона; 

8) утврђује износе до којих извршни одбор банке може одлучивати о 
пласманима и задуживању банке и одлучује о пласманима и задуживању банке 
преко тих износа; 

9) даје претходну сагласност за изложеност банке према сваком 
појединачном лицу или групи повезаних лица која прелази 10% капитала банке, 
односно за повећање ове изложености преко 20% капитала банке; 

10) надзире рад извршног одбора банке; 

11) успоставља систем унутрашњих контрола и врши надзор над 
његовом ефикасношћу; 

12) усваја програм и план унутрашње ревизије банке и методологију 
њеног рада; 

13) разматра извештаје спољне и унутрашње ревизије о резултатима 
извршене ревизије, као и извештаје о активностима и раду унутрашње ревизије, 
те одобрава годишњи извештај о адекватности управљања ризицима и 
унутрашњој контроли банке; 

14) усваја тромесечне и годишње извештаје извршног одбора банке о 
пословању банке, укључујући тромесечне извештаје о управљању ризицима, и 
скупштини банке подноси усвојени финансијски извештај на коначно усвајање; 
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15) доноси пословнике о свом раду и раду одбора из члана 79. став 1. 
овог закона; 

16) усваја план опоравка банке; 

17) обавештава Народну банку Србије и друге надлежне органе о 
утврђеним неправилностима; 

18) утврђује унутрашњу организацију, односно организациону структуру 
банке која обезбеђује поделу овлашћења, дужности, и одговорности 
запослених, чланова органа управљања и других лица на руководећем 
положају у банци, на начин којим се спречава сукоб интереса и обезбеђује 
транспарентан и документован процес доношења и спровођења одлука; 

19) усваја политику зарада и осталих примања запослених у банци; 

20) обавља друге послове у складу са статутом банке. 

Управни одбор банке одговоран је за тачност свих извештаја о 
пословању, финансијском стању и резултатима пословања банке упућених 
акционарима банке, јавности и Народној банци Србије.”. 

Члан 31. 
У члану 74. став 4. брише се. 

Члан 32. 
У члану 75. став 7. мења се и гласи:  

„На именовање и разрешење чланова извршног одбора банке сходно се 
примењују одредбе овог закона које се односе на именовање и разрешење 
чланова управног одбора банке.”.  

Члан 33. 
Члан 76. мења се и гласи:  

„Члан 76. 
Извршни одбор банке организује и надзире свакодневно пословање 

банке. 

Извршни одбор банке одговоран је за примену и ефикасно 
функционисање система унутрашњих контрола банке. 

Извршни одбор банке: 

1) извршава одлуке скупштине банке и управног одбора банке; 

2) предлаже управном одбору пословну политику и стратегију банке, 
као и стратегију и политику за управљање ризицима и стратегију управљања 
капиталом банке; 

3) спроводи пословну политику и стратегију банке доношењем 
одговарајућих пословних одлука; 

4) спроводи стратегију и политике за управљање ризицима и стратегију 
управљања капиталом банке усвајањем процедура за управљање ризицима, 
односно за идентификовање, мерење и процену ризика, и обезбеђивањем 
њихове примене и извештава управни одбор у вези с тим активностима; 

5) анализира систем управљања ризицима и најмање тромесечно 
извештава управни одбор банке о нивоу изложености ризицима и управљању 
ризицима; 
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6) одлучује о пласманима и задуживању банке до износа који утврди 
управни одбор банке; 

7) одлучује, уз претходно одобрење управног одбора банке, о сваком 
повећању изложености банке према лицу повезаном с банком и о томе 
обавештава управни одбор банке; 

8) обезбеђује сигурност и редовно праћење система информационе 
технологије и трезорског пословања банке; 

9) обавештава управни одбор банке о свим поступањима која нису у 
складу с прописима и другим актима банке; 

10) најмање једном у току пословног тромесечја подноси управном 
одбору банке преглед пословних активности, биланс стања и биланс успеха 
банке; 

11) без одлагања обавештава управни одбор банке и Народну банку 
Србије о сваком погоршању финансијског стања банке или постојању опасности 
од таквог погоршања, као и о другим чињеницама које могу знатно утицати на 
финансијско стање банке; 

12) обезбеђује да сви запослени буду упознати с прописима и другим 
актима банке којима се уређују њихове радне обавезе; 

13) доноси пословник о свом раду; 

14) одлучује о свим питањима која нису у надлежности скупштине и 
управног одбора банке.”. 

Члан 34. 
У члану 80. став 5. тачка и запета на крају тачке 8) замењују се тачком на 

крају реченице, а тачка 9) брише се. 

Члан 35. 
Наслов изнад члана 82. и члан 82. мењају се и гласе: 

„Систем унутрашњих контрола 

Члан 82. 

Банка је дужна да успостави и примени ефикасан систем унутрашњих 
контрола на начин који обезбеђује континуирано праћење ризика којима је 
банка изложена или може бити изложена у свом пословању, а који се нарочито 
састоји од:  

1) функције управљања ризицима; 

2) функције усклађености пословања; 

3) функције унутрашње ревизије.  

Народна банка Србије може прописати ближе услове и начин уређивања 
и спровођења система унутрашњих контрола.”. 

Члан 36. 
У члану 96. тачка 4) мења се и гласи: 

„4) ако стицање учешћа има негативан утицај на способност банке да 
обезбеди да њено пословање буде у складу са законом, прописима и актима 
Народне банке Србије;”. 

У тачки 11) тачка на крају реченице замењује се тачком и запетом и 
додаје се тачка 12) која гласи: 
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„12) ако постоје индиције да су активности које су повезане са стицањем 
учешћа извршене ради прања новца или финансирања тероризма, у складу са 
законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма.”. 

Члан 37. 
После члана 101. додају се Одељак 1а, члан 101а и наслов изнад овог 

члана, који гласе: 

„О д е љ а к 1а 

Дијагностичко испитивање 
Члан 101а 

Народна банка Србије може, ради прикупљања, обраде и анализе 
потребних података, вршити дијагностичко испитивање пословања банке 
непосредним увидом у њене пословне књиге и другу документацију. 

На дијагностичко испитивање из става 1. овог члана сходно се 
примењују члан 102. ст. 4. и 5. и чл. 103. и 104. овог закона.”. 

Члан 38. 
Члан 102. мења се и гласи: 

„Члан 102. 

Народна банка Србије врши контролу бонитета и законитости пословања 
банке у складу са овим законом и другим законом по којем је Народна банка 
Србије надлежна за вршење надзора над пословањем банака. 

Контролу у смислу става 1. овог члана Народна банка Србије врши 
посредно – контролом извештаја и друге документације коју банка доставља 
Народној банци Србије у складу са овим законом, као и других података о 
пословању банке којима Народна банка Србије располаже, и непосредно – 
увидом у пословне књиге и другу документацију банке. 

Народна банка Србије може извршити контролу над било којим чланом 
банкарске групе на начин утврђен у ставу 2. овог члана. 

При вршењу контроле из овог члана, Народна банка Србије има право 
увида у податке о укупном износу, врсти и ажурности у испуњавању обавеза 
физичких и правних лица клијената банака које прикупља посебно лице 
(кредитни биро), као и право увида у пословне књиге и другу документацију 
правних лица која су с банком код које се врши контрола повезана имовинским, 
управљачким и пословним односима, а може од тих лица захтевати да јој 
доставе и друге податке. 

Лица код којих се врши контрола из овог члана дужна су да овлашћеним 
лицима Народне банке Србије омогуће несметано вршење контроле и да 
сарађују с њима. 

Народна банка Србије може прописом утврдити обавезу банака да 
плаћају накнаду за вршење контроле из овог члана, као и начин обрачуна, 
рокове плаћања и друга питања у вези са овом накнадом. 

Народна банка Србије може прописати ближе услове и начин вршења 
контроле из овог члана.”. 

Члан 39. 
Члан 102а брише се. 
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Члан 40. 
У члану 103. после става 1. додаје се се нови став 2, који гласи: 

„Решењем из става 1. овог члана може се одредити и друго лице које 
није запослено у Народној банци Србије да учествује у поступку непосредне 
контроле, ако због одговарајућих стручних знања може пружити подршку 
запосленима из тог става.”.  

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

Члан 41. 
У члану 105. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Записник о контроли сачињава се и када се у поступку посредне 
контроле утврде неправилности у пословању банке, осим у случају када је о 
тим неправилностима банка обавестила Народну банку Србије.”. 

Досадашњи ст. 2. до 4. постају ст. 3. до 5. 

Досадашњи став 3, који постаје став 4, мења се и гласи:  

„Народна банка Србије неће разматрати примедбе банке на записник о 
контроли које се односе на промену чињеничног стања насталу након периода 
за који је извршена контрола (пресечни датум), али их може узети у обзир при 
изрицању мере из овог закона.”. 

Члан 42. 
У члану 106. став 3. брише се. 

Члан 43. 
У члану 107. став 1. после речи: „све налазе из записника о контроли” 

бришу се запета и речи: „односно допуне тог записника”. 
Члан 44. 

Члан 108. мења се и гласи:  

„Члан 108. 

Ако банка, у роковима прописаним овим законом, не достави примедбе 
на записник о контроли или достављеним примедбама основано не оспори 
налазе из записника којима је утврђено да је банка поступала супротно 
прописима или на начин који угрожава њен бонитет, Народна банка Србије 
предузеће према тој банци једну од мера из овог закона. 

Ако провером навода из примедаба банке на записник о контроли утврди 
да оне битно не мењају чињенично стање, Народна банка Србије предузеће 
према тој банци једну од мера из овог закона.”. 

Члан 45. 
У члану 109. речи: „из члана 116. став 1. овог закона” замењују се 

речима: „из члана 112. став 2. и члана 113. овог закона”. 
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Члан 46. 
У Глави V КОНТРОЛНА ФУНКЦИЈА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ, наслов 

Одељка 3. мења се и гласи: 

„О д е љ а к 3. 

Мере у поступку контроле”. 
Члан 47.  

Чл. 110. до 116. и наслови изнад тих чланова мењају се и гласе:  

„Корективне и принудне мере 

Члан 110. 

Ако контролом из члана 102. овог закона утврди да је банка поступала 
супротно одредбама овог закона, других закона по којима је Народна банка 
Србије надлежна за вршење надзора над пословањем банака, прописа 
Народне банке Србије или других прописа, или стандардима опрезног 
банкарског пословања, односно на други начин који угрожава бонитет банке – 
Народна банка Србије ће према тој банци, у складу с критеријумима 
прописаним у члану 116. овог закона, предузети једну од следећих мера: 

1) упутити писмену опомену; 

2) изрећи налоге и мере за отклањање утврђених неправилности; 

3) одузети јој дозволу за рад. 

О предузимању мере из става 1. тач. 2) и 3) овог члана Народна банка 
Србије доноси решење. 

Кад утврди да ли је банка благовремено поступила у складу с мерама из 
става 1. тач. 1) и 2) овог члана (и у којој мери), Народна банка Србије ће или 
обуставити поступак контроле банке или банци изрећи нову меру из тог става, 
односно неку од мера из чл. 113. до 115. овог закона, у складу с критеријумима 
из члана 116. овог закона. 

Писмена опомена 

Члан 111. 

Писмена опомена упућује се банци у чијем су пословању утврђене 
неправилности које нису битно ни непосредно утицале на њено финансијско 
стање али би могле имати такав утицај ако се не би отклониле. 

Писмена опомена садржи и рок за отклањање неправилности из става 1. 
овог члана. 

Решење о налозима и мерама 

Члан 112. 

Решење којим се изричу налози и мере за отклањање неправилности 
утврђених у пословању доноси се за: 

1) банку у чијем се пословању контролом утврде неправилности које би 
могле угрозити њено финансијско стање; 

2) банку којој је Народна банка Србије у складу с чланом 23. овог 
закона одредила већи показатељ адекватности капитала од прописаног, ако се 
та банка није ускладила с тим показатељем у остављеном року. 

Решењем из става 1. овог члана банци се налаже да у одређеном року 
спроведе једну или више од следећих активности: 
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1) да своје пословање усклади с прописима; 

2) да повећа износ капитала; 

3) да обезбеди већи показатељ адекватности капитала, односно већи 
капитал од минималног прописаног износа, ако капитал банке није довољан за 
покриће свих ризика којима је банка изложена или може бити изложена, као и 
ако банка није успоставила одговарајући процес интерне процене адекватности 
капитала банке или ако тај процес не спроводи доследно; 

4) да повећа износ посебне резерве за обезбеђење од потенцијалних 
губитака, односно да усвоји и примени посебну политику резервисања или 
поступања са одређеном активом; 

5) да привремено обустави или ограничи следеће активности: 

(1) одобравање кредита и пружање других финансијских услуга лицима 
чија кредитна способност није задовољавајућа, појединим својим акционарима, 
члановима управног и извршног одбора, односно другим лицима повезаним с 
банком, 

(2) узимање нових кредита, пријем нових депозита и задуживање на 
било који други начин, као и преузимање ванбилансних обавеза, 

(3) улагање у имовину и у друга правна лица, 

(4) увођење нових производа; 

6) да смањи трошкове свог пословања, укључујући и износе бонуса и 
награда који зависе од степена остварења пословних циљева а који се 
исплаћују члановима извршног и управног одбора банке или запосленима; 

7) да прода имовину, односно акције или удео у подређеном друштву; 

8) да донесе и спроведе мере за: 

(1) ограничавање одобравања кредита, 

(2) смањење, односно ограничавање изложености, 

(3) побољшање поступка наплате доспелих потраживања, 

(4) правилно вредновање билансне активе и ванбилансних ставки, 

(5) унапређење система управљања ризицима, укључујући и процес 
интерне процене адекватности капитала, 

(6) унапређење система извештавања, 

(7) унапређење система унутрашњих контрола, а посебно унутрашње 
ревизије; 

9) да нето добит искористи за повећање капитала банке;  

10) да чешће или додатно извештава Народну банку Србије о 
појединачним показатељима свог пословања; 

11) да обезбеди усклађеност с посебним захтевима у вези с 
ликвидношћу, укључујући и ограничење рочне неусклађености између имовине 
и обавеза; 

12) да разреши дужности члана управног и/или извршног одбора банке, 
односно друго лице на руководећем положају у банци; 

13) да обустави или ограничи плаћање камата појединим или свим 
акционарима и другим лицима чија се права према банци заснивају на 
елементима допунског капитала банке; 
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14) да затвори једну или више организационих јединица, односно да 
обустави или ограничи ширење своје организационе мреже; 

15) да обустави плаћања са својих рачуна, осим плаћања за која 
претходно добије одобрење Народне банке Србије; 

16) да обустави плаћања према иностранству, осим плаћања за која 
претходно добије одобрење Народне банке Србије; 

17) да промени управљачку или организациону структуру банке; 

18) да структуру банкарске групе чији је члан учини транспарентном; 

19) да објављује додатне податке и информације; 

20) да предузме, односно обустави друге активности. 

Решењем из става 1. овог члана утврђује се начин на који ће банка 
отклонити утврђене неправилности, као и рокови у којима ће то учинити и о 
томе обавестити Народну банку Србије, а може се утврдити и орган управљања 
или члан овог органа који је одговоран за спровођење активности из тог 
решења. 

Мере ране интервенције 

Члан 113. 

Ако контролом из члана 102. овог закона утврди да је банка поступала 
супротно одредбама овог закона, прописа Народне банке Србије или других 
прописа или је вероватно да ће, између осталог услед тога што се њено 
финансијско стање брзо погоршава, укључујући погоршање ликвидности, све 
већи ниво задужености, ненаплативих кредита или концентрације изложености, 
ускоро поступити супротно тим одредбама − Народна банка Србије може, 
независно од предузетих мера из чл. 111. и 112. овог закона, према тој банци, у 
складу с критеријумима прописаним у члану 116. овог закона, предузети једну 
или више од следећих мера: 

1) наложити органима управљања банке да спроведу једну или више 
мера из плана опоравка или да, ако су околности које су довеле до ране 
интервенције различите од претпоставки из овог плана, ажурирају тај план и у 
одређеном року спроведу једну или више мера из ажурираног плана; 

2) наложити органима управљања банке да анализирају стање, утврде 
мере за решавање свих утврђених проблема и израде план активности за 
њихово решавање, с роковима за спровођење тих активности; 

3) наложити управном одбору банке да сазове скупштину банке, 
односно непосредно сазвати ову скупштину ако је управни одбор не сазове, при 
чему Народна банка Србије у оба случаја утврђује дневни ред скупштине банке 
и предлаже да се размотри доношење одговарајућих одлука; 

4) наложити органима управљања банке да, по потреби, израде план 
преговора о реструктурирању дуга с повериоцима банке, у складу с планом 
опоравка; 

5) наложити промене у пословној стратегији банке; 

6) наложити банци да ступи у контакт с потенцијалним купцима. 

Решењем о изрицању мера из става 1. овог члана утврђује се рок у којем 
је банка дужна да поступи у складу с тим мерама и да Народној банци Србије 
достави одговарајући доказ о томе. 
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У случају из става 1. овог члана, Народна банка Србије ће прибавити све 
потребне информације за ажурирање плана реструктурирања и припрему за 
могуће спровођење поступка реструктурирања, као и за процену вредности 
имовине и обавеза банке из члана 128з овог закона. 

Кад утврди да ли је банка благовремено поступила у складу с мерама из 
става 1. овог члана (и у којој мери) – Народна банка Србије обуставиће 
поступак контроле банке или ће банци изрећи нову меру из тог става, односно 
неку од мера из члана 110. овог закона, у складу с критеријумима из члана 116. 
овог закона. 

Разрешење члана органа управљања или другог лица на 
руководећем положају у банци 

Члан 114. 

У случају знатног погоршања финансијског стања банке или теже 
повреде закона, прописа Народне банке Србије и других прописа или статута 
банке, када оцени да мере из члана 113. овог закона нису довољне да поправе 
такво стање у банци – Народна банка Србије може решењем наложити 
разрешење свих или појединих чланова органа управљања банке, односно 
смену других лица на руководећем положају у банци, и то без обзира на 
испуњеност других услова за разрешење чланова органа управљања из члана 
72. став 7. овог закона.  

Решењем из става 1. овог члана Народна банка Србије може лицу из тог 
става и да: 

1) забрани или ограничи обављање било које активности у банци; 

2) забрани или ограничи посредно или непосредно остваривање 
гласачког права у банци; 

3) захтева да отуђи директно или индиректно власништво које има у 
банци, у року који она одреди; 

4) забрани вршење функције у било којој банци или члану банкарске 
групе или учествовање у обављању активности у банци или банкарској групи 
без претходне сагласности Народне банке Србије.  

Нови чланови органа управљања, односно друга лица на руководећем 
положају именују се у складу са овим законом и морају да испуњавају све 
прописане услове за то именовање. 

Привремена управа 

Члан 115. 

Народна банка Србије може донети решење о именовању једног или 
више привремених управника банке када оцени да мере из члана 114. овог 
закона нису довољне да се поправи стање у банци.  

Циљеви и задаци привремене управе одређују се у решењу из става 1. 
овог члана, а могу се односити на утврђивање правог финансијског стања у 
банци, управљање целокупним пословањем банке или његовим делом како би 
се очувао или поново успоставио одговарајући финансијски положај банке 
и/или њено стабилно и сигурно пословање и сл. 

Привремени управник се именује најдуже на годину дана, а његов 
мандат се, изузетно, може продужити ако Народна банка Србије утврди да су и 
даље испуњени услови из става 1. овог члана. Народна банка Србије може у 
било ком тренутку током мандата привременог управника донети решење којим 
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се он разрешава функције, а може и изменити његова овлашћења и обавезе 
утврђене решењем о именовању. 

Привремени управник мора бити лице независно од банке и испуњавати 
услове из члана 72. овог закона. 

Решењем из става 1. овог члана, Народна банка Србије одређује да ли 
привремени управник замењује управни и извршни одбор банке или управља 
банком заједно са овим органима, утврђује овлашћења и обавезе привременог 
управника, а нарочито поделу одговорности између привременог управника и 
ових органа, као и акте и правне радње поводом којих ти органи морају 
прибавити мишљење привременог управника, односно његову сагласност – ако 
је одређено да заједно управљају банком. 

Решењем из става 1. овог члана може бити утврђено да је привремени 
управник дужан да пре предузимања одређених правних радњи прибави 
сагласност Народне банке Србије, а ова сагласност му је неопходна да би 
могао да сазове скупштину банке и одреди дневни ред седнице ове скупштине. 

Привремени управник доставља Народној банци Србије извештај о 
пословању банке и њеном финансијском стању, као и о радњама које је 
предузео при извршавању својих дужности најмање тромесечно, а на захтев 
Народне банке Србије и чешће. Привремени управник је дужан да извештај 
Народној банци Србије поднесе и на почетку и на крају свог мандата. 

Народна банка Србије на својој интернет презентацији објављује 
именовање привременог управника, осим када привремени управник нема 
овлашћење да заступа банку. 

Увођење привремене управе, именовање и разрешење привременог 
управника, као и престанак привремене управе у банци уписују се у регистар 
привредних субјеката даном доношења решења из става 1. овог члана, које 
Народна банка Србије доставља агенцији надлежној за вођење регистра 
привредних субјеката (у даљем тексту: Агенција за привредне регистре) истог 
дана када га је донела. 

Народна банка Србије прописује ближе услове и начин обављања 
привремене управе. 

Дискреционо право Народне банке Србије 

Члан 116. 

Одлуку о мери коју предузима према банци, Народна банка Србије 
доноси на основу дискреционе оцене следећих чинилаца: 

1) тежине утврђених неправилности; 

2) показане спремности и способности органа банке да отклоне 
утврђене неправилности; 

3) степена у коме банка угрожава финансијску дисциплину и несметано 
функционисање банкарског система. 

Код оцене тежине неправилности утврђених у пословању банке 
процењују се нарочито: 

1) финансијски положај банке; 

2) степен адекватности капитала у односу на преузете ризике; 

3) утицај учињене неправилности на будући положај банке; 

4) број утврђених неправилности и њихова међусобна зависност; 
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5) трајање и учесталост учињених неправилности; 

6) законитост рада банке. 

Код оцене показане спремности и способности органа банке да отклоне 
утврђене неправилности процењују се нарочито: 

1) способност руководства банке да идентификује, вреднује и надзире 
ризике из пословања банке и да управља њима; 

2) делотворност система унутрашњих контрола у банци и посебно 
функције унутрашње ревизије; 

3) ефикасност у отклањању раније утврђених неправилности, а 
нарочито у спровођењу раније изречених мера; 

4) степен сарадње управног и извршног одбора и лица на руководећем 
положају у банци са овлашћеним лицима током контроле. 

Код оцене степена у коме банка угрожава финансијску дисциплину и 
несметано функционисање банкарског система процењује се значај банке у 
финансијском систему, нарочито узимајући у обзир величину банке, њену 
повезаност са осталим учесницима у финансијском систему и заменљивост у 
том систему, као и сложеност њеног пословања и разгранатост њене пословне 
мреже.”. 

Члан 48. 
Чл. 117. до 121. и наслови изнад тих чланова бришу се. 

Члан 49. 
После члана 127. додају се чл. 127а до 127д и наслови изнад тих 

чланова, који гласе: 

„План опоравка банкарске групе 

127а 

Највише матично друштво банкарске групе над којом Народна банка 
Србије врши контролу на консолидованој основи у складу са овим законом 
дужно је да изради и Народној банци Србије достави план опоравка за 
банкарску групу којој припада (у даљем тексту: план опоравка банкарске групе), 
ради постизања стабилности и поновног успостављања одговарајућег 
финансијског положаја на нивоу банкарске групе као целине, а посебно банака 
као чланова ове групе, узимајући у обзир финансијски положај осталих чланова 
те групе. 

План опоравка банкарске групе сачињава се у складу с чл. 36а до 36г 
овог закона и садржи мере и активности из тих чланова које се односе на 
банкарску групу као целину, као и посебне мере и активности које ће се 
предузети на нивоу највишег матичног друштва и зависних друштава, узимајући 
у обзир потребу координације и међусобне усклађености тих мера и 
активности.  

Народна банка Србије, сходном применом члана 36в овог закона, 
оцењује да ли план опоравка банкарске групе испуњава услове утврђене у чл. 
36а до 36г овог закона, односно услове утврђене у ст. 1. и 2. овог члана. 

Народна банка Србије може, поред налога и мера из члана 36в овог 
закона, наложити да одређени чланови банкарске групе израде и доставе 
Народној банци Србије план опоравка на појединачном нивоу. 
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Ако није надлежна за надзор над одређеним чланом банкарске групе, 
Народна банка Србије може том члану наложити израду и достављање плана 
опоравка на појединачном нивоу након прибављања мишљења од регулаторног 
тела које врши надзор над пословањем тог члана. 

Народна банка Србије ближе прописује израду, садржај и оцену плана 
опоравка банкарске групе. 

Споразум о финансијској подршци унутар банкарске групе 

Члан 127б 

Банка, највише матично друштво банкарске групе над којом Народна 
банка Србије врши контролу на консолидованој основи у складу са овим 
законом и члан те банкарске групе могу с другим члановима банкарске групе 
закључити споразум ради обезбеђивања финансијске подршке оној страни овог 
споразума код које су испуњени услови за предузимање мера ране 
интервенције (у даљем тексту: споразум о финансијској подршци унутар 
банкарске групе), уз претходну сагласност Народне банке Србије. 

Финансијска подршка из става 1. овог члана може се пружити у облику 
кредита или зајма, гаранције или другог средства нематеријалне кредитне 
заштите или давања имовине која се може користити као средство обезбеђења. 

Споразумом о финансијској подршци унутар банкарске групе посебно се 
утврђује начин обрачуна накнаде коју је прималац финансијске подршке дужан 
да плати за подршку коју прима, као и обавеза утврђивања те накнаде у 
моменту пружања финансијске подршке.  

Права и обавезе из споразума о финансијској подршци унутар банкарске 
групе не могу се пренети на трећа лица. 

Банка, односно највише матично друштво банкарске групе и члан 
банкарске групе дужни су да објављују информације о томе да ли су закључили 
споразум о финансијској подршци унутар банкарске групе, са описом општих 
услова тог споразума и пословним именима чланова групе који су га 
закључили, као и да најмање једном годишње ажурирају ове информације. 

Народна банка Србије ближе прописује садржај информација из става 5. 
овог члана, као и услове, начин и рокове њиховог објављивања. 

Давање сагласности на споразум о финансијској подршци 
унутар банкарске групе 

127в 

Лице из члана 127б став 1. овог закона подноси Народној банци Србије 
захтев за давање претходне сагласности за закључење споразума о 
финансијској подршци унутар банкарске групе, уз који доставља текст 
предложеног споразума, као и другу документацију коју пропише Народна банка 
Србије. 

О захтеву из става 1. овог члана Народна банка Србије одлучује у року 
од четири месеца од дана пријема уредног захтева. 

Народна банка Србије може дати сагласност из става 1. овог члана само 
ако оцени да у тренутку подношења захтева за давање сагласности лице из тог 
става не испуњава услове за предузимање мера ране интервенције из члана 
113. овог закона, односно да друге стране споразума о финансијској подршци 
унутар банкарске групе не испуњавају услове за предузимање мера ране 
интервенције утврђене прописима њихових земаља порекла.  
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Решењем о давању сагласности из става 1. овог члана Народна банка 
Србије утврђује рок у којем су лица из члана 127б став 1. овог закона дужна да 
закључе споразум о финансијској подршци унутар банкарске групе, који не 
може бити дужи од годину дана од дана доношења овог решења. 

Након добијања сагласности из става 1. овог члана, управни одбор, 
односно надлежни орган управљања лица из тог става дужан је да предлог 
споразума за чије закључење је дата ова сагласност поднесе скупштини 
акционара, односно чланова на одобрење. Споразум о финансијској подршци 
унутар банкарске групе може произвести правно дејство тек након што га 
одобри скупштина акционара, односно чланова. 

Лице које је добило сагласност из става 1. овог члана дужно је да 
Народној банци Србије достави текст закљученог споразума о финансијској 
подршци унутар банкарске групе у року од 15 дана од дана његовог закључења, 
односно да, ако споразум није закључен у року од шест месеци од дана давања 
сагласности из тог става, Народну банку Србије обавести о разлозима због 
којих тај споразум није закључен.  

Орган управљања из става 5. овог члана дужан је да најмање једном 
годишње извештава Народну банку Србије и скупштину акционара, односно 
чланова о спровођењу споразума о финансијској подршци унутар банкарске 
групе и о спровођењу сваке одлуке донете у складу с тим споразумом. 

Народна банка Србије прописује ближе услове давања сагласности из 
става 1. овог члана. 

Услови пружања финансијске подршке унутар банкарске групе 

127г 

Лице из члана 127б став 1. овог закона може пружити финансијску 
подршку на основу споразума из тог става само ако су испуњени следећи 
услови: 

1) разумно је очекивати да ће пружена подршка знатно смањити 
финансијске потешкоће њеног примаоца; 

2) циљ пружања ове подршке јесте очување или поновно 
успостављање финансијске стабилности групе у целини или било којег члана 
групе и у интересу је даваоца подршке; 

3) финансијска подршка се пружа уз накнаду утврђену и обрачунату на 
начин утврђен овим споразумом; 

4) на основу података доступних органу управљања даваоца подршке 
у тренутку доношења одлуке о пружању те подршке, разумно је очекивати да ће 
њен прималац платити накнаду из тачке 3) овог става и да ће, ако је подршка 
пружена у облику кредита или зајма − вратити кредит или зајам, односно да ће, 
ако је подршка пружена у облику гаранције или средства обезбеђења − 
измирити обавезу која би настала ако гаранција или обезбеђење буду 
активирани; 

5) пружање финансијске подршке не би угрозило ликвидност или 
солвентност даваоца подршке; 

6) пружање финансијске подршке не би угрозило стабилност 
финансијског система Републике Србије; 

7) давалац подршке у тренутку пружања подршке поступа у складу са 
одредбама овог закона и прописа Народне банке Србије којима се уређују 
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капитал, ликвидност и велике изложености, а пружање финансијске подршке 
неће довести до повреде ових одредаба; 

8) пружање финансијске подршке не би угрозило могућност 
реструктурирања даваоца подршке. 

Орган управљања лица из става 1. овог члана доноси одлуку о пружању 
финансијске подршке унутар банкарске групе у складу са споразумом о овој 
подршци, у којој се посебно мора образложити циљ предложене финансијске 
подршке и испуњеност услова за пружање финансијске подршке из тог става. 

Народна банка Србије може ближе уредити услове из става 1. овог 
члана.  

Претходна оцена пружања финансијске подршке унутар 
банкарске групе 

127д 

Пре пружања финансијске подршке унутар банкарске групе, орган 
управљања лица које намерава да пружи ту подршку дужан је да обавештење о 
тој намери достави Народној банци Србије. 

Обавештење из става 1. овог члана нарочито садржи образложен 
предлог одлуке из члана 127г став 2. овог закона и детаљан опис предложене 
финансијске подршке, укључујући примерак споразума о финансијској подршци 
унутар банкарске групе. 

У року од пет радних дана од пријема уредног обавештења из става 2. 
овог члана, Народна банка Србије може забранити или ограничити пружање 
финансијске подршке − ако процени да услови за финансијску подршку групе из 
члана 127г став 1. овог закона нису испуњени.  

Решење којим се забрањује или ограничава пружање финансијске 
подршке унутар банкарске групе Народна банка Србије без одлагања доставља 
и регулаторном телу надлежном за надзор на консолидованој основи, као и 
регулаторном телу надлежном за надзор над чланом групе који би требало да 
ту подршку прими. 

Ако Народна банка Србије не донесе решење у року из става 3. овог 
члана – лице из става 1. тог члана може пружити финансијску подршку у складу 
са обавештењем које је доставило Народној банци Србије, али је о томе дужно 
да без одлагања обавести Народну банку Србије, односно регулаторно тело 
надлежно за надзор на консолидованој основи и регулаторно тело надлежно за 
надзор над чланом групе који прима финансијску подршку. 

Ако регулаторно тело у иностранству ограничи или забрани пружање 
финансијске подршке примаоцу подршке из Републике Србије, а план опоравка 
групе као меру опоравка предвиђа финансијску подршку унутар банкарске групе 
– Народна банка Србије може затражити од регулаторног тела надлежног за 
надзор на консолидованој основи да покрене поновну процену плана опоравка 
групе или, ако је план опоравка израђен на појединачној основи – да тај 
прималац поднесе измењени план опоравка.”. 

Члан 50. 
После члана 128. додају се глава Vа, чл. 128а до 128х и наслови изнад 

тих чланова, који гласе:  
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„Глава Vа 

РЕСТРУКТУРИРАЊЕ БАНКЕ 
О д е љ а к 1. 

Циљеви и начела 
Циљеви реструктурирања 

Члан 128а 

Реструктурирање банке спроводи се ради: 

1) остваривања континуитета у обављању критичних функција банке; 

2) избегавања знатног негативног утицаја на стабилност финансијског 
система; 

3) заштите буџетских и других јавних средстава; 

4) заштите депонената и инвеститора;  

5) заштите новчаних средстава и друге имовине клијената. 

Циљеви из става 1. овог члана (у даљем тексту: циљеви 
реструктурирања) једнаког су значаја а спровођењем поступка 
реструктурирања одређује се начин њиховог међусобног усклађивања у 
зависности од околности сваког појединачног случаја. 

Начела поступка реструктурирања 

Члан 128б 

Поступак реструктурирања спроводи се у складу са следећим начелима: 

1) губитке прво сносе акционари банке; 

2) повериоци банке сносе губитке након акционара, и то тако да се 
обезбеди једнак третман поверилаца чија су потраживања у истом исплатном 
реду у стечајном поступку према закону којим се уређују стечај и ликвидација 
банака и друштава за осигурање, осим ако овим законом није друкчије уређено; 

3) акционари и повериоци банке не могу да претрпе губитке веће од 
оних које би претрпели у случају спровођења стечајног поступка над банком; 

4) осигурани депозити су потпуно заштићени до висине осигураног 
износа утврђеног законом којим се уређује осигурање депозита; 

5) чланови органа управљања банком се разрешавају, осим ако овим 
законом није друкчије уређено; 

6) чланови органа управљања банком и лица на руководећем положају 
у банци дужни су да обезбеде сву помоћ која је неопходна да би се остварили 
циљеви реструктурирања;  

7) чланови органа управљања банком и друга лица која су допринела 
да банка испуни услов из члана 128ж став 1. тачка 1) овог закона одговарају, у 
складу са законом, за пропусте у свом раду и штету коју су проузроковали; 

8) примењују се мере заштите акционара и поверилаца банке, као и 
трећих лица, у складу са овим законом; 

9) ако се реструктурирање спроводи над чланом банкарске групе, 
умањују се негативне последице реструктурирања по друге чланове банкарске 
групе и стабилност финансијског система. 
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О д е љ а к 2. 

Планирање реструктурирања 
План реструктурирања банке 

Члан 128в 

Народна банка Србије израђује план реструктурирања за сваку банку. 

Планом реструктурирања предвиђени су примена одговарајућих 
инструмената и мера реструктурирања и вршење овлашћења Народне банке 
Србије након доношења одлуке о реструктурирању, ако буду испуњени услови 
за реструктурирање банке у складу са овим законом. 

При доношењу одлуке о реструктурирању банке, односно о примени 
одговарајућих инструмената реструктурирања, Народна банка Србије није 
дужна да примени инструменте реструктурирања предвиђене планом 
реструктурирања за ту банку. 

Народна банка Србије ажурира планове реструктурирања најмање 
једном годишње. 

Народна банка Србије је дужна да план реструктурирања ажурира и у 
случају промене правне или организационе структуре банке, промене у њеном 
пословању или њеног финансијског положаја, када ове промене имају 
материјални значај за примену плана реструктурирања, као и у случају других 
промена које утичу на садржину тог плана и могућност његове примене. 

План реструктурирања банке нарочито садржи: 

1) кратак приказ кључних елемената плана реструктурирања; 

2) кратак приказ битних промена које су наступиле у банци након 
последње измене плана реструктурирања; 

3) приказ начина на који би, у мери у којој је то неопходно, банка могла 
одвојити критичне функције и кључне пословне активности од осталих послова, 
како би обезбедила континуитет пословања у случају испуњења услова за 
реструктурирање;  

4) рокове за спровођење битних елемената плана реструктурирања; 

5) детаљан опис процене могућности реструктурирања и опис мера 
потребних за отклањање препрека за реструктурирање, утврђених у складу с 
чланом 128ђ овог закона;  

6) опис процедура за утврђивање тржишне вредности критичних 
функција, кључних пословних активности и имовине банке; 

7) детаљан опис начина на који се обезбеђује континуирано 
прибављање ажурираних информација и података од банке;  

8) образложење начина на који ће се обезбедити финансирање 
примене различитих могућности (опција) и инструмената реструктурирања 
предвиђених планом реструктурирања, које се не може заснивати на 
претпоставци коришћења ванредне финансијске подршке, кредита за 
одржавање ликвидности или кредита за ликвидност са средствима 
обезбеђења, роком отплате и каматним стопама који одступају од уобичајених; 

9) детаљан опис различитих могућности за примену инструмената 
реструктурирања, с роковима за њихово спровођење, а на основу разматрања 
различитих ситуација у којима могу наступити озбиљни макроекономски и 
финансијски поремећаји значајни за пословање те банке; 
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10) опис могућих системских последица реструктурирања банке; 

11) опис различитих могућности за очување приступа платним услугама 
и системима и оцену преносивости средстава клијената; 

12) анализу последица плана реструктурирања на запослене, 
укључујући и анализу трошкова који поводом тога могу настати;  

13) план пружања информација средствима јавног информисања и 
јавности у вези с реструктурирањем банке;  

14) минималне захтеве за капиталом и подобним обавезама из члана 
128о и рок у којем је банка дужна да достигне прописани ниво тих захтева; 

15) опис активности и система у банци који су неопходни за 
континуирано обављање оперативних послова банке; 

16) анализу о томе када, како и под којим условима банка може поднети 
захтев за коришћење кредита за одржавање ликвидности или других олакшица 
које може одобрити Народна банка Србије, као и каква би се средства 
обезбеђења за коришћење тих кредита и олакшица очекивала. 

Након израде плана реструктурирања, Народна банка Србије доставља 
банци податке из става 6. тачка 1) овог члана. 

Банка је дужна да Народној банци Србије, на њен захтев, пружи сву 
потребну помоћ, као и информације и податке који су јој потребни у поступку 
израде и ажурирања плана реструктурирања. 

Народна банка Србије ближе прописује садржај информација и података 
из става 8. овог члана, као и начин и рокове за њихово достављање. 

План реструктурирања банкарске групе 

Члан 128г 

Народна банка Србије израђује план реструктурирања банкарске групе 
над којом врши надзор на консолидованој основи у складу са одредбама овог 
закона (у даљем тексту: план реструктурирања банкарске групе), који обухвата 
реструктурирање било највишег матичног друштва банкарске групе, било 
других чланова те групе. 

На израду плана реструктурирања банкарске групе сходно се примењују 
одредбе члана 128в ст. 1. до 4. овог закона. 

План реструктурирања банкарске групе нарочито садржи: 

1) опис активности и мера које ће се предузети према члановима 
банкарске групе;  

2) детаљан опис различитих могућности за примену инструмената 
реструктурирања банкарске групе на основу разматрања различитих ситуација 
у којима могу наступити озбиљни макроекономски и финансијски поремећаји 
значајни за пословање те групе; 

3) образложење начина на који ће се обезбедити финансирање 
примене различитих могућности (опција) и инструмената реструктурирања 
банкарске групе предвиђених овим планом, које се не може заснивати на 
претпоставци коришћења ванредне финансијске подршке, кредита за 
одржавање ликвидности или кредита за ликвидност са средствима 
обезбеђења, роком отплате и каматним стопама који одступају од уобичајених; 

4) процену могућности предузимања међусобно усклађених активности 
и мера за реструктурирање банкарске групе када надзор над њених члановима 
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не врши само Народна банка Србије, укључујући мере продаје групе у целини 
трећем лицу и раздвајање кључних пословних активности које обављају 
одређени чланови те групе, као и опис мера потребних за отклањање препрека 
за реструктурирање посебно у вези с међусобним усклађивањем активности 
различитих надлежних органа; 

5) опис могућности сарадње са страним регулаторним телима и 
телима надлежним за реструктурирање, а у вези с реструктурирањем 
банкарске групе, када чланови банкарске групе имају седиште изван Републике 
Србије;  

6) опис мера за одвајање појединих функција или пословних 
активности које су неопходне ради отклањања препрека за несметано 
реструктурирање банкарске групе; 

7) опис других мера и активности које ће предузети ради 
реструктурирања банкарске групе а које нису изричито утврђене овим законом. 

Одредбе члана 128в ст. 7. и 8. овог закона сходно се примењују на 
обавезе највишег матичног друштва и члана банкарске групе када Народна 
банка Србије израђује план реструктурирања банкарске групе. 

Процена могућности реструктурирања  

Члан 128д 

При изради и ажурирању плана реструктурирања Народна банка Србије 
процењује да ли је банку могуће реструктурирати, идентификује и анализира 
препреке за њено реструктурирање, односно утврђује које мере се могу 
предузети како би се те препреке отклониле.  

Сматраће се да је банку могуће реструктурирати ако је над њом могуће 
спровести поступак стечаја или ликвидације или поступак реструктурирања, под 
условом да спровођење тих поступака, у мери у којој је то могуће, не доведе до 
наступања значајних негативних последица на стабилност финансијског 
система и да се њиховим спровођењем обезбеђује континуитет обављања 
критичних функција банке.  

При процени могућности реструктурирања банке, Народна банка Србије 
нарочито узима у обзир: 

1) могућност остваривања циљева реструктурирања применом 
расположивих инструмената реструктурирања;  

2) последице реструктурирања банке на стабилност финансијског 
система, привреду Републике Србије и поверење грађана у банкарски систем, 
као и то да ли ће примена инструмената реструктурирања спречити ширење 
негативних последица неспособности банке да настави да послује на банкарски 
систем; 

3) последице реструктурирања банке на повериоце, депоненте, 
уговорне стране и запослене;  

4) последице реструктурирања банке на несметано функционисање 
платног система и система за поравнање хартија од вредности; 

5) способност банке да обезбеди континуитет обављања критичних 
функција и кључних пословних активности; 

6) ниво усклађености правне и организационе структуре с критичним 
функцијама и кључним пословним активностима које се обављају у банци; 
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7) способност банке да у складу с већ закљученим пословима и 
могућностима обезбеди минималне кадровске и инфраструктурне капацитете, 
као и финансирање, ликвидност и капитал који су довољни да одржавају 
критичне функције и кључне пословне активности; 

8) одвојеност кључних пословних активности од осталих активности 
банке; 

9) применљивост процедура и мера за управљање ризицима; 

10) износ и врсту подобних обавеза из члана 128њ овог закона; 

11) адекватност управљања ризицима информационог система у вези 
са обезбеђивањем приступа информацијама и подацима неопходним за 
спровођење поступка реструктурирања.  

Процена могућности реструктурирања банке не може се заснивати на 
претпоставци коришћења ванредне финансијске подршке, кредита за 
одржавање ликвидности или кредита за ликвидност са средствима 
обезбеђења, роком отплате и каматним стопама који одступају од уобичајених. 

При изради и ажурирању плана реструктурирања банкарске групе, 
Народна банка Србије процењује могућност реструктурирања банкарске групе 
сходном применом ст. 1. до 4. овог члана. 

Отклањање препрека за реструктурирање  

Члан 128ђ 

Ако у складу с чланом 128д овог закона процени да постоје значајне 
препреке за реструктурирање банке, Народна банка Србије ће банци решењем 
наложити да јој достави предлог могућих мера за решавање или отклањање 
ових препрека, и то у року од четири месеца од дана пријема тог решења. 

Ако оцени да мере које је банка предложила у складу са ставом 1. овог 
члана не могу ефективно умањити, односно отклонити препреке за 
реструктурирање, Народна банка Србије донеће решење којим ће банци 
наложити да предузме друге мере за решавање или отклањање препрека из тог 
става и утврдити рокове за примену тих мера. 

У случају из става 2. овог члана, Народна банка Србије може нарочито 
наложити банци: 

1) да измени споразум о финансијској подршци унутар банкарске групе 
или размотри закључење тог споразума ако већ није закључен, односно да 
закључи уговор о пружању одговарајућих услуга било унутар групе било с 
трећим лицима; 

2) да ограничи изложеност према једном лицу или групи повезаних 
лица;  

3) да редовно доставља додатне информације и податке значајне за 
реструктурирање банке или да достави одређене информације и податке 
значајне за то реструктурирање у појединачном случају; 

4) да отуђи одређени део имовине; 

5) да ограничи или престане да обавља или развија одређену врсту 
послова, односно да не започиње нове послове или да престане да их даље 
развија;  

6) да изврши, односно обезбеди одговарајуће правне и/или 
организационе промене банке и/или било ког другог члана банкарске групе којој 
ова банка припада, како би се смањила сложеност те банке и/или групе и 
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омогућило одвајање њених критичних функција од осталих послова током 
спровођења поступка реструктурирања;  

7) да обезбеди подобне обавезе за покриће губитака који испуњавају 
услове из чл. 128њ и 128о овог закона;  

8) да предузме друге мере ради испуњења минималног захтева за 
капиталом и обавезама из тачке 7) овог става, који су прописани у члану 128о 
овог закона. 

При доношењу решења из става 2. овог члана, Народна банка Србије 
оцењује могуће последице премене мера из тог решења на стабилност 
финансијског система и на пословање и стабилност банке. 

Банка је дужна да Народној банци Србије достави план за усклађивање 
с мерама утврђеним у решењу из става 2. овог члана, у року од месец дана од 
дана пријема тог решења. 

На отклањање препрека за реструктурирање банкарске групе сходно се 
примењују ст. 1. до 5. овог члана. 

Према члану банкарске групе са седиштем у Републици Србији над 
којим не врши надзор Народна банка Србије предузеће мере из овог члана 
након прибављања мишљења од регулаторног тела које врши надзор над 
пословањем тог члана. 

О д е љ а к 3. 

Отпис и конверзија капитала 
Члан 128е 

Пре покретања поступка реструктурирања Народна банка Србије може 
извршити отпис одговарајућих елемената капитала банке или њихову 
конверзију у акције или друге власничке инструменте те банке, а након 
покретања тог поступка отпис или конверзију капитала врши пре примене 
одговарајућег инструмента реструктурирања. 

Народна банка Србије може донети решење којим се врши отпис или 
конверзија капитала банке пре покретања поступка реструктурирања банке ако 
је утврдила да је испуњен најмање један од следећих услова: 

1) испуњени су услови за покретање поступка реструктурирања из 
члана 128ж овог закона; 

2) банка вероватно неће моћи да настави да послује у смислу члана 
128ж овог закона ако се не изврши овај отпис или конверзија, а није вероватно 
да би било која друга мера банке или лица из приватног сектора, нити мера 
предузета у поступку контроле у складу са овим законом, осим тог отписа, 
односно конверзије, могла у разумном року отклонити сметње за наставак 
пословања банке, узимајући у обзир све околности појединачног случаја; 

3) ако је банка затражила ванредну финансијску подршку, осим у 
случају из члана 128ж став 2. тачка 4) подтач. 1), 2) и 3) овог закона. 

Отпис и конверзија из става 1. овог члана врше се без сагласности 
акционара, депонената и других поверилаца банке или било ког трећег лица.  

Пре него што изврши отпис или конверзију из става 1. овог члана, 
Народна банка Србије дужна је да обезбеди независну процену имовине и 
обавеза банке из члана 128з овог закона, на основу које се врши обрачун 
износа отписа, односно нивоа конверзије елемената капитала потребног за 
покриће губитака и/или докапитализацију банке. 
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Народна банка Србије врши отпис, односно конверзију капитала банке 
према следећем редоследу:  

1) прво се умањује основни капитал, сразмерно износу губитака до 
износа тог капитала, а Народна банка Србије према акционарима банке 
предузима једну или обе мере из члана 128р став 1. овог закона; 

2) елементи допунског капитала отписују се и/или конвертују у акције 
банке које се могу укључити у основни капитал банке у мери у којој је то 
потребно за остварење циљева реструктурирања или до укупног износа тих 
елемената капитала, у зависности од тога шта је мање. 

У случају отписа елемената капитала престају обавезе по том основу 
према имаоцу одговарајућег елемента капитала у отписаном износу тог 
елемента, осим већ обрачунатих обавеза, а овом имаоцу не исплаћује се 
никаква накнада по основу овог отписа.  

За потребе спровођења конверзије из става 5. тачка 2) овог члана, 
Народна банка Србије може наложити банци да имаоцима одређених 
елемената капитала из те тачке изда акције које се могу укључити у основни 
капитал банке. 

Ближе услове конверзије елемената капитала из става 7. овог члана 
прописује Народна банка Србије. 

Ако би конверзија елемената капитала банке довела до стицања или 
повећања власништва у банци преко процената прописаних у члану 94. став 1. 
овог закона − Народна банка Србије благовремено оцењује испуњеност услова 
за давање сагласности за стицање власништва, тако да ова оцена не утиче на 
одлагање ове конверзије. 

Сматра се да банкарска група неће моћи да настави да послује у смислу 
става 2. тачка 2) овог члана када не поступа или је вероватно да неће 
поступити у складу са одредбама овог закона којима се уређују показатељи који 
се тичу управљања ризицима на нивоу банкарске групе, услед чега јој Народна 
банка Србије може изрећи меру из овог закона, а нарочито ако је претрпела или 
ће вероватно претрпети губитке у висини свог целокупног капитала или његовог 
знатног дела.  

На отпис и конверзију елемената капитала члана банкарске групе који 
није банка сходно се примењују ст. 1. до 8. овог члана. 

Према члану банкарске групе са седиштем у Републици Србији над 
којим не врши надзор, Народна банка Србије извршиће отпис и конверзију 
елемената капитала, након прибављања мишљења од регулаторног тела које 
врши надзор над пословањем тог члана. 

О д е љ а к 4. 

Покретање поступка реструктурирања 
Услови за покретање поступка реструктурирања 

Члан 128ж 

Народна банка Србије покреће поступак реструктурирања када утврди 
да су испуњени следећи услови: 

1) да је стање банке такво да она не може или вероватно неће моћи да 
настави да послује; 

2) да није вероватно да би било која друга мера банке или лица из 
приватног сектора, мера предузета у поступку контроле у складу са овим 
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законом или мера из члана 128е овог закона − могла у разумном року отклонити 
сметње за наставак пословања банке, узимајући у обзир све околности 
појединачног случаја;  

3) да је реструктурирање банке у јавном интересу.  

У смислу овог закона, сматра се да је стање банке такво да она не може 
или вероватно неће моћи да настави да послује ако је испуњен најмање један 
од следећих услова: 

1) разлози из члана 130. овог закона због којих би Народна банка 
Србије могла одузети дозволу за рад су наступили или је вероватно да ће 
ускоро наступити, нарочито кад су у пословању банке настали губици који би се 
покрили на терет целог или знатног износа капитала банке или кад је вероватно 
да ће такви губици настати; 

2) ако је имовина банке мања од њених обавеза или је вероватно да ће 
то ускоро бити; 

3) ако је банка неликвидна или је вероватно да ће то ускоро бити, осим 
ако јој је одобрена финансијска подршка из тачке 4) подтач. (1) и (2) овог става; 

4) ако је банка затражила ванредну финансијску подршку, осим у 
изузетном случају када се, узимајући у обзир начела из члана 128б тач. 1) и 2) 
овог закона, та подршка даје солвентној банци ради отклањања озбиљног 
поремећаја у економији и очувања стабилности финансијског система, као 
привремена и сразмерна мера, и то у једном од следећих облика: 

(1) гаранције коју Република Србија даје у корист Народне банке Србије 
за измирење обавеза банке по основу кредита за одржавање ликвидности или 
других олакшица одобрених банци под условима које је утврдила Народна 
банка Србије; 

(2) гаранције Републике Србије за нове обавезе банке; 

(3) докапитализације или куповине власничких инструмената под 
условима који банци не дају предност на тржишту, до износа потребног да се 
отклони мањак капитала, под условима које утврђује Народна банка Србије – и 
то само ако у тренутку пружања ове подршке нису испуњени услови из тач. 1) 
до 3) овог става, као ни услови за отпис и конверзију капитала из члана 128е 
овог закона. 

Сматра се да је реструктурирање у јавном интересу, у смислу става 1. 
овог члана, ако је реч о системски значајној банци, као и у случају када би се 
спровођењем реструктурирања могао на одговарајући начин остварити један 
или више циљева реструктурирања који се не би могао остварити у истој мери 
спровођењем стечајног или ликвидационог поступка над банком. 

Ради утврђивања да ли је реструктурирање у јавном интересу, а 
узимајући у обзир процену из члана 128з овог закона извршену пре 
реструктурирања банке, Народна банка Србије дужна је нарочито да изради 
извештај о тесту најмањих трошкова, којим се утврђује да ли би спровођење 
поступка реструктурирања и примена појединих инструмената и мера 
реструктурирања били целисходнији од спровођења стечајног или 
ликвидационог поступка над банком, нарочито узимајући у обзир могуће 
трошкове исплате осигураних депозита и одобравања финансијске подршке, 
као и ограничења прописана чланом 128х овог закона. 

Народна банка Србије доставља Агенцији, ради давања мишљења, 
нацрт извештаја из става 4. овог члана. 



35 
 

Агенција је дужна да Народној банци Србије достави мишљење на нацрт 
извештаја из става 4. овог члана, у року од пет дана од дана достављања овог 
нацрта. 

Након пријема мишљења из става 6. овог члана, односно ако мишљење 
није достављено након протека рока из тог става – Народна банка Србије 
израђује коначни извештај о тесту најмањих трошкова. 

Предузимање мера ране интервенције из чл. 113. до 115. овог закона 
није предуслов за покретање поступка реструктурирања. 

Банка је дужна да без одлагања обавести Народну банку Србије о 
наступању околности из става 1. тачка 1) овог члана. 

Када прими обавештење из става 9. овог члана или ако током вршења 
контроле или на други начин сазна да су наступиле околности из тог става – 
Народна банка Србије без одлагања утврђује да ли су испуњени услови из 
става 1. овог члана. 

На испуњеност услова за покретање поступка реструктурирања 
банкарске групе сходно се примењују ст. 1. до 10. овог члана.  

Независна процена вредности имовине и обавеза банке 

Члан 128з 

Пре покретања поступка реструктурирања, Народна банка Србије дужна 
је да обезбеди независну, поштену и реалистичну процену вредности имовине 
и обавеза банке. 

Процена из става 1. овог члана врши се ради пружања одговарајућих 
информација и података Народној банци Србије за утврђивање испуњености 
услова за реструктурирање банке, односно за избор одговарајућег инструмента 
и мере реструктурирања ако утврди да су ти услови испуњени, као и да би се 
обезбедило да су сви губици банке у потпуности приказани у њеним пословним 
књигама и финансијским извештајима. 

Процену из става 1. овог члана врши ревизор с листе из члана 52. став 
3. овог закона или друго лице у складу с прописом Народне банке Србије. 

Лице из става 3. овог члана мора бити независно од било ког органа 
јавне власти или институције којој је поверено вршење јавних овлашћења, као и 
од банке на коју се процена односи или банкарске групе чији је та банка члан. 

Процена из става 1. овог члана заснива се на опрезним претпоставкама, 
укључујући опрезну оцену нивоа губитака насталих услед наступања статуса 
неизмирења обавеза дужника, а не може се заснивати на претпоставци 
коришћења ванредне финансијске подршке, кредита за одржавање 
ликвидности или кредита за ликвидност са средствима обезбеђења, роком 
отплате и каматним стопама који одступају од уобичајених.  

При вршењу процене из става 1. овог члана узима се у обзир и могуће 
потраживање Народне банке Србије по основу надокнаде трошкова у вези са 
спровођењем поступка реструктурирања, као и трошкови камата и надокнада за 
евентуално коришћење зајмова или гаранција који су обезбеђени банци из 
средстава за финансирање реструктурирања.  

Уз процену из става 1. овог члана прилажу се ажурни финансијски 
извештаји банке, са анализом и проценом рачуноводствене вредности 
имовине, као и пописом неизмирених билансних и ванбилансних обавеза 
приказаних у пословним књигама и евиденцијама банке с навођењем исплатних 
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редова у које би се обавезе разврстале у складу са законом којим се уређују 
стечај и ликвидација банака и друштава за осигурање.  

Процена из става 1. овог члана обавезно обухвата и процену укупног 
износа који би припао сваком исплатном реду поверилаца у случају 
спровођења стечајног поступка, али не искључује обавезу спровођења посебне 
независне процене из члана 128ћ овог закона.  

Ако због хитности није могуће извршити процену у складу са ст. 7. и 8. 
овог члана – лице из става 3. овог члана врши прелиминарну процену, која је 
привремена и користи се у поступку реструктурирања док то лице не изврши 
коначну процену вредности имовине и обавеза банке (у даљем тексту: коначна 
процена). 

Изузетно, ако пре покретања поступка реструктурирања није могуће 
обезбедити независну процену из става 1. овог члана – Народна банка Србије 
врши прелиминарну процену вредности имовине и обавеза банке, која је 
привремена и користи се у овом поступку док лице из става 3. овог члана не 
изврши коначну процену.  

Прелиминарном проценом из ст. 9. и 10. овог члана предвиђају се и 
резерве за додатне губитке, што се посебно образлаже.  

Народна банка Србије може покренути поступак реструктурирања и 
применити инструменте и мере реструктурирања и на основу прелиминарне 
процене из ст. 9. и 10. овог члана.  

У случају из ст. 9. и 10. овог члана, као и у другим случајевима у којима 
процена из става 1. овог члана није извршена пре покретања поступка 
реструктурирања у складу са условима из овог члана – лице из става 3. овог 
члана је дужно да изврши коначну процену чим се за то испуне одговарајући 
услови.  

Ако је вредност нето имовине банке утврђена коначном проценом већа 
од вредности ове имовине утврђене прелиминарном проценом – Народна 
банка Србије може решењем изменити износе потраживања поверилаца или 
акционара чија су потраживања отписана или ће бити отписана применом 
инструмента реструктурирања из члана 128њ овог закона, односно наложити 
банци за посебне намене, Агенцији или правном лицу из члана 128н овог 
закона да изврши додатно плаћање банци, односно акционарима по основу 
преноса акција, имовине или обавеза. 

Процена из става 1. овог члана саставни је део образложења решења из 
чл. 128е и 128и овог закона и може се оспорити само тужбом против тих 
решења. 

Народна банка Србије врши избор лица из става 3. овог члана које ће 
вршити процену из тог става, а накнада за вршење ове процене пада на терет 
банке.  

Одредбе овог члана сходно се примењују на независну процену имовине 
и обавеза члана банкарске групе. 

Народна банка Србије прописује ближе услове и начин вршења процене 
из овог члана.  

Решење о покретању поступка реструктурирања 

Члан 128и 

Ако утврди да су испуњени услови из члана 128ж овог закона Народна 
банка Србије доноси решење о покретању поступка реструктурирања. 
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Решењем из става 1. овог члана утврђују се инструменти и мере 
реструктурирања банке или члана банкарске групе, на основу резултата теста 
најмањих трошкова из члана 128ж став 7. овог закона. 

Решењем из става 1. овог члана може се утврдити да ће се инструменти 
и мере реструктурирања банке предузети и према члану банкарске групе са 
седиштем у Републици Србији над којим надзор не врши Народна банка Србије 
само ако и највише матично друштво и тај члан испуњавају услове из члана 
128ж овог закона, и то након прибављања мишљења од регулаторног тела које 
врши надзор над пословањем тог члана. 

Ако се поступак реструктурирања покреће над банком којој је одузета 
дозвола за рад, решење из става 1. овог члана доноси се истовремено с 
решењем о одузимању дозволе за рад банци. 

Решење из става 1. овог члана доставља се истог дана када је донето 
банци, Агенцији, министарству надлежном за послове финансија, Агенцији за 
привредне регистре и оператору система из члана 128у став 5. овог закона у 
ком учествује банка. 

Покретање поступка реструктурирања над банком уписује се у регистар 
привредних субјеката даном доношења решења из става 1. овог члана. 

Сажетак решења из става 1. овог члана са објашњењем последица 
поступка реструктурирања на кориснике финансијских услуга које пружа банка 
објављује се на интернет презентацији Народне банке Србије и банке. 

Правни послови које је банка закључила до дана доношења решења из 
става 1. овог члана остају на снази, а примена инструмента и мера 
реструктурирања, као ни било која друга околност која је у непосредној вези с 
тим инструментима и мерама не може сама по себи бити разлог за другу 
уговорну страну да раскине или анексира закључене уговоре, нити да захтева 
пребијање или активирање средстава обезбеђења по тим уговорима, под 
условом да се обавезе из тих послова несметано извршавају. 

Овлашћења Народне банке Србије у поступку реструктурирања 

Члан 128ј 

Народна банка Србије у поступку реструктурирања предузима све мере 
за које утврди да су неопходне да би обезбедила примену инструмената 
реструктурирања.  

Мере из става 1. овог члана обухватају нарочито: 

1) разрешење управног и извршног одбора банке;  

2) преузимање овлашћења управног одбора, извршног одбора и 
скупштине банке и поверавање тих овлашћења посебном управнику из члана 
128к овог закона;  

3) смањење номиналне вредности (отпис) и поништење акција банке;  

4) издавање обичних и преференцијалних акција банке;  

5) укидање права на даље стицање акција;  

6) захтевање од Комисије за хартије од вредности да поништи решење 
о одобрењу објављивања проспекта, односно решење о одобрењу проспекта за 
укључење хартија од вредности на регулисано тржиште;  

7) анексирање и раскид уговора које је закључила банка;  
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8) захтевање од Агенције да банка у стечају чије су имовина и обавезе 
пренете на стицаоца пружи стицаоцу оперативну помоћ неопходну да би 
делотворно наставио да обавља послове који су му пренети;  

9) захтевање од суда да застане с поступком у коме је процесна страна 
банка, најдуже до окончања поступка реструктурирања; 

10) привремено обустављање свих плаћања и извршења других 
обавеза по уговорима које је закључила банка и суспензију права друге 
уговорне стране на отказивање уговора и активирање средстава обезбеђења − 
од тренутка објављивања решења о привременом обустављању до поноћи 
наредног радног дана, осим обавеза по основу осигураних депозита и обавеза 
према платним системима и системима за поравнање хартија од вредности који 
су у складу са законом одређени као битни системи, односно оператерима тих 
система и учесницима у тим системима, које су настале по основу учешћа у тим 
системима. 

Народна банка Србије има право приступа свим подацима који су јој 
потребни у поступку реструктурирања банке, на начин прописан у члану 102. 
овог закона, а банка, запослени у банци, акционари и друга лица дужни су да јој 
на захтев обезбеде овај приступ, односно доставе ове податке. 

Посебна управа 

Члан 128к 

Народна банка Србије доноси решење о увођењу посебне управе у 
банци у реструктурирању, којим именује једног или више посебних управника, 
ако оцени да би промена начина управљања и руковођења банком допринела 
остваривању циљева реструктурирања. 

Решење из става 1. овог члана Народна банка Србије може донети у 
било ком тренутку у поступку реструктурирања. 

Народна банка Србије је дужна да донесе решење из става 1. овог члана 
када се поступак реструктурирања покреће над банком којој се одузима дозвола 
за рад. 

Посебни управник се именује најдуже на годину дана, а његов мандат се, 
изузетно, може продужити за још годину дана ако Народна банка Србије 
процени да је то потребно да би се окончале започете активности ради 
остваривања циљева реструктурирања, односно да су и даље испуњени услови 
из става 1. овог члана.  

Решењем из става 1. овог члана утврђује се висина накнаде за рад 
посебног управника, која пада на терет банке. 

Народна банка Србије може у току мандата посебног управника донети 
решење којим се он разрешава функције и именује други посебни управник. 

Посебни управник мора бити лице независно од банке и испуњавати 
услове из члана 72. овог закона.  

Даном доношења решења из става 1. овог члана престају функције 
члановима управног и извршног одбора банке и овлашћења скупштине банке, а 
овлашћења и дужности управног и извршног одбора и скупштине банке 
преузима посебни управник.  

Посебни управник дужан је да предузме све мере потребне за 
остваривање циљева реструктурирања, као и да примени инструменте и мере 
реструктурирања, у складу с решењем Народне банке Србије из члана 128и 
овог закона.  
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Посебни управник може ангажовати, о трошку банке, независне 
стручњаке у области банкарског и финансијског права, рачуноводства или друге 
одговарајуће струке, под условима које одобрава Народна банка Србије. 

Посебни управник доставља Народној банци Србије извештај о 
пословању банке и њеном финансијском стању, као и радњама које је предузео 
при извршавању својих дужности, најмање тромесечно, а на захтев Народне 
банке Србије и чешће. Посебни управник је дужан да извештај Народној банци 
Србије поднесе и на почетку и на крају свог мандата. 

Контролу над вршењем функција и овлашћења посебног управника врши 
Народна банка Србије. 

Решењем из става 1. овог члана могу бити утврђена извесна ограничења 
функција и овлашћења посебног управника, као и његова дужност да, пре 
предузимања одређених правних радњи, прибави сагласност Народне банке 
Србије. 

Народна банка Србије на својој интернет презентацији објављује 
именовање посебног управника. 

Увођење посебне управе, именовање и разрешење посебног управника 
и престанак посебне управе у банци уписују се у регистар привредних субјеката 
даном доношења решења из става 1. овог члана, које Народна банка Србије 
доставља Агенцији за привредне регистре истог дана када га је донела.  

О д е љ а к 5. 

Инструменти реструктурирања 
Врсте и основна обележја инструмената реструктурирања 

Члан 128л 

Инструменти реструктурирања су: 
1) продаја акција, односно имовине и обавеза; 

2) пренос акција, односно имовине и обавеза банци за посебне намене 
(у даљем тексту: пренос банци за посебне намене); 

3) одвајање имовине;  

4) расподела губитака на акционаре и повериоце (у даљем тексту: 
расподела губитака). 

У поступку реструктурирања банке Народна банка Србије може 
применити један или више инструмената из става 1. овог члана, с тим да 
инструмент одвајања имовине не може применити посебно без примене неког 
другог инструмента из тог става. 

Пренос акција, односно имовине и обавеза применом инструмената из 
става 1. тач. 1) до 3) овог члана и доношење аката и спровођење активности 
применом инструмента расподеле губитака врши се без сагласности 
акционара, депонената и других поверилаца банке у реструктурирању или било 
ког трећег лица, осим стицаоца.  

Пренос из става 3. овог члана може се вршити више пута у току поступка 
реструктурирања банке. 

На пренос из става 3. овог члана не примењује се закон којим се уређује 
тржиште капитала, осим ако овим законом није друкчије прописано.  

На пренос из става 3. овог члана не примењује се закон којим се уређују 
привредна друштва, осим одредаба тог закона којим се прописују надлежности 
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органа тог друштва. Ако је одлука о стицању акција, односно имовине и обавеза 
из става 1. тач. 1) и 3) овог члана у надлежности скупштине акционара стицаоца 
– рок за доношење те одлуке је седам дана од дана достављања позива за 
сазивање скупштине акционара.  

Пренос из става 3. овог члана не подлеже плаћању пореских обавеза, 
такси као ни других накнада надлежним органима.  

Приход остварен по основу преноса акција из става 3. овог члана са 
акционара на стицаоца, умањен за износ средстава употребљених за 
финансирање реструктурирања и трошкове поступка реструктурирања – 
припада тим акционарима, док приход остварен преносом целокупне имовине 
или обавеза или њиховог дела, с банке у реструктурирању или банке за 
посебне намене на стицаоца, умањен за износ средстава употребљених за 
финансирање реструктурирања и трошкове поступка реструктурирања – 
припада банци преносиоцу.  

Стицалац на кога су применом инструмената из става 1. тач. 1) до 3) 
овог члана пренете акције банке у реструктурирању ступа на место акционара, 
док стицалац на кога су применом тих инструмената пренети имовина или 
обавезе ове банке ступа на место банке у уговорима које је она закључила а 
односе се на ту имовину и обавезе, осим ако решењем из члана 128и овог 
закона није друкчије утврђено. 

Стицалац из става 9. овог члана ступа на место банке у свим судским, 
управним и другим поступцима у вези са акцијама, имовином и обавезама из 
тог става, осим ако решењем из члана 128и овог закона није друкчије утврђено. 

Права банке на основу чланства у платним системима, системима за 
поравнање хартија од вредности, берзама и др. прелазе на стицаоца из става 
9. овог члана који испуњава услове за то чланство, а стицалац који ове услове 
не испуњава – може наставити да врши ова права у року утврђеном решењем 
из члана 128и овог закона. 

Дозволе, сагласности, посебна права, други подстицаји и ослобођења 
који су дати или признати банци у вези са акцијама, имовином или обавезама 
који се преносе − прелазе на стицаоца из става 9. овог члана, осим ако је 
решењем из члана 128и овог закона или прописима којима се уређује њихово 
давање, односно признавање друкчије утврђено. 

У случају примене инструмента из става 1. тач. 1) до 3) овог члана − 
акционари и повериоци банке у реструктурирању и остала трећа лица чија се 
имовина или обавезе не преносе применом овог инструмента немају никаква 
права у односу на акције, имовину или обавезе које се преносе применом тог 
инструмента, нити у односу на стицаоца и његове органе управљања. 

У случају отварања стечајног поступка над банком чије су имовина и 
обавезе пренете применом инструмента из става 1. тач. 1) до 3) овог члана – не 
примењују се у односу на пренос ове имовине и обавеза одредбе закона о 
стечају којима се уређује побијање правних радњи стечајног дужника.  

Ако би примена инструмента реструктурирања довела до стицања или 
повећања власништва у банци изнад процената из члана 94. став 1. овог закона 
− Народна банка Србије благовремено оцењује испуњеност услова за давање 
сагласности за стицање власништва, тако да та оцена не утиче на одлагање 
примене овог инструмента. 

О извршеном преносу из става 3. овог члана Народна банка Србије без 
одлагања обавештава депоненте, повериоце и дужнике банке на својој 
интернет презентацији и путем средстава јавног информисања. 
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У поступку реструктурирања члана банкарске групе примењују се 
инструменти и мере из става 1. овог члана који се примењују на банке. 

Народна банка Србије може наложити другим члановима банкарске 
групе чији је банка у реструктурирању члан да наставе да пружају одговарајуће 
услуге у одређеном периоду тој банци или стицаоцу акција, имовине и обавеза 
ове банке, ради остваривања континуитета у обављању критичних функција 
банке. 

Продаја акција, односно имовине и обавеза 
Члан 128љ 

Народна банка Србије може стицаоцу који није банка за посебне намене 
продати акције банке у реструктурирању или целокупну имовину или обавезе те 
банке, или њихов део. 

Народна банка Србије закључује уговор о продаји из става 1. овог члана 
са стицаоцем акција, односно имовине и обавеза банке у реструктурирању. 

Народна банка Србије дужна је да предузме све разумне мере да би се 
пренос по основу продаје из става 1. овог члана извршио по тржишним 
условима, узимајући у обзир независну процену вредности имовине и обавеза 
банке из члана 128з овог закона.  

Право својине стицаоца акција банке у реструктурирању уписује се у 
Централни регистар одмах након закључења уговора из става 2. овог члана. 

Народна банка Србије може пренете акције, односно имовину и обавезе 
из става 1. овог члана вратити њиховим првобитним власницима, односно 
банци која је у поступку реструктурирања без њихове сагласности, а уз 
сагласност стицаоца.  

Народна банка Србије може прописати ближе услове и начин 
прибављања и избора понуда за преузимање акција, имовине и обавеза из 
става 1. овог члана, односно продаје из овог члана. 

Пренос банци за посебне намене 

Члан 128м 

Народна банка Србије може донети решење којим ће на банку за 
посебне намене пренети: 

1) акције једне или више банака у реструктурирању; 

2) целокупну имовину и/или обавезе једне или више банака у 
реструктурирању или њихов део. 

Банку за посебне намене оснива Република Србија како би се 
преузимањем акција, имовине или обавеза банке у реструктурирању одржале 
њене критичне функције и касније извршила продаја пренетих акција, односно 
имовине и обавеза.  

Укупна вредност обавеза пренетих банци за посебне намене не може 
прећи укупну вредност имовине банке у реструктурирању која је пренета банци 
за посебне намене или је тој банци обезбеђена из других извора. 

Акције, имовину и обавезе које је пренела банци за посебне намене 
Народна банка Србије може вратити банци у реструктурирању ако је ова 
могућност изричито утврђена решењем из става 1. овог члана, односно ако 
одређене акције, имовина или обавезе по својој суштини не спадају у категорије 
акција, имовине или обавеза утврђених у овом решењу или не испуњавају 
услове за пренос из тог решења. 



42 
 

Пренос из става 4. овог члана врши се без сагласности акционара, 
депонената и других поверилаца банке у реструктурирању или било ког трећег 
лица, осим банке за посебне намене, а може се извршити у року и под 
условима утврђеним у решењу из тог става. 

Дозволу за рад банке за посебне намене даје Народна банка Србије на 
основу захтева Републике Србије.  

Уз захтев из става 6. овог члана Република Србија доставља: 

1) оснивачки акт и статут банке; 

2) доказ о уплати минималног оснивачког капитала;  

3) имена предложених чланова управног и извршног одбора банке и 
податке о њиховој квалификацији, искуству и пословној репутацији. 

О захтеву из става 6. овог члана Народна банка Србије одлучује 
решењем, и то најкасније наредног дана од дана пријема уредног захтева.  

Решење којим се даје дозвола за рад банке за посебне намене садржи 
рок на који се банка оснива, а који не може бити дужи од две године од дана 
последњег извршеног преноса из става 1. овог члана, као и могућност за 
продужење тог рока у складу са овим законом. Ово решење објављује се у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 

Банка за посебне намене у свом пословном имену обавезно садржи речи 
„нова” и „банка”. 

Република Србија је дужна да обезбеди да банка за посебне намене при 
подношењу захтева из става 6. овог члана има минимални оснивачки капитал 
од најмање 5.000.000 евра у динарској противвредности, као и да по добијању 
дозволе за рад послује у складу са одредбама овог закона које се односе на 
њен капитал и показатеље пословања банке. 

Изузетно од става 11. овог члана, банка за посебне намене може се 
основати и без испуњености услова из тог става, односно може у периоду који 
није дужи од три месеца од оснивања пословати без усклађености са 
одредбама овог закона које се односе на њен капитал и показатеље пословања 
банке, ако Народна банка Србије оцени да је то неопходно ради остваривања 
циљева реструктурирања. 

У случају из става 12. овог члана, дозвола за рад из става 6. овог члана 
садржи и рок у којем је банка за посебне намене дужна да усклади своје 
пословање са одредбама овог закона које се односе на њен капитал и 
показатеље пословања банке.  

Република Србија дужна је да пријаву за упис банке за посебне намене у 
регистар привредних субјеката поднесе најкасније наредног дана од дана 
давања дозволе за рад из става 6. овог члана.  

На оснивање банке за посебне намене не примењују се одредбе закона 
којим се уређује тржиште капитала, а надлежни органи дужни су да за 
оснивање ове банке донесу акте и спроведу радње прописане законом 
најкасније наредног радног дана од дана подношења захтева. 

Народна банка Србије: 

1) даје претходну сагласност на оснивачки акт и статут банке за 
посебне намене; 

2) даје претходну сагласност на именовање органа управљања банке 
за посебне намене; 
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3) даје претходну сагласност на зараде чланова органа управљања из 
тачке 2) овог става и акт о утврђивању њихових дужности; 

4) одобрава стратегију и ризични профил банке за посебне намене. 

Изузетно од става 9. овог члана, Народна банка Србије може решењем 
продужити рок из тог става за годину дана ако оцени да је то неопходно ради 
остваривања циљева реструктурирања, а посебно ако би се на тај начин 
окончале активности из става 18. тач. 1), 2) и 4) овог члана. 

Народна банка Србије доноси решење о одузимању дозволе за рад 
банци за посебне намене у следећим случајевима: 

1) ако се банка за посебне намене споји с другом банком или припоји 
тој банци, у складу са овим законом; 

2) ако се целокупна имовина и обавезе банке за посебне намене или 
њихов највећи део продају трећем лицу; 

3) ако истекне период из става 9, односно става 17. овог члана; 

4) ако се имовина банке за посебне намене у потпуности отуђи, 
односно уновчи и њене обавезе у потпуности измире. 

Решење из става 18. овог члана доставља се надлежном суду ради 
покретања стечајног или ликвидационог поступка над банком за посебне 
намене, у складу са одредбама закона којим се уређују стечај и ликвидација 
банака и друштава за осигурање које се односе на стечај, односно ликвидацију 
банака.  

Ако се акције банке за посебне намене продају трећем лицу, након уписа 
тог лица у Централни регистар као власника акција те банке, банка за посебне 
намене наставља да послује као банка у складу са овим законом. 

Народна банка Србије ближе прописује садржину докумената и доказа 
из ст. 7. и 16. овог члана, а може прописати и ближе услове и начин продаје 
имовине и/или обавеза банке за посебне намене, односно оглашавања те 
продаје. 

Одвајање имовине 

Члан 128н 

Народна банка Србије може донети решење којим на Агенцију или друго 
правно лице које није банка за посебне намене преноси имовину и обавезе 
банке у реструктурирању или банке за посебне намене, ако је испуњен најмање 
један од следећих услова:  

1) ако је стање на тржишту такво да би продаја ове имовине у 
стечајном поступку могла негативно да утиче на финансијско тржиште; 

2) ако је пренос потребан да би се обезбедило несметано пословање 
банке чија су имовина или обавезе пренети; 

3) ако је пренос потребан ради остварења највећег могућег прихода од 
уновчења, односно продаје пренете имовине уз што мање трошкове. 

Друго правно лице из става 1. овог члана (у даљем тексту: друштво за 
управљање имовином) може основати Република Србија, ради преузимања 
целокупне имовине или обавеза једне или више банака у реструктурирању или 
банке за посебне намене, или њиховог дела. 

Народна банка Србије: 
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1) даје претходну сагласност на оснивачки акт друштва за управљање 
имовином; 

2) даје претходну сагласност на именовање органа управљања 
друштва за управљање имовином; 

3) одобрава зараде чланова органа управљања друштва за 
управљање имовином и акт којим се утврђују њихове дужности; 

4) одобрава стратегију и ризични профил друштва за управљање 
имовином. 

Агенција, односно друштво за управљање имовином управља пренетом 
имовином ради повећања њене вредности путем продаје или њеног уновчења 
на други начин. 

Народна банка Србије може решењем из става 1. овог члана пренети 
имовину и обавезе банке преносиоца на Агенцију и/или једно или више 
друштава за управљање имовином. 

Народна банка Србије може пренету имовину и обавезе из става 1. овог 
члана вратити банци у реструктурирању ако је та могућност изричито утврђена 
решењем из тог става, односно ако одређена имовина или обавезе по својој 
суштини не спадају у категорије имовине или обавеза утврђених у овом решењу 
или не испуњавају услове за пренос из тог решења. 

Пренос из става 6. овог члана врши се без сагласности акционара, 
депонената и других поверилаца банке у реструктурирању или било ког трећег 
лица. 

Народна банка Србије утврђује износ накнаде коју Агенција, односно 
друштво за управљање имовином плаћа за имовину и обавезе које преузима, а 
која може имати и негативну вредност.  

Накнада из става 8. овог члана може се исплатити и у облику дужничког 
инструмента који издаје Агенција, односно друштво за управљање имовином, 
уз претходно прибављену сагласност министарства надлежног за послове 
финансија. 

Агенција и друштво за управљање имовином дужни су да послове у вези 
с пренетом имовином и обавезама из става 1. овог члана обављају с пажњом 
доброг привредника и да о томе извештавају Народну банку Србије у роковима 
и на начин утврђеним решењем из тог става. 

Народна банка Србије ближе прописује услове и начин давања 
сагласности из става 3. овог члана. 

Расподела губитака  

Члан 128њ 

Народна банка Србије може применити инструмент расподеле губитака 
ради: 

1) докапитализације банке у реструктурирању, у мери неопходној за 
њено даље несметано пословање у складу са овим законом и одржавање 
довољног поверења на финансијском тржишту у банку; 

2) конверзије у капитал или отписа (смањења) главнице обавеза или 
дужничких инструмената који се преносе банци за посебне намене с циљем 
обезбеђења капитала за ту банку или се преносе у оквиру инструмената 
продаје акција, односно имовине и обавеза или одвајања имовине банке у 
реструктурирању. 
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Народна банка Србије може применити инструмент расподеле губитака 
ради докапитализације банке у реструктурирању само ако се може разумно 
очекивати да ће примена тог инструмента, заједно с другим мерама, укључујући 
мере које се спроводе у складу с планом реорганизације пословања из члана 
128с овог закона, уз остваривање одговарајућих циљева реструктурирања – 
довести до тога да та банка поново успостави одговарајући финансијски 
положај и дугорочну одрживост. 

Обавезе банке у реструктурирању на које се могу применити отпис и 
конверзија из става 1. овог члана (у даљем тексту: подобне обавезе) обухватају 
све обавезе те банке, осим: 

1) обавеза по основу осигураних депозита, до износа осигураног у 
складу са законом; 

2) обавеза чије је испуњење обезбеђено заложним правом, средством 
финансијског обезбеђења или другим сродним правом, укључујући репо 
послове, покривене обвезнице и обавезе из финансијских инструмената који се 
употребљавају за заштиту од ризика и чине саставни део имовине за покриће и 
који су обезбеђени на сличан начин као покривене обвезнице; 

3) обавеза насталих управљањем имовином и новцем клијената, 
укључујући имовину или новац клијената које банка у реструктурирању чува за 
рачун инвестиционих и пензионих фондова;  

4) обавеза према домаћим и страним банкама и инвестиционим 
друштвима, с првобитним роком доспећа краћим од седам дана, осим обавеза 
према члановима исте групе; 

5) обавеза с преосталим роком доспећа краћим од седам дана према 
платним системима и системима за поравнање хартија од вредности који су у 
складу са законом одређени као битни системи, односно оператерима тих 
система и учесницима у тим системима, које су настале по основу учешћа у тим 
системима; 

6) обавеза према запосленима у погледу обрачунатих а неисплаћених 
зарада, пензијских доприноса или осталих фиксних примања, осим дела зараде 
по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, 
бонуси и сл.) и других примања променљивог износа за која послодавац нема 
законску обавезу да их исплаћује запосленима; 

7) обавеза према повериоцима по основу послова продаје робе или 
пружања услуга банци у реструктурирању који су кључни за непрекидно и 
свакодневно пословање те банке, укључујући услуге информационих 
технологија, комуналне услуге и услуге закупа, сервисирања и одржавања 
пословних просторија; 

8) пореских обавеза и обавеза по основу доприноса за обавезно 
социјално осигурање; 

9) обавеза према Агенцији по основу премије за осигурање депозита. 

Покретање поступка реструктурирања и спровођење расподеле губитака 
не утиче на имовину којом су обезбеђене покривене обвезнице. Та имовина 
остаје заштићена, одвојена и са утврђеним нивоом.  

Народна банка Србије може, и поред става 3. тачка 2) и става 4. овог 
члана, применити инструмент расподеле губитака и на део обавеза који 
прелази вредност имовине, предмета залоге, заложног права или другог 
средства обезбеђења којим је испуњење те обавезе обезбеђено.  
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Изузетно од става 3. овог члана, Народна банка Србије може потпуно 
или делимично искључити примену отписа и конверзије из става 1. овог члана и 
на друге подобне обавезе ако је испуњен најмање један од следећих услова: 

1) ову обавезу није могуће отписати или конвертовати у разумном року 
и поред неопходних активности које би Народна банка Србије предузела ради 
благовремене и ефикасне примене тог инструмента; 

2) ово искључење је нужно и сразмерно ради даљег обављања 
критичних функција и кључних пословних активности банке у реструктурирању; 

3) ово искључење је нужно и сразмерно ради спречавања ширења 
финансијских поремећаја на тржишту, посебно у вези с депозитима физичких 
лица, предузетника и микро, малих и средњих правних лица, услед чега би 
могла бити угрожена стабилност финансијског система на начин који би могао 
произвести и озбиљне поремећаје у привреди;  

4) отпис или конверзија ових обавеза проузроковали би такво 
умањење вредности да би губици које би сносили други повериоци били већи 
него да су те обавезе биле искључене из отписа или конверзије. 

Ако Народна банка Србије потпуно или делимично искључи примену 
отписа или конверзије на поједине подобне обавезе у складу са ставом 6. овог 
члана и ако губици који би били покривени отписом или конверзијом тих 
обавеза нису у потпуности пренети на остале повериоце – средства Републике 
Србије обезбеђена за реструктурирање банке могу се користити ради: 

1) покрића свих губитака који нису покривени отписом или конверзијом 
тих обавеза и поновно успостављање нулте нето вредности имовине банке у 
реструктурирању у складу с чланом 128п став 1. тачка 1) овог закона; 

2) куповине акција банке у реструктурирању ради докапитализације те 
банке у складу с чланом 128п став 1. тачка 2) овог закона. 

Народна банка Србије ближе прописује услове и начин вршења отписа и 
конверзије обавеза банке у реструктурирању, као и услове коришћења 
средстава обезбеђених за реструктурирање за намене из става 7. овог члана. 

Члан 128о 

Банка је дужна да у сваком тренутку испуњава прописани минимални 
захтев за капиталом и подобним обавезама. 

Минимални захтев из става 1. овог члана израчунава се као 
процентуално изражен однос збира капитала и подобних обавеза према збиру 
капитала и укупних обавеза банке.  

Народна банка Србије утврђује за сваку банку посебан минимални 
захтев из става 1. овог члана на основу следећих критеријума: 

1) потребе да се обезбеди могућност реструктурирања банке 
применом инструмената реструктурирања, укључујући примену инструмента 
расподеле губитака, на начин којим се постижу циљеви реструктурирања; 

2) потребе да се обезбеди да банка има довољно подобних обавеза 
како би у случају примене инструмента расподеле губитака покрила губитке и 
поново успоставила показатељ адекватности капитала на нивоу којим би се 
омогућило даље несметано пословање и одржавање довољног поверења на 
финансијском тржишту у банку; 

3) потребе да се, ако је планом реструктурирања предвиђена 
могућност да одређене врсте подобних обавеза буду искључене из расподеле 
губитака на основу члана 128њ став 6. овог закона или да се одређене врсте 
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подобних обавеза у потпуности пренесу на примаоца по основу делимичног 
преноса – обезбеди да банка има довољно других подобних обавеза како би се 
покрили губици и поново успоставио показатељ адекватности капитала банке 
на нивоу којим би јој се омогућило даље несметано пословање; 

4) величине, пословног модела, модела финансирања и ризичног 
профила банке; 

5) процене могућег износа средстава фонда за осигурање депозита 
која би се могла користити за финансирање поступка реструктурирања у складу 
са овим законом; 

6) процене негативних последица престанка пословања банке на 
стабилност финансијског система, укључујући ширење финансијских потешкоћа 
и на друге банке, а с обзиром на њихову међусобну повезаност или повезаност 
с другим деловима финансијског система. 

Одредбе овог члана сходно се примењују и на највише матично 
друштво, односно банкарску групу на консолидованој основи. 

Народна банка Србије прописује ближе услове под којима се подобне 
обавезе укључују у израчунавање минималног захтева за капитал и подобне 
обавезе, а може прописати и додатне критеријуме на основу којих се утврђује 
тај захтев. 

Члан 128п 

Ако се примењује инструмент расподеле губитака, Народна банка 
Србије је дужна да, на основу независне процене из члана 128з овог закона, 
утврди укупан збир следећих износа: 

1) износа за који се подобне обавезе морају отписати да би се поново 
успоставила нулта нето вредност имовине банке у реструктурирању; 

2) износа за који се подобне обавезе морају конвертовати у капитал 
како би се поновно успоставио прописани показатељ адекватности капитала 
банке у реструктурирању или банке за посебне намене. 

При утврђивању износа из става 1. овог члана, Народна банка Србије 
узима у обзир средства која се за финансирање реструктурирања обезбеђују у 
складу са овим законом, као и потребу одржавања поверења на финансијском 
тржишту у банку у реструктурирању или банку за посебне намене и 
обезбеђивања несметаног даљег пословања ове банке у периоду од најмање 
једне године.  

Ако Народна банка Србије намерава да поред инструмента расподеле 
губитка примени и инструмент одвајања имовине, код обрачуна износа за који 
се подобне обавезе морају отписати узима се у обзир процена потребе за 
капиталом друштва за управљање имовином. 

Члан 128р 

Народна банка Србије, приликом примене инструмента расподеле 
губитака или отписа или конверзије капитала из члана 128е овог закона, 
спроводи једну или обе следеће мере: 

1) поништава акције или их преноси повериоцима који сносе губитке 
применом овог инструмента; 

2) знатно смањује номиналну вредност акција и друга одговарајућа 
права акционара банке, као последицу конверзије елемената допунског 
капитала или подобних обавеза банке у реструктурирању у њене акције, под 
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условом да у складу с независном проценом из члана 128з овог закона имовина 
банке у реструктурирању има позитивну нето вредност. 

Мере из става 1. овог члана односе се и на акционаре и имаоце других 
власничких инструмената којима су одговарајуће акције или други власнички 
инструменти издати, односно пренети на основу: 

1) конверзије дужничких инструмената у акције или друге власничке 
инструменте у складу са условима уговореним у вези са одговарајућим 
дужничким инструментима, и то најкасније на дан када је Народна банка Србије 
утврдила да су испуњени услови за реструктурирање банке, или 

2) конверзије одговарајућих инструмената капитала у инструменте 
основног капитала у складу с чланом 128е овог закона. 

При одлучивању о мери коју ће предузети у складу са ставом 1. овог 
члана, Народна банка Србије узима у обзир: 

1) независну процену из члана 128з овог закона; 

2) износ до којег, према процени Народне банке Србије, елементи 
основног капитала морају бити отписани (смањени), а одговарајући елементи 
допунског капитала отписани (смањени) или конвертовани, у складу с чланом 
128е став 5. овог закона;  

3) укупан збир износа из члана 128п став 1. овог закона. 

Не доводећи у питање одредбе члана 128њ ст. 3. и 6. овог закона, 
Народна банка Србије, приликом примене инструмента расподеле губитака, 
врши отпис и конверзију према следећем редоследу: 

1) елементи основног капитала смањују се у складу с чланом 128е став 
5. тачка 1) овог закона; 

2) ако је укупно смањење елемената основног капитала у складу с 
тачком 1) овог става мање од збира износа из става 3. тач. 2) и 3) овог члана, 
смањује се у потребној мери главница елемената допунског капитала, до 
укупног износа тих елемената; 

3) ако је укупно смањење елемената основног капитала и допунског 
капитала из тач. 1) и 2) овог става мање од збира износа из става 3. тач. 2) и 3) 
овог члана, смањује се у потребној мери главница субординираних обавеза које 
не улазе у обрачун допунског капитала, до укупног износа ових обавеза; 

4) ако је укупно смањење елемената основног и допунског капитала и 
субординираних обавеза из тач. 1) до 3) овог става мање од збира износа из 
става 3. тач. 2) и 3) овог члана, смањује се у потребној мери главница или 
неизмирени износ осталих подобних обавеза, према редоследу наплате 
потраживања у стечајном поступку у складу са законом којим се уређује стечај и 
ликвидација банака, до укупног износа ових обавеза. 

Народна банка Србије равномерно расподељује губитке међу 
акционарима и повериоцима у складу са ставом 4. овог члана смањењем 
износа елемената основног и допунског капитала, субординираних и других 
подобних обавеза у висини сразмерној њиховој вредности, осим ако је Народна 
банка Србије потпуно или делимично искључила поједине подобне обавезе из 
отписа или конверзије у складу с чланом 128њ став 6. овог закона. 

При вршењу конверзије из става 4. овог члана, Народна банка Србије 
може применити различите стопе ове конверзије за различите категорије 
акционара и поверилаца из тог става, узимајући у обзир да се иста стопа 
примењује на све повериоце из истог исплатног реда у складу са законом којим 
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се уређују стечај и ликвидација банака и друштава за осигурање а да се 
повољнија стопа конверзија примењује на виши исплатни ред. 

Пре вршења отписа или конверзије из става 4. тачка 4) овог члана, 
Народна банка Србије смањује или конвертује главницу инструмената из тач. 2) 
и 3) тог става ако ти инструменти већ нису конвертовани, а условима под којима 
су издати, односно прибављени је предвиђено да се главница инструмента 
смањује, односно да се врши њихова конверзија у акције или друге власничке 
инструменте када наступе одређене околности повезане с финансијским 
стањем, солвентношћу или нивоима капитала банке. 

Члан 128с 

Ако Народна банка Србије примени инструмент расподеле губитака ради 
докапитализације банке у складу с чланом 128њ став 1. тачка 1) овог закона, 
управни одбор банке, односно посебна управа из члана 128к овог закона дужни 
су да, у року од месец дана од дана примене тог инструмента, израде план 
реорганизације пословања и доставе га Народној банци Србије. 

Ако се инструмент расподеле губитака из става 1. овог члана примењује 
на два или више чланова банкарске групе чију контролу на консолидованој или 
потконсолидованој основи врши Народна банка Србије, план реорганизације 
пословања израђује и Народној банци Србије доставља највише матично 
друштво, а њиме су обухваћени сви чланови групе. 

Изузетно од става 1. овог члана, Народна банка Србије може продужити 
период из тог става за још месец дана, ако је то неопходно ради остваривања 
циљева реструктурирања. 

План реорганизације пословања садржи мере усмерене ка поновном 
успостављању дугорочне одрживости банке или дела њеног пословања у 
разумном року, које се заснивају на реалистичним претпоставкама у вези са 
условима на тржишту под којима ће банка пословати и којима се омогућује 
утврђивање главних слабости и ризика у пословању банке.  

План реорганизације пословања садржи најмање следеће елементе: 

1) детаљан приказ околности, чинилаца и проблема који су 
проузроковали такво стање да банка више не може да настави да послује или је 
вероватно да неће моћи даље да послује; 

2) опис мера усмерених ка поновном успостављању дугорочне 
одрживости банке; 

3) рокове спровођења тих мера. 

Мере за поновно успостављање дугорочне одрживости банке могу 
обухватити: 

1) реорганизацију пословања банке, посебно да би банка поново 
постала конкурентна; 

2) промене у систему управљања банком, систему управљања 
ризицима у банци, систему унутрашњих контрола, информационом систему и 
другим системима у банци, као и промене у инфраструктури банке; 

3) повлачење из дела пословања којима се стварају губици; 

4) продају имовине или појединих послова банке. 

Народна банка Србије процењује да ли је вероватно да ће се 
спровођењем предложеног плана постићи дугорочна одрживост и решењем 
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даје сагласност на тај план ако сматра да се тај циљ може остварити, у року од 
месец дана од дана пријема плана реорганизације пословања. 

Ако сматра да није вероватно да се планом може постићи дугорочна 
одрживост, Народна банка Србије обавештава управни одбор банке, односно 
посебну управу банке о својим примедбама и захтева измену плана у складу с 
тим примедбама.  

Управни одбор банке, односно посебна управа дужни су да, у року од 14 
дана од дана пријема обавештења из става 8. овог члана, Народној банци 
Србије на сагласност доставе измењени план, а Народна банка Србије оцењује 
измењени план и у року од седам дана од дана пријема тог плана обавештава 
управни одбор, односно посебну управу о томе да ли су планом обухваћене и 
примедбе из става 8. овог члана или је тај план неопходно додатно изменити. 

Управни одбор банке, односно посебна управа дужни су да спроводе 
план реорганизације на који је Народна банка Србије дала сагласност, да 
најмање једном у шест месеци извештавају Народну банку Србије о напретку у 
спровођењу плана, као и да измене план ако је према мишљењу Народне банке 
Србије то потребно ради постизања циља из става 7. овог члана, и да за те 
измене прибаве претходну сагласност Народне банке Србије. 

Народна банка Србије може ближе уредити садржину плана 
реорганизације пословања из става 1. овог члана. 

Члан 128т 

Када Народна банка Србије предузима меру отписа и конверзије 
капитала, односно инструмент расподеле губитака, та мера, односно 
инструмент одмах производе правно дејство према банци у реструктурирању, 
акционарима те банке и повериоцима на које се та мера, односно инструмент 
односе.  

Народна банка Србије може спровести неопходне радње или захтевати 
доношење одговарајућих аката и спровођење свих неопходних радњи других 
надлежних органа и лица потребних за извршење мере, односно инструмента 
из става 1. овог члана, и то нарочито:  

1) упис или измену одговарајућих података у регистрима и 
евиденцијама које воде Агенција за привредне регистре, Централни регистар и 
други надлежни органи и организације; 

2) искључење акција или других власничких или дужничких 
инструмената из трговања, односно с листинга одговарајућег тржишта; 

3) пријем нових акција или других власничких инструмената у 
трговање, односно на листинг одговарајућег тржишта; 

4) поновни пријем у трговање, односно на листинг одговарајућег 
тржишта дужничких инструмената који су отписани, без издавања проспекта. 

Ако Народна банка Србије у потпуности изврши отпис појединих 
обавеза, те обавезе, као и све друге обавезе и потраживања који су с њима 
повезани, а нису обрачунати у тренутку предузимања мере ‒ сматрају се 
измиреним, односно намиреним и не може се доказивати супротно ни у једном 
поступку у вези с банком у реструктурирању или њеним правним следбеником. 

Ако Народна банка Србије делимично отпише (смањи) главницу обавезе 
или неизмирени износ обавезе: 

1) обавеза се сматра измиреном у висини смањеног износа; 
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2) инструмент или уговор којим је створена првобитна обавеза и даље 
се примењује у односу на остатак главнице или неизмирени износ обавезе 
након смањења, а у складу с променама износа камата које одражавају 
смањење главнице и сваком другом променом услова и рокова које би Народна 
банка Србије могла једнострано извршити. 

Народна банка Србије током поступка реструктурирања, када је то 
неопходно ради остваривања циљева реструктурирања, може једнострано 
изменити рокове доспећа дужничких инструмената или других подобних 
обавеза, износ камате који би се платио на основу ових инструмената и 
обавеза или датум доспећа плаћања те камате, укључујући и обуставу плаћања 
у одређеном периоду, осим за обавезе из члана 128њ став 3. тачка 2) овог 
закона. 

Народна банка Србије може захтевати од банке да одржава број 
одобрених акција на нивоу који би био потребан за ефикасно спровођење 
конверзије подобних обавеза у те акције, узимајући у обзир могућност примене 
овог инструмента према плану реструктурирања.  

Банка је дужна да обезбеди да уговори на основу којих се стварају 
обавезе ове банке садрже одредбу којом се поверилац саглашава да обавеза 
може бити отписана или конвертована и којом пристаје на сва смањења, 
конверзију или поништење главнице или неизмиреног износа, као последицу 
предузимања мера Народне банке Србије у складу са овим законом, под 
условом да се на ту обавезу примењује право друге државе, као и да та 
обавеза није искључена на основу члана 128њ став 3. овог закона, нити је реч о 
обавези по основу депозита који је осигуран. 

Народна банка Србије може да предузме мере отписа дуга и конверзије 
у вези са обавезама из става 7. овог члана и ако уговор који је закључила банка 
не садржи одредбе из тог става. 

О д е љ а к 6. 

Мере заштите акционара, поверилаца и трећих лица 
Независна процена губитака акционара, поверилаца и фонда за 

осигурање депозита у поступку реструктурирања и у 
стечајном поступку  

Члан 128ћ 

Народна банка Србије обезбеђује да се, одмах након што је покренут 
поступак реструктурирања или након што су примењени инструменти 
реструктурирања или мера из члана 128е овог закона, изврши независна 
процена о томе да ли би акционари и повериоци банке били у повољнијем 
положају да је уместо поступка реструктурирања покренут стечајни поступак 
над банком.  

Проценом из става 1. овог члана утврђују се: 

1) губици које сносе акционари и повериоци банке, односно фонд за 
осигурање депозита у поступку реструктурирања;  

2) губици које би акционари и повериоци банке, односно фонд за 
осигурање депозита претрпели да је на дан покретања поступка 
реструктурирања покренут стечајни поступак над банком; 

3) евентуална разлика у висини ових губитака и њен износ. 
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Процену из става 1. овог члана може вршити само лице које испуњава 
услове из члана 128з ст. 3. и 4. овог закона, а трошкове ове процене, по 
правилу, сноси банка у реструктурирању. 

Ако процену из става 1. овог члана врши лице које је извршило 
независну процену вредности имовине и обавеза банке из члана 128з овог 
закона − ове процене морају бити раздвојене.  

Ако је банци у поступку реструктурирања обезбеђена ванредна 
финансијска подршка – износ ове подршке не узима се у обзир приликом 
процене из става 1. овог члана.  

Ако се проценом из става 1. овог члана утврди да су акционар или 
поверилац банке, односно фонд за осигурање депозита у поступку 
реструктурирања претрпели веће губитке од губитака које би претрпели у 
стечајном поступку – ова лица имају право на надокнаду разлике до висине 
губитака које би претрпели у стечајном поступку из средстава за 
реструктурирање банке која обезбеђује Република Србија, на основу одлуке 
Владе Републике Србије.  

На права акционара и поверилаца члана банкарске групе који није банка 
у поступку реструктурирања овог члана или примене мере из члана 128е – 
сходно се примењују ст. 1. до 6. овог члана. 

Народна банка Србије може прописати методологију за вршење процене 
из овог члана.  

Заштита друге уговорне стране у финансијском уговору  

Члан 128у 

Не може се у поступку реструктурирања на стицаоца пренети само део 
права и обавеза за које је, уговором о финансијском обезбеђењу с преносом 
права својине, уговором о поравнању или уговором о пребијању (нетирању) који 
је закључила банка, утврђено да могу бити предмет поравнања или пребијања, 
нити се може коришћењем споредних права по основу тих уговора захтевати 
измена, односно престанак важења уговорних одредаба којима се уређују ова 
права и обавезе због покретања поступка реструктурирања или извршеног 
преноса у том поступку. 

На стицаоца се не може у поступку реструктурирања пренети ни део 
права и обавеза који су предмет уговора о структурираном финансирању или 
покривених обвезница, нити се може коришћењем споредних права по основу 
тих послова захтевати измена, односно престанак ових права и обавеза због 
покретања поступка реструктурирања или извршеног преноса у том поступку.  

У поступку реструктурирања: 

1) не може се на стицаоца пренети имовина којом је обезбеђено 
испуњење одређене обавезе, ако с преносом имовине стицалац није преузео ту 
обавезу и ако поверилац није задржао сва права према стицаоцу која је имао и 
према ранијем дужнику по основу обезбеђеног потраживања; 

2) не може се на стицаоца пренети обавеза из члана 128њ став 3. 
тачка 2) овог закона ако поверилац није задржао сва права према стицаоцу која 
је имао и према ранијем дужнику и даваоцу средства обезбеђења по основу 
обезбеђеног потраживања; 

3) не могу се пренети права према даваоцу средства обезбеђења из 
члана 128њ став 3. тачка 2) овог закона, ако се не пренесе и потраживање 
обезбеђено тим средством; 
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4) не може се коришћењем права по основу посла из овог члана 
тражити његова измена или престанак важења ако услед тога потраживање из 
овог посла више не би било обезбеђено. 

Изузетно од ст. 1. до 3. овог члана, Народна банка Србије може 
осигуране депозите који су предмет уговора из тих ставова пренети без 
истовременог преноса друге имовине или обавеза који су предмет истог 
уговора, а може и пренети, изменити или отписати ову имовину и обавезе без 
истовременог преноса осигураних депозита – под условом да је то неопходно 
да би се обезбедила потпуна заштита ових депозита. 

Примена инструмената реструктурирања и мера у поступку 
реструктурирања банке не утиче на права и обавезе трећих лица утврђена 
законом којим се уређује коначност поравнања у платним системима и 
системима за поравнање хартија од вредности. 

У поступку реструктурирања члана банкарске групе који није банка 
сходно се примењују ст. 1. до 5. овог члана. 

Народна банка Србије може ближе прописати врсте уговора и 
финансијских инструмената на које се примењују ст. од 1. до 5. овог члана. 

О д е љ а к 7. 

Финансирање реструктурирања 
Средства за финансирање реструктурирања 

Члан 128ф 

Средства за финансирање реструктурирања банке обезбеђују се из 
фонда за осигурање депозита, у складу са ограничењима из члана 128х овог 
закона, и из средстава финансијске подршке коју, под условима из овог члана, 
може обезбедити Република Србија. 

Ако средства фонда за осигурање депозита обезбеђена у складу с 
чланом 128х овог закона нису довољна за финансирање реструктурирања 
банке, на основу извештаја о тесту најмањих трошкова из члана 128ж став 7. 
овог закона и процене могућности да се применом других инструмената 
реструктурирања у највећој могућој мери остваре циљеви реструктурирања, а 
нарочито очува стабилност финансијског система – Народна банка Србије 
доставља министарству надлежном за послове финансија захтев за давање 
позитивног мишљења о обезбеђивању средстава финансијске подршке из 
става 1. овог члана, који садржи преглед предвиђених инструмената и мера 
реструктурирања банке са образложењем, као и износ, начин и рок у којем је 
потребно обезбедити финансијску подршку, имајући у виду начела из члана 
128б овог закона. 

Уз захтев из става 2. овог члана, Народна банка Србије доставља 
извештај о тесту најмањих трошкова из члана 128ж став 7. овог закона и 
мишљење Агенције на тај извештај, као и процену вредности имовине и 
обавеза банке из члана 128з овог закона. 

На основу позитивног мишљења министарства надлежног за послове 
финансија, Народна банка Србије доставља Влади предлог о обезбеђивању 
средстава финансијске подршке, који садржи преглед предвиђених 
инструмената и мера реструктурирања банке са образложењем, као и износ, 
начин и рок у којем је потребно обезбедити ову подршку, уз који доставља 
документацију из става 3. овог члана. 
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На основу предлога из става 4. овог члана, Влада доноси одлуку о 
обезбеђивању средстава финансијске подршке и без одлагања је доставља 
Народној банци Србије и Агенцији.  

Финансијска подршка која се обезбеђује на основу овог члана има 
третман дозвољене државне помоћи у циљу отклањања опасности од настанка 
штете у ванредним ситуацијама, у смислу закона којим се уређује контрола 
државне помоћи. 

У случају да Влада не усвоји предлог из става 4. овог члана, Народна 
банка Србије доноси решење о одузимању дозволе за рад банци, осим ако је 
дозвола за рад банке одузета у току утврђивања услова за покретање поступка 
реструктурирања. 

Народна банка Србије не може сносити трошкове финансирања 
реструктурирања. 

Ближи услови и начин обезбеђивања средстава финансијске подршке из 
овог члана уређују се споразумом о сарадњи закљученим између Народне 
банке Србије и министарства надлежног за послове финансија.  

На обезбеђивање средстава финансијске подршке Републике Србије за 
реструктурирање члана банкарске групе сходно се примењују одредбе ст. 2. до 
9. овог члана. 

Коришћење средстава фонда за осигурање депозита у 
поступку реструктурирања 

Члан 128х 

Ако је применом инструмената реструктурирања, односно 
предузимањем мера у поступку реструктурирања обезбеђено да депоненти 
банке у реструктурирању и даље слободно располажу њиховим депозитима – 
средства фонда за осигурање депозита користе се за финансирање 
реструктурирања: 

1) ако се примењује инструмент расподеле губитака, у износу губитака 
које би претрпели депоненти да су њихова потраживања по основу осигураних 
депозита била укључена у подобне обавезе и отписана ради покрића губитака 
банке у реструктурирању заједно с потраживањима других поверилаца који се 
налазе у истом исплатном реду у складу са законом којим се уређују стечај и 
ликвидација банака и друштава за осигурање; 

2) ако се примењује други инструмент реструктурирања, у износу 
губитака које би претрпели депоненти по основу осигураних депозита да су 
учествовали с другим повериоцима истог исплатног реда у покрићу тих 
губитака. 

Средства фонда за осигурање депозита ради финансирања 
реструктурирања обезбеђују се искључиво у новчаном облику.  

Средства фонда за осигурање депозита не могу се користити за 
директно покриће губитка банке у реструктурирању, за њену докапитализацију, 
као ни за обезбеђење капитала банке за посебне намене.  

Износ из става 1. овог члана који се може користити за финансирање 
реструктурирања не може прећи износ који би био исплаћен из средстава 
фонда за осигурање депозита у случају да је, уместо поступка 
реструктурирања, над банком покренут стечајни поступак или поступак 
ликвидације, с тим што тај износ не може бити већи од 50% износа средстава у 
фонду за осигурање депозита након чијег достизања може бити обустављена 
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наплата премије осигурања депозита, у складу са законом којим се уређује 
осигурање депозита. 

Коришћење средстава фонда за осигурање депозита за финансирање 
реструктурирања банке се утврђује решењем Народне банке Србије, а Агенција 
је дужна да изврши пренос тих средстава у року и на начин утврђен тим 
решењем.”.  

Члан 51. 
У члану 130. став 1. мења се и гласи: 

„Народна банка Србије одузима дозволу за рад банци у следећим 
случајевима: 

1) ако је уведена привремена управа и до истека рока на који је 
уведена ова управа не отклоне се разлози који су довели до њеног увођења, а 
Народна банка Србије оцени да нису испуњени услови за покретање поступка 
реструктурирања; 

2) ако су имовина и обавезе банке у реструктурирању пренете 
применом инструмената из чл. 128љ и 128м овог закона, а Народна банка 
Србије оцени да су извршеним преносом остварени циљеви реструктурирања;  

3) ако након покретања поступка реструктурирања Народна банка 
Србије оцени да се циљеви реструктурирања не могу остварити; 

4) ако банка шест месеци непрекидно обустави примање депозита или 
одобравање кредита, осим ако јој је то наложено корективном мером Народне 
банке Србије или мером у поступку реструктурирања; 

5) aко Влада не усвоји предлог за одобравање финансијске подршке из 
члана 128ф став 4. овог закона.”. 

У ставу 2. тачка 6) реч: „знатно” брише се. 

Тачка 7) брише се. 

У тачки 9) речи: „из члана 116. овог закона” замењују се речима: „из чл. 
112. и 113. овог закона”. 

У ставу 3. речи: „до уписа Агенције као администратора у регистар 
привредних субјеката” замењују се речима: „до отварања поступка 
реструктурирања банке, односно отварања стечајног поступка”. 

Став 4. брише се. 

Члан 52. 
У члану 131. став 5. мења се и гласи: 

„Решењем о давању сагласности из става 1. овог члана Агенција се 
именује за ликвидационог управника, с правима и обавезама утврђеним 
законом којим се уређују привредна друштва.”. 

У ставу 6. речи: „и именовати Агенцију за администратора у складу са 
законом којим се уређује стечај и ликвидација банака” бришу се. 

Члан 53. 
У члану 132. став 2. тачка 8) речи: „односно да се њиме не врши повреда 

конкуренције из члана 7. овог закона” и запета испред тих речи – бришу се. 
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Члан 54. 
У члану 133. став 3. тачка 5) речи: „односно да се њиме не врши повреда 

конкуренције из члана 7. овог закона” и запета испред тих речи – бришу се. 

У ставу 5. тачка 3) речи: „нити се њиме врши повреда конкуренције из 
члана 7. овог закона” и запета испред тих речи – бришу се. 

Члан 55. 
Наслов изнад члана 134. и члан 134. бришу се. 

Члан 56.  
После члана 136а додају се члан 136б и наслов изнад тог члана, који 

гласе: 

„Новчана казна  
Члан 136б 

Народна банка Србије може, независно од предузимања мера из чл. 
111. до 115. овог закона или заједно с тим мерама, банци, као и члану управног, 
односно извршног одбора банке изрећи новчану казну за поступање супротно 
одредбама овог закона, прописима Народне банке Србије и другим прописима. 

Решењем о изрицању новчане казне, Народна банка Србије изриче 
банци новчану казну која не може бити већа од 10% укупног прихода банке 
оствареног у претходној пословној години, а члану управног и извршног одбора 
те банке новчану казну која не може бити мања од једноструког ни већа од 
дванаестоструког износа просечне месечне зараде, односно накнаде које је то 
лице примило за вршење ове функције у три месеца која претходе пресечном 
датуму из члана 105. став 3. овог закона, узимајући у обзир критеријуме из 
члана 116. овог закона. 

Изузетно од става 2. овог члана, ако члан управног одбора банке не 
прима накнаду за вршење ове функције, или није примио ту накнаду за три 
месеца која претходе пресечном датуму из члана 105. став 3. овог закона, или 
је износ те накнаде неуобичајено низак, Народна банка Србије решењем о 
изрицању новчане казне том члану изриче новчану казну која не може бити 
мања од једноструког ни већа од дванаестоструког износа просека зарада 
чланова извршног одбора те банке за три месеца која претходе пресечном 
датуму из члана 105. став 3. овог закона, а узимајући у обзир критеријуме из 
члана 116. овог закона.  

При изрицању новчане казне члану извршног одбора банке, Народна 
банка Србије, поред критеријума из члана 116. овог закона, оцењује и степен 
одговорности овог члана узимајући у обзир поделу одговорности за послове из 
делокруга управног, односно извршног одбора утврђене овим законом, 
статутом и унутрашњим актима банке, као и овлашћења и одговорности у 
управљању банком која су поверена том члану.  

За поступање супротно одредбама овог закона, прописима Народне 
банке Србије и другим прописима које је у вези с пословима из делокруга 
извршног одбора банке − председнику овог одбора изриче се новчана казна 
најмање у износу новчане казне која се изриче члану тог одбора који је задужен 
за ове послове. 

Ако се новчана казна изриче у поступку контроле, решење из става 2. 
овог члана доноси се без претходног посебног изјашњења банке, односно 
члана управног или извршног одбора банке о чињеницама и околностима које 
су од значаја за доношење решења о изрицању ове казне, осим ако је у питању 



57 
 

лице коме је престала функција члана управног, односно извршног одбора 
банке. 

Банка је дужна да записник о контроли и решење о изрицању новчане 
казне достави лицу које је функцију члана управног, односно извршног одбора 
банке обављало у периоду на који се односи записник. По протеку 30 дана од 
дана достављања банци – сматра се да су записник о контроли и решење о 
изрицању новчане казне достављени овим лицима.  

Решење о изрицању новчане казне, након достављања лицу из става 1. 
овог члана, представља извршну исправу. 

Ако члан управног, односно извршног одбора банке, укључујући и бивше 
чланове ових одбора, не плати новчану казну у року утврђеном решењем о 
изрицању новчане казне – банка је дужна да ову казну плати у року од осам 
дана од истека рока утврђеног овим решењем. 

Новчане казне из става 1. овог члана уплаћују се на рачун Народне 
банке Србије.  

Народна банка Србије може прописати ближе услове и начин изрицања 
новчаних казни банци, односно члану управног и извршног одбора банке. 

Укупан приход из става 2. овог члана има значење утврђено законом 
којим се уређује заштита конкуренције.”. 

Члан 57. 
У члану 137. став 1. тачка 1) брише се.  

Члан 58. 
Члан 139а мења се и гласи: 

„Члан 139а 

Новчаном казном од 100.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај 
привремени управник ако Народној банци Србије не достави извештај о 
финансијском стању банке и радњама које је извршио (члан 115. став 7). 

Новчаном казном од 100.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај 
посебни управник ако Народној банци Србије не достави извештај о пословању 
банке и њеном финансијском стању, као и радњама које је предузео при 
извршавању његових дужности (члан 128к став 11).”. 

Члан 59. 
У члану 140а став 1. тачка на крају става замењује се тачком и запетом и 

додаје тачка 7), која гласи: 

„7) не омогући увид Народној банци Србије у податке о укупном износу, 
врсти и ажурности у испуњавању обавеза физичких и правних лица клијената 
банке, односно увид у пословне књиге и документацију, или на захтев Народне 
банке Србије не достави друге податке (члан 102. став 4).”. 

Члан 60. 
Банке су дужне да ускладе унутрашње опште акте са одредбама овог 

закона до 1. јула 2015. године. 

Банка је дужна да план опоравка из члана 20. овог закона достави 
Народној банци Србије до 30. септембра 2015. године. 
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Члан 61. 
Народна банка Србије израдиће планове реструктурирања из члана 50. 

овог закона за банке које на дан ступања на снагу овог закона имају дозволу за 
рад Народне банке Србије – најкасније у року од годину дана од дана ступања 
на снагу овог закона, а планове реструктурирања банкарске групе најкасније у 
року од две године од дана ступања на снагу овог закона.  

Народна банка Србије може покренути поступак реструктурирања и 
применити инструменте реструктурирања у складу са овим законом независно 
од тога да ли су израђени планови реструктурирања из става 1. овог члана и 
планови опоравка из члана 60. овог закона.  

Члан 62. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јула 2015. 
године. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о 
банкама садржан је у члану 97. тачка 6. Устава РС којом је утврђено да 
Република Србија уређује и обезбеђује, између осталог, јединствено тржиште, 
правни положај привредних субјеката, систем обављања појединих привредних 
и других делатности и монетарни и банкарски систем. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
1. Изменама и допунама Закона о банкама („Службени гласник РС”, 

бр. 107/2005 и 91/2010) (у даљем тексту: Закон) из 2010. године, заједно са 
изменама и допунама Закона о Агенцији за осигурање („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 61/2005, 116/2008 и 91/2010), Закона о осигурању 
депозита („Службени гласник Републике Србије”, 61/2005, 116/2008 и 91/2010) и 
Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурањe („Службени 
гласник Републике Србије”, 61/2005, 116/2008 и 91/2010), успостављен је 
правни оквир за реструктурирање банака у Републици Србији ради 
предузимања мера које је требало да, у условима финансијске кризе, спрече 
или ублаже наступање кризних ситуација како код појединачне банке, тако и код 
банкарског и финансијског система у целини.  

Међутим, глобална финансијска криза је показала да постоје значајни 
недостаци у мерама прописаним Законом и Законом о стечају и ликвидацији 
банака и друштава за осигурање за делотворно реструктурирање банке чије је 
стање такво да она не може или вероватно неће моћи да настави да послује, 
пре свега са становишта могућности да се применом тих мера благовремено 
делује да би се спречило да банка постане инсолвентна, као и да се 
превентивно утиче на смањење негативних последица на обављање критичних 
функција банке и стабилност финансијског система ако банка постане 
неспособна да послује. Банкарски сектор има важну улогу у економији земље 
јер обавља функције које су од суштинске важности за њену економску 
активност због чега прекид обављања ових функција има негативне последице 
не само на стабилност финансијског система, већ и на реални сектор и све 
грађане. Светска финансијска криза показала је да ни најразвијеније државе 
нису располагале одговарајућим правним оквиром за решавање 
проблематичних банака који би омогућио да терет спасавања банке примарно 
сносе акционари и повериоци банке, већ су надлежна тела држава морала да 
бирају између, с једне стране, спровођења поступка стечаја који, нарочито у 
тим условима, носи висок ризик проузроковања системских поремећаја или, с 
друге стране, спасавања банака коришћењем буџетских или других јавних 
средстава. Настојање да се критичне функције банке одрже је и на 
међународном плану довело до тога да се проблематичне банке спашавају уз 
високе трошкове, и то на терет пореских обвезника.  

Постојећи механизми нису довољни ни одговарајући за решавање 
проблематичних банака јер не омогућавају довољно брзу и ефикасну 
интервенцију надлежних тела, не обезбеђују у потребној мери одржавање 
критичних функција банке, а тако ни очување финансијске стабилности. Сходно 
томе, правни оквир за реструктурирање банака установљен Законом више не 
представља адекватан основ за решавање проблематичних банака, те је 
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потребно изменити и допунити овај закон како би се телу које ће убудуће бити 
надлежно за реструктурирање, односно Народној банци Србије, омогућило да 
располаже ширим спектром делотворних мера, односно инструмената који 
омогућавају благовремену и ефикасну интервенцију над проблематичном 
банком. Ове мере и инструменти би се могли применити пре и након 
одузимања дозволе за рад банци, с циљем да се одрже критичне функције и 
кључне пословне активности банке, уз истовремено ограничавање трошкова 
реструктурирања и негативних утицаја на економски и финансијски систем 
земље. Народна банка Србије ће, као тело надлежно за реструктурирање, 
располагати таквим инструментима који омогућавају индивидуалан приступ 
реструктурирању банке, узимајући у обзир околности сваког појединачног 
случаја, па су самим тим и ти инструменти ефективнији и ефикаснији.  

2. Основни проблем који постојећи регулаторни оквир за решавање 
проблематичних банака не може да реши је то што спровођење поступка 
административног управљања и стечајног поступка над банком тек након што 
јој се одузме дозвола за рад пружа ограничене могућности за реструктурирање 
такве банке. Наиме, ови поступци не пружају довољно могућности за решавање 
проблематичних банака, као ни за обезбеђивање дугорочне финансијске 
стабилности и смањење коришћења буџетских и других јавних средстава у 
случају будућих финансијских криза. Такође, иако је оправдано да се ради 
постизања поменутих циљева буџетска и друга јавна средства у одређеним 
случајевима користе ради решавања проблема појединачне банке – супротно је 
јавном интересу подстицати морални хазард у банкарском пословању тиме што 
ће се створити уверење да ће, без обзира на пропусте које учини у свом 
пословању и на штету која настане услед ових пропуста и без обзира на 
одговорност акционара и управе банке за те пропусте, банка увек бити спашена 
ангажовањем ових средстава. Постојећи регулаторни оквир не располаже 
таквим механизмом за спашавање проблематичних банака којим се тржишним 
учесницима шаље порука да је правично да трошкови које је пропустима у свом 
пословању произвела проблематична банка иду, пре свега, на терет акционара 
(који су вршећи своја управљачка права допринели стању у ком се 
проблематична банка налази), па тек онда, ако је неопходно, на терет пореских 
обвезника.  

Дакле, основни проблем који Закон о изменама и допунама Закона о 
банкама треба да реши је успостављање целовитог правног оквира за 
реструктурирање банака чији је основни циљ да одржи финансијску стабилност 
и да употребу буџетских и јавних средстава сведе на најмању могућу меру, тако 
што ће губитке пропасти банке сносити најпре акционари и повериоци банке, уз 
ограничење да они не могу претрпети веће губитке од оних које би претрпели у 
случају спровођења стечајног поступка над банком. На тај начин, штите се 
интереси депонената банке и одржавају критичне функције банке. Ради 
избегавања моралног хазарда, акционари и повериоци банке морају бити 
свесни ризика од губитака у случају пропасти банке и тај ризик адекватно 
процењивати и вредновати, што ће допринети дисциплини тржишта.  

Овај проблем се Законом о изменама и допунама Закона о банкама 
решава тако што се утврђује надлежност Народне банке Србије за спровођење 
поступка реструктурирања и што се предвиђа шири сет флексибилних мера, 
односно инструмената реструктурирања и овлашћења које ће Народна банка 
Србије имати на располагању у овом поступку. Ratio legis овог решења је у томе 
да се јасно утврди надлежност за спровођење поступка реструктурирања банке 
и да се надлежном телу ставе на располагање потребна овлашћења и мере, 
односно инструменти реструктурирања чијим ће се вршењем, односно 
применом обезбедити да се спровођењем поступка реструктурирања у сваком 
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појединачном случају остваре циљеви тог поступка. Проширивањем 
овлашћења и сета инструмената који се могу применити у поступку 
реструктурирања и повећавањем флексибилности њихове примене омогућава 
се Народној банци Србији да правовремено и ефикасно интервенише на 
стресне ситуације у банкарском сектору, као и да примени онај инструмент 
реструктурирања којим би се, узимајући у обзир околности сваког појединачног 
случаја и водећи рачуна о јавном интересу, на најбољи могући начин могли 
остварити циљеви реструктурирања. Тако се стварају правне и реалне 
претпоставке да Народна банка Србије у сваком појединачном случају може да 
процени да ли су испуњени услови да се над банком спроведе поступак 
реструктурирања или би над банком требало спровести редован поступак 
стечаја, на који начин се могу одржати критичне функције банке над којом је 
покренут поступак реструктурирања, као и да ли је могуће поново успоставити 
одговарајући финансијски положај и дугорочну одрживост банке, те да, на 
основу тога, примени онај инструмент реструктурирања којим ће се, у сваком 
појединачном случају, у највећој могућој мери обезбедити континуитет 
критичних функција банке, стабилност финансијског система, заштита 
буџетских и других јавних средства и заштита интереса депонената.  

Улога Агенције за осигурање депозита у поступку реструктурирања би се 
следствено умањила – предложеним законом је предвиђено да тест најмањих 
трошкова (којим се утврђује да ли би спровођење поступка реструктурирања 
било целисходније у односу на спровођење стечајног или ликвидационог 
поступка над банком, нарочито узимајући у обзир могуће трошкове исплате 
осигураних депозита и одобравања финансијске подршке, као и ограничења 
која се односе на коришћење средстава фонда за осигурање депозита у 
поступку реструктурирања) спроводи Народна банка Србије, а да Агенција за 
осигурање депозита на тај тест даје своје мишљење. Агенција за осигурање 
депозита остаје надлежна за спровођење поступка стечаја банке ако након 
одузимања дозволе банци Народна банка Србије донесе решење о 
испуњености услова за покретање поступка стечаја, као и у случају стечаја над 
оним делом имовине и обавеза банке над којом је покренут поступак стечаја, а 
који нису обухваћени одговарајућим инструментом реструктурирања. 
Предложене измене повећавају потребу за блиском сарадњом између Народне 
банке Србије и Агенције за осигурање депозита у вези с поступком 
реструктурирања банке, због чега је овим и предлозима других релевантних 
закона који регулишу ову област предвиђена размена података, информација и 
мишљења између Народне банке Србије и Агенције за осигурање депозита у 
вези са, између осталог, могућношћу да се над одређеном банком покрене 
поступак реструктурирања и мерама које Народна банка Србије у поступку 
контроле бонитета и законитости пословања банака предузима услед 
погоршања финансијског положаја банке.  

Што се тиче инструмената реструктурирања који су предвиђени 
предлогом закона, приликом њиховог прописивања се водило рачуна о томе да 
Народна банка Србије у поступку реструктурирања има могућност избора оног 
инструмента или комбинације инструмената којима ће се на најбољи могући 
начин, узимајући у обзир околности сваког појединачног случаја, остварити 
циљеви реструктурирања. Предлогом закона се, дакле, утврђује сет 
инструмената реструктурирања чијом се применом обезбеђује не само 
континуитет у обављању критичних функција банке, већ и умањење, у највећој 
могућој мери, употребе буџетских и других јавних средстава за решавање 
проблематичних банака. Ово се постиже тако што употреба ових инструмената 
у поступку реструктурирања претпоставља ангажовање средстава приватног 
сектора, односно тако што акционари и повериоци сносе одговарајући део 
губитака, уз ограничење да не могу да претрпе веће губитке од оних које би 
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претрпели у случају спровођења стечајног поступка над банком и на начин 
којим се обезбеђује једнак третман поверилаца чија су потраживања у истом 
исплатном реду у стечајном поступку.  

Предложеним законом предвиђени су следећи инструменти 
реструктурирања:  

- продаја акција, односно целокупне или дела имовине и обавеза 
банке;  

- пренос акција једне или више банака у реструктурирању или 
пренос целокупне или дела имовине и/или обавеза једне или више банака у 
реструктурирању банци за посебне намене; 

- одвајање имовине, односно пренос на Агенцију за осигурање или 
друго правно лице (тзв. друштво за управљање имовином које би оснивала 
Република Србија) имовине и обавеза банке у реструктурирању или банке за 
посебне намене;  

- расподела губитака на акционаре и повериоце. 
   

3. Што се тиче циљева поступка реструктурирања, предложеним 
законом је предвиђено да се поступак реструктурирања банке спроводи како би 
се обезбедило:  

- остваривање континуитета у обављању критичних функција 
банке; 

- избегавање знатног негативног утицаја на стабилност 
финансијског система; 

- заштита буџетских и других јавних средстава; 
- заштита депонената и инвеститора;  

 - заштита новчаних средстава и друге имовине клијената. 
 

Дакле, основни циљеви који ће се остварити предложеним законом су: 

- стварање услова да Народна банка Србије, као тело надлежно за 
реструктурирање, има на располагању потребна овлашћења и инструменте да 
интервенише у раним фазама решавања проблематичних банака; 

- обезбеђење правних и реалних претпоставки да банкарски 
сектор, Народна банка Србије и друге надлежне институције спроведу 
адекватне припреме за суочавање са евентуалним проблемима у пословању 
банака; 

- обезбеђивање Народној банци Србије, као телу надлежном за 
реструктурирање, да располаже сетом инструмената реструктурирања и 
овлашћења за предузимање брзе и ефикасне интервенције када пропаст банке 
не може да се избегне; 

- унапређење сарадње између надлежних институција. 
 
 Остваривање наведених циљева омогућено је, између осталог, 

тако што се предложеним правним оквиром за реструктурирање банака уређује, 
на свеобухватан начин, јединствен поступак реструктурирања банака који се 
заснива на неколико кључних елемената – ефикасном сету инструмената 
реструктурирања и блиској сарадњи између Народне банке Србије и других 
надлежних институција, пре свега Агенције за осигурање депозита. Поред тога, 
стварају се услови за превентивно деловање и адекватну припрему како 
банака, тако и Народне банке Србије и других надлежних институција да 
одговоре на стресне финансијске ситуације, на пропаст или могућност пропасти 
банке, кроз омогућавање брзе и благовремене интервенције путем примене 
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одговарајућих супервизорских мера према банци која је поступала супротно 
прописима или ће вероватно поступити супротно прописима. 

 
Превентивно деловање и приправност банкарског сектора, Народне 

банке Србије и других надлежних институција на стресне финансијске 
ситуације, на пропаст или могућност пропасти банке се обезбеђује тако што је 
предложеним законом прописана обавеза за банку да изради план опоравка 
који предвиђа мере које ће банка применити у случају знатног погоршања њеног 
финансијског стања ради поновног успостављања њеног одрживог пословања и 
одговарајућег финансијског положаја. План опоравка би требало да садржи 
различите могућности (опције) за опоравак и мере које би се примениле у 
оквиру сваке од ових могућности, али које морају бити засноване на реалним 
претпоставкама, а требало би и да обезбеди одговарајуће услове и процедуре 
за благовремено предузимање активности за опоравак банке. Како би се 
омогућио индивидуални приступ решавању проблематичних банака, план 
опоравка мора да одражава значај банке у банкарском и финансијском систему, 
те да буде израђен узимајући у обзир њену величину и организациону 
структуру, као и њен ризични профил. Предложеним законом је прописан 
поступак оцене планова опоравка од стране Народне банке Србије, као и њено 
поступање у случају да утврди да се план опоравка и мере предвиђене тим 
планом не могу благовремено и ефикасно применити или да план опоравка 
садржи друге битне недостатке.  

С друге стране, предложеним законом је прописана обавеза Народне 
банке Србије да за сваку банку изради план реструктурирања којим се 
предвиђа примена одговарајућих инструмената и мера реструктурирања и 
вршење овлашћења Народне банке Србије након доношења одлуке о 
реструктурирању. Планирање реструктурирања је кључно за успешно и 
ефикасно реструктурирање банке јер је то претпоставка која омогућава 
индивидуалан приступ реструктурирању банака због чега се приликом израде 
ових планова, као и код планова опоравка, мора узети у обзир системски значај 
банке, како би се могле идентификовати критичне функције банке и обезбедити 
њихов континуитет. Стога планови реструктурирања морају садржати детаљне 
информације о банци, укључујући податке о њеној организационој структури, 
пословним линијама, изворима финансирања, о планираним инструментима и 
мерама реструктурирања који би се применили на банку, о критичним 
функцијама банке и начинима да се обезбеди континуитет њиховог обављања, 
а морају садржати и анализу о критичним међузависностима и утицају примене 
инструмената реструктурирања на друге финансијске институције и 
финансијско тржиште, као и податке о начину комуникације и размене 
информација између Народне банке Србије и банке. 

Важан део поступка израде планова реструктурирања је обавеза 
Народне банке Србије да процени могућност реструктурирања банке, да 
идентификује препреке за реструктурирање банке и утврди мере које се могу 
предузети како би се те препреке отклониле. Могућност за реструктурирање 
банке постоји ако је над том банком могуће спровести поступак стечаја или 
ликвидације или поступак реструктурирања, под условом да спровођење ових 
поступака, у мери у којој је то могуће, не доведе до наступања значајних 
негативних последица на стабилност финансијског система и да се њиховим 
спровођењем обезбеђује континуитет обављања критичних функција банке. 
Међутим, овлашћење Народне банке Србије за изрицање ових мера је 
ограничена на оно што је нужно потребно предузети како би се повећала 
могућност реструктурирања банке.  
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Предложеним законом створени су и услови за ефикасну и 
благовремену интервенцију Народне банке Србије у случају када је банка 
поступала супротно прописима или ће вероватно поступити супротно 
прописима и то тако што су проширена овлашћења којима Народна банка 
Србије располаже у поступку супервизије и скуп мера које у том поступку може 
применити. Приликом прописивања ових одредаба, пошло се од тога да је 
потребно да се Народној банци Србије омогући проактивни приступ у поступку 
супервизије, односно да јој се омогући да спречи даље погоршање 
финансијског положаја банке или да тај положај побољша пре него што банка 
дође у такву ситуацију да једино решење буде спровођење поступка 
реструктурирања над том банком. Због тога су предложеним законом 
прописане тзв. мере ране интервенције које Народна банка Србије може 
применити ако утврди да је банка поступала супротно закону или другом 
пропису или је вероватно да ће тако поступити услед тога што јој се 
финансијско стање брзо погоршава. Ове мере, између осталог, укључују 
обавезу органа управљања банке да спроведу једну или више мера из плана 
опоравка, да израде план активности за решавање идентификованих проблема 
у пословању банке или план преговора о реструктурирању дуга са повериоцима 
банке, обавезу управног одбора банке да сазове скупштину акционара и др. У 
случају да примена мера ране интервенције не допринесе побољшању 
финансијског стања банке, предложеним законом је утврђена овлашћење 
Народне банке Србије да разреши дужности све или поједине чланове органа 
управљања банке, односно да смени друга лица на руководећем положају у 
банци или, ако те мере нису довољне да поправе стање банке, да именује 
привременог управника чији би задатак, између осталог, био да утврди право 
финансијско стање у банци, али и да управља целокупним или делом 
пословања банке како би се очувао или поново успоставио одговарајући 
финансијски положај банке и њено стабилно и сигурно пословање. 

 
 4. Имајући у виду да су предложеним законом предвиђена додатна 

овлашћења Народне банке Србије, како у поступку вршења контроле бонитета 
и законитости пословања банака, тако и у поступку реструктурирања, као и 
додатне мере и инструменти које у овим поступцима може применити, при 
разматрању других могућности за решавање проблема с којима се суочава 
Закон, утврђено је да ове проблеме није могуће решити без измена и допуна 
Закона, односно прописивања новог правног оквира за реструктурирање 
банака, будући да Закон не пружа основ надлежним институцијама да уреде 
ову област подзаконским актима, нити би тим актима било правно могуће 
уредити предметну материју.  

 Доношење Закона о изменама и допунама Закона о банкама је 
најбоље решење проблема јер се њиме на систематичан и целовит начин, уз 
поштовање начела правне сигурности и владавине права, уређује ова материја. 
Ово је нарочито значајно имајући у виду да је један од основних циљева 
предложеног закона уштеда буџетских и других јавних средстава која се, 
између осталог, постиже тиме што примена инструмената реструктурирања 
подразумева да акционари, а након њих повериоци, први сносе трошкове 
реструктурирања банке. Како би се циљеви реструктурирања могли остварити, 
односно како би се осигурао континуитет у обављању критичних функција, 
смањила употреба буџетских и других јавних средстава, одржала стабилност 
финансијског система и заштитили интереси депонената, примена 
инструмената реструктурирања би се вршила без пристанка акционара и 
поверилаца, али су предлогом закона утврђене заштитне мере акционара, 
поверилаца и трећих лица које би Народна банка Србије била дужна да 
примењује у поступку реструктурирања.  
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5. Ради остваривања једног од основних циљева предложеног закона – 
заштите буџетских и других јавних средстава неопходно је установити додатне 
механизме којима се стварају услови да капитал остварује функцију 
апсорбовања губитака пословања банке. Зато је предложеним законом 
утврђено да Народна банка Србије може и пре покретања поступка 
реструктурирања извршити отпис одговарајућих елемената капитала банке или 
конверзију ових елемената у акције или друге власничке инструменте ове 
банке, а након покретања поступка реструктурирања – пре примене 
одговарајућег инструмента реструктурирања, ако су испуњени услови за 
покретање поступка реструктурирања или ако је вероватно да банка неће моћи 
да настави да послује, а није вероватно да би било која друга мера банке или 
лица из приватног сектора, нити мера предузета у поступку контроле у складу 
са овим законом, осим тог отписа, односно конверзије − могла у разумном року 
отклонити сметње за наставак пословања банке или ако је банка затражила 
ванредну финансијску подршку, осим ако је реч о ликвидној банци код које нису 
наступили разлози за одузимање дозволе за рад. Разлог, дакле, за 
прописивање ове могућности лежи у томе што је потребно да се створе услови 
да се пре покретања поступка реструктурирања банка која није у стању да 
настави да послује или вероватно неће моћи да настави да послује доведе у 
одговарајући финансијски положај који би јој обезбедио одрживост и наставак 
пословања, као и да се спречи покретање поступка реструктурирања, а ако је 
поступак реструктурирања покренут, да се обезбеди да елементи основног и 
допунског капитала покрију губитке банке у тренутку њене инсолвентности, а 
пре примене било којег инструмента реструктурирања.  

6. Полазећи од правних претпоставки утврђених предложеним законом 
за остваривање циљева реструктурирања, пре свега заштите буџетских и 
јавних средстава, депонената и стабилности финансијског система, а водећи 
рачуна о јавном интересу у сваком појединачном случају реструктурирања 
банке, предложеним законом је предвиђено да се средства за спровођење 
поступка реструктурирања обезбеђују из фонда за осигурање депозита, а ако та 
средства нису довољна, из средстава финансијске подршке коју може 
обезбедити Република Србија. Предложеним законом је утврђено да износ 
средстава фонда за осигурање депозита који се може користити за 
финансирање реструктурирања не може прећи износ који би био исплаћен из 
средстава фонда за осигурање депозита у случају да је, уместо поступка 
реструктурирања, над банком покренут стечајни поступак или поступак 
ликвидације, с тим што тај износ не може бити већи од 50% износа средстава у 
фонду за осигурање депозита након чијег достизања може бити обустављена 
наплата премије осигурања депозита, у складу са законом којим се уређује 
осигурање депозита. Обезбеђивање финансијских средстава за спровођење 
реструктурирања од стране Републике Србије се врши на основу одлуке Владе 
РС, под условима и у поступку који су јасно и прецизно утврђени предлогом 
закона, а који подразумевају благовремену информисаност и учешће свих 
надлежних институција, односно министарства надлежног за послове 
финансија, Агенције за осигурање депозита и Народне банке Србије.  

7. Стварањем правних претпоставки за реструктурирање банака које би 
се вршило у јединственом, јасно уређеном поступку, унапредиће се 
функционисање банкарског сектора и услови за стабилно и сигурно пословање 
банака, што је од кључне важности за очување и јачање стабилности 
финансијског система, институција и учесника у том систему, али и за 
унапређење и очување поверења грађана у банке и банкарски сектор, чиме се 
даље штити и унапређује ликвидност банкарског сектора, а тако и убрзање 
привредне активности.  
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Предложеним законом реструктурирање банака се уређује на другачији 
начин у односу на постојећа решења у Закону, у складу са захтевима тржишта и 
регулаторним тенденцијама на међународном нивоу, првенствено у Европској 
унији. У склопу стратешког циља Републике Србије који се односи на 
придруживање Европској унији, овим законом врши се усклађивање правног 
оквира из области реструктурирања банака са најбољом међународном 
праксом и релевантним прописима Европске уније, односно са одредбама 
Директиве о утврђивању оквира за опоравак и реструктурирање кредитних 
институција и инвестиционих друштава (Direcitive 2014/59/EU on establishing a 
framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms) 
(у даљем тексту: Директива). 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА 
 И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

Чланом 1. мења се члан 1. Закона како би се прецизирало да је предмет 
Закона и реструктурирање банака. 

Чланом 2. мењају се и бришу дефиниције одређених појмова прописане 
чланом 2. Закона, а утврђује се и значење појединих нових појмова значајних за 
реструктурирање банака. Прво, брише се дефиниција банке за посебне намене 
с обзиром на то је реч само о једном од инструмената реструктурирања и да су 
сва питања у вези са оснивањем и пословањем банке за посебне намене 
детаљно уређена у одредбама које се односе на инструмент реструктурирања - 
пренос акција, имовине и обавеза банци за посебне намене. Пошто постоји 
потреба да Народна банка Србије у вршењу своје контролне функције сарађује 
и размењује информације и с надлежним телима којима је поверено вршење 
контролне функције на нивоу Европске уније, значење појма регулаторно тело 
проширује се тако да обухвати и одговарајућа тела која на нивоу Европске уније 
имају надлежности у области контроле лица у финансијском сектору, односно 
надзора над тим лицима (пре свега Европску агенцију за супервизију банака и 
Европску централну банку). На основу искуства у примени одредбе која се 
односи на повезана лица и ризике изложености банке, појам повезаних лица 
сужава се тако да: а) више не укључује сва правна и физичка лица која имају 
било које учешће у другом правном лицу, већ само она лица која имају знатно 
или контролно учешће, а, што се тиче лица међу којима не постоји овакав 
однос, да укључује само она лица која су повезана тако да постоји могућност да 
се услед погоршања финансијског положаја једног лица погорша способност 
другог лица да измирује своје обавезе; б) више не укључује пуномоћнике 
правног лица. С друге стране, из истог разлога појам повезаних лица проширен 
је тако да, поред чланова породице физичког лица који су чланови управног или 
извршног одбора или другог органа управљања другог правног лица, обухвати и 
оне чланове породице који имају знатно или контролно учешће у том правном 
лицу. Пошто је значење појма чланови породице било утврђено тако што је 
извршено упућивање на закон којим се уређују привредна друштва, а Закон о 
привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014 
- др. закон) више не садржи изричиту дефиницију овог појма, његово значење је 
за потребе Закона, а у складу са Законом о привредним друштвима, утврђено 
тако да обухвати: а) крвног сродника у правој линији, крвног сродника у 
побочној линији закључно са трећим степеном сродства, супружника и 
ванбрачног партнера ових лица; б) супружника и ванбрачног партнера и њихове 
крвне сроднике закључно са првим степеном сродства; в) усвојиоца или 
усвојеника, као и потомке усвојеника; г) друга лица с којима живи у заједничком 
домаћинству. С обзиром на то да је чланом 23. Закона прописано да је Народна 
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банка Србије овлашћена да банци одреди и показатељ адекватности капитала 
већи од прописаног ако, на основу врсте и степена ризика и пословних 
активности банке, утврди да је то потребно ради стабилног и сигурног 
пословања банке, односно ради испуњења њених обавеза према повериоцима 
– појам поткапитализована банка прецизира се тако што се изричито наводи 
да обухвата и ону банку чији је показатељ адекватности капитала нижи од 
онога који је Народна банка Србије одредила у складу са овим чланом. Осим 
тога, из овог појма се брише постојеће разграничење с појмом знатно 
поткапитализована банка, с обзиром на то да су појмови знатно 
поткапитализована банка и критично поткапитализована банка брисани јер 
је процењено да ово степеновање више није значајно у контексту увођења 
поступка реструктурирања банака. Члан 2. Закона допуњен је и дефиницијама 
оних појмова који се уводе за потребе уређивања права и обавеза у вези са 
реструктурирањем банака и чије је значење било потребно прецизно утврдити 
ради прецизности нових одредаба којима се уређује реструктурирање банака. У 
том смислу, посебно је значајно прецизно утврђивање значења појма 
системски значајна банка и то тако да су, за разлику од досадашњег решења, 
по коме су критеријуми за утврђивање системски значајне банке били утврђени 
посебним споразумом између Народне банке Србије и министарства надлежног 
за послове финансија, основни критеријуми транспарентно утврђени самим 
законом. Системски значајна банка дефинисана је као банка чије би 
погоршање финансијског стања или престанак рада имали озбиљне негативне 
последице на стабилност финансијског система, али је и изричито прописано 
да Народна банка Србије, приликом утврђивања критеријума за одређивање 
системски значајне банке, нарочито узима у обзир величину банке, њену 
повезаност са осталим учесницима у финансијском систему и заменљивост у 
том систему, као и сложеност њеног пословања. Очекује се да ће применом 
ових критеријума мањи број банака на финансијском тржишту Републике 
Србије бити утврђене као системски значајне банке. С обзиром на то да постоји 
потреба да Народна банка Србије, којој се поверава нова функција у области 
реструктурирања банака, с релевантним телима (од којих нека нису 
истовремено и тела надлежна за вршење контроле, односно надзора над 
пословањем банака, па самим тим нису обухваћена појмом регулаторно тело) 
оствари међународну сарадњу неопходну за вршење и унапређење ове нове 
функције – уводи се појам тело надлежно за реструктурирање банака, који 
обухвата национално тело које је овлашћено да према лицима у финансијском 
сектору предузима мере које одговарају мерама реструктурирања из овог 
закона, као и одговарајуће тело Европске уније са овим надлежностима. 
Имајући у виду да је појам критичне функције банке значајан за разумевање 
циљева реструктурирања, обавеза банака у вези с плановима опоравка, 
обавеза Народне банке Србије у вези с плановима реструктурирања и 
проценом могућности реструктурирања, као и за разумевање појединих 
инструмената реструктурирања – у дефиницијама је прецизно утврђено 
значење овог појма. Критичне функције су дефинисане као активности, услуге 
или послови чији би прекид обављања вероватно довео до угрожавања 
стабилности финансијског система или поремећаја у пружању неопходних 
услуга реалном сектору услед величине, тржишног учешћа и повезаности 
субјекта који их обавља са осталим учесницима у финансијском систему, а 
нарочито узимајући у обзир могућност да неко други несметано преузме 
обављање ових активности, услуга или послова. Слични разлози определили 
су потребу да се прецизно дефинише и појам кључне пословне активности, 
под којим се подразумевају пословне активности и услуге повезане са овим 
активностима чијим обављањем се остварује знатан део прихода за банку или 
банкарску групу којој та банка припада. На крају, пракса је показала да је 
потребно утврдити и значење појма агенција за рејтинг у смислу Закона,  с 
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обзиром на то да Народна банка Србије даје сагласност за подобност 
кредитних рејтинга које додељује агенција за рејтинг ради израчунавања активе 
банке пондерисане кредитним ризиком. Агенција за рејтинг је дефинисана као 
лице које се бави додељивањем кредитних рејтинга правним лицима и/или 
финансијским инструментима.  

Чланом 3. брисан је наслов изнад члана 3а и члан 3а Закона, јер су сва 
питања која се односе на оснивање и пословање банке за посебне намене 
систематично уређена у оквиру одредаба које се односе на инструмент 
реструктурирања - пренос акција, имовине и обавеза банци за посебне намене.  

Чланом 4. мења се члан 7. Закона јер је заштита конкуренције на 
тржишту Републике Србије свеобухватно уређена Законом о заштити 
конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/2009 и 95/2013), па не постоји 
потреба да се питања која се тичу конкуренције у банкарском сектору додатно 
уређују Законом. 

Чланом 5. мењају се наслов изнад члана 8. и члан 8. Закона и уређује 
сарадња Народне банке Србије у вези с контролном функцијом и 
реструктурирањем и обављању других послова. Осим тога што је сарадња 
проширена и на тела надлежна за реструктурирање, измењени члан 8. 
прецизније одређује и шта обухвата ова сарадња, те изричито даје могућност 
Народној банци Србије да са страним и домаћим регулаторним телима и 
телима надлежним за реструктурирање закључује споразуме о сарадњи и 
размени информација (што је и уобичајен захтев страних тела приликом 
успостављања овакве сарадње). С обзиром на то да је у пракси извесне 
проблеме изазивала формулација одредбе члана 8. став 2. Закона, која 
размену података са овим телима условљава њиховом обавезом да службену 
тајну чувају на начин утврђен Законом, јер та тела (нарочито страна) примењују 
прописе који на различите начине уређују тајност података – измењени члан 8. 
став 3, као услов за размену података, прописује да је обавеза чувања тајних 
података која важи за та тела једнака или строжа од обавезе утврђене Законом. 
Овим се постиже да ratio legis наведене одредбе буде испуњен, односно да се 
обезбеди неопходна заштита података који се достављају регулаторним 
телима и телима надлежним за реструктурирање, а уважавају се 
специфичности различитих правних система у оквиру којих ова тела обављају 
своје функције. Имајући у виду разгранатост пословних мрежа финансијских 
институција и повезаност институција које послују у различитим земљама, 
препозната је потреба да се омогући да сарадња између Народне банке Србије 
и страног тела надлежног за реструктурирање, ако је то потребно, обухвати и 
спровођење мера из поступка реструктурирања који је покренула Народна 
банка Србије, преко тела с којим је оваква сарадња успостављена, и обрнуто. У 
том смислу, прописано је да Народна банка Србије може преко страног тела 
надлежног за реструктурирање спроводити мере из поступка реструктурирања 
утврђеног Законом, а може и предузимати мере ради спровођења поступка 
реструктурирања који је покренуло страно тело надлежно за реструктурирање – 
у складу с међународним уговором који је Република Србија закључила са 
државом порекла тог тела.  

Чланом 6. допуњује се члан 9. Закона којим се уређује управни поступак 
који спроводи Народна банка Србије. Ова допуна била је неопходна како би се 
јасно утврдило да Народна банка Србије реструктурирање банке спроводи кроз 
посебан управни поступак прописан овим законом. Такође, с обзиром на то да 
је спор пуне јурисдикције искључен у управном спору против решења Народне 
банке Србије донетом у поступку утврђеном овим законом, а нарочито имајући 
у виду специфичност правних и фактичких последица коначности решења којим 
се банци одузима дозвола за рад и решења донетог у поступку 
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реструктурирања (којим се предузима неки од инструмената реструктурирања, 
нпр. продаја акција, имовине и обавеза) изричито је прописано да се тужбом 
против ових решења може тражити само утврђење незаконитости и поништај 
тих решења и, ако се не тражи у посебном поступку, накнада штете, те да, ако 
суд поништи ова решења – трећа лица задржавају права и обавезе која су 
стекла на основу поништених решења, а права тужиоца ограничавају се на 
накнаду штете која му је причињена извршењем тих решења. Искључивањем 
могућности да се тужбом против решења Народне банке Србије о одузимању 
банци дозволе за рад и решења које је Народна банка Србије донела у 
поступку реструктурирања – тражи и повраћај одузетих ствари, односно 
искључивањем могућности да последица поништавања ових решења буде 
повраћај у стање пре него што је поништени акт донет – обезбеђује се 
неопходна правна сигурност за све учеснике на финансијском тржишту и 
кориснике финансијских услуга, а лицима чија су права ограничена доношењем 
тих аката оставља се могућност да своје интересе заштите кроз накнаду штете, 
која ће се, по правилу, остваривати у посебном поступку. Наведеним допунама 
заправо се у закону само изричито наводи оно што је и била досадашња пракса 
у случају поништавања решења о одузимању банци дозволе за рад, јер је, ако 
се имају у виду све последице коначности оваквог решења (престанак рада 
банке, отварање стечајног поступка или поступка реструктурирања са свим 
правним последицама отварања ових поступака, исплата осигураних депозита 
и др), јасно да је и правно и фактички немогуће спровести повраћај у стање пре 
него што је такво решење донето. У том смислу, изричитим прописивањем 
онога што је праксом већ успостављено и устаљено као оквир у којем се у 
управном спору може оспоравати решење о одузимању дозволе за рад банци – 
доприноси се правној сигурности и у односу на лица која су активно 
легитимисана да покрену овај управни спор, јер је јасно утврђено на шта се 
тужбени захтев може односити и које су могуће последице поништења решења. 
Пошто специфичност правних и фактичких последица које наступају 
коначношћу решења о одузимању банци дозволе за рад важи и за решење о 
покретању поступка реструктурирања и предузимању неког од инструмената 
реструктурирања (нпр. стицаоцу коме су, на основу решења Народне банке 
Србије, продате акције, имовина и обавезе банке у реструктурирању не може се 
одузети право својине као последица поништавања овог решења) – 
предложеном допуном члана 8. Закона обухваћена су и решења донета у 
поступку реструктурирања. Поред тога, како би се избегле злоупотребе око 
достављања у пракси и управни поступак који Народна банка Србије учинио 
ефикаснијим, предвиђено је да се достављањем банци решења, записника и 
других аката, као и обавештења, захтева и других писмена Народне банке 
Србије који су у вези с вршењем контроле и реструктурирањем банке – сматра 
да су они достављени и члановима органа управљања банке и не може се 
доказивати супротно (необорива претпоставка ‒ preasumptio iuris et de iure). 
Такође, Народна банка Србије може прописати обавезу банака да обезбеде 
услове за пријем решења, записника и других аката, као и обавештења, захтева 
и других писмена Народне банке Србије у облику електронских докумената. 

Чланом 7. додају се чл. 9а и 9б, којима се уређује одговорност за штету 
насталу вршењем дужности утврђених овим законом и тајност података. 
Одредба којом се уређује одговорност за штету насталу вршењем дужности 
утврђених овим законом (члан 121. Закона) допуњена је тако да обухвати и 
одговорност у вршењу нових дужности запослених у Народној банци Србије, 
као и других лица која по решењу Народне банке Србије или на основу овог 
закона врше дужности у вези са реструктурирањем банака утврђене тим 
законом (привремених управника, посебних управника, руководилаца или 
чланова органа управљања правног лица за управљање имовином банке у 
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реструктурирању или банке за посебне намене). Поред тога, у складу с правним 
актима Европске уније и међународно признатим стандардима, утврђено је да 
ова лица не одговарају за штету која настане вршењем њихових дужности, 
осим ако се докаже да нису поступали у доброј вери, чиме се омогућава 
Народној банци Србије да несметано врши поверене функције руководећи се 
јавним интересом, а не дерогира се право грађана на накнаду штете 
гарантовано Уставом РС.  

Чланом 9б уређује се тајност података. Постојећа одредба која уређује 
заштиту података који се односе на контролу бонитета и законитости 
пословања банке, као и докумената који садрже такве податке (члан 102а 
Закона) проширена је тако да обухвати и податке и документе који се односе на 
реструктурирање банке, као и да, поред запослених у Народној банци Србије, 
обавеже и друга лица која могу доћи у посед таквих података (нпр. запослене у 
Агенцији за осигурање депозита, министарству надлежном за послове 
финансија или банци) да ове податке чувају као тајне. Поред тога, извршено је 
усклађивање са Законом о тајности података („Службени гласник РС“, бр. 
104/2009), који препознаје искључиво следеће степене тајности – „ДРЖАВНА 
ТАЈНА“ (који се одређује ради спречавања настанка неотклоњиве тешке штете 
по интересе Републике Србије), „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ (који се одређује ради 
спречавања настанка тешке штете по интересе Републике Србије), 
„ПОВЕРЉИВО“ (који се одређује ради спречавања настанка штете по интересе 
Републике Србије) и „ИНТЕРНО“ (који се одређује ради спречавања настанка 
штете за рад, односно обављање задатака и послова органа јавне власти који 
их је одредио). Узимајући у обзир прописане критеријуме за одређивање 
степена тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА“, процењено је да одавањем података и 
докумената који се односе на контролу бонитета и законитости пословања 
банака и реструктурирање банака не би могле наступити неотклоњиве тешке 
штете по интересе Републике Србије, па у члану 9б није наведен овај највиши 
степен тајности. Узимајући у обзир искуство у примени Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 
120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и праксу Повереника за информације од 
јавног значаја у тумачењу одредаба овог закона у контексту Закона о тајности 
података – процењено је да је, и поред тога што члан 8. став 1. Закона о 
тајности података прописује да се као тајни податак може одредити податак од 
интереса за Републику Србију чијим би откривањем неовлашћеном лицу 
настала штета, ако је потреба заштите интереса Републике Србије претежнија 
од интереса за слободан приступ информацијама од јавног значаја, те 
претпоставља да је процена штете од одавања податка и процена претежности 
заштите интереса Републике Србије већ учињена у поступку одређивања 
конкретног податка тајним, потребно изричито прописати да је терет 
доказивања на подносиоцу захтева. Стога је, узимајући у обзир формулацију 
члана 9. одредба под 5) Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја, новим чланом 9б став 5. прописано да је да Народна банка Србије као 
тајни податак одређује податак од интереса за Републику Србију чијим би 
откривањем неовлашћеном лицу настала штета и за који је, у поступку 
одређивања података као тајних, утврдила да је потреба заштите интереса 
Републике Србије претежнија од интереса за слободан приступ информацијама 
од јавног значаја, те да ће подносиоцу захтева за остваривање права на 
приступ информацијама од јавног значаја омогућити приступ овим подацима и 
документима ако он докаже да одавање тих података и докумената не би могло 
проузроковати наступање тешких правних или других последица по интересе 
Републике Србије заштићене законом, као и да интерес за приступ 
информацијама од јавног значаја претеже над потребом заштите интереса 
Републике Србије.  
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Чланом 8. брише се став 4. у члану 12. Закона, јер су сва питања која се 
односе на оснивање и пословање банке за посебне намене систематично 
уређена у оквиру одредаба које се односе на инструмент реструктурирања – 
пренос акција, имовине и обавеза банци за посебне намене.  

Чланом 9. мења се члан 15. став 1. Закона којим се уређује 
документација коју оснивачи банке достављају уз захтев за прелиминарно 
одобрење за оснивање банке. Осим тога, руководећи се искуством у примени 
ове одредбе Закона, прецизирана је документација у вези са пословним 
политикама и плановима и планираним системом управљања ризицима коју су 
оснивачи дужни да доставе. Тако је прописано да је су оснивачи, поводом ових 
питања, дужни да доставе предлог пословне политике и стратегије банке за 
период од три године и план активности за прву годину пословања, као и 
предлог стратегије и политика за управљање ризицима и предлог стратегије 
управљања капиталом банке. 

Чланом 10. мења се и допуњује члан 16. Закона, како би се последице 
процене Народне банке Србије да предложени члан управног или извршног 
одбора банке нема одговарајуће квалификације, искуство или добру пословну 
репутацију коју Народна банка Србије врши приликом одлучивања о давању 
прелиминарног одобрења банци, изједначиле са последицама исте процене 
коју Народна банка Србије врши када банка која има дозволу за рад подноси 
захтев за давање претходне сагласности на именовање члана управног или 
извршног одбора банке. Наиме, с обзиром на то да је последица одбијања 
захтева за давање претходне сагласности на именовање члана управног или 
извршног одбора банке – обавеза банке да за члана управног, односно 
извршног одбора банке предложи друго лице које испуњава прописане услове, 
процењено је да не постоје специфични разлози који би оправдали да се у истој 
ситуацији (када неки од предложених чланова управног или извршног одбора 
не испуњава прописане услове) банци одбије захтев за прелиминарно 
одобрење за оснивање банке, односно да јој се не дозволи да предложи другог 
члана који те услове испуњава. Стога је брисан основ за одбијање захтева за 
прелиминарно одобрење за оснивање банке који се односио на неиспуњавање 
прописаних услова за члана управног или извршног одбора банке и прописан 
одговарајући поступак у случају када предложени члан не испуњава прописане 
услове. Ако у поступку одлучивања по захтеву за прелиминарно одобрење за 
оснивање банке процени да предложени члан управног или извршног одбора 
банке нема одговарајуће квалификације или искуство, односно пословну 
репутацију, Народна банка Србије ће о томе обавестити осниваче банке и од 
њих захтевати да у року који одреди предложе другог члана управног, односно 
извршног одбора банке, као и да јој за то лице доставе прописану 
документацију. Ако оснивачи не поступе по захтеву Народне банке Србије или 
ако процени да предложени члан управног или извршног одбора банке нема 
одговарајуће квалификације, искуство или пословну репутацију, Народна банка 
Србије ће одбити захтев за прелиминарно одобрење. Поред тога, основ за 
одбијање захтева за прелиминарно одобрење који се односи на пословне 
политике и планове банке и акте о управљању ризицима, терминолошки је 
усклађен са изменама у члану 15. став 1. Закона.  

Чланом 11. допуњује се члан 17. став 2. Закона, како би се обезбедило 
да се исти принцип који је предвиђен изменама члана 16. – примени и у случају 
да после давања прелиминарног одобрења дође до промене података који се 
односе предложене чланове управног или извршног одбора банке. Наиме, у 
том случају ће банка такође бити дужна да Народној банци Србије предложи 
друго лице и достави доказе о томе да оно испуњава прописане услове, а ако 
тако не поступи или ако ни лице које је накнадно предложила не испуњава 
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прописане услове – Народна банка Србије ће укинути решење о давању 
прелиминарног одобрења.  

Чл. 12. и 13. бришу се наслов изнад члана и члан 18а, као и члан 22. 
став 2. Закона, јер су сва питања која се односе на оснивање и пословање 
банке за посебне намене систематично уређена у оквиру одредаба које се 
односе на инструмент реструктурирања – пренос акција, имовине и обавеза 
банци за посебне намене.  

Чланом 14. прецизира се члан 23. Закона на тај начин што се прецизира 
да Народна банка Србије решењем одређује банци показатељ адекватности 
капитала већи од прописаног, као и да, ако је потребно да банка показатељ 
адекватности капитала усклади са показатељем који је одредила Народна 
банка Србије, тим решењем утврђује и рок у којем је банка дужна да изврши то 
усклађивање и о томе обавести Народну банку Србије.  

Чланом 15. прецизира се члан 24. Закона како би се прилагодио 
захтевима који произлазе из стандарда Базелског комитета за супервизију 
банака, а уређују се и поједина питања у вези са управним поступком у ком 
Народна банка Србије даје сагласност за коришћење приступа за 
израчунавање ризичне активе. Осим тога, утврђено је да Народна банка Србије 
прописује ближе услове и начин израчунавања ризичне активе, приступе које 
банка може користити за израчунавање ове активе (укључујући и оне које може 
користити само уз претходну сагласност Народне банке Србије, са ближим 
условима за давање те сагласности), као и ближе услове и начин давања 
сагласности за подобност кредитних рејтинга које додељује агенција за рејтинг 
ради израчунавања активе банке пондерисане кредитним ризиком.  

Чланом 16. допуњује се члан 29. Закона, како би се банка изричито 
обавезала да идентификује, мери и процењује не само ризике улагања у друга 
правна лица и у основна средства, већ и ризике улагања у инвестиционе 
некретнине. Ово је било потребно с обзиром на то да, према Међународним 
рачуноводственим стандардима, основна средства не обухватају и 
инвестиционе некретнине (према МРС 40 – инвестиционе некретнине чине 
земљиште, зграде или део зграде коју власник или корисник лизинга држи ради 
остваривања зараде од издавања или ради увећавања вредности капитала, 
док основна средства, према МРС 16 – обухватају материјалну и нематеријалну 
имовину предузећа која је прибављена са циљем успешног обављања 
пословних активности у дужем временском периоду).  

Чланом 17. допуњује се члан 31. Закона прописивањем основа за 
доношење подзаконског акта Народне банке Србије којим ће се ближе уредити 
законом прописане обавезе банке у вези са управљањем кредитним ризиком, а 
како би се унапредили успостављени системи управљања овим ризиком и 
смањио број ненаплативих кредита. Предвиђено је да Народна банка Србије 
може прописати ближе услове и начин поступања банке у вези с праћењем 
квалитета инструмената обезбеђења потраживања банке и праћењем 
квалитета рада лица која врше процену тих инструмената, случајеве у којима је 
банка дужна да отпише билансну активу и ванбилансне ставке одређеног 
степена наплативости, као и садржај политика за идентификовање лоше активе 
и управљање том активом, те редовно извештавање органа банке о квалитету 
кредитног портфолија.  

Чланом 18. мења се члан 33. Закона којим се уређују ризици 
изложености банке, односно бришу се лимити изложености банке према лицу 
повезаном с банком и укупне изложености банке према лицима повезаним с 
банком, као и лимити свих великих изложености банке, с обзиром на то да ће се 
ближи услови и начин обрачуна великих изложености прописати подзаконским 
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актом Народне банке Србије, којим се може прописати и највећи дозвољени 
збир свих великих изложености банке.  

Чланом 19. допуњује се члан 34. став 2. Закона којим се уређују ризици 
улагања банке, како би се ускладио са допуњеним чланом 29. Закона, односно 
како би се јасно прописало да утврђена ограничења која се односе на укупна 
улагања банке у лица која нису у финансијском сектору и у основна средства 
важе и за улагања у инвестиционе некретнине.  

Чланом 20. додају се чл. 36а до 36 г и наслови изнад тих чланова, 
којима се уређује обавеза израде плана опоравка, садржај плана опоравка, 
оцена плана опоравка и примена плана опоравка. С обзиром на то да је једна 
од кључних новина која се уводи у режим решавања питања проблематичних 
банака појачано превентивно деловање, као и активно укључивање банака у 
овој фази, како би се што боље припремиле за суочавање с потешкоћама у 
свом пословању и превазилажење тих потешкоћа – посебна пажња посвећена 
је плановима опоравка. Прописана је обавеза банке да изради и редовно 
ажурира план опоравка у којем утврђује мере које може применити у случају 
знатног погоршања њеног финансијског стања, нарочито када је 
поткапитализована, а ради поновног успостављања њеног одрживог пословања 
и одговарајућег финансијског положаја. Планови опоравка су замишљени као 
детаљни планови којима је банка дужна да, на основу предвиђања различитих 
ситуација у којима би могли наступити озбиљни макроекономски и финансијски 
поремећаји значајни за пословање те банке, укључујући догађаје системског 
карактера и поремећаје који се односе на пословање одређених лица или групе 
друштава, утврди различите могућности (опције) за опоравак и мере које би се 
примениле у оквиру сваке од ових могућности (нпр. промену чланова органа 
управљања и других лица на руководећем положају у банци, промене у подели 
дужности и одговорности запослених, затварање једне или више 
организационих јединица, измене пословних активности и услуга банке, 
обезбеђивање додатног капитала, конверзију одговарајућих елемената 
капитала у акције или друге власничке инструменте и др). Ако банка планира да 
за опоравак користи кредите за ликвидност или друге олакшице које банкама, у 
складу с прописима, може одобрити Народна банка Србије, план опоравка 
садржи анализу о томе када, како и под којим условима ће банка поднети 
захтев за коришћење оваквог кредита или олакшице, као и која адекватна 
средства обезбеђења ће тада пружити Народној банци Србије. Пошто план 
опоравка заправо представља документ којим се банка припрема да 
евентуалне будуће финансијске потешкоће с којима се може суочити у свом 
пословању реши самостално, како би се предупредила неопходност принудне 
интервенције Народне банке Србије кроз поступак реструктурирања – 
коришћење ванредне финансијске подршке из буџетских и других јавних 
средстава не може бити утврђено као мера за опоравак, нити се план опоравка 
на било који други начин може заснивати на претпоставци коришћења ове 
мере. С обзиром на то да план опоравка израђује банка, те да је реч о 
документу који је заснован на само-процени, прописана је обавеза банке да 
овај план достави Народној банци Србије, која оцењује да ли је план реалан и 
одржив, односно да ли би планиране мере могле у разумном року спречити да 
банка дође у стање да не може наставити да послује. У том смислу, Народна 
банка Србије нарочито процењује да ли је вероватно да би спровођење плана 
опоравка обезбедило одрживо пословање банке и одговарајући финансијски 
положај, да ли је вероватно да би мере из плана опоравка могле да се у 
кратком року и ефикасно примене у случајевима финансијских поремећаја на 
начин да примена тог плана не доведе до наступања негативних последица по 
стабилност финансијског система (узимајући у обзир и ситуацију у којој би и 
друге банке биле принуђене да примене план опоравка у истом периоду), као и 
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да ли би активности и мере предложене планом опоравка могле негативно 
утицати на могућност реструктурирања банке. При оцени плана опоравка, 
Народна банка Србије разматра и да ли капитал и извори финансирања банке 
одговарају величини и организационој структури банке, као и њеном ризичном 
профилу. Ако оцени да план опоравка не испуњава прописане услове, да се 
мере предвиђене овим планом не могу благовремено и ефикасно применити 
или да тај план садржи друге битне недостатке – Народна банка Србије ће 
затражити мишљење банке, а, након тога, ако процени да је потребно, може 
наложити банци да отклони утврђене недостатке и достави јој измењени план 
опоравка. У случају да оцени да банка измењеним планом опоравка није 
отклонила утврђене недостатке, Народна банка Србије може наложити банци 
да у одређеном року на одређени начин измени план опоравка и достави јој 
тако измењени план, а ако банка то не учини или ако измењеним планом 
опоравка није отклонила утврђене недостатке, Народна банка Србије може 
наложити банци да у одређеном року утврди које промене у њеном пословању 
је потребно да спроведе како би се отклонили утврђени недостаци. Банци која 
не поступи у складу са овим налогом, односно банци код које промене у 
пословању које је она утврдила не могу отклонити утврђене недостатке ‒ 
Народна банка Србије може наложити да предузме одговарајуће мере (нпр. да 
умањи ризични профил, укључујући ризик ликвидности, да обезбеди 
благовремено повећање капитала, да преиспита пословну политику и 
стратегију, да изврши промене у делу пословне политике и стратегије који се 
односе на финансирање, ради обезбеђивања додатне заштите основним 
пословним процесима и критичним функцијама, да изврши промене у начину 
управљања, да преиспита организациону структуру). 

Чланом 21. мења се члан 50. Закона, како би се терминолошки ускладио 
са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/2013). Такође, 
имајући у виду да од тренутка када надлежно тело изда измене Међународних 
стандарда финансијског извештавања до тренутка објављивања њиховог 
превода у складу са Законом о рачуноводству протекне известан период, а да 
су банке, у односу на друге привредне субјекте, по правилу кадровски и 
оперативно оспособљеније, те да поседују одговарајуће капацитете за 
разумевање и примену изворних текстова ових стандарда – прописано је да је 
банка дужна да приликом састављања годишњих финансијских извештаја 
примењује међународне стандарде финансијског извештавања од дана који је 
надлежно међународно тело одредило као дан почетка њихове примене. 

Чланом 22. брисан је члан 53. став 4. Закона, с обзиром на то да је 
предвиђена измена члана 62. Закона, којом се детаљно уређује у којим ће 
случајевима Народна банка Србије одбити извештај о ревизији.  

Чланом 23. мења се члан 56. Закона ради терминолошког усклађивања 
са Законом о рачуноводству. Осим тога, прецизира се предмет подзаконског 
акта који Народна банка Србије доноси на основу члана 56. став 3, и то тако да 
обухвати и минималан обим и садржај извештаја у ком спољни ревизор даје 
оцену ефикасности функционисања унутрашње ревизије, система управљања 
ризицима и система унутрашњих контрола.  

Чланом 24. мења се члан 62. Закона који се односи на одбијање 
Народне банке Србије да прихвати извештај спољног ревизора у одређеним 
случајевима, тако да се сва питања у вези са одбијањем овог извештаја 
систематично уреде у овој одредби Закона, а поред тога се и прецизира у којим 
случајевима ће Народна банка Србије одбити тај извештај – изричитим 
навођењем примера извештаја спољног ревизора који није заснован на 
истинитим и објективним чињеницама. 
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Чланом 25. мења се члан 63. Закона који се односи на могућност 
Народне банке Србије да захтева посебну ревизију банке и члана банкарске 
групе онда када су њихови извештаји нетачни или су закључили трансакције 
које су по банку могле имати или су имале знатну штету, односно уводи се 
могућност да Народна банка Србије ову ревизију тражи онда када је то 
потребно ради ефикаснијег вршења контролне функције. Предложеном 
изменом се тако прецизира да, ако оцени да је за потребе вршења контроле 
потребно прикупити, анализирати и обрадити одређене податке у вези с 
пословањем банке који нису обухваћени извештајем о ревизији годишњих 
финансијских извештаја банке – Народна банка Србије може банци наложити 
ангажовање спољног ревизора ради обављања посебне ревизије финансијских 
извештаја банке и члана банкарске групе или њихових појединих делова, као и 
за друге врсте ревизије, односно испитивања појединих пословних процеса и 
података у вези с пословањем ових лица Осим тога, прецизира се и да Народна 
банка Србије може да захтева од банке или члана банкарске група да, за 
вршење посебне ревизије, именује ревизора који се налази на листи спољних 
ревизора. 

Чланом 26. врше се измене у члану 66. Закона како би се прецизирало 
да се пословном политиком и стратегијом банке дефинишу пословни циљеви 
банке за период од најмање три године, као и ради терминолошког 
усклађивања са Законом о рачуноводству. Такође, у складу са изменама и 
допунама Закона које се односе на реструктурирање банака, а које 
подразумевају укидање института административног управљања и 
редефинисање института банке за посебне намене – брише се члан 66. став 1. 
тачка 8) Закона, која уређује надлежности скупштине банке у вези са 
преузимањем права и обавеза банке у поступку административног управљања, 
односно банке за посебне намене.  

Чланом 27. брише се члан 68. став 1. тачка 3) Закона јер именовањем 
Агенције за осигурање депозита за ликвидационог управника престају 
овлашћења скупштине банке. 

Чланом 28. се мења члан 70. став 2. Закона да би се прецизирале 
одговорности управног и извршног одбора банке за законито пословање банке 
и њену усклађеност са прописима и актима Народне банке Србије, као и актима 
и процедурама банке. Такође, одредба којом се уређује присуство 
представника Народне банке Србије седници управног одбора банке (члан 74. 
Закона) допуњена је тако да обухвати и могућност присуства седници извршног 
одбора банке, као и одбора за ревизију, кредитног одбора и одбора за 
управљање активом и пасивом, чиме ће се допринети квалитету контролног 
поступка који спроводи Народна банка Србије. 

Чланом 29. врше се измене члана 72. Закона како би се извршила 
неопходна усклађивања са изменама и допунама Закона које се односе на 
мере ране интервенције и поступак реструктурирања банака, а којима се уводе 
институти привремене управе и посебне управе. Осим тога, имајући у виду 
искуство у примени одредбе којом је предвиђено да се за лица која су била 
чланови органа управљања банке или лица овлашћена за представљање и 
заступање банке на дан одузимања дозволе за рад банци (увођења принудне 
управе) или шест месеци пре тога не може добити сагласност Народне банке 
Србије за именовање за члана управног одбора, као и чињеницу да је ratio legis 
ове одредбе да се за чланове управног одбора не могу именовати она лица која 
су својим поступањем већ доказала да не испуњавају критеријуме који се 
односе на стручност, савесност, добру пословну репутацију и сл, а не да се a 
priori дисквалификују сва лица која су сe затекла на одређеним функцијама у 
тренутку када је банци одузета дозвола за рад – члан 72. став 3. тачка 1) 
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Закона допуњена је тако што је прописано да се за ова лица у сваком 
конкретном случају процењује да ли су својим актима и радњама, односно 
пропуштањем да се предузму ови акти и радње утицали или могли утицати на 
испуњење услова за одузимање дозволе за рад банци, односно увођење 
привремене или посебне управе у банци. На крају, одредбе које су се односиле 
на разрешење члана управног одбора банке (чл. 118. и 119. Закона) 
систематизоване су у овој одредби којом се свеобухватно уређује питање 
именовања и разрешења чланова управног одбора банке. 

Чланом 30. прецизирају се дужности и одговорности управног одбора 
банке из члана 73. Закона, а нарочито оне које се односе на пословне политике 
и стратегије банке и стратегије и политике за управљање ризицима и капиталом 
банке, јер је увидом у унутрашње акте и процедуре банке током вршења 
контроле уочено да постоји потреба да се ова питања прецизније уреде, како би 
се јасније разграничиле одговорности управног и извршног одбора банке.  

Чланом 31. брише се члан 74. став 4. Закона, с обзиром на то да је 
предвиђена измена члана 70. Закона, којом се уређује могућност да 
представник Народне банке Србије присуствује, осим седницама управног 
одбора банке, и седницама извршног одбора и одбора за ревизију, кредитног 
одбора и одбора за управљање активом и пасивом.  

Чланом 32. врши се правноредакцијско усклађивање са измењеним 
чланом 72. Закона. 

Чланом 33. мења се члан 76. Закона ради прецизирања дужности и 
одговорности чланова извршног одбора банке, односно ради прецизнијег 
разграничења одговорности овог одбора и управног одбора банке, посебно у 
делу који се односи на управљање ризицима банке. Измене овог члана, заједно 
са изменама члана 73. Закона треба да допринесу јаснијој подели дужности и 
одговорности управног и извршног одбора банке, те унапреде ефикасност 
организовања и праћења система управљања ризицима банке и система 
унутрашњих контрола.  

Чланом 34. врши се правноредакцијско усклађивање са измењеним 
чланом 73. Закона. 

Чланом 35. мењају се наслов изнад члана 82. и члан 82. Закона, којим 
се уређује систем унутрашњих контрола. У складу с препорукама Базелског 
комитета за супервизију банака које се односе на регулаторни оквир за 
успостављање система унутрашњих контрола у банкама – прописано је да је 
банка дужна да успостави и примени ефикасан систем унутрашњих контрола на 
начин који обезбеђује континуирано праћење ризика којима је изложена или 
може бити изложена у свом пословању, а који се нарочито састоји од функције 
управљања ризицима, функције усклађености пословања и функције 
унутрашње ревизије.  

Чланом 36. мења се члан 96. Закона како би се утврдило да Народна 
банка Србије, поред осталих услова чију испуњеност цени приликом 
одлучивања о давању сагласности за стицање власништва у банци, разматра и 
цени и да ли би стицање учешћа имало негативан утицај на способност банке 
да обезбеди законитост свог пословања, као и да ли постоје индиције да су 
активности које су повезане са стицањем учешћа извршене ради прања новца 
или финансирања тероризма, у складу са законом којим се регулише 
спречавање прања новца и финансирања тероризма. Овим се ојачава 
превентивни сегмент контролне функције Народне банке Србије. С друге 
стране, брише се одредба која је прописивала да је један од разлога за 
одбијање захтева за давање сагласности за стицање власништва чињеница да 
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би стицање власништва довело до повреде конкуренције, јер су заштита 
конкуренције, мере отклањања повреде конкуренције и овлашћења Комисије за 
заштиту конкуренције у вези са утврђивањем повреде конкуренције и 
изрицањем мера свеобухватно уређене Законом о заштити конкуренције.  

Чланом 37. се предвиђа да Народна банка Србије може вршити тзв. 
дијагностичко испитивање пословања банке, ради прикупљања, обраде и 
анализе потребних података, непосредним увидом у пословне књиге и другу 
документацију банке, чиме се унапређује контролна функција Народне банке 
Србије јер се спровођењем ове врсте испитивања омогућава прикупљање и 
анализа и података релевантних за цео банкарски сектор. Такође се врши и 
потребно прецизирање на начин да се предвиђа сходна примена одредаба чл. 
102, 103. и 104. Закона којима се уређује начин вршења поступка контроле 
банке.  

Чланом 38. прецизира се и допуњује члан 102. Закона којим се уређује 
контрола Народне банке Србије. Наиме, прецизирања ради – у члану 102. став 
1. се наводи да Народна банка Србије врши контролу бонитета и законитости 
пословања банке у складу са Законом и другим законом по којем је Народна 
банка Србије надлежна за вршење надзора над пословањем банака. Такође се 
прецизира и то да Народна банка Србије има право увида, између осталог, и у 
податке које прикупља посебно лице (Кредитни биро). Поред тога, уводи се 
овлашћење Народне банке Србије да пропише обавезу банака да плаћају 
накнаду за вршење контроле, начин обрачуна ове накнаде, рокове плаћања и 
друга питања у вези са овом накнадом. Решење по коме финансијске 
институције над којима се врши надзор доприносе финансирању тела које их 
надзире раширено је у упоредној пракси (Црна Гора, Словенија, Хрватска, 
Велика Британија, Немачка), а овакву накнаду за вршење супервизије 
наплаћује и Европска централна банка.  

Чланом 39. брише се члан 102а Закона, јер су питања у вези са 
заштитом података и докумената који се односе на контролу бонитета и 
законитости пословања банака систематично уређена новим чланом 9б, 
заједно са заштитом података и докумената који се односе на реструктурирање 
банака. 

Чланом 40. врши се допуна члана 103. на начин да се предвиди 
могућност да Народна банка Србије у поступку непосредне контроле 
обезбедити учешће лица која нису запослена у Народној банци Србије, а чије 
учешће у том поступку доприноси ефикасности и квалитету тог поступка због 
специфичних знања којима та лица располажу.  

Чланом 41. врши се допуна изричитим прописивањем у Закону онога 
што је праксом већ успостављено – да се записник о контроли сачињава и када 
се у поступку посредне контроле утврде неправилности у пословању банке, 
изузев у случају када је о тим неправилностима сама банка обавестила 
Народну банку Србије. Такође, прецизирано је шта се сматра пресечним 
датумом контроле и утврђено да Народна банка Србије неће разматрати 
примедбе банке на записник о контроли које се односе на промену чињеничног 
стања насталу након периода за који је извршена контрола, али их може узети у 
обзир приликом изрицања мере.  

Чл. 42. до 44. врше се измене у чл. 106. до 108. Закона, односно брише 
се могућност давања примедаба на допуну записника о контроли, како би се 
поступак контроле учинио ефикаснијим. 
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Чланом 45. врши се правноредакцијско усклађивање са измењеном 
нумерацијом одредаба које се односе на решење о налозима и мерама, као и 
упућивање на нови институт мере ране интервенције.  

Чланом 46. мења се наслов Одељка 3, у Глави V КОНТРОЛНА 
ФУНКЦИЈА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ, како би поред постојећих корективних и 
принудних мера, обухватио и нове мере ране интервенције,  које се уређују у 
оквиру овог одељка. 

Чланом 47. мењају се наслови изнад чланова и чл. 110. до 117. Закона. 
Предвиђеним изменама брисане су одредбе које су се односиле на 
поткапитализовану и знатно поткапитализовану банку, због тога што Народна 
банка Србије до сазнања о томе да ли је банка поткапитализована долази 
вршећи посредну контролу, на основу извештаја које јој банка редовно 
доставља, као и кроз непосредну контролу – увидом у пословне књиге и 
документацију банке, па не постоји потреба да банка доставља посебно 
обавештење о томе (чл. 110. и 11. Закона). Измењене су корективне мере 
Народне банке Србије, односно смањен је распон расположивих мера 
брисањем налогодавног писма, као мере која је највећим делом већ 
обухваћена и исцрпљена решењем о налозима и мерама. Новчана казна коју 
Народна банка Србије може изрећи независно од предузимања других мера, 
измењена је, прецизирана и прописана у оквиру Главе VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ. 
У складу с Директивом 2013/36/ЕУ о приступању делатности кредитних 
институција и пруденционој супервизији кредитних институција и инвестиционих 
друштава, а полазећи од искуства у вршењу контроле и досадашњој примени 
ове одредбе – проширен је спектар активности чије се спровођење банци може 
наложити решењем о налозима и мерама, а неке од постојећих активности су 
прецизиране. Тако се прописује да Народна банка Србије банци у чијем је 
пословању утврдила поступања, односно непоступања супротна прописима или 
стандардима опрезног банкарског пословања која би могла угрозити њено 
финансијско стање, као и банци која се није у остављеном року ускладила са 
показатељем адекватности капитала већим од прописаног који јој је одредила 
Народна банка Србије – може, између осталог, наложити и да: а) обезбеди већи 
показатељ адекватности капитала, односно већи капитал од минималног 
прописаног износа; б) повећа износ посебне резерве за обезбеђење од 
потенцијалних губитака, односно да усвоји и примени посебну политику 
резервисања или поступања са одређеном активом; в) привремено обустави 
или ограничи одобравање кредита и пружање других финансијских услуга 
одређеним лицима, узимање нових кредита, пријем нових депозита и других 
видова задужења, те преузимање ванбилансних обавеза, улагање у имовину и 
у друга правна лица, као и увођење нових производа; г) смањи трошкове 
пословања банке, укључујући и износе бонуса и награда који зависе од степена 
остварења пословних циљева, а који се исплаћују члановима извршног и 
управног одбора банке или запосленима; д) прода имовину, односно акције или 
удео у подређеном друштву; ђ) донесе и спроведе мере за ограничавање 
одобравања кредита, смањење, односно ограничавање изложености, 
побољшање поступка наплате доспелих потраживања, правилно вредновање 
билансне активе и ванбилансних ставки, унапређење система управљања 
ризицима, укључујући и процес интерне процене адекватности капитала, 
унапређење система извештавања, као и унапређење система унутрашњих 
контрола, а посебно унутрашње ревизије; е) нето добит искористи за повећање 
капитала банке; ж) чешће или додатно извештава Народну банку Србије о 
појединачним показатељима свог пословања; з) обезбеди усклађеност с 
посебним захтевима у вези с ликвидношћу, укључујући и ограничење рочне 
неусклађености између имовине и обавеза; и) разреши дужности члана 
управног, односно члана извршног одбора банке, односно друго лице на 
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руководећем положају у банци; ј) промени управљачку или организациону 
структуру банке; к) структуру банкарске групе чији је члан учини 
транспарентном; л) објављује додатне податке и информације. Како би се 
индивидуализовала одговорност за спровођење наложених активности и тиме 
ови налози учинили ефективнијим – предвиђена је могућност да се решењем 
којим се изричу налози и мере утврди и орган управљања или члан овог органа 
који је одговоран за спровођење активности из овог решења. У складу с 
Директивом, уведен је читав спектар тзв. мера ране интервенције, чији је циљ 
да Народној банци Србије као институцији у чијој је надлежности вршење 
надзора над пословањем банака, на располагању буду адекватни механизми 
који ће омогућити да се проблем банке чије се финансијско стање погоршало 
реши пре него што достигне тачку у којој нема друге могућности него да се 
покрене поступак реструктурирања. У том смислу, утврђено је да Народна 
банка Србије може, независно од прописаних корективних мера, банци која је 
поступила супротно прописима или је вероватно да ће, између осталог, услед 
тога што се њено финансијско стање брзо погоршава (укључујући погоршање 
ликвидности, све већи ниво задужености, ненаплативих кредита или 
концентрације изложености) ускоро поступити супротно прописима − предузети 
неку од следећих мера: а) наложити органима управљања банке да спроведу 
мере из плана опоравка; б) наложити органима управљања банке да израде 
план активности за решавање тих проблема, с роковима за спровођење ових 
активности; в) наложити управном одбору банке да сазове скупштину банке, 
односно непосредно сазвати ову скупштину ако је управни одбор не сазове, при 
чему Народна банка Србије у оба случаја утврђује дневни ред скупштине банке 
и предлаже да се размотри доношење одговарајућих одлука; г) наложити 
органима управљања банке да, по потреби, израде план преговора о 
реструктурирању дуга са повериоцима банке, у складу с планом опоравка; д) 
наложити промене у пословној стратегији банке; ђ) наложити банци да ступи у 
контакт са потенцијалним купцима. Поред тога, предвиђена је и могућност да 
Народна банка Србије, у случају знатног погоршања финансијског стања банке 
или теже повреде прописа, када оцени да наведене мере нису довољне да 
поправе такво стање у банци – наложи разрешење свих или појединих чланова 
органа управљања банке, односно смену других лица на руководећем положају. 
На крају, ако оцени да ни разрешење члана органа управе или другог лица на 
руководећем положају у банци нису довољне да поправе стање банке – 
Народна банка Србије може именовати једног или више привремених 
управника банке (по правилу најдуже на годину дана), чији је задатак да утврди 
право финансијско стање у банци, да управља њеним пословањем како би се 
очувао или поново успоставио одговарајући финансијски положај банке и/или 
њено стабилно и сигурно пословање и сл. С обзиром на то да увођењем 
института привремене управе престаје потреба за постојањем принудне управе 
– брисан је члан који се уређивала принудна управа. 

Чланом 48. бришу се чл. 117а до 121. Закона који су се односили на 
принудну управу (због тога што је овај институт замењен институтом 
привремене управе), разрешење и суспензију члана управног или извршног 
одбора банке (јер су ова питања систематично уређена у одредбама члана 72), 
дискреционо право Народне банке Србије (јер је ова одредба 
пресистематизована у члан 116) и одговорност за штету насталу вршењем 
дужности утврђених овим законом (јер је ова одредба допуњена тако да 
обухвати и одговорност у вршењу нових дужности у вези са реструктурирањем 
банака и уређена у новом члану 9а). 

Чланом 49. додају се наслови изнад чланова и нови чл. 127а до 127д 
којима се уређује план опоравка банкарске групе и пружање финансијске 
подршке унутар банкарске групе. Највише матично друштво оне банкарске 
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групе над којом Народна банка Србије врши контролу на консолидованој основи 
дужно је да изради и Народној банци Србије достави план опоравка за 
банкарску групу којој припада, а на израду овог плана опоравка сходно се 
примењују одредбе које уређују израду плана опоравка банке.  

Што се тиче пружања финансијске подршке унутар банкарске групе, ова 
могућност је предвиђена новим чл. 127б до 127д, у складу с Директивом, а 
узимајући у обзир међузависност лица у оквиру банкарске групе – како би се 
омогућило да се пружањем финансијске подршке унутар групе очува 
финансијска стабилност групе, али уз ограничења која ће обезбедити да се не 
наруши ликвидност или солвентност лица које ту подршку обезбеђује. Тако је, 
најпре, предвиђено да је неопходна сагласност Народне банке Србије уколико 
банка, највише матично друштво банкарске групе над којом Народна банка 
Србије врши контролу или члан ове групе жели да с другим члановима те групе 
закључи споразум ради обезбеђивања финансијске подршке оној страни овог 
споразума код које су испуњени услови за предузимање мера ране 
интервенције. Народна банка Србије може дати ову сагласност само ако оцени 
да у тренутку подношења захтева за давање сагласности ниједна од страна 
овог споразума не испуњава услове за предузимање мера ране интервенције. 
Даље, како би се спречило да банка под притиском матичног друштва пружи 
финансијску подршку којом би могла угрозити сопствено финансијско стање, 
прописано је да је потребна претходна сагласност Народне банке Србије за 
пружање ове подршке. Стриктно су прописани услови који морају бити 
испуњени да би се, на основу закљученог споразума о финансијској подршци 
унутар банкарске групе, могла пружити ова финансијска подршка, и то: 1) да се 
разумно може очекивати да ће пружена подршка знатно смањити финансијске 
потешкоће примаоца ове подршке; 2) да је циљ пружања ове подршке очување 
или поновно успостављање финансијске стабилности групе у целини или било 
којег члана групе и у интересу је даваоца подршке; 3) да се финансијска 
подршка пружа уз накнаду утврђену и обрачунату на начин утврђен овим 
споразумом; 4) да се, на основу података доступних органу управљања 
даваоца подршке у тренутку доношења одлуке о пружању финансијске 
подршке, разумно може очекивати да ће прималац подршке платити уговорену 
накнаду и да ће измирити своје уговорне обавезе; 5) да пружање финансијске 
подршке не би угрозило ликвидност или солвентност даваоца подршке; 6) да 
пружање финансијске подршке не би угрозило стабилност финансијског 
система Републике Србије; 7) да давалац подршке у тренутку пружања 
подршке поступа у складу са одредбама којима се уређују капитал, ликвидност 
и велике изложености, а пружање финансијске подршке неће довести до 
повреде ових одредаба; 8) да пружање финансијске подршке не би угрозило 
могућност реструктурирања даваоца подршке. 

Чланом 50. додаје се глава Vа РЕСТРУКТУРИРАЊЕ БАНКЕ и чл. 128а 
до 128х, којима се уређују циљеви и начела реструктурирања, планирање 
реструктурирања, отпис и конверзија капитала, покретање поступка 
реструктурирања, инструменти реструктурирања, мере заштите акционара, 
поверилаца и трећих лица и финансирање реструктурирања. 

Чланом 128а утврђено је да су циљеви реструктурирања: 1) 
остваривање континуитета у обављању критичних функција банке; 2) 
избегавање знатног негативног утицаја на стабилност финансијског система; 3) 
заштита буџетских и других јавних средстава; 4) заштита депонената и 
инвеститора; и 5) заштита новчаних средстава и друге имовине клијената. Ови 
циљеви су подједнако значајни а спровођењем поступка реструктурирања 
одређује се начин њиховог међусобног усклађивања у зависности од околности 
сваког појединачног случаја. Овакво изричито навођење циљева 
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реструктурирања нарочито је важно јер се тиме јасно утврђује у чему се састоји 
јавни интерес који се штити спровођењем реструктурирања банака. Ако се има 
у виду да се спровођењем реструктурирања банака у извесној мери 
ограничавају имовинска права акционара и поверилаца банке, а да Устав 
Републике Србије јемчи мирно уживање својине и других имовинских права 
стечених на основу закона и предвиђа да право својине може бити одузето или 
ограничено само у јавном интересу утврђеном на основу закона, уз накнаду 
која не може бити нижа од тржишне –  од суштинске је важности изричито 
утврђивање у чему се конкретно састоји јавни интерес који се штити 
спровођењем реструктурирања. Начин на који се процењује постојање овог 
јавног интереса уређен је у оквиру одредбе којом се уређују услови за 
покретање поступка реструктурирања. 

Чланом 128б уређују се начела поступка реструктурирања, чија примена 
у овом поступку треба да обезбеди да се прописани циљеви реструктурирања 
остваре у највећој могућој мери. Ова начела су, у складу с Директивом, 
утврђена тако да, што се тиче губитака, терет реструктурирања прво сносе 
акционари, па повериоци банке (изузев поверилаца по основу осигураних 
депозита који су потпуно заштићени до висине осигураног износа), с тим што 
ова лица не могу претрпети веће губитке од оних које би претрпели у случају 
спровођења стечајног поступка над банком. Осим тога, како би се обезбедило 
што ефективније и што ефикасније спровођење поступка реструктурирања – 
као једно од начела поступка реструктурирања, предвиђено је да се чланови 
органа управљања банком разрешавају (осим ако овим законом није друкчије 
уређено), али да су дужни да, заједно с другим лицима на руководећем 
положају у банци, обезбеде сву помоћ која је неопходна да би се остварили 
циљеви реструктурирања. Такође, једно од основиних начела је да чланови 
органа управљања банке и друга лица која су допринела да банка дође у такво 
стање да више не може или да вероватно неће моћи да настави да послује – 
одговарају за пропусте у свом раду и штету коју су проузроковали. Како би се 
обезбедила равнотежа између потребе да се спровођењем поступка 
реструктурирања заштити јавни интерес и нужности да се, управо ради заштите 
тог јавног интереса, права акционара и поверилаца банке, као и извесних 
трећих лица ограниче – као једно од основних начела овог поступка утврђена је 
примена мера заштите акционара и поверилаца банке, као и трећих лица, 
прописаних овим законом. На крају, једно од начела поступка реструктурирања 
је и настојање да се, ако се реструктурирање спроводи над чланом банкарске 
групе, умање негативне последице реструктурирања по друге чланове 
банкарске групе и стабилност финансијског система.  

Чланом 128в до 128ђ уређено је планирање реструктурирања. С 
обзиром на то да се поступак реструктурирања по правилу спроводи као хитан, 
у изузетно кратким роковима, од суштинске је важности за ефективност овог 
поступка постојање планова реструктурирања, који ће садржати све податке 
који су неопходни да би се утврдиле критичне функције банке и обезбедио 
континуитет њиховог обављања. План реструктурирања за сваку банку израђује 
и ажурира Народна банка Србије, и то, између осталог, и на основу података 
које јој достављају банке (с обзиром на то да свака банка располаже 
најпотпунијим информацијама о свом пословању и проблемима који у њему 
могу настати). Планом реструктурирања предвиђа се примена одговарајућих 
инструмената и мера реструктурирања и вршење овлашћења Народне банке 
Србије у случају да буду испуњени прописани услови за реструктурирање 
банке. Детаљна садржина плана реструктурирања прописана је законом, али ће 
обим и садржај овог плана у сваком конкретном случају бити прилагођен 
специфичностима и системском значају банке. Народна банка Србије израђује 
и план реструктурирања банкарске групе над којом врши надзор на 
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консолидованој основи (који обухвата било реструктурирање највишег матичног 
друштва банкарске групе, било реструктурирање других чланова те групе), а на 
израду овог плана сходно се примењују одредбе које се односе на израду 
плана реструктурирања банке. При изради и ажурирању плана 
реструктурирања Народна банка Србије процењује да ли је банку могуће 
реструктурирати, односно да ли је над њом могуће спровести било поступак 
стечаја (ликвидације) било поступак реструктурирања, а да то, у мери у којој је 
могуће – не доведе до наступања значајних негативних последица на 
стабилност финансијског система, а обезбеди континуитет обављања 
критичних функција банке. Ако процени да постоје значајне препреке за 
реструктурирање банке, Народна банка Србије ће банци наложити да јој 
достави предлог могућих мера за решавање или отклањање ових препрека. 
Када оцени да мере које је банка предложила ефективно не могу умањити, 
односно отклонити препреке за реструктурирање, Народна банка Србије ће 
банци наложити да предузме друге мере за решавање или отклањање ових 
препрека (нпр. да измени споразум о финансијској подршци унутар банкарске 
групе или размотри закључење овог споразума ако већ није закључен, да 
ограничи изложеност према једном лицу и укупну изложеност, да доставља 
додатне информације и податке значајне за реструктурирање банке, да отуђи 
одређени део имовине, да ограничи или престане да обавља или развија 
одређену врсту послова, да изврши, односно обезбеди одговарајуће правне 
и/или организационе промене) и утврдити рокове за примену ових мера. 

Чланом 128е уређује се отпис и конверзија капитала, као мера коју 
Народна банка Србије може предузети пре покретања поступка 
реструктурирања или у току овог поступка, а пре примене одговарајућег 
инструмента реструктурирања. Пре покретања поступка реструктурирања банке 
Народна банка Србије врши отпис или конверзију капитала банке ако је 
утврдила да је испуњен најмање један од следећих услова: 1) испуњени су 
прописани услови за покретање поступка реструктурирања; 2) стање банке је 
такво да она вероватно неће моћи да настави да послује ако се не изврши овај 
отпис или конверзија, а није вероватно да би било која друга мера банке или 
лица из приватног сектора, нити мера предузета у поступку контроле у складу 
са овим законом, осим тог отписа, односно конверзије − могла у разумном року 
отклонити сметње за наставак њеног пословања; 3) ако је банка затражила 
ванредну финансијску подршку, осим ако је реч о ликвидној банци код које нису 
наступили прописани разлози за одузимање дозволе за рад. Пре него што 
изврши отпис или конверзију капитала, Народна банка Србије дужна је да 
обезбеди независну процену имовине и обавеза банке, на основу које се врши 
обрачун износа отписа, односно нивоа конверзије елемената капитала 
потребног за покриће губитака и/или докапитализацију банке. При отпису, 
односно конверзији капитала банке основни капитал се умањује први, 
сразмерно износу губитака до износа тог капитала, а Народна банка Србије 
према акционарима банке предузима једну или обе прописане мере које се 
примењују у случају примене инструмента расподеле губитака (поништава 
акције или их преноси повериоцима који сносе губитке и/или знатно смањује 
номиналну вредност акција и друга одговарајућа права акционара). Што се тиче 
елемената допунског капитала, они се отписују и/или конвертују у акције банке 
које се могу укључити у основни капитал банке у мери у којој је потребно за 
остварење циљева реструктурирања или до укупног износа тих елемената 
капитала, у зависности од тога шта је мање. Мера отписа и конверзије 
елемената капитала без сагласности акционара и без исплате накнаде по 
основу овог отписа, предвиђена је, у складу с Директивом, како би се 
обезбедило да у тренутку када стање банке постане такво да она вероватно 
неће моћи да настави да послује капитални инструменти у потпуности испуне 
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своју сврху апсорбовања губитака пре покретања поступка реструктурирања (с 
циљем да се финансијско стање банке поправи како би се избегло покретање 
стечајног поступка или поступка реструктурирања), односно након покретања 
поступка реструктурирања (с циљем да се ишчисте финансијски извештаји 
банке пре предузимање било ког од инструмената реструктурирања и олакша 
спровођење овог поступка). Дакле, реч је о ефикасној мери, која, нарочито ако 
се предузима пре покретања поступка реструктурирања, има стабилизирајући 
ефекат на тржиште и којом се врло ефикасно остварују циљеви 
реструктурирања који се односе на заштиту депонената и буџетских и других 
јавних средстава.  

Чланом 128ж прописују се услови за покретање поступка 
реструктурирања, и то: 1) да је стање банке такво да она не може или 
вероватно неће моћи да настави да послује; 2) да није вероватно да би било 
која друга мера банке или лица из приватног сектора, мера предузета у 
поступку контроле у складу са овим законом или мера отписа и конверзије 
капитала − могла у разумном року отклонити сметње за наставак пословања 
банке; 3) да је реструктурирање банке у јавном интересу. С обзиром на то да 
одлуку о покретању поступка реструктурирања Народна банка Србије доноси по 
слободној оцени, прецизно је утврђено у којим ће се случајевима сматрати да 
су прописани услови испуњени. У том смислу, сматраће се да је стање банке 
такво да она не може или вероватно неће моћи да настави да послује − ако је 
испуњен најмање један од следећих услова: 1) наступили су прописани разлози 
због којих би Народна банка Србије могла одузети банци дозволу за рад или је 
вероватно да ће ови разлози ускоро наступити, нарочито онда када су у 
пословању банке настали губици који би се покрили на терет целог или знатног 
износа њеног капитала или је вероватно да ће ти губици настати; 2) имовина 
банке је мања од њених обавеза или је вероватно да ће то ускоро бити; 3) 
банка је неликвидна или је вероватно да ће то ускоро бити, осим ако јој је 
одобрена финансијска подршка у облику гаранције Републике Србије за 
одржавање ликвидности; 4) банка је затражила ванредну финансијску подршку, 
осим у изузетном случају када се, узимајући у обзир начела из члана 128б тач. 
1) и 2) овог закона, та подршка даје солвентној банци ради отклањања 
озбиљног поремећаја у економији и очувања стабилности финансијског 
система, као привремена и сразмерна мера, и то у једном од следећих облика: 
(1) гаранције коју Република Србија даје у корист Народне банке Србије за 
измирење обавеза банке по основу кредита за одржавање ликвидности или 
других олакшица одобрених банци под условима које је утврдила Народна 
банка Србије; (2) гаранције Републике Србије за нове обавезе банке; (3) 
докапитализације или куповине власничких инструмената под условима који 
банци не дају предност на тржишту и до износа потребног да се отклони мањак 
капитала, под условима које прописује Народна банка Србије – и то само ако у 
тренутку пружања ове подршке нису испуњени услови из тач. 1) и 3), нити 
услови за отпис и конверзију капитала. Што се тиче испуњености услова који се 
односи на јавни интерес, прописано је да ће се сматрати да је реструктурирање 
у јавном интересу ако је реч о системски значајној банци, као и у случају када 
би се спровођењем реструктурирања могао на одговарајући начин остварити 
један или више циљева реструктурирања који се не би могао остварити у истој 
мери спровођењем стечајног или ликвидационог поступка над банком. Оцену да 
ли је реструктурирање у јавном интересу, ако није реч о системски значајној 
банци – Народна банка Србије даје узимајући у обзир све прописане циљеве 
реструктурирања, и то на основу анализе да ли би се, и у којој мери, 
спровођењем стечајног поступка или поступка ликвидације ови циљеви 
остварили, те упоређивања резултата ове анализе са очекиваним степеном 
остваривања тих циљева у поступку реструктурирања, али је нарочито дужна 
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да изради извештај о тесту најмањих трошкова. Нацрт извештаја о тесту 
најмањих трошкова (којим се утврђује да ли би спровођење поступка 
реструктурирања било целисходније у односу на спровођење стечајног или 
ликвидационог поступка над банком, нарочито узимајући у обзир могуће 
трошкове исплате осигураних депозита и одобравања финансијске подршке, 
као и ограничења која се односе на коришћење средстава фонда за осигурање 
депозита у поступку реструктурирања) – Народна банка Србије доставља 
Агенцији за осигурање депозита, ради давања мишљења.  

Чланом 128з прописује се дужност Народне банке Србије да пре 
покретања поступка реструктурирања обезбеди независну, поштену и 
реалистичну процену вредности имовине и обавеза банке и уређује начин 
вршења ове процене. Независна процена се врши ради пружања одговарајућих 
информација и података Народној банци Србије за утврђивање испуњености 
услова за реструктурирање банке, односно избор одговарајућег инструмента и 
мере реструктурирања, као и ради обезбеђивања да су сви губици банке у 
потпуности приказани у њеним пословним књигама и финансијским 
извештајима. Ову процену врши спољни ревизор са листе Народне банке 
Србије или друго лице у складу с прописом Народне банке Србије које је 
независно од било ког органа јавне власти или институције којој је поверено 
вршење јавних овлашћења, као и од банке на коју се процена односи или 
банкарске групе чији је она члан. Изузетно, ако пре покретања поступка 
реструктурирања није могуће обезбедити независну процену – Народна банка 
Србије врши прелиминарну процену вредности имовине и обавеза банке, која је 
привременог карактера и користи се у овом поступку док лице које је 
овлашћено да врши независну процену не изврши коначну процену. 

Чланом 128и уређују се процесна питања у вези са покретањем поступка 
реструктурирања и доношењем решења о покретању овог поступка. Народна 
банка Србије доноси решење о покретању поступка реструктурирања када 
утврди да су испуњени услови за покретање поступка, прописани овим законом. 
Решењем о покретању поступка реструктурирања се, на основу резултата теста 
најмањих трошкова, утврђују инструменти и мере реструктурирања банке или 
банкарске групе. Ако се поступак реструктурирања покреће над банком којој је 
одузета дозвола за рад, решење о покретању поступка реструктурирања 
доноси се истовремено са решењем о одузимању банци дозволе за рад. 
Решење о покретању поступка реструктурирања се истог дана када је донето 
доставља банци, Агенцији за осигурање депозита, министарству надлежном за 
послове финансија, Агенцији за привредне регистре и оператору платног 
система у ком учествује банка, а сажетак овог решења, са објашњењем 
последица поступка реструктурирања на кориснике финансијских услуга које 
пружа банка – објављује се на интернет презентацији Народне банке Србије и 
банке. Покретање поступка реструктурирања над банком уписује се у регистар 
привредних субјеката даном доношења овог решења. Како би се спречило да 
се покретање поступка реструктурирања негативно одрази на односе банке с 
њеним пословним партнерима, па самим тим и на њено финансијско стање – 
изричито је прописано да правни послови које је банка закључила до дана 
доношења решења о покретању поступка реструктурирања остају на снази, те 
да примена инструмента и мера реструктурирања, као ни било која друга 
околност која је у непосредној вези с тим инструментима и мерама – не могу 
сами по себи бити разлог за другу уговорну страну да раскине или анексира 
закључене уговоре, нити да захтева пребијање или активирање средстава 
обезбеђења по тим уговорима, под условом да се обавезе из тих послова 
несметано извршавају. 
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У члану 128ј наведена су најзначајнија овлашћења Народне банке 
Србије у поступку реструктурирања. Како би се обезбедило ефективно и 
ефикасно спровођење поступка реструктурирања Народна банка Србије на 
располагању мора имати све мере за које утврди да су неопходне да би 
обезбедила примену инструмената реструктурирања. У ове мере нарочито 
спадају: а) разрешење управног и извршног одбора банке; б) преузимање 
овлашћења управног одбора, извршног одбора и скупштине банке и 
поверавање ових овлашћења посебном управнику; в) смањење номиналне 
вредности (отпис) акција и поништење акција банке; г) издавање обичних и 
преференцијалних акција банке; д) укидање права на даље стицање акција; ђ) 
захтевање од Комисије за хартије од вредности да поништи решење о 
одобрењу објављивања проспекта, односно решење о одобрењу проспекта за 
укључење хартија од вредности на регулисано тржиште; е) анексирање и 
раскид уговора које је закључила банка; ж) захтевање од Агенције за осигурање 
депозита да банка у стечају чије су имовина и обавезе пренете на стицаоца 
пружи стицаоцу оперативну помоћ неопходну да би делотворно наставио да 
обавља послове који су му пренети; з) захтевање од суда да застане са 
поступком у коме је процесна страна банка, најдуже до окончања поступка 
реструктурирања; и) привремено обустављање свих плаћања и извршења 
других уговорних обавеза по уговорима које је закључила банка и суспензија 
права друге уговорне стране на отказивање уговора и активирање средстава 
обезбеђења − од тренутка објављивања решења о привременом обустављању 
до поноћи наредног радног дана, осим обавеза по основу осигураних депозита 
и обавеза према платним системима и системима за поравнање хартија од 
вредности који су у складу са законом одређени као битни системи, односно 
оператерима тих система и учесницима у тим системима које су настале по 
основу учешћа у тим системима. По аналогији са овлашћењем Народне банке 
Србије да приступа свим подацима који су јој потребни у вршењу контроле 
банака, прописано је и изричито право приступа Народне банке Србије свим 
подацима који су јој потребни у поступку реструктурирања банке, као и дужност 
банке, њених запослених у банци, акционара и других лица да јој на захтев 
обезбеде овај приступ, односно доставе ове податке. 

Чланом 128к уређује се нови институт − посебна управа. Народна банка 
Србије ће увести посебну управу у банци у реструктурирању када оцени да би 
промена начина управљања и руковођења банком допринела остваривању 
циљева реструктурирања, односно увек када се поступак реструктурирања 
покреће над банком којој се одузима дозвола за рад. Решењем о увођењу 
посебне управе у банци у реструктурирању Народна банка Србије именује 
једног или више посебних управника, по правилу на најдуже годину дана. За 
разлику од привремене управе којом се у најмањој могућој мери задире у 
управљачка права акционара (јер привремени управник може управљати 
банком и заједно са управним и извршним одбором и ни у ком случају не може 
преузети овлашћења скупштине банке), посебна управа која се уводи у банци у 
реструктурирању подразумева да именовањем посебног управника престају 
функције члановима управног и извршног одбора банке и овлашћења 
скупштине банке, а ове функције и овлашћења − преузима посебни управник. 
Задатак посебног управника је да предузме све мере потребне за остваривање 
циљева реструктурирања, као и да примени инструменте и мере 
реструктурирања, у складу с решењем Народне банке Србије. Народна банка 
Србије контролише рад посебног управника, који је дужан да је најмање 
тромесечно извештава о пословању банке и њеном финансијском стању, као и 
о радњама које је предузео при извршавању својих дужности. 

Чланом 128л утврђују се врсте инструмената реструктурирања и уређују 
њихова основна обележја. Једна од најзначајнијих новина је проширење 
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спектра инструмената који су Народној банци Србије на располагању у поступку 
реструктурирања, што ће омогућити да се поступак реструктурирања прилагоди 
околностима сваког појединачног случаја и на тај начин спроведе ефективније и 
ефикасније. Поред инструмената продаје акција, односно имовине и обавеза и 
преноса акција, односно имовине и обавеза банци за посебне намене, који су 
на известан начин већ били препознати у нашем правном систему, уводе се, у 
складу с Директивом, и нови инструменти − одвајање имовине и расподела 
губитака на акционаре и повериоце. Неопходну флексибилност у спровођењу 
поступка реструктурирања (која треба да омогући да се овим поступком 
постигну што бољи ефекти, уз минималне трошкове) пружају и одредбе којима 
се прописује да Народна банка Србије у овом поступку може применити један 
или више инструмената реструктурирања, као и да пренос акција, односно 
имовине и обавеза применом неког од инструмената реструктурирања може 
вршити и више пута у току тог поступка. Међутим, предвиђено је и ограничења 
које се односи на инструмент одвајања имовине, који се може применити само 
уз неки други инструмент реструктурирања, јер би се, у супротном, банци у 
реструктурирању његовом применом могла неоправдано дати предност у 
односу на конкуренцију. Сваки од инструмената реструктурирања је детаљно 
уређен у оквиру посебних одредаба, а овим се чланом уређују извесна основна 
обележја која су заједничка свим или већини ових инструмената. Тако је 
изричито прописано да се пренос акција, односно имовине и обавеза применом 
инструмента реструктурирања који подразумевају овакав пренос и спровођење 
активности применом инструмента расподеле губитака − врши без сагласности 
акционара, депонената и других поверилаца банке у реструктурирању или било 
ког трећег лица осим стицаоца. Ово задирање у имовинска права акционара 
које подразумева предузимање било ког од инструмената реструктурирања, као 
и евентуално нарушавање принципа једнаког третмана поверилаца (до ког 
може доћи у случају преноса само дела обавеза банке у реструктурирању) – 
врши се искључиво: а) у ситуацији када су испуњени услови за покретање 
поступка реструктурирања који се односе на финансијско стање банке и 
немогућност да се проблеми с којима се банка суочила свом у пословању реше 
на други начин; б) када је то неопходно да би се заштитио јавни интерес 
(постигли циљеви реструктурирања); б) у мери у којој је то неопходно 
(сразмерно циљевима који ће се постићи); г) уз адекватну надокнаду (приход 
остварен по основу преноса акција са акционара на стицаоца, умањен за износ 
средстава употребљених за финансирање реструктурирања и трошкове 
поступка реструктурирања – припада овим акционарима, док приход остварен 
преносом целокупне или дела имовине или обавеза са банке у 
реструктурирању или банке за посебне намене на стицаоца, умањен за износ 
средстава употребљених за финансирање реструктурирања и трошкове 
поступка реструктурирања – припада банци преносиоцу). С обзиром на то да 
поступак реструктурирања одликује хитност, те да је неопходно у што краћим 
роковима обезбедити пуну ефективност предузетих инструмената, уз што мање 
пратеће трошкове – у погледу преноса акција, имовине и обавеза искључена је 
примена Закона о тржишту капитала, Закона о привредним друштвима (осим 
одредаба којима се прописују надлежности органа привредног друштва, с тим 
што је рок за доношење одлуке о стицању акција, односно имовине и обавеза 
за скупштину акционара стицаоца скраћен на седам дана од дана достављања 
позива), пореских закона, као и прописа којима се уређују таксе и друге накнаде 
надлежних органа. Такође, у случају отварања стечајног поступка над банком 
чије су имовина и обавезе пренете применом инструмента реструктурирања – 
на пренос ове имовине и обавеза не примењују се одредбе Закона о стечају 
које се односе на побијање правних радњи стечајног дужника. Ради 
обезбеђивања континуитета у обављању послова и уговорним односима с 
пословним партнерима банке у реструктурирању – предвиђено је да, по 
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правилу, стицалац на кога су пренете акције ове банке ступа на место 
акционара, а стицалац на кога су пренети имовина или обавезе ове банке – на 
место те банке у уговорима које је закључила а односе се на ову имовину и 
обавезе. Стицалац, по правилу, такође, ступа на место банке у свим судским, 
управним и другим поступцима у вези са овим акцијама, имовином и 
обавезама. Што се тиче права банке на основу чланства у платним системима, 
системима за поравнање хартија од вредности, берзама и др. – ова права 
аутоматски прелазе на стицаоца који испуњава услове за ово чланство, док 
стицалац који те услове не испуњава – може наставити да врши та права у року 
који утврди Народна банка Србије. На крају, на стицаоца, по правилу, прелазе и 
све дозволе, сагласности, посебна права, други подстицаји и ослобођења који 
су дати или признати банци у реструктурирању вези са акцијама, имовином или 
обавезама који се преносе. Како би се стицаоцу обезбедило мирно уживање 
имовинских права на акцијама, имовини и обавезама стеченим на основу 
закона – изричито је прописано да акционари и повериоци банке у 
реструктурирању и остала трећа лица чија се имовина или обавезе не преносе 
применом инструмента реструктурирања – немају никаква права у односу на 
акције, имовину или обавезе које се преносе применом тог инструмента, нити у 
односу на стицаоца и његове органе управљања. 

Чланом 128љ уређује се инструмент реструктурирања – продаја акција, 
односно имовине и обавеза. Примена овог инструмента омогућава да се 
стицаоцу (који није банка за посебне намене) продају акције банке у 
реструктурирању или њена целокупна имовина или обавезе, или њихов део. 
Народна банка Србије дужна је да, имајући у виду околности случаја, предузме 
све разумне мере да би се пренос по основу продаје акција, односно имовине и 
обавеза извршио по тржишним условима, узимајући у обзир независну процену 
вредности имовине и обавеза банке (да обезбеди транспарентност поступка 
продаје, спречи дискриминацију потенцијалних купаца и могући сукоб интереса 
и сл.). Права и обавезе стицаоца акција, односно имовине и обавеза банке у 
реструктурирању уређују се уговором који ово лице закључује с Народном 
банком Србије. Ако процени да је то потребно и сврсисходно, Народна банка 
Србије може у току поступка реструктурирања вратити пренете акције, односно 
имовину и обавезе њиховим првобитним власницима, односно банци у 
реструктурирању, без њихове сагласности, под условом да је стицалац с тиме 
сагласан. 

Чланом 128м уређује се инструмент реструктурирања – пренос банци за 
посебне намене. Овај инструмент омогућава да се, ако на тржишту нема услова 
да се спроведе продаја акција, имовине или обавеза банке у реструктурирању, 
акције једне или више банака у реструктурирању, односно целокупна имовина 
и/или обавезе једне или више банака у реструктурирању или њихов део – 
пренесу на банку за посебне намене чији је оснивач Република Србија (за 
разлику од досадашњег решења по коме је оснивач банке за посебне намене 
била Агенција за осигурање депозита). Сврха овог инструмента је, дакле, да се 
преузимањем акција, имовине или обавеза банке у реструктурирању одрже 
њене критичне функције и да се касније изврши продаја пренетих акција, 
односно имовине и обавеза. Како би се предупредила ситуација у којој би се 
неадекватним коришћењем овог инструмента проблем с банке у 
реструктурирању заправо само прелио на банку за посебне намене изричито је 
прописано да укупна вредност обавеза банке у реструктурирању пренетих 
банци за посебне намене не може прећи укупну вредност њене имовине која је 
пренета банци за посебне намене или јој је обезбеђена из других извора. С 
обзиром на њену сврху, банка за посебне намене се оснива на одређени рок, 
који, по правилу, не може бити дужи од две године од дана последњег 
извршеног преноса акција, имовине или обавеза. Пошто се очекује да банка за 
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посебне намене (у периоду на који је основана) послује на тржишту 
равноправно са осталим учесницима, Република Србија је, као оснивач, дужна 
да обезбеди да банка за посебне намене по добијању дозволе за рад Народне 
банке Србије послује у складу са одредбама Закона које се односе превасходно 
на показатеље пословања банке. Банка за посебне намене може само 
изузетно, и то у периоду не дужем од три месеца од оснивања, пословати без 
усклађености са наведеним одредбама Закона – ако Народна банка Србије 
оцени да је то неопходно ради остваривања циљева реструктурирања. Имајући 
у виду да је реч о инструменту реструктурирања (а не о банци која се оснива и 
послује у редовним околностима), те да Народна банка Србије, као институција 
која је надлежна за реструктурирање банака, мора на располагању имати сва 
овлашћења потребна да би обезбедила ефективну примену овог инструмената 
и праћење те примене – прописано је да Народна банка Србије (поред редовне 
сагласности на оснивачки акт и статут банке и сагласности на именовање 
органа управљања банке) – код банке за посебне намене даје и сагласност на 
зараде чланова органа управљања и утврђивање њихових дужности и 
одобрава стратегију и ризични профил ове банке. Банци за посебне намене се 
одузима дозвола за рад када се споји с другом банком или припоји тој банци, 
када се целокупна њена имовина и обавезе, или њихов највећи део прода 
трећем лицу, када истекне период на који је основана и када се њена имовина у 
потпуности отуђи, односно уновчи и њене обавезе у потпуности измире. 

Чланом 128н уређен је инструмент реструктурирања – одвајање 
имовине. Сврха овог инструмента је да се омогући да се на Агенцију за 
осигурање депозита или друго правно лице (које није банка за посебне намене) 
пренесе тзв. „лоша актива“ банке у реструктурирању или банке за посебне 
намене, ако је испуњен један од следећих услова: а) ако је стање на тржишту 
такво да би продаја ове имовине у стечајном поступку могла негативно да утиче 
на финансијско тржиште; б) ако је пренос потребан да би се обезбедило 
несметано пословање банке чија су имовина или обавезе пренети; в) ако је 
пренос потребан ради остварења највећег могућег прихода од уновчења, 
односно продаје пренете имовине уз што мање трошкове. Предвиђено је да се 
пренос имовине и обавеза у оквиру овог инструмента, осим на посебно правно 
лице које се, у складу с Директивом, и оснива у ову сврху – може вршити и на 
Агенцију за осигурање депозита, с обзиром на то да ова агенција располаже 
потребним ресурсима и искуством у обављању сличних послова (као стечајни, 
односно ликвидациони управник), те да разлози економичности и 
рационалности налажу да се ти ресурси искористе. У случају да Република 
Србија оснује посебно правно лице – друштво за управљање имовином, 
Народна банка Србије даје сагласност на оснивачки акт овог друштва и на 
именовање органа управљања тог друштва, одобрава зараде чланова ових 
органа управљања и утврђивање њихових дужности, те одобрава стратегију и 
ризични профил овог друштва. Агенција за осигурање депозита, односно 
друштво за управљање имовином управља пренетом имовином ради повећања 
вредности ове имовине путем продаје или њеног уновчења на други начин. 
Износ накнаде коју Агенција за осигурање депозита, односно друштво за 
управљање имовином плаћа за имовину и обавезе које преузима утврђује 
Народна банка Србије, с тим што ова накнада може имати и негативну 
вредност. 

Чл. 128њ до 128т уређује се инструмент реструктурирања – расподела 
губитака. Применом овог инструмента обезбеђује се да главни терет 
реструктурирања банке поднесу, пре свега, њени акционари, а затим и 
необезбеђени повериоци. Народна банка Србије може применити инструмент 
расподеле губитака ради: 1) докапитализације банке у реструктурирању, у мери 
неопходној за даље несметано пословање банке у складу са Законом и 
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одржавање довољног поверења на финансијском тржишту у банку; 2) 
конверзије у капитал или отпис (смањење) главнице обавеза или дужничких 
инструмената који се преносе банци за посебне намене у циљу обезбеђења 
капитала за ту банку или се преносе у оквиру инструмената продаје акција, 
односно имовине и обавеза или одвајања имовине банке у реструктурирању. 
Инструмент расподеле губитака може се применити ради докапитализације 
банке у реструктурирању само ако се може разумно очекивати да ће применом 
тог инструмента, уз остваривање одговарајућих циљева реструктурирања, 
постићи и да таква банка поново успостави одговарајући финансијски положај и 
дугорочну одрживост. Законом су изричито утврђене обавезе банке које нису 
подобне за отпис и конверзију у оквиру инструмента расподеле губитака (нпр. 
обавезе по основу осигураних депозита, обавезе чије је испуњење обезбеђено 
заложним правом, средством финансијског обезбеђења или другим сродним 
правом, укључујући покривене обвезнице и обавезе из финансијских 
инструмената који се употребљавају за заштиту од ризика и чине саставни део 
имовине за покриће и који су обезбеђени на сличан начин као покривене 
обвезнице, обавезе настале управљањем имовином и новцем клијената, 
законске обавезе према запосленима, обавезе према повериоцима по основу 
послова продаје робе или пружања услуга који су кључни за непрекидно и 
свакодневно пословање, пореске обавезе, обавезе према Агенцији за 
осигурање депозита по основу премије за осигурање депозита итд). Поред ових 
обавеза, Народна банка Србије може изузетно искључити примену отписа и 
конверзије и на друге обавезе банке ако је испуњен најмање један од следећих 
услова: 1) обавезу није могуће отписати или конвертовати у разумном року и 
поред неопходних активности које би Народна банка Србије предузела ради 
благовремене и ефикасне примене овог инструмента; 2) искључење је нужно и 
сразмерно ради даљег обављања критичних функција и кључних пословних 
активности банке у реструктурирању; 3) искључење је нужно и сразмерно ради 
спречавања ширења финансијских поремећаја на тржишту, посебно у вези с 
депозитима које држе физичка лица, предузетници и микро, мала и средња 
правна лица, услед чега би могла бити угрожена стабилност финансијског 
система на начин који би могао произвести и озбиљне поремећаје у привреди; 
4) отпис или конверзија обавеза проузроковали би такво умањење вредности 
да би губици које би сносили други повериоци били већи него да су те обавезе 
биле искључене из отписа или конверзије. Банка је дужна да у сваком тренутку 
испуњава прописани минимални захтев за капиталом и подобним обавезама, 
који ће омогућити несметано и ефективно спровођење инструмента расподеле 
губитака. Народна банка Србије, приликом примене инструмента расподеле 
губитака: 1) поништава акције или их преноси повериоцима који сносе губитке 
применом овог инструмента, и/или 2) знатно смањује номиналну вредност 
акција и друга одговарајућа права акционара банке, као последицу конверзије 
елемената допунског капитала или подобних обавеза банке у реструктурирању 
у њене акције, под условом да у складу с независном проценом имовина ове 
банке има позитивну нето вредност. Изричито је прописан редослед по коме 
Народна банка Србије врши отпис и конверзију применом инструмента 
расподеле губитака, као и обавеза обезбеђивања равномерне расподеле 
губитке међу акционарима и повериоцима смањењем износа елемената 
основног и допунског капитала, субординираних и других подобних обавеза у 
висини сразмерној њиховој вредности, осим у случају да је Народна банка 
Србије потпуно или делимично искључила поједине подобне обавезе из отписа 
или конверзије. При вршењу конверзије, Народна банка Србије може применити 
различите стопе ове конверзије за различите категорије акционара и 
поверилаца, водећи рачуна о томе да се иста стопа примењује на све 
повериоце из истог исплатног реда у складу са Законом о стечају и ликвидацији 
банака и друштава за осигурање, као и да се повољнија стопа конверзије 
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примењује на виши исплатни ред. Дакле, утврђена су јасна ограничења у 
погледу задирања у имовинска права акционара и поверилаца, како би се 
обезбедило да се у сваком случају приликом примене инструмента 
реструктурирања расподеле губитака поштују принципи сразмерности и 
равноправности, и то: а) акционари и повериоци не могу претрпети веће губитке 
него што би претрели у стечајном поступку; б) поштује се хијерархија међу 
повериоцима утврђена Законом о стечају и ликвидацији банака и друштава за 
осигурање; в) отпису и конверзији у оквиру расподеле губитака приступа се тек 
кад су исцрпљене друге могућности као што је нпр. конверзија капиталних 
инструмената за које је уговором или актом којим су издати предвиђено да се 
могу конвертовати у акције или друге власничке инструменте када наступе 
одређене околности повезане с финансијским стањем банке. Ако Народна 
банка Србије примени инструмент расподеле губитака ради докапитализације 
банке – управа банке дужна је да, у року од месец дана од дана примене тог 
инструмента, изради план реорганизације пословања, који садржи мере 
усмерене ка поновном успостављању дугорочне одрживости банке или дела 
њеног пословања у разумном року. Народна банка Србије процењује да ли је 
вероватно да ће се спровођењем предложеног плана постићи дугорочна 
одрживост и даје сагласност на тај план. Управни одбор банке, односно 
посебна управа дужни су да спроводе план реорганизације на који је Народна 
банка Србије дала сагласност и да најмање једном у шест месеци извештавају 
Народну банку Србије о напретку у спровођењу плана, а, и да измене план, ако 
је према мишљењу Народне банке Србије то потребно. Ради обезбеђења 
правне сигурности, изричито су прописане правне последице предузимања 
мере отписа и конверзије капитала, односно инструмента расподеле губитака, 
које наступају одмах, и то да се – ако Народна банка Србије у потпуности 
изврши отпис појединих обавеза, те обавезе, као и све друге обавезе и 
потраживања који су с њом повезани, а нису обрачунати у тренутку 
предузимања мере ‒ сматрају се измиреним, односно намиреним, те се не 
може доказивати супротно ни у једном поступку у вези с банком у 
реструктурирању или њеним правним следбеником. У случају да Народна банка 
Србије делимично отпише (смањи) главницу обавезе или неизмирени износ 
обавезе – обавеза се сматра измиреном у висини смањеног износа, а 
инструмент или уговор којим је створена првобитна обавеза и даље се 
примењује у односу на остатак главнице или неизмирени износ обавезе након 
смањења, а у складу са променама износа камата које одражавају смањење 
главнице и сваком другом променом услова и рокова које би Народна банка 
Србије могла једнострано извршити. Како би повериоци банке били упознати с 
могућношћу да њихова потраживања буду обухваћена отписом и конверзијом, 
прописано је да је банка дужна да обезбеди да уговори с таквим повериоцима 
садрже одредбу којом се поверилац саглашава да обавеза може бити отписана 
или конвертована и којом пристаје на сва смањења, конверзију или поништење 
главнице или неизмиреног износа, као последицу предузимања мера Народне 
банке Србије у складу са овим законом, с тим што чињеница да уговор који је 
банка закључила с повериоцем не садржи овакву одредби – није препрека за 
Народну банку Србије да предузме ове мере. 

Чланом 128ћ се, у оквиру мера заштите акционара, поверилаца и трећих 
лица, уређује независна процена губитака акционара, поверилаца и фонда за 
осигурање депозита у поступку реструктурирања и у стечајном поступку. Сврха 
ове независне процене је да се утврде губици које сносе акционари и 
повериоци банке, односно фонд за осигурање депозита у поступку 
реструктурирања, губици које би они претрпели да је на дан покретања 
поступка реструктурирања покренут стечајни поступак над банком, те утврди 
евентуална разлика у висини ових губитака и њен износ – како би се 
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обезбедила примена начела поступка реструктурирања које налаже да ова 
лица не могу у реструктурирању претрпети веће губитке од оних које би 
претрпели у стечају. Народна банка Србије обезбеђује да се, одмах након што 
је покренут поступак реструктурирања или након што су примењени 
инструменти реструктурирања, изврши ова независна процена. Ако се утврди 
да су акционар или поверилац банке, односно фонд за осигурање депозита у 
поступку реструктурирања претрпели веће губитке од губитака које би 
претрпели у стечајном поступку – ова лица имају право на надокнаду разлике 
до висине губитака које би претрпели у стечајном поступку из средстава за 
реструктурирање банке која обезбеђује Република Србија, на основу одлуке 
Владе Републике Србије. 

Чланом 128у се, у оквиру мера заштите акционара, поверилаца и трећих 
лица, уређује заштита друге уговорне стране у финансијском уговору. Наиме, 
ради заштите друге уговорне стране у специфичним финансијским уговорима, 
прописано је да се у поступку реструктурирања на стицаоца не може пренети 
само део права и обавеза за које је, уговором о финансијском обезбеђењу с 
преносом права својине, уговором о поравнању или уговором о пребијању 
(нетирању) који је закључила банка, утврђено да могу бити предмет поравнања 
или пребијања, као и да се не може коришћењем споредних права по основу 
тих уговора захтевати измена, односно престанак важења уговорних одредаба 
којима се уређују ова права и обавезе због покретања поступка 
реструктурирања или извршеног преноса у том поступку. Исто ограничење важи 
и за права и обавезе која су предмет уговора о структурираном финансирању 
или покривених обвезница. Поред тога, у поступку реструктурирања: 1) не може 
се на стицаоца пренети имовина којом је обезбеђено испуњење одређене 
обавезе, ако с преносом имовине стицалац није преузео ту обавезу и ако 
поверилац није задржао сва права према стицаоцу која је имао и према ранијем 
дужнику по основу обезбеђеног потраживања; 2)  не може се на стицаоца 
пренети обавеза чије је испуњење обезбеђено заложним правом, средством 
финансијског обезбеђења или другим сродним правом, укључујући репо 
послове, покривене обвезнице и обавезе из финансијских инструмената који се 
употребљавају за заштиту од ризика и чине саставни део имовине за покриће и 
који су обезбеђени на сличан начин као покривене обвезнице – ако поверилац 
није задржао сва права према стицаоцу која је имао и према ранијем дужнику и 
даваоцу средства обезбеђења по основу обезбеђеног потраживања; 3) не могу 
се пренети права према даваоцу средства наведеног обезбеђења, ако се не 
пренесе и потраживање обезбеђено тим средством; 4) не може се коришћењем 
права по основу поменутог посла тражити његова измена или престанак 
важења ако услед тога потраживање из овог посла више не би било 
обезбеђено. Изузетак од ових ограничења предвиђен је за осигуране депозите 
који су предмет наведених уговора, које Народна банка Србије може пренети 
без истовременог преноса друге имовине или обавеза који су предмет истог 
уговора, а може и пренети, изменити или отписати ову имовину и обавезе без 
истовременог преноса осигураних депозита – под условом да је то неопходно 
да би се обезбедила потпуна заштита ових депозита. На крају, с обзиром на 
специфичну природу односа између уговорних страна у платним системима и 
системима за поравнање хартија од вредности, изричито је прописано да 
примена инструмената реструктурирања и мера у поступку реструктурирања 
банке не утиче на права и обавезе трећих лица утврђена законом којим се 
уређује коначност поравнања у платним системима и системима за поравнање 
хартија од вредности. 

Чланом 128ф уређује се финансирање реструктурирања, односно 
поступак обезбеђивања средстава за ово финансирање. Средства за 
финансирање реструктурирања банке обезбеђују се из фонда за осигурање 
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депозита, у складу са прописаним ограничењима, а, ако та средства нису 
довољна, из средстава финансијске подршке коју може обезбедити Република 
Србија. Поступак је уређен тако да Народна банка Србије, након што, на основу 
извештаја о тесту најмањих трошкова, утврди да средства фонда за осигурање 
депозита нису довољна за финансирање реструктурирања банке и након 
процене могућности да се применом других инструмената реструктурирања у 
највећој могућој мери остваре циљеви реструктурирања, а нарочито очува 
стабилност финансијског система – доставља министарству надлежном за 
послове финансија образложени захтев за давање позитивног мишљења о 
обезбеђивању средстава финансијске подршке. На основу позитивног 
мишљења министарства надлежног за послове финансија, Народна банка 
Србије доставља Влади образложени предлог о обезбеђивању средстава 
финансијске подршке, на основу ког Влада доноси одлуку о обезбеђивању 
средстава финансијске подршке и без одлагања је доставља Народној банци 
Србије и Агенцији за осигурање депозита. У случају да Влада не усвоји предлог 
о обезбеђивању средстава финансијске подршке, Народна банка Србије доноси 
решење о одузимању дозволе за рад банци, осим ако је дозвола за рад банке 
одузета у току утврђивања услова за покретање поступка реструктурирања. У 
складу с принципом финансијске независности централне банке и забраном 
монетарног финансирања утврђеним правним актима Европске уније – 
изричито је прописано да Народна банка Србије не може сносити трошкове 
финансирања реструктурирања. 

Чланом 128х је, ради заштите фонда за осигурање депозита, прописано 
под којим се условима и у складу с којим ограничењима, средстава фонда за 
осигурање депозита могу користити у поступку реструктурирања. Наиме, 
предуслов за коришћење средстава фонда за осигурање депозита за 
финансирање поступка реструктурирања је да је применом инструмената 
реструктурирања, односно предузимањем мера у поступку реструктурирања 
обезбеђено да депоненти банке у реструктурирању и даље слободно 
располажу њиховим депозитима. У случају да је овај предуслов испуњен, 
средства фонда за осигурање депозита могу се користити за финансирање 
реструктурирања у следећим износима: 1) износу губитака које би претрпели 
депоненти да су њихова потраживања по основу осигураних депозита била 
укључена у подобне обавезе и отписана ради покрића губитака банке у 
реструктурирању заједно с потраживањима других поверилаца који се налазе у 
истом исплатном реду у складу са Законом о стечају и ликвидацији банака и 
друштава за осигурање – ако се примењује инструмент расподеле губитака; 2) 
износу губитака које би претрпели депоненти по основу осигураних депозита да 
су учествовали с другим повериоцима истог исплатног реда у покрићу тих 
губитака – ако се примењује други инструмент реструктурирања. Додатна 
гаранција заштите средстава фонда за осигурање депозита је изричито 
прописивање да износ ових средстава који се може користити за финансирање 
реструктурирања ни у ком случају не може прећи износ који би био исплаћен из 
средстава фонда за осигурање депозита у случају да је, уместо поступка 
реструктурирања, над банком покренут стечајни поступак или поступак 
ликвидације, као и утврђивање апсолутног ограничења на нивоу од 50% износа 
средстава у фонду за осигурање депозита након чијег достизања може бити 
обустављена наплата премије осигурања депозита, у складу са Законом о 
осигурању депозита. 

Чланом 51. мења се члан 130. Закона, како би се постојећи разлози за 
одузимање банци дозволе за рад прилагодили новинама које уводи поступак 
реструктурирања банака. Наиме, с обзиром на то да реструктурирање банака 
подразумева да се банци која се суочила с потешкоћама у свом пословању које 
би иначе представљале разлог за одузимање дозволе за рад, ова дозвола неће 
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одузети по аутоматизму, уколико постоји јавни интерес да се спроведе њено 
реструктурирање – ревидирана је одредба која је императивно утврђивала 
разлоге за одузимање банци дозволе за рад и то тако што је прописано да 
Народна банка Србије ову дозволу одузима: 1) ако је уведена привремена 
управа, а до истека рока на који је уведена ова управа не отклоне се разлози 
који су довели до увођења привремене управе, а Народна банка Србије оцени 
да нису испуњени услови за покретање поступка реструктурирања; 2) ако су 
имовина и обавезе банке у реструктурирању пренете применом инструмената 
продаје акције, имовина и обавеза или преноса банци за посебне намене, а 
Народна банка Србије оцени да су извршеним преносом остварени циљеви 
реструктурирања; 3) ако након покретања поступка реструктурирања Народна 
банка Србије оцени да се циљеви реструктурирања не могу остварити; 4) ако 
банка шест месеци непрекидно обустави примање депозита или одобравање 
кредита, осим ако јој је то наложено корективном мером Народне банке Србије 
или мером у поступку реструктурирања; 5) aко Влада не усвоји предлог за 
одобравање финансијске подршке за реструктурирање банке. Поред тога, 
извршена су и правноредакцијска усклађивања са одредбама измењеним у 
контексту реструктурирања банака.  

Чланом 52. су у члану 131. Закона извршене неопходне измене које 
произлазе из чињенице да се увођењем поступка реструктурирања банака 
укида институт административног управљања и улога Агенције за осигурање 
депозита као администратора банке којој је одузета дозвола за рад.  

Чл. 53. и 54. мењају се чл. 132. и 133. Закона, јер су питања која се 
односе на заштиту конкуренције, мере отклањања повреде конкуренције и 
овлашћења Комисије за заштиту конкуренције у вези са утврђивањем повреде 
конкуренције и изрицањем мера свеобухватно уређене Законом о заштити 
конкуренције. 

Чланом 55. бришу се наслов изнад члана 134. и члан 134. Закона, с 
обзиром на то да се увођењем поступка реструктурирања банака укида 
институт административног управљања и улога Агенције за осигурање 
депозита као администратора банке којој је одузета дозвола за рад. 

Чланом 56. се одредба којом се уређује новчана казна сврстава у главу 
која уређује казнене одредбе. У односу на постојећу одредбу која се односи на 
новчану казну (члан 113. Закона) измењен је распон казне – банци се може 
изрећи новчана казна у износу до 10% њеног укупног прихода оствареног у 
претходној пословној години, а члану управног и извршног одбора банке казна у 
износу који не може бити мањи од једноструког ни већи од дванаестоструког 
износа просечне месечне зараде, односно накнаде које је то лице примило за 
вршење ове функције у три месеца која претходе пресечном датуму вршења 
контроле. Узимајући у обзир проблеме у примени ове одредбе у случајевима 
када члановима управног одбора није исплаћивана посебна зарада, нити 
накнада у банци, прописано је да се, ако члан управног одбора банке не прима 
накнаду за вршење ове функције, или није примио ту накнаду за три месеца 
која претходе пресечном датуму вршења контроле, или је износ те накнаде 
несразмерно низак у односу на просечна примања чланова извршног одбора 
банаке у том периоду – новчана казна изриче у износу која не може бити мањи 
од једноструког ни већи од дванаестоструког износа просека зарада, односно 
накнада свих чланова тог извршног одбора за три месеца која претходе том 
пресечном датуму. У намери да се отклоне сметње у примени ове одредбе у 
случајевима када није једноставно индивидуализовати одговорност појединих 
чланова извршног одбора, а нарочито председника извршног одбора банке – 
изричито је прописано да при изрицању новчане казне члану управног, односно 
извршног одбора банке, Народна банка Србије, поред критеријума које иначе 
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узима у обзир када врши дискреционо право, оцењује и степен одговорности 
овог члана узимајући у обзир поделу одговорности за послове из делокруга 
управног, односно извршног одбора утврђене овим законом и унутрашњим 
актима банке, као и овлашћења и одговорности у управљању банком која су 
поверена том члану. Такође, недвосмислено је утврђено да се за поступање 
супротно одредбама овог закона, прописима Народне банке Србије и другим 
прописима које је у вези с пословима из делокруга извршног одбора банке − 
председнику овог одбора изриче се новчана казна најмање у износу новчане 
казне која се изриче члану тог одбора који је задужен за ове послове. Како би се 
прецизирала примена начела саслушања странке из Закона о општем 
управном поступку у поступку изрицања новчане казне – прописано је да се, у 
случају да се новчана казна изриче у поступку контроле, решење о изрицању 
новчане казне доноси се без претходног посебног изјашњења банке, односно 
члана управног или извршног одбора банке о чињеницама и околностима које 
су од значаја за доношење решења о изрицању ове казне, осим ако је у питању 
лице коме је престала функција члана управног, односно извршног одбора 
банке, због тога што је примена начела саслушања стране у овом случају 
обезбеђена кроз давање примедаба на записник о контроли. Поред тога, 
утврђена су посебна правила достављања у односу на лица која више не врше 
функцију члана управног одбора или извршног одбора банке. Наиме, банка је 
дужна да записник о контроли и решење о изрицању новчане казне достави 
лицу које је функцију члана управног, односно извршног одбора банке 
обављало у периоду на који се односи записник, а, по протеку 30 дана од дана 
достављања банци – сматра се да су овај записник и решење достављени овим 
лицима и не може се доказивати супротно. На крају, предвиђено је да је, ако 
члан управног, односно извршног одбора банке, укључујући и бивше чланове 
ових одбора, не плати новчану казну у року утврђеном решењем о изрицању 
новчане казне – банка дужна да плати ову казну у року од осам дана од истека 
рока утврђеног тим решењем. 

Чланом 57. мења се члан 137. Закона, јер су заштита конкуренције, 
мере отклањања повреде конкуренције и овлашћења Комисије за заштиту 
конкуренције у вези са утврђивањем повреде конкуренције и изрицањем мера 
свеобухватно уређене Законом о заштити конкуренције. 

Чланом 58. мења се члан 139а Закона, с обзиром на то да је брисан 
институт принудне управе, а да су уведени институти привремене управе и 
посебне управе. 

Чланом 59. допуњује се члан 140а како би се прописала прекршајна 
одговорност правног лица које не омогући Народној банци Србије увид у 
податке о укупном износу, врсти и ажурности у испуњавању обавеза физичких и 
правних лица клијената банке, односно увид у пословне књиге и документацију, 
или на захтев Народне банке Србије не достави друге податке. 

Чланом 60. прописује се дужност банака да ускладе унутрашње опште 
акте са одредбама предложеног закона до 1. јула 2015. године, као и да 
доставе планове опоравка до 30. септембра 2015. године. 

Члан 61. прописује дужност Народне банке Србије да изради планове 
реструктурирања за банке које на дан ступања на снагу предложеног закона 
имају дозволу за рад Народне банке Србије – у року од годину дана од дана 
ступања на снагу овог закона, а планове реструктурирања банкарске групе – у 
року од две године од дана ступања на снагу тог закона. Поред тога, изричито 
је наведено да Народна банка Србије може покренути поступак 
реструктурирања и применити инструменте реструктурирања у складу са овим 
законом независно од тога да ли су израђени планови реструктурирања. 
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Члан 62. уређује се ступање на снагу предложеног закона и одлаже 
његова примена за 1. јул 2015. године. 

 

IV. ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

За спровођење овог закона нису потребна додатна финансијска 
средства у буџету Републике Србије. 

 

V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА  
1. Одређивање проблема које закон треба да реши 

 Основни проблем постојећег регулаторног оквира за решавање 
проблематичних банака је то што мере и овлашћења која предвиђа не 
омогућавају довољно брзу и ефикасну интервенцију надлежних тела над 
проблематичном банком и што не обезбеђује у потребној мери одржавање 
критичних функција банке, а тако ни очување финансијске стабилности.  

2. Циљеви који се Законом о изменама о допунама Закона о банкама 
постижу? 

Законом о изменама о допунама Закона о банкама предвиђа се широк 
спектар делотворних и флексибилних мера, односно инструмената које ће 
Народна банка Србије имати на располагању, а чијом применом се омогућава 
благовремена и ефикасна интервенција над проблематичном банком, с циљем 
да се одрже критичне функције и кључне пословне активности банке и заштите 
интереси депонената, уз истовремено ограничавање трошкова 
реструктурирања и негативних утицаја на економски и финансијски систем 
земље. Предлогом закона се стварају правне и реалне претпоставке да 
банкарски сектор, Народна банка Србије и друге надлежне институције буду 
спремне да се суоче са евентуалним проблемима у пословању банака.  

 
3. Друге могућности за решавање проблема? 
 
 Имајући у виду материју која је регулисана Законом о изменама и 

допунама Закона о банкама, а која, између осталог, предвиђа додатна 
овлашћења Народне банке Србије, како у поступку вршења контроле бонитета 
и законитости пословања банака, тако и у поступку реструктурирања, као и 
додатне мере и инструменте које у овим поступцима може применити, при 
разматрању других могућности за решавање проблема с којима се суочава 
Закон – утврђено је да ове проблеме није могуће решити без измена и допуна 
Закона, односно прописивања новог правног оквира за реструктурирање 
банака, будући да Закон не пружа основ надлежним институцијама да уреде 
ову област подзаконским актима, нити би тим актима било правно могуће 
уредити предметну материју.  

4. Зашто је доношење Закона о изменама и допунама Закона о банкама 
најбоље решење проблема? 

Доношење Закона о изменама и допунама Закона о банкама је најбоље 
решење проблема јер се њиме на систематичан и целовит начин, уз 
поштовање начела правне сигурности и владавине права, уређује ова материја.  

 
5. На кога ће и како утицати предложена решења?  
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Предложена решења ће пре свега утицати на надлежне институције, 
односно Народну банку Србије, Агенцију за осигурање депозита и министарство 
надлежно за послове финансија и на банкарски сектор, не само у погледу 
унапређења међусобне сарадње, већ и у погледу стварања услова да, како 
банке, тако и Народна банка Србија и друге надлежне институције, буду 
приправне да одговоре на стресне финансијске ситуације или могућност 
пропасти банке. 

 
6. Трошкови које ће примена Закона о изменама и допунама Закона о 

банкама произвести код грађана и привреде, посебно код малих и средњих 
предузећа? 

Закон о изменама и допунама Закона о банкама неће произвести 
трошкове код грађана и привреде, посебно не код малих и средњих предузећа. 

 

7. Да ли акт стимулише појаву нових привредних субјеката на 
тржишту и тржишну конкуренцију? 

 Имајући у виду предмет Закона о изменама и допунама Закона о 
банкама, као и циљеве који ће се овим законом остварити, а пре свега 
обезбеђивање континуитета у обављању критичних функција банке и заштиту 
интереса депонената, примена овог закона ће допринети не само стабилности 
банкарског сектора и финансијског система земље, већ ће позитивно утицати и 
на реални сектор и на грађане земље, а такво, стабилно привредно окружење, 
омогућава конкуренцију на тржишту и појаву нових привредних субјеката.  

 

8. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о 
Закону о изменама и допунама Закона о банкама? 

Народна банка Србије је организовала јавну расправу и позвала све 
грађане, стручну јавност и све друге заинтересоване стране да доставе своје 
сугестије и примедбе на нацрт Закона о изменама и допунама Закона о 
банкама, а оправдане сугестије и примедбе унела у наведени закон. 

 
VI. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

Предлаже се да се овај закон донесе по хитном поступку ради 
усклађивања с прописима Европске уније и стварања неопходних претпоставки 
за адекватно вођење преговора о приступању Европској унији у поглављу 
посвећеном финансијским услугама ‒ имајући у виду да питање 
реструктурирања банака до сада највећим делом није била усклађена с тим 
прописима. 

 
VII. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О БАНКАМА 

КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 
Предмет закона 

Члан 1. 

Овим законом уређују се оснивање, пословање и организација банака, 
начин управљања банкама, као и контрола и престанак рада банака. 

ЧЛАН 1. 
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ОВИМ ЗАКОНОМ УРЕЂУЈУ СЕ ОСНИВАЊЕ, ПОСЛОВАЊЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЈА БАНАКА, НАЧИН УПРАВЉАЊА БАНКАМА, КАО И 
КОНТРОЛА, РЕСТРУКТУРИРАЊЕ И ПРЕСТАНАК РАДА БАНАКА. 

Значење појединих појмова 
Члан 2. 

Банка је акционарско друштво са седиштем у Републици Србији, које 
има дозволу за рад Народне банке Србије и обавља депозитне и кредитне 
послове, а може обављати и друге послове у складу са законом. 

Банка за посебне намене је банка која се, у смислу закона којим се 
уређују стечај и ликвидација банака и друштава за осигурање, на захтев 
агенције надлежне за осигурање депозита основане посебним законом (у 
даљем тексту: Агенција) оснива на одређено време, ради преноса целокупне 
или дела имовине и обавеза банке којој је Народна банка Србије одузела 
дозволу за рад. Оснивач банке за посебне намене је Агенција. 

Страна банка је правно лице са седиштем ван Републике Србије које је, 
у складу са прописима државе порекла, основано и у регистар надлежног 
органа те државе уписано као банка, које поседује дозволу за рад регулаторног 
тела те државе и које обавља депозитне и кредитне послове. 

Филијала је организациони део банке, без статуса правног лица, који 
обавља послове које може обављати банка у складу са овим законом. 

Представништво је организациони део банке у иностранству или стране 
банке у Републици Србији, без статуса правног лица, који не обавља послове 
које може обављати банка, већ послове истраживања тржишта, и који 
представља банку, односно страну банку чији је део. 

Регулаторно тело је национално тело државе које је прописима те 
државе овлашћено да даје и одузима дозволе за рад лицима у финансијском 
сектору или врши контролу ових лица, односно надзор над тим лицима.  

РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО ЈЕ НАЦИОНАЛНО ТЕЛО КОЈЕ ЈЕ ПРОПИСИМА 
ОДРЕЂЕНЕ ДРЖАВЕ ОВЛАШЋЕНО ДА ДАЈЕ И ОДУЗИМА ДОЗВОЛЕ ЗА РАД 
ЛИЦИМА У ФИНАНСИЈСКОМ СЕКТОРУ, ВРШИ КОНТРОЛУ ОВИХ ЛИЦА, 
ОДНОСНО НАДЗОР НАД ТИМ ЛИЦИМА ИЛИ УРЕЂУЈЕ ЊИХОВО 
ПОСЛОВАЊЕ, КАО И ОДГОВАРАЈУЋЕ ТЕЛО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СА ОВИМ 
НАДЛЕЖНОСТИМА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА ТЕ УНИЈЕ. 

Држава порекла је држава у којој су страна банка или друго лице у 
финансијском сектору основани и у којој су добили дозволу за рад. 

Депозит има значење утврђено у закону којим се уређује осигурање 
депозита. 

Кредит има значење утврђено у закону којим се уређују облигациони 
односи. 

Лице у финансијском сектору је банка, друштво за осигурање, 
покровитељ емисије хартија од вредности, друштво за управљање 
инвестиционим и добровољним пензијским фондовима, брокерско-дилерско 
друштво, привредно друштво које обавља послове финансијског лизинга, као и 
друго правно лице које се претежно бави финансијском делатношћу у земљи 
или иностранству. 

Индиректно власништво означава могућност лица које нема директно 
власништво у правном лицу да ефективно оствари власничка права у том лицу 
користећи власништво које друго лице директно има у том правном лицу. 
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Учешће означава квалификовано, знатно и контролно учешће. 

Квалификовано учешће постоји када једно лице има: 

 1) директно или индиректно право или могућност да оствари 
најмање 5% гласачких права у правном лицу, односно директно или индиректно 
власништво над најмање 5% капитала тог правног лица, или 

 2) могућност ефективног вршења утицаја на управљање правним 
лицем или на пословну политику тог лица. 

Знатно учешће постоји када једно лице има: 

 1) директно или индиректно право или могућност да оствари 
најмање 20% гласачких права у правном лицу, односно директно или 
индиректно власништво над најмање 20% капитала тог правног лица, или 

 2) могућност ефективног вршења знатног утицаја на управљање 
правним лицем или на пословну политику тог лица. 

Контролно учешће постоји када једно лице има: 

 1) директно или индиректно право или могућност да оствари 
најмање 50% гласачких права у правном лицу, односно директно или 
индиректно власништво над најмање 50% капитала тог правног лица, или 

 2) могућност избора најмање половине чланова управног одбора 
или другог органа руковођења и управљања тог правног лица, или 

 3) могућност ефективног вршења доминантног утицаја на 
управљање правним лицем или на пословну политику тог лица. 

 Матично друштво правног лица је друштво које у том лицу има 
контролно учешће. 

 Зависно друштво правног лица је друштво у коме то лице има 
контролно учешће. 

 Придружено друштво правног лица је друштво у коме то лице има 
знатно учешће. 

 Подређено друштво правног лица је зависно или придружено 
друштво тог лица. 

 Група друштава је група коју чине највише матично друштво правног 
лица, његова подређена друштва и придружена друштва зависних друштава 
правног лица. 

 Највише матично друштво групе друштава је правно лице у коме 
ниједно друго правно лице нема контролно учешће. 

 Банкарска група је група друштава коју чине искључиво лица у 
финансијском сектору и у којој најмање једна банка има својство највишег 
матичног друштва или својство зависног друштва. 

 Банкарски холдинг је највише матично друштво у банкарској групи 
које није банка. Ако се највише матично друштво не може поуздано утврдити, 
утврђује га Народна банка Србије. 

 Повезана лица су лица која испуњавају најмање један од следећих 
услова: 

 1) да су два или више правних или физичких лица повезана тако да 
једно од њих има учешће у другом правном лицу; 
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 2)  да су два или више правних или физичких лица међу којима не 
постоји однос из тачке 1) овог става повезана тако да постоји могућност да се 
услед погоршања или побољшања финансијског положаја једног лица погорша 
или побољша финансијски положај другог или других лица а Народна банка 
Србије процени да постоји и могућност преноса губитка, добити или кредитне 
способности; 

 3) да су правно и физичко лице повезани тако да је физичко лице 
пуномоћник правног лица; 

 4) да су два или више правних и физичких лица повезана тако да је 
физичко лице члан управног или извршног одбора или другог органа 
управљања другог или других правних лица; 

 5) да су два или више правних и физичких лица повезана тако да су 
чланови породице физичког лица чланови управног или извршног одбора или 
другог органа управљања другог или других правних лица; 

 6) да су чланови породице физичких лица која су чланови управног 
или извршног одбора или другог органа управљања или лица с посебним 
овлашћењима и одговорностима једног правног лица истовремено чланови 
управног или извршног одбора или другог органа управљања или лица с 
посебним овлашћењима и одговорностима другог или других правних лица. 

ПОВЕЗАНА ЛИЦА СУ ЛИЦА КОЈА ИСПУЊАВАЈУ НАЈМАЊЕ ЈЕДАН ОД 
СЛЕДЕЋИХ УСЛОВА: 

1) ДА СУ ДВА ИЛИ ВИШЕ ПРАВНИХ ИЛИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ПОВЕЗАНА 
ТАКО ДА ЈЕДНО ОД ЊИХ ИМА ЗНАТНО ИЛИ КОНТРОЛНО УЧЕШЋЕ У 
ДРУГОМ ИЛИ ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА; 

2) ДА СУ ДВА ИЛИ ВИШЕ ПРАВНИХ ИЛИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА МЕЂУ 
КОЈИМА НЕ ПОСТОЈИ ОДНОС ИЗ ТАЧКЕ 1) ОВОГ СТАВА ПОВЕЗАНА ТАКО 
ДА ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ДА СЕ УСЛЕД ПОГОРШАЊА ФИНАНСИЈСКОГ 
ПОЛОЖАЈА ЈЕДНОГ ЛИЦА ПОГОРША СПОСОБНОСТ ДРУГОГ ИЛИ ДРУГИХ 
ЛИЦА ДА ИЗМИРУЈУ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ; 

3) ДА СУ ДВА ИЛИ ВИШЕ ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ПОВЕЗАНА 
ТАКО ДА ЈЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ЧЛАН УПРАВНОГ ИЛИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЛИ 
ДРУГОГ ОРГАНА УПРАВЉАЊА ДРУГОГ ИЛИ ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА; 

4) ДА СУ ДВА ИЛИ ВИШЕ ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ПОВЕЗАНА 
ТАКО ДА ЧЛАНОВИ ПОРОДИЦЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА ИМАЈУ ЗНАТНО ИЛИ 
КОНТРОЛНО УЧЕШЋЕ У ДРУГОМ ИЛИ ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА, 
ОДНОСНО ДА СУ ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ИЛИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЛИ 
ДРУГОГ ОРГАНА УПРАВЉАЊА ТИХ ПРАВНИХ ЛИЦА; 

5) ДА СУ ЧЛАНОВИ ПОРОДИЦЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА КОЈА СУ ЧЛАНОВИ 
УПРАВНОГ ИЛИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЛИ ДРУГОГ ОРГАНА УПРАВЉАЊА 
ИЛИ ЛИЦА С ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА И ОДГОВОРНОСТИМА ЈЕДНОГ 
ПРАВНОГ ЛИЦА ИСТОВРЕМЕНО ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ИЛИ ИЗВРШНОГ 
ОДБОРА ИЛИ ДРУГОГ ОРГАНА УПРАВЉАЊА ИЛИ ЛИЦА С ПОСЕБНИМ 
ОВЛАШЋЕЊИМА И ОДГОВОРНОСТИМА ДРУГОГ ИЛИ ДРУГИХ ПРАВНИХ 
ЛИЦА. 

Лица повезана с банком су: 

1) чланови банкарске групе у којој је банка; 
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2) чланови управног и извршног одбора банке, чланови одбора банке 
утврђених овим законом, чланови органа управљања и руковођења члана 
банкарске групе у којој је банка, као и чланови породице ових лица; 

3) лица са учешћем у банци и у лицима која су чланови банкарске групе 
у којој је банка, као и чланови породице ових лица; 

4) правна лица у којима лица из тач. 2) и 3) овог става имају контролно 
учешће. 

 Чланови породице имају значење утврђено у закону којим се 
уређују привредна друштва. 

ЧЛАНОВИ ПОРОДИЦЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА СУ:  

1)  ЊЕГОВ КРВНИ СРОДНИК У ПРАВОЈ ЛИНИЈИ,  КРВНИ СРОДНИК У 
ПОБОЧНОЈ ЛИНИЈИ ЗАКЉУЧНО С ТРЕЋИМ СТЕПЕНОМ СРОДСТВА, КАО И 
СУПРУЖНИК И ВАНБРАЧНИ ПАРТНЕР ОВИХ ЛИЦА;  

2) ЊЕГОВ СУПРУЖНИК И ВАНБРАЧНИ ПАРТНЕР И ЊИХОВИ КРВНИ 
СРОДНИЦИ ЗАКЉУЧНО СА ПРВИМ СТЕПЕНОМ СРОДСТВА;  

3)  ЊЕГОВ УСВОЈИЛАЦ ИЛИ УСВОЈЕНИК,  КАО И ПОТОМЦИ 
УСВОЈЕНИКА;  

4) ДРУГА ЛИЦА КОЈА СА ТИМ ЛИЦЕМ ЖИВЕ У ЗАЈЕДНИЧКОМ 
ДОМАЋИНСТВУ. 

Поткапитализована банка је банка чији је показатељ адекватности 
капитала нижи од прописаног, односно чији је капитал нижи од прописаног, али 
која није знатно поткапитализована банка. 

ПОТКАПИТАЛИЗОВАНА БАНКА ЈЕ БАНКА ЧИЈИ ЈЕ ПОКАЗАТЕЉ 
АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА НИЖИ ОД ПРОПИСАНОГ, ОДНОСНО ЧИЈИ ЈЕ 
КАПИТАЛ НИЖИ ОД ПРОПИСАНОГ, КАО И БАНКА ЧИЈИ ЈЕ ПОКАЗАТЕЉ 
АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА НИЖИ ОД ОНОГ КОЈИ ЈЕ, У СКЛАДУ С ЧЛАНОМ 
23. ОВОГ ЗАКОНА, ОДРЕДИЛА НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. 

Знатно поткапитализована банка је банка чији је показатељ 
адекватности капитала за трећину или више нижи од прописаног, односно чији 
је капитал за трећину или више нижи од прописаног, али која није критично 
поткапитализована банка. 

Критично поткапитализована банка је банка чији је показатељ 
адекватности капитала за половину или више нижи од прописаног, односно чији 
је капитал за половину или више нижи од прописаног. 

СИСТЕМСКИ ЗНАЧАЈНА БАНКА ЈЕ БАНКА ЧИЈЕ БИ ПОГОРШАЊЕ 
ФИНАНСИЈСКОГ СТАЊА ИЛИ ПРЕСТАНАК РАДА ИМАЛИ ОЗБИЉНЕ 
НЕГАТИВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ НА СТАБИЛНОСТ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА. 
СИСТЕМСКИ ЗНАЧАЈНЕ БАНКЕ УТВРЂУЈЕ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ НА 
ОСНОВУ КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДОЛОГИЈЕ КОЈЕ ПРОПИШЕ, А КОЈИ 
НАРОЧИТО УЗИМАЈУ У ОБЗИР ВЕЛИЧИНУ БАНКЕ, ЊЕНУ ПОВЕЗАНОСТ СА 
ОСТАЛИМ УЧЕСНИЦИМА У ФИНАНСИЈСКОМ СИСТЕМУ И ЗАМЕНЉИВОСТ У 
ТОМ СИСТЕМУ, КАО И СЛОЖЕНОСТ ЊЕНОГ ПОСЛОВАЊА.  

ТЕЛО НАДЛЕЖНО ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ЈЕ НАЦИОНАЛНО ТЕЛО 
КОЈЕ ЈЕ ПРОПИСИМА ОДРЕЂЕНЕ ДРЖАВЕ ОВЛАШЋЕНО ДА НАД ЛИЦИМА 
У ФИНАНСИЈСКОМ СЕКТОРУ ПРЕДУЗИМА МЕРЕ КОЈЕ ОДГОВАРАЈУ 
МЕРАМА РЕСТРУКТУРИРАЊА ИЗ ОВОГ ЗАКОНА, КАО И ОДГОВАРАЈУЋЕ 
ТЕЛО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СА ОВАКВИМ НАДЛЕЖНОСТИМА У СКЛАДУ С 
ПРОПИСИМА ТЕ УНИЈЕ. 
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КРИТИЧНЕ ФУНКЦИЈЕ СУ АКТИВНОСТИ, УСЛУГЕ ИЛИ ПОСЛОВИ 
ЧИЈИ БИ ПРЕКИД ОБАВЉАЊА ВЕРОВАТНО ДОВЕО ДО УГРОЖАВАЊА 
СТАБИЛНОСТИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА ИЛИ ПОРЕМЕЋАЈА У ПРУЖАЊУ 
НЕОПХОДНИХ УСЛУГА РЕАЛНОМ СЕКТОРУ УСЛЕД ВЕЛИЧИНЕ, ТРЖИШНОГ 
УЧЕШЋА И ПОВЕЗАНОСТИ СУБЈЕКТА КОЈИ ИХ ОБАВЉА СА ОСТАЛИМ 
УЧЕСНИЦИМА У ФИНАНСИЈСКОМ СИСТЕМУ, А НАРОЧИТО УЗИМАЈУЋИ У 
ОБЗИР МОГУЋНОСТ ДА НЕКО ДРУГИ НЕСМЕТАНО ПРЕУЗМЕ ОБАВЉАЊЕ 
ОВИХ АКТИВНОСТИ, УСЛУГА ИЛИ ПОСЛОВА.  

КЉУЧНЕ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ СУ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ И 
УСЛУГЕ ПОВЕЗАНЕ СА ОВИМ АКТИВНОСТИМА ЧИЈИМ ОБАВЉАЊЕМ СЕ 
ОСТВАРУЈЕ ЗНАТАН ДЕО ПРИХОДА ЗА БАНКУ ИЛИ БАНКАРСКУ ГРУПУ 
КОЈОЈ ТА БАНКА ПРИПАДА. 

АГЕНЦИЈА ЗА РЕЈТИНГ ЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ СЕ БАВИ ДОДЕЉИВАЊЕМ 
КРЕДИТНИХ РЕЈТИНГА ПРАВНИМ ЛИЦИМА И/ИЛИ ФИНАНСИЈСКИМ 
ИНСТРУМЕНТИМА.  

Одредбе овог закона које се не примењују на банку за посебне 
намене 

Члан 3а. 
 На банку за посебне намене не примењују се одредбе овог закона 

које се односе на давање прелиминарног одобрења за оснивање банке, 
дозволу за рад, оснивачку скупштину и регистрацију банке, као и одредбе о 
увођењу принудне управе и изрицању новчане казне. 

Забрана повреде конкуренције 
Члан 7. 

 Банци је забрањено да закључује споразуме којима се битно 
спречава, ограничава или нарушава конкуренција и да злоупотребљава 
доминантан положај, или да спроводи концентрацију којом се битно спречава, 
ограничава или нарушава конкуренција, и то нарочито да је спроводи 
стварањем, односно јачањем доминантног положаја на финансијском тржишту. 

 Народна банка Србије утврђује да је дошло до повреде конкуренције 
из става 1. овог члана и у вези са тим предузима мере у складу са овим 
законом. 

 Код утврђивања повреде конкуренције из става 1. овог члана 
Народна банка Србије може затражити мишљење организације надлежне за 
заштиту конкуренције. 

 Народна банка Србије даје сагласност на концентрацију коју банка 
спроводи на финансијском тржишту. 

 Народна банка Србије прописује ближе услове и начин утврђивања 
повреде конкуренције из става 1. овог члана. 

 На поступак утврђивања повреде конкуренције из става 1. овог члана 
сходно се примењују одредбе закона којим се уређује заштита конкуренције. 

ЧЛАН 7. 

НА КОНКУРЕНЦИЈУ БАНАКА НА ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ 
ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ЗАКОН КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА КОНКУРЕНЦИЈЕ. 

Сарадња Народне банке Србије с регулаторним телима 
Члан 8. 
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 Народна банка Србије сарађује са страним и домаћим регулаторним 
телима ради вршења и унапређења своје контролне функције и обављања 
других послова утврђених овим законом. 

 Народна банка Србије може с телима из става 1. овог члана 
размењивати податке прибављене у вршењу своје контролне функције и 
обављању других послова утврђених овим законом, ако су та тела обавезна да 
чувају службену тајну на начин утврђен у члану 102a. овог закона. 

 Народна банка Србије може размењивати податке (информације) 
прибављене од страних и домаћих регулаторних тела у смислу става 1. овог 
члана са страним и домаћим регулаторним телима, на њихов захтев и уз 
претходну сагласност тела од којих је те податке (информације) прибавила. 

САРАДЊА У ВЕЗИ С КОНТРОЛНОМ ФУНКЦИЈОМ И 
РЕСТРУКТУРИРАЊЕМ 

ЧЛАН 8. 

 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ САРАЂУЈЕ С ДОМАЋИМ И СТРАНИМ 
РЕГУЛАТОРНИМ ТЕЛИМА, ОДНОСНО ТЕЛИМА НАДЛЕЖНИМ ЗА 
РЕСТРУКТУРИРАЊЕ, РАДИ ВРШЕЊА И УНАПРЕЂИВАЊА СВОЈЕ 
КОНТРОЛНЕ ФУНКЦИЈЕ, КАО И ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ 
НА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ БАНАКА И ДРУГИХ ПОСЛОВА УТВРЂЕНИХ ОВИМ 
ЗАКОНОМ. 

 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ С ТЕЛИМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
МОЖЕ ЗАКЉУЧИВАТИ СПОРАЗУМЕ ЗА ПОТРЕБЕ САРАДЊЕ И РАЗМЕНЕ 
ПОДАТАКА (ИНФОРМАЦИЈА) У ВЕЗИ СА ОБАВЉАЊЕМ ПОСЛОВА ИЗ ТОГ 
СТАВА. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ С ТЕЛИМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
МОЖЕ РАЗМЕЊИВАТИ ПОДАТКЕ (ИНФОРМАЦИЈЕ) ПРИБАВЉЕНЕ У 
ВРШЕЊУ СВОЈЕ КОНТРОЛНЕ ФУНКЦИЈЕ, ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА У ВЕЗИ С 
РЕСТРУКТУРИРАЊЕМ БАНАКА, КАО И ДРУГИХ ПОСЛОВА УТВРЂЕНИХ 
ОВИМ ЗАКОНОМ, АКО ЈЕ ОБАВЕЗА ЧУВАЊА ТАЈНИХ ПОДАТАКА КОЈА ВАЖИ 
ЗА ТА ТЕЛА ЈЕДНАКА ОБАВЕЗИ УТВРЂЕНОЈ ЧЛАНОМ 9Б ОВОГ ЗАКОНА ИЛИ 
СТРОЖА ОД ЊЕ. 

 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ДОСТАВИТИ ПОДАТКЕ 
(ИНФОРМАЦИЈЕ) ПРИБАВЉЕНЕ ОД ТЕЛА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
ДРУГИМ ДОМАЋИМ И СТРАНИМ РЕГУЛАТОРНИМ ТЕЛИМА, ОДНОСНО 
ТЕЛИМА НАДЛЕЖНИМ ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ И ДРУГИМ НАДЛЕЖНИМ 
ОРГАНИМА, НА ЊИХОВ ЗАХТЕВ И УЗ ПРЕТХОДНУ САГЛАСНОСТ ТЕЛА ОД 
КОЈИХ ЈЕ ТЕ ПОДАТКЕ (ИНФОРМАЦИЈЕ) ПРИБАВИЛА, ПРИ ЧЕМУ СЕ ТИ 
ПОДАЦИ (ИНФОРМАЦИЈЕ) МОГУ РАЗМЕЊИВАТИ САМО ЗА СВРХЕ 
ОДРЕЂЕНE ТОМ САГЛАСНОШЋУ, ОСИМ АКО ЗАКОНОМ НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ 
УТВРЂЕНО. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ПРЕКО СТРАНОГ ТЕЛА НАДЛЕЖНОГ 
ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ СПРОВОДИТИ МЕРЕ ИЗ ПОСТУПКА 
РЕСТРУКТУРИРАЊА УТВРЂЕНОГ ОВИМ ЗАКОНОМ, А МОЖЕ И 
ПРЕДУЗИМАТИ МЕРЕ РАДИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА РЕСТРУКТУРИРАЊА 
КОЈИ ЈЕ ПОКРЕНУЛО СТРАНО ТЕЛО НАДЛЕЖНО ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ − 
У СКЛАДУ С МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРОМ КОЈИ ЈЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ЗАКЉУЧИЛА С ДРЖАВОМ ПОРЕКЛА ТОГ ТЕЛА. 

Управни поступак 
Члан 9. 
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 Народна банка Србије, у поступку утврђеном овим законом, врши 
контролу бонитета и законитости пословања банака, СПРОВОДИ 
РЕСТРУКТУРИРАЊЕ БАНКЕ и, на основу надлежности утврђених овим 
законом, решава о правима, обавезама и правним интересима лица. 

 На поступак из става 1. овог члана сходно се примењују одредбе 
закона којим се уређује општи управни поступак, ако овим законом није друкчије 
уређено. 

 У поступку из става 1. овог члана Народна банка Србије одлучује 
решењем. 

 Решење из става 3. овог члана је коначно. 

 Против решења из става 3. овог члана може се водити управни спор, 
али тужба против овог решења не може спречити ни одложити његово 
извршење. 

 У управном спору против решења из става 3. овог члана суд не може 
решити управну ствар за чије је решавање овим законом утврђена надлежност 
Народне банке Србије.  

 ТУЖБОМ ПРОТИВ РЕШЕЊА О ОДУЗИМАЊУ БАНЦИ ДОЗВОЛЕ ЗА 
РАД, РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ВРШИ ОТПИС И КОНВЕРЗИЈА КАПИТАЛА И 
РЕШЕЊА КОЈЕ ЈЕ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ДОНЕЛА У ПОСТУПКУ 
РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКЕ МОГУ СЕ ТРАЖИТИ САМО УТВРЂЕЊЕ 
НЕЗАКОНИТОСТИ И ПОНИШТАЈ ТОГ РЕШЕЊА, КАО И НАКНАДА ШТЕТЕ АКО 
СЕ НЕ ТРАЖИ У ПОСЕБНОМ ПОСТУПКУ. 

АКО СУД ПОНИШТИ РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА – ТРЕЋА 
ЛИЦА ЗАДРЖАВАЈУ ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОЈЕ СУ СТЕКЛА НА ОСНОВУ 
ПОНИШТЕНОГ РЕШЕЊА, А ПРАВА ТУЖИОЦА ОГРАНИЧАВАЈУ СЕ НА 
НАКНАДУ ШТЕТЕ КОЈА МУ ЈЕ ПРИЧИЊЕНА ИЗВРШЕЊЕМ ТОГ РЕШЕЊА. 

ДОСТАВЉАЊЕМ БАНЦИ РЕШЕЊА, ЗАПИСНИКА И ДРУГИХ АКАТА, 
КАО И ОБАВЕШТЕЊА, ЗАХТЕВА И ДРУГИХ ПИСМЕНА НАРОДНЕ БАНКЕ 
СРБИЈЕ КОЈИ СУ У ВЕЗИ С ВРШЕЊЕМ КОНТРОЛЕ И РЕСТРУКТУРИРАЊЕМ 
БАНКЕ – СМАТРА СЕ ДА СУ ОНИ ДОСТАВЉЕНИ И ЧЛАНОВИМА ОРГАНА 
УПРАВЉАЊА БАНКЕ И НЕ МОЖЕ СЕ ДОКАЗИВАТИ СУПРОТНО. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ПРОПИСАТИ ОБАВЕЗУ БАНАКА ДА 
ОБЕЗБЕДЕ УСЛОВЕ ЗА ПРИЈЕМ РЕШЕЊА, ЗАПИСНИКА И ДРУГИХ АКАТА, 
КАО И ОБАВЕШТЕЊА, ЗАХТЕВА И ДРУГИХ ПИСМЕНА НАРОДНЕ БАНКЕ 
СРБИЈЕ У ОБЛИКУ ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА. 

 
ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ НАСТАЛУ ВРШЕЊЕМ ДУЖНОСТИ 

УТВРЂЕНИХ ОВИМ ЗАКОНОМ 
ЧЛАН 9А 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ, ЗАПОСЛЕНИ У НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ, 
ЛИЦА КОЈА ЈЕ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИМЕНОВАЛА ЗА ПРИВРЕМЕНЕ 
УПРАВНИКЕ ИЛИ ПОСЕБНЕ УПРАВНИКЕ, КАО И ДРУГА ЛИЦА КОЈА ПО 
РЕШЕЊУ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ИЛИ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА У 
ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ ИЛИ РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКЕ ВРШЕ ДУЖНОСТИ 
УТВРЂЕНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ – НЕ ОДГОВАРАЈУ ЗА ШТЕТУ КОЈА НАСТАНЕ 
ВРШЕЊЕМ ТИХ ДУЖНОСТИ, ОСИМ АКО СЕ ДОКАЖЕ ДА НИСУ ПОСТУПАЛИ 
У ДОБРОЈ ВЕРИ. 
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 ЛИЦА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НЕ МОГУ ОДГОВАРАТИ ЗА ШТЕТУ 
ИЗ ТОГ СТАВА НИ НАКОН ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА У НАРОДНОЈ 
БАНЦИ СРБИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕСТАНКА ВРШЕЊА ДУЖНОСТИ. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ СНОСИЋЕ ТРОШКОВЕ ЗАСТУПАЊА 
ЗАПОСЛЕНИХ У НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ У СУДСКИМ И УПРАВНИМ 
ПОСТУПЦИМА ПОКРЕНУТИМ У ВЕЗИ С ДУЖНОСТИМА КОЈЕ ТИ ЗАПОСЛЕНИ 
ОБАВЉАЈУ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ СНОСИЋЕ ТРОШКОВЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ 
ЧЛАНА И ЛИЦИМА КОЈИМА ЈЕ ПРЕСТАО РАДНИ ОДНОС У НАРОДНОЈ 
БАНЦИ СРБИЈЕ. 

ТРОШКОВЕ ЗАСТУПАЊА ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНИКА СНОСИЋЕ 
БАНКА, ТРОШКОВЕ ЗАСТУПАЊА ПОСЕБНОГ УПРАВНИКА СНОСИЋЕ БАНКА 
У РЕСТРУКТУРИРАЊУ, А ТРОШКОВЕ ЗАСТУПАЊА ЧЛАНОВА ОРГАНА 
УПРАВЉАЊА ИЛИ РУКОВОДИЛАЦА ПРАВНОГ ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 128Н СТАВ 1. 
ОВОГ ЗАКОНА ОВО ПРАВНО ЛИЦЕ.  

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, ОДНОСНО БАНЦИ ИЛИ ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЗ 
СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА НАДОКНАДЕ ТРОШКОВЕ ЗАСТУПАЊА ИЗ СТ. 3. ДО 5. 
ОВОГ ЧЛАНА, КАО И ИЗНОС ИСПЛАЋЕНЕ ШТЕТЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 

 
ТАЈНОСТ ПОДАТАКА 

ЧЛАН 9Б 

ПОДАЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА КОНТРОЛУ БОНИТЕТА И 
ЗАКОНИТОСТИ ПОСЛОВАЊА БАНКЕ И НА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ БАНКЕ, КАО 
И ДОКУМЕНТИ КОЈИ САДРЖЕ ТАКВЕ ПОДАТКЕ А КОЈЕ ЗАПОСЛЕНИ У 
НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ, AГЕНЦИЈИ НАДЛЕЖНОЈ ЗА ОСИГУРАЊЕ 
ДЕПОЗИТА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: АГЕНЦИЈА), МИНИСТАРСТВУ НАДЛЕЖНОМ 
ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА ИЛИ БАНЦИ И ДРУГА ЛИЦА НА БИЛО КОЈИ 
НАЧИН САЗНАЈУ У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА У ВЕЗИ СА ОВОМ КОНТРОЛОМ, 
ОДНОСНО РЕСТРУКТУРИРАЊЕМ – ОДРЕЂУЈУ СЕ И ШТИТЕ СЕ КАО ТАЈНИ 
ПОДАЦИ СА ОЗНАКОМ СТЕПЕНА ТАЈНОСТИ „СТРОГО ПОВЕРЉИВО”, 
„ПОВЕРЉИВО” ИЛИ „ИНТЕРНО”, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ ТАЈНОСТ ПОДАТАКА. 

ЛИЦА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДУЖНА СУ ДА ЧУВАЈУ ПОДАТКЕ И 
ДОКУМЕНТЕ ИЗ ТОГ СТАВА КАО ТАЈНЕ ПОДАТКЕ,  ОДНОСНО НЕ МОГУ ИХ 
УЧИНИТИ ДОСТУПНИМ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА, ОСИМ У СЛУЧАЈЕВИМА 
ПРОПИСАНИМ ЗАКОНОМ. 

ОБАВЕЗА ЧУВАЊА ТАЈНЕ ЗА ЛИЦА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НЕ 
ПРЕСТАЈЕ НИ НАКОН ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА, ОДНОСНО 
АНГАЖОВАЊА, КАО НИ НАКОН ПРЕСТАНКА ДРУГОГ СВОЈСТВА НА ОСНОВУ 
КОГ СУ ОВА ЛИЦА ОСТВАРИЛА ПРИСТУП ПОДАЦИМА ИЗ ТОГ СТАВА. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
МОЖЕ ПОДАТКЕ И ДОКУМЕНТЕ ИЗ ТОГ СТАВА УЧИНИТИ ДОСТУПНИМ 
ДОМАЋИМ И СТРАНИМ РЕГУЛАТОРНИМ, ОДНОСНО ТЕЛИМА НАДЛЕЖНИМ 
ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ И ДРУГИМ НАДЛЕЖНИМ ТЕЛИМА, ПОД УСЛОВОМ 
ДА ИХ ТА ТЕЛА КОРИСТЕ ИСКЉУЧИВО У СВРХЕ ЗА КОЈЕ СУ ПРИБАВЉЕНИ. 
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НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ КАО ТАЈНИ ПОДАТАК ОДРЕЂУЈЕ ПОДАТАК 
ОД ИНТЕРЕСА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ЧИЈИМ БИ ОТКРИВАЊЕМ 
НЕОВЛАШЋЕНОМ ЛИЦУ НАСТАЛА ШТЕТА И ЗА КОЈИ ЈЕ, У ПОСТУПКУ 
ОДРЕЂИВАЊА ПОДАТАКА КАО ТАЈНИХ, УТВРДИЛА ДА ЈЕ ПОТРЕБА 
ЗАШТИТЕ ИНТЕРЕСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРЕТЕЖНИЈА ОД ИНТЕРЕСА ЗА 
СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА. 
ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
ОМОГУЋИЋЕ ПРИСТУП ПОДАЦИМА И ДОКУМЕНТИМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА АКО ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ДОКАЖЕ ДА ОДАВАЊЕ ТИХ ПОДАТАКА 
И ДОКУМЕНАТА НЕ БИ МОГЛО ПРОУЗРОКОВАТИ НАСТУПАЊЕ ТЕШКИХ 
ПРАВНИХ ИЛИ ДРУГИХ ПОСЛЕДИЦА ПО ИНТЕРЕСЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
ЗАШТИЋЕНЕ ЗАКОНОМ, КАО И ДА ИНТЕРЕС ЗА ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ПРЕТЕЖЕ НАД ПОТРЕБОМ 
ЗАШТИТЕ ИНТЕРЕСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.  

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИЗРАЖЕНИХ У 
ЗБИРНОМ ОБЛИКУ,  ТАКО ДА СЕ НА ОСНОВУ ЊИХ НЕ МОЖЕ УТВРДИТИ 
ИДЕНТИТЕТ ПОЈЕДИНАЧНИХ БАНАКА, ОДНОСНО ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 
ЛИЦА − НЕ СМАТРА СЕ ПОВРЕДОМ ОБАВЕЗЕ ЧУВАЊА ТАЈНОСТИ 
ПОДАТАКА. 

Оснивачки капитал 

Члан 12. 

 Оснивачи банке обезбеђују средства за оснивачки капитал банке. 

 Средства из става 1. овог члана могу бити у новчаном и неновчаном 
облику (ствари и права који су у функцији пословања банке). 

 Новчани део оснивачког капитала банке не може бити мањи од 
10.000.000 евра у динарској противвредности, према званичном средњем курсу 
на дан уплате. 

 Изузетно од става 3. овог члана, новчани део оснивачког капитала 
банке за посебне намене не може бити мањи од 5.000.000 евра у динарској 
противвредности, према званичном средњем курсу на дан уплате. 

 Оснивачи банке не могу повлачити средства уложена у оснивачки 
капитал банке. 

 На процену улога у стварима и правима који су у функцији 
пословања банке примењују се одредбе закона којим се уређују привредна 
друштва које се односе на акционарско друштво. 

 Народна банка Србије може прописати ближе услове и начин 
обезбеђивања средстава из става 1. овог члана. 

Прелиминарно одобрење 

Члан 15. 

 Оснивачи банке подносе Народној банци Србије захтев за 
прелиминарно одобрење за оснивање банке (у даљем тексту: прелиминарно 
одобрење), уз који достављају: 

 1) податке о оснивачима банке, износу њихових улога и броју, врсти 
и номиналном износу акција које стичу; 

 2) оснивачки акт и предлог статута банке; 
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 3) изјаву да ће новчани део оснивачког капитала уплатити на 
привремени рачун код Народне банке Србије; 

 4) изјаву да ће неновчана средства пренети у оснивачки капитал 
банке; 

 5) податке о свим лицима која ће имати учешће у банци и о основу 
тог учешћа; 

 6) имена предложених чланова управног и извршног одбора банке и 
податке о њиховој квалификацији, искуству и пословној репутацији; 

 7) предлог програма активности банке за период од три године и 
предлог плана пословне политике банке; 

 8) предлог процедура за управљање ризицима и за унутрашњу 
контролу банке; 

 9) доказ да је надлежно регулаторно тело државе порекла одобрило 
страној банци или другом страном лицу из финансијског сектора учешће у 
оснивању банке у Републици Србији или доказ да такво одобрење није 
потребно према прописима те државе ако се банка оснива као зависно друштво 
стране банке или другог страног лица из финансијског сектора које је предмет 
контроле, односно надзора овог регулаторног тела; 

 10) доказе о испуњености услова из члана 94. став 4. овог закона ако 
је оснивач банке страна банка или страно лице из финансијског сектора које је 
предмет контроле, односно надзора регулаторног тела државе порекла. 

ОСНИВАЧИ БАНКЕ ПОДНОСЕ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ЗАХТЕВ ЗА 
ПРЕЛИМИНАРНО ОДОБРЕЊЕ ЗА ОСНИВАЊЕ БАНКЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 
ПРЕЛИМИНАРНО ОДОБРЕЊЕ), УЗ КОЈИ ДОСТАВЉАЈУ: 

1) ПОДАТКЕ О ОСНИВАЧИМА БАНКЕ, ИЗНОСУ ЊИХОВИХ УЛОГА И 
БРОЈУ, ВРСТИ И НОМИНАЛНОМ ИЗНОСУ АКЦИЈА КОЈЕ СТИЧУ; 

2) ОСНИВАЧКИ АКТ И ПРЕДЛОГ СТАТУТА БАНКЕ; 

3) ИЗЈАВУ ДА ЋЕ НОВЧАНИ ДЕО ОСНИВАЧКОГ КАПИТАЛА УПЛАТИТИ 
НА ПРИВРЕМЕНИ РАЧУН КОД НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ; 

  4) ИЗЈАВУ ДА ЋЕ НЕНОВЧАНА СРЕДСТВА ПРЕНЕТИ У 
ОСНИВАЧКИ КАПИТАЛ БАНКЕ; 

 5) ПОДАТКЕ О СВИМ ЛИЦИМА КОЈА ЋЕ ИМАТИ УЧЕШЋЕ У БАНЦИ 
И О ОСНОВУ ТОГ УЧЕШЋА; 

6) СПИСАК ИМЕНА ПРЕДЛОЖЕНИХ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И 
ИЗВРШНОГ ОДБОРА БАНКЕ И ПОДАТКЕ О ЊИХОВОЈ КВАЛИФИКАЦИЈИ, 
ИСКУСТВУ И ПОСЛОВНОЈ РЕПУТАЦИЈИ; 

7) ПРЕДЛОГ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ И СТРАТЕГИЈЕ БАНКЕ ЗА 
ПЕРИОД ОД ТРИ ГОДИНЕ И ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА ПРВУ ГОДИНУ 
ПОСЛОВАЊА; 

8) ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ И ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 
И ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ УПРАВЉАЊА КАПИТАЛОМ БАНКЕ; 

9) ДОКАЗ ДА ЈЕ НАДЛЕЖНО РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО ДРЖАВЕ ПОРЕКЛА 
ОДОБРИЛО СТРАНОЈ БАНЦИ ИЛИ ДРУГОМ СТРАНОМ ЛИЦУ ИЗ 
ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА УЧЕШЋЕ У ОСНИВАЊУ БАНКЕ У РЕПУБЛИЦИ 
СРБИЈИ ИЛИ ДОКАЗ ДА, ПРЕМА ПРОПИСИМА ТЕ ДРЖАВЕ, ТАКВО 
ОДОБРЕЊЕ НИЈЕ ПОТРЕБНО – АКО СЕ БАНКА ОСНИВА КАО ЗАВИСНО 
ДРУШТВО СТРАНЕ БАНКЕ ИЛИ ДРУГОГ СТРАНОГ ЛИЦА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ 
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СЕКТОРА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЕ, ОДНОСНО НАДЗОРА ТОГ 
РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА; 

10) ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 94. СТАВ 4. ОВОГ 
ЗАКОНА АКО ЈЕ ОСНИВАЧ БАНКЕ СТРАНА БАНКА ИЛИ СТРАНО ЛИЦЕ ИЗ 
ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЕ, ОДНОСНО 
НАДЗОРА РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА ДРЖАВЕ ПОРЕКЛА НАРОДНА БАНКА 
СРБИЈЕ МОЖЕ ЗАХТЕВАТИ ДА ЈОЈ ОСНИВАЧИ БАНКЕ ДОСТАВЕ И ДРУГЕ 
ПОДАТКЕ И ДОКУМЕНТЕ. 

 О захтеву из става 1. овог члана Народна банка Србије одлучује у 
року од 90 дана од дана пријема уредног захтева. 

 Оснивачи банке дужни су да, најкасније у року од 60 дана од дана 
добијања прелиминарног одобрења, Народној банци Србије поднесу захтев за 
издавање дозволе за рад банке. 

 Ако оснивачи банке захтев из става 4. овог члана не поднесу у року 
из тог става, прелиминарно одобрење престаје да важи. 

 Народна банка Србије може прописати ближе услове и начин 
добијања прелиминарног одобрења. 

Члан 16. 

 Народна банка Србије одбиће захтев из члана 15. став 1. овог закона 
ако: 

 1) оснивачки акт и предложени статут банке нису у складу са 
законом и другим прописом; 

 2) предложени члан управног или извршног одбора банке нема 
одговарајуће квалификације или искуство, односно добру пословну репутацију; 

 3) лице које би стекло учешће у банци не испуњава услове за то 
стицање; 

 4) предложени програм активности банке, план пословне политике и 
процедуре за управљање ризицима и за унутрашњу контролу нису 
одговарајући; 

 4) ПРЕДЛОЖЕНА ПОСЛОВНА ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЈА БАНКЕ, 
ПЛАН АКТИВНОСТИ, СТРАТЕГИЈА И ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
РИЗИЦИМА ИЛИ СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА КАПИТАЛОМ БАНКЕ, НИСУ 
ОДГОВАРАЈУЋИ; 

 5) власничка и управљачка структура банке не омогућава ефективну 
контролу бонитета и законитости пословања банке или одговарајућу спољну, 
односно унутрашњу ревизију у банци; 

 6) структура банкарске групе чији би члан постала банка није 
транспарентна или не омогућава несметано вршење контроле на 
консолидованој основи ове групе или одговарајућу спољну, односно унутрашњу 
ревизију. 

 АКО У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА ПО ЗАХТЕВУ ИЗ ЧЛАНА 15. СТАВ 
1. ОВОГ ЗАКОНА ПРОЦЕНИ ДА ПРЕДЛОЖЕНИ ЧЛАН УПРАВНОГ ИЛИ 
ИЗВРШНОГ ОДБОРА БАНКЕ НЕМА ОДГОВАРАЈУЋЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ИЛИ 
ИСКУСТВО, ОДНОСНО ПОСЛОВНУ РЕПУТАЦИЈУ, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
ЋЕ О ТОМЕ ОБАВЕСТИТИ ОСНИВАЧЕ БАНКЕ И ОД ЊИХ ЗАХТЕВАТИ ДА У 
РОКУ КОЈИ ОНА ОДРЕДИ ОД ДАНА ДОСТАВЉАЊА ТОГ ОБАВЕШТЕЊА 
ПРЕДЛОЖЕ ДРУГОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ, ОДНОСНО ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
БАНКЕ, КАО И ДА ЈОЈ ЗА ТО ЛИЦЕ ДОСТАВЕ ПОДАТКЕ ИЗ ЧЛАНА 15. СТАВ 
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1. ТАЧКА 6) ОВОГ ЗАКОНА. АКО ОСНИВАЧИ НЕ ПОСТУПЕ ПО ЊЕНОМ 
ЗАХТЕВУ ИЛИ АКО ПРОЦЕНИ ДА ПРЕДЛОЖЕНИ ЧЛАН УПРАВНОГ ИЛИ 
ИЗВРШНОГ ОДБОРА БАНКЕ НЕМА ОДГОВАРАЈУЋЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ИЛИ 
ИСКУСТВО, ОДНОСНО ПОСЛОВНУ РЕПУТАЦИЈУ – НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
ЋЕ ОДБИТИ ЗАХТЕВ ИЗ ЧЛАНА 15. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА. 

Члан 17. 

 Ако се после давања прелиминарног одобрења промене подаци или 
документи из члана 15. став 1. овог закона, оснивачи банке дужни су да о томе 
без одлагања обавесте Народну банку Србије. 

 После пријема обавештења из става 1. овог члана, Народна банка 
Србије укинуће решење о давању прелиминарног одобрења ако више нису 
испуњени услови за давање тог одобрења. У СЛУЧАЈУ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА 
И ДОКУМЕНАТА ИЗ ЧЛАНА 15. СТАВ 1. ТАЧКА 6) ОВОГ ЗАКОНА СХОДНО СЕ 
ПРИМЕЊУЈЕ ЧЛАН 16. СТАВ 2. ТОГ ЗАКОНА. 

 Оснивачи банке којима је захтев за прелиминарно одобрење одбачен 
или одбијен или је дато прелиминарно одобрење престало да важи не могу 
поново поднети овај захтев у року од једне године од дана одбацивања или 
одбијања тог захтева, односно престанка важења прелиминарног одобрења. 

 Након добијања прелиминарног одобрења а пре уписа банке у 
регистар привредних субјеката, оснивачи банке могу, у име банке у оснивању, 
обављати само послове који се односе на испуњење услова неопходних за 
добијање дозволе за рад банке и за упис у регистар. 

Дозвола за рад банке за посебне намене 
Члан 18а. 

 Дозволу за рад банке за посебне намене даје Народна банка Србије 
на захтев Агенције. 

 Уз захтев из става 1. овог члана Агенција доставља: 

 1) оснивачки акт и статут банке; 

 2) доказ о уплати новчаног дела оснивачког капитала; 

 3) имена предложених чланова управног и извршног одбора банке и 
податке о њиховој квалификацији, искуству и пословној репутацији. 

 О захтеву из става 1. овог члана Народна банка Србије одлучује 
решењем, и то наредног дана од дана пријема уредног захтева. 

 Решење о издавању дозволе за рад из става 3. овог члана садржи и 
рок на који се банка оснива, могућност за продужење тог рока у складу са 
законом којим се уређује стечај и ликвидација банака, као и могућност да 
продајом акција банке за посебне намене та банка настави да послује као банка 
у складу са овим законом. 

 Решење о издавању дозволе за рад банке за посебне намене 
објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије". 

 Агенција је дужна да пријаву за упис банке за посебне намене у 
регистар привредних субјеката поднесе најкасније наредног дана од дана 
пријема решења о издавању дозволе за рад банке за посебне намене. 

 Народна банка Србије ближе прописује садржину докумената и 
доказа из става 2. овог члана. 
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 Банка за посебне намене је дужна да усклади своје пословање са 
одредбама овог закона које се односе на капитал банке за посебне намене и 
показатеље пословања у року од шест месеци од дана доношења решења о 
издавању дозволе за рад банке за посебне намене. 

Минимални износ капитала 

Члан 22. 

 Банка је дужна да у свом пословању обезбеди да капитал банке увек 
буде у висини која није мања од динарске противвредности 10.000.000 евра 
према званичном средњем курсу. 

 Изузетно од става 1. овог члана, банка за посебне намене је дужна 
да након протека рока за усклађивање пословања из члана 18а став 8. овог 
закона, обезбеди да капитал банке увек буде у висини која није мања од 
динарске противвредности 5.000.000 евра према званичном средњем курсу. 

Показатељ адекватности капитала 

Члан 23. 

 Банка је дужна да, ради стабилног и сигурног пословања, односно 
ради испуњења обавеза према повериоцима, показатељ адекватности 
капитала одржава на прописаном нивоу. 

 Показатељ адекватности капитала представља однос између 
капитала и ризичне активе банке. 

 Народна банка Србије може РЕШЕЊЕМ банци одредити и 
показатељ адекватности капитала већи од прописаног ако се на основу врсте и 
степена ризика и пословних активности банке утврди да је то потребно ради 
стабилног и сигурног пословања банке, односно ради испуњења њених обавеза 
према повериоцима. 

 АКО ЈЕ ПОТРЕБНО ДА БАНКА ПОКАЗАТЕЉ АДЕКВАТНОСТИ 
КАПИТАЛА УСКЛАДИ С ПОКАЗАТЕЉЕМ КОЈИ ЈЕ ОДРЕДИЛА НАРОДНА 
БАНКА СРБИЈЕ – РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈE СЕ И РОК 
У КОЈEМ ЈЕ БАНКА ДУЖНА ДА ИЗВРШИ ОВО УСКЛАЂИВАЊЕ И О ТОМЕ 
ОБАВЕСТИ НАРОДНУ БАНКУ СРБИЈЕ. 

 Народна банка Србије прописује критеријуме за одређивање 
показатеља адекватности капитала из става 3. овог члана. 

Ризична актива 

Члан 24. 

 Ризична актива банке је збир књиговодствених вредности позиција 
билансне активе и ванбилансних ставки помножених пондерима кредитног и 
тржишног ризика и других ризика. 

 Пондере ризика из става 1. овог члана прописује Народна банка 
Србије, према ризичности позиција које чине ризичну активу банке. 

ЧЛАН 24. 

РИЗИЧНА АКТИВА БАНКЕ ПРЕДСТАВЉА ЗБИР: 

1) УКУПНЕ АКТИВЕ ПОНДЕРИСАНЕ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ И 

 2) КАПИТАЛНИХ ЗАХТЕВА ЗА ТРЖИШНЕ РИЗИКЕ И КАПИТАЛНОГ 
ЗАХТЕВА ЗА ОПЕРАТИВНИ РИЗИК, ПОМНОЖЕНИХ РЕЦИПРОЧНОМ 
ВРЕДНОШЋУ ПОКАЗАТЕЉА АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА. 
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НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ПРОПИСУЈЕ БЛИЖЕ УСЛОВЕ И НАЧИН 
ИЗРАЧУНАВАЊА РИЗИЧНЕ АКТИВЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ПРИСТУПЕ 
КОЈЕ БАНКА МОЖЕ КОРИСТИТИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ТЕ АКТИВЕ, 
УКЉУЧУЈУЋИ И ПРИСТУПЕ КОЈЕ БАНКА МОЖЕ КОРИСТИТИ САМО АКО ЗА 
ТО ДОБИЈЕ ПРЕТХОДНУ САГЛАСНОСТ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ, КАО И 
БЛИЖЕ УСЛОВЕ ЗА ДОБИЈАЊЕ ТЕ САГЛАСНОСТИ. 

КАДА ЈЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИСТУПА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА 
ПРОПИСАНА ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ, О 
ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ ТЕ САГЛАСНОСТИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
ОДЛУЧУЈЕ У РОКУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД ДАНА ДОСТАВЉАЊА УРЕДНОГ 
ЗАХТЕВА. 

 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ ЗА ПОДОБНОСТ 
КРЕДИТНИХ РЕЈТИНГА КОЈЕ ДОДЕЉУЈЕ АГЕНЦИЈА ЗА РЕЈТИНГ РАДИ 
ИЗРАЧУНАВАЊА АКТИВЕ БАНКЕ ПОНДЕРИСАНЕ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ И 
ПРОПИСУЈЕ БЛИЖЕ УСЛОВЕ И НАЧИН ДАВАЊА ТЕ САГЛАСНОСТИ.  

Врсте ризика 

Члан 29. 

 Актима из члана 28. овог закона обухватају се све врсте ризика 
којима је банка изложена у свом пословању, а нарочито: 

 1) ризик ликвидности; 

 2) кредитни ризик; 

 3) каматни и девизни ризик и остали тржишни ризици; 

 4) ризици изложености банке према једном лицу или групи 
повезаних лица; 

 5) ризици улагања банке у друга правна лица и у основна средства 
И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ БАНКЕ; 

 6) ризици који се односе на земљу порекла лица према коме је 
банка изложена; 

 7) оперативни ризик, укључујући и правни ризик, као и ризик 
неодговарајућег управљања информационим и другим технологијама значајним 
за пословање банке. 

 

 

 

 

Кредитни ризик 

Члан 31. 

 Кредитни ризик је ризик могућности настанка негативних ефеката на 
финансијски резултат и капитал банке услед неизвршавања обавеза дужника 
према банци. 

 Банка је дужна да кредитни ризик идентификује, мери и процењује 
према кредитној способности дужника и његовој уредности у извршавању 
обавеза према банци, као и према квалитету инструмената обезбеђења 
потраживања банке. 
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 Ради адекватног и ефикасног управљања кредитним ризиком, банка 
је дужна да, у складу с прописима Народне банке Србије и својим актима, 
обрачунава и издваја резерве за процењене губитке који могу настати по 
основу билансне активе и ванбилансних ставки банке,  

 Банка је дужна да својим унутрашњим актима пропише посебне 
политике и процедуре за идентификовање лоше активе и управљање том 
активом, као и за редовно извештавање органа банке о квалитету кредитног 
портфолија. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ПРОПИСАТИ БЛИЖЕ УСЛОВЕ И 
НАЧИН ПОСТУПАЊА БАНКЕ У ВЕЗИ С ПРАЋЕЊЕМ КВАЛИТЕТА 
ИНСТРУМЕНАТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА И ПРАЋЕЊЕМ 
КВАЛИТЕТА РАДА ЛИЦА КОЈА ВРШЕ ПРОЦЕНУ ТИХ ИНСТРУМЕНАТА, ТЕ 
СЛУЧАЈЕВЕ У КОЈИМА ЈЕ БАНКА ДУЖНА ДА ОТПИШЕ БИЛАНСНУ АКТИВУ И 
ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ ОДРЕЂЕНОГ СТЕПЕНА НАПЛАТИВОСТИ, А МОЖЕ 
БЛИЖЕ УРЕДИТИ И САДРЖАЈ ПОЛИТИКА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА. 

Ризици изложености банке 

Члан 33. 

 Изложеност банке према једном лицу је укупан износ потраживања и 
ванбилансних ставки који се односе на то лице или групу повезаних лица 
(кредити, улагања у дужничке хартије од вредности, власнички улози и учешћа, 
издате гаранције и авали и сл.). 

 Велика изложеност банке према једном лицу или групи повезаних 
лица је изложеност која износи најмање 10% капитала банке. 

 Изложеност банке према једном лицу или групи повезаних лица не 
сме прећи 25% капитала банке. 

 Изложеност банке према лицу повезаном с банком не сме прећи 5% 
капитала банке. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ПРОПИСУЈЕ БЛИЖЕ УСЛОВЕ И НАЧИН 
ОБРАЧУНА ВЕЛИКИХ ИЗЛОЖЕНОСТИ, А МОЖЕ ПРОПИСАТИ И НАЈВЕЋИ 
ДОЗВОЉЕНИ ЗБИР СВИХ ВЕЛИКИХ ИЗЛОЖЕНОСТИ БАНКЕ. 

 Укупна изложеност банке према лицима повезаним с банком не сме 
прећи 20% капитала банке. 

 Народна банка Србије прописује збир свих великих изложености 
банке, који не може бити мањи од 400% нити већи од 800% капитала банке. 

Ризици улагања банке 

Члан 34. 
 Улагање банке у једно лице које није лице у финансијском сектору не 

сме прећи 10% капитала банке. 

 Укупна улагања банке у лица која нису лица у финансијском сектору 
и у основна средства, КАО И У ОСНОВНА СРЕДСТВА И ИНВЕСТИЦИОНЕ 
НЕКРЕТНИНЕ банке не смеју прећи 60% капитала банке. 

 Улагањима из става 2. овог члана није обухваћено стицање акција 
ради њихове даље продаје у року од шест месеци од дана стицања тих акција. 

ОБАВЕЗА ИЗРАДЕ ПЛАНА ОПОРАВКА 

ЧЛАН 36А 
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БАНКА ЈЕ ДУЖНА ДА ИЗРАДИ И НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ДОСТАВИ 
ПЛАН ОПОРАВКА КОЈИМ СУ ПРЕДВИЂЕНЕ МЕРЕ КОЈЕ ЋЕ БАНКА 
ПРИМЕНИТИ У СЛУЧАЈУ ЗНАТНОГ ПОГОРШАЊА ЊЕНОГ ФИНАНСИЈСКОГ 
СТАЊА, НАРОЧИТО КАДА ЈЕ ПОТКАПИТАЛИЗОВАНА, РАДИ ПОНОВНОГ 
УСПОСТАВЉАЊА ЊЕНОГ ОДРЖИВОГ ПОСЛОВАЊА И ОДГОВАРАЈУЋЕГ 
ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА.  

БАНКА ЈЕ ДУЖНА ДА ПЛАН ОПОРАВКА АЖУРИРА НАЈМАЊЕ ЈЕДНОМ 
ГОДИШЊЕ, А НА ЗАХТЕВ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И ЧЕШЋЕ. 

БАНКА ЈЕ ДУЖНА ДА ПЛАН ОПОРАВКА АЖУРИРА И У СЛУЧАЈУ 
ПРОМЕНЕ ПРАВНЕ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ БАНКЕ, ПРОМЕНЕ У 
ЊЕНОМ ПОСЛОВАЊУ ИЛИ ПРОМЕНЕ ЊЕНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА, 
КАДА ТЕ ПРОМЕНЕ ИМАЈУ МАТЕРИЈАЛНИ ЗНАЧАЈ, КАО И У СЛУЧАЈУ 
ДРУГИХ ПРОМЕНА КОЈЕ УТИЧУ НА САДРЖИНУ ПЛАНА ОПОРАВКА И 
МОГУЋНОСТ ЊЕГОВЕ ПРИМЕНЕ. 

  НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ НАЧИН И РОКОВЕ 
ДОСТАВЉАЊА ПЛАНА ОПОРАВКА И АЖУРИРАНОГ ПЛАНА ОПОРАВКА. 

САДРЖАЈ ПЛАНА ОПОРАВКА 

ЧЛАН 36Б 

БАНКА ЈЕ ДУЖНА ДА ПЛАНОМ ОПОРАВКА УТВРДИ РАЗЛИЧИТЕ 
МОГУЋНОСТИ (ОПЦИЈЕ) ЗА ОПОРАВАК И МЕРЕ КОЈЕ БИ СЕ ПРИМЕНИЛЕ У 
ОКВИРУ СВАКЕ ОД ОВИХ МОГУЋНОСТИ, КАО И ДА ОБЕЗБЕДИ 
ОДГОВАРАЈУЋЕ УСЛОВЕ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА БЛАГОВРЕМЕНО 
ПРЕДУЗИМАЊЕ АКТИВНОСТИ ЗА ЊЕН ОПОРАВАК. 

БАНКА ЈЕ ДУЖНА ДА АКТИВНОСТИ И МЕРЕ ЗА ОПОРАВАК УТВРДИ И 
НА ОСНОВУ ПРЕДВИЂАЊА РАЗЛИЧИТИХ СИТУАЦИЈА У КОЈИМА БИ МОГЛИ 
НАСТУПИТИ ОЗБИЉНИ МАКРОЕКОНОМСКИ И ФИНАНСИЈСКИ 
ПОРЕМЕЋАЈИ ЗНАЧАЈНИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ТЕ БАНКЕ, УКЉУЧУЈУЋИ 
СИСТЕМСКЕ ДОГАЂАЈЕ И ПОРЕМЕЋАЈЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА 
ПОСЛОВАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ЛИЦА ИЛИ ГРУПЕ ДРУШТАВА. 

ПЛАН ОПОРАВКА САДРЖИ ОПИС СКУПА РАЗЛИЧИТИХ АКТИВНОСТИ 
И МЕРА ЗА ОПОРАВАК КОЈЕ ЋЕ БАНКА ПРЕДУЗЕТИ У ВЕЗИ С КАПИТАЛОМ 
И ЛИКВИДНОШЋУ, ПРЕДВИЂЕНЕ РОКОВЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ 
ЕЛЕМЕНАТА ОВОГ ПЛАНА И ИДЕНТИФИКАЦИЈУ КРИТИЧНИХ ФУНКЦИЈА, 
КАО И ДРУГЕ ЕЛЕМЕНТЕ И ПОДАТКЕ КОЈЕ ПРОПИШЕ НАРОДНА БАНКА 
СРБИЈЕ. 

МЕРЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ СЕ МОГУ УТВРДИТИ ПЛАНОМ 
ОПОРАВКА ОБУХВАТАЈУ НАРОЧИТО ПРОМЕНЕ ЧЛАНОВА ОРГАНА 
УПРАВЉАЊА И ДРУГИХ ЛИЦА НА РУКОВОДЕЋЕМ ПОЛОЖАЈУ У БАНЦИ, 
ПРОМЕНЕ У ПОДЕЛИ ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ, 
ЗАТВАРАЊЕ ЈЕДНЕ ИЛИ ВИШЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА, ИЗМЕНЕ 
ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ И УСЛУГА БАНКЕ, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ДОДАТНОГ 
КАПИТАЛА, КОНВЕРЗИЈУ ОДГОВАРАЈУЋИХ ЕЛЕМЕНАТА КАПИТАЛА У 
АКЦИЈЕ ИЛИ ДРУГЕ ВЛАСНИЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ И ДР. 

АКО БАНКА ПЛАНИРА ДА ЗА ОПОРАВАК КОРИСТИ КРЕДИТЕ ЗА 
ЛИКВИДНОСТ ИЛИ ДРУГЕ ОЛАКШИЦЕ КОЈЕ БАНКАМА, У СКЛАДУ С 
ПРОПИСИМА, МОЖЕ ОДОБРИТИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ, ПЛАН 
ОПОРАВКА САДРЖИ И АНАЛИЗУ О ТОМЕ КАДА,  КАКО И ПОД КОЈИМ 
УСЛОВИМА ЋЕ БАНКА ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ТОГ КРЕДИТА 
ИЛИ ОЛАКШИЦЕ, КАО И КОЈА ЋЕ АДЕКВАТНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА У 
ТОМ СЛУЧАЈУ ПРУЖИТИ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ. 
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ПЛАН ОПОРАВКА САДРЖИ И МЕРЕ КОЈЕ ЋЕ БАНКА ПРЕДУЗЕТИ 
КАДА СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА РАНУ ИНТЕРВЕНЦИЈУ ИЗ ЧЛАНА 113. 
ОВОГ ЗАКОНА.  

КОРИШЋЕЊЕ ВАНРЕДНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ИЗ БУЏЕТСКИХ 
И ДРУГИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ВАНРЕДНА 
ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА) НЕ МОЖЕ БИТИ УТВРЂЕНО КАО МЕРА ЗА 
ОПОРАВАК, НИТИ СЕ ПЛАН ОПОРАВКА НА БИЛО КОЈИ ДРУГИ НАЧИН МОЖЕ 
ЗАСНИВАТИ НА ПРЕТПОСТАВЦИ КОРИШЋЕЊА ОВЕ МЕРЕ. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ ПЛАНА 
ОПОРАВКА. 

ОЦЕНА ПЛАНА ОПОРАВКА 

ЧЛАН 36В 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ, У РОКУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД ДАНА 
ДОСТАВЉАЊА ПЛАНА ОПОРАВКА, ОЦЕЊУЈЕ ДА ЛИ ТАЈ ПЛАН ИСПУЊАВА 
УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 36Б ОВОГ ЗАКОНА, А НАРОЧИТО:  

1) ДА ЛИ ЈЕ ВЕРОВАТНО ДА БИ СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ОПОРАВКА 
ОБЕЗБЕДИЛО ОДРЖИВО ПОСЛОВАЊЕ БАНКЕ И ОДГОВАРАЈУЋИ 
ФИНАНСИЈСКИ ПОЛОЖАЈ, УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР ПРИПРЕМНЕ МЕРЕ КОЈЕ 
ЈЕ БАНКА ВЕЋ ПРЕДУЗЕЛА ИЛИ ПЛАНИРА ДА ПРЕДУЗМЕ; 

2) ДА ЛИ ЈЕ ВЕРОВАТНО ДА БИ ПЛАН ОПОРАВКА И ПОЈЕДИНЕ 
ОПЦИЈЕ И МЕРЕ ИЗ ЧЛАНА 36Б СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА МОГЛИ ДА СЕ У 
КРАТКОМ РОКУ ЕФИКАСНО ПРИМЕНЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ФИНАНСИЈСКИХ 
ПОРЕМЕЋАЈА (КАКО НА СИСТЕМСКОМ НИВОУ, ТАКО И НА НИВОУ 
ПОЈЕДИНАЧНЕ БАНКЕ), И ТО ТАКО ДА ПРИМЕНА ТОГ ПЛАНА НЕ ДОВЕДЕ 
ДО НАСТУПАЊА НЕГАТИВНИХ ПОСЛЕДИЦА ПО СТАБИЛНОСТ 
ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА, УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР И СИТУАЦИЈУ У КОЈОЈ 
БИ И ДРУГЕ БАНКЕ БИЛЕ ПРИНУЂЕНЕ ДА ПРИМЕНЕ ПЛАН ОПОРАВКА У 
ИСТОМ ПЕРИОДУ;  

3) ДА ЛИ БИ АКТИВНОСТИ И МЕРЕ ПРЕДЛОЖЕНЕ ПЛАНОМ 
ОПОРАВКА МОГЛЕ НЕГАТИВНО УТИЦАТИ НА МОГУЋНОСТ 
РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКЕ. 

ПРИ ОЦЕНИ ПЛАНА ОПОРАВКА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ РАЗМАТРА 
И ДА ЛИ КАПИТАЛ И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА БАНКЕ ОДГОВАРАЈУ 
ВЕЛИЧИНИ И ОРГАНИЗАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ БАНКЕ, КАО И ЊЕНОМ 
РИЗИЧНОМ ПРОФИЛУ. 

АКО ОЦЕНИ ДА ПЛАН ОПОРАВКА НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ СТ. 1. И 
2. ОВОГ ЧЛАНА, ДА СЕ ПЛАН ОПОРАВКА И МЕРЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ТИМ 
ПЛАНОМ НЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО И ЕФИКАСНО ПРИМЕНИТИ ИЛИ ДА 
ПЛАН ОПОРАВКА САДРЖИ ДРУГЕ БИТНЕ НЕДОСТАТКЕ, НАРОДНА БАНКА 
СРБИЈЕ ЋЕ ПИСМЕНО ОБАВЕСТИТИ БАНКУ О ТОМЕ И ПОЗВАТИ ЈЕ ДА 
ДОСТАВИ МИШЉЕЊЕ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ОВОГ 
ОБАВЕШТЕЊА. 

АКО БАНКА НЕ ДОСТАВИ МИШЉЕЊЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА У 
РОКУ ИЗ ТОГ СТАВА ИЛИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ОЦЕНИ ДА НАВОДИ 
БАНКЕ ИЗ ТОГ МИШЉЕЊА НИСУ ОСНОВАНИ – НАЛОЖИЋЕ БАНЦИ ДА, У 
РОКУ ОД ДВА МЕСЕЦА ОД ДАНА ПРИЈЕМА НАЛОГА, ОТКЛОНИ УТВРЂЕНЕ 
НЕДОСТАТКЕ И ДОСТАВИ ЈОЈ ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН ОПОРАВКА. НАРОДНА 
БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ПРОДУЖИТИ ОВАЈ РОК ЗА МЕСЕЦ ДАНА, НА ЗАХТЕВ 
БАНКЕ, АКО ПОСТОЈЕ ОПРАВДАНИ РАЗЛОЗИ ЗА ОВО ПРОДУЖЕЊЕ. 
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АКО ОЦЕНИ ДА БАНКА ИЗМЕЊЕНИМ ПЛАНОМ ОПОРАВКА НИЈЕ 
ОТКЛОНИЛА УТВРЂЕНЕ НЕДОСТАТКЕ, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ 
НАЛОЖИТИ БАНЦИ ДА У ОДРЕЂЕНОМ РОКУ,  КОЈИ НЕ МОЖЕ БИТИ ДУЖИ 
ОД МЕСЕЦ ДАНА, НА ОДРЕЂЕНИ НАЧИН ИЗМЕНИ ПЛАН ОПОРАВКА И 
ДОСТАВИ ЈОЈ ТАКО ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН.  

АКО У СКЛАДУ С НАЛОГОМ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА БАНКА НЕ 
ДОСТАВИ ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН ОПОРАВКА ИЛИ АКО ИЗМЕЊЕНИМ ПЛАНОМ 
ОПОРАВКА НИЈЕ ОТКЛОНИЛА УТВРЂЕНЕ НЕДОСТАТКЕ, А НЕ МОЖЕ СЕ 
ПРИМЕНИТИ СТАВ 5. ОВОГ ЧЛАНА – НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ НАЛОЖИЋЕ 
БАНЦИ ДА У ОДРЕЂЕНОМ РОКУ УТВРДИ КОЈЕ ЈЕ ПРОМЕНЕ У СВОМ 
ПОСЛОВАЊУ ПОТРЕБНО ДА СПРОВЕДЕ КАКО БИ СЕ ОТКЛОНИЛИ 
УТВРЂЕНИ НЕДОСТАЦИ И ДА О ТОМЕ ОБАВЕСТИ НАРОДНУ БАНКУ 
СРБИЈЕ.  

АКО БАНКА НЕ ПОСТУПИ У СКЛАДУ С НАЛОГОМ ИЗ СТ. 5. ИЛИ 6. 
ОВОГ ЧЛАНА ИЛИ АКО СПРОВОЂЕЊЕ ПРОМЕНА У ПОСЛОВАЊУ КОЈЕ ЈЕ 
БАНКА УТВРДИЛА НЕ МОЖЕ ОТКЛОНИТИ УТВРЂЕНЕ НЕДОСТАТКЕ ‒ 
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ НАЛОЖИТИ БАНЦИ ДА ПРЕДУЗМЕ 
ОДГОВАРАЈУЋЕ МЕРЕ, А НАРОЧИТО ДА:  

1) УМАЊИ РИЗИЧНИ ПРОФИЛ, УКЉУЧУЈУЋИ РИЗИК ЛИКВИДНОСТИ; 

2) ОБЕЗБЕДИ БЛАГОВРЕМЕНО ПОВЕЋАЊЕ КАПИТАЛА;  

3) ПРЕИСПИТА ПОСЛОВНУ ПОЛИТИКУ И СТРАТЕГИЈУ;  

4) ИЗВРШИ ПРОМЕНЕ У ДЕЛУ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ И СТРАТЕГИЈЕ 
КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ФИНАНСИРАЊЕ, РАДИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ДОДАТНЕ 
ЗАШТИТЕ КЉУЧНИМ ПОСЛОВНИМ АКТИВНОСТИМА И КРИТИЧНИМ 
ФУНКЦИЈАМА; 

5) ИЗВРШИ ПРОМЕНЕ У НАЧИНУ УПРАВЉАЊА;   

6) ПРЕИСПИТА ОРГАНИЗАЦИОНУ СТРУКТУРУ. 

ПРИ ОДРЕЂИВАЊУ МЕРА ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА, НАРОДНА 
БАНКА СРБИЈЕ ОЦЕЊУЈЕ ЗНАЧАЈ УТВРЂЕНИХ НЕДОСТАТАКА ПЛАНА 
ОПОРАВКА, КАО И ОГРАНИЧЕЊА И ПОСЛЕДИЦЕ ПРИМЕНЕ МЕРА И ПЛАНА 
ОПОРАВКА НА ПОСЛОВАЊЕ БАНКЕ. 

ПРИМЕНА ПЛАНА ОПОРАВКА 

ЧЛАН 36Г 

ПЛАН ОПОРАВКА САДРЖИ ИНДИКАТОРЕ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ 
УТВРЂУЈЕ КАДА СЕ ОДГОВАРАЈУЋА МЕРА ИЗ ОВОГ ПЛАНА МОЖЕ 
ПРЕДУЗЕТИ, ПРИ ЧЕМУ БАНКА ИПАК МОЖЕ, АКО ЈЕ ТО ОПРАВДАНО 
ОКОЛНОСТИМА У ОДРЕЂЕНОЈ СИТУАЦИЈИ, НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ 
УПРАВНОГ ОДБОРА БАНКЕ, ДА ПРЕДУЗМЕ МЕРЕ ЗА ОПОРАВАК И КАДА НА 
ТО НЕ УКАЗУЈУ ОДРЕЂЕНИ ИНДИКАТОРИ ИЗ ОВОГ ПЛАНА, ОДНОСНО ДА 
НЕ ПРИМЕНИ МЕРЕ ИАКО НА ТО УКАЗУЈУ ОВИ ИНДИКАТОРИ. 

БАНКА ЈЕ ДУЖНА ДА НА ОДГОВАРАЈУЋИ НАЧИН ОБЕЗБЕДИ 
РЕДОВНО ПРАЋЕЊЕ ИНДИКАТОРА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

БАНКА ЈЕ ДУЖНА ДА БЕЗ ОДЛАГАЊА НАРОДНУ БАНКУ СРБИЈЕ 
ПИСМЕНО ОБАВЕСТИ О ПРЕДУЗИМАЊУ МЕРА ИЗ ПЛАНА ОПОРАВКА, 
ОДНОСНО О ТОМЕ ДА НИЈЕ ПРЕДУЗЕЛА МЕРУ ИЗ ПЛАНА ОПОРАВКА ИАКО 
СУ БИЛИ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА ЊЕНО ПРЕДУЗИМАЊЕ, КАО И ДА УЗ ОВО 
ОБАВЕШТЕЊЕ ДОСТАВИ ОДГОВАРАЈУЋЕ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ.  
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НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ БЛИЖЕ ПРОПИСАТИ МИНИМАЛНЕ 
КВАНТИТАТИВНЕ И КВАЛИТАТИВНЕ ИНДИКАТОРЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА. 

Финансијска евиденција 

Члан 50. 

 Банка је дужна да води пословне књиге и рачуноводствену 
евиденцију и да годишње финансијске извештаје, који истинито и објективно 
одражавају њено пословање и финансијско стање, припрема са садржајем и у 
облику који су утврђени законом којим се уређују рачуноводство и ревизија, 
овим законом и прописима Народне банке Србије.  

ЧЛАН 50. 

БАНКА ЈЕ ДУЖНА ДА ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ И 
РАЧУНОВОДСТВЕНУ ЕВИДЕНЦИЈУ И ДА ГОДИШЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИЗВЕШТАЈЕ, КОЈИ ИСТИНИТО И ОБЈЕКТИВНО ОДРАЖАВАЈУ ЊЕНО 
ПОСЛОВАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО СТАЊЕ, ПРИПРЕМА СА САДРЖАЈЕМ И У 
ОБЛИКУ КОЈИ СУ УТВРЂЕНИ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
РАЧУНОВОДСТВО, ОВИМ ЗАКОНОМ И ПРОПИСИМА НАРОДНЕ БАНКЕ 
СРБИЈЕ. 

БАНКА ЈЕ ДУЖНА ДА ПРИ САСТАВЉАЊУ ГОДИШЊИХ 
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРИМЕЊУЈЕ МЕЂУНАРОДНЕ СТАНДАРДЕ 
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА ОД ДАНА КОЈИ ЈЕ НАДЛЕЖНО 
МЕЂУНАРОДНО ТЕЛО ОДРЕДИЛО КАО ДАН ПОЧЕТКА ЊИХОВЕ ПРИМЕНЕ. 

Члан 53. 

 Банка не може именовати спољног ревизора чији је приход од 
ревизије те банке у претходној години већи од половине његових укупних 
прихода. 

 Спољни ревизор може код банке обављати највише пет узастопних 
ревизија редовних годишњих финансијских извештаја. 

 Спољни ревизор не може у истој години обављати и ревизију 
финансијских извештаја банке и пружати јој консултантске услуге, нити ревизију 
може вршити за пословну годину у којој јој је пружао те услуге. 

 Ако ревизију изврши спољни ревизор који није на листи из члана 52. 
став 3. овог закона, односно ако је ревизија извршена супротно одредбама овог 
закона и других прописа, Народна банка Србије неће прихватити извештај о 
ревизији. 

Извештај спољног ревизора 

Члан 56. 

 Спољни ревизор сачињава извештај и даје мишљење о томе да ли су 
годишњи финансијски извештаји банке сачињени у складу са међународним 
стандардима финансијског извештавања, односно међународним 
рачуноводственим стандардима, законом којим се уређују рачуноводство и 
ревизија КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ РАЧУНОВОДСТВО и прописима Народне банке 
Србије и да ли истинито и објективно приказују финансијски положај банке, 
резултате пословања и новчане токове за ту годину по свим материјално 
значајним питањима. 

 Спољни ревизор даје управном и извршном одбору банке, као и 
Народној банци Србије, мишљење о ефикасности функционисања унутрашње 
ревизије, систему управљања ризицима и систему унутрашњих контрола 
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ОЦЕНУ ЕФИКАСНОСТИ ФУНКЦИОНИСАЊА УНУТРАШЊЕ РЕВИЗИЈЕ, 
СИСТЕМА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА И СИСТЕМА УНУТРАШЊИХ КОНТРОЛА. 

 Народна банка Србије прописује минималан обим и садржај 
извештаја из става 1.  овог члана ОДНОСНО ОЦЕНЕ ИЗ СТАВА 2.  ОВОГ 
ЧЛАНА. 

 Народна банка Србије може од спољног ревизора захтевати и 
додатна обавештења у вези са извршеном ревизијом. 

Одбијање Народне банке Србије да прихвати извештај спољног 
ревизора 

Члан 62. 

 Ако Народна банка Србије утврди да ревизија банке, банкарског 
холдинга или банкарске групе није обављена у складу са одредбама овог 
закона, неће прихватити извештај о тој ревизији и захтеваће да други спољни 
ревизор поново обави ревизију о трошку банке. 

ЧЛАН 62. 

АКО УТВРДИ ДА РЕВИЗИЈА БАНКЕ, БАНКАРСКОГ ХОЛДИНГА ИЛИ 
БАНКАРСКЕ ГРУПЕ ИЗ ЧЛАНА 52. ОВОГ ЗАКОНА НИЈЕ ОБАВЉЕНА У 
СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА И ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА 
ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА, А НАРОЧИТО АКО У ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ ИЛИ НА 
ДРУГИ НАЧИН УТВРДИ ДА ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА НИЈЕ ЗАСНОВАН НА 
ИСТИНИТИМ И ОБЈЕКТИВНИМ ЧИЊЕНИЦАМА – НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
НЕЋЕ ПРИХВАТИТИ ИЗВЕШТАЈ О ТОЈ РЕВИЗИЈИ И ЗАХТЕВАЋЕ ДА ДРУГИ 
СПОЉНИ РЕВИЗОР ПОНОВО ОБАВИ РЕВИЗИЈУ О ТРОШКУ БАНКЕ. 

Посебна ревизија 

Члан 63. 

 Народна банка Србије може да захтева посебну ревизију банке и 
члана банкарске групе ако су њихови извештаји нетачни или су закључили 
трансакције које су по банку могле имати или су имале знатну штету. 

 Народна банка Србије може да именује ревизора ради посебне 
ревизије банке или члана банкарске групе. Банка или члан банкарске групе 
дужни су да том ревизору доставе, без одлагања и ограничења, све податке и 
документе неопходне за ревизију и да му пруже сву потребну помоћ, у складу 
са овим законом. 

 АКО ОЦЕНИ ДА ЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ ИЗ ОВОГ 
ЗАКОНА ПОТРЕБНО ПРИКУПИТИ, АНАЛИЗИРАТИ И ОБРАДИТИ ОДРЕЂЕНЕ 
ПОДАТКЕ У ВЕЗИ С ПОСЛОВАЊЕМ БАНКЕ КОЈИ НИСУ ОБУХВАЋЕНИ 
ИЗВЕШТАЈЕМ О РЕВИЗИЈИ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
БАНКЕ – НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ БАНЦИ НАЛОЖИТИ 
АНГАЖОВАЊЕ СПОЉНОГ РЕВИЗОРА РАДИ ОБАВЉАЊА ПОСЕБНЕ 
РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА БАНКЕ И ЧЛАНА БАНКАРСКЕ 
ГРУПЕ ИЛИ ЊИХОВИХ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА, КАО И ЗА ДРУГЕ ВРСТЕ 
РЕВИЗИЈЕ, ОДНОСНО ИСПИТИВАЊА ПОЈЕДИНИХ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА 
И ПОДАТАКА У ВЕЗИ С ПОСЛОВАЊЕМ ОВИХ ЛИЦА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 
ПОСЕБНА РЕВИЗИЈА). 

 ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЕБНЕ РЕВИЗИЈЕ, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
МОЖЕ ДА ЗАХТЕВА ОД БАНКЕ ИЛИ ЧЛАНА БАНКАРСКЕ ГРУПА ДА ИМЕНУЈЕ 
РЕВИЗОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ЛИСТИ ИЗ ЧЛАНА 52. СТАВ 3. ОВОГ 
ЗАКОНА. БАНКА ИЛИ ЧЛАН БАНКАРСКЕ ГРУПЕ ДУЖНИ СУ ДА ТОМ 
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РЕВИЗОРУ ДОСТАВЕ, БЕЗ ОДЛАГАЊА И ОГРАНИЧЕЊА, СВЕ ПОДАТКЕ И 
ДОКУМЕНТЕ НЕОПХОДНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСЕБНЕ РЕВИЗИЈЕ И ДА МУ 
ПРУЖЕ СВУ ПОТРЕБНУ ПОМОЋ, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

 Трошкове посебне ревизије сноси банка. 

 Народна банка Србије може прописати ближе услове и начин 
вршења посебне ревизије. 

Делокруг 

Члан 66.  

 Скупштина банке: 

 1) усваја пословну политику и стратегију банке, КОЈИМА СЕ 
ДЕФИНИШУ ПОСЛОВНИ ЦИЉЕВИ БАНКЕ ЗА ПЕРИОД ОД НАЈМАЊЕ ТРИ 
ГОДИНЕ; 

 2) доноси статут банке и усваја измене и допуне оснивачког акта и 
статута банке; 

 3) усваја годишњи рачун ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ банке и 
одлучује о употреби и распоређивању остварене добити, односно покрићу 
губитака; 

 4) одлучује о повећању капитала банке, односно о улагањима 
капитала у другу банку или у друга правна лица, као и о висини улагања у 
основна средства банке; 

 5) именује и разрешава председника и чланове управног одбора 
банке; 

 6) одређује накнаду члановима управног одбора банке; 

 7) одлучује о статусним променама и о престанку рада банке; 

 8) одлучује о преузимању права и обавеза банке у поступку 
административног управљања, односно банке за посебне намене; 

 9)  именује и разрешава спољног ревизора; 

 10) доноси пословник о свом раду и одлучује о другим питањима, у 
складу са законом и статутом банке. 

 Статутом се могу скупштини банке утврдити и друга права и обавезе. 

 Скупштина банке не може доношење одлука из става 1. овог члана 
пренети на други орган банке. 

 Народна банка Србије даје сагласност на статут банке, односно на 
измене и допуне оснивачког акта и статута банке. 

 Статут банке, односно измене и допуне оснивачког акта и статута 
банке не могу ступити на снагу пре достављања сагласности из става 4. овог 
члана. 

 Народна банка Србије може прописати ближе услове и начин давања 
сагласности из става 4. овог члана. 

Ванредно заседање скупштине 

Члан 68. 

 Ванредно заседање скупштине банке може се сазвати на захтев: 
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 1)  управног одбора или другог органа банке који је статутом банке 
овлашћен да сазове ванредно заседање скупштине; 

 2) акционара банке с најмање 10% акција с правом гласа; 

 3) ликвидационог управника банке, у поступку добровољне 
ликвидације банке. 

 На поступак сазивања ванредног заседања скупштине банке 
примењују се одредбе закона којим се уређују привредна друштва. 

 Управни одбор банке сазваће ванредно заседање скупштине банке: 

 1) када банка постане поткапитализована; 

 2) на захтев унутрашње ревизије банке, спољног ревизора банке 
или одбора за праћење пословања банке; 

 3) на захтев Народне банке Србије; 

 4) увек када оцени да је то потребно. 

 Народна банка Србије може захтевати да се одређена питања уврсте 
у дневни ред ванредног заседања скупштине банке. 

Управни и извршни одбор банке 
Члан 70. 

 Органи управљања банком су управни и извршни одбор банке. 

 Управни и извршни одбор банке дужни су да предузимају мере ради 
спречавања незаконитих или непримерених радњи и утицаја, који су штетни 
или нису у најбољем интересу банке и њених акционара и које врше лица која 
имају знатно или контролно учешће у тој банци. 

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ И ИЗВРШНОГ ОДБОРА БАНКЕ ОДГОВОРНИ СУ 
ДА ПОСЛОВАЊЕ БАНКЕ БУДЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, ПРОПИСИМА И 
АКТИМА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ, КАО И АКТИМА И ПРОЦЕДУРАМА 
БАНКЕ, У СКЛАДУ С ДУЖНОСТИМА И ОДГОВОРНОСТИМА УПРАВНОГ, 
ОДНОСНО ИЗВРШНОГ ОДБОРА УТВРЂЕНИМ ОВИМ ЗАКОНОМ, 
ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА, СТАТУТОМ И 
УНУТРАШЊИМ АКТИМА БАНКЕ. 

ПРЕДСТАВНИК НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ МОЖЕ ПРИСУСТВОВАТИ 
СЕДНИЦАМА УПРАВНОГ И ИЗВРШНОГ ОДБОРА БАНКЕ, КАО И ОДБОРА ИЗ 
ЧЛАНА 79. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА И МОЖЕ СЕ ОБРАЋАТИ ЧЛАНОВИМА 
ОВИХ ОДБОРА. 

Именовање чланова управног одбора 

Члан 72.  

 Банка подноси Народној банци Србије захтев за давање претходне 
сагласности на именовање члана управног одбора банке, уз који доставља 
документе и даје податке којима се доказују пословна репутација и 
квалификације лица предложеног за члана управног одбора банке. 

 Народна банка Србије прописује ближе услове за давање 
сагласности из става 1. овог члана. 

 Народна банка Србије одбиће захтев из става 1. овог члана ако је 
лице предложено за члана управног одбора банке: 

 1) лице које је на дан одузимања дозволе за рад банци или шест 
месеци пре тог дана, односно на дан увођења принудне управе у банци било 
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овлашћено за представљање и заступање, односно члан органа управљања те 
банке; 

 2) члан било ког органа управљања друге банке, односно запослени 
у банци; 

 3) правноснажно осуђено за кривично дело на безусловну казну 
затвора или правноснажно осуђено за кривично дело које га чини неподобним 
за обављање те функције. 

 Под лицем из става 3. тачка 1) овог члана не сматра се лице које је 
било овлашћено за представљање и заступање, односно члан органа 
управљања банке за посебне намене којој је Народна банка Србије одузела 
дозволу за рад на предлог Агенције. 

 За члана управног одбора банке из члана 71. став 6. овог закона, уз 
захтев из става 1. овог члана, подноси се и доказ да то лице има најмање три 
године искуства на руководећем положају у лицу у финансијском сектору или 
шест година искуства у области финансија и банкарства и да се истакло као 
стручњак или научни радник у тим областима. За остале чланове управног 
одбора, уз захтев из става 1. овог члана, подносе се докази из става 3. тог 
члана и доказ да то лице има најмање шест година искуства на руководећем 
положају у привредном друштву. 

 Банка обавештава Народну банку Србије о разрешењу или оставци 
члана управног одбора банке у року од десет дана од дана разрешења или 
оставке, наводећи разлоге за то. 

 Члан управног одбора банке не може бити члан извршног одбора 
банке. 

 Народна банка Србије може прописати ближе услове и начин 
именовања чланова управног одбора банке. 

ИМЕНОВАЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЧЛАН 72. 

БАНКА ПОДНОСИ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ 
ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
БАНКЕ, УЗ КОЈИ ДОСТАВЉА ДОКУМЕНТЕ И ДАЈЕ ПОДАТКЕ КОЈИМА СЕ 
ДОКАЗУЈУ ПОСЛОВНА РЕПУТАЦИЈА И КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЛИЦА 
ПРЕДЛОЖЕНОГ ЗА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА БАНКЕ. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ПРОПИСУЈЕ БЛИЖЕ УСЛОВЕ ЗА ДАВАЊЕ 
САГЛАСНОСТИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ОДБИЋЕ ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
АКО ЈЕ ЛИЦЕ ПРЕДЛОЖЕНО ЗА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА БАНКЕ: 

1) ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ НА ДАН ОДУЗИМАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА РАД БАНЦИ ИЛИ 
ШЕСТ МЕСЕЦИ ПРЕ ТОГ ДАНА, ОДНОСНО НА ДАН УВОЂЕЊА ПРИВРЕМЕНЕ 
ИЛИ ПОСЕБНЕ УПРАВЕ У БАНЦИ БИЛО ОВЛАШЋЕНО ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
И ЗАСТУПАЊЕ, ОДНОСНО ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА ТЕ БАНКЕ, ОСИМ 
АКО ТО ЛИЦЕ СВОЈИМ АКТИМА И РАДЊАМА, ОДНОСНО ПРОПУШТАЊЕМ 
ДА СЕ ПРЕДУЗМУ ОВИ АКТИ И РАДЊЕ НИЈЕ УТИЦАЛО ИЛИ НИЈЕ МОГЛО 
УТИЦАТИ НА ИСПУЊЕЊЕ УСЛОВА ЗА ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД 
БАНЦИ, ОДНОСНО НА УВОЂЕЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ ИЛИ ПОСЕБНЕ УПРАВЕ У 
БАНЦИ; 

2) ЧЛАН БИЛО КОГ ОРГАНА УПРАВЉАЊА ДРУГЕ БАНКЕ, ОДНОСНО 
ЗАПОСЛЕНИ У БАНЦИ; 
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3) ПРАВНОСНАЖНО ОСУЂЕНО ЗА КРИВИЧНО ДЕЛО НА БЕЗУСЛОВНУ 
КАЗНУ ЗАТВОРА ИЛИ ПРАВНОСНАЖНО ОСУЂЕНО ЗА КРИВИЧНО ДЕЛО 
КОЈЕ ГА ЧИНИ НЕПОДОБНИМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТЕ ФУНКЦИЈЕ. 

ЗА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА БАНКЕ ИЗ ЧЛАНА 71. СТАВ 6. ОВОГ 
ЗАКОНА, УЗ ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ПОДНОСИ СЕ И ДОКАЗ ДА 
ТО ЛИЦЕ ИМА НАЈМАЊЕ ТРИ ГОДИНЕ ИСКУСТВА НА РУКОВОДЕЋЕМ 
ПОЛОЖАЈУ У ЛИЦУ У ФИНАНСИЈСКОМ СЕКТОРУ ИЛИ ШЕСТ ГОДИНА 
ИСКУСТВА У ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА И БАНКАРСТВА И ДА СЕ ИСТАКЛО КАО 
СТРУЧЊАК ИЛИ НАУЧНИ РАДНИК У ТИМ ОБЛАСТИМА. ЗА ОСТАЛЕ 
ЧЛАНОВЕ УПРАВНОГ ОДБОРА, УЗ ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, 
ПОДНОСЕ СЕ ДОКАЗИ ИЗ СТАВА 3. ТОГ ЧЛАНА И ДОКАЗ ДА ТО ЛИЦЕ ИМА 
НАЈМАЊЕ ШЕСТ ГОДИНА ИСКУСТВА НА РУКОВОДЕЋЕМ ПОЛОЖАЈУ У 
ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ. 

БАНКА ОБАВЕШТАВА НАРОДНУ БАНКУ СРБИЈЕ О РАЗРЕШЕЊУ ИЛИ 
ОСТАВЦИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА БАНКЕ У РОКУ ОД ДЕСЕТ ДАНА ОД 
ДАНА РАЗРЕШЕЊА ИЛИ ОСТАВКЕ, НАВОДЕЋИ РАЗЛОГЕ ЗА ТО. 

ЧЛАН УПРАВНОГ ОДБОРА БАНКЕ НЕ МОЖЕ БИТИ ЧЛАН ИЗВРШНОГ 
ОДБОРА БАНКЕ. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ РЕШЕЊЕМ НАЛОЖИТИ 
РАЗРЕШЕЊЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА БАНКЕ АКО УТВРДИ ДА ТО ЛИЦЕ 
ВИШЕ НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ОВОГ ЗАКОНА ИЛИ ДА ПОСТУПА 
СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА, ОДНОСНО ДА СНОСИ 
ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕПРАВИЛНОСТИ У ПОСЛОВАЊУ БАНКЕ, КАО И АКО 
БАНКА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ НЕ ОМОГУЋИ ДА ИЗВРШИ КОНТРОЛУ 
БОНИТЕТА И ЗАКОНИТОСТИ ЊЕНОГ ПОСЛОВАЊА. 

АКО ЈЕ ЧЛАН УПРАВНОГ ОДБОРА БАНКЕ ОПТУЖЕН ЗА КРИВИЧНО 
ДЕЛО КОЈЕ ГА ЧИНИ НЕПОДОБНИМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТЕ ФУНКЦИЈЕ, 
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ РЕШЕЊЕМ ТОМ ЛИЦУ ПРИВРЕМЕНО 
ЗАБРАНИТИ ВРШЕЊЕ ОВЕ ФУНКЦИЈЕ У БАНЦИ, ДО ОКОНЧАЊА 
КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА, А АКО ЈЕ ПРАВНОСНАЖНО ОСУЂЕН ЗА ОВО 
КРИВИЧНО ДЕЛО ТА ФУНКЦИЈА МУ ПРЕСТАЈЕ ДАНОМ 
ПРАВНОСНАЖНОСТИ ПРЕСУДЕ. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ПРОПИСАТИ БЛИЖЕ УСЛОВЕ И 
НАЧИН ИМЕНОВАЊА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА БАНКЕ. 

Делокруг 

Члан 73.  

 Управни одбор банке одговоран је да пословање банке буде у складу 
са законом, прописима и актима Народне банке Србије, као и актима и другим 
процедурама које утврде органи банке. 

 Управни одбор банке одговоран је за успостављање јединственог 
система управљања ризицима у банци и за надзор над тим системом, а дужан 
је и да обезбеди да извршни одбор банке идентификује ризике којима је банка 
изложена, као и да контролу тих ризика врши у складу са одобреним 
политикама и процедурама. 

 Управни одбор банке: 

 1) сазива седнице скупштине банке; 

 2) припрема за скупштину банке предлоге одлука и одговоран је за 
спровођење тих одлука; 
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 3) доноси, између две седнице скупштине банке, акте којима се 
спроводи пословна политика банке; 

 4) утврђује опште услове пословања банке, као и њихове измене и 
допуне; 

 5) бира и разрешава председника и чланове извршног одбора 
банке; 

 6) бира и разрешава чланове одбора из члана 79. став 1. овог 
закона; 

 7) утврђује износе до којих извршни одбор банке може одлучивати о 
пласманима и задуживању банке и одлучује о пласманима и задуживању банке 
преко тих износа; 

 8) даје претходну сагласност за изложеност банке према једном 
лицу или групи повезаних лица преко 10%, односно за повећање ове 
изложености преко 20% капитала банке; 

 9) надзире рад извршног одбора банке; 

 10) усваја програм и план унутрашње ревизије банке; 

 11) успоставља систем унутрашњих контрола; 

 12) утврђује стратегију и политике за управљање ризицима, као и 
стратегију управљања капиталом банке; 

 13) разматра извештаје спољне и унутрашње ревизије; 

 14) усваја тромесечне и годишње извештаје извршног одбора банке о 
пословању банке и скупштини банке подноси усвојени годишњи извештај на 
коначно усвајање; 

 15) доноси пословнике о свом раду и о раду извршног одбора; 

 16) обавештава Народну банку Србије и друге надлежне органе о 
утврђеним неправилностима; 

 16а) утврђује унутрашњу организацију, односно организациону 
структуру банке која обезбеђује поделу дужности, надлежности и одговорности 
запослених на начин којим се спречава сукоб интереса и обезбеђује 
транспарентан и документован процес доношења и спровођења одлука; 

 16б) усваја политику зарада и осталих примања запослених у 
банци; 

 17) обавља друге послове у складу са статутом банке. 

 Управни одбор банке одговоран је за тачност свих извештаја о 
пословању, финансијском стању и резултатима пословања банке упућених 
акционарима банке, јавности и Народној банци Србије. 

ЧЛАН 73.  

 УПРАВНИ ОДБОР БАНКЕ: 

1) САЗИВА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БАНКЕ; 

2) ПРИПРЕМА ЗА СКУПШТИНУ БАНКЕ ПРЕДЛОГЕ ОДЛУКА И 
ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ТИХ ОДЛУКА; 

3) УСВАЈА ПРЕДЛОГ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ И СТРАТЕГИЈЕ БАНКЕ И 
ПОДНОСИ ИХ СКУПШТИНИ БАНКЕ НА УСВАЈАЊЕ; 
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4) УСВАЈА СТРАТЕГИЈУ И ПОЛИТИКУ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА, 
КАО И СТРАТЕГИЈУ УПРАВЉАЊА КАПИТАЛОМ БАНКЕ; 

5) УТВРЂУЈЕ ОПШТЕ УСЛОВЕ ПОСЛОВАЊА БАНКЕ, КАО И ЊИХОВЕ 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ; 

6) БИРА И РАЗРЕШАВА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВЕ ИЗВРШНОГ 
ОДБОРА БАНКЕ; 

7) БИРА И РАЗРЕШАВА ЧЛАНОВЕ ОДБОРА ИЗ ЧЛАНА 79. СТАВ 1. 
ОВОГ ЗАКОНА; 

8) УТВРЂУЈЕ ИЗНОСЕ ДО КОЈИХ ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ МОЖЕ 
ОДЛУЧИВАТИ О ПЛАСМАНИМА И ЗАДУЖИВАЊУ БАНКЕ И ОДЛУЧУЈЕ О 
ПЛАСМАНИМА И ЗАДУЖИВАЊУ БАНКЕ ПРЕКО ТИХ ИЗНОСА; 

9) ДАЈЕ ПРЕТХОДНУ САГЛАСНОСТ ЗА ИЗЛОЖЕНОСТ БАНКЕ ПРЕМА 
СВАКОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ ЛИЦУ ИЛИ ГРУПИ ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА КОЈА 
ПРЕЛАЗИ 10% КАПИТАЛА БАНКЕ, ОДНОСНО ЗА ПОВЕЋАЊЕ ОВЕ 
ИЗЛОЖЕНОСТИ ПРЕКО 20% КАПИТАЛА БАНКЕ; 

10) НАДЗИРЕ РАД ИЗВРШНОГ ОДБОРА БАНКЕ; 

11) УСПОСТАВЉА СИСТЕМ УНУТРАШЊИХ КОНТРОЛА И ВРШИ 
НАДЗОР НАД ЊЕГОВОМ ЕФИКАСНОШЋУ; 

12) УСВАЈА ПРОГРАМ И ПЛАН УНУТРАШЊЕ РЕВИЗИЈЕ БАНКЕ И 
МЕТОДОЛОГИЈУ ЊЕНОГ РАДА; 

13) РАЗМАТРА ИЗВЕШТАЈЕ СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ РЕВИЗИЈЕ О 
РЕЗУЛТАТИМА ИЗВРШЕНЕ РЕВИЗИЈЕ, КАО И ИЗВЕШТАЈЕ О 
АКТИВНОСТИМА И РАДУ УНУТРАШЊЕ РЕВИЗИЈЕ, ТЕ ОДОБРАВА 
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О АДЕКВАТНОСТИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА И 
УНУТРАШЊОЈ КОНТРОЛИ БАНКЕ; 

14) УСВАЈА ТРОМЕСЕЧНЕ И ГОДИШЊЕ ИЗВЕШТАЈЕ ИЗВРШНОГ 
ОДБОРА БАНКЕ О ПОСЛОВАЊУ БАНКЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ТРОМЕСЕЧНЕ 
ИЗВЕШТАЈЕ О УПРАВЉАЊУ РИЗИЦИМА, И СКУПШТИНИ БАНКЕ ПОДНОСИ 
УСВОЈЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ НА КОНАЧНО УСВАЈАЊЕ; 

15) ДОНОСИ ПОСЛОВНИКЕ О СВОМ РАДУ И РАДУ ОДБОРА ИЗ ЧЛАНА 
79. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА; 

16) УСВАЈА ПЛАН ОПОРАВКА БАНКЕ; 

17) ОБАВЕШТАВА НАРОДНУ БАНКУ СРБИЈЕ И ДРУГЕ НАДЛЕЖНЕ 
ОРГАНЕ О УТВРЂЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; 

18) УТВРЂУЈЕ УНУТРАШЊУ ОРГАНИЗАЦИЈУ, ОДНОСНО 
ОРГАНИЗАЦИОНУ СТРУКТУРУ БАНКЕ КОЈА ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОДЕЛУ 
ОВЛАШЋЕЊА, ДУЖНОСТИ, И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ, ЧЛАНОВА 
ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ДРУГИХ ЛИЦА НА РУКОВОДЕЋЕМ ПОЛОЖАЈУ У 
БАНЦИ, НА НАЧИН КОЈИМ СЕ СПРЕЧАВА СУКОБ ИНТЕРЕСА И ОБЕЗБЕЂУЈЕ 
ТРАНСПАРЕНТАН И ДОКУМЕНТОВАН ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА И 
СПРОВОЂЕЊА ОДЛУКА; 

19) УСВАЈА ПОЛИТИКУ ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 
У БАНЦИ; 

20) ОБАВЉА ДРУГЕ ПОСЛОВЕ У СКЛАДУ СА СТАТУТОМ БАНКЕ. 

УПРАВНИ ОДБОР БАНКЕ ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА ТАЧНОСТ СВИХ 
ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ, ФИНАНСИЈСКОМ СТАЊУ И РЕЗУЛТАТИМА 
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ПОСЛОВАЊА БАНКЕ УПУЋЕНИХ АКЦИОНАРИМА БАНКЕ, ЈАВНОСТИ И 
НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ. 

Седнице 

Члан 74. 

 Седнице управног одбора банке одржавају се по потреби, а најмање 
једном у три месеца. 

 Седнице управног одбора банке одржавају се у просторијама 
седишта или других организационих делова банке на територији Републике 
Србије најмање једном у три месеца. 

 Управни одбор банке одржаће ванредну седницу ако то Народна 
банка Србије захтева ради разматрања одређених питања. 

 Ако Народна банка Србије оцени да је то потребно, представник 
Народне банке Србије може присуствовати седници управног одбора банке и 
обраћати се његовим члановима. 

 Управни одбор банке обавестиће Народну банку Србије о датуму 
одржавања и дневном реду седнице управног одбора банке у року 
предвиђеном за обавештавање чланова управног одбора банке. 

 Банка је дужна да, уз годишњи извештај који Народној банци Србије 
доставља у складу са овим законом, достави и извештај о укупном броју 
одржаних седница управног одбора банке и месту њиховог одржавања. 

Састав 

Члан 75.  

 Извршни одбор банке чине најмање два члана,  укључујући и 
председника. 

 Председник извршног одбора банке представља и заступа банку. 

 При закључивању правних послова и предузимању правних радњи из 
делокруга извршног одбора, председник извршног одбора банке дужан је да 
обезбеди потпис једног члана тог одбора. 

 Чланови извршног одбора банке су у радном односу у банци на 
неодређено време с пуним радним временом. 

 Чланови извршног одбора банке морају имати добру пословну 
репутацију и одговарајуће квалификације, које прописује Народна банка Србије. 

 Најмање један члан извршног одбора банке мора активно знати 
српски језик и имати пребивалиште на територији Републике Србије, а сви 
чланови извршног одбора морају имати боравиште на територији Републике 
Србије. 

 На именовање чланова извршног одбора банке сходно се примењују 
одредбе овог закона које се односе на именовање чланова управног одбора 
банке. 

НА ИМЕНОВАЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ЧЛАНОВА ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
БАНКЕ СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ 
НА ИМЕНОВАЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА БАНКЕ. 

Делокруг 

Члан 76.  
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 Извршни одбор банке организује пословање банке и врши дневни 
надзор над активностима запослених у банци. 

 Извршни одбор банке: 

 1) извршава одлуке скупштине банке и управног одбора банке; 

 2) обезбеђује законитост рада банке; 

 3) одлучује о пласманима и задуживању банке до износа који утврди 
управни одбор банке; 

 4) одлучује о сваком повећању изложености банке према лицу 
повезаном с банком и о томе обавештава управни одбор банке; 

 5) примењује пословну стратегију банке; 

 6) спроводи стратегију и политике за управљање ризицима, као и 
стратегију управљања капиталом; 

 7) усваја процедуре за идентификовање, мерење и процену ризика, 
као и управљање ризицима, анализира ефикасност њихове примене и 
извештава управни одбор у вези са тим активностима; 

 8) примењује процедуре надзора над активностима банке, редовно 
оцењује њихов квалитет и, ако је потребно, побољшава их, у складу с 
пословном политиком банке; 

 9) обезбеђује да сви запослени буду упознати с прописима и другим 
актима банке којима се уређују њихове радне обавезе; 

 10) обезбеђује сигурност и редовно праћење система информационе 
технологије банке; 

 11) обезбеђује сигурност и редовно праћење система трезорског 
пословања; 

 12) информише управни одбор банке о свим поступањима која нису у 
складу с прописима и другим актима банке; 

 13) најмање једном у току пословног тромесечја подноси управном 
одбору банке преглед пословних активности, биланс стања и биланс успеха 
банке; 

 14) без одлагања информише управни одбор банке и Народну банку 
Србије о сваком погоршању финансијског стања банке или постојању опасности 
од тог погоршања, као и о другим чињеницама које могу знатно утицати на 
финансијско стање банке; 

 15) одлучује о свим питањима која нису у надлежности скупштине 
банке и управног одбора банке. 

ЧЛАН 76.  

 ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ ОРГАНИЗУЈЕ И НАДЗИРЕ 
СВАКОДНЕВНО ПОСЛОВАЊЕ БАНКЕ. 

 ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА ПРИМЕНУ И 
ЕФИКАСНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА УНУТРАШЊИХ КОНТРОЛА БАНКЕ. 

ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ: 

1) ИЗВРШАВА ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ БАНКЕ И УПРАВНОГ ОДБОРА 
БАНКЕ; 
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2) ПРЕДЛАЖЕ УПРАВНОМ ОДБОРУ ПОСЛОВНУ ПОЛИТИКУ И 
СТРАТЕГИЈУ БАНКЕ, КАО И СТРАТЕГИЈУ И ПОЛИТИКУ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
РИЗИЦИМА И СТРАТЕГИЈУ УПРАВЉАЊА КАПИТАЛОМ БАНКЕ; 

3) СПРОВОДИ ПОСЛОВНУ ПОЛИТИКУ И СТРАТЕГИЈУ БАНКЕ 
ДОНОШЕЊЕМ ОДГОВАРАЈУЋИХ ПОСЛОВНИХ ОДЛУКА; 

 4) СПРОВОДИ СТРАТЕГИЈУ И ПОЛИТИКЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
РИЗИЦИМА И СТРАТЕГИЈУ УПРАВЉАЊА КАПИТАЛОМ БАНКЕ УСВАЈАЊЕМ 
ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА, ОДНОСНО ЗА 
ИДЕНТИФИКОВАЊЕ, МЕРЕЊЕ И ПРОЦЕНУ РИЗИКА, И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕМ 
ЊИХОВЕ ПРИМЕНЕ И ИЗВЕШТАВА УПРАВНИ ОДБОР У ВЕЗИ С ТИМ 
АКТИВНОСТИМА; 

 5) АНАЛИЗИРА СИСТЕМ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА И НАЈМАЊЕ 
ТРОМЕСЕЧНО ИЗВЕШТАВА УПРАВНИ ОДБОР БАНКЕ О НИВОУ 
ИЗЛОЖЕНОСТИ РИЗИЦИМА И УПРАВЉАЊУ РИЗИЦИМА; 

6) ОДЛУЧУЈЕ О ПЛАСМАНИМА И ЗАДУЖИВАЊУ БАНКЕ ДО ИЗНОСА 
КОЈИ УТВРДИ УПРАВНИ ОДБОР БАНКЕ; 

7) ОДЛУЧУЈЕ, УЗ ПРЕТХОДНО ОДОБРЕЊЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
БАНКЕ, О СВАКОМ ПОВЕЋАЊУ ИЗЛОЖЕНОСТИ БАНКЕ ПРЕМА ЛИЦУ 
ПОВЕЗАНОМ С БАНКОМ И О ТОМЕ ОБАВЕШТАВА УПРАВНИ ОДБОР БАНКЕ; 

8) ОБЕЗБЕЂУЈЕ СИГУРНОСТ И РЕДОВНО ПРАЋЕЊЕ СИСТЕМА 
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ТРЕЗОРСКОГ ПОСЛОВАЊА БАНКЕ; 

9) ОБАВЕШТАВА УПРАВНИ ОДБОР БАНКЕ О СВИМ ПОСТУПАЊИМА 
КОЈА НИСУ У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА И ДРУГИМ АКТИМА БАНКЕ; 

10) НАЈМАЊЕ ЈЕДНОМ У ТОКУ ПОСЛОВНОГ ТРОМЕСЕЧЈА ПОДНОСИ 
УПРАВНОМ ОДБОРУ БАНКЕ ПРЕГЛЕД ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ, БИЛАНС 
СТАЊА И БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ; 

11) БЕЗ ОДЛАГАЊА ОБАВЕШТАВА УПРАВНИ ОДБОР БАНКЕ И 
НАРОДНУ БАНКУ СРБИЈЕ О СВАКОМ ПОГОРШАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ СТАЊА 
БАНКЕ ИЛИ ПОСТОЈАЊУ ОПАСНОСТИ ОД ТАКВОГ ПОГОРШАЊА, КАО И О 
ДРУГИМ ЧИЊЕНИЦАМА КОЈЕ МОГУ ЗНАТНО УТИЦАТИ НА ФИНАНСИЈСКО 
СТАЊЕ БАНКЕ; 

12) ОБЕЗБЕЂУЈЕ ДА СВИ ЗАПОСЛЕНИ БУДУ УПОЗНАТИ С 
ПРОПИСИМА И ДРУГИМ АКТИМА БАНКЕ КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ ЊИХОВЕ 
РАДНЕ ОБАВЕЗЕ; 

13) ДОНОСИ ПОСЛОВНИК О СВОМ РАДУ; 

 14) ОДЛУЧУЈЕ О СВИМ ПИТАЊИМА КОЈА НИСУ У НАДЛЕЖНОСТИ 
СКУПШТИНЕ И УПРАВНОГ ОДБОРА БАНКЕ. 

Одбор за праћење пословања банке (одбор за ревизију) 
Члан 80.  

 Одбор за праћење пословања банке чине најмање три члана, од 
којих су најмање два чланови управног одбора банке који имају одговарајуће 
искуство из области финансија. 

 Најмање један члан одбора за праћење пословања банке мора бити 
лице независно од банке. 

 Чланови одбора за праћење пословања банке не могу бити лица 
повезана с банком, осим по основу чланства у управном одбору банке или у 
органу управљања, односно надзора лица у саставу исте банкарске групе. 
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 Одбор за праћење пословања банке помаже управном одбору банке 
у надзору над радом извршног одбора банке и запослених у банци. 

 Одбор за праћење пословања банке дужан је да: 

 1) анализира годишње извештаје и друге финансијске извештаје 
банке који се управном одбору банке подносе на разматрање и усвајање; 

 2) анализира и усваја предлоге стратегија и политика банке у вези 
са управљањем ризицима и системом унутрашњих контрола које се управном 
одбору банке подносе на разматрање и усвајање; 

 3) анализира и надзире примену и адекватно спровођење усвојених 
стратегија и политика за управљање ризицима и спровођење система 
унутрашњих контрола; 

 4) најмање једном месечно извештава управни одбор о својим 
активностима и утврђеним неправилностима, као и да предлаже начин на који 
ће се отклонити те неправилности, односно унапредити политике и процедуре 
за управљање ризицима и спровођење система унутрашњих контрола; 

 5) на предлог управног или извршног одбора банке или спољног 
ревизора банке разматра улагања и активности банке; 

 6) управном одбору и скупштини банке предлаже спољног ревизора 
банке; 

 7) разматра, са спољним ревизором банке, годишње ревизије 
финансијских извештаја банке; 

 8) предлаже управном одбору банке да се одређена питања у вези 
са спољном и унутрашњом ревизијом уврсте у дневни ред седнице скупштине.; 

 9) доноси пословник о свом раду. 

 Кад оцени да банка послује супротно закону, другом пропису, статуту 
или другом акту банке или се то може закључити на основу извештаја о 
ревизији, односно кад утврди друге неправилности у пословању банке одбор за 
праћење пословања банке обавезно предлаже управном одбору банке да 
отклони уочене неправилности, као и да закаже ванредно заседање скупштине 
банке у случају да установљене неправилности могу имати теже последице на 
пословање банке. 

 Чланови одбора за праћење пословања банке састају се најмање 
једном месечно, а најмање једном у три месеца састају се у седишту банке. 

Унутрашња контрола 

Члан 82. 
 Чланови извршног одбора банке одговорни су за вршење унутрашње 

контроле над пословањем банке на свим нивоима, у складу са успостављеним 
системом те контроле. 

 Одбор за праћење пословања банке и унутрашња ревизија банке 
врше контролу правилности рада банке и ефикасности функционисања система 
унутрашњих контрола. 

 Банка је дужна да поступке система унутрашњих контрола уреди и 
спроводи на начин да омогућавају континуирано праћење и мерење ризика који 
могу негативно утицати на остваривање утврђених пословних циљева банке, 
као што су кредитни ризик, ризик земље дужника, девизни ризик, ризик 
тржишта, каматни ризик, ризик ликвидности, оперативни и други ризик. 
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 Банка је дужна да систем унутрашњих контрола развија на начин који 
омогућава благовремену процену постојећих и нових ризика, укључујући и 
ризике који претходно нису контролисани, као и ризике изван контроле банака 
(спољни ризици), као и контролу тих ризика која ће негативне утицаје на 
пословање и бонитет банке свести на најмању могућу меру. 

 Народна банка Србије може прописати ближе услове и начин 
уређивања и спровођења система унутрашњих контрола. 

СИСТЕМ УНУТРАШЊИХ КОНТРОЛА 

ЧЛАН 82. 

 БАНКА ЈЕ ДУЖНА ДА УСПОСТАВИ И ПРИМЕНИ ЕФИКАСАН 
СИСТЕМ УНУТРАШЊИХ КОНТРОЛА НА НАЧИН КОЈИ ОБЕЗБЕЂУЈЕ 
КОНТИНУИРАНО ПРАЋЕЊЕ РИЗИКА КОЈИМА ЈЕ БАНКА ИЗЛОЖЕНА ИЛИ 
МОЖЕ БИТИ ИЗЛОЖЕНА У СВОМ ПОСЛОВАЊУ, А КОЈИ СЕ НАРОЧИТО 
САСТОЈИ ОД:  

1) ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА; 

2) ФУНКЦИЈЕ УСКЛАЂЕНОСТИ ПОСЛОВАЊА; 

3) ФУНКЦИЈЕ УНУТРАШЊЕ РЕВИЗИЈЕ.  

 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ПРОПИСАТИ БЛИЖЕ УСЛОВЕ И 
НАЧИН УРЕЂИВАЊА И СПРОВОЂЕЊА СИСТЕМА УНУТРАШЊИХ 
КОНТРОЛА. 

Одбијање захтева 

Члан 96. 

 Народна банка Србије одбиће захтев за давање сагласности из 
члана 94. став 1. овог закона: 

 1) ако финансијско стање подносиоца захтева није одговарајуће; 

 2) ако подносилац захтева нема добру пословну репутацију; 

 3) ако пословне активности подносиоца захтева могу изазвати 
значајан ризик за сигурно и законито управљање банком, односно банкарским 
холдингом; 

 4) ако би давање сагласности довело до повреде конкуренције из 
члана 7. овог закона; 

 4) АКО СТИЦАЊЕ УЧЕШЋА ИМА НЕГАТИВАН УТИЦАЈ НА 
СПОСОБНОСТ БАНКЕ ДА ОБЕЗБЕДИ ДА ЊЕНО ПОСЛОВАЊЕ БУДЕ У 
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, ПРОПИСИМА И АКТИМА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ; 

 5) ако је подносилац захтева доставио податке који се не могу 
проверити или који нису у складу с прописима Народне банке Србије; 

 6) ако лице са знатним или контролним учешћем код подносиоца 
захтева нема добру пословну репутацију; 

 7) ако члан органа управљања подносиоца захтева који стиче 
знатно или контролно учешће нема добру пословну репутацију и одговарајуће 
искуство; 

 8) ако би банка постала члан банкарске групе која не испуњава 
услове који се односе на транспарентност; 

 9) ако код подносиоца захтева није могуће утврдити лица са 
учешћем; 
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 10) ако није могуће утврдити извор средстава којима подносилац 
захтева намерава да купи акције банке, односно банкарског холдинга; 

 11) ако би део средстава за куповину акција банке, односно 
банкарског холдинга обезбедило лице које нема добру пословну репутацију; 

 12) АКО ПОСТОЈЕ ИНДИЦИЈЕ ДА СУ АКТИВНОСТИ КОЈЕ СУ 
ПОВЕЗАНЕ СА СТИЦАЊЕМ УЧЕШЋА ИЗВРШЕНЕ РАДИ ПРАЊА НОВЦА ИЛИ 
ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА. 

О Д Е Љ А К 1А 
 ДИЈАГНОСТИЧКО ИСПИТИВАЊЕ 

ЧЛАН 101А 

 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ, РАДИ ПРИКУПЉАЊА, ОБРАДЕ И 
АНАЛИЗЕ ПОТРЕБНИХ ПОДАТАКА, ВРШИТИ ДИЈАГНОСТИЧКО 
ИСПИТИВАЊЕ ПОСЛОВАЊА БАНКЕ НЕПОСРЕДНИМ УВИДОМ У ЊЕНЕ 
ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ И ДРУГУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. 

НА ДИЈАГНОСТИЧКО ИСПИТИВАЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ ЧЛАН 102. СТ. 4. И 5. И ЧЛ. 103. И 104. ОВОГ 
ЗАКОНА. 

 
Контрола Народне банке Србије 

Члан 102. 

 Народна банка Србије врши контролу бонитета и законитости 
пословања банке у складу са овим законом и законом којим се уређују положај, 
организација, овлашћења и функције Народне банке Србије. 

 Контролу у смислу става 1. овог члана Народна банка Србије врши 
посредно - контролом извештаја и друге документације коју банка доставља 
Народној банци Србије у складу са овим законом, као и других података о 
пословању банке којима Народна банка Србије располаже, и непосредно - 
увидом у пословне књиге и другу документацију банке. 

 Народна банка Србије може извршити контролу над било којим 
чланом банкарске групе на начин утврђен у ставу 2. овог члана. 

 При вршењу контроле из овог члана, Народна банка Србије има 
право увида у пословне књиге и другу документацију правних лица која су с 
банком код које се врши контрола повезана имовинским, управљачким и 
пословним односима, а може од тих лица захтевати да јој доставе и друге 
податке. 

 Лица код којих се врши контрола из овог члана дужна су да 
овлашћеним лицима Народне банке Србије омогуће несметано вршење 
контроле и да сарађују с њима. 

 Народна банка Србије може прописати ближе услове и начин 
вршења контроле из овог члана. 

ЧЛАН 102. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ВРШИ КОНТРОЛУ БОНИТЕТА И 
ЗАКОНИТОСТИ ПОСЛОВАЊА БАНКЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И 
ДРУГИМ ЗАКОНОМ ПО КОЈЕМ ЈЕ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ НАДЛЕЖНА ЗА 
ВРШЕЊЕ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВАЊЕМ БАНАКА. 
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КОНТРОЛУ У СМИСЛУ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НАРОДНА БАНКА 
СРБИЈЕ ВРШИ ПОСРЕДНО – КОНТРОЛОМ ИЗВЕШТАЈА И ДРУГЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ БАНКА ДОСТАВЉА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ У 
СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, КАО И ДРУГИХ ПОДАТАКА О ПОСЛОВАЊУ 
БАНКЕ КОЈИМА НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ РАСПОЛАЖЕ, И НЕПОСРЕДНО – 
УВИДОМ У ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ И ДРУГУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ БАНКЕ. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ КОНТРОЛУ НАД БИЛО 
КОЈИМ ЧЛАНОМ БАНКАРСКЕ ГРУПЕ НА НАЧИН УТВРЂЕН У СТАВУ 2. ОВОГ 
ЧЛАНА. 

ПРИ ВРШЕЊУ КОНТРОЛЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
ИМА ПРАВО УВИДА У ПОДАТКЕ О УКУПНОМ ИЗНОСУ, ВРСТИ И 
АЖУРНОСТИ У ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 
КЛИЈЕНАТА БАНАКА КОЈЕ ПРИКУПЉА ПОСЕБНО ЛИЦЕ (КРЕДИТНИ БИРО), 
КАО И ПРАВО УВИДА У ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ И ДРУГУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА СУ С БАНКОМ КОД КОЈЕ СЕ ВРШИ КОНТРОЛА 
ПОВЕЗАНА ИМОВИНСКИМ, УПРАВЉАЧКИМ И ПОСЛОВНИМ ОДНОСИМА, А 
МОЖЕ ОД ТИХ ЛИЦА ЗАХТЕВАТИ ДА ЈОЈ ДОСТАВЕ И ДРУГЕ ПОДАТКЕ. 

ЛИЦА КОД КОЈИХ СЕ ВРШИ КОНТРОЛА ИЗ ОВОГ ЧЛАНА ДУЖНА СУ 
ДА ОВЛАШЋЕНИМ ЛИЦИМА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ОМОГУЋЕ 
НЕСМЕТАНО ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ И ДА САРАЂУЈУ С ЊИМА. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ПРОПИСОМ УТВРДИТИ ОБАВЕЗУ 
БАНАКА ДА ПЛАЋАЈУ НАКНАДУ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА, 
КАО И НАЧИН ОБРАЧУНА, РОКОВЕ ПЛАЋАЊА И ДРУГА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА 
ОВОМ НАКНАДОМ. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ПРОПИСАТИ БЛИЖЕ УСЛОВЕ И 
НАЧИН ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА. 

Члан 102а. 
 Подаци које запослени у Народној банци Србије и овлашћена лица 

из члана 103. став 2. овог закона на било који начин сазнају а односе се на 
контролу бонитета и законитости пословања банке, као и документи који 
садрже такве податке, укључујући и мере из члана 109. и члана 112. став 1. тач. 
од 1) до 3) овог закона и споразум из члана 117. став 3. овог закона, сматрају се 
службеном тајном. 

 Лица из става 1. овог члана дужна су да чувају службену тајну, 
односно не могу податке и документа из тог става учинити доступним трећим 
лицима, осим у случајевима предвиђеним кривичним закоником, као и на 
основу одлуке или захтева надлежног суда. 

 Обавеза чувања службене тајне за лица из става 1. овог члана не 
престаје ни након престанка радног односа, односно ангажовања у Народној 
банци Србије, као ни другог својства на основу ког су ова лица остварила 
приступ подацима из тог става. 

 Изузетно од става 2. овог члана, Народна банка Србије може податке 
и документе из става 1. овог члана учинити доступним страним и домаћим 
регулаторним телима под условом да их та регулаторна тела користе 
искључиво у сврхе за које су прибављена. 

 Објављивање података из става 1. овог члана изражених у збирном 
облику тако да се на основу њих не може утврдити идентитет појединачних 
банака, односно физичких и правних лица не сматра се повредом обавезе 
чувања службене тајне. 
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Лица овлашћена за непосредну контролу 

Члан 103. 

 Непосредну контролу над пословањем банке, у складу с политиком и 
процедурама Народне банке Србије, врше запослени Народне банке Србије 
које решењем за то одреди гувернер Народне банке Србије или лице које он 
овласти. 

РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ ОДРЕДИТИ И ДРУГО 
ЛИЦЕ КОЈЕ НИЈЕ ЗАПОСЛЕНО У НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ДА УЧЕСТВУЈЕ 
У ПОСТУПКУ НЕПОСРЕДНЕ КОНТРОЛЕ, АКО ЗБОГ ОДГОВАРАЈУЋИХ 
СТРУЧНИХ ЗНАЊА МОЖЕ ПРУЖИТИ ПОДРШКУ ЗАПОСЛЕНИМА ИЗ ТОГ 
СТАВА. 

 У поступку непосредне контроле банке могу учествовати и 
овлашћена лица страног регулаторног тела које контролише, односно надзире 
пословање чланова исте банкарске групе у којој је и банка, у складу са 
споразумом о сарадњи закљученим између Народне банке Србије и тог тела. 

 У решењу из става 1. овог члана наводе се банка, односно друга 
лица код којих се врши контрола и предмет контроле. 

Записник о контроли 

Члан 105.  

 Овлашћена лица која врше контролу дужна су да о извршеној 
контроли сачине записник (у даљем тексту: записник о контроли). 

ЗАПИСНИК О КОНТРОЛИ САЧИЊАВА СЕ И КАДА СЕ У ПОСТУПКУ 
ПОСРЕДНЕ КОНТРОЛЕ УТВРДЕ НЕПРАВИЛНОСТИ У ПОСЛОВАЊУ БАНКЕ, 
ОСИМ У СЛУЧАЈУ КАДА ЈЕ О ТИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА БАНКА 
ОБАВЕСТИЛА НАРОДНУ БАНКУ СРБИЈЕ. 

 Записник о контроли Народна банка Србије доставља банци, која на 
њега може дати примедбе у року од 15 радних дана од дана кад јој је записник 
достављен. 

 Народна банка Србије неће разматрати примедбе банке на записник 
о контроли које се односе на промену чињеничног стања насталу након периода 
у коме је извршена контрола (пресечни датум). 

 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ ПРИМЕДБЕ БАНКЕ 
НА ЗАПИСНИК О КОНТРОЛИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРОМЕНУ ЧИЊЕНИЧНОГ 
СТАЊА НАСТАЛУ НАКОН ПЕРИОДА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗВРШЕНА КОНТРОЛА 
(ПРЕСЕЧНИ ДАТУМ), АЛИ ИХ МОЖЕ УЗЕТИ У ОБЗИР ПРИ ИЗРИЦАЊУ МЕРЕ 
ИЗ ОВОГ ЗАКОНА. 

 Контролом из члана 102. став 2. овог закона Народна банка Србије 
проверава наводе банке садржане у примедбама из става 2. овог члана. 

Допуна записника о контроли 

Члан 106.  

 Када се провером навода изнетих у примедбама банке на записник о 
контроли утврди чињенично стање битно различито од оног наведеног у 
записнику, сачињава се допуна записника о контроли. 

 Допуна записника о контроли доставља се банци у року од 15 радних 
дана од дана достављања примедаба на тај записник. 
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 Примедбе на допуну записника о контроли банка може дати у року од 
пет дана од дана када јој је достављена допуна записника. 

Закључак о обустави поступка контроле 

Члан 107. 

 Народна банка Србије донеће закључак о обустави поступка 
контроле ако у записнику о контроли нису утврђене неправилности или су 
утврђене мање значајне неправилности, или ако банка, у року прописаном овим 
законом, својим примедбама основано оспори све налазе из записника о 
контроли, односно допуне тог записника или део тих налаза тако да преостале 
неправилности представљају мање значајне неправилности. 

 Закључак из става 1. овог члана доставља се банци. 

Предузимање мера 

Члан 108. 

Ако банка, у роковима прописаним овим законом, не достави примедбе 
на записник о контроли, односно на допуну тог записника или достављеним 
примедбама основано не оспори налазе из записника, односно допуне 
записника којима је утврђено да је банка поступала супротно прописима или на 
начин који угрожава њен бонитет, Народна банка Србије предузеће према тој 
банци једну од мера из члана 112. овог закона. 

Ако провером навода из примедаба банке на записник о контроли, 
односно на допуну тог записника утврди да оне битно не мењају чињенично 
стање, Народна банка Србије предузеће према тој банци једну од мера из 
члана 112. овог закона. 

ЧЛАН 108. 

 АКО БАНКА, У РОКОВИМА ПРОПИСАНИМ ОВИМ ЗАКОНОМ, НЕ 
ДОСТАВИ ПРИМЕДБЕ НА ЗАПИСНИК О КОНТРОЛИ ИЛИ ДОСТАВЉЕНИМ 
ПРИМЕДБАМА ОСНОВАНО НЕ ОСПОРИ НАЛАЗЕ ИЗ ЗАПИСНИКА КОЈИМА ЈЕ 
УТВРЂЕНО ДА ЈЕ БАНКА ПОСТУПАЛА СУПРОТНО ПРОПИСИМА ИЛИ НА 
НАЧИН КОЈИ УГРОЖАВА ЊЕН БОНИТЕТ, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
ПРЕДУЗЕЋЕ ПРЕМА ТОЈ БАНЦИ ЈЕДНУ ОД МЕРА ИЗ ОВОГ ЗАКОНА. 

АКО ПРОВЕРОМ НАВОДА ИЗ ПРИМЕДАБА БАНКЕ НА ЗАПИСНИК О 
КОНТРОЛИ УТВРДИ ДА ОНЕ БИТНО НЕ МЕЊАЈУ ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ, 
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПРЕМА ТОЈ БАНЦИ ЈЕДНУ ОД МЕРА 
ИЗ ОВОГ ЗАКОНА. 

Члан 109. 

 Изузетно од одредаба члана 102. овог закона, ако Народна банка 
Србије у току вршења непосредне контроле или на основу извештаја 
прибављених посредном контролом, оцени да је банка учинила теже 
неправилности, односно да се њено финансијско стање знатно погоршало или 
да постоји могућност знатног погоршања финансијског стања или ликвидности 
банке, односно да су угрожени интереси депонената банке или да постоји 
могућност угрожавања тих интереса, решењем о привременој мери наложиће 
банци да предузме једну или више активности из члана 116. став 1. овог закона 
ИЗ ЧЛАНА 112. СТАВ 2. И ЧЛАНА 113. ОВОГ ЗАКОНА. 

Одељак 3. 
Корективне и принудне мере 

О Д Е Љ А К 3. 
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МЕРЕ У ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ 
Поткапитализована банка 

Члан 110. 

 Ако је банка поткапитализована, дужна је да о томе без одлагања 
обавести Народну банку Србије и достави јој информацију која садржи разлоге 
због којих је банка поткапитализована. 

 Поткапитализована банка, од момента сазнања за то да је 
поткапитализована, не може: 

 1) започети нову врсту посла без сагласности Народне банке 
Србије; 

 2) повећати ризичну активу без сагласности Народне банке Србије; 

 3) исплаћивати дивиденде или вршити расподелу капитала у било 
ком облику; 

 4) члановима свог управног и извршног одбора исплаћивати 
накнаде веће од утврђених. 

Знатно поткапитализована банка 

Члан 111. 

 Ако је банка знатно поткапитализована, дужна је да о томе без 
одлагања обавести Народну банку Србије и достави јој информацију која 
садржи разлоге због којих је банка знатно поткапитализована. 

 Знатно поткапитализована банка, од момента сазнања за то да је 
знатно поткапитализована, не може обављати активности из члана 110. став 2. 
овог закона, нити може: 

 1) примати нове депозите; 

 2) плаћати на депозите каматне стопе које су изнад просечних 
тржишних; 

 3) повећавати плате или друге видове накнада за рад или 
исплаћивати бонусе члановима управног и извршног одбора; 

 4) без сагласности Народне банке Србије закључивати правне 
послове с повезаним лицима, односно предузимати правне радње у корист 
повезаних лица или лица повезаних с тим лицима. 

Мере у случају повреде прописа или праксе која угрожава банке 

Члан 112.  

 Ако контролом из члана 102. овог закона утврди да је банка 
поступала супротно одредбама овог закона, прописима Народне банке Србије и 
другим прописима, као и стандардима опрезног банкарског пословања, односно 
на други начин који угрожава њен бонитет, Народна банка Србије ће према тој 
банци, у складу с критеријумима прописаним у члану 120. овог закона, 
предузети једну од следећих мера: 

 1) упутити писмену опомену; 

 2) упутити налогодавно писмо; 

 3) изрећи налоге и мере за отклањање утврђених неправилности; 

 4) увести принудну управу; 
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 5) одузети јој дозволу за рад. 

 О спровођењу мера из става 1. тач. од 3) до 5) овог члана Народна 
банка Србије доноси решење. 

 Кад утврди да је банка и у којој мери поступила у складу с мерама из 
става 1. овог члана које јој је изрекла – Народна банка Србије ће или 
обуставити поступак контроле банке, или банци изрећи нову меру из тог става, 
у складу с критеријумима из члана 120. овог закона. 

Новчана казна 

Члан 113.  

 Народна банка Србије може, независно од предузимања мера из 
члана 112. став 1. овог закона, банци, односно члану управног, односно 
извршног одбора банке изрећи новчану казну. 

 Решењем о изрицању новчане казне, Народна банка Србије изриче 
банци новчану казну која не може бити мања од 1‰ ни већа од 5% прописаног 
новчаног дела оснивачког капитала банке, а члану управног и извршног одбора 
те банке новчану казну која не може бити мања од једне зараде ни већа од 
збира дванаест зарада које су та лица примала у периоду до дана доношења 
тог решења, узимајући у обзир критеријуме из члана 120. овог закона. 

 Новчане казне из става 1. овог члана уплаћују се на рачун Народне 
банке Србије. 

 Решење о изрицању новчане казне, након достављања лицу из става 
1. овог члана, представља извршну исправу. 

Писмена опомена 

Члан 114. 

 Писмена опомена упућује се банци у чијем су пословању утврђене 
неправилности које нису битно ни непосредно утицале на њено финансијско 
стање али би могле имати такав утицај ако се не би отклониле. 

 Писмена опомена садржи и рок за отклањање неправилности из 
става 1. овог члана. 

Налогодавно писмо 

Члан 115. 

 Налогодавно писмо упућује се банци у чијем су пословању контролом 
утврђена поступања, односно непоступања супротна прописима или 
стандардима савесног банкарског пословања која би могла угрозити њено 
финансијско стање. 

 Налогодавно писмо садржи: 

 1) приказ поступања, односно непоступања из става 1. овог члана 
која су угрозила бонитет банке, односно проузроковала или могла 
проузроковати незадовољавајуће стање у њеном пословању, а утврдила их је 
Народна банка Србије; 

 2) обавезу банке да у одређеном року Народној банци Србије 
достави план активности за отклањање утврђених неправилности, ради 
добијања сагласности на тај план; 

 3) рок у коме се план активности мора спровести; 
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 4) начин и рокове у којима ће банка обавештавати Народну банку 
Србије о спровођењу плана активности, уз достављање доказа о спровођењу 
тог плана. 

Решење о налозима и мерама 

Члан 116.  

 Решење којим се изричу налози и мере за отклањање неправилности 
утврђених у пословању доноси се за: 

 1) банку којој је упућено налогодавно писмо а она у остављеном 
року Народној банци Србије не достави на сагласност план активности из члана 
115. став 2. тачка 2) овог закона, или Народна банка Србије не да сагласност на 
план, или се током спровођења плана контролом утврди да се финансијско 
стање банке погоршало; 

 2) банку у чијем се пословању контролом утврде поступања, 
односно непоступања супротна прописима или стандардима савесног 
банкарског пословања која могу угрозити њено финансијско стање. 

 Решењем из става 1. овог члана банци се налаже да у одређеном 
року спроведе једну или више активности, и то да: 

 1) своје пословање усклади с прописима; 

 2) повећа износ капитала; 

 3) повећа адекватност капитала; 

 4) повећа износ посебне резерве за обезбеђење од потенцијалних 
губитака; 

 5) обустави припис камате на активу одређеног степена 
наплативости; 

 6) привремено обустави кредитирање појединих својих акционара и 
других лица; 

 7) обустави у одређеном периоду пласирање средстава; 

 8) привремено обустави или ограничи узимање нових кредита, као и 
пријем нових депозита и других видова задужења; 

 9) смени члана управног, односно члана извршног одбора банке, 
односно друго лице на руководећем положају; 

 10) обустави дистрибуцију капитала појединим или свим 
акционарима; 

 11) затвори једну или више организационих јединица, односно 
обустави или ограничи ширење своје организационе мреже; 

 12) обустави плаћања са својих рачуна, осим плаћања за која 
претходно добије одобрење Народне банке Србије; 

 13) обустави плаћања према иностранству, осим плаћања за која 
претходно добије одобрење Народне банке Србије; 

 14) рационализује своју унутрашњу организацију; 

 15) структуру банкарске групе чији је члан учини транспарентном; 

 16) предузме, односно обустави друге активности. 
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 Решењем из става 1. овог члана утврђују се начин на који ће и рокови 
у којима ће банка отклонити утврђене неправилности и о томе обавестити 
Народну банку Србије. 

 

КОРЕКТИВНЕ И ПРИНУДНЕ МЕРЕ 

ЧЛАН 110. 

АКО КОНТРОЛОМ ИЗ ЧЛАНА 102. ОВОГ ЗАКОНА УТВРДИ ДА ЈЕ БАНКА 
ПОСТУПАЛА СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА, ДРУГИХ ЗАКОНА ПО 
КОЈИМА ЈЕ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ НАДЛЕЖНА ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОРА 
НАД ПОСЛОВАЊЕМ БАНАКА, ПРОПИСА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ИЛИ 
ДРУГИХ ПРОПИСА, ИЛИ СТАНДАРДИМА ОПРЕЗНОГ БАНКАРСКОГ 
ПОСЛОВАЊА, ОДНОСНО НА ДРУГИ НАЧИН КОЈИ УГРОЖАВА БОНИТЕТ 
БАНКЕ – НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ЋЕ ПРЕМА ТОЈ БАНЦИ, У СКЛАДУ С 
КРИТЕРИЈУМИМА ПРОПИСАНИМ У ЧЛАНУ 116. ОВОГ ЗАКОНА, ПРЕДУЗЕТИ 
ЈЕДНУ ОД СЛЕДЕЋИХ МЕРА: 

1) УПУТИТИ ПИСМЕНУ ОПОМЕНУ; 

2) ИЗРЕЋИ НАЛОГЕ И МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ УТВРЂЕНИХ 
НЕПРАВИЛНОСТИ; 

3) ОДУЗЕТИ ЈОЈ ДОЗВОЛУ ЗА РАД. 

О ПРЕДУЗИМАЊУ МЕРЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 2) И 3) ОВОГ ЧЛАНА 
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ДОНОСИ РЕШЕЊЕ. 

КАД УТВРДИ ДА ЛИ ЈЕ БАНКА БЛАГОВРЕМЕНО ПОСТУПИЛА У 
СКЛАДУ С МЕРАМА ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1) И 2) ОВОГ ЧЛАНА (И У КОЈОЈ 
МЕРИ), НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ЋЕ ИЛИ ОБУСТАВИТИ ПОСТУПАК 
КОНТРОЛЕ БАНКЕ ИЛИ БАНЦИ ИЗРЕЋИ НОВУ МЕРУ ИЗ ТОГ СТАВА, 
ОДНОСНО НЕКУ ОД МЕРА ИЗ ЧЛ. 113. ДО 115. ОВОГ ЗАКОНА, У СКЛАДУ С 
КРИТЕРИЈУМИМА ИЗ ЧЛАНА 116. ОВОГ ЗАКОНА. 

ПИСМЕНА ОПОМЕНА 

ЧЛАН 111. 

ПИСМЕНА ОПОМЕНА УПУЋУЈЕ СЕ БАНЦИ У ЧИЈЕМ СУ ПОСЛОВАЊУ 
УТВРЂЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ КОЈЕ НИСУ БИТНО НИ НЕПОСРЕДНО 
УТИЦАЛЕ НА ЊЕНО ФИНАНСИЈСКО СТАЊЕ АЛИ БИ МОГЛЕ ИМАТИ ТАКАВ 
УТИЦАЈ АКО СЕ НЕ БИ ОТКЛОНИЛЕ. 

ПИСМЕНА ОПОМЕНА САДРЖИ И РОК ЗА ОТКЛАЊАЊЕ 
НЕПРАВИЛНОСТИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

РЕШЕЊЕ О НАЛОЗИМА И МЕРАМА 

ЧЛАН 112. 

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ИЗРИЧУ НАЛОЗИ И МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ 
НЕПРАВИЛНОСТИ УТВРЂЕНИХ У ПОСЛОВАЊУ ДОНОСИ СЕ ЗА: 

1) БАНКУ У ЧИЈЕМ СЕ ПОСЛОВАЊУ КОНТРОЛОМ УТВРДЕ 
НЕПРАВИЛНОСТИ КОЈЕ БИ МОГЛЕ УГРОЗИТИ ЊЕНО ФИНАНСИЈСКО 
СТАЊЕ; 

2) БАНКУ КОЈОЈ ЈЕ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ У СКЛАДУ С ЧЛАНОМ 
23. ОВОГ ЗАКОНА ОДРЕДИЛА ВЕЋИ ПОКАЗАТЕЉ АДЕКВАТНОСТИ 
КАПИТАЛА ОД ПРОПИСАНОГ, АКО СЕ ТА БАНКА НИЈЕ УСКЛАДИЛА С ТИМ 
ПОКАЗАТЕЉЕМ У ОСТАВЉЕНОМ РОКУ. 
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РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА БАНЦИ СЕ НАЛАЖЕ ДА У 
ОДРЕЂЕНОМ РОКУ СПРОВЕДЕ ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ОД СЛЕДЕЋИХ 
АКТИВНОСТИ: 

1) ДА СВОЈЕ ПОСЛОВАЊЕ УСКЛАДИ С ПРОПИСИМА; 

2) ДА ПОВЕЋА ИЗНОС КАПИТАЛА; 

3) ДА ОБЕЗБЕДИ ВЕЋИ ПОКАЗАТЕЉ АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА, 
ОДНОСНО ВЕЋИ КАПИТАЛ ОД МИНИМАЛНОГ ПРОПИСАНОГ ИЗНОСА, АКО 
КАПИТАЛ БАНКЕ НИЈЕ ДОВОЉАН ЗА ПОКРИЋЕ СВИХ РИЗИКА КОЈИМА ЈЕ 
БАНКА ИЗЛОЖЕНА ИЛИ МОЖЕ БИТИ ИЗЛОЖЕНА, КАО И АКО БАНКА НИЈЕ 
УСПОСТАВИЛА ОДГОВАРАЈУЋИ ПРОЦЕС ИНТЕРНЕ ПРОЦЕНЕ 
АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ИЛИ АКО ТАЈ ПРОЦЕС НЕ СПРОВОДИ 
ДОСЛЕДНО; 

4) ДА ПОВЕЋА ИЗНОС ПОСЕБНЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОД 
ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ГУБИТАКА, ОДНОСНО ДА УСВОЈИ И ПРИМЕНИ ПОСЕБНУ 
ПОЛИТИКУ РЕЗЕРВИСАЊА ИЛИ ПОСТУПАЊА СА ОДРЕЂЕНОМ АКТИВОМ; 

5) ДА ПРИВРЕМЕНО ОБУСТАВИ ИЛИ ОГРАНИЧИ СЛЕДЕЋЕ 
АКТИВНОСТИ: 

(1) ОДОБРАВАЊЕ КРЕДИТА И ПРУЖАЊЕ ДРУГИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
УСЛУГА ЛИЦИМА ЧИЈА КРЕДИТНА СПОСОБНОСТ НИЈЕ ЗАДОВОЉАВАЈУЋА, 
ПОЈЕДИНИМ СВОЈИМ АКЦИОНАРИМА, ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И 
ИЗВРШНОГ ОДБОРА, ОДНОСНО ДРУГИМ ЛИЦИМА ПОВЕЗАНИМ С БАНКОМ, 

(2) УЗИМАЊЕ НОВИХ КРЕДИТА, ПРИЈЕМ НОВИХ ДЕПОЗИТА И 
ЗАДУЖИВАЊЕ НА БИЛО КОЈИ ДРУГИ НАЧИН, КАО И ПРЕУЗИМАЊЕ 
ВАНБИЛАНСНИХ ОБАВЕЗА, 

(3) УЛАГАЊЕ У ИМОВИНУ И У ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА, 

(4) УВОЂЕЊЕ НОВИХ ПРОИЗВОДА; 

6) ДА СМАЊИ ТРОШКОВЕ СВОГ ПОСЛОВАЊА, УКЉУЧУЈУЋИ И 
ИЗНОСЕ БОНУСА И НАГРАДА КОЈИ ЗАВИСЕ ОД СТЕПЕНА ОСТВАРЕЊА 
ПОСЛОВНИХ ЦИЉЕВА А КОЈИ СЕ ИСПЛАЋУЈУ ЧЛАНОВИМА ИЗВРШНОГ И 
УПРАВНОГ ОДБОРА БАНКЕ ИЛИ ЗАПОСЛЕНИМА; 

7)  ДА ПРОДА ИМОВИНУ,  ОДНОСНО АКЦИЈЕ ИЛИ УДЕО У 
ПОДРЕЂЕНОМ ДРУШТВУ; 

8) ДА ДОНЕСЕ И СПРОВЕДЕ МЕРЕ ЗА: 

(1) ОГРАНИЧАВАЊЕ ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА, 

(2) СМАЊЕЊЕ, ОДНОСНО ОГРАНИЧАВАЊЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ, 

(3) ПОБОЉШАЊЕ ПОСТУПКА НАПЛАТЕ ДОСПЕЛИХ ПОТРАЖИВАЊА, 

(4) ПРАВИЛНО ВРЕДНОВАЊЕ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ 
СТАВКИ, 

(5) УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА, 
УКЉУЧУЈУЋИ И ПРОЦЕС ИНТЕРНЕ ПРОЦЕНЕ АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА, 

(6) УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ИЗВЕШТАВАЊА, 

(7) УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА УНУТРАШЊИХ КОНТРОЛА, А ПОСЕБНО 
УНУТРАШЊЕ РЕВИЗИЈЕ; 

9) ДА НЕТО ДОБИТ ИСКОРИСТИ ЗА ПОВЕЋАЊЕ КАПИТАЛА БАНКЕ;  
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10) ДА ЧЕШЋЕ ИЛИ ДОДАТНО ИЗВЕШТАВА НАРОДНУ БАНКУ СРБИЈЕ 
О ПОЈЕДИНАЧНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА СВОГ ПОСЛОВАЊА; 

11) ДА ОБЕЗБЕДИ УСКЛАЂЕНОСТ С ПОСЕБНИМ ЗАХТЕВИМА У ВЕЗИ 
С ЛИКВИДНОШЋУ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОГРАНИЧЕЊЕ РОЧНЕ 
НЕУСКЛАЂЕНОСТИ ИЗМЕЂУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА; 

12) ДА РАЗРЕШИ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ И/ИЛИ ИЗВРШНОГ 
ОДБОРА БАНКЕ, ОДНОСНО ДРУГО ЛИЦЕ НА РУКОВОДЕЋЕМ ПОЛОЖАЈУ У 
БАНЦИ; 

13) ДА ОБУСТАВИ ИЛИ ОГРАНИЧИ ПЛАЋАЊЕ КАМАТА ПОЈЕДИНИМ 
ИЛИ СВИМ АКЦИОНАРИМА И ДРУГИМ ЛИЦИМА ЧИЈА СЕ ПРАВА ПРЕМА 
БАНЦИ ЗАСНИВАЈУ НА ЕЛЕМЕНТИМА ДОПУНСКОГ КАПИТАЛА БАНКЕ; 

14) ДА ЗАТВОРИ ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА, 
ОДНОСНО ДА ОБУСТАВИ ИЛИ ОГРАНИЧИ ШИРЕЊЕ СВОЈЕ 
ОРГАНИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ; 

15) ДА ОБУСТАВИ ПЛАЋАЊА СА СВОЈИХ РАЧУНА, ОСИМ ПЛАЋАЊА 
ЗА КОЈА ПРЕТХОДНО ДОБИЈЕ ОДОБРЕЊЕ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ; 

16) ДА ОБУСТАВИ ПЛАЋАЊА ПРЕМА ИНОСТРАНСТВУ, ОСИМ 
ПЛАЋАЊА ЗА КОЈА ПРЕТХОДНО ДОБИЈЕ ОДОБРЕЊЕ НАРОДНЕ БАНКЕ 
СРБИЈЕ; 

17) ДА ПРОМЕНИ УПРАВЉАЧКУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНУ СТРУКТУРУ 
БАНКЕ; 

18) ДА СТРУКТУРУ БАНКАРСКЕ ГРУПЕ ЧИЈИ ЈЕ ЧЛАН УЧИНИ 
ТРАНСПАРЕНТНОМ; 

19) ДА ОБЈАВЉУЈЕ ДОДАТНЕ ПОДАТКЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ; 

20) ДА ПРЕДУЗМЕ, ОДНОСНО ОБУСТАВИ ДРУГЕ АКТИВНОСТИ. 

РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈЕ СЕ НАЧИН НА КОЈИ 
ЋЕ БАНКА ОТКЛОНИТИ УТВРЂЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ, КАО И РОКОВИ У 
КОЈИМА ЋЕ ТО УЧИНИТИ И О ТОМЕ ОБАВЕСТИТИ НАРОДНУ БАНКУ 
СРБИЈЕ, А МОЖЕ СЕ УТВРДИТИ И ОРГАН УПРАВЉАЊА ИЛИ ЧЛАН ОВОГ 
ОРГАНА КОЈИ ЈЕ ОДГОВОРАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ТОГ 
РЕШЕЊА. 

МЕРЕ РАНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

ЧЛАН 113. 

АКО КОНТРОЛОМ ИЗ ЧЛАНА 102. ОВОГ ЗАКОНА УТВРДИ ДА ЈЕ БАНКА 
ПОСТУПАЛА СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА, ПРОПИСА НАРОДНЕ 
БАНКЕ СРБИЈЕ ИЛИ ДРУГИХ ПРОПИСА ИЛИ ЈЕ ВЕРОВАТНО ДА ЋЕ, 
ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ УСЛЕД ТОГА ШТО СЕ ЊЕНО ФИНАНСИЈСКО СТАЊЕ 
БРЗО ПОГОРШАВА, УКЉУЧУЈУЋИ ПОГОРШАЊЕ ЛИКВИДНОСТИ, СВЕ ВЕЋИ 
НИВО ЗАДУЖЕНОСТИ, НЕНАПЛАТИВИХ КРЕДИТА ИЛИ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ 
ИЗЛОЖЕНОСТИ, УСКОРО ПОСТУПИТИ СУПРОТНО ТИМ ОДРЕДБАМА − 
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ, НЕЗАВИСНО ОД ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА ИЗ 
ЧЛ.  111.  И 112.  ОВОГ ЗАКОНА,  ПРЕМА ТОЈ БАНЦИ,  У СКЛАДУ С 
КРИТЕРИЈУМИМА ПРОПИСАНИМ У ЧЛАНУ 116. ОВОГ ЗАКОНА, ПРЕДУЗЕТИ 
ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ОД СЛЕДЕЋИХ МЕРА: 

1) НАЛОЖИТИ ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА БАНКЕ ДА СПРОВЕДУ 
ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ МЕРА ИЗ ПЛАНА ОПОРАВКА ИЛИ ДА, АКО СУ 
ОКОЛНОСТИ КОЈЕ СУ ДОВЕЛЕ ДО РАНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ РАЗЛИЧИТЕ ОД 
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ПРЕТПОСТАВКИ ИЗ ОВОГ ПЛАНА, АЖУРИРАЈУ ТАЈ ПЛАН И У ОДРЕЂЕНОМ 
РОКУ СПРОВЕДУ ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ МЕРА ИЗ АЖУРИРАНОГ ПЛАНА; 

2) НАЛОЖИТИ ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА БАНКЕ ДА АНАЛИЗИРАЈУ 
СТАЊЕ, УТВРДЕ МЕРЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СВИХ УТВРЂЕНИХ ПРОБЛЕМА И 
ИЗРАДЕ ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ, С РОКОВИМА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ТИХ АКТИВНОСТИ; 

3) НАЛОЖИТИ УПРАВНОМ ОДБОРУ БАНКЕ ДА САЗОВЕ СКУПШТИНУ 
БАНКЕ, ОДНОСНО НЕПОСРЕДНО САЗВАТИ ОВУ СКУПШТИНУ АКО ЈЕ 
УПРАВНИ ОДБОР НЕ САЗОВЕ, ПРИ ЧЕМУ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ У ОБА 
СЛУЧАЈА УТВРЂУЈЕ ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ БАНКЕ И ПРЕДЛАЖЕ ДА СЕ 
РАЗМОТРИ ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОДЛУКА; 

4) НАЛОЖИТИ ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА БАНКЕ ДА, ПО ПОТРЕБИ, 
ИЗРАДЕ ПЛАН ПРЕГОВОРА О РЕСТРУКТУРИРАЊУ ДУГА С ПОВЕРИОЦИМА 
БАНКЕ, У СКЛАДУ С ПЛАНОМ ОПОРАВКА; 

5) НАЛОЖИТИ ПРОМЕНЕ У ПОСЛОВНОЈ СТРАТЕГИЈИ БАНКЕ; 

6) НАЛОЖИТИ БАНЦИ ДА СТУПИ У КОНТАКТ С ПОТЕНЦИЈАЛНИМ 
КУПЦИМА. 

РЕШЕЊЕМ О ИЗРИЦАЊУ МЕРА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈЕ 
СЕ РОК У КОЈЕМ ЈЕ БАНКА ДУЖНА ДА ПОСТУПИ У СКЛАДУ С ТИМ МЕРАМА 
И ДА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ДОСТАВИ ОДГОВАРАЈУЋИ ДОКАЗ О ТОМЕ. 

У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ЋЕ 
ПРИБАВИТИ СВЕ ПОТРЕБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА АЖУРИРАЊЕ ПЛАНА 
РЕСТРУКТУРИРАЊА И ПРИПРЕМУ ЗА МОГУЋЕ СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
РЕСТРУКТУРИРАЊА, КАО И ЗА ПРОЦЕНУ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И 
ОБАВЕЗА БАНКЕ ИЗ ЧЛАНА 128З ОВОГ ЗАКОНА. 

КАД УТВРДИ ДА ЛИ ЈЕ БАНКА БЛАГОВРЕМЕНО ПОСТУПИЛА У 
СКЛАДУ С МЕРАМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА (И У КОЈОЈ МЕРИ) – НАРОДНА 
БАНКА СРБИЈЕ ОБУСТАВИЋЕ ПОСТУПАК КОНТРОЛЕ БАНКЕ ИЛИ ЋЕ БАНЦИ 
ИЗРЕЋИ НОВУ МЕРУ ИЗ ТОГ СТАВА, ОДНОСНО НЕКУ ОД МЕРА ИЗ ЧЛАНА 
110. ОВОГ ЗАКОНА, У СКЛАДУ С КРИТЕРИЈУМИМА ИЗ ЧЛАНА 116. ОВОГ 
ЗАКОНА. 

РАЗРЕШЕЊЕ ЧЛАНА ОРГАНА УПРАВЉАЊА ИЛИ ДРУГОГ ЛИЦА  

НА РУКОВОДЕЋЕМ ПОЛОЖАЈУ У БАНЦИ 

ЧЛАН 114. 

У СЛУЧАЈУ ЗНАТНОГ ПОГОРШАЊА ФИНАНСИЈСКОГ СТАЊА БАНКЕ 
ИЛИ ТЕЖЕ ПОВРЕДЕ ЗАКОНА, ПРОПИСА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И 
ДРУГИХ ПРОПИСА ИЛИ СТАТУТА БАНКЕ, КАДА ОЦЕНИ ДА МЕРЕ ИЗ ЧЛАНА 
113. ОВОГ ЗАКОНА НИСУ ДОВОЉНЕ ДА ПОПРАВЕ ТАКВО СТАЊЕ У БАНЦИ 
– НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ РЕШЕЊЕМ НАЛОЖИТИ РАЗРЕШЕЊЕ 
СВИХ ИЛИ ПОЈЕДИНИХ ЧЛАНОВА ОРГАНА УПРАВЉАЊА БАНКЕ, ОДНОСНО 
СМЕНУ ДРУГИХ ЛИЦА НА РУКОВОДЕЋЕМ ПОЛОЖАЈУ У БАНЦИ, И ТО БЕЗ 
ОБЗИРА НА ИСПУЊЕНОСТ ДРУГИХ УСЛОВА ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ЧЛАНОВА 
ОРГАНА УПРАВЉАЊА ИЗ ЧЛАНА 72. СТАВ 7. ОВОГ ЗАКОНА.  

 РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
МОЖЕ ЛИЦУ ИЗ ТОГ СТАВА И ДА: 

1) ЗАБРАНИ ИЛИ ОГРАНИЧИ ОБАВЉАЊЕ БИЛО КОЈЕ АКТИВНОСТИ 
У БАНЦИ; 
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2) ЗАБРАНИ ИЛИ ОГРАНИЧИ ПОСРЕДНО ИЛИ НЕПОСРЕДНО 
ОСТВАРИВАЊЕ ГЛАСАЧКОГ ПРАВА У БАНЦИ; 

3) ЗАХТЕВА ДА ОТУЂИ ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО ВЛАСНИШТВО 
КОЈЕ ИМА У БАНЦИ, У РОКУ КОЈИ ОНА ОДРЕДИ; 

4) ЗАБРАНИ ВРШЕЊЕ ФУНКЦИЈЕ У БИЛО КОЈОЈ БАНЦИ ИЛИ ЧЛАНУ 
БАНКАРСКЕ ГРУПЕ ИЛИ УЧЕСТВОВАЊЕ У ОБАВЉАЊУ АКТИВНОСТИ У 
БАНЦИ ИЛИ БАНКАРСКОЈ ГРУПИ БЕЗ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ 
НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ.  

НОВИ ЧЛАНОВИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА, ОДНОСНО ДРУГА ЛИЦА НА 
РУКОВОДЕЋЕМ ПОЛОЖАЈУ ИМЕНУЈУ СЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И 
МОРАЈУ ДА ИСПУЊАВАЈУ СВЕ ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ ЗА ТО ИМЕНОВАЊЕ. 

ПРИВРЕМЕНА УПРАВА 

ЧЛАН 115. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ДОНЕТИ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ 
ЈЕДНОГ ИЛИ ВИШЕ ПРИВРЕМЕНИХ УПРАВНИКА БАНКЕ КАДА ОЦЕНИ ДА 
МЕРЕ ИЗ ЧЛАНА 114. ОВОГ ЗАКОНА НИСУ ДОВОЉНЕ ДА СЕ ПОПРАВИ 
СТАЊЕ У БАНЦИ.  

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРИВРЕМЕНЕ УПРАВЕ ОДРЕЂУЈУ СЕ У 
РЕШЕЊУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, А МОГУ СЕ ОДНОСИТИ НА 
УТВРЂИВАЊЕ ПРАВОГ ФИНАНСИЈСКОГ СТАЊА У БАНЦИ, УПРАВЉАЊЕ 
ЦЕЛОКУПНИМ ПОСЛОВАЊЕМ БАНКЕ ИЛИ ЊЕГОВИМ ДЕЛОМ КАКО БИ СЕ 
ОЧУВАО ИЛИ ПОНОВО УСПОСТАВИО ОДГОВАРАЈУЋИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПОЛОЖАЈ БАНКЕ И/ИЛИ ЊЕНО СТАБИЛНО И СИГУРНО ПОСЛОВАЊЕ И СЛ. 

ПРИВРЕМЕНИ УПРАВНИК СЕ ИМЕНУЈЕ НАЈДУЖЕ НА ГОДИНУ ДАНА, 
А ЊЕГОВ МАНДАТ СЕ, ИЗУЗЕТНО, МОЖЕ ПРОДУЖИТИ АКО НАРОДНА 
БАНКА СРБИЈЕ УТВРДИ ДА СУ И ДАЉЕ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ИЗ СТАВА 1. 
ОВОГ ЧЛАНА. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ У БИЛО КОМ ТРЕНУТКУ 
ТОКОМ МАНДАТА ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНИКА ДОНЕТИ РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ 
ОН РАЗРЕШАВА ФУНКЦИЈЕ, А МОЖЕ И ИЗМЕНИТИ ЊЕГОВА ОВЛАШЋЕЊА 
И ОБАВЕЗЕ УТВРЂЕНЕ РЕШЕЊЕМ О ИМЕНОВАЊУ. 

ПРИВРЕМЕНИ УПРАВНИК МОРА БИТИ ЛИЦЕ НЕЗАВИСНО ОД БАНКЕ 
И ИСПУЊАВАТИ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 72. ОВОГ ЗАКОНА. 

  РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
ОДРЕЂУЈЕ ДА ЛИ ПРИВРЕМЕНИ УПРАВНИК ЗАМЕЊУЈЕ УПРАВНИ И 
ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ ИЛИ УПРАВЉА БАНКОМ ЗАЈЕДНО СА ОВИМ 
ОРГАНИМА, УТВРЂУЈЕ ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ ПРИВРЕМЕНОГ 
УПРАВНИКА, А НАРОЧИТО ПОДЕЛУ ОДГОВОРНОСТИ ИЗМЕЂУ 
ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНИКА И ОВИХ ОРГАНА, КАО И АКТЕ И ПРАВНЕ 
РАДЊЕ ПОВОДОМ КОЈИХ ТИ ОРГАНИ МОРАЈУ ПРИБАВИТИ МИШЉЕЊЕ 
ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНИКА, ОДНОСНО ЊЕГОВУ САГЛАСНОСТ – АКО ЈЕ 
ОДРЕЂЕНО ДА ЗАЈЕДНО УПРАВЉАЈУ БАНКОМ. 

 РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ БИТИ УТВРЂЕНО ДА 
ЈЕ ПРИВРЕМЕНИ УПРАВНИК ДУЖАН ДА ПРЕ ПРЕДУЗИМАЊА ОДРЕЂЕНИХ 
ПРАВНИХ РАДЊИ ПРИБАВИ САГЛАСНОСТ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ, А ОВА 
САГЛАСНОСТ МУ ЈЕ НЕОПХОДНА ДА БИ МОГАО ДА САЗОВЕ СКУПШТИНУ 
БАНКЕ И ОДРЕДИ ДНЕВНИ РЕД СЕДНИЦЕ ОВЕ СКУПШТИНЕ. 

 ПРИВРЕМЕНИ УПРАВНИК ДОСТАВЉА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ 
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ БАНКЕ И ЊЕНОМ ФИНАНСИЈСКОМ СТАЊУ, КАО 
И О РАДЊАМА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДУЗЕО ПРИ ИЗВРШАВАЊУ СВОЈИХ ДУЖНОСТИ 



140 
 

НАЈМАЊЕ ТРОМЕСЕЧНО, А НА ЗАХТЕВ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И 
ЧЕШЋЕ. ПРИВРЕМЕНИ УПРАВНИК ЈЕ ДУЖАН ДА ИЗВЕШТАЈ НАРОДНОЈ 
БАНЦИ СРБИЈЕ ПОДНЕСЕ И НА ПОЧЕТКУ И НА КРАЈУ СВОГ МАНДАТА. 

 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ НА СВОЈОЈ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ 
ОБЈАВЉУЈЕ ИМЕНОВАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНИКА, ОСИМ КАДА 
ПРИВРЕМЕНИ УПРАВНИК НЕМА ОВЛАШЋЕЊЕ ДА ЗАСТУПА БАНКУ. 

УВОЂЕЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ УПРАВЕ, ИМЕНОВАЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ 
ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНИКА, КАО И ПРЕСТАНАК ПРИВРЕМЕНЕ УПРАВЕ У 
БАНЦИ УПИСУЈУ СЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ДАНОМ 
ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КОЈЕ НАРОДНА БАНКА 
СРБИЈЕ ДОСТАВЉА АГЕНЦИЈИ НАДЛЕЖНОЈ ЗА ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА 
ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ 
РЕГИСТРЕ) ИСТОГ ДАНА КАДА ГА ЈЕ ДОНЕЛА. 

 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ПРОПИСУЈЕ БЛИЖЕ УСЛОВЕ И НАЧИН 
ОБАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНЕ УПРАВЕ. 

ДИСКРЕЦИОНО ПРАВО НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ 

ЧЛАН 116. 

ОДЛУКУ О МЕРИ КОЈУ ПРЕДУЗИМА ПРЕМА БАНЦИ, НАРОДНА БАНКА 
СРБИЈЕ ДОНОСИ НА ОСНОВУ ДИСКРЕЦИОНЕ ОЦЕНЕ СЛЕДЕЋИХ 
ЧИНИЛАЦА: 

1) ТЕЖИНЕ УТВРЂЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ; 

2) ПОКАЗАНЕ СПРЕМНОСТИ И СПОСОБНОСТИ ОРГАНА БАНКЕ ДА 
ОТКЛОНЕ УТВРЂЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ; 

3) СТЕПЕНА У КОМЕ БАНКА УГРОЖАВА ФИНАНСИЈСКУ 
ДИСЦИПЛИНУ И НЕСМЕТАНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ БАНКАРСКОГ СИСТЕМА. 

КОД ОЦЕНЕ ТЕЖИНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ УТВРЂЕНИХ У ПОСЛОВАЊУ 
БАНКЕ ПРОЦЕЊУЈУ СЕ НАРОЧИТО: 

1) ФИНАНСИЈСКИ ПОЛОЖАЈ БАНКЕ; 

2) СТЕПЕН АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА У ОДНОСУ НА ПРЕУЗЕТЕ 
РИЗИКЕ; 

3) УТИЦАЈ УЧИЊЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ НА БУДУЋИ ПОЛОЖАЈ 
БАНКЕ; 

4) БРОЈ УТВРЂЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ И ЊИХОВА МЕЂУСОБНА 
ЗАВИСНОСТ; 

5) ТРАЈАЊЕ И УЧЕСТАЛОСТ УЧИЊЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ; 

6) ЗАКОНИТОСТ РАДА БАНКЕ. 

КОД ОЦЕНЕ ПОКАЗАНЕ СПРЕМНОСТИ И СПОСОБНОСТИ ОРГАНА 
БАНКЕ ДА ОТКЛОНЕ УТВРЂЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ ПРОЦЕЊУЈУ СЕ 
НАРОЧИТО: 

1) СПОСОБНОСТ РУКОВОДСТВА БАНКЕ ДА ИДЕНТИФИКУЈЕ, 
ВРЕДНУЈЕ И НАДЗИРЕ РИЗИКЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА БАНКЕ И ДА УПРАВЉА 
ЊИМА; 

2) ДЕЛОТВОРНОСТ СИСТЕМА УНУТРАШЊИХ КОНТРОЛА У БАНЦИ И 
ПОСЕБНО ФУНКЦИЈЕ УНУТРАШЊЕ РЕВИЗИЈЕ; 
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3) ЕФИКАСНОСТ У ОТКЛАЊАЊУ РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ 
НЕПРАВИЛНОСТИ, А НАРОЧИТО У СПРОВОЂЕЊУ РАНИЈЕ ИЗРЕЧЕНИХ 
МЕРА; 

4) СТЕПЕН САРАДЊЕ УПРАВНОГ И ИЗВРШНОГ ОДБОРА И ЛИЦА НА 
РУКОВОДЕЋЕМ ПОЛОЖАЈУ У БАНЦИ СА ОВЛАШЋЕНИМ ЛИЦИМА ТОКОМ 
КОНТРОЛЕ. 

КОД ОЦЕНЕ СТЕПЕНА У КОМЕ БАНКА УГРОЖАВА ФИНАНСИЈСКУ 
ДИСЦИПЛИНУ И НЕСМЕТАНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ БАНКАРСКОГ СИСТЕМА 
ПРОЦЕЊУЈЕ СЕ ЗНАЧАЈ БАНКЕ У ФИНАНСИЈСКОМ СИСТЕМУ, НАРОЧИТО 
УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР ВЕЛИЧИНУ БАНКЕ, ЊЕНУ ПОВЕЗАНОСТ СА 
ОСТАЛИМ УЧЕСНИЦИМА У ФИНАНСИЈСКОМ СИСТЕМУ И ЗАМЕНЉИВОСТ У 
ТОМ СИСТЕМУ,  КАО И СЛОЖЕНОСТ ЊЕНОГ ПОСЛОВАЊА И 
РАЗГРАНАТОСТ ЊЕНЕ ПОСЛОВНЕ МРЕЖЕ. 

Принудна управа 

Члан 117.  

 Народна банка Србије доноси решење о увођењу принудне управе у 
банци: 

 1) ако утврди да постоји могућност да банка буде критично 
поткапитализована; 

 2) aко утврди да је банка критично поткапитализована а ради се о 
системски значајној банци; 

 3) ако је контролом пословања банке утврђено поступање, односно 
непоступање супротно прописима или стандардима савесног банкарског 
пословања које је угрозило њено финансијско стање или интересе депонената; 

 4) чије се финансијско стање погоршало у току рока за извршење 
налога из решења из члана 116. овог закона. 

 Народна банка Србије доноси решење из става 1. овог члана ако 
оцени да би се променом начина управљања и руковођења банком могле 
отклонити неправилности у њеном пословању, побољшати њено финансијско 
стање или обезбедити интереси депонената. 

 Критеријумe за утврђивање системски значајне банке посебним 
споразумом утврђују Народна банка Србије и министарство надлежно за 
послове финансија. 

 Критеријуми из става 3. овог члана утврђују се у односу на обим и 
значај последица које би погоршање финансијског стања банке могло имати на 
очување стабилности финансијског система, а нарочито имајући у виду утицај 
на пословање других банака, несметано функционисање платног система и 
учешће те банке у укупном износу осигураних депозита. 

 Решењем из става 1. овог члана именују се два принудна управника 
и одређује рок трајања принудне управе, а утврђује се и висина накнаде за рад 
принудних управника, која пада на терет банке. 

 Народна банка Србије доставља решење из става 1. овог члана 
Агенцији најкасније наредног радног дана од дана доношења овог решења. 

 Принудни управници морају бити лица независна од банке и имати 
добру пословну репутацију и одговарајуће квалификације, а морају испуњавати 
и услове из члана 72. став 5. овог закона. 
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 Принудни управници не могу бити лица из члана 72. став 3. овог 
закона. 

 Даном доношења решења из става 1. овог члана, престају функције 
члановима управног и извршног одбора, а функције управног и извршног 
одбора банке преузимају принудни управници. 

 Увођење принудне управе у банци уписује се у регистар привредних 
субјеката даном доношења решења из става 1. овог члана, које Народна банка 
Србије доставља агенцији надлежној за вођење регистра привредних субјеката 
истог дана када га је донела. 

 Принудни управници су дужни да се у свом раду придржавају 
инструкција Народне банке Србије. 

 Принудни управници могу да сазову скупштину банке по хитном 
поступку која би се одржала у року који не може бити краћи од пет дана од дана 
сазивања и предложе доношење одређених одлука. Ако скупштина банке не 
буде одржана или скупштина банке не донесе предложене одлуке принудних 
управника, те одлуке могу донети принудни управници уз сагласност Народне 
банке Србије. Ове одлуке имају исто правно дејство као и одлуке те скупштине. 

 Принудна управа може трајати најдуже шест месеци, укључујући и 
именовање органа банке. Народна банка Србије може решењем продужити 
трајање принудне управе у банци за још три месеца, ако процени да је то 
потребно да би се окончале започете активности ради остваривања циљева 
принудне управе. 

 Принудна управа над банком може се окончати и пре истека рока из 
става 5. овог члана, ако принудни управници или Народна банка Србије оцене 
да увођење принудне управе није довело до побољшања финансијског стања 
банке или да се финансијско стање те банке поправило у мери да принудна 
управа више није потребна. 

Спровођење принудне управе 
Члан 117а. 

 Принудни управници су дужни да изврше процену финансијског 
стања банке на дан увођења принудне управе и доставе је Народној банци 
Србије и Агенцији. 

 Принудни управници сазивају скупштину банке без одлагања након 
увођења принудне управе, ради одржавања седнице у року који не може бити 
краћи од пет нити дужи од десет дана од дана увођења принудне управе. 

 Већински акционари банке су дужни да сачине план активности и да 
га доставе принудним управницима у року од 20 дана од дана увођења 
принудне управе у банци, о чему су принудни управници дужни да их обавесте 
на седници скупштине из става 2. овог члана. 

 План активности из става 3. овог члана садржи предлог активности 
банке неопходних за отклањање неправилности у њеном пословању и за 
побољшање њеног финансијског стања (повећање капитала банке – 
докапитализација од стране акционара или других лица, спајање или припајање 
банке другој банци и др.) уз обезбеђење интереса депонената, као и рокове за 
спровођење тих активности. 

 Принудни управници достављају Народној банци Србије и Агенцији 
процену финансијског стања банке из става 1. овог члана, као и план 
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активности из става 3. овог члана, најкасније у року од месец дана од дана 
увођења принудне управе. 

 Народна банка Србије је дужна да у року од 15 дана од дана пријема 
плана активности из става 5. овог члана обавести принудне управнике да ли је 
сагласна са тим планом. 

 Народна банка Србије ће дати сагласност на план активности из 
става 5. овог члана ако оцени да се предложеним активностима могу отклонити 
неправилности у пословању банке и побољшати њено финансијско стање. 

 Ако Народна банка Србије одбије да дâ сагласност на план 
активности из става 5. овог члана, донеће решење о одузимању дозволе за рад 
банци и именовати Агенцију за администратора. 

 Принудни управници су дужни да најмање једном месечно 
извештавају Народну банку Србије и Агенцију о пословању банке под 
принудном управом, њеном финансијском стању, као и о спровођењу плана 
активности, односно без одлагања када утврде да се план активности не 
спроводи или да не доприноси побољшању финансијског стања банке. 

 Агенција током трајања принудне управе може да спроводи тест 
израчунавања најмањег трошка у складу са законом којим се уређује агенција 
за осигурање депозита. 

 Народна банка Србије прописује ближе услове и начин вршења 
принудне управе над банком. 

Привремена обустава испуњења обавеза банке 
Члан 117б. 

 Током принудне управе Народна банка Србије може, на предлог 
принудних управника, решењем наложити привремену обуставу испуњења 
обавеза банке на време до 30 дана. 

 У току обуставе из става 1. овог члана: 

 1) имовина банке не може бити предмет извршења, нити се према 
банци могу подносити тужбе са имовинскоправним захтевима, а сви поступци 
против банке се у вези с овим прекидају; 

 2) банка не може преузимати нове обавезе, осим обавеза које су 
непосредно повезане с несметаним спровођењем принудне управе; 

 3) не могу се против банке, принудних управника и Народне банке 
Србије подносити тужбе које произлазе из пословања банке или из те обуставе, 
укључујући и решење из става 1. овог члана. 

 У току обуставе из става 1. овог члана плаћања се могу вршити само: 

 1) по основу осигураних депозита, и то до висине осигураног износа 
у смислу закона којим се уређује осигурање депозита, а према стању и 
условима који важе на дан доношења решења из става 1. овог члана; 

 2) по основу нових обавеза из става 2. тачка 2) овог члана; 

 3) по основу налога за плаћање који су банци испостављени до 
достављања принудним управницима решења из тог става; 

 4) ако за то постоје нарочито оправдани разлози – на основу 
сагласности принудних управника. 
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 Принудни управници су дужни да плаћања из става 3. тачка 1) овог 
члана врше на начин којим се обезбеђује једнак третман осигураних 
депонената. 

Разрешење и суспензија члана управног или извршног одбора банке 

Члан 118. 

 Народна банка Србије може наложити разрешење члана управног 
или извршног одбора банке ако утврди да то лице не испуњава услове из овог 
закона или да поступа супротно одредбама овог закона, односно да сноси 
одговорност за неправилности у пословању банке, као и ако банка Народној 
банци Србије не омогући да изврши контролу бонитета и законитости њеног 
пословања. 

 У случају из става 1. овог члана, Народна банка Србије мора узети у 
обзир тежину утврђених неправилности, као и то да ли би задржавање тог лица 
као члана управног или извршног одбора банке негативно утицало на интересе 
депонената и поверилаца банке. 

 Налогом из става 1. овог члана, Народна банка Србије може да: 

 1) лицу из тог става забрани или ограничи обављање било које 
активности у банци; 

 2) лицу из тог става забрани посредно или непосредно остваривање 
гласачког права у банци; 

 3) од лица из тог става захтева да отуђи директно или индиректно 
власништво које има у банци, у року који она одреди; 

 4) лицу из тог става забрани вршење функције у било којој банци 
или члану банкарске групе или учествовање у обављању активности без 
претходне сагласности Народне банке Србије. 

Члан 119.  

 Ако је члан управног или извршног одбора банке правноснажно 
осуђен за кривично дело на безусловну казну затвора или правноснажно осуђен 
за кривично дело које га чини неподобним за обављање те функције, Народна 
банка Србије ће издати налог којим се то лице разрешава ове функције, уз који 
може изрећи једну или више мера из члана 118. став 3. овог закона. 

 Ако је лице из става 1. овог члана оптужено за кривично дело из тог 
става, Народна банка Србије може издати налог којим се том лицу привремено 
забрањује вршење те функције у банци и посредно и непосредно вршење 
гласачког права, до окончања кривичног поступка. 

Дискреционо право Народне банке Србије 

Члан 120. 

 Одлуку о мери коју предузима према банци у чијем је пословању 
утврдила неправилности, Народна банка Србије доноси на основу дискреционе 
оцене: 

 1) тежине утврђених неправилности; 

 2) показане спремности и способности органа банке да отклоне 
утврђене неправилности; 

 3) степена којим банка угрожава финансијску дисциплину и 
несметано функционисање банкарског система. 
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 Код оцене тежине неправилности утврђених у пословању банке 
процењују се нарочито: 

 – финансијски положај банке, 

 – степен адекватности капитала у односу на преузете ризике, 

 – степен изложености банке појединим врстама ризика, 

 – утицај учињене неправилности на будући положај банке, 

 – број утврђених неправилности и њихова међусобна зависност, 

 – трајање и учесталост учињених неправилности, 

 – законитост рада банке. 

 Код оцене показане спремности и способности органа банке да 
отклоне утврђене неправилности процењују се нарочито: 

 – способност руководства банке да идентификује, вреднује и 
надзире ризике из пословања банке и да управља тим ризицима, 

 – делотворност система унутрашње ревизије у банци, 

 – ефикасност у отклањању раније утврђених неправилности, а 
нарочито у спровођењу мера из члана 112. овог закона, 

 – информисаност акционара банке, лица са учешћем у банци и 
управног и извршног одбора банке о тешкоћама у пословању банке, 

 – степен сарадње руководства банке и управног одбора са 
овлашћеним лицима током контроле, 

 – поступање, односно непоступање органа банке по раније 
утврђеној неправилности и упозорењима Народне банке Србије. 

 Код оцене степена којим банка угрожава финансијску дисциплину и 
несметано функционисање банкарског система процењују се нарочито: 

 – значај банке у финансијском систему, 

 – обим и врста пословних активности банке, 

 – разгранатост пословне мреже банке у земљи и иностранству, 

 – имовинске, управљачке и дужничко-поверилачке везе банке с 
другим банкама и другим лицима у финансијском сектору. 

Одговорност за штету насталу вршењем дужности утврђених овим 
законом 

Члан 121.  

 Народна банка Србије и запослени у Народној банци Србије, лица 
која је Народна банка Србије именовала за принудне управнике у складу с 
чланом 117. овог закона, као и лице које по налогу Народне банке Србије врши 
дужност утврђену овим законом, не одговарају за штету која настане вршењем 
те дужности, осим ако се докаже да је штета проузрокована намерно или 
крајњом непажњом. 

 Лица из става 1. овог члана не могу одговарати за штету из тог става 
ни након престанка радног односа у Народној банци Србије, односно престанка 
вршења дужности. 
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 Народна банка Србије надокнадиће трошкове заступања запослених 
у Народној банци Србије у судским и управним поступцима покренутим у вези с 
дужностима које ти запослени обављају на основу овог закона. 

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

ПЛАН ОПОРАВКА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ 

127А 

НАЈВИШЕ МАТИЧНО ДРУШТВО БАНКАРСКЕ ГРУПЕ НАД КОЈОМ 
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ВРШИ КОНТРОЛУ НА КОНСОЛИДОВАНОЈ 
ОСНОВИ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ ДУЖНО ЈЕ ДА ИЗРАДИ И 
НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ДОСТАВИ ПЛАН ОПОРАВКА ЗА БАНКАРСКУ 
ГРУПУ КОЈОЈ ПРИПАДА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПЛАН ОПОРАВКА БАНКАРСКЕ 
ГРУПЕ), РАДИ ПОСТИЗАЊА СТАБИЛНОСТИ И ПОНОВНОГ УСПОСТАВЉАЊА 
ОДГОВАРАЈУЋЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА НА НИВОУ БАНКАРСКЕ 
ГРУПЕ КАО ЦЕЛИНЕ, А ПОСЕБНО БАНАКА КАО ЧЛАНОВА ОВЕ ГРУПЕ, 
УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР ФИНАНСИЈСКИ ПОЛОЖАЈ ОСТАЛИХ ЧЛАНОВА ТЕ 
ГРУПЕ. 

ПЛАН ОПОРАВКА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ САЧИЊАВА СЕ У СКЛАДУ С ЧЛ. 
36А ДО 36Г ОВОГ ЗАКОНА И САДРЖИ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ИЗ ТИХ 
ЧЛАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА БАНКАРСКУ ГРУПУ КАО ЦЕЛИНУ, КАО И 
ПОСЕБНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЋЕ СЕ ПРЕДУЗЕТИ НА НИВОУ 
НАЈВИШЕГ МАТИЧНОГ ДРУШТВА И ЗАВИСНИХ ДРУШТАВА, УЗИМАЈУЋИ У 
ОБЗИР ПОТРЕБУ КООРДИНАЦИЈЕ И МЕЂУСОБНЕ УСКЛАЂЕНОСТИ ТИХ 
МЕРА И АКТИВНОСТИ.  

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ, СХОДНОМ ПРИМЕНОМ ЧЛАНА 36В ОВОГ 
ЗАКОНА, ОЦЕЊУЈЕ ДА ЛИ ПЛАН ОПОРАВКА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ ИСПУЊАВА 
УСЛОВЕ УТВРЂЕНЕ У ЧЛ. 36А ДО 36Г ОВОГ ЗАКОНА, ОДНОСНО УСЛОВЕ 
УТВРЂЕНЕ У СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ, ПОРЕД НАЛОГА И МЕРА ИЗ ЧЛАНА 
36В ОВОГ ЗАКОНА, НАЛОЖИТИ ДА ОДРЕЂЕНИ ЧЛАНОВИ БАНКАРСКЕ 
ГРУПЕ ИЗРАДЕ И ДОСТАВЕ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ПЛАН ОПОРАВКА 
НА ПОЈЕДИНАЧНОМ НИВОУ. 

АКО НИЈЕ НАДЛЕЖНА ЗА НАДЗОР НАД ОДРЕЂЕНИМ ЧЛАНОМ 
БАНКАРСКЕ ГРУПЕ, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ТОМ ЧЛАНУ 
НАЛОЖИТИ ИЗРАДУ И ДОСТАВЉАЊЕ ПЛАНА ОПОРАВКА НА 
ПОЈЕДИНАЧНОМ НИВОУ НАКОН ПРИБАВЉАЊА МИШЉЕЊА ОД 
РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА КОЈЕ ВРШИ НАДЗОР НАД ПОСЛОВАЊЕМ ТОГ ЧЛАНА. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ ИЗРАДУ, САДРЖАЈ И 
ОЦЕНУ ПЛАНА ОПОРАВКА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ. 

СПОРАЗУМ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ УНУТАР БАНКАРСКЕ 
ГРУПЕ 

ЧЛАН 127Б 

БАНКА, НАЈВИШЕ МАТИЧНО ДРУШТВО БАНКАРСКЕ ГРУПЕ НАД 
КОЈОМ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ВРШИ КОНТРОЛУ НА КОНСОЛИДОВАНОЈ 
ОСНОВИ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И ЧЛАН ТЕ БАНКАРСКЕ ГРУПЕ 
МОГУ С ДРУГИМ ЧЛАНОВИМА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ ЗАКЉУЧИТИ СПОРАЗУМ 
РАДИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ОНОЈ СТРАНИ ОВОГ 
СПОРАЗУМА КОД КОЈЕ СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА 
РАНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: СПОРАЗУМ О ФИНАНСИЈСКОЈ 
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ПОДРШЦИ УНУТАР БАНКАРСКЕ ГРУПЕ), УЗ ПРЕТХОДНУ САГЛАСНОСТ 
НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ. 

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ 
ПРУЖИТИ У ОБЛИКУ КРЕДИТА ИЛИ ЗАЈМА, ГАРАНЦИЈЕ ИЛИ ДРУГОГ 
СРЕДСТВА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ КРЕДИТНЕ ЗАШТИТЕ ИЛИ ДАВАЊА ИМОВИНЕ 
КОЈА СЕ МОЖЕ КОРИСТИТИ КАО СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА. 

СПОРАЗУМОМ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ УНУТАР БАНКАРСКЕ 
ГРУПЕ ПОСЕБНО СЕ УТВРЂУЈЕ НАЧИН ОБРАЧУНА НАКНАДЕ КОЈУ ЈЕ 
ПРИМАЛАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ДУЖАН ДА ПЛАТИ ЗА ПОДРШКУ КОЈУ 
ПРИМА, КАО И ОБАВЕЗА УТВРЂИВАЊА ТЕ НАКНАДЕ У МОМЕНТУ 
ПРУЖАЊА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ.  

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗ СПОРАЗУМА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ 
УНУТАР БАНКАРСКЕ ГРУПЕ НЕ МОГУ СЕ ПРЕНЕТИ НА ТРЕЋА ЛИЦА. 

БАНКА, ОДНОСНО НАЈВИШЕ МАТИЧНО ДРУШТВО БАНКАРСКЕ ГРУПЕ 
И ЧЛАН БАНКАРСКЕ ГРУПЕ ДУЖНИ СУ ДА ОБЈАВЉУЈУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 
ТОМЕ ДА ЛИ СУ ЗАКЉУЧИЛИ СПОРАЗУМ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ 
УНУТАР БАНКАРСКЕ ГРУПЕ, СА ОПИСОМ ОПШТИХ УСЛОВА ТОГ 
СПОРАЗУМА И ПОСЛОВНИМ ИМЕНИМА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ СУ ГА 
ЗАКЉУЧИЛИ, КАО И ДА НАЈМАЊЕ ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ АЖУРИРАЈУ ОВЕ 
ИНФОРМАЦИЈЕ. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ САДРЖАЈ 
ИНФОРМАЦИЈА ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА, КАО И УСЛОВЕ, НАЧИН И 
РОКОВЕ ЊИХОВОГ ОБЈАВЉИВАЊА. 

ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СПОРАЗУМ О ФИНАНСИЈСКОЈ 
ПОДРШЦИ 

УНУТАР БАНКАРСКЕ ГРУПЕ 

127В 

ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 127Б СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА ПОДНОСИ НАРОДНОЈ 
БАНЦИ СРБИЈЕ ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА 
ЗАКЉУЧЕЊЕ СПОРАЗУМА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ УНУТАР 
БАНКАРСКЕ ГРУПЕ, УЗ КОЈИ ДОСТАВЉА ТЕКСТ ПРЕДЛОЖЕНОГ 
СПОРАЗУМА, КАО И ДРУГУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈУ ПРОПИШЕ НАРОДНА 
БАНКА СРБИЈЕ. 

О ЗАХТЕВУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
ОДЛУЧУЈЕ У РОКУ ОД ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ОД ДАНА ПРИЈЕМА УРЕДНОГ 
ЗАХТЕВА. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ДАТИ САГЛАСНОСТ ИЗ СТАВА 1. 
ОВОГ ЧЛАНА САМО АКО ОЦЕНИ ДА У ТРЕНУТКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА 
ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЛИЦЕ ИЗ ТОГ СТАВА НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА 
ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА РАНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ИЗ ЧЛАНА 113. ОВОГ ЗАКОНА, 
ОДНОСНО ДА ДРУГЕ СТРАНЕ СПОРАЗУМА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ 
УНУТАР БАНКАРСКЕ ГРУПЕ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ 
МЕРА РАНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ УТВРЂЕНЕ ПРОПИСИМА ЊИХОВИХ ЗЕМАЉА 
ПОРЕКЛА.  

РЕШЕЊЕМ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ УТВРЂУЈЕ РОК У КОЈЕМ СУ ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 127Б 
СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА ДУЖНА ДА ЗАКЉУЧЕ СПОРАЗУМ О ФИНАНСИЈСКОЈ 
ПОДРШЦИ УНУТАР БАНКАРСКЕ ГРУПЕ, КОЈИ НЕ МОЖЕ БИТИ ДУЖИ ОД 
ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА ДОНОШЕЊА ОВОГ РЕШЕЊА. 
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НАКОН ДОБИЈАЊА САГЛАСНОСТИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, 
УПРАВНИ ОДБОР, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ОРГАН УПРАВЉАЊА ЛИЦА ИЗ 
ТОГ СТАВА ДУЖАН ЈЕ ДА ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА ЗА ЧИЈЕ ЗАКЉУЧЕЊЕ ЈЕ 
ДАТА ОВА САГЛАСНОСТ ПОДНЕСЕ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА, ОДНОСНО 
ЧЛАНОВА НА ОДОБРЕЊЕ. СПОРАЗУМ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ 
УНУТАР БАНКАРСКЕ ГРУПЕ МОЖЕ ПРОИЗВЕСТИ ПРАВНО ДЕЈСТВО ТЕК 
НАКОН ШТО ГА ОДОБРИ СКУПШТИНА АКЦИОНАРА, ОДНОСНО ЧЛАНОВА. 

ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ДОБИЛО САГЛАСНОСТ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
ДУЖНО ЈЕ ДА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ДОСТАВИ ТЕКСТ ЗАКЉУЧЕНОГ 
СПОРАЗУМА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ УНУТАР БАНКАРСКЕ ГРУПЕ У 
РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ЊЕГОВОГ ЗАКЉУЧЕЊА, ОДНОСНО ДА, АКО 
СПОРАЗУМ НИЈЕ ЗАКЉУЧЕН У РОКУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД ДАНА ДАВАЊА 
САГЛАСНОСТИ ИЗ ТОГ СТАВА, НАРОДНУ БАНКУ СРБИЈЕ ОБАВЕСТИ О 
РАЗЛОЗИМА ЗБОГ КОЈИХ ТАЈ СПОРАЗУМ НИЈЕ ЗАКЉУЧЕН.  

ОРГАН УПРАВЉАЊА ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА ДУЖАН ЈЕ ДА 
НАЈМАЊЕ ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ ИЗВЕШТАВА НАРОДНУ БАНКУ СРБИЈЕ И 
СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА, ОДНОСНО ЧЛАНОВА О СПРОВОЂЕЊУ 
СПОРАЗУМА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ УНУТАР БАНКАРСКЕ ГРУПЕ И О 
СПРОВОЂЕЊУ СВАКЕ ОДЛУКЕ ДОНЕТЕ У СКЛАДУ С ТИМ СПОРАЗУМОМ. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ПРОПИСУЈЕ БЛИЖЕ УСЛОВЕ ДАВАЊА 
САГЛАСНОСТИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

УСЛОВИ ПРУЖАЊА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ УНУТАР БАНКАРСКЕ 
ГРУПЕ 

127Г 

ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 127Б СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА МОЖЕ ПРУЖИТИ 
ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ НА ОСНОВУ СПОРАЗУМА ИЗ ТОГ СТАВА САМО 
АКО СУ ИСПУЊЕНИ СЛЕДЕЋИ УСЛОВИ: 

 1) РАЗУМНО ЈЕ ОЧЕКИВАТИ ДА ЋЕ ПРУЖЕНА ПОДРШКА ЗНАТНО 
СМАЊИТИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОТЕШКОЋЕ ЊЕНОГ ПРИМАОЦА; 

 2) ЦИЉ ПРУЖАЊА ОВЕ ПОДРШКЕ ЈЕСТЕ ОЧУВАЊЕ ИЛИ 
ПОНОВНО УСПОСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ ГРУПЕ У 
ЦЕЛИНИ ИЛИ БИЛО КОЈЕГ ЧЛАНА ГРУПЕ И У ИНТЕРЕСУ ЈЕ ДАВАОЦА 
ПОДРШКЕ; 

 3) ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА СЕ ПРУЖА УЗ НАКНАДУ УТВРЂЕНУ 
И ОБРАЧУНАТУ НА НАЧИН УТВРЂЕН ОВИМ СПОРАЗУМОМ; 

4) НА ОСНОВУ ПОДАТАКА ДОСТУПНИХ ОРГАНУ УПРАВЉАЊА 
ДАВАОЦА ПОДРШКЕ У ТРЕНУТКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ПРУЖАЊУ ТЕ 
ПОДРШКЕ, РАЗУМНО ЈЕ ОЧЕКИВАТИ ДА ЋЕ ЊЕН ПРИМАЛАЦ ПЛАТИТИ 
НАКНАДУ ИЗ ТАЧКЕ 3) ОВОГ СТАВА И ДА ЋЕ, АКО ЈЕ ПОДРШКА ПРУЖЕНА У 
ОБЛИКУ КРЕДИТА ИЛИ ЗАЈМА − ВРАТИТИ КРЕДИТ ИЛИ ЗАЈАМ, ОДНОСНО 
ДА ЋЕ, АКО ЈЕ ПОДРШКА ПРУЖЕНА У ОБЛИКУ ГАРАНЦИЈЕ ИЛИ СРЕДСТВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА − ИЗМИРИТИ ОБАВЕЗУ КОЈА БИ НАСТАЛА АКО ГАРАНЦИЈА 
ИЛИ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ БУДУ АКТИВИРАНИ; 

5) ПРУЖАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ НЕ БИ УГРОЗИЛО 
ЛИКВИДНОСТ ИЛИ СОЛВЕНТНОСТ ДАВАОЦА ПОДРШКЕ; 

6) ПРУЖАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ НЕ БИ УГРОЗИЛО 
СТАБИЛНОСТ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; 
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7) ДАВАЛАЦ ПОДРШКЕ У ТРЕНУТКУ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ ПОСТУПА 
У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА И ПРОПИСА НАРОДНЕ БАНКЕ 
СРБИЈЕ КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ КАПИТАЛ, ЛИКВИДНОСТ И ВЕЛИКЕ 
ИЗЛОЖЕНОСТИ, А ПРУЖАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ НЕЋЕ ДОВЕСТИ 
ДО ПОВРЕДЕ ОВИХ ОДРЕДАБА; 

8) ПРУЖАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ НЕ БИ УГРОЗИЛО 
МОГУЋНОСТ РЕСТРУКТУРИРАЊА ДАВАОЦА ПОДРШКЕ. 

ОРГАН УПРАВЉАЊА ЛИЦА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДОНОСИ 
ОДЛУКУ О ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ УНУТАР БАНКАРСКЕ ГРУПЕ 
У СКЛАДУ СА СПОРАЗУМОМ О ОВОЈ ПОДРШЦИ, У КОЈОЈ СЕ ПОСЕБНО 
МОРА ОБРАЗЛОЖИТИ ЦИЉ ПРЕДЛОЖЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ И 
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ПРУЖАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ИЗ ТОГ 
СТАВА. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ БЛИЖЕ УРЕДИТИ УСЛОВЕ ИЗ 
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.  

ПРЕТХОДНА ОЦЕНА ПРУЖАЊА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ УНУТАР 
БАНКАРСКЕ ГРУПЕ 

127Д 

ПРЕ ПРУЖАЊА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ УНУТАР БАНКАРСКЕ 
ГРУПЕ, ОРГАН УПРАВЉАЊА ЛИЦА КОЈЕ НАМЕРАВА ДА ПРУЖИ ТУ 
ПОДРШКУ ДУЖАН ЈЕ ДА ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОЈ НАМЕРИ ДОСТАВИ 
НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ. 

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НАРОЧИТО САДРЖИ 
ОБРАЗЛОЖЕН ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ИЗ ЧЛАНА 127Г СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА И 
ДЕТАЉАН ОПИС ПРЕДЛОЖЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ, УКЉУЧУЈУЋИ 
ПРИМЕРАК СПОРАЗУМА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ УНУТАР БАНКАРСКЕ 
ГРУПЕ. 

У РОКУ ОД ПЕТ РАДНИХ ДАНА ОД ПРИЈЕМА УРЕДНОГ ОБАВЕШТЕЊА 
ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ЗАБРАНИТИ 
ИЛИ ОГРАНИЧИТИ ПРУЖАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ − АКО ПРОЦЕНИ 
ДА УСЛОВИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ГРУПЕ ИЗ ЧЛАНА 127Г СТАВ 1. 
ОВОГ ЗАКОНА НИСУ ИСПУЊЕНИ.  

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ЗАБРАЊУЈЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВА ПРУЖАЊЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ УНУТАР БАНКАРСКЕ ГРУПЕ НАРОДНА БАНКА 
СРБИЈЕ БЕЗ ОДЛАГАЊА ДОСТАВЉА И РЕГУЛАТОРНОМ ТЕЛУ НАДЛЕЖНОМ 
ЗА НАДЗОР НА КОНСОЛИДОВАНОЈ ОСНОВИ, КАО И РЕГУЛАТОРНОМ ТЕЛУ 
НАДЛЕЖНОМ ЗА НАДЗОР НАД ЧЛАНОМ ГРУПЕ КОЈИ БИ ТРЕБАЛО ДА ТУ 
ПОДРШКУ ПРИМИ. 

АКО НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ НЕ ДОНЕСЕ РЕШЕЊЕ У РОКУ ИЗ 
СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА – ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 1. ТОГ ЧЛАНА МОЖЕ ПРУЖИТИ 
ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ У СКЛАДУ СА ОБАВЕШТЕЊЕМ КОЈЕ ЈЕ 
ДОСТАВИЛО НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ, АЛИ ЈЕ О ТОМЕ ДУЖНО ДА БЕЗ 
ОДЛАГАЊА ОБАВЕСТИ НАРОДНУ БАНКУ СРБИЈЕ, ОДНОСНО РЕГУЛАТОРНО 
ТЕЛО НАДЛЕЖНО ЗА НАДЗОР НА КОНСОЛИДОВАНОЈ ОСНОВИ И 
РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО НАДЛЕЖНО ЗА НАДЗОР НАД ЧЛАНОМ ГРУПЕ КОЈИ 
ПРИМА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ. 

АКО РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО У ИНОСТРАНСТВУ ОГРАНИЧИ ИЛИ 
ЗАБРАНИ ПРУЖАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПРИМАОЦУ ПОДРШКЕ ИЗ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, А ПЛАН ОПОРАВКА ГРУПЕ КАО МЕРУ ОПОРАВКА 
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ПРЕДВИЂА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ УНУТАР БАНКАРСКЕ ГРУПЕ – 
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ЗАТРАЖИТИ ОД РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА 
НАДЛЕЖНОГ ЗА НАДЗОР НА КОНСОЛИДОВАНОЈ ОСНОВИ ДА ПОКРЕНЕ 
ПОНОВНУ ПРОЦЕНУ ПЛАНА ОПОРАВКА ГРУПЕ ИЛИ, АКО ЈЕ ПЛАН 
ОПОРАВКА ИЗРАЂЕН НА ПОЈЕДИНАЧНОЈ ОСНОВИ – ДА ТАЈ ПРИМАЛАЦ 
ПОДНЕСЕ ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН ОПОРАВКА. 

ГЛАВА VА 

РЕСТРУКТУРИРАЊЕ БАНКЕ 

О Д Е Љ А К 1. 
ЦИЉЕВИ И НАЧЕЛА 

ЦИЉЕВИ РЕСТРУКТУРИРАЊА 

ЧЛАН 128А 

РЕСТРУКТУРИРАЊЕ БАНКЕ СПРОВОДИ СЕ РАДИ: 

  1) ОСТВАРИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ КРИТИЧНИХ 
ФУНКЦИЈА БАНКЕ; 

 2) ИЗБЕГАВАЊА ЗНАТНОГ НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА НА 
СТАБИЛНОСТ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА; 

 3) ЗАШТИТЕ БУЏЕТСКИХ И ДРУГИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА; 

 4) ЗАШТИТЕ ДЕПОНЕНАТА И ИНВЕСТИТОРА;  

 5) ЗАШТИТЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА И ДРУГЕ ИМОВИНЕ 
КЛИЈЕНАТА. 

ЦИЉЕВИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЦИЉЕВИ 
РЕСТРУКТУРИРАЊА) ЈЕДНАКОГ СУ ЗНАЧАЈА А СПРОВОЂЕЊЕМ ПОСТУПКА 
РЕСТРУКТУРИРАЊА ОДРЕЂУЈЕ СЕ НАЧИН ЊИХОВОГ МЕЂУСОБНОГ 
УСКЛАЂИВАЊА У ЗАВИСНОСТИ ОД ОКОЛНОСТИ СВАКОГ ПОЈЕДИНАЧНОГ 
СЛУЧАЈА. 

НАЧЕЛА ПОСТУПКА РЕСТРУКТУРИРАЊА 

ЧЛАН 128Б 

 ПОСТУПАК РЕСТРУКТУРИРАЊА СПРОВОДИ СЕ У СКЛАДУ СА 
СЛЕДЕЋИМ НАЧЕЛИМА: 

 1) ГУБИТКЕ ПРВО СНОСЕ АКЦИОНАРИ БАНКЕ; 

 2) ПОВЕРИОЦИ БАНКЕ СНОСЕ ГУБИТКЕ НАКОН АКЦИОНАРА, И 
ТО ТАКО ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ ЈЕДНАК ТРЕТМАН ПОВЕРИЛАЦА ЧИЈА СУ 
ПОТРАЖИВАЊА У ИСТОМ ИСПЛАТНОМ РЕДУ У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ 
ПРЕМА ЗАКОНУ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ СТЕЧАЈ И ЛИКВИДАЦИЈА БАНАКА И 
ДРУШТАВА ЗА ОСИГУРАЊЕ, ОСИМ АКО ОВИМ ЗАКОНОМ НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ 
УРЕЂЕНО; 

 3) АКЦИОНАРИ И ПОВЕРИОЦИ БАНКЕ НЕ МОГУ ДА ПРЕТРПЕ 
ГУБИТКЕ ВЕЋЕ ОД ОНИХ КОЈЕ БИ ПРЕТРПЕЛИ У СЛУЧАЈУ СПРОВОЂЕЊА 
СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА НАД БАНКОМ; 

 4) ОСИГУРАНИ ДЕПОЗИТИ СУ ПОТПУНО ЗАШТИЋЕНИ ДО 
ВИСИНЕ ОСИГУРАНОГ ИЗНОСА УТВРЂЕНОГ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА; 

 5) ЧЛАНОВИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА БАНКОМ СЕ РАЗРЕШАВАЈУ, 
ОСИМ АКО ОВИМ ЗАКОНОМ НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ УРЕЂЕНО; 
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 6) ЧЛАНОВИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА БАНКОМ И ЛИЦА НА 
РУКОВОДЕЋЕМ ПОЛОЖАЈУ У БАНЦИ ДУЖНИ СУ ДА ОБЕЗБЕДЕ СВУ 
ПОМОЋ КОЈА ЈЕ НЕОПХОДНА ДА БИ СЕ ОСТВАРИЛИ ЦИЉЕВИ 
РЕСТРУКТУРИРАЊА;  

 7) ЧЛАНОВИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА БАНКОМ И ДРУГА ЛИЦА КОЈА 
СУ ДОПРИНЕЛА ДА БАНКА ИСПУНИ УСЛОВ ИЗ ЧЛАНА 128Ж СТАВ 1. ТАЧКА 
1) ОВОГ ЗАКОНА ОДГОВАРАЈУ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, ЗА ПРОПУСТЕ У 
СВОМ РАДУ И ШТЕТУ КОЈУ СУ ПРОУЗРОКОВАЛИ; 

 8) ПРИМЕЊУЈУ СЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ АКЦИОНАРА И ПОВЕРИЛАЦА 
БАНКЕ, КАО И ТРЕЋИХ ЛИЦА, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ; 

 9) АКО СЕ РЕСТРУКТУРИРАЊЕ СПРОВОДИ НАД ЧЛАНОМ 
БАНКАРСКЕ ГРУПЕ, УМАЊУЈУ СЕ НЕГАТИВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ 
РЕСТРУКТУРИРАЊА ПО ДРУГЕ ЧЛАНОВЕ БАНКАРСКЕ ГРУПЕ И 
СТАБИЛНОСТ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА. 

 

О Д Е Љ А К 2. 
ПЛАНИРАЊЕ РЕСТРУКТУРИРАЊА 
ПЛАН РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКЕ 

ЧЛАН 128В 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ПЛАН РЕСТРУКТУРИРАЊА ЗА 
СВАКУ БАНКУ. 

ПЛАНОМ РЕСТРУКТУРИРАЊА ПРЕДВИЂЕНИ СУ ПРИМЕНА 
ОДГОВАРАЈУЋИХ ИНСТРУМЕНАТА И МЕРА РЕСТРУКТУРИРАЊА И 
ВРШЕЊЕ ОВЛАШЋЕЊА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ НАКОН ДОНОШЕЊА 
ОДЛУКЕ О РЕСТРУКТУРИРАЊУ, АКО БУДУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА 
РЕСТРУКТУРИРАЊЕ БАНКЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

ПРИ ДОНОШЕЊУ ОДЛУКЕ О РЕСТРУКТУРИРАЊУ БАНКЕ, ОДНОСНО 
О ПРИМЕНИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ИНСТРУМЕНАТА РЕСТРУКТУРИРАЊА, 
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ НИЈЕ ДУЖНА ДА ПРИМЕНИ ИНСТРУМЕНТЕ 
РЕСТРУКТУРИРАЊА ПРЕДВИЂЕНЕ ПЛАНОМ РЕСТРУКТУРИРАЊА ЗА ТУ 
БАНКУ.  

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ АЖУРИРА ПЛАНОВЕ РЕСТРУКТУРИРАЊА 
НАЈМАЊЕ ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ. 

 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ЈЕ ДУЖНА ДА ПЛАН 
РЕСТРУКТУРИРАЊА АЖУРИРА И У СЛУЧАЈУ ПРОМЕНЕ ПРАВНЕ ИЛИ 
ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ БАНКЕ, ПРОМЕНЕ У ЊЕНОМ ПОСЛОВАЊУ 
ИЛИ ЊЕНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА, КАДА ОВЕ ПРОМЕНЕ ИМАЈУ 
МАТЕРИЈАЛНИ ЗНАЧАЈ ЗА ПРИМЕНУ ПЛАНА РЕСТРУКТУРИРАЊА, КАО И У 
СЛУЧАЈУ ДРУГИХ ПРОМЕНА КОЈЕ УТИЧУ НА САДРЖИНУ ТОГ ПЛАНА И 
МОГУЋНОСТ ЊЕГОВЕ ПРИМЕНЕ. 

ПЛАН РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКЕ НАРОЧИТО САДРЖИ: 

1) КРАТАК ПРИКАЗ КЉУЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА ПЛАНА 
РЕСТРУКТУРИРАЊА; 

  2) КРАТАК ПРИКАЗ БИТНИХ ПРОМЕНА КОЈЕ СУ НАСТУПИЛЕ У 
БАНЦИ НАКОН ПОСЛЕДЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА РЕСТРУКТУРИРАЊА; 

  3)   ПРИКАЗ НАЧИНА НА КОЈИ БИ,  У МЕРИ У КОЈОЈ ЈЕ ТО 
НЕОПХОДНО, БАНКА МОГЛА ОДВОЈИТИ КРИТИЧНЕ ФУНКЦИЈЕ И КЉУЧНЕ 
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ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ ОД ОСТАЛИХ ПОСЛОВА, КАКО БИ ОБЕЗБЕДИЛА 
КОНТИНУИТЕТ ПОСЛОВАЊА У СЛУЧАЈУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА 
РЕСТРУКТУРИРАЊЕ;  

  4)  РОКОВЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ БИТНИХ ЕЛЕМЕНАТА ПЛАНА 
РЕСТРУКТУРИРАЊА; 

5) ДЕТАЉАН ОПИС ПРОЦЕНЕ МОГУЋНОСТИ РЕСТРУКТУРИРАЊА И 
ОПИС МЕРА ПОТРЕБНИХ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПРЕПРЕКА ЗА 
РЕСТРУКТУРИРАЊЕ, УТВРЂЕНИХ У СКЛАДУ С ЧЛАНОМ 128Ђ ОВОГ 
ЗАКОНА;  

6) ОПИС ПРОЦЕДУРА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ 
КРИТИЧНИХ ФУНКЦИЈА, КЉУЧНИХ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ И ИМОВИНЕ 
БАНКЕ; 

7) ДЕТАЉАН ОПИС НАЧИНА НА КОЈИ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ 
КОНТИНУИРАНО ПРИБАВЉАЊЕ АЖУРИРАНИХ ИНФОРМАЦИЈА И 
ПОДАТАКА ОД БАНКЕ;  

8) ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАЧИНА НА КОЈИ ЋЕ СЕ ОБЕЗБЕДИТИ 
ФИНАНСИРАЊЕ ПРИМЕНЕ РАЗЛИЧИТИХ МОГУЋНОСТИ (ОПЦИЈА) И 
ИНСТРУМЕНАТА РЕСТРУКТУРИРАЊА ПРЕДВИЂЕНИХ ПЛАНОМ 
РЕСТРУКТУРИРАЊА, КОЈЕ СЕ НЕ МОЖЕ ЗАСНИВАТИ НА ПРЕТПОСТАВЦИ 
КОРИШЋЕЊА ВАНРЕДНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ, КРЕДИТА ЗА 
ОДРЖАВАЊЕ ЛИКВИДНОСТИ ИЛИ КРЕДИТА ЗА ЛИКВИДНОСТ СА 
СРЕДСТВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА, РОКОМ ОТПЛАТЕ И КАМАТНИМ СТОПАМА 
КОЈИ ОДСТУПАЈУ ОД УОБИЧАЈЕНИХ; 

9) ДЕТАЉАН ОПИС РАЗЛИЧИТИХ МОГУЋНОСТИ ЗА ПРИМЕНУ 
ИНСТРУМЕНАТА РЕСТРУКТУРИРАЊА, С РОКОВИМА ЗА ЊИХОВО 
СПРОВОЂЕЊЕ, А НА ОСНОВУ РАЗМАТРАЊА РАЗЛИЧИТИХ СИТУАЦИЈА У 
КОЈИМА МОГУ НАСТУПИТИ ОЗБИЉНИ МАКРОЕКОНОМСКИ И 
ФИНАНСИЈСКИ ПОРЕМЕЋАЈИ ЗНАЧАЈНИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ТЕ БАНКЕ; 

10) ОПИС МОГУЋИХ СИСТЕМСКИХ ПОСЛЕДИЦА РЕСТРУКТУРИРАЊА 
БАНКЕ; 

11) ОПИС РАЗЛИЧИТИХ МОГУЋНОСТИ ЗА ОЧУВАЊЕ ПРИСТУПА 
ПЛАТНИМ УСЛУГАМА И СИСТЕМИМА И ОЦЕНУ ПРЕНОСИВОСТИ 
СРЕДСТАВА КЛИЈЕНАТА; 

12) АНАЛИЗУ ПОСЛЕДИЦА ПЛАНА РЕСТРУКТУРИРАЊА НА 
ЗАПОСЛЕНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И АНАЛИЗУ ТРОШКОВА КОЈИ ПОВОДОМ ТОГА 
МОГУ НАСТАТИ;  

13) ПЛАН ПРУЖАЊА ИНФОРМАЦИЈА СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ 
ИНФОРМИСАЊА И ЈАВНОСТИ У ВЕЗИ С РЕСТРУКТУРИРАЊЕМ БАНКЕ;  

14) МИНИМАЛНЕ ЗАХТЕВЕ ЗА КАПИТАЛОМ И ПОДОБНИМ 
ОБАВЕЗАМА ИЗ ЧЛАНА 128О И РОК У КОЈЕМ ЈЕ БАНКА ДУЖНА ДА 
ДОСТИГНЕ ПРОПИСАНИ НИВО ТИХ ЗАХТЕВА; 

15) ОПИС АКТИВНОСТИ И СИСТЕМА У БАНЦИ КОЈИ СУ НЕОПХОДНИ 
ЗА КОНТИНУИРАНО ОБАВЉАЊЕ ОПЕРАТИВНИХ ПОСЛОВА БАНКЕ; 

16) АНАЛИЗУ О ТОМЕ КАДА, КАКО И ПОД КОЈИМ УСЛОВИМА БАНКА 
МОЖЕ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ КРЕДИТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 
ЛИКВИДНОСТИ ИЛИ ДРУГИХ ОЛАКШИЦА КОЈЕ МОЖЕ ОДОБРИТИ НАРОДНА 
БАНКА СРБИЈЕ, КАО И КАКВА БИ СЕ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ ТИХ КРЕДИТА И ОЛАКШИЦА ОЧЕКИВАЛА. 
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 НАКОН ИЗРАДЕ ПЛАНА РЕСТРУКТУРИРАЊА, НАРОДНА БАНКА 
СРБИЈЕ ДОСТАВЉА БАНЦИ ПОДАТКЕ ИЗ СТАВА 6. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА. 

 БАНКА ЈЕ ДУЖНА ДА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ, НА ЊЕН 
ЗАХТЕВ, ПРУЖИ СВУ ПОТРЕБНУ ПОМОЋ, КАО И ИНФОРМАЦИЈЕ И 
ПОДАТКЕ КОЈИ СУ ЈОЈ ПОТРЕБНИ У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ И АЖУРИРАЊА 
ПЛАНА РЕСТРУКТУРИРАЊА. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ САДРЖАЈ 
ИНФОРМАЦИЈА И ПОДАТАКА ИЗ СТАВА 8. ОВОГ ЧЛАНА, КАО И НАЧИН И 
РОКОВЕ ЗА ЊИХОВО ДОСТАВЉАЊЕ. 

 

 

 

ПЛАН РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ 

ЧЛАН 128Г 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ПЛАН РЕСТРУКТУРИРАЊА 
БАНКАРСКЕ ГРУПЕ НАД КОЈОМ ВРШИ НАДЗОР НА КОНСОЛИДОВАНОЈ 
ОСНОВИ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 
ПЛАН РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ), КОЈИ ОБУХВАТА 
РЕСТРУКТУРИРАЊЕ БИЛО НАЈВИШЕГ МАТИЧНОГ ДРУШТВА БАНКАРСКЕ 
ГРУПЕ, БИЛО ДРУГИХ ЧЛАНОВА ТЕ ГРУПЕ. 

НА ИЗРАДУ ПЛАНА РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ СХОДНО 
СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 128В СТ. 1. ДО 4. ОВОГ ЗАКОНА. 

ПЛАН РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ НАРОЧИТО САДРЖИ: 

1) ОПИС АКТИВНОСТИ И МЕРА КОЈЕ ЋЕ СЕ ПРЕДУЗЕТИ ПРЕМА 
ЧЛАНОВИМА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ;  

2) ДЕТАЉАН ОПИС РАЗЛИЧИТИХ МОГУЋНОСТИ ЗА ПРИМЕНУ 
ИНСТРУМЕНАТА РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ НА ОСНОВУ 
РАЗМАТРАЊА РАЗЛИЧИТИХ СИТУАЦИЈА У КОЈИМА МОГУ НАСТУПИТИ 
ОЗБИЉНИ МАКРОЕКОНОМСКИ И ФИНАНСИЈСКИ ПОРЕМЕЋАЈИ ЗНАЧАЈНИ 
ЗА ПОСЛОВАЊЕ ТЕ ГРУПЕ; 

3) ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАЧИНА НА КОЈИ ЋЕ СЕ ОБЕЗБЕДИТИ 
ФИНАНСИРАЊЕ ПРИМЕНЕ РАЗЛИЧИТИХ МОГУЋНОСТИ (ОПЦИЈА) И 
ИНСТРУМЕНАТА РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ ПРЕДВИЂЕНИХ 
ОВИМ ПЛАНОМ, КОЈЕ СЕ НЕ МОЖЕ ЗАСНИВАТИ НА ПРЕТПОСТАВЦИ 
КОРИШЋЕЊА ВАНРЕДНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ, КРЕДИТА ЗА 
ОДРЖАВАЊЕ ЛИКВИДНОСТИ ИЛИ КРЕДИТА ЗА ЛИКВИДНОСТ СА 
СРЕДСТВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА, РОКОМ ОТПЛАТЕ И КАМАТНИМ СТОПАМА 
КОЈИ ОДСТУПАЈУ ОД УОБИЧАЈЕНИХ; 

4) ПРОЦЕНУ МОГУЋНОСТИ ПРЕДУЗИМАЊА МЕЂУСОБНО 
УСКЛАЂЕНИХ АКТИВНОСТИ И МЕРА ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ БАНКАРСКЕ 
ГРУПЕ КАДА НАДЗОР НАД ЊЕНИХ ЧЛАНОВИМА НЕ ВРШИ САМО НАРОДНА 
БАНКА СРБИЈЕ, УКЉУЧУЈУЋИ МЕРЕ ПРОДАЈЕ ГРУПЕ У ЦЕЛИНИ ТРЕЋЕМ 
ЛИЦУ И РАЗДВАЈАЊЕ КЉУЧНИХ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ 
ОБАВЉАЈУ ОДРЕЂЕНИ ЧЛАНОВИ ТЕ ГРУПЕ, КАО И ОПИС МЕРА 
ПОТРЕБНИХ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПРЕПРЕКА ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ПОСЕБНО 
У ВЕЗИ С МЕЂУСОБНИМ УСКЛАЂИВАЊЕМ АКТИВНОСТИ РАЗЛИЧИТИХ 
НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА; 
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5) ОПИС МОГУЋНОСТИ САРАДЊЕ СА СТРАНИМ РЕГУЛАТОРНИМ 
ТЕЛИМА И ТЕЛИМА НАДЛЕЖНИМ ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ, А У ВЕЗИ С 
РЕСТРУКТУРИРАЊЕМ БАНКАРСКЕ ГРУПЕ, КАДА ЧЛАНОВИ БАНКАРСКЕ 
ГРУПЕ ИМАЈУ СЕДИШТЕ ИЗВАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ;  

6) ОПИС МЕРА ЗА ОДВАЈАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ФУНКЦИЈА ИЛИ 
ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ СУ НЕОПХОДНЕ РАДИ ОТКЛАЊАЊА 
ПРЕПРЕКА ЗА НЕСМЕТАНО РЕСТРУКТУРИРАЊЕ БАНКАРСКЕ ГРУПЕ; 

7) ОПИС ДРУГИХ МЕРА И АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЋЕ ПРЕДУЗЕТИ РАДИ 
РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ А КОЈЕ НИСУ ИЗРИЧИТО 
УТВРЂЕНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ. 

ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 128В СТ. 7. И 8. ОВОГ ЗАКОНА СХОДНО СЕ 
ПРИМЕЊУЈУ НА ОБАВЕЗЕ НАЈВИШЕГ МАТИЧНОГ ДРУШТВА И ЧЛАНА 
БАНКАРСКЕ ГРУПЕ КАДА НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ПЛАН 
РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ. 

ПРОЦЕНА МОГУЋНОСТИ РЕСТРУКТУРИРАЊА  

ЧЛАН 128Д 

ПРИ ИЗРАДИ И АЖУРИРАЊУ ПЛАНА РЕСТРУКТУРИРАЊА НАРОДНА 
БАНКА СРБИЈЕ ПРОЦЕЊУЈЕ ДА ЛИ ЈЕ БАНКУ МОГУЋЕ РЕСТРУКТУРИРАТИ, 
ИДЕНТИФИКУЈЕ И АНАЛИЗИРА ПРЕПРЕКЕ ЗА ЊЕНО РЕСТРУКТУРИРАЊЕ, 
ОДНОСНО УТВРЂУЈЕ КОЈЕ МЕРЕ СЕ МОГУ ПРЕДУЗЕТИ КАКО БИ СЕ ТЕ 
ПРЕПРЕКЕ ОТКЛОНИЛЕ.  

СМАТРАЋЕ СЕ ДА ЈЕ БАНКУ МОГУЋЕ РЕСТРУКТУРИРАТИ АКО ЈЕ 
НАД ЊОМ МОГУЋЕ СПРОВЕСТИ ПОСТУПАК СТЕЧАЈА ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈЕ 
ИЛИ ПОСТУПАК РЕСТРУКТУРИРАЊА, ПОД УСЛОВОМ ДА СПРОВОЂЕЊЕ 
ТИХ ПОСТУПАКА, У МЕРИ У КОЈОЈ ЈЕ ТО МОГУЋЕ, НЕ ДОВЕДЕ ДО 
НАСТУПАЊА ЗНАЧАЈНИХ НЕГАТИВНИХ ПОСЛЕДИЦА НА СТАБИЛНОСТ 
ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА И ДА СЕ ЊИХОВИМ СПРОВОЂЕЊЕМ 
ОБЕЗБЕЂУЈЕ КОНТИНУИТЕТ ОБАВЉАЊА КРИТИЧНИХ ФУНКЦИЈА БАНКЕ. 

ПРИ ПРОЦЕНИ МОГУЋНОСТИ РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКЕ, НАРОДНА 
БАНКА СРБИЈЕ НАРОЧИТО УЗИМА У ОБЗИР: 

1) МОГУЋНОСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА РЕСТРУКТУРИРАЊА 
ПРИМЕНОМ РАСПОЛОЖИВИХ ИНСТРУМЕНАТА РЕСТРУКТУРИРАЊА;  

2) ПОСЛЕДИЦЕ РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКЕ НА СТАБИЛНОСТ 
ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА, ПРИВРЕДУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ПОВЕРЕЊЕ 
ГРАЂАНА У БАНКАРСКИ СИСТЕМ, КАО И ТО ДА ЛИ ЋЕ ПРИМЕНА 
ИНСТРУМЕНАТА РЕСТРУКТУРИРАЊА СПРЕЧИТИ ШИРЕЊЕ НЕГАТИВНИХ 
ПОСЛЕДИЦА НЕСПОСОБНОСТИ БАНКЕ ДА НАСТАВИ ДА ПОСЛУЈЕ НА 
БАНКАРСКИ СИСТЕМ; 

3) ПОСЛЕДИЦЕ РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКЕ НА ПОВЕРИОЦЕ, 
ДЕПОНЕНТЕ, УГОВОРНЕ СТРАНЕ И ЗАПОСЛЕНЕ;  

4) ПОСЛЕДИЦЕ РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКЕ НА НЕСМЕТАНО 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПЛАТНОГ СИСТЕМА И СИСТЕМА ЗА ПОРАВНАЊЕ 
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ;  

5) СПОСОБНОСТ БАНКЕ ДА ОБЕЗБЕДИ КОНТИНУИТЕТ ОБАВЉАЊА 
КРИТИЧНИХ ФУНКЦИЈА И КЉУЧНИХ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ; 

6) НИВО УСКЛАЂЕНОСТИ ПРАВНЕ И ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ 
С КРИТИЧНИМ ФУНКЦИЈАМА И КЉУЧНИМ ПОСЛОВНИМ АКТИВНОСТИМА 
КОЈЕ СЕ ОБАВЉАЈУ У БАНЦИ; 
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7) СПОСОБНОСТ БАНКЕ ДА У СКЛАДУ С ВЕЋ ЗАКЉУЧЕНИМ 
ПОСЛОВИМА И МОГУЋНОСТИМА ОБЕЗБЕДИ МИНИМАЛНЕ КАДРОВСКЕ И 
ИНФРАСТРУКТУРНЕ КАПАЦИТЕТЕ, КАО И ФИНАНСИРАЊЕ, ЛИКВИДНОСТ И 
КАПИТАЛ КОЈИ СУ ДОВОЉНИ ДА ОДРЖАВАЈУ КРИТИЧНЕ ФУНКЦИЈЕ И 
КЉУЧНЕ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ; 

8) ОДВОЈЕНОСТ КЉУЧНИХ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ ОД ОСТАЛИХ 
АКТИВНОСТИ БАНКЕ; 

9) ПРИМЕНЉИВОСТ ПРОЦЕДУРА И МЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
РИЗИЦИМА; 

10) ИЗНОС И ВРСТУ ПОДОБНИХ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 128Њ ОВОГ 
ЗАКОНА; 

11) АДЕКВАТНОСТ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ИНФОРМАЦИОНОГ 
СИСТЕМА У ВЕЗИ СА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕМ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА И 
ПОДАЦИМА НЕОПХОДНИМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
РЕСТРУКТУРИРАЊА.  

 
ПРОЦЕНА МОГУЋНОСТИ РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКЕ НЕ МОЖЕ СЕ 

ЗАСНИВАТИ НА ПРЕТПОСТАВЦИ КОРИШЋЕЊА ВАНРЕДНЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ПОДРШКЕ, КРЕДИТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИКВИДНОСТИ ИЛИ КРЕДИТА ЗА 
ЛИКВИДНОСТ СА СРЕДСТВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА, РОКОМ ОТПЛАТЕ И 
КАМАТНИМ СТОПАМА КОЈИ ОДСТУПАЈУ ОД УОБИЧАЈЕНИХ. 

ПРИ ИЗРАДИ И АЖУРИРАЊУ ПЛАНА РЕСТРУКТУРИРАЊА 
БАНКАРСКЕ ГРУПЕ, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ПРОЦЕЊУЈЕ МОГУЋНОСТ 
РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ СХОДНОМ ПРИМЕНОМ СТ. 1. ДО 4. 
ОВОГ ЧЛАНА. 

ОТКЛАЊАЊЕ ПРЕПРЕКА ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ  

ЧЛАН 128Ђ 

АКО У СКЛАДУ С ЧЛАНОМ 128Д ОВОГ ЗАКОНА ПРОЦЕНИ ДА 
ПОСТОЈЕ ЗНАЧАЈНЕ ПРЕПРЕКЕ ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ БАНКЕ, НАРОДНА 
БАНКА СРБИЈЕ ЋЕ БАНЦИ РЕШЕЊЕМ НАЛОЖИТИ ДА ЈОЈ ДОСТАВИ 
ПРЕДЛОГ МОГУЋИХ МЕРА ЗА РЕШАВАЊЕ ИЛИ ОТКЛАЊАЊЕ ОВИХ 
ПРЕПРЕКА, И ТО У РОКУ ОД ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ТОГ 
РЕШЕЊА. 

АКО ОЦЕНИ ДА МЕРЕ КОЈЕ ЈЕ БАНКА ПРЕДЛОЖИЛА У СКЛАДУ СА 
СТАВОМ 1. ОВОГ ЧЛАНА НЕ МОГУ ЕФЕКТИВНО УМАЊИТИ, ОДНОСНО 
ОТКЛОНИТИ ПРЕПРЕКЕ ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
ДОНЕЋЕ РЕШЕЊЕ КОЈИМ ЋЕ БАНЦИ НАЛОЖИТИ ДА ПРЕДУЗМЕ ДРУГЕ 
МЕРЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ИЛИ ОТКЛАЊАЊЕ ПРЕПРЕКА ИЗ ТОГ СТАВА И 
УТВРДИТИ РОКОВЕ ЗА ПРИМЕНУ ТИХ МЕРА. 

У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
МОЖЕ НАРОЧИТО НАЛОЖИТИ БАНЦИ: 

1) ДА ИЗМЕНИ СПОРАЗУМ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ УНУТАР 
БАНКАРСКЕ ГРУПЕ ИЛИ РАЗМОТРИ ЗАКЉУЧЕЊЕ ТОГ СПОРАЗУМА АКО 
ВЕЋ НИЈЕ ЗАКЉУЧЕН, ОДНОСНО ДА ЗАКЉУЧИ УГОВОР О ПРУЖАЊУ 
ОДГОВАРАЈУЋИХ УСЛУГА БИЛО УНУТАР ГРУПЕ БИЛО С ТРЕЋИМ ЛИЦИМА; 

2) ДА ОГРАНИЧИ ИЗЛОЖЕНОСТ ПРЕМА ЈЕДНОМ ЛИЦУ ИЛИ ГРУПИ 
ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА;  

3) ДА РЕДОВНО ДОСТАВЉА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОДАТКЕ 
ЗНАЧАЈНЕ ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ БАНКЕ ИЛИ ДА ДОСТАВИ ОДРЕЂЕНЕ 
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ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОДАТКЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА ТО РЕСТРУКТУРИРАЊЕ У 
ПОЈЕДИНАЧНОМ СЛУЧАЈУ; 

4)  ДА ОТУЂИ ОДРЕЂЕНИ ДЕО ИМОВИНЕ; 

5) ДА ОГРАНИЧИ ИЛИ ПРЕСТАНЕ ДА ОБАВЉА ИЛИ РАЗВИЈА 
ОДРЕЂЕНУ ВРСТУ ПОСЛОВА, ОДНОСНО ДА НЕ ЗАПОЧИЊЕ НОВЕ 
ПОСЛОВЕ ИЛИ ДА ПРЕСТАНЕ ДА ИХ ДАЉЕ РАЗВИЈА;  

6) ДА ИЗВРШИ, ОДНОСНО ОБЕЗБЕДИ ОДГОВАРАЈУЋЕ ПРАВНЕ 
И/ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПРОМЕНЕ БАНКЕ И/ИЛИ БИЛО КОГ ДРУГОГ ЧЛАНА 
БАНКАРСКЕ ГРУПЕ КОЈОЈ ОВА БАНКА ПРИПАДА, КАКО БИ СЕ СМАЊИЛА 
СЛОЖЕНОСТ ТЕ БАНКЕ И/ИЛИ ГРУПЕ И ОМОГУЋИЛО ОДВАЈАЊЕ ЊЕНИХ 
КРИТИЧНИХ ФУНКЦИЈА ОД ОСТАЛИХ ПОСЛОВА ТОКОМ СПРОВОЂЕЊА 
ПОСТУПКА РЕСТРУКТУРИРАЊА;  

7) ДА ОБЕЗБЕДИ ПОДОБНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА КОЈИ 
ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛ. 128Њ И 128О ОВОГ ЗАКОНА;  

8) ДА ПРЕДУЗМЕ ДРУГЕ МЕРЕ РАДИ ИСПУЊЕЊА МИНИМАЛНОГ 
ЗАХТЕВА ЗА КАПИТАЛОМ И ОБАВЕЗАМА ИЗ ТАЧКЕ 7) ОВОГ СТАВА, КОЈИ СУ 
ПРОПИСАНИ У ЧЛАНУ 128О ОВОГ ЗАКОНА. 

ПРИ ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, НАРОДНА 
БАНКА СРБИЈЕ ОЦЕЊУЈЕ МОГУЋЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПРЕМЕНЕ МЕРА ИЗ ТОГ 
РЕШЕЊА НА СТАБИЛНОСТ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА И НА ПОСЛОВАЊЕ И 
СТАБИЛНОСТ БАНКЕ. 

БАНКА ЈЕ ДУЖНА ДА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ДОСТАВИ ПЛАН ЗА 
УСКЛАЂИВАЊЕ С МЕРАМА УТВРЂЕНИМ У РЕШЕЊУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ 
ЧЛАНА, У РОКУ ОД МЕСЕЦ ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ТОГ РЕШЕЊА. 

НА ОТКЛАЊАЊЕ ПРЕПРЕКА ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ БАНКАРСКЕ 
ГРУПЕ СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ СТ. 1. ДО 5. ОВОГ ЧЛАНА. 

ПРЕМА ЧЛАНУ БАНКАРСКЕ ГРУПЕ СА СЕДИШТЕМ У РЕПУБЛИЦИ 
СРБИЈИ НАД КОЈИМ НЕ ВРШИ НАДЗОР НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
ПРЕДУЗЕЋЕ МЕРЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА НАКОН ПРИБАВЉАЊА МИШЉЕЊА ОД 
РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА КОЈЕ ВРШИ НАДЗОР НАД ПОСЛОВАЊЕМ ТОГ ЧЛАНА. 

О Д Е Љ А К 3. 

ОТПИС И КОНВЕРЗИЈА КАПИТАЛА 
ЧЛАН 128Е 

ПРЕ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА РЕСТРУКТУРИРАЊА НАРОДНА БАНКА 
СРБИЈЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ ОТПИС ОДГОВАРАЈУЋИХ ЕЛЕМЕНАТА 
КАПИТАЛА БАНКЕ ИЛИ ЊИХОВУ КОНВЕРЗИЈУ У АКЦИЈЕ ИЛИ ДРУГЕ 
ВЛАСНИЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ ТЕ БАНКЕ, А НАКОН ПОКРЕТАЊА ТОГ 
ПОСТУПКА ОТПИС ИЛИ КОНВЕРЗИЈУ КАПИТАЛА ВРШИ ПРЕ ПРИМЕНЕ 
ОДГОВАРАЈУЋЕГ ИНСТРУМЕНТА РЕСТРУКТУРИРАЊА. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ДОНЕТИ РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ВРШИ 
ОТПИС ИЛИ КОНВЕРЗИЈА КАПИТАЛА БАНКЕ ПРЕ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА 
РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКЕ АКО ЈЕ УТВРДИЛА ДА ЈЕ ИСПУЊЕН НАЈМАЊЕ 
ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ УСЛОВА: 

1) ИСПУЊЕНИ СУ УСЛОВИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА 
РЕСТРУКТУРИРАЊА ИЗ ЧЛАНА 128Ж ОВОГ ЗАКОНА; 

2) БАНКА ВЕРОВАТНО НЕЋЕ МОЋИ ДА НАСТАВИ ДА ПОСЛУЈЕ У 
СМИСЛУ ЧЛАНА 128Ж ОВОГ ЗАКОНА АКО СЕ НЕ ИЗВРШИ ОВАЈ ОТПИС ИЛИ 
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КОНВЕРЗИЈА, А НИЈЕ ВЕРОВАТНО ДА БИ БИЛО КОЈА ДРУГА МЕРА БАНКЕ 
ИЛИ ЛИЦА ИЗ ПРИВАТНОГ СЕКТОРА, НИТИ МЕРА ПРЕДУЗЕТА У ПОСТУПКУ 
КОНТРОЛЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, ОСИМ ТОГ ОТПИСА, ОДНОСНО 
КОНВЕРЗИЈЕ, МОГЛА У РАЗУМНОМ РОКУ ОТКЛОНИТИ СМЕТЊЕ ЗА 
НАСТАВАК ПОСЛОВАЊА БАНКЕ, УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР СВЕ ОКОЛНОСТИ 
ПОЈЕДИНАЧНОГ СЛУЧАЈА; 

3) АКО ЈЕ БАНКА ЗАТРАЖИЛА ВАНРЕДНУ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ, 
ОСИМ У СЛУЧАЈУ ИЗ ЧЛАНА 128Ж СТАВ 2.  ТАЧКА 4)  ПОДТАЧ.  1),  2)  И 3)  
ОВОГ ЗАКОНА. 

ОТПИС И КОНВЕРЗИЈА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВРШЕ СЕ БЕЗ 
САГЛАСНОСТИ АКЦИОНАРА, ДЕПОНЕНАТА И ДРУГИХ ПОВЕРИЛАЦА БАНКЕ 
ИЛИ БИЛО КОГ ТРЕЋЕГ ЛИЦА.  

ПРЕ НЕГО ШТО ИЗВРШИ ОТПИС ИЛИ КОНВЕРЗИЈУ ИЗ СТАВА 1. 
ОВОГ ЧЛАНА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ДУЖНА ЈЕ ДА ОБЕЗБЕДИ 
НЕЗАВИСНУ ПРОЦЕНУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА БАНКЕ ИЗ ЧЛАНА 128З ОВОГ 
ЗАКОНА, НА ОСНОВУ КОЈЕ СЕ ВРШИ ОБРАЧУН ИЗНОСА ОТПИСА, 
ОДНОСНО НИВОА КОНВЕРЗИЈЕ ЕЛЕМЕНАТА КАПИТАЛА ПОТРЕБНОГ ЗА 
ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА И/ИЛИ ДОКАПИТАЛИЗАЦИЈУ БАНКЕ. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ВРШИ ОТПИС, ОДНОСНО КОНВЕРЗИЈУ 
КАПИТАЛА БАНКЕ ПРЕМА СЛЕДЕЋЕМ РЕДОСЛЕДУ:  

1) ПРВО СЕ УМАЊУЈЕ ОСНОВНИ КАПИТАЛ, СРАЗМЕРНО ИЗНОСУ 
ГУБИТАКА ДО ИЗНОСА ТОГ КАПИТАЛА, А НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ПРЕМА 
АКЦИОНАРИМА БАНКЕ ПРЕДУЗИМА ЈЕДНУ ИЛИ ОБЕ МЕРЕ ИЗ ЧЛАНА 128Р 
СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА; 

2) ЕЛЕМЕНТИ ДОПУНСКОГ КАПИТАЛА ОТПИСУЈУ СЕ И/ИЛИ 
КОНВЕРТУЈУ У АКЦИЈЕ БАНКЕ КОЈЕ СЕ МОГУ УКЉУЧИТИ У ОСНОВНИ 
КАПИТАЛ БАНКЕ У МЕРИ У КОЈОЈ ЈЕ ТО ПОТРЕБНО ЗА ОСТВАРЕЊЕ 
ЦИЉЕВА РЕСТРУКТУРИРАЊА ИЛИ ДО УКУПНОГ ИЗНОСА ТИХ ЕЛЕМЕНАТА 
КАПИТАЛА, У ЗАВИСНОСТИ ОД ТОГА ШТА ЈЕ МАЊЕ. 

У СЛУЧАЈУ ОТПИСА ЕЛЕМЕНАТА КАПИТАЛА ПРЕСТАЈУ ОБАВЕЗЕ ПО 
ТОМ ОСНОВУ ПРЕМА ИМАОЦУ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ЕЛЕМЕНТА КАПИТАЛА У 
ОТПИСАНОМ ИЗНОСУ ТОГ ЕЛЕМЕНТА, ОСИМ ВЕЋ ОБРАЧУНАТИХ 
ОБАВЕЗА, А ОВОМ ИМАОЦУ НЕ ИСПЛАЋУЈЕ СЕ НИКАКВА НАКНАДА ПО 
ОСНОВУ ОВОГ ОТПИСА.  

ЗА ПОТРЕБЕ СПРОВОЂЕЊА КОНВЕРЗИЈЕ ИЗ СТАВА 5. ТАЧКА 2) 
ОВОГ ЧЛАНА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ НАЛОЖИТИ БАНЦИ ДА 
ИМАОЦИМА ОДРЕЂЕНИХ ЕЛЕМЕНАТА КАПИТАЛА ИЗ ТЕ ТАЧКЕ ИЗДА 
АКЦИЈЕ КОЈЕ СЕ МОГУ УКЉУЧИТИ У ОСНОВНИ КАПИТАЛ БАНКЕ. 

БЛИЖЕ УСЛОВЕ КОНВЕРЗИЈЕ ЕЛЕМЕНАТА КАПИТАЛА ИЗ СТАВА 7. 
ОВОГ ЧЛАНА ПРОПИСУЈЕ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. 

АКО БИ КОНВЕРЗИЈА ЕЛЕМЕНАТА КАПИТАЛА БАНКЕ ДОВЕЛА ДО 
СТИЦАЊА ИЛИ ПОВЕЋАЊА ВЛАСНИШТВА У БАНЦИ ПРЕКО ПРОЦЕНАТА 
ПРОПИСАНИХ У ЧЛАНУ 94. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА − НАРОДНА БАНКА 
СРБИЈЕ БЛАГОВРЕМЕНО ОЦЕЊУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ДАВАЊЕ 
САГЛАСНОСТИ ЗА СТИЦАЊЕ ВЛАСНИШТВА, ТАКО ДА ОВА ОЦЕНА НЕ 
УТИЧЕ НА ОДЛАГАЊЕ ОВЕ КОНВЕРЗИЈЕ. 

СМАТРА СЕ ДА БАНКАРСКА ГРУПА НЕЋЕ МОЋИ ДА НАСТАВИ ДА 
ПОСЛУЈЕ У СМИСЛУ СТАВА 2. ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА КАДА НЕ ПОСТУПА 
ИЛИ ЈЕ ВЕРОВАТНО ДА НЕЋЕ ПОСТУПИТИ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ 
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ЗАКОНА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ ПОКАЗАТЕЉИ КОЈИ СЕ ТИЧУ УПРАВЉАЊА 
РИЗИЦИМА НА НИВОУ БАНКАРСКЕ ГРУПЕ, УСЛЕД ЧЕГА ЈОЈ НАРОДНА 
БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ИЗРЕЋИ МЕРУ ИЗ ОВОГ ЗАКОНА, А НАРОЧИТО АКО 
ЈЕ ПРЕТРПЕЛА ИЛИ ЋЕ ВЕРОВАТНО ПРЕТРПЕТИ ГУБИТКЕ У ВИСИНИ СВОГ 
ЦЕЛОКУПНОГ КАПИТАЛА ИЛИ ЊЕГОВОГ ЗНАТНОГ ДЕЛА.  

НА ОТПИС И КОНВЕРЗИЈУ ЕЛЕМЕНАТА КАПИТАЛА ЧЛАНА 
БАНКАРСКЕ ГРУПЕ КОЈИ НИЈЕ БАНКА СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ СТ. 1. ДО 8. 
ОВОГ ЧЛАНА. 

ПРЕМА ЧЛАНУ БАНКАРСКЕ ГРУПЕ СА СЕДИШТЕМ У РЕПУБЛИЦИ 
СРБИЈИ НАД КОЈИМ НЕ ВРШИ НАДЗОР, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
ИЗВРШИЋЕ ОТПИС И КОНВЕРЗИЈУ ЕЛЕМЕНАТА КАПИТАЛА, НАКОН 
ПРИБАВЉАЊА МИШЉЕЊА ОД РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА КОЈЕ ВРШИ НАДЗОР 
НАД ПОСЛОВАЊЕМ ТОГ ЧЛАНА. 

О Д Е Љ А К 4. 

ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА РЕСТРУКТУРИРАЊА 
УСЛОВИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА РЕСТРУКТУРИРАЊА 

ЧЛАН 128Ж 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ПОКРЕЋЕ ПОСТУПАК РЕСТРУКТУРИРАЊА 
КАДА УТВРДИ ДА СУ ИСПУЊЕНИ СЛЕДЕЋИ УСЛОВИ: 

 1) ДА ЈЕ СТАЊЕ БАНКЕ ТАКВО ДА ОНА НЕ МОЖЕ ИЛИ 
ВЕРОВАТНО НЕЋЕ МОЋИ ДА НАСТАВИ ДА ПОСЛУЈЕ; 

 2) ДА НИЈЕ ВЕРОВАТНО ДА БИ БИЛО КОЈА ДРУГА МЕРА БАНКЕ 
ИЛИ ЛИЦА ИЗ ПРИВАТНОГ СЕКТОРА, МЕРА ПРЕДУЗЕТА У ПОСТУПКУ 
КОНТРОЛЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ ИЛИ МЕРА ИЗ ЧЛАНА 128Е ОВОГ 
ЗАКОНА − МОГЛА У РАЗУМНОМ РОКУ ОТКЛОНИТИ СМЕТЊЕ ЗА НАСТАВАК 
ПОСЛОВАЊА БАНКЕ, УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР СВЕ ОКОЛНОСТИ 
ПОЈЕДИНАЧНОГ СЛУЧАЈА;  

 3) ДА ЈЕ РЕСТРУКТУРИРАЊЕ БАНКЕ У ЈАВНОМ ИНТЕРЕСУ.  

У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, СМАТРА СЕ ДА ЈЕ СТАЊЕ БАНКЕ ТАКВО 
ДА ОНА НЕ МОЖЕ ИЛИ ВЕРОВАТНО НЕЋЕ МОЋИ ДА НАСТАВИ ДА ПОСЛУЈЕ 
АКО ЈЕ ИСПУЊЕН НАЈМАЊЕ ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ УСЛОВА: 

 1) РАЗЛОЗИ ИЗ ЧЛАНА 130. ОВОГ ЗАКОНА ЗБОГ КОЈИХ БИ 
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОГЛА ОДУЗЕТИ ДОЗВОЛУ ЗА РАД СУ 
НАСТУПИЛИ ИЛИ ЈЕ ВЕРОВАТНО ДА ЋЕ УСКОРО НАСТУПИТИ, НАРОЧИТО 
КАД СУ У ПОСЛОВАЊУ БАНКЕ НАСТАЛИ ГУБИЦИ КОЈИ БИ СЕ ПОКРИЛИ НА 
ТЕРЕТ ЦЕЛОГ ИЛИ ЗНАТНОГ ИЗНОСА КАПИТАЛА БАНКЕ ИЛИ КАД ЈЕ 
ВЕРОВАТНО ДА ЋЕ ТАКВИ ГУБИЦИ НАСТАТИ; 

 2) АКО ЈЕ ИМОВИНА БАНКЕ МАЊА ОД ЊЕНИХ ОБАВЕЗА ИЛИ ЈЕ 
ВЕРОВАТНО ДА ЋЕ ТО УСКОРО БИТИ; 

 3) АКО ЈЕ БАНКА НЕЛИКВИДНА ИЛИ ЈЕ ВЕРОВАТНО ДА ЋЕ ТО 
УСКОРО БИТИ, ОСИМ АКО ЈОЈ ЈЕ ОДОБРЕНА ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ИЗ 
ТАЧКЕ 4) ПОДТАЧ. (1) И (2) ОВОГ СТАВА;  

 4) АКО ЈЕ БАНКА ЗАТРАЖИЛА ВАНРЕДНУ ФИНАНСИЈСКУ 
ПОДРШКУ, ОСИМ У ИЗУЗЕТНОМ СЛУЧАЈУ КАДА СЕ, УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР 
НАЧЕЛА ИЗ ЧЛАНА 128Б ТАЧ. 1) И 2) ОВОГ ЗАКОНА, ТА ПОДРШКА ДАЈЕ 
СОЛВЕНТНОЈ БАНЦИ РАДИ ОТКЛАЊАЊА ОЗБИЉНОГ ПОРЕМЕЋАЈА У 
ЕКОНОМИЈИ И ОЧУВАЊА СТАБИЛНОСТИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА, КАО 
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ПРИВРЕМЕНА И СРАЗМЕРНА МЕРА, И ТО У ЈЕДНОМ ОД СЛЕДЕЋИХ 
ОБЛИКА: 

(1) ГАРАНЦИЈЕ КОЈУ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДАЈЕ У КОРИСТ НАРОДНЕ 
БАНКЕ СРБИЈЕ ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА БАНКЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА ЗА 
ОДРЖАВАЊЕ ЛИКВИДНОСТИ ИЛИ ДРУГИХ ОЛАКШИЦА ОДОБРЕНИХ БАНЦИ 
ПОД УСЛОВИМА КОЈЕ ЈЕ УТВРДИЛА НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ; 

(2) ГАРАНЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА НОВЕ ОБАВЕЗЕ БАНКЕ; 

(3) ДОКАПИТАЛИЗАЦИЈЕ ИЛИ КУПОВИНЕ ВЛАСНИЧКИХ 
ИНСТРУМЕНАТА ПОД УСЛОВИМА КОЈИ БАНЦИ НЕ ДАЈУ ПРЕДНОСТ НА 
ТРЖИШТУ, ДО ИЗНОСА ПОТРЕБНОГ ДА СЕ ОТКЛОНИ МАЊАК КАПИТАЛА, 
ПОД УСЛОВИМА КОЈЕ УТВРЂУЈЕ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ – И ТО САМО 
АКО У ТРЕНУТКУ ПРУЖАЊА ОВЕ ПОДРШКЕ НИСУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ИЗ 
ТАЧ. 1) ДО 3) ОВОГ СТАВА, КАО НИ УСЛОВИ ЗА ОТПИС И КОНВЕРЗИЈУ 
КАПИТАЛА ИЗ ЧЛАНА 128Е ОВОГ ЗАКОНА. 

СМАТРА СЕ ДА ЈЕ РЕСТРУКТУРИРАЊЕ У ЈАВНОМ ИНТЕРЕСУ, У 
СМИСЛУ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, АКО ЈЕ РЕЧ О СИСТЕМСКИ ЗНАЧАЈНОЈ 
БАНЦИ, КАО И У СЛУЧАЈУ КАДА БИ СЕ СПРОВОЂЕЊЕМ 
РЕСТРУКТУРИРАЊА МОГАО НА ОДГОВАРАЈУЋИ НАЧИН ОСТВАРИТИ 
ЈЕДАН ИЛИ ВИШЕ ЦИЉЕВА РЕСТРУКТУРИРАЊА КОЈИ СЕ НЕ БИ МОГАО 
ОСТВАРИТИ У ИСТОЈ МЕРИ СПРОВОЂЕЊЕМ СТЕЧАЈНОГ ИЛИ 
ЛИКВИДАЦИОНОГ ПОСТУПКА НАД БАНКОМ. 

РАДИ УТВРЂИВАЊА ДА ЛИ ЈЕ РЕСТРУКТУРИРАЊЕ У ЈАВНОМ 
ИНТЕРЕСУ, А УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР ПРОЦЕНУ ИЗ ЧЛАНА 128З ОВОГ 
ЗАКОНА ИЗВРШЕНУ ПРЕ РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКЕ, НАРОДНА БАНКА 
СРБИЈЕ ДУЖНА ЈЕ НАРОЧИТО ДА ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈ О ТЕСТУ НАЈМАЊИХ 
ТРОШКОВА, КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ ДА ЛИ БИ СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
РЕСТРУКТУРИРАЊА И ПРИМЕНА ПОЈЕДИНИХ ИНСТРУМЕНАТА И МЕРА 
РЕСТРУКТУРИРАЊА БИЛИ ЦЕЛИСХОДНИЈИ ОД СПРОВОЂЕЊА СТЕЧАЈНОГ 
ИЛИ ЛИКВИДАЦИОНОГ ПОСТУПКА НАД БАНКОМ, НАРОЧИТО УЗИМАЈУЋИ У 
ОБЗИР МОГУЋЕ ТРОШКОВЕ ИСПЛАТЕ ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА И 
ОДОБРАВАЊА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ, КАО И ОГРАНИЧЕЊА 
ПРОПИСАНА ЧЛАНОМ 128Х ОВОГ ЗАКОНА. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ДОСТАВЉА АГЕНЦИЈИ, РАДИ ДАВАЊА 
МИШЉЕЊА, НАЦРТ ИЗВЕШТАЈА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА. 

АГЕНЦИЈА ЈЕ ДУЖНА ДА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ДОСТАВИ 
МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ИЗВЕШТАЈА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА, У РОКУ ОД 
ПЕТ ДАНА ОД ДАНА ДОСТАВЉАЊА ОВОГ НАЦРТА. 

НАКОН ПРИЈЕМА МИШЉЕЊА ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА, ОДНОСНО 
АКО МИШЉЕЊЕ НИЈЕ ДОСТАВЉЕНО НАКОН ПРОТЕКА РОКА ИЗ ТОГ 
СТАВА – НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗРАЂУЈЕ КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ О 
ТЕСТУ НАЈМАЊИХ ТРОШКОВА. 

ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА РАНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ИЗ ЧЛ. 113. ДО 115. 
ОВОГ ЗАКОНА НИЈЕ ПРЕДУСЛОВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА 
РЕСТРУКТУРИРАЊА. 

БАНКА ЈЕ ДУЖНА ДА БЕЗ ОДЛАГАЊА ОБАВЕСТИ НАРОДНУ БАНКУ 
СРБИЈЕ О НАСТУПАЊУ ОКОЛНОСТИ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА. 

КАДА ПРИМИ ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ СТАВА 9. ОВОГ ЧЛАНА ИЛИ АКО 
ТОКОМ ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ ИЛИ НА ДРУГИ НАЧИН САЗНА ДА СУ 
НАСТУПИЛЕ ОКОЛНОСТИ ИЗ ТОГ СТАВА – НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕЗ 
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ОДЛАГАЊА УТВРЂУЈЕ ДА ЛИ СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА. 

НА ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА 
РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ СТ. 1. ДО 
10. ОВОГ ЧЛАНА.  

НЕЗАВИСНА ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА БАНКЕ 

ЧЛАН 128З 

ПРЕ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА РЕСТРУКТУРИРАЊА, НАРОДНА БАНКА 
СРБИЈЕ ДУЖНА ЈЕ ДА ОБЕЗБЕДИ НЕЗАВИСНУ, ПОШТЕНУ И РЕАЛИСТИЧНУ 
ПРОЦЕНУ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА БАНКЕ. 

ПРОЦЕНА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ СЕ РАДИ ПРУЖАЊА 
ОДГОВАРАЈУЋИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОДАТАКА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ 
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ БАНКЕ, 
ОДНОСНО ЗА ИЗБОР ОДГОВАРАЈУЋЕГ ИНСТРУМЕНТА И МЕРЕ 
РЕСТРУКТУРИРАЊА АКО УТВРДИ ДА СУ ТИ УСЛОВИ ИСПУЊЕНИ, КАО И ДА 
БИ СЕ ОБЕЗБЕДИЛО ДА СУ СВИ ГУБИЦИ БАНКЕ У ПОТПУНОСТИ 
ПРИКАЗАНИ У ЊЕНИМ ПОСЛОВНИМ КЊИГАМА И ФИНАНСИЈСКИМ 
ИЗВЕШТАЈИМА. 

ПРОЦЕНУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ РЕВИЗОР С ЛИСТЕ ИЗ 
ЧЛАНА 52. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ У СКЛАДУ С 
ПРОПИСОМ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ. 

ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА МОРА БИТИ НЕЗАВИСНО ОД БИЛО 
КОГ ОРГАНА ЈАВНЕ ВЛАСТИ ИЛИ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈОЈ ЈЕ ПОВЕРЕНО 
ВРШЕЊЕ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА, КАО И ОД БАНКЕ НА КОЈУ СЕ ПРОЦЕНА 
ОДНОСИ ИЛИ БАНКАРСКЕ ГРУПЕ ЧИЈИ ЈЕ ТА БАНКА ЧЛАН. 

ПРОЦЕНА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЗАСНИВА СЕ НА ОПРЕЗНИМ 
ПРЕТПОСТАВКАМА, УКЉУЧУЈУЋИ ОПРЕЗНУ ОЦЕНУ НИВОА ГУБИТАКА 
НАСТАЛИХ УСЛЕД НАСТУПАЊА СТАТУСА НЕИЗМИРЕЊА ОБАВЕЗА 
ДУЖНИКА, А НЕ МОЖЕ СЕ ЗАСНИВАТИ НА ПРЕТПОСТАВЦИ КОРИШЋЕЊА 
ВАНРЕДНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ, КРЕДИТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 
ЛИКВИДНОСТИ ИЛИ КРЕДИТА ЗА ЛИКВИДНОСТ СА СРЕДСТВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА, РОКОМ ОТПЛАТЕ И КАМАТНИМ СТОПАМА КОЈИ ОДСТУПАЈУ 
ОД УОБИЧАЈЕНИХ.  

ПРИ ВРШЕЊУ ПРОЦЕНЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УЗИМА СЕ У 
ОБЗИР И МОГУЋЕ ПОТРАЖИВАЊЕ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ПО ОСНОВУ 
НАДОКНАДЕ ТРОШКОВА У ВЕЗИ СА СПРОВОЂЕЊЕМ ПОСТУПКА 
РЕСТРУКТУРИРАЊА, КАО И ТРОШКОВИ КАМАТА И НАДОКНАДА ЗА 
ЕВЕНТУАЛНО КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈМОВА ИЛИ ГАРАНЦИЈА КОЈИ СУ 
ОБЕЗБЕЂЕНИ БАНЦИ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
РЕСТРУКТУРИРАЊА.  

УЗ ПРОЦЕНУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРИЛАЖУ СЕ АЖУРНИ 
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ БАНКЕ, СА АНАЛИЗОМ И ПРОЦЕНОМ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ, КАО И ПОПИСОМ 
НЕИЗМИРЕНИХ БИЛАНСНИХ И ВАНБИЛАНСНИХ ОБАВЕЗА ПРИКАЗАНИХ У 
ПОСЛОВНИМ КЊИГАМА И ЕВИДЕНЦИЈАМА БАНКЕ С НАВОЂЕЊЕМ 
ИСПЛАТНИХ РЕДОВА У КОЈЕ БИ СЕ ОБАВЕЗЕ РАЗВРСТАЛЕ У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ СТЕЧАЈ И ЛИКВИДАЦИЈА БАНАКА И 
ДРУШТАВА ЗА ОСИГУРАЊЕ.  
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ПРОЦЕНА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОБАВЕЗНО ОБУХВАТА И 
ПРОЦЕНУ УКУПНОГ ИЗНОСА КОЈИ БИ ПРИПАО СВАКОМ ИСПЛАТНОМ РЕДУ 
ПОВЕРИЛАЦА У СЛУЧАЈУ СПРОВОЂЕЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА, АЛИ НЕ 
ИСКЉУЧУЈЕ ОБАВЕЗУ СПРОВОЂЕЊА ПОСЕБНЕ НЕЗАВИСНЕ ПРОЦЕНЕ ИЗ 
ЧЛАНА 128Ћ ОВОГ ЗАКОНА.  

АКО ЗБОГ ХИТНОСТИ НИЈЕ МОГУЋЕ ИЗВРШИТИ ПРОЦЕНУ У СКЛАДУ 
СА СТ. 7. И 8. ОВОГ ЧЛАНА – ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ 
ПРЕЛИМИНАРНУ ПРОЦЕНУ, КОЈА ЈЕ ПРИВРЕМЕНА И КОРИСТИ СЕ У 
ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА ДОК ТО ЛИЦЕ НЕ ИЗВРШИ КОНАЧНУ 
ПРОЦЕНУ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА БАНКЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 
КОНАЧНА ПРОЦЕНА). 

ИЗУЗЕТНО, АКО ПРЕ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА РЕСТРУКТУРИРАЊА 
НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЕЗБЕДИТИ НЕЗАВИСНУ ПРОЦЕНУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА – НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ВРШИ ПРЕЛИМИНАРНУ ПРОЦЕНУ 
ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА БАНКЕ, КОЈА ЈЕ ПРИВРЕМЕНА И 
КОРИСТИ СЕ У ОВОМ ПОСТУПКУ ДОК ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 3.  ОВОГ ЧЛАНА НЕ 
ИЗВРШИ КОНАЧНУ ПРОЦЕНУ.  

ПРЕЛИМИНАРНОМ ПРОЦЕНОМ ИЗ СТ. 9. И 10. ОВОГ ЧЛАНА 
ПРЕДВИЂАЈУ СЕ И РЕЗЕРВЕ ЗА ДОДАТНЕ ГУБИТКЕ, ШТО СЕ ПОСЕБНО 
ОБРАЗЛАЖЕ.  

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ ПОСТУПАК 
РЕСТРУКТУРИРАЊА И ПРИМЕНИТИ ИНСТРУМЕНТЕ И МЕРЕ 
РЕСТРУКТУРИРАЊА И НА ОСНОВУ ПРЕЛИМИНАРНЕ ПРОЦЕНЕ ИЗ СТ. 9. И 
10. ОВОГ ЧЛАНА.  

У СЛУЧАЈУ ИЗ СТ.  9.  И 10.  ОВОГ ЧЛАНА,  КАО И У ДРУГИМ 
СЛУЧАЈЕВИМА У КОЈИМА ПРОЦЕНА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НИЈЕ 
ИЗВРШЕНА ПРЕ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА РЕСТРУКТУРИРАЊА У СКЛАДУ СА 
УСЛОВИМА ИЗ ОВОГ ЧЛАНА – ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ ДУЖНО 
ДА ИЗВРШИ КОНАЧНУ ПРОЦЕНУ ЧИМ СЕ ЗА ТО ИСПУНЕ ОДГОВАРАЈУЋИ 
УСЛОВИ.  

АКО ЈЕ ВРЕДНОСТ НЕТО ИМОВИНЕ БАНКЕ УТВРЂЕНА КОНАЧНОМ 
ПРОЦЕНОМ ВЕЋА ОД ВРЕДНОСТИ ОВЕ ИМОВИНЕ УТВРЂЕНЕ 
ПРЕЛИМИНАРНОМ ПРОЦЕНОМ – НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ 
РЕШЕЊЕМ ИЗМЕНИТИ ИЗНОСЕ ПОТРАЖИВАЊА ПОВЕРИЛАЦА ИЛИ 
АКЦИОНАРА ЧИЈА СУ ПОТРАЖИВАЊА ОТПИСАНА ИЛИ ЋЕ БИТИ 
ОТПИСАНА ПРИМЕНОМ ИНСТРУМЕНТА РЕСТРУКТУРИРАЊА ИЗ ЧЛАНА 
128Њ ОВОГ ЗАКОНА, ОДНОСНО НАЛОЖИТИ БАНЦИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ, 
АГЕНЦИЈИ ИЛИ ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЗ ЧЛАНА 128Н ОВОГ ЗАКОНА ДА ИЗВРШИ 
ДОДАТНО ПЛАЋАЊЕ БАНЦИ, ОДНОСНО АКЦИОНАРИМА ПО ОСНОВУ 
ПРЕНОСА АКЦИЈА, ИМОВИНЕ ИЛИ ОБАВЕЗА. 

ПРОЦЕНА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА САСТАВНИ ЈЕ ДЕО 
ОБРАЗЛОЖЕЊА РЕШЕЊА ИЗ ЧЛ. 128Е И 128И ОВОГ ЗАКОНА И МОЖЕ СЕ 
ОСПОРИТИ САМО ТУЖБОМ ПРОТИВ ТИХ РЕШЕЊА.  

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ВРШИ ИЗБОР ЛИЦА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ 
ЧЛАНА КОЈЕ ЋЕ ВРШИТИ ПРОЦЕНУ ИЗ ТОГ СТАВА, А НАКНАДА ЗА 
ВРШЕЊЕ ОВЕ ПРОЦЕНЕ ПАДА НА ТЕРЕТ БАНКЕ.  

ОДРЕДБЕ ОВОГ ЧЛАНА СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ НА НЕЗАВИСНУ 
ПРОЦЕНУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЧЛАНА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ПРОПИСУЈЕ БЛИЖЕ УСЛОВЕ И НАЧИН 
ВРШЕЊА ПРОЦЕНЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА.  
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РЕШЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА РЕСТРУКТУРИРАЊА 

ЧЛАН 128И 

АКО УТВРДИ ДА СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 128Ж ОВОГ 
ЗАКОНА НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ 
ПОСТУПКА РЕСТРУКТУРИРАЊА. 

РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈУ СЕ ИНСТРУМЕНТИ 
И МЕРЕ РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКЕ ИЛИ ЧЛАНА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ, НА 
ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА ТЕСТА НАЈМАЊИХ ТРОШКОВА ИЗ ЧЛАНА 128Ж СТАВ 
7. ОВОГ ЗАКОНА. 

РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ УТВРДИТИ ДА ЋЕ СЕ 
ИНСТРУМЕНТИ И МЕРЕ РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКЕ ПРЕДУЗЕТИ И ПРЕМА 
ЧЛАНУ БАНКАРСКЕ ГРУПЕ СА СЕДИШТЕМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НАД 
КОЈИМ НАДЗОР НЕ ВРШИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ САМО АКО И НАЈВИШЕ 
МАТИЧНО ДРУШТВО И ТАЈ ЧЛАН ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 128Ж 
ОВОГ ЗАКОНА, И ТО НАКОН ПРИБАВЉАЊА МИШЉЕЊА ОД РЕГУЛАТОРНОГ 
ТЕЛА КОЈЕ ВРШИ НАДЗОР НАД ПОСЛОВАЊЕМ ТОГ ЧЛАНА.  

АКО СЕ ПОСТУПАК РЕСТРУКТУРИРАЊА ПОКРЕЋЕ НАД БАНКОМ 
КОЈОЈ ЈЕ ОДУЗЕТА ДОЗВОЛА ЗА РАД, РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
ДОНОСИ СЕ ИСТОВРЕМЕНО С РЕШЕЊЕМ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД 
БАНЦИ. 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВЉА СЕ ИСТОГ ДАНА 
КАДА ЈЕ ДОНЕТО БАНЦИ, АГЕНЦИЈИ, МИНИСТАРСТВУ НАДЛЕЖНОМ ЗА 
ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА, АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ И 
ОПЕРАТОРУ СИСТЕМА ИЗ ЧЛАНА 128У СТАВ 5. ОВОГ ЗАКОНА У КОМ 
УЧЕСТВУЈЕ БАНКА. 

ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА РЕСТРУКТУРИРАЊА НАД БАНКОМ УПИСУЈЕ 
СЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ДАНОМ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА 
ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

САЖЕТАК РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СА ОБЈАШЊЕЊЕМ 
ПОСЛЕДИЦА ПОСТУПКА РЕСТРУКТУРИРАЊА НА КОРИСНИКЕ 
ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА КОЈЕ ПРУЖА БАНКА ОБЈАВЉУЈЕ СЕ НА 
ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И БАНКЕ. 

ПРАВНИ ПОСЛОВИ КОЈЕ ЈЕ БАНКА ЗАКЉУЧИЛА ДО ДАНА 
ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОСТАЈУ НА СНАЗИ, А 
ПРИМЕНА ИНСТРУМЕНТА И МЕРА РЕСТРУКТУРИРАЊА, КАО НИ БИЛО КОЈА 
ДРУГА ОКОЛНОСТ КОЈА ЈЕ У НЕПОСРЕДНОЈ ВЕЗИ С ТИМ 
ИНСТРУМЕНТИМА И МЕРАМА НЕ МОЖЕ САМА ПО СЕБИ БИТИ РАЗЛОГ ЗА 
ДРУГУ УГОВОРНУ СТРАНУ ДА РАСКИНЕ ИЛИ АНЕКСИРА ЗАКЉУЧЕНЕ 
УГОВОРЕ, НИТИ ДА ЗАХТЕВА ПРЕБИЈАЊЕ ИЛИ АКТИВИРАЊЕ СРЕДСТАВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ПО ТИМ УГОВОРИМА, ПОД УСЛОВОМ ДА СЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 
ТИХ ПОСЛОВА НЕСМЕТАНО ИЗВРШАВАЈУ. 

 

ОВЛАШЋЕЊА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ У ПОСТУПКУ 
РЕСТРУКТУРИРАЊА 

ЧЛАН 128Ј 

 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ У ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА 
ПРЕДУЗИМА СВЕ МЕРЕ ЗА КОЈЕ УТВРДИ ДА СУ НЕОПХОДНЕ ДА БИ 
ОБЕЗБЕДИЛА ПРИМЕНУ ИНСТРУМЕНАТА РЕСТРУКТУРИРАЊА.  
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 МЕРЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОБУХВАТАЈУ НАРОЧИТО: 

1) РАЗРЕШЕЊЕ УПРАВНОГ И ИЗВРШНОГ ОДБОРА БАНКЕ;  

2) ПРЕУЗИМАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА УПРАВНОГ ОДБОРА, ИЗВРШНОГ 
ОДБОРА И СКУПШТИНЕ БАНКЕ И ПОВЕРАВАЊЕ ТИХ ОВЛАШЋЕЊА 
ПОСЕБНОМ УПРАВНИКУ ИЗ ЧЛАНА 128К ОВОГ ЗАКОНА;  

3) СМАЊЕЊЕ НОМИНАЛНЕ ВРЕДНОСТИ (ОТПИС) И ПОНИШТЕЊЕ 
АКЦИЈА БАНКЕ;  

4) ИЗДАВАЊЕ ОБИЧНИХ И ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИХ АКЦИЈА БАНКЕ;  

5) УКИДАЊЕ ПРАВА НА ДАЉЕ СТИЦАЊЕ АКЦИЈА;  

6) ЗАХТЕВАЊЕ ОД КОМИСИЈЕ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДА 
ПОНИШТИ РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ОБЈАВЉИВАЊА ПРОСПЕКТА, ОДНОСНО 
РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ПРОСПЕКТА ЗА УКЉУЧЕЊЕ ХАРТИЈА ОД 
ВРЕДНОСТИ НА РЕГУЛИСАНО ТРЖИШТЕ;  

7) АНЕКСИРАЊЕ И РАСКИД УГОВОРА КОЈЕ ЈЕ ЗАКЉУЧИЛА БАНКА;  

8) ЗАХТЕВАЊЕ ОД АГЕНЦИЈЕ ДА БАНКА У СТЕЧАЈУ ЧИЈЕ СУ 
ИМОВИНА И ОБАВЕЗЕ ПРЕНЕТЕ НА СТИЦАОЦА ПРУЖИ СТИЦАОЦУ 
ОПЕРАТИВНУ ПОМОЋ НЕОПХОДНУ ДА БИ ДЕЛОТВОРНО НАСТАВИО ДА 
ОБАВЉА ПОСЛОВЕ КОЈИ СУ МУ ПРЕНЕТИ;  

9) ЗАХТЕВАЊЕ ОД СУДА ДА ЗАСТАНЕ С ПОСТУПКОМ У КОМЕ ЈЕ 
ПРОЦЕСНА СТРАНА БАНКА, НАЈДУЖЕ ДО ОКОНЧАЊА ПОСТУПКА 
РЕСТРУКТУРИРАЊА; 

10) ПРИВРЕМЕНО ОБУСТАВЉАЊЕ СВИХ ПЛАЋАЊА И ИЗВРШЕЊА 
ДРУГИХ ОБАВЕЗА ПО УГОВОРИМА КОЈЕ ЈЕ ЗАКЉУЧИЛА БАНКА И 
СУСПЕНЗИЈУ ПРАВА ДРУГЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ НА ОТКАЗИВАЊЕ 
УГОВОРА И АКТИВИРАЊЕ СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА − ОД ТРЕНУТКА 
ОБЈАВЉИВАЊА РЕШЕЊА О ПРИВРЕМЕНОМ ОБУСТАВЉАЊУ ДО ПОНОЋИ 
НАРЕДНОГ РАДНОГ ДАНА, ОСИМ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ОСИГУРАНИХ 
ДЕПОЗИТА И ОБАВЕЗА ПРЕМА ПЛАТНИМ СИСТЕМИМА И СИСТЕМИМА ЗА 
ПОРАВНАЊЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ КОЈИ СУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 
ОДРЕЂЕНИ КАО БИТНИ СИСТЕМИ, ОДНОСНО ОПЕРАТЕРИМА ТИХ 
СИСТЕМА И УЧЕСНИЦИМА У ТИМ СИСТЕМИМА, КОЈЕ СУ НАСТАЛЕ ПО 
ОСНОВУ УЧЕШЋА У ТИМ СИСТЕМИМА. 

 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИМА ПРАВО ПРИСТУПА СВИМ 
ПОДАЦИМА КОЈИ СУ ЈОЈ ПОТРЕБНИ У ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА 
БАНКЕ, НА НАЧИН ПРОПИСАН У ЧЛАНУ 102. ОВОГ ЗАКОНА, А БАНКА, 
ЗАПОСЛЕНИ У БАНЦИ, АКЦИОНАРИ И ДРУГА ЛИЦА ДУЖНИ СУ ДА ЈОЈ НА 
ЗАХТЕВ ОБЕЗБЕДЕ ОВАЈ ПРИСТУП, ОДНОСНО ДОСТАВЕ ОВЕ ПОДАТКЕ. 

ПОСЕБНА УПРАВА 

ЧЛАН 128К 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О УВОЂЕЊУ ПОСЕБНЕ 
УПРАВЕ У БАНЦИ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ, КОЈИМ ИМЕНУЈЕ ЈЕДНОГ ИЛИ 
ВИШЕ ПОСЕБНИХ УПРАВНИКА, АКО ОЦЕНИ ДА БИ ПРОМЕНА НАЧИНА 
УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА БАНКОМ ДОПРИНЕЛА ОСТВАРИВАЊУ 
ЦИЉЕВА РЕСТРУКТУРИРАЊА. 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ 
ДОНЕТИ У БИЛО КОМ ТРЕНУТКУ У ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА. 
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НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ЈЕ ДУЖНА ДА ДОНЕСЕ РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 
1. ОВОГ ЧЛАНА КАДА СЕ ПОСТУПАК РЕСТРУКТУРИРАЊА ПОКРЕЋЕ НАД 
БАНКОМ КОЈОЈ СЕ ОДУЗИМА ДОЗВОЛА ЗА РАД. 

ПОСЕБНИ УПРАВНИК СЕ ИМЕНУЈЕ НАЈДУЖЕ НА ГОДИНУ ДАНА, А 
ЊЕГОВ МАНДАТ СЕ, ИЗУЗЕТНО, МОЖЕ ПРОДУЖИТИ ЗА ЈОШ ГОДИНУ ДАНА 
АКО НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ПРОЦЕНИ ДА ЈЕ ТО ПОТРЕБНО ДА БИ СЕ 
ОКОНЧАЛЕ ЗАПОЧЕТЕ АКТИВНОСТИ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА 
РЕСТРУКТУРИРАЊА, ОДНОСНО ДА СУ И ДАЉЕ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ИЗ 
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.  

РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈЕ СЕ ВИСИНА 
НАКНАДЕ ЗА РАД ПОСЕБНОГ УПРАВНИКА, КОЈА ПАДА НА ТЕРЕТ БАНКЕ. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ У ТОКУ МАНДАТА ПОСЕБНОГ 
УПРАВНИКА ДОНЕТИ РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОН РАЗРЕШАВА ФУНКЦИЈЕ И 
ИМЕНУЈЕ ДРУГИ ПОСЕБНИ УПРАВНИК. 

ПОСЕБНИ УПРАВНИК МОРА БИТИ ЛИЦЕ НЕЗАВИСНО ОД БАНКЕ И 
ИСПУЊАВАТИ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 72. ОВОГ ЗАКОНА.  

ДАНОМ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРЕСТАЈУ 
ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И ИЗВРШНОГ ОДБОРА БАНКЕ И 
ОВЛАШЋЕЊА СКУПШТИНЕ БАНКЕ, А ОВЛАШЋЕЊА И ДУЖНОСТИ 
УПРАВНОГ И ИЗВРШНОГ ОДБОРА И СКУПШТИНЕ БАНКЕ ПРЕУЗИМА 
ПОСЕБНИ УПРАВНИК.  

ПОСЕБНИ УПРАВНИК ДУЖАН ЈЕ ДА ПРЕДУЗМЕ СВЕ МЕРЕ 
ПОТРЕБНЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА РЕСТРУКТУРИРАЊА, КАО И ДА 
ПРИМЕНИ ИНСТРУМЕНТЕ И МЕРЕ РЕСТРУКТУРИРАЊА, У СКЛАДУ С 
РЕШЕЊЕМ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ИЗ ЧЛАНА 128И ОВОГ ЗАКОНА.  

ПОСЕБНИ УПРАВНИК МОЖЕ АНГАЖОВАТИ, О ТРОШКУ БАНКЕ, 
НЕЗАВИСНЕ СТРУЧЊАКЕ У ОБЛАСТИ БАНКАРСКОГ И ФИНАНСИЈСКОГ 
ПРАВА, РАЧУНОВОДСТВА ИЛИ ДРУГЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ СТРУКЕ, ПОД 
УСЛОВИМА КОЈЕ ОДОБРАВА НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. 

ПОСЕБНИ УПРАВНИК ДОСТАВЉА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ 
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ БАНКЕ И ЊЕНОМ ФИНАНСИЈСКОМ СТАЊУ, КАО 
И РАДЊАМА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДУЗЕО ПРИ ИЗВРШАВАЊУ СВОЈИХ ДУЖНОСТИ, 
НАЈМАЊЕ ТРОМЕСЕЧНО, А НА ЗАХТЕВ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И 
ЧЕШЋЕ. ПОСЕБНИ УПРАВНИК ЈЕ ДУЖАН ДА ИЗВЕШТАЈ НАРОДНОЈ БАНЦИ 
СРБИЈЕ ПОДНЕСЕ И НА ПОЧЕТКУ И НА КРАЈУ СВОГ МАНДАТА. 

КОНТРОЛУ НАД ВРШЕЊЕМ ФУНКЦИЈА И ОВЛАШЋЕЊА ПОСЕБНОГ 
УПРАВНИКА ВРШИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. 

РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОГУ БИТИ УТВРЂЕНА 
ИЗВЕСНА ОГРАНИЧЕЊА ФУНКЦИЈА И ОВЛАШЋЕЊА ПОСЕБНОГ 
УПРАВНИКА, КАО И ЊЕГОВА ДУЖНОСТ ДА, ПРЕ ПРЕДУЗИМАЊА 
ОДРЕЂЕНИХ ПРАВНИХ РАДЊИ, ПРИБАВИ САГЛАСНОСТ НАРОДНЕ БАНКЕ 
СРБИЈЕ. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ НА СВОЈОЈ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ 
ОБЈАВЉУЈЕ ИМЕНОВАЊЕ ПОСЕБНОГ УПРАВНИКА. 

УВОЂЕЊЕ ПОСЕБНЕ УПРАВЕ, ИМЕНОВАЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ 
ПОСЕБНОГ УПРАВНИКА И ПРЕСТАНАК ПОСЕБНЕ УПРАВЕ У БАНЦИ 
УПИСУЈУ СЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ДАНОМ ДОНОШЕЊА 
РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КОЈЕ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
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ДОСТАВЉА АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ИСТОГ ДАНА КАДА ГА ЈЕ 
ДОНЕЛА.  

О Д Е Љ А К 5. 

ИНСТРУМЕНТИ РЕСТРУКТУРИРАЊА 
ВРСТЕ И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА ИНСТРУМЕНАТА РЕСТРУКТУРИРАЊА 

ЧЛАН 128Л 

ИНСТРУМЕНТИ РЕСТРУКТУРИРАЊА СУ: 
 1) ПРОДАЈА АКЦИЈА, ОДНОСНО ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА; 

 2) ПРЕНОС АКЦИЈА, ОДНОСНО ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА БАНЦИ ЗА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПРЕНОС БАНЦИ ЗА ПОСЕБНЕ 
НАМЕНЕ); 

 3) ОДВАЈАЊЕ ИМОВИНЕ;  

 4) РАСПОДЕЛА ГУБИТАКА НА АКЦИОНАРЕ И ПОВЕРИОЦЕ (У 
ДАЉЕМ ТЕКСТУ: РАСПОДЕЛА ГУБИТАКА). 

У ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКЕ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
МОЖЕ ПРИМЕНИТИ ЈЕДАН ИЛИ ВИШЕ ИНСТРУМЕНАТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА, С ТИМ ДА ИНСТРУМЕНТ ОДВАЈАЊА ИМОВИНЕ НЕ МОЖЕ 
ПРИМЕНИТИ ПОСЕБНО БЕЗ ПРИМЕНЕ НЕКОГ ДРУГОГ ИНСТРУМЕНТА ИЗ 
ТОГ СТАВА. 

ПРЕНОС АКЦИЈА, ОДНОСНО ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ПРИМЕНОМ 
ИНСТРУМЕНАТА ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1) ДО 3) ОВОГ ЧЛАНА И ДОНОШЕЊЕ 
АКАТА И СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ПРИМЕНОМ ИНСТРУМЕНТА 
РАСПОДЕЛЕ ГУБИТАКА ВРШИ СЕ БЕЗ САГЛАСНОСТИ АКЦИОНАРА, 
ДЕПОНЕНАТА И ДРУГИХ ПОВЕРИЛАЦА БАНКЕ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ ИЛИ 
БИЛО КОГ ТРЕЋЕГ ЛИЦА, ОСИМ СТИЦАОЦА.  

ПРЕНОС ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ ВРШИТИ ВИШЕ ПУТА У 
ТОКУ ПОСТУПКА РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКЕ. 

НА ПРЕНОС ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ЗАКОН 
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ТРЖИШТЕ КАПИТАЛА, ОСИМ АКО ОВИМ ЗАКОНОМ 
НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ ПРОПИСАНО.  

НА ПРЕНОС ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ЗАКОН 
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, ОСИМ ОДРЕДАБА ТОГ ЗАКОНА 
КОЈИМ СЕ ПРОПИСУЈУ НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ТОГ ДРУШТВА. АКО ЈЕ 
ОДЛУКА О СТИЦАЊУ АКЦИЈА, ОДНОСНО ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ИЗ СТАВА 
1. ТАЧ. 1) И 3) ОВОГ ЧЛАНА У НАДЛЕЖНОСТИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 
СТИЦАОЦА – РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ТЕ ОДЛУКЕ ЈЕ СЕДАМ ДАНА ОД ДАНА 
ДОСТАВЉАЊА ПОЗИВА ЗА САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА.  

ПРЕНОС ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА НЕ ПОДЛЕЖЕ ПЛАЋАЊУ 
ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА, ТАКСИ КАО НИ ДРУГИХ НАКНАДА НАДЛЕЖНИМ 
ОРГАНИМА.  

ПРИХОД ОСТВАРЕН ПО ОСНОВУ ПРЕНОСА АКЦИЈА ИЗ СТАВА 3. 
ОВОГ ЧЛАНА СА АКЦИОНАРА НА СТИЦАОЦА, УМАЊЕН ЗА ИЗНОС 
СРЕДСТАВА УПОТРЕБЉЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕСТРУКТУРИРАЊА И 
ТРОШКОВЕ ПОСТУПКА РЕСТРУКТУРИРАЊА – ПРИПАДА ТИМ 
АКЦИОНАРИМА, ДОК ПРИХОД ОСТВАРЕН ПРЕНОСОМ ЦЕЛОКУПНЕ 
ИМОВИНЕ ИЛИ ОБАВЕЗА ИЛИ ЊИХОВОГ ДЕЛА, С БАНКЕ У 
РЕСТРУКТУРИРАЊУ ИЛИ БАНКЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НА СТИЦАОЦА, 
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УМАЊЕН ЗА ИЗНОС СРЕДСТАВА УПОТРЕБЉЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
РЕСТРУКТУРИРАЊА И ТРОШКОВЕ ПОСТУПКА РЕСТРУКТУРИРАЊА – 
ПРИПАДА БАНЦИ ПРЕНОСИОЦУ.  

СТИЦАЛАЦ НА КОГА СУ ПРИМЕНОМ ИНСТРУМЕНАТА ИЗ СТАВА 1. 
ТАЧ. 1) ДО 3) ОВОГ ЧЛАНА ПРЕНЕТЕ АКЦИЈЕ БАНКЕ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ 
СТУПА НА МЕСТО АКЦИОНАРА, ДОК СТИЦАЛАЦ НА КОГА СУ ПРИМЕНОМ 
ТИХ ИНСТРУМЕНАТА ПРЕНЕТИ ИМОВИНА ИЛИ ОБАВЕЗЕ ОВЕ БАНКЕ 
СТУПА НА МЕСТО БАНКЕ У УГОВОРИМА КОЈЕ ЈЕ ОНА ЗАКЉУЧИЛА А 
ОДНОСЕ СЕ НА ТУ ИМОВИНУ И ОБАВЕЗЕ, ОСИМ АКО РЕШЕЊЕМ ИЗ ЧЛАНА 
128И ОВОГ ЗАКОНА НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ УТВРЂЕНО.  

СТИЦАЛАЦ ИЗ СТАВА 9. ОВОГ ЧЛАНА СТУПА НА МЕСТО БАНКЕ У 
СВИМ СУДСКИМ, УПРАВНИМ И ДРУГИМ ПОСТУПЦИМА У ВЕЗИ СА 
АКЦИЈАМА, ИМОВИНОМ И ОБАВЕЗАМА ИЗ ТОГ СТАВА, ОСИМ АКО 
РЕШЕЊЕМ ИЗ ЧЛАНА 128И ОВОГ ЗАКОНА НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ УТВРЂЕНО. 

ПРАВА БАНКЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНСТВА У ПЛАТНИМ СИСТЕМИМА, 
СИСТЕМИМА ЗА ПОРАВНАЊЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ, БЕРЗАМА И ДР. 
ПРЕЛАЗЕ НА СТИЦАОЦА ИЗ СТАВА 9. ОВОГ ЧЛАНА КОЈИ ИСПУЊАВА 
УСЛОВЕ ЗА ТО ЧЛАНСТВО, А СТИЦАЛАЦ КОЈИ ОВЕ УСЛОВЕ НЕ ИСПУЊАВА 
– МОЖЕ НАСТАВИТИ ДА ВРШИ ОВА ПРАВА У РОКУ УТВРЂЕНОМ РЕШЕЊЕМ 
ИЗ ЧЛАНА 128И ОВОГ ЗАКОНА. 

ДОЗВОЛЕ, САГЛАСНОСТИ, ПОСЕБНА ПРАВА, ДРУГИ ПОДСТИЦАЈИ И 
ОСЛОБОЂЕЊА КОЈИ СУ ДАТИ ИЛИ ПРИЗНАТИ БАНЦИ У ВЕЗИ СА 
АКЦИЈАМА, ИМОВИНОМ ИЛИ ОБАВЕЗАМА КОЈИ СЕ ПРЕНОСЕ − ПРЕЛАЗЕ 
НА СТИЦАОЦА ИЗ СТАВА 9. ОВОГ ЧЛАНА, ОСИМ АКО ЈЕ РЕШЕЊЕМ ИЗ 
ЧЛАНА 128И ОВОГ ЗАКОНА ИЛИ ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ 
ЊИХОВО ДАВАЊЕ, ОДНОСНО ПРИЗНАВАЊЕ ДРУКЧИЈЕ УТВРЂЕНО. 

У СЛУЧАЈУ ПРИМЕНЕ ИНСТРУМЕНТА ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1) ДО 3) ОВОГ 
ЧЛАНА − АКЦИОНАРИ И ПОВЕРИОЦИ БАНКЕ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ И 
ОСТАЛА ТРЕЋА ЛИЦА ЧИЈА СЕ ИМОВИНА ИЛИ ОБАВЕЗЕ НЕ ПРЕНОСЕ 
ПРИМЕНОМ ОВОГ ИНСТРУМЕНТА НЕМАЈУ НИКАКВА ПРАВА У ОДНОСУ НА 
АКЦИЈЕ, ИМОВИНУ ИЛИ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ СЕ ПРЕНОСЕ ПРИМЕНОМ ТОГ 
ИНСТРУМЕНТА, НИТИ У ОДНОСУ НА СТИЦАОЦА И ЊЕГОВЕ ОРГАНЕ 
УПРАВЉАЊА. 

У СЛУЧАЈУ ОТВАРАЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА НАД БАНКОМ ЧИЈЕ 
СУ ИМОВИНА И ОБАВЕЗЕ ПРЕНЕТЕ ПРИМЕНОМ ИНСТРУМЕНТА ИЗ СТАВА 
1. ТАЧ. 1) ДО 3) ОВОГ ЧЛАНА – НЕ ПРИМЕЊУЈУ СЕ У ОДНОСУ НА ПРЕНОС 
ОВЕ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ КОЈИМА СЕ 
УРЕЂУЈЕ ПОБИЈАЊЕ ПРАВНИХ РАДЊИ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА.  

АКО БИ ПРИМЕНА ИНСТРУМЕНТА РЕСТРУКТУРИРАЊА ДОВЕЛА ДО 
СТИЦАЊА ИЛИ ПОВЕЋАЊА ВЛАСНИШТВА У БАНЦИ ИЗНАД ПРОЦЕНАТА ИЗ 
ЧЛАНА 94. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА − НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
БЛАГОВРЕМЕНО ОЦЕЊУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ДАВАЊЕ 
САГЛАСНОСТИ ЗА СТИЦАЊЕ ВЛАСНИШТВА, ТАКО ДА ТА ОЦЕНА НЕ УТИЧЕ 
НА ОДЛАГАЊЕ ПРИМЕНЕ ОВОГ ИНСТРУМЕНТА. 

О ИЗВРШЕНОМ ПРЕНОСУ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА НАРОДНА 
БАНКА СРБИЈЕ БЕЗ ОДЛАГАЊА ОБАВЕШТАВА ДЕПОНЕНТЕ, ПОВЕРИОЦЕ И 
ДУЖНИКЕ БАНКЕ НА СВОЈОЈ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ПУТЕМ 
СРЕДСТАВА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА. 
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У ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА ЧЛАНА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ 
ПРИМЕЊУЈУ СЕ ИНСТРУМЕНТИ И МЕРЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈИ СЕ 
ПРИМЕЊУЈУ НА БАНКЕ. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ НАЛОЖИТИ ДРУГИМ ЧЛАНОВИМА 
БАНКАРСКЕ ГРУПЕ ЧИЈИ ЈЕ БАНКА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ ЧЛАН ДА 
НАСТАВЕ ДА ПРУЖАЈУ ОДГОВАРАЈУЋЕ УСЛУГЕ У ОДРЕЂЕНОМ ПЕРИОДУ 
ТОЈ БАНЦИ ИЛИ СТИЦАОЦУ АКЦИЈА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ОВЕ БАНКЕ, 
РАДИ ОСТВАРИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ КРИТИЧНИХ 
ФУНКЦИЈА БАНКЕ. 

ПРОДАЈА АКЦИЈА, ОДНОСНО ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА 
ЧЛАН 128Љ 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ СТИЦАОЦУ КОЈИ НИЈЕ БАНКА ЗА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРОДАТИ АКЦИЈЕ БАНКЕ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ ИЛИ 
ЦЕЛОКУПНУ ИМОВИНУ ИЛИ ОБАВЕЗЕ ТЕ БАНКЕ, ИЛИ ЊИХОВ ДЕО. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР О ПРОДАЈИ ИЗ 
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СА СТИЦАОЦЕМ АКЦИЈА, ОДНОСНО ИМОВИНЕ И 
ОБАВЕЗА БАНКЕ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ДУЖНА ЈЕ ДА ПРЕДУЗМЕ СВЕ РАЗУМНЕ 
МЕРЕ ДА БИ СЕ ПРЕНОС ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
ИЗВРШИО ПО ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА, УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР НЕЗАВИСНУ 
ПРОЦЕНУ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА БАНКЕ ИЗ ЧЛАНА 128З ОВОГ 
ЗАКОНА.  

 ПРАВО СВОЈИНЕ СТИЦАОЦА АКЦИЈА БАНКЕ У 
РЕСТРУКТУРИРАЊУ УПИСУЈЕ СЕ У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ОДМАХ НАКОН 
ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ПРЕНЕТЕ АКЦИЈЕ, ОДНОСНО 
ИМОВИНУ И ОБАВЕЗЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВРАТИТИ ЊИХОВИМ 
ПРВОБИТНИМ ВЛАСНИЦИМА, ОДНОСНО БАНЦИ КОЈА ЈЕ У ПОСТУПКУ 
РЕСТРУКТУРИРАЊА БЕЗ ЊИХОВЕ САГЛАСНОСТИ, А УЗ САГЛАСНОСТ 
СТИЦАОЦА.  

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ПРОПИСАТИ БЛИЖЕ УСЛОВЕ И 
НАЧИН ПРИБАВЉАЊА И ИЗБОРА ПОНУДА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈА, 
ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ОДНОСНО ПРОДАЈЕ ИЗ 
ОВОГ ЧЛАНА. 

ПРЕНОС БАНЦИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

ЧЛАН 128М 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ДОНЕТИ РЕШЕЊЕ КОЈИМ ЋЕ НА 
БАНКУ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕНЕТИ: 

1) АКЦИЈЕ ЈЕДНЕ ИЛИ ВИШЕ БАНАКА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ; 

2) ЦЕЛОКУПНУ ИМОВИНУ И/ИЛИ ОБАВЕЗЕ ЈЕДНЕ ИЛИ ВИШЕ 
БАНАКА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ ИЛИ ЊИХОВ ДЕО. 

БАНКУ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ОСНИВА РЕПУБЛИКА СРБИЈА КАКО БИ 
СЕ ПРЕУЗИМАЊЕМ АКЦИЈА, ИМОВИНЕ ИЛИ ОБАВЕЗА БАНКЕ У 
РЕСТРУКТУРИРАЊУ ОДРЖАЛЕ ЊЕНЕ КРИТИЧНЕ ФУНКЦИЈЕ И КАСНИЈЕ 
ИЗВРШИЛА ПРОДАЈА ПРЕНЕТИХ АКЦИЈА, ОДНОСНО ИМОВИНЕ И 
ОБАВЕЗА.  
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ОБАВЕЗА ПРЕНЕТИХ БАНЦИ ЗА ПОСЕБНЕ 
НАМЕНЕ НЕ МОЖЕ ПРЕЋИ УКУПНУ ВРЕДНОСТ ИМОВИНЕ БАНКЕ У 
РЕСТРУКТУРИРАЊУ КОЈА ЈЕ ПРЕНЕТА БАНЦИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИЛИ 
ЈЕ ТОЈ БАНЦИ ОБЕЗБЕЂЕНА ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА. 

АКЦИЈЕ, ИМОВИНУ И ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ЈЕ ПРЕНЕЛА БАНЦИ ЗА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ВРАТИТИ БАНЦИ У 
РЕСТРУКТУРИРАЊУ АКО ЈЕ ОВА МОГУЋНОСТ ИЗРИЧИТО УТВРЂЕНА 
РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ОДНОСНО АКО ОДРЕЂЕНЕ АКЦИЈЕ, 
ИМОВИНА ИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО СВОЈОЈ СУШТИНИ НЕ СПАДАЈУ У 
КАТЕГОРИЈЕ АКЦИЈА, ИМОВИНЕ ИЛИ ОБАВЕЗА УТВРЂЕНИХ У ОВОМ 
РЕШЕЊУ ИЛИ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ПРЕНОС ИЗ ТОГ РЕШЕЊА. 

ПРЕНОС ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ СЕ БЕЗ САГЛАСНОСТИ 
АКЦИОНАРА, ДЕПОНЕНАТА И ДРУГИХ ПОВЕРИЛАЦА БАНКЕ У 
РЕСТРУКТУРИРАЊУ ИЛИ БИЛО КОГ ТРЕЋЕГ ЛИЦА, ОСИМ БАНКЕ ЗА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ, А МОЖЕ СЕ ИЗВРШИТИ У РОКУ И ПОД УСЛОВИМА 
УТВРЂЕНИМ У РЕШЕЊУ ИЗ ТОГ СТАВА. 

ДОЗВОЛУ ЗА РАД БАНКЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ДАЈЕ НАРОДНА 
БАНКА СРБИЈЕ НА ОСНОВУ ЗАХТЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.  

УЗ ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ДОСТАВЉА: 

1) ОСНИВАЧКИ АКТ И СТАТУТ БАНКЕ; 

2) ДОКАЗ О УПЛАТИ МИНИМАЛНОГ ОСНИВАЧКОГ КАПИТАЛА;  

3) ИМЕНА ПРЕДЛОЖЕНИХ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И ИЗВРШНОГ 
ОДБОРА БАНКЕ И ПОДАТКЕ О ЊИХОВОЈ КВАЛИФИКАЦИЈИ, ИСКУСТВУ И 
ПОСЛОВНОЈ РЕПУТАЦИЈИ. 

О ЗАХТЕВУ ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
ОДЛУЧУЈЕ РЕШЕЊЕМ, И ТО НАЈКАСНИЈЕ НАРЕДНОГ ДАНА ОД ДАНА 
ПРИЈЕМА УРЕДНОГ ЗАХТЕВА.  

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ ДОЗВОЛА ЗА РАД БАНКЕ ЗА ПОСЕБНЕ 
НАМЕНЕ САДРЖИ РОК НА КОЈИ СЕ БАНКА ОСНИВА, А КОЈИ НЕ МОЖЕ БИТИ 
ДУЖИ ОД ДВЕ ГОДИНЕ ОД ДАНА ПОСЛЕДЊЕГ ИЗВРШЕНОГ ПРЕНОСА ИЗ 
СТАВА 1.  ОВОГ ЧЛАНА,  КАО И МОГУЋНОСТ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ТОГ РОКА У 
СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. ОВО РЕШЕЊЕ ОБЈАВЉУЈЕ СЕ У 
„СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 

БАНКА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У СВОМ ПОСЛОВНОМ ИМЕНУ 
ОБАВЕЗНО САДРЖИ РЕЧИ „НОВА” И „БАНКА”. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЈЕ ДУЖНА ДА ОБЕЗБЕДИ ДА БАНКА ЗА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРИ ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА 
ИМА МИНИМАЛНИ ОСНИВАЧКИ КАПИТАЛ ОД НАЈМАЊЕ 5.000.000 ЕВРА У 
ДИНАРСКОЈ ПРОТИВВРЕДНОСТИ, КАО И ДА ПО ДОБИЈАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА 
РАД ПОСЛУЈЕ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ 
НА ЊЕН КАПИТАЛ И ПОКАЗАТЕЉЕ ПОСЛОВАЊА БАНКЕ. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 11. ОВОГ ЧЛАНА, БАНКА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
МОЖЕ СЕ ОСНОВАТИ И БЕЗ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ТОГ СТАВА, 
ОДНОСНО МОЖЕ У ПЕРИОДУ КОЈИ НИЈЕ ДУЖИ ОД ТРИ МЕСЕЦА ОД 
ОСНИВАЊА ПОСЛОВАТИ БЕЗ УСКЛАЂЕНОСТИ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ 
ЗАКОНА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ЊЕН КАПИТАЛ И ПОКАЗАТЕЉЕ ПОСЛОВАЊА 
БАНКЕ, АКО НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ОЦЕНИ ДА ЈЕ ТО НЕОПХОДНО РАДИ 
ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА РЕСТРУКТУРИРАЊА. 
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У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 12. ОВОГ ЧЛАНА, ДОЗВОЛА ЗА РАД ИЗ СТАВА 
6. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖИ И РОК У КОЈЕМ ЈЕ БАНКА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
ДУЖНА ДА УСКЛАДИ СВОЈЕ ПОСЛОВАЊЕ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА 
КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ЊЕН КАПИТАЛ И ПОКАЗАТЕЉЕ ПОСЛОВАЊА БАНКЕ.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДУЖНА ЈЕ ДА ПРИЈАВУ ЗА УПИС БАНКЕ ЗА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ПОДНЕСЕ 
НАЈКАСНИЈЕ НАРЕДНОГ ДАНА ОД ДАНА ДАВАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА РАД ИЗ 
СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА.  

НА ОСНИВАЊЕ БАНКЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НЕ ПРИМЕЊУЈУ СЕ 
ОДРЕДБЕ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ТРЖИШТЕ КАПИТАЛА, А НАДЛЕЖНИ 
ОРГАНИ ДУЖНИ СУ ДА ЗА ОСНИВАЊЕ ОВЕ БАНКЕ ДОНЕСУ АКТЕ И 
СПРОВЕДУ РАДЊЕ ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ НАЈКАСНИЈЕ НАРЕДНОГ 
РАДНОГ ДАНА ОД ДАНА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ: 

1) ДАЈЕ ПРЕТХОДНУ САГЛАСНОСТ НА ОСНИВАЧКИ АКТ И СТАТУТ 
БАНКЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ; 

2) ДАЈЕ ПРЕТХОДНУ САГЛАСНОСТ НА ИМЕНОВАЊЕ ОРГАНА 
УПРАВЉАЊА БАНКЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ; 

3) ДАЈЕ ПРЕТХОДНУ САГЛАСНОСТ НА ЗАРАДЕ ЧЛАНОВА ОРГАНА 
УПРАВЉАЊА ИЗ ТАЧКЕ 2) ОВОГ СТАВА И АКТ О УТВРЂИВАЊУ ЊИХОВИХ 
ДУЖНОСТИ; 

4) ОДОБРАВА СТРАТЕГИЈУ И РИЗИЧНИ ПРОФИЛ БАНКЕ ЗА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 9. ОВОГ ЧЛАНА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
МОЖЕ РЕШЕЊЕМ ПРОДУЖИТИ РОК ИЗ ТОГ СТАВА ЗА ГОДИНУ ДАНА АКО 
ОЦЕНИ ДА ЈЕ ТО НЕОПХОДНО РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА 
РЕСТРУКТУРИРАЊА, А ПОСЕБНО АКО БИ СЕ НА ТАЈ НАЧИН ОКОНЧАЛЕ 
АКТИВНОСТИ ИЗ СТАВА 18. ТАЧ. 1), 2) И 4) ОВОГ ЧЛАНА. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ 
ДОЗВОЛЕ ЗА РАД БАНЦИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У СЛЕДЕЋИМ 
СЛУЧАЈЕВИМА: 

1) АКО СЕ БАНКА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПОЈИ С ДРУГОМ БАНКОМ 
ИЛИ ПРИПОЈИ ТОЈ БАНЦИ, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ; 

2) АКО СЕ ЦЕЛОКУПНА ИМОВИНА И ОБАВЕЗЕ БАНКЕ ЗА ПОСЕБНЕ 
НАМЕНЕ ИЛИ ЊИХОВ НАЈВЕЋИ ДЕО ПРОДАЈУ ТРЕЋЕМ ЛИЦУ; 

3) АКО ИСТЕКНЕ ПЕРИОД ИЗ СТАВА 9, ОДНОСНО СТАВА 17. ОВОГ 
ЧЛАНА; 

4) АКО СЕ ИМОВИНА БАНКЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У ПОТПУНОСТИ 
ОТУЂИ, ОДНОСНО УНОВЧИ И ЊЕНЕ ОБАВЕЗЕ У ПОТПУНОСТИ ИЗМИРЕ. 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 18. ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВЉА СЕ НАДЛЕЖНОМ 
СУДУ РАДИ ПОКРЕТАЊА СТЕЧАЈНОГ ИЛИ ЛИКВИДАЦИОНОГ ПОСТУПКА 
НАД БАНКОМ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ, У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА 
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ СТЕЧАЈ И ЛИКВИДАЦИЈА БАНАКА И ДРУШТАВА ЗА 
ОСИГУРАЊЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА СТЕЧАЈ, ОДНОСНО ЛИКВИДАЦИЈУ 
БАНАКА.  

АКО СЕ АКЦИЈЕ БАНКЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРОДАЈУ ТРЕЋЕМ 
ЛИЦУ, НАКОН УПИСА ТОГ ЛИЦА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР КАО ВЛАСНИКА 
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АКЦИЈА ТЕ БАНКЕ, БАНКА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАСТАВЉА ДА ПОСЛУЈЕ 
КАО БАНКА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ 
ДОКУМЕНАТА И ДОКАЗА ИЗ СТ. 7. И 16. ОВОГ ЧЛАНА, А МОЖЕ ПРОПИСАТИ 
И БЛИЖЕ УСЛОВЕ И НАЧИН ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ И/ИЛИ ОБАВЕЗА БАНКЕ ЗА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ, ОДНОСНО ОГЛАШАВАЊА ТЕ ПРОДАЈЕ. 

ОДВАЈАЊЕ ИМОВИНЕ 

ЧЛАН 128Н 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ДОНЕТИ РЕШЕЊЕ КОЈИМ НА 
АГЕНЦИЈУ ИЛИ ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ НИЈЕ БАНКА ЗА ПОСЕБНЕ 
НАМЕНЕ ПРЕНОСИ ИМОВИНУ И ОБАВЕЗЕ БАНКЕ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ 
ИЛИ БАНКЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ, АКО ЈЕ ИСПУЊЕН НАЈМАЊЕ ЈЕДАН ОД 
СЛЕДЕЋИХ УСЛОВА:  

1) АКО ЈЕ СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ ТАКВО ДА БИ ПРОДАЈА ОВЕ 
ИМОВИНЕ У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ МОГЛА НЕГАТИВНО ДА УТИЧЕ НА 
ФИНАНСИЈСКО ТРЖИШТЕ; 

2) АКО ЈЕ ПРЕНОС ПОТРЕБАН ДА БИ СЕ ОБЕЗБЕДИЛО НЕСМЕТАНО 
ПОСЛОВАЊЕ БАНКЕ ЧИЈА СУ ИМОВИНА ИЛИ ОБАВЕЗЕ ПРЕНЕТИ; 

3) АКО ЈЕ ПРЕНОС ПОТРЕБАН РАДИ ОСТВАРЕЊА НАЈВЕЋЕГ 
МОГУЋЕГ ПРИХОДА ОД УНОВЧЕЊА, ОДНОСНО ПРОДАЈЕ ПРЕНЕТЕ 
ИМОВИНЕ УЗ ШТО МАЊЕ ТРОШКОВЕ. 

ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 
ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ) МОЖЕ ОСНОВАТИ РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА, РАДИ ПРЕУЗИМАЊА ЦЕЛОКУПНЕ ИМОВИНЕ ИЛИ ОБАВЕЗА ЈЕДНЕ 
ИЛИ ВИШЕ БАНАКА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ ИЛИ БАНКЕ ЗА ПОСЕБНЕ 
НАМЕНЕ, ИЛИ ЊИХОВОГ ДЕЛА. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ: 

1) ДАЈЕ ПРЕТХОДНУ САГЛАСНОСТ НА ОСНИВАЧКИ АКТ ДРУШТВА 
ЗА УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ; 

2) ДАЈЕ ПРЕТХОДНУ САГЛАСНОСТ НА ИМЕНОВАЊЕ ОРГАНА 
УПРАВЉАЊА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ; 

3) ОДОБРАВА ЗАРАДЕ ЧЛАНОВА ОРГАНА УПРАВЉАЊА ДРУШТВА 
ЗА УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ И АКТ КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈУ ЊИХОВЕ 
ДУЖНОСТИ; 

4) ОДОБРАВА СТРАТЕГИЈУ И РИЗИЧНИ ПРОФИЛ ДРУШТВА ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ. 

АГЕНЦИЈА, ОДНОСНО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ 
УПРАВЉА ПРЕНЕТОМ ИМОВИНОМ РАДИ ПОВЕЋАЊА ЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ 
ПУТЕМ ПРОДАЈЕ ИЛИ ЊЕНОГ УНОВЧЕЊА НА ДРУГИ НАЧИН. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА ПРЕНЕТИ ИМОВИНУ И ОБАВЕЗЕ БАНКЕ ПРЕНОСИОЦА НА 
АГЕНЦИЈУ И/ИЛИ ЈЕДНО ИЛИ ВИШЕ ДРУШТАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ИМОВИНОМ. 

 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ПРЕНЕТУ ИМОВИНУ И ОБАВЕЗЕ 
ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВРАТИТИ БАНЦИ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ АКО ЈЕ 
ТА МОГУЋНОСТ ИЗРИЧИТО УТВРЂЕНА РЕШЕЊЕМ ИЗ ТОГ СТАВА, 
ОДНОСНО АКО ОДРЕЂЕНА ИМОВИНА ИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО СВОЈОЈ СУШТИНИ 
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НЕ СПАДАЈУ У КАТЕГОРИЈЕ ИМОВИНЕ ИЛИ ОБАВЕЗА УТВРЂЕНИХ У ОВОМ 
РЕШЕЊУ ИЛИ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ПРЕНОС ИЗ ТОГ РЕШЕЊА. 

ПРЕНОС ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ СЕ БЕЗ САГЛАСНОСТИ 
АКЦИОНАРА, ДЕПОНЕНАТА И ДРУГИХ ПОВЕРИЛАЦА БАНКЕ У 
РЕСТРУКТУРИРАЊУ ИЛИ БИЛО КОГ ТРЕЋЕГ ЛИЦА. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ УТВРЂУЈЕ ИЗНОС НАКНАДЕ КОЈУ 
АГЕНЦИЈА, ОДНОСНО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ ПЛАЋА ЗА 
ИМОВИНУ И ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРЕУЗИМА, А КОЈА МОЖЕ ИМАТИ И 
НЕГАТИВНУ ВРЕДНОСТ.  

НАКНАДА ИЗ СТАВА 8.  ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ ИСПЛАТИТИ И У 
ОБЛИКУ ДУЖНИЧКОГ ИНСТРУМЕНТА КОЈИ ИЗДАЈЕ АГЕНЦИЈА, ОДНОСНО 
ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ, УЗ ПРЕТХОДНО ПРИБАВЉЕНУ 
САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА. 

АГЕНЦИЈА И ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ ДУЖНИ СУ ДА 
ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ С ПРЕНЕТОМ ИМОВИНОМ И ОБАВЕЗАМА ИЗ СТАВА 1. 
ОВОГ ЧЛАНА ОБАВЉАЈУ С ПАЖЊОМ ДОБРОГ ПРИВРЕДНИКА И ДА О ТОМЕ 
ИЗВЕШТАВАЈУ НАРОДНУ БАНКУ СРБИЈЕ У РОКОВИМА И НА НАЧИН 
УТВРЂЕНИМ РЕШЕЊЕМ ИЗ ТОГ СТАВА. 

 
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ И НАЧИН 

ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА. 

РАСПОДЕЛА ГУБИТАКА  

ЧЛАН 128Њ 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ПРИМЕНИТИ ИНСТРУМЕНТ 
РАСПОДЕЛЕ ГУБИТАКА РАДИ: 

1) ДОКАПИТАЛИЗАЦИЈЕ БАНКЕ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ, У МЕРИ 
НЕОПХОДНОЈ ЗА ЊЕНО ДАЉЕ НЕСМЕТАНО ПОСЛОВАЊЕ У СКЛАДУ СА 
ОВИМ ЗАКОНОМ И ОДРЖАВАЊЕ ДОВОЉНОГ ПОВЕРЕЊА НА 
ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ У БАНКУ; 

2) КОНВЕРЗИЈЕ У КАПИТАЛ ИЛИ ОТПИСА (СМАЊЕЊА) ГЛАВНИЦЕ 
ОБАВЕЗА ИЛИ ДУЖНИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА КОЈИ СЕ ПРЕНОСЕ БАНЦИ ЗА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ С ЦИЉЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КАПИТАЛА ЗА ТУ БАНКУ ИЛИ 
СЕ ПРЕНОСЕ У ОКВИРУ ИНСТРУМЕНАТА ПРОДАЈЕ АКЦИЈА, ОДНОСНО 
ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ИЛИ ОДВАЈАЊА ИМОВИНЕ БАНКЕ У 
РЕСТРУКТУРИРАЊУ. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ПРИМЕНИТИ ИНСТРУМЕНТ 
РАСПОДЕЛЕ ГУБИТАКА РАДИ ДОКАПИТАЛИЗАЦИЈЕ БАНКЕ У 
РЕСТРУКТУРИРАЊУ САМО АКО СЕ МОЖЕ РАЗУМНО ОЧЕКИВАТИ ДА ЋЕ 
ПРИМЕНА ТОГ ИНСТРУМЕНТА, ЗАЈЕДНО С ДРУГИМ МЕРАМА, УКЉУЧУЈУЋИ 
МЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ У СКЛАДУ С ПЛАНОМ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ПОСЛОВАЊА ИЗ ЧЛАНА 128С ОВОГ ЗАКОНА, УЗ ОСТВАРИВАЊЕ 
ОДГОВАРАЈУЋИХ ЦИЉЕВА РЕСТРУКТУРИРАЊА – ДОВЕСТИ ДО ТОГА ДА 
ТА БАНКА ПОНОВО УСПОСТАВИ ОДГОВАРАЈУЋИ ФИНАНСИЈСКИ ПОЛОЖАЈ 
И ДУГОРОЧНУ ОДРЖИВОСТ. 

ОБАВЕЗЕ БАНКЕ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ НА КОЈЕ СЕ МОГУ 
ПРИМЕНИТИ ОТПИС И КОНВЕРЗИЈА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА (У ДАЉЕМ 
ТЕКСТУ: ПОДОБНЕ ОБАВЕЗЕ) ОБУХВАТАЈУ СВЕ ОБАВЕЗЕ ТЕ БАНКЕ, 
ОСИМ: 
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1) ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА, ДО ИЗНОСА 
ОСИГУРАНОГ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ; 

2)  ОБАВЕЗА ЧИЈЕ ЈЕ ИСПУЊЕЊЕ ОБЕЗБЕЂЕНО ЗАЛОЖНИМ 
ПРАВОМ, СРЕДСТВОМ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЛИ ДРУГИМ 
СРОДНИМ ПРАВОМ, УКЉУЧУЈУЋИ РЕПО ПОСЛОВЕ, ПОКРИВЕНЕ 
ОБВЕЗНИЦЕ И ОБАВЕЗЕ ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА КОЈИ СЕ 
УПОТРЕБЉАВАЈУ ЗА ЗАШТИТУ ОД РИЗИКА И ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО 
ИМОВИНЕ ЗА ПОКРИЋЕ И КОЈИ СУ ОБЕЗБЕЂЕНИ НА СЛИЧАН НАЧИН КАО 
ПОКРИВЕНЕ ОБВЕЗНИЦЕ; 

3) ОБАВЕЗА НАСТАЛИХ УПРАВЉАЊЕМ ИМОВИНОМ И НОВЦЕМ 
КЛИЈЕНАТА, УКЉУЧУЈУЋИ ИМОВИНУ ИЛИ НОВАЦ КЛИЈЕНАТА КОЈЕ БАНКА 
У РЕСТРУКТУРИРАЊУ ЧУВА ЗА РАЧУН ИНВЕСТИЦИОНИХ И ПЕНЗИОНИХ 
ФОНДОВА;  

4)  ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОМАЋИМ И СТРАНИМ БАНКАМА И 
ИНВЕСТИЦИОНИМ ДРУШТВИМА, С ПРВОБИТНИМ РОКОМ ДОСПЕЋА 
КРАЋИМ ОД СЕДАМ ДАНА, ОСИМ ОБАВЕЗА ПРЕМА ЧЛАНОВИМА ИСТЕ 
ГРУПЕ; 

5) ОБАВЕЗА С ПРЕОСТАЛИМ РОКОМ ДОСПЕЋА КРАЋИМ ОД СЕДАМ 
ДАНА ПРЕМА ПЛАТНИМ СИСТЕМИМА И СИСТЕМИМА ЗА ПОРАВНАЊЕ 
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ КОЈИ СУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ ОДРЕЂЕНИ КАО 
БИТНИ СИСТЕМИ, ОДНОСНО ОПЕРАТЕРИМА ТИХ СИСТЕМА И 
УЧЕСНИЦИМА У ТИМ СИСТЕМИМА, КОЈЕ СУ НАСТАЛЕ ПО ОСНОВУ 
УЧЕШЋА У ТИМ СИСТЕМИМА; 

6) ОБАВЕЗА ПРЕМА ЗАПОСЛЕНИМА У ПОГЛЕДУ ОБРАЧУНАТИХ А 
НЕИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА, ПЕНЗИЈСКИХ ДОПРИНОСА ИЛИ ОСТАЛИХ 
ФИКСНИХ ПРИМАЊА, ОСИМ ДЕЛА ЗАРАДЕ ПО ОСНОВУ ДОПРИНОСА 
ЗАПОСЛЕНОГ ПОСЛОВНОМ УСПЕХУ ПОСЛОДАВЦА (НАГРАДЕ, БОНУСИ И 
СЛ.) И ДРУГИХ ПРИМАЊА ПРОМЕНЉИВОГ ИЗНОСА ЗА КОЈА ПОСЛОДАВАЦ 
НЕМА ЗАКОНСКУ ОБАВЕЗУ ДА ИХ ИСПЛАЋУЈЕ ЗАПОСЛЕНИМА; 

7) ОБАВЕЗА ПРЕМА ПОВЕРИОЦИМА ПО ОСНОВУ ПОСЛОВА 
ПРОДАЈЕ РОБЕ ИЛИ ПРУЖАЊА УСЛУГА БАНЦИ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ 
КОЈИ СУ КЉУЧНИ ЗА НЕПРЕКИДНО И СВАКОДНЕВНО ПОСЛОВАЊЕ ТЕ 
БАНКЕ, УКЉУЧУЈУЋИ УСЛУГЕ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА, 
КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ И УСЛУГЕ ЗАКУПА, СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА 
ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА; 

8) ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА И ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ДОПРИНОСА ЗА 
ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ; 

9) ОБАВЕЗА ПРЕМА АГЕНЦИЈИ ПО ОСНОВУ ПРЕМИЈЕ ЗА 
ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА. 

ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА РЕСТРУКТУРИРАЊА И СПРОВОЂЕЊЕ 
РАСПОДЕЛЕ ГУБИТАКА НЕ УТИЧЕ НА ИМОВИНУ КОЈОМ СУ ОБЕЗБЕЂЕНЕ 
ПОКРИВЕНЕ ОБВЕЗНИЦЕ. ТА ИМОВИНА ОСТАЈЕ ЗАШТИЋЕНА, ОДВОЈЕНА 
И СА УТВРЂЕНИМ НИВООМ.  

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ, И ПОРЕД СТАВА 3. ТАЧКА 2) И 
СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА, ПРИМЕНИТИ ИНСТРУМЕНТ РАСПОДЕЛЕ ГУБИТАКА 
И НА ДЕО ОБАВЕЗА КОЈИ ПРЕЛАЗИ ВРЕДНОСТ ИМОВИНЕ, ПРЕДМЕТА 
ЗАЛОГЕ, ЗАЛОЖНОГ ПРАВА ИЛИ ДРУГОГ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМ 
ЈЕ ИСПУЊЕЊЕ ТЕ ОБАВЕЗЕ ОБЕЗБЕЂЕНО.  
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ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
МОЖЕ ПОТПУНО ИЛИ ДЕЛИМИЧНО ИСКЉУЧИТИ ПРИМЕНУ ОТПИСА И 
КОНВЕРЗИЈЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА И НА ДРУГЕ ПОДОБНЕ ОБАВЕЗЕ 
АКО ЈЕ ИСПУЊЕН НАЈМАЊЕ ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ УСЛОВА: 

1) ОВУ ОБАВЕЗУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОТПИСАТИ ИЛИ КОНВЕРТОВАТИ У 
РАЗУМНОМ РОКУ И ПОРЕД НЕОПХОДНИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ БИ НАРОДНА 
БАНКА СРБИЈЕ ПРЕДУЗЕЛА РАДИ БЛАГОВРЕМЕНЕ И ЕФИКАСНЕ ПРИМЕНЕ 
ТОГ ИНСТРУМЕНТА; 

2) ОВО ИСКЉУЧЕЊЕ ЈЕ НУЖНО И СРАЗМЕРНО РАДИ ДАЉЕГ 
ОБАВЉАЊА КРИТИЧНИХ ФУНКЦИЈА И КЉУЧНИХ ПОСЛОВНИХ 
АКТИВНОСТИ БАНКЕ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ; 

3) ОВО ИСКЉУЧЕЊЕ ЈЕ НУЖНО И СРАЗМЕРНО РАДИ СПРЕЧАВАЊА 
ШИРЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ ПОРЕМЕЋАЈА НА ТРЖИШТУ, ПОСЕБНО У ВЕЗИ 
С ДЕПОЗИТИМА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКА И МИКРО, МАЛИХ И 
СРЕДЊИХ ПРАВНИХ ЛИЦА, УСЛЕД ЧЕГА БИ МОГЛА БИТИ УГРОЖЕНА 
СТАБИЛНОСТ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА НА НАЧИН КОЈИ БИ МОГАО 
ПРОИЗВЕСТИ И ОЗБИЉНЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ У ПРИВРЕДИ;  

4) ОТПИС ИЛИ КОНВЕРЗИЈА ОВИХ ОБАВЕЗА ПРОУЗРОКОВАЛИ БИ 
ТАКВО УМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ДА БИ ГУБИЦИ КОЈЕ БИ СНОСИЛИ ДРУГИ 
ПОВЕРИОЦИ БИЛИ ВЕЋИ НЕГО ДА СУ ТЕ ОБАВЕЗЕ БИЛЕ ИСКЉУЧЕНЕ ИЗ 
ОТПИСА ИЛИ КОНВЕРЗИЈЕ. 

 АКО НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ПОТПУНО ИЛИ ДЕЛИМИЧНО 
ИСКЉУЧИ ПРИМЕНУ ОТПИСА ИЛИ КОНВЕРЗИЈЕ НА ПОЈЕДИНЕ ПОДОБНЕ 
ОБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА СТАВОМ 6.  ОВОГ ЧЛАНА И АКО ГУБИЦИ КОЈИ БИ 
БИЛИ ПОКРИВЕНИ ОТПИСОМ ИЛИ КОНВЕРЗИЈОМ ТИХ ОБАВЕЗА НИСУ У 
ПОТПУНОСТИ ПРЕНЕТИ НА ОСТАЛЕ ПОВЕРИОЦЕ – СРЕДСТВА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ ОБЕЗБЕЂЕНА ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ БАНКЕ МОГУ СЕ 
КОРИСТИТИ РАДИ: 

1) ПОКРИЋА СВИХ ГУБИТАКА КОЈИ НИСУ ПОКРИВЕНИ ОТПИСОМ 
ИЛИ КОНВЕРЗИЈОМ ТИХ ОБАВЕЗА И ПОНОВНО УСПОСТАВЉАЊЕ НУЛТЕ 
НЕТО ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ БАНКЕ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ У СКЛАДУ С 
ЧЛАНОМ 128П СТАВ 1. ТАЧКА 1) ОВОГ ЗАКОНА; 

2) КУПОВИНЕ АКЦИЈА БАНКЕ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ РАДИ 
ДОКАПИТАЛИЗАЦИЈЕ ТЕ БАНКЕ У СКЛАДУ С ЧЛАНОМ 128П СТАВ 1. ТАЧКА 
2) ОВОГ ЗАКОНА. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ И НАЧИН 
ВРШЕЊА ОТПИСА И КОНВЕРЗИЈЕ ОБАВЕЗА БАНКЕ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ, 
КАО И УСЛОВЕ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕНИХ ЗА 
РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ЗА НАМЕНЕ ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА. 

ЧЛАН 128О 

БАНКА ЈЕ ДУЖНА ДА У СВАКОМ ТРЕНУТКУ ИСПУЊАВА ПРОПИСАНИ 
МИНИМАЛНИ ЗАХТЕВ ЗА КАПИТАЛОМ И ПОДОБНИМ ОБАВЕЗАМА. 

МИНИМАЛНИ ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИЗРАЧУНАВА СЕ 
КАО ПРОЦЕНТУАЛНО ИЗРАЖЕН ОДНОС ЗБИРА КАПИТАЛА И ПОДОБНИХ 
ОБАВЕЗА ПРЕМА ЗБИРУ КАПИТАЛА И УКУПНИХ ОБАВЕЗА БАНКЕ.  

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ УТВРЂУЈЕ ЗА СВАКУ БАНКУ ПОСЕБАН 
МИНИМАЛНИ ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НА ОСНОВУ СЛЕДЕЋИХ 
КРИТЕРИЈУМА: 
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1) ПОТРЕБЕ ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ МОГУЋНОСТ РЕСТРУКТУРИРАЊА 
БАНКЕ ПРИМЕНОМ ИНСТРУМЕНАТА РЕСТРУКТУРИРАЊА, УКЉУЧУЈУЋИ 
ПРИМЕНУ ИНСТРУМЕНТА РАСПОДЕЛЕ ГУБИТАКА, НА НАЧИН КОЈИМ СЕ 
ПОСТИЖУ ЦИЉЕВИ РЕСТРУКТУРИРАЊА; 

2) ПОТРЕБЕ ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ ДА БАНКА ИМА ДОВОЉНО ПОДОБНИХ 
ОБАВЕЗА КАКО БИ У СЛУЧАЈУ ПРИМЕНЕ ИНСТРУМЕНТА РАСПОДЕЛЕ 
ГУБИТАКА ПОКРИЛА ГУБИТКЕ И ПОНОВО УСПОСТАВИЛА ПОКАЗАТЕЉ 
АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА НА НИВОУ КОЈИМ БИ СЕ ОМОГУЋИЛО ДАЉЕ 
НЕСМЕТАНО ПОСЛОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ДОВОЉНОГ ПОВЕРЕЊА НА 
ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ У БАНКУ; 

3) ПОТРЕБЕ ДА СЕ, АКО ЈЕ ПЛАНОМ РЕСТРУКТУРИРАЊА 
ПРЕДВИЂЕНА МОГУЋНОСТ ДА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ПОДОБНИХ ОБАВЕЗА 
БУДУ ИСКЉУЧЕНЕ ИЗ РАСПОДЕЛЕ ГУБИТАКА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 128Њ 
СТАВ 6. ОВОГ ЗАКОНА ИЛИ ДА СЕ ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ПОДОБНИХ ОБАВЕЗА 
У ПОТПУНОСТИ ПРЕНЕСУ НА ПРИМАОЦА ПО ОСНОВУ ДЕЛИМИЧНОГ 
ПРЕНОСА – ОБЕЗБЕДИ ДА БАНКА ИМА ДОВОЉНО ДРУГИХ ПОДОБНИХ 
ОБАВЕЗА КАКО БИ СЕ ПОКРИЛИ ГУБИЦИ И ПОНОВО УСПОСТАВИО 
ПОКАЗАТЕЉ АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ НА НИВОУ КОЈИМ БИ ЈОЈ 
СЕ ОМОГУЋИЛО ДАЉЕ НЕСМЕТАНО ПОСЛОВАЊЕ; 

4) ВЕЛИЧИНЕ, ПОСЛОВНОГ МОДЕЛА, МОДЕЛА ФИНАНСИРАЊА И 
РИЗИЧНОГ ПРОФИЛА БАНКЕ; 

5) ПРОЦЕНЕ МОГУЋЕГ ИЗНОСА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ОСИГУРАЊЕ 
ДЕПОЗИТА КОЈА БИ СЕ МОГЛА КОРИСТИТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСТУПКА 
РЕСТРУКТУРИРАЊА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ; 

6) ПРОЦЕНЕ НЕГАТИВНИХ ПОСЛЕДИЦА ПРЕСТАНКА ПОСЛОВАЊА 
БАНКЕ НА СТАБИЛНОСТ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА, УКЉУЧУЈУЋИ 
ШИРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПОТЕШКОЋА И НА ДРУГЕ БАНКЕ, А С ОБЗИРОМ 
НА ЊИХОВУ МЕЂУСОБНУ ПОВЕЗАНОСТ ИЛИ ПОВЕЗАНОСТ С ДРУГИМ 
ДЕЛОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА. 

ОДРЕДБЕ ОВОГ ЧЛАНА СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ И НА НАЈВИШЕ 
МАТИЧНО ДРУШТВО, ОДНОСНО БАНКАРСКУ ГРУПУ НА КОНСОЛИДОВАНОЈ 
ОСНОВИ. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ПРОПИСУЈЕ БЛИЖЕ УСЛОВЕ ПОД КОЈИМА 
СЕ ПОДОБНЕ ОБАВЕЗЕ УКЉУЧУЈУ У ИЗРАЧУНАВАЊЕ МИНИМАЛНОГ 
ЗАХТЕВА ЗА КАПИТАЛ И ПОДОБНЕ ОБАВЕЗЕ, А МОЖЕ ПРОПИСАТИ И 
ДОДАТНЕ КРИТЕРИЈУМЕ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ УТВРЂУЈЕ ТАЈ ЗАХТЕВ. 

ЧЛАН 128П 

АКО СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ИНСТРУМЕНТ РАСПОДЕЛЕ ГУБИТАКА, 
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ЈЕ ДУЖНА ДА, НА ОСНОВУ НЕЗАВИСНЕ 
ПРОЦЕНЕ ИЗ ЧЛАНА 128З ОВОГ ЗАКОНА, УТВРДИ УКУПАН ЗБИР СЛЕДЕЋИХ 
ИЗНОСА: 

1) ИЗНОСА ЗА КОЈИ СЕ ПОДОБНЕ ОБАВЕЗЕ МОРАЈУ ОТПИСАТИ ДА 
БИ СЕ ПОНОВО УСПОСТАВИЛА НУЛТА НЕТО ВРЕДНОСТ ИМОВИНЕ БАНКЕ 
У РЕСТРУКТУРИРАЊУ; 

2) ИЗНОСА ЗА КОЈИ СЕ ПОДОБНЕ ОБАВЕЗЕ МОРАЈУ 
КОНВЕРТОВАТИ У КАПИТАЛ КАКО БИ СЕ ПОНОВНО УСПОСТАВИО 
ПРОПИСАНИ ПОКАЗАТЕЉ АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ У 
РЕСТРУКТУРИРАЊУ ИЛИ БАНКЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ. 
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ПРИ УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, НАРОДНА 
БАНКА СРБИЈЕ УЗИМА У ОБЗИР СРЕДСТВА КОЈА СЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
РЕСТРУКТУРИРАЊА ОБЕЗБЕЂУЈУ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, КАО И 
ПОТРЕБУ ОДРЖАВАЊА ПОВЕРЕЊА НА ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ У 
БАНКУ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ ИЛИ БАНКУ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА НЕСМЕТАНОГ ДАЉЕГ ПОСЛОВАЊА ОВЕ БАНКЕ У 
ПЕРИОДУ ОД НАЈМАЊЕ ЈЕДНЕ ГОДИНЕ.  

АКО НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ НАМЕРАВА ДА ПОРЕД ИНСТРУМЕНТА 
РАСПОДЕЛЕ ГУБИТКА ПРИМЕНИ И ИНСТРУМЕНТ ОДВАЈАЊА ИМОВИНЕ, 
КОД ОБРАЧУНА ИЗНОСА ЗА КОЈИ СЕ ПОДОБНЕ ОБАВЕЗЕ МОРАЈУ 
ОТПИСАТИ УЗИМА СЕ У ОБЗИР ПРОЦЕНА ПОТРЕБЕ ЗА КАПИТАЛОМ 
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ. 

 

ЧЛАН 128Р 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ, ПРИЛИКОМ ПРИМЕНЕ ИНСТРУМЕНТА 
РАСПОДЕЛЕ ГУБИТАКА ИЛИ ОТПИСА ИЛИ КОНВЕРЗИЈЕ КАПИТАЛА ИЗ 
ЧЛАНА 128Е ОВОГ ЗАКОНА, СПРОВОДИ ЈЕДНУ ИЛИ ОБЕ СЛЕДЕЋЕ МЕРЕ: 

1) ПОНИШТАВА АКЦИЈЕ ИЛИ ИХ ПРЕНОСИ ПОВЕРИОЦИМА КОЈИ 
СНОСЕ ГУБИТКЕ ПРИМЕНОМ ОВОГ ИНСТРУМЕНТА; 

2) ЗНАТНО СМАЊУЈЕ НОМИНАЛНУ ВРЕДНОСТ АКЦИЈА И ДРУГА 
ОДГОВАРАЈУЋА ПРАВА АКЦИОНАРА БАНКЕ, КАО ПОСЛЕДИЦУ 
КОНВЕРЗИЈЕ ЕЛЕМЕНАТА ДОПУНСКОГ КАПИТАЛА ИЛИ ПОДОБНИХ 
ОБАВЕЗА БАНКЕ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ У ЊЕНЕ АКЦИЈЕ, ПОД УСЛОВОМ ДА 
У СКЛАДУ С НЕЗАВИСНОМ ПРОЦЕНОМ ИЗ ЧЛАНА 128З ОВОГ ЗАКОНА 
ИМОВИНА БАНКЕ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ ИМА ПОЗИТИВНУ НЕТО 
ВРЕДНОСТ. 

МЕРЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОДНОСЕ СЕ И НА АКЦИОНАРЕ И 
ИМАОЦЕ ДРУГИХ ВЛАСНИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА КОЈИМА СУ 
ОДГОВАРАЈУЋЕ АКЦИЈЕ ИЛИ ДРУГИ ВЛАСНИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ ИЗДАТИ, 
ОДНОСНО ПРЕНЕТИ НА ОСНОВУ: 

1) КОНВЕРЗИЈЕ ДУЖНИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА У АКЦИЈЕ ИЛИ ДРУГЕ 
ВЛАСНИЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ У СКЛАДУ СА УСЛОВИМА УГОВОРЕНИМ У 
ВЕЗИ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ДУЖНИЧКИМ ИНСТРУМЕНТИМА, И ТО 
НАЈКАСНИЈЕ НА ДАН КАДА ЈЕ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ УТВРДИЛА ДА СУ 
ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ БАНКЕ, ИЛИ 

2)  КОНВЕРЗИЈЕ ОДГОВАРАЈУЋИХ ИНСТРУМЕНАТА КАПИТАЛА У 
ИНСТРУМЕНТЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА У СКЛАДУ С ЧЛАНОМ 128Е ОВОГ 
ЗАКОНА. 

ПРИ ОДЛУЧИВАЊУ О МЕРИ КОЈУ ЋЕ ПРЕДУЗЕТИ У СКЛАДУ СА 
СТАВОМ 1. ОВОГ ЧЛАНА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ УЗИМА У ОБЗИР: 

1) НЕЗАВИСНУ ПРОЦЕНУ ИЗ ЧЛАНА 128З ОВОГ ЗАКОНА; 

2) ИЗНОС ДО КОЈЕГ, ПРЕМА ПРОЦЕНИ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ, 
ЕЛЕМЕНТИ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА МОРАЈУ БИТИ ОТПИСАНИ (СМАЊЕНИ), 
А ОДГОВАРАЈУЋИ ЕЛЕМЕНТИ ДОПУНСКОГ КАПИТАЛА ОТПИСАНИ 
(СМАЊЕНИ) ИЛИ КОНВЕРТОВАНИ, У СКЛАДУ С ЧЛАНОМ 128Е СТАВ 5. ОВОГ 
ЗАКОНА;  

3) УКУПАН ЗБИР ИЗНОСА ИЗ ЧЛАНА 128П СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА. 
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НЕ ДОВОДЕЋИ У ПИТАЊЕ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 128Њ СТ. 3. И 6. ОВОГ 
ЗАКОНА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ, ПРИЛИКОМ ПРИМЕНЕ ИНСТРУМЕНТА 
РАСПОДЕЛЕ ГУБИТАКА, ВРШИ ОТПИС И КОНВЕРЗИЈУ ПРЕМА СЛЕДЕЋЕМ 
РЕДОСЛЕДУ: 

1) ЕЛЕМЕНТИ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА СМАЊУЈУ СЕ У СКЛАДУ С 
ЧЛАНОМ 128Е СТАВ 5. ТАЧКА 1) ОВОГ ЗАКОНА; 

2) АКО ЈЕ УКУПНО СМАЊЕЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА У 
СКЛАДУ С ТАЧКОМ 1) ОВОГ СТАВА МАЊЕ ОД ЗБИРА ИЗНОСА ИЗ СТАВА 3. 
ТАЧ. 2) И 3) ОВОГ ЧЛАНА, СМАЊУЈЕ СЕ У ПОТРЕБНОЈ МЕРИ ГЛАВНИЦА 
ЕЛЕМЕНАТА ДОПУНСКОГ КАПИТАЛА, ДО УКУПНОГ ИЗНОСА ТИХ 
ЕЛЕМЕНАТА; 

3) АКО ЈЕ УКУПНО СМАЊЕЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА И 
ДОПУНСКОГ КАПИТАЛА ИЗ ТАЧ. 1) И 2) ОВОГ СТАВА МАЊЕ ОД ЗБИРА 
ИЗНОСА ИЗ СТАВА 3. ТАЧ. 2) И 3) ОВОГ ЧЛАНА, СМАЊУЈЕ СЕ У ПОТРЕБНОЈ 
МЕРИ ГЛАВНИЦА СУБОРДИНИРАНИХ ОБАВЕЗА КОЈЕ НЕ УЛАЗЕ У ОБРАЧУН 
ДОПУНСКОГ КАПИТАЛА, ДО УКУПНОГ ИЗНОСА ОВИХ ОБАВЕЗА; 

4) АКО ЈЕ УКУПНО СМАЊЕЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ОСНОВНОГ И 
ДОПУНСКОГ КАПИТАЛА И СУБОРДИНИРАНИХ ОБАВЕЗА ИЗ ТАЧ. 1) ДО 3) 
ОВОГ СТАВА МАЊЕ ОД ЗБИРА ИЗНОСА ИЗ СТАВА 3. ТАЧ. 2) И 3) ОВОГ 
ЧЛАНА, СМАЊУЈЕ СЕ У ПОТРЕБНОЈ МЕРИ ГЛАВНИЦА ИЛИ НЕИЗМИРЕНИ 
ИЗНОС ОСТАЛИХ ПОДОБНИХ ОБАВЕЗА, ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ НАПЛАТЕ 
ПОТРАЖИВАЊА У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ 
СЕ УРЕЂУЈЕ СТЕЧАЈ И ЛИКВИДАЦИЈА БАНАКА, ДО УКУПНОГ ИЗНОСА ОВИХ 
ОБАВЕЗА. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ РАВНОМЕРНО РАСПОДЕЉУЈЕ ГУБИТКЕ 
МЕЂУ АКЦИОНАРИМА И ПОВЕРИОЦИМА У СКЛАДУ СА СТАВОМ 4. ОВОГ 
ЧЛАНА СМАЊЕЊЕМ ИЗНОСА ЕЛЕМЕНАТА ОСНОВНОГ И ДОПУНСКОГ 
КАПИТАЛА, СУБОРДИНИРАНИХ И ДРУГИХ ПОДОБНИХ ОБАВЕЗА У ВИСИНИ 
СРАЗМЕРНОЈ ЊИХОВОЈ ВРЕДНОСТИ, ОСИМ АКО ЈЕ НАРОДНА БАНКА 
СРБИЈЕ ПОТПУНО ИЛИ ДЕЛИМИЧНО ИСКЉУЧИЛА ПОЈЕДИНЕ ПОДОБНЕ 
ОБАВЕЗЕ ИЗ ОТПИСА ИЛИ КОНВЕРЗИЈЕ У СКЛАДУ С ЧЛАНОМ 128Њ СТАВ 6. 
ОВОГ ЗАКОНА. 

ПРИ ВРШЕЊУ КОНВЕРЗИЈЕ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА, НАРОДНА 
БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ПРИМЕНИТИ РАЗЛИЧИТЕ СТОПЕ ОВЕ КОНВЕРЗИЈЕ 
ЗА РАЗЛИЧИТЕ КАТЕГОРИЈЕ АКЦИОНАРА И ПОВЕРИЛАЦА ИЗ ТОГ СТАВА, 
УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР ДА СЕ ИСТА СТОПА ПРИМЕЊУЈЕ НА СВЕ 
ПОВЕРИОЦЕ ИЗ ИСТОГ ИСПЛАТНОГ РЕДА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ 
СЕ УРЕЂУЈУ СТЕЧАЈ И ЛИКВИДАЦИЈА БАНАКА И ДРУШТАВА ЗА 
ОСИГУРАЊЕ А ДА СЕ ПОВОЉНИЈА СТОПА КОНВЕРЗИЈА ПРИМЕЊУЈЕ НА 
ВИШИ ИСПЛАТНИ РЕД.  

ПРЕ ВРШЕЊА ОТПИСА ИЛИ КОНВЕРЗИЈЕ ИЗ СТАВА 4. ТАЧКА 4) 
ОВОГ ЧЛАНА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ СМАЊУЈЕ ИЛИ КОНВЕРТУЈЕ 
ГЛАВНИЦУ ИНСТРУМЕНАТА ИЗ ТАЧ. 2) И 3) ТОГ СТАВА АКО ТИ 
ИНСТРУМЕНТИ ВЕЋ НИСУ КОНВЕРТОВАНИ, А УСЛОВИМА ПОД КОЈИМА СУ 
ИЗДАТИ, ОДНОСНО ПРИБАВЉЕНИ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНО ДА СЕ ГЛАВНИЦА 
ИНСТРУМЕНТА СМАЊУЈЕ, ОДНОСНО ДА СЕ ВРШИ ЊИХОВА КОНВЕРЗИЈА У 
АКЦИЈЕ ИЛИ ДРУГЕ ВЛАСНИЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ КАДА НАСТУПЕ 
ОДРЕЂЕНЕ ОКОЛНОСТИ ПОВЕЗАНЕ С ФИНАНСИЈСКИМ СТАЊЕМ, 
СОЛВЕНТНОШЋУ ИЛИ НИВОИМА КАПИТАЛА БАНКЕ. 

ЧЛАН 128С 
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АКО НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ПРИМЕНИ ИНСТРУМЕНТ РАСПОДЕЛЕ 
ГУБИТАКА РАДИ ДОКАПИТАЛИЗАЦИЈЕ БАНКЕ У СКЛАДУ С ЧЛАНОМ 128Њ 
СТАВ 1. ТАЧКА 1) ОВОГ ЗАКОНА, УПРАВНИ ОДБОР БАНКЕ, ОДНОСНО 
ПОСЕБНА УПРАВА ИЗ ЧЛАНА 128К ОВОГ ЗАКОНА ДУЖНИ СУ ДА, У РОКУ ОД 
МЕСЕЦ ДАНА ОД ДАНА ПРИМЕНЕ ТОГ ИНСТРУМЕНТА, ИЗРАДЕ ПЛАН 
РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВАЊА И ДОСТАВЕ ГА НАРОДНОЈ БАНЦИ 
СРБИЈЕ. 

АКО СЕ ИНСТРУМЕНТ РАСПОДЕЛЕ ГУБИТАКА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА ПРИМЕЊУЈЕ НА ДВА ИЛИ ВИШЕ ЧЛАНОВА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ ЧИЈУ 
КОНТРОЛУ НА КОНСОЛИДОВАНОЈ ИЛИ ПОТКОНСОЛИДОВАНОЈ ОСНОВИ 
ВРШИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ, ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВАЊА 
ИЗРАЂУЈЕ И НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ДОСТАВЉА НАЈВИШЕ МАТИЧНО 
ДРУШТВО, А ЊИМЕ СУ ОБУХВАЋЕНИ СВИ ЧЛАНОВИ ГРУПЕ. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
МОЖЕ ПРОДУЖИТИ ПЕРИОД ИЗ ТОГ СТАВА ЗА ЈОШ МЕСЕЦ ДАНА, АКО ЈЕ 
ТО НЕОПХОДНО РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА РЕСТРУКТУРИРАЊА. 

ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВАЊА САДРЖИ МЕРЕ УСМЕРЕНЕ КА 
ПОНОВНОМ УСПОСТАВЉАЊУ ДУГОРОЧНЕ ОДРЖИВОСТИ БАНКЕ ИЛИ 
ДЕЛА ЊЕНОГ ПОСЛОВАЊА У РАЗУМНОМ РОКУ, КОЈЕ СЕ ЗАСНИВАЈУ НА 
РЕАЛИСТИЧНИМ ПРЕТПОСТАВКАМА У ВЕЗИ СА УСЛОВИМА НА ТРЖИШТУ 
ПОД КОЈИМА ЋЕ БАНКА ПОСЛОВАТИ И КОЈИМА СЕ ОМОГУЋУЈЕ 
УТВРЂИВАЊЕ ГЛАВНИХ СЛАБОСТИ И РИЗИКА У ПОСЛОВАЊУ БАНКЕ.  

ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВАЊА САДРЖИ НАЈМАЊЕ СЛЕДЕЋЕ 
ЕЛЕМЕНТЕ: 

1) ДЕТАЉАН ПРИКАЗ ОКОЛНОСТИ, ЧИНИЛАЦА И ПРОБЛЕМА КОЈИ 
СУ ПРОУЗРОКОВАЛИ ТАКВО СТАЊЕ ДА БАНКА ВИШЕ НЕ МОЖЕ ДА 
НАСТАВИ ДА ПОСЛУЈЕ ИЛИ ЈЕ ВЕРОВАТНО ДА НЕЋЕ МОЋИ ДАЉЕ ДА 
ПОСЛУЈЕ; 

2) ОПИС МЕРА УСМЕРЕНИХ КА ПОНОВНОМ УСПОСТАВЉАЊУ 
ДУГОРОЧНЕ ОДРЖИВОСТИ БАНКЕ; 

3) РОКОВЕ СПРОВОЂЕЊА ТИХ МЕРА. 

МЕРЕ ЗА ПОНОВНО УСПОСТАВЉАЊЕ ДУГОРОЧНЕ ОДРЖИВОСТИ 
БАНКЕ МОГУ ОБУХВАТИТИ: 

1) РЕОРГАНИЗАЦИЈУ ПОСЛОВАЊА БАНКЕ, ПОСЕБНО ДА БИ БАНКА 
ПОНОВО ПОСТАЛА КОНКУРЕНТНА; 

2) ПРОМЕНЕ У СИСТЕМУ УПРАВЉАЊА БАНКОМ, СИСТЕМУ 
УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА У БАНЦИ, СИСТЕМУ УНУТРАШЊИХ КОНТРОЛА, 
ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ И ДРУГИМ СИСТЕМИМА У БАНЦИ, КАО И 
ПРОМЕНЕ У ИНФРАСТРУКТУРИ БАНКЕ; 

3) ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ ДЕЛА ПОСЛОВАЊА КОЈИМА СЕ СТВАРАЈУ 
ГУБИЦИ; 

4) ПРОДАЈУ ИМОВИНЕ ИЛИ ПОЈЕДИНИХ ПОСЛОВА БАНКЕ. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ПРОЦЕЊУЈЕ ДА ЛИ ЈЕ ВЕРОВАТНО ДА ЋЕ 
СЕ СПРОВОЂЕЊЕМ ПРЕДЛОЖЕНОГ ПЛАНА ПОСТИЋИ ДУГОРОЧНА 
ОДРЖИВОСТ И РЕШЕЊЕМ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ТАЈ ПЛАН АКО СМАТРА 
ДА СЕ ТАЈ ЦИЉ МОЖЕ ОСТВАРИТИ, У РОКУ ОД МЕСЕЦ ДАНА ОД ДАНА 
ПРИЈЕМА ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВАЊА. 
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АКО СМАТРА ДА НИЈЕ ВЕРОВАТНО ДА СЕ ПЛАНОМ МОЖЕ ПОСТИЋИ 
ДУГОРОЧНА ОДРЖИВОСТ, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ОБАВЕШТАВА 
УПРАВНИ ОДБОР БАНКЕ, ОДНОСНО ПОСЕБНУ УПРАВУ БАНКЕ О СВОЈИМ 
ПРИМЕДБАМА И ЗАХТЕВА ИЗМЕНУ ПЛАНА У СКЛАДУ С ТИМ ПРИМЕДБАМА.  

УПРАВНИ ОДБОР БАНКЕ, ОДНОСНО ПОСЕБНА УПРАВА ДУЖНИ СУ 
ДА, У РОКУ ОД 14 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ОБАВЕШТЕЊА ИЗ СТАВА 8. 
ОВОГ ЧЛАНА, НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ НА САГЛАСНОСТ ДОСТАВЕ 
ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН, А НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ОЦЕЊУЈЕ ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН 
И У РОКУ ОД СЕДАМ ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ТОГ ПЛАНА ОБАВЕШТАВА 
УПРАВНИ ОДБОР, ОДНОСНО ПОСЕБНУ УПРАВУ О ТОМЕ ДА ЛИ СУ ПЛАНОМ 
ОБУХВАЋЕНЕ И ПРИМЕДБЕ ИЗ СТАВА 8. ОВОГ ЧЛАНА ИЛИ ЈЕ ТАЈ ПЛАН 
НЕОПХОДНО ДОДАТНО ИЗМЕНИТИ. 

УПРАВНИ ОДБОР БАНКЕ, ОДНОСНО ПОСЕБНА УПРАВА ДУЖНИ СУ 
ДА СПРОВОДЕ ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ НА КОЈИ ЈЕ НАРОДНА БАНКА 
СРБИЈЕ ДАЛА САГЛАСНОСТ, ДА НАЈМАЊЕ ЈЕДНОМ У ШЕСТ МЕСЕЦИ 
ИЗВЕШТАВАЈУ НАРОДНУ БАНКУ СРБИЈЕ О НАПРЕТКУ У СПРОВОЂЕЊУ 
ПЛАНА, КАО И ДА ИЗМЕНЕ ПЛАН АКО ЈЕ ПРЕМА МИШЉЕЊУ НАРОДНЕ 
БАНКЕ СРБИЈЕ ТО ПОТРЕБНО РАДИ ПОСТИЗАЊА ЦИЉА ИЗ СТАВА 7. ОВОГ 
ЧЛАНА, И ДА ЗА ТЕ ИЗМЕНЕ ПРИБАВЕ ПРЕТХОДНУ САГЛАСНОСТ НАРОДНЕ 
БАНКЕ СРБИЈЕ. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ БЛИЖЕ УРЕДИТИ САДРЖИНУ 
ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВАЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

 

 

ЧЛАН 128Т 

КАДА НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ПРЕДУЗИМА МЕРУ ОТПИСА И 
КОНВЕРЗИЈЕ КАПИТАЛА, ОДНОСНО ИНСТРУМЕНТ РАСПОДЕЛЕ ГУБИТАКА, 
ТА МЕРА, ОДНОСНО ИНСТРУМЕНТ ОДМАХ ПРОИЗВОДЕ ПРАВНО ДЕЈСТВО 
ПРЕМА БАНЦИ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ, АКЦИОНАРИМА ТЕ БАНКЕ И 
ПОВЕРИОЦИМА НА КОЈЕ СЕ ТА МЕРА, ОДНОСНО ИНСТРУМЕНТ ОДНОСЕ.  

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ СПРОВЕСТИ НЕОПХОДНЕ РАДЊЕ 
ИЛИ ЗАХТЕВАТИ ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋИХ АКАТА И СПРОВОЂЕЊЕ 
СВИХ НЕОПХОДНИХ РАДЊИ ДРУГИХ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И ЛИЦА 
ПОТРЕБНИХ ЗА ИЗВРШЕЊЕ МЕРЕ, ОДНОСНО ИНСТРУМЕНТА ИЗ СТАВА 1. 
ОВОГ ЧЛАНА, И ТО НАРОЧИТО:  

1) УПИС ИЛИ ИЗМЕНУ ОДГОВАРАЈУЋИХ ПОДАТАКА У РЕГИСТРИМА 
И ЕВИДЕНЦИЈАМА КОЈЕ ВОДЕ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР И ДРУГИ НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ; 

2) ИСКЉУЧЕЊЕ АКЦИЈА ИЛИ ДРУГИХ ВЛАСНИЧКИХ ИЛИ 
ДУЖНИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА ИЗ ТРГОВАЊА, ОДНОСНО С ЛИСТИНГА 
ОДГОВАРАЈУЋЕГ ТРЖИШТА; 

3) ПРИЈЕМ НОВИХ АКЦИЈА ИЛИ ДРУГИХ ВЛАСНИЧКИХ 
ИНСТРУМЕНАТА У ТРГОВАЊЕ, ОДНОСНО НА ЛИСТИНГ ОДГОВАРАЈУЋЕГ 
ТРЖИШТА; 

4) ПОНОВНИ ПРИЈЕМ У ТРГОВАЊЕ, ОДНОСНО НА ЛИСТИНГ 
ОДГОВАРАЈУЋЕГ ТРЖИШТА ДУЖНИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА КОЈИ СУ 
ОТПИСАНИ, БЕЗ ИЗДАВАЊА ПРОСПЕКТА. 
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АКО НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ У ПОТПУНОСТИ ИЗВРШИ ОТПИС 
ПОЈЕДИНИХ ОБАВЕЗА, ТЕ ОБАВЕЗЕ, КАО И СВЕ ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ И 
ПОТРАЖИВАЊА КОЈИ СУ С ЊИМА ПОВЕЗАНИ, А НИСУ ОБРАЧУНАТИ У 
ТРЕНУТКУ ПРЕДУЗИМАЊА МЕРЕ ‒ СМАТРАЈУ СЕ ИЗМИРЕНИМ, ОДНОСНО 
НАМИРЕНИМ И НЕ МОЖЕ СЕ ДОКАЗИВАТИ СУПРОТНО НИ У ЈЕДНОМ 
ПОСТУПКУ У ВЕЗИ С БАНКОМ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ ИЛИ ЊЕНИМ 
ПРАВНИМ СЛЕДБЕНИКОМ. 

АКО НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ДЕЛИМИЧНО ОТПИШЕ (СМАЊИ) 
ГЛАВНИЦУ ОБАВЕЗЕ ИЛИ НЕИЗМИРЕНИ ИЗНОС ОБАВЕЗЕ: 

1) ОБАВЕЗА СЕ СМАТРА ИЗМИРЕНОМ У ВИСИНИ СМАЊЕНОГ 
ИЗНОСА; 

2) ИНСТРУМЕНТ ИЛИ УГОВОР КОЈИМ ЈЕ СТВОРЕНА ПРВОБИТНА 
ОБАВЕЗА И ДАЉЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ У ОДНОСУ НА ОСТАТАК ГЛАВНИЦЕ ИЛИ 
НЕИЗМИРЕНИ ИЗНОС ОБАВЕЗЕ НАКОН СМАЊЕЊА, А У СКЛАДУ С 
ПРОМЕНАМА ИЗНОСА КАМАТА КОЈЕ ОДРАЖАВАЈУ СМАЊЕЊЕ ГЛАВНИЦЕ 
И СВАКОМ ДРУГОМ ПРОМЕНОМ УСЛОВА И РОКОВА КОЈЕ БИ НАРОДНА 
БАНКА СРБИЈЕ МОГЛА ЈЕДНОСТРАНО ИЗВРШИТИ. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ТОКОМ ПОСТУПКА РЕСТРУКТУРИРАЊА, 
КАДА ЈЕ ТО НЕОПХОДНО РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА 
РЕСТРУКТУРИРАЊА, МОЖЕ ЈЕДНОСТРАНО ИЗМЕНИТИ РОКОВЕ ДОСПЕЋА 
ДУЖНИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА ИЛИ ДРУГИХ ПОДОБНИХ ОБАВЕЗА, ИЗНОС 
КАМАТЕ КОЈИ БИ СЕ ПЛАТИО НА ОСНОВУ ОВИХ ИНСТРУМЕНАТА И 
ОБАВЕЗА ИЛИ ДАТУМ ДОСПЕЋА ПЛАЋАЊА ТЕ КАМАТЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 
ОБУСТАВУ ПЛАЋАЊА У ОДРЕЂЕНОМ ПЕРИОДУ, ОСИМ ЗА ОБАВЕЗЕ ИЗ 
ЧЛАНА 128Њ СТАВ 3. ТАЧКА 2) ОВОГ ЗАКОНА. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ЗАХТЕВАТИ ОД БАНКЕ ДА 
ОДРЖАВА БРОЈ ОДОБРЕНИХ АКЦИЈА НА НИВОУ КОЈИ БИ БИО ПОТРЕБАН 
ЗА ЕФИКАСНО СПРОВОЂЕЊЕ КОНВЕРЗИЈЕ ПОДОБНИХ ОБАВЕЗА У ТЕ 
АКЦИЈЕ, УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР МОГУЋНОСТ ПРИМЕНЕ ОВОГ 
ИНСТРУМЕНТА ПРЕМА ПЛАНУ РЕСТРУКТУРИРАЊА.  

БАНКА ЈЕ ДУЖНА ДА ОБЕЗБЕДИ ДА УГОВОРИ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ 
СТВАРАЈУ ОБАВЕЗЕ ОВЕ БАНКЕ САДРЖЕ ОДРЕДБУ КОЈОМ СЕ ПОВЕРИЛАЦ 
САГЛАШАВА ДА ОБАВЕЗА МОЖЕ БИТИ ОТПИСАНА ИЛИ КОНВЕРТОВАНА И 
КОЈОМ ПРИСТАЈЕ НА СВА СМАЊЕЊА, КОНВЕРЗИЈУ ИЛИ ПОНИШТЕЊЕ 
ГЛАВНИЦЕ ИЛИ НЕИЗМИРЕНОГ ИЗНОСА, КАО ПОСЛЕДИЦУ ПРЕДУЗИМАЊА 
МЕРА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, ПОД 
УСЛОВОМ ДА СЕ НА ТУ ОБАВЕЗУ ПРИМЕЊУЈЕ ПРАВО ДРУГЕ ДРЖАВЕ, КАО 
И ДА ТА ОБАВЕЗА НИЈЕ ИСКЉУЧЕНА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 128Њ СТАВ 3. 
ОВОГ ЗАКОНА, НИТИ ЈЕ РЕЧ О ОБАВЕЗИ ПО ОСНОВУ ДЕПОЗИТА КОЈИ ЈЕ 
ОСИГУРАН. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ДА ПРЕДУЗМЕ МЕРЕ ОТПИСА ДУГА 
И КОНВЕРЗИЈЕ У ВЕЗИ СА ОБАВЕЗАМА ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА И АКО 
УГОВОР КОЈИ ЈЕ ЗАКЉУЧИЛА БАНКА НЕ САДРЖИ ОДРЕДБЕ ИЗ ТОГ СТАВА. 

О Д Е Љ А К 6. 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ АКЦИОНАРА, ПОВЕРИЛАЦА И ТРЕЋИХ ЛИЦА 
НЕЗАВИСНА ПРОЦЕНА ГУБИТАКА АКЦИОНАРА, ПОВЕРИЛАЦА И 

ФОНДА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА У ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА И У 
СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ  

ЧЛАН 128Ћ 
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 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ДА СЕ, ОДМАХ НАКОН 
ШТО ЈЕ ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК РЕСТРУКТУРИРАЊА ИЛИ НАКОН ШТО СУ 
ПРИМЕЊЕНИ ИНСТРУМЕНТИ РЕСТРУКТУРИРАЊА ИЛИ МЕРА ИЗ ЧЛАНА 
128Е ОВОГ ЗАКОНА, ИЗВРШИ НЕЗАВИСНА ПРОЦЕНА О ТОМЕ ДА ЛИ БИ 
АКЦИОНАРИ И ПОВЕРИОЦИ БАНКЕ БИЛИ У ПОВОЉНИЈЕМ ПОЛОЖАЈУ ДА 
ЈЕ УМЕСТО ПОСТУПКА РЕСТРУКТУРИРАЊА ПОКРЕНУТ СТЕЧАЈНИ 
ПОСТУПАК НАД БАНКОМ.  

ПРОЦЕНОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈУ СЕ: 

1) ГУБИЦИ КОЈЕ СНОСЕ АКЦИОНАРИ И ПОВЕРИОЦИ БАНКЕ, 
ОДНОСНО ФОНД ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА У ПОСТУПКУ 
РЕСТРУКТУРИРАЊА;  

2) ГУБИЦИ КОЈЕ БИ АКЦИОНАРИ И ПОВЕРИОЦИ БАНКЕ, ОДНОСНО 
ФОНД ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА ПРЕТРПЕЛИ ДА ЈЕ НА ДАН ПОКРЕТАЊА 
ПОСТУПКА РЕСТРУКТУРИРАЊА ПОКРЕНУТ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК НАД 
БАНКОМ; 

3) ЕВЕНТУАЛНА РАЗЛИКА У ВИСИНИ ОВИХ ГУБИТАКА И ЊЕН 
ИЗНОС. 

 
 ПРОЦЕНУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ ВРШИТИ САМО ЛИЦЕ 

КОЈЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 128З СТ.  3.  И 4.  ОВОГ ЗАКОНА,  А 
ТРОШКОВЕ ОВЕ ПРОЦЕНЕ, ПО ПРАВИЛУ, СНОСИ БАНКА У 
РЕСТРУКТУРИРАЊУ. 

АКО ПРОЦЕНУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ 
ИЗВРШИЛО НЕЗАВИСНУ ПРОЦЕНУ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА 
БАНКЕ ИЗ ЧЛАНА 128З ОВОГ ЗАКОНА − ОВЕ ПРОЦЕНЕ МОРАЈУ БИТИ 
РАЗДВОЈЕНЕ.  

 АКО ЈЕ БАНЦИ У ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА ОБЕЗБЕЂЕНА 
ВАНРЕДНА ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА – ИЗНОС ОВЕ ПОДРШКЕ НЕ УЗИМА 
СЕ У ОБЗИР ПРИЛИКОМ ПРОЦЕНЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.  

 

АКО СЕ ПРОЦЕНОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УТВРДИ ДА СУ 
АКЦИОНАР ИЛИ ПОВЕРИЛАЦ БАНКЕ, ОДНОСНО ФОНД ЗА ОСИГУРАЊЕ 
ДЕПОЗИТА У ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА ПРЕТРПЕЛИ ВЕЋЕ ГУБИТКЕ 
ОД ГУБИТАКА КОЈЕ БИ ПРЕТРПЕЛИ У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ – ОВА ЛИЦА 
ИМАЈУ ПРАВО НА НАДОКНАДУ РАЗЛИКЕ ДО ВИСИНЕ ГУБИТАКА КОЈЕ БИ 
ПРЕТРПЕЛИ У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА 
РЕСТРУКТУРИРАЊЕ БАНКЕ КОЈА ОБЕЗБЕЂУЈЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, НА 
ОСНОВУ ОДЛУКЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.  

НА ПРАВА АКЦИОНАРА И ПОВЕРИЛАЦА ЧЛАНА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ 
КОЈИ НИЈЕ БАНКА У ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА ОВОГ ЧЛАНА ИЛИ 
ПРИМЕНЕ МЕРЕ ИЗ ЧЛАНА 128Е – СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ СТ. 1. ДО 6. 
ОВОГ ЧЛАНА. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ПРОПИСАТИ МЕТОДОЛОГИЈУ ЗА 
ВРШЕЊЕ ПРОЦЕНЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА.  

ЗАШТИТА ДРУГЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ У ФИНАНСИЈСКОМ УГОВОРУ  

ЧЛАН 128У 

НЕ МОЖЕ СЕ У ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА НА СТИЦАОЦА 
ПРЕНЕТИ САМО ДЕО ПРАВА И ОБАВЕЗА ЗА КОЈЕ ЈЕ, УГОВОРОМ О 
ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ С ПРЕНОСОМ ПРАВА СВОЈИНЕ, 
УГОВОРОМ О ПОРАВНАЊУ ИЛИ УГОВОРОМ О ПРЕБИЈАЊУ (НЕТИРАЊУ) 
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КОЈИ ЈЕ ЗАКЉУЧИЛА БАНКА, УТВРЂЕНО ДА МОГУ БИТИ ПРЕДМЕТ 
ПОРАВНАЊА ИЛИ ПРЕБИЈАЊА, НИТИ СЕ МОЖЕ КОРИШЋЕЊЕМ 
СПОРЕДНИХ ПРАВА ПО ОСНОВУ ТИХ УГОВОРА ЗАХТЕВАТИ ИЗМЕНА, 
ОДНОСНО ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА УГОВОРНИХ ОДРЕДАБА КОЈИМА СЕ 
УРЕЂУЈУ ОВА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗБОГ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА 
РЕСТРУКТУРИРАЊА ИЛИ ИЗВРШЕНОГ ПРЕНОСА У ТОМ ПОСТУПКУ.  

НА СТИЦАОЦА СЕ НЕ МОЖЕ У ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА 
ПРЕНЕТИ НИ ДЕО ПРАВА И ОБАВЕЗА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ УГОВОРА О 
СТРУКТУРИРАНОМ ФИНАНСИРАЊУ ИЛИ ПОКРИВЕНИХ ОБВЕЗНИЦА, НИТИ 
СЕ МОЖЕ КОРИШЋЕЊЕМ СПОРЕДНИХ ПРАВА ПО ОСНОВУ ТИХ ПОСЛОВА 
ЗАХТЕВАТИ ИЗМЕНА, ОДНОСНО ПРЕСТАНАК ОВИХ ПРАВА И ОБАВЕЗА 
ЗБОГ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА РЕСТРУКТУРИРАЊА ИЛИ ИЗВРШЕНОГ 
ПРЕНОСА У ТОМ ПОСТУПКУ.  

У ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА: 

1) НЕ МОЖЕ СЕ НА СТИЦАОЦА ПРЕНЕТИ ИМОВИНА КОЈОМ ЈЕ 
ОБЕЗБЕЂЕНО ИСПУЊЕЊЕ ОДРЕЂЕНЕ ОБАВЕЗЕ, АКО С ПРЕНОСОМ 
ИМОВИНЕ СТИЦАЛАЦ НИЈЕ ПРЕУЗЕО ТУ ОБАВЕЗУ И АКО ПОВЕРИЛАЦ 
НИЈЕ ЗАДРЖАО СВА ПРАВА ПРЕМА СТИЦАОЦУ КОЈА ЈЕ ИМАО И ПРЕМА 
РАНИЈЕМ ДУЖНИКУ ПО ОСНОВУ ОБЕЗБЕЂЕНОГ ПОТРАЖИВАЊА; 

2) НЕ МОЖЕ СЕ НА СТИЦАОЦА ПРЕНЕТИ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 128Њ 
СТАВ 3. ТАЧКА 2) ОВОГ ЗАКОНА АКО ПОВЕРИЛАЦ НИЈЕ ЗАДРЖАО СВА 
ПРАВА ПРЕМА СТИЦАОЦУ КОЈА ЈЕ ИМАО И ПРЕМА РАНИЈЕМ ДУЖНИКУ И 
ДАВАОЦУ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПО ОСНОВУ ОБЕЗБЕЂЕНОГ 
ПОТРАЖИВАЊА; 

 3) НЕ МОГУ СЕ ПРЕНЕТИ ПРАВА ПРЕМА ДАВАОЦУ СРЕДСТВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЗ ЧЛАНА 128Њ СТАВ 3. ТАЧКА 2) ОВОГ ЗАКОНА, АКО СЕ НЕ 
ПРЕНЕСЕ И ПОТРАЖИВАЊЕ ОБЕЗБЕЂЕНО ТИМ СРЕДСТВОМ; 

4) НЕ МОЖЕ СЕ КОРИШЋЕЊЕМ ПРАВА ПО ОСНОВУ ПОСЛА ИЗ ОВОГ 
ЧЛАНА ТРАЖИТИ ЊЕГОВА ИЗМЕНА ИЛИ ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА АКО УСЛЕД 
ТОГА ПОТРАЖИВАЊЕ ИЗ ОВОГ ПОСЛА ВИШЕ НЕ БИ БИЛО ОБЕЗБЕЂЕНО. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТ. 1. ДО 3. ОВОГ ЧЛАНА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
МОЖЕ ОСИГУРАНЕ ДЕПОЗИТЕ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ УГОВОРА ИЗ ТИХ 
СТАВОВА ПРЕНЕТИ БЕЗ ИСТОВРЕМЕНОГ ПРЕНОСА ДРУГЕ ИМОВИНЕ ИЛИ 
ОБАВЕЗА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ИСТОГ УГОВОРА, А МОЖЕ И ПРЕНЕТИ, 
ИЗМЕНИТИ ИЛИ ОТПИСАТИ ОВУ ИМОВИНУ И ОБАВЕЗЕ БЕЗ 
ИСТОВРЕМЕНОГ ПРЕНОСА ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА – ПОД УСЛОВОМ ДА 
ЈЕ ТО НЕОПХОДНО ДА БИ СЕ ОБЕЗБЕДИЛА ПОТПУНА ЗАШТИТА ОВИХ 
ДЕПОЗИТА. 

ПРИМЕНА ИНСТРУМЕНАТА РЕСТРУКТУРИРАЊА И МЕРА У 
ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКЕ НЕ УТИЧЕ НА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
ТРЕЋИХ ЛИЦА УТВРЂЕНА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ КОНАЧНОСТ 
ПОРАВНАЊА У ПЛАТНИМ СИСТЕМИМА И СИСТЕМИМА ЗА ПОРАВНАЊЕ 
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ. 

У ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА ЧЛАНА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ КОЈИ 
НИЈЕ БАНКА СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ СТ. 1. ДО 5. ОВОГ ЧЛАНА. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ БЛИЖЕ ПРОПИСАТИ ВРСТЕ 
УГОВОРА И ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА НА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ СТ. 
ОД 1. ДО 5. ОВОГ ЧЛАНА. 

О Д Е Љ А К 7. 
ФИНАНСИРАЊЕ РЕСТРУКТУРИРАЊА 
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СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕСТРУКТУРИРАЊА 

ЧЛАН 128Ф 

 СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКЕ 
ОБЕЗБЕЂУЈУ СЕ ИЗ ФОНДА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА,  У СКЛАДУ С 
ОГРАНИЧЕЊИМА ИЗ ЧЛАНА 128Х ОВОГ ЗАКОНА, И ИЗ СРЕДСТАВА 
ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ КОЈУ, ПОД УСЛОВИМА ИЗ ОВОГ ЧЛАНА, МОЖЕ 
ОБЕЗБЕДИТИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА. 

АКО СРЕДСТВА ФОНДА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА ОБЕЗБЕЂЕНА У 
СКЛАДУ С ЧЛАНОМ 128Х ОВОГ ЗАКОНА НИСУ ДОВОЉНА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКЕ, НА ОСНОВУ ИЗВЕШТАЈА О 
ТЕСТУ НАЈМАЊИХ ТРОШКОВА ИЗ ЧЛАНА 128Ж СТАВ 7. ОВОГ ЗАКОНА И 
ПРОЦЕНЕ МОГУЋНОСТИ ДА СЕ ПРИМЕНОМ ДРУГИХ ИНСТРУМЕНАТА 
РЕСТРУКТУРИРАЊА У НАЈВЕЋОЈ МОГУЋОЈ МЕРИ ОСТВАРЕ ЦИЉЕВИ 
РЕСТРУКТУРИРАЊА, А НАРОЧИТО ОЧУВА СТАБИЛНОСТ ФИНАНСИЈСКОГ 
СИСТЕМА – НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ДОСТАВЉА МИНИСТАРСТВУ 
НАДЛЕЖНОМ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ ПОЗИТИВНОГ 
МИШЉЕЊА О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ИЗ 
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КОЈИ САДРЖИ ПРЕГЛЕД ПРЕДВИЂЕНИХ 
ИНСТРУМЕНАТА И МЕРА РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКЕ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ, 
КАО И ИЗНОС, НАЧИН И РОК У КОЈЕМ ЈЕ ПОТРЕБНО ОБЕЗБЕДИТИ 
ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ, ИМАЈУЋИ У ВИДУ НАЧЕЛА ИЗ ЧЛАНА 128Б ОВОГ 
ЗАКОНА. 

УЗ ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
ДОСТАВЉА ИЗВЕШТАЈ О ТЕСТУ НАЈМАЊИХ ТРОШКОВА ИЗ ЧЛАНА 128Ж 
СТАВ 7. ОВОГ ЗАКОНА И МИШЉЕЊЕ АГЕНЦИЈЕ НА ТАЈ ИЗВЕШТАЈ, КАО И 
ПРОЦЕНУ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА БАНКЕ ИЗ ЧЛАНА 128З ОВОГ 
ЗАКОНА. 

НА ОСНОВУ ПОЗИТИВНОГ МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ 
ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ДОСТАВЉА ВЛАДИ 
ПРЕДЛОГ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ, КОЈИ 
САДРЖИ ПРЕГЛЕД ПРЕДВИЂЕНИХ ИНСТРУМЕНАТА И МЕРА 
РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКЕ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ, КАО И ИЗНОС, НАЧИН И 
РОК У КОЈЕМ ЈЕ ПОТРЕБНО ОБЕЗБЕДИТИ ОВУ ПОДРШКУ, УЗ КОЈИ 
ДОСТАВЉА ДОКУМЕНТАЦИЈУ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА. 

НА ОСНОВУ ПРЕДЛОГА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА, ВЛАДА ДОНОСИ 
ОДЛУКУ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ И БЕЗ 
ОДЛАГАЊА ЈЕ ДОСТАВЉА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ И АГЕНЦИЈИ.  

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА КОЈА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ НА ОСНОВУ ОВОГ 
ЧЛАНА ИМА ТРЕТМАН ДОЗВОЉЕНЕ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ У ЦИЉУ 
ОТКЛАЊАЊА ОПАСНОСТИ ОД НАСТАНКА ШТЕТЕ У ВАНРЕДНИМ 
СИТУАЦИЈАМА, У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ КОНТРОЛА 
ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ. 

У СЛУЧАЈУ ДА ВЛАДА НЕ УСВОЈИ ПРЕДЛОГ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ 
ЧЛАНА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ 
ДОЗВОЛЕ ЗА РАД БАНЦИ, ОСИМ АКО ЈЕ ДОЗВОЛА ЗА РАД БАНКЕ ОДУЗЕТА 
У ТОКУ УТВРЂИВАЊА УСЛОВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА 
РЕСТРУКТУРИРАЊА. 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ НЕ МОЖЕ СНОСИТИ ТРОШКОВЕ 
ФИНАНСИРАЊА РЕСТРУКТУРИРАЊА. 
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БЛИЖИ УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА СРЕДСТАВА 
ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА УРЕЂУЈУ СЕ СПОРАЗУМОМ О 
САРАДЊИ ЗАКЉУЧЕНИМ ИЗМЕЂУ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И 
МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА.  

НА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ЧЛАНА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ 
СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ СТ. 2. ДО 9. ОВОГ ЧЛАНА. 

КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА У 
ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА  

ЧЛАН 128Х 

АКО ЈЕ ПРИМЕНОМ ИНСТРУМЕНАТА РЕСТРУКТУРИРАЊА, ОДНОСНО 
ПРЕДУЗИМАЊЕМ МЕРА У ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА ОБЕЗБЕЂЕНО 
ДА ДЕПОНЕНТИ БАНКЕ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ И ДАЉЕ СЛОБОДНО 
РАСПОЛАЖУ ЊИХОВИМ ДЕПОЗИТИМА – СРЕДСТВА ФОНДА ЗА 
ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА КОРИСТЕ СЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
РЕСТРУКТУРИРАЊА: 

1) АКО СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ИНСТРУМЕНТ РАСПОДЕЛЕ ГУБИТАКА, У 
ИЗНОСУ ГУБИТАКА КОЈЕ БИ ПРЕТРПЕЛИ ДЕПОНЕНТИ ДА СУ ЊИХОВА 
ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА БИЛА УКЉУЧЕНА У 
ПОДОБНЕ ОБАВЕЗЕ И ОТПИСАНА РАДИ ПОКРИЋА ГУБИТАКА БАНКЕ У 
РЕСТРУКТУРИРАЊУ ЗАЈЕДНО С ПОТРАЖИВАЊИМА ДРУГИХ ПОВЕРИЛАЦА 
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ИСТОМ ИСПЛАТНОМ РЕДУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ СТЕЧАЈ И ЛИКВИДАЦИЈА БАНАКА И ДРУШТАВА ЗА 
ОСИГУРАЊЕ; 

2) АКО СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ДРУГИ ИНСТРУМЕНТ РЕСТРУКТУРИРАЊА, У 
ИЗНОСУ ГУБИТАКА КОЈЕ БИ ПРЕТРПЕЛИ ДЕПОНЕНТИ ПО ОСНОВУ 
ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ДА СУ УЧЕСТВОВАЛИ С ДРУГИМ ПОВЕРИОЦИМА 
ИСТОГ ИСПЛАТНОГ РЕДА У ПОКРИЋУ ТИХ ГУБИТАКА. 

СРЕДСТВА ФОНДА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА РАДИ 
ФИНАНСИРАЊА РЕСТРУКТУРИРАЊА ОБЕЗБЕЂУЈУ СЕ ИСКЉУЧИВО У 
НОВЧАНОМ ОБЛИКУ.  

СРЕДСТВА ФОНДА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА НЕ МОГУ СЕ 
КОРИСТИТИ ЗА ДИРЕКТНО ПОКРИЋЕ ГУБИТКА БАНКЕ У 
РЕСТРУКТУРИРАЊУ, ЗА ЊЕНУ ДОКАПИТАЛИЗАЦИЈУ, КАО НИ ЗА 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КАПИТАЛА БАНКЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.  

ИЗНОС ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈИ СЕ МОЖЕ КОРИСТИТИ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ РЕСТРУКТУРИРАЊА НЕ МОЖЕ ПРЕЋИ ИЗНОС КОЈИ БИ 
БИО ИСПЛАЋЕН ИЗ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА У 
СЛУЧАЈУ ДА ЈЕ, УМЕСТО ПОСТУПКА РЕСТРУКТУРИРАЊА, НАД БАНКОМ 
ПОКРЕНУТ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК ИЛИ ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ, С ТИМ 
ШТО ТАЈ ИЗНОС НЕ МОЖЕ БИТИ ВЕЋИ ОД 50% ИЗНОСА СРЕДСТАВА У 
ФОНДУ ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА НАКОН ЧИЈЕГ ДОСТИЗАЊА МОЖЕ 
БИТИ ОБУСТАВЉЕНА НАПЛАТА ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ДЕПОЗИТА, У 
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА. 

КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКЕ СЕ УТВРЂУЈЕ РЕШЕЊЕМ 
НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ, А АГЕНЦИЈА ЈЕ ДУЖНА ДА ИЗВРШИ ПРЕНОС 
ТИХ СРЕДСТАВА У РОКУ И НА НАЧИН УТВРЂЕН ТИМ РЕШЕЊЕМ    

Одузимање дозволе за рад 
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Члан 130.  

 Народна банка Србије одузима банци дозволу за рад: 

 1) ако утврди да је банка која није системски значајна критично 
поткапитализована, осим ако је у тој банци уведена принудна управа; 

 2) ако утврди да акционари банке у којој је уведена принудна управа 
нису сачинили план активности у прописаном року; 

 3) ако оцени да се планом активности из тачке 2) овог става не могу 
отклонити неправилности у пословању банке и побољшати њено финансијско 
стање; 

 4) ако утврди да се у банци у којој је уведена принудна управа не 
спроводи план активности на који је Народна банка Србије дала сагласност; 

 5) ако утврди да активности које се спроводе у складу са планом 
активности на који је Народна банка Србије дала сагласност не доводе до 
побољшања финансијског стања банке у којој је уведена принудна управа; 

 6) ако банка шест месеци непрекидно обустави примање депозита 
или одобравање кредита, осим ако јој је то наложено корективном мером 
Народне банке Србије; 

 7) ако се у банци, у којој је уведена принудна управа, до истека рока 
не отклоне разлози који су довели до увођења принудне управе. 

 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ОДУЗИМА ДОЗВОЛУ ЗА РАД БАНЦИ У 
СЛЕДЕЋИМ СЛУЧАЈЕВИМА: 

1) АКО ЈЕ УВЕДЕНА ПРИВРЕМЕНА УПРАВА И ДО ИСТЕКА РОКА НА 
КОЈИ ЈЕ УВЕДЕНА ОВА УПРАВА НЕ ОТКЛОНЕ СЕ РАЗЛОЗИ КОЈИ СУ 
ДОВЕЛИ ДО ЊЕНОГ УВОЂЕЊА, А НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ОЦЕНИ ДА 
НИСУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА 
РЕСТРУКТУРИРАЊА; 

2) АКО СУ ИМОВИНА И ОБАВЕЗЕ БАНКЕ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ 
ПРЕНЕТЕ ПРИМЕНОМ ИНСТРУМЕНАТА ИЗ ЧЛ. 128Љ И 128М ОВОГ ЗАКОНА, 
А НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ОЦЕНИ ДА СУ ИЗВРШЕНИМ ПРЕНОСОМ 
ОСТВАРЕНИ ЦИЉЕВИ РЕСТРУКТУРИРАЊА;  

3) АКО НАКОН ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА РЕСТРУКТУРИРАЊА 
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ОЦЕНИ ДА СЕ ЦИЉЕВИ РЕСТРУКТУРИРАЊА НЕ 
МОГУ ОСТВАРИТИ; 

4) АКО БАНКА ШЕСТ МЕСЕЦИ НЕПРЕКИДНО ОБУСТАВИ ПРИМАЊЕ 
ДЕПОЗИТА ИЛИ ОДОБРАВАЊЕ КРЕДИТА, ОСИМ АКО ЈОЈ ЈЕ ТО НАЛОЖЕНО 
КОРЕКТИВНОМ МЕРОМ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ИЛИ МЕРОМ У ПОСТУПКУ 
РЕСТРУКТУРИРАЊА; 

5) AКО ВЛАДА НЕ УСВОЈИ ПРЕДЛОГ ЗА ОДОБРАВАЊЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ИЗ ЧЛАНА 128Ф СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА. 

 Народна банка Србије може банци одузети дозволу за рад ако: 

 1) утврди да банка има критично низак ниво ликвидности; 

 2) утврди да је дозвола за рад банке дата на основу неистинитих 
података; 

 3) оснивач банке повуче средства уложена у оснивачки капитал 
банке; 
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 4) утврди да банка није почела да послује у року од 60 дана од дана 
уписа у регистар привредних субјеката; 

 5) утврди да више нису испуњени услови из члана 16. став 1. тач. 5) 
и 6) и члана 19. став 1. овог закона; 

 6) утврди да је банка знатно поткапитализована; 

 7) утврди да поткапитализована банка не испуњава неки од 
показатеља пословања прописаних овим законом или прописом Народне банке 
Србије; 

 8) утврди да је банка теже или трајније повредила закон или други 
пропис; 

 9) банка у прописаном року не поступи по налозима из члана 116. 
овог закона ИЗ ЧЛ. 112. И 113. ОВОГ ЗАКОНА; 

 10) банка премију за осигурање депозита не плаћа у складу са 
законом којим се уређује осигурање депозита; 

 11) су активности банке повезане с прањем новца, финансирањем 
тероризма или вршењем других кажњивих радњи. 

 11а)  утврди да банка неће моћи измирити своје обавезе према 
депонентима и другим повериоцима; 

 11б) утврди да банка нерационално троши средства (имовину) због 
поступања супротног прописима или стандардима савесног банкарског 
пословања, што може имати за последицу погоршање финансијског стања 
банке; 

 11в) банка Народној банци Србије не омогући да изврши контролу 
бонитета и законитости њеног пословања. 

 Даном доношења решења о одузимању банци дозволе за рад, 
Народна банка Србије блокира све рачуне банке и тим решењем истовремено 
изриче меру забране располагања имовином банке до уписа Агенције као 
администратора у регистар привредних субјеката ДО ОТВАРАЊА ПОСТУПКА 
РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКЕ, ОДНОСНО ОТВАРАЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА. 

 У решењу о одузимању дозволе за рад банке Народна банка Србије 
именује Агенцију као администратора. 

 
 
 
 

Добровољни престанак рада банке 
Члан 131.  

 На основу одлуке скупштине банке о престанку рада банке, банка 
подноси захтев Народној банци Србије за давање сагласности на одлуку о 
престанку рада банке. 

 Уз захтев из става 1. овог члана банка доставља Народној банци 
Србије одлуку скупштине банке о престанку рада банке, као и безусловну, 
неопозиву и плативу на први позив банкарску гаранцију издату од стране 
првокласне банке у износу којим се гарантује покриће свих обавеза банке из 
става 1. овог члана – у корист Агенције. Народна банка Србије може тражити од 
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банке и другу документацију потребну за разматрање захтева из става 1. овог 
члана. 

 Народна банка Србије утврђује критеријуме за дефинисање 
првокласне банке у смислу става 2. овог члана. 

 Народна банка Србије о захтеву из става 1. овог члана одлучује 
решењем у року од седам дана од дана пријема уредног захтева. 

 Решењем о давању сагласности из става 1. овог члана именује се 
Агенција за администратора у складу са законом којим се уређује стечај и 
ликвидација банака. 

РЕШЕЊЕМ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
АГЕНЦИЈА СЕ ИМЕНУЈЕ ЗА ЛИКВИДАЦИОНОГ УПРАВНИКА, С ПРАВИМА И 
ОБАВЕЗАМА УТВРЂЕНИМ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ПРИВРЕДНА 
ДРУШТВА.  

Ако Народна банка Србије не дâ сагласност из става 1. овог члана из 
разлога што банка није доставила документацију у складу са ставом 2. овог 
члана, истовремено ће одузети дозволу за рад банци и именовати Агенцију за 
администратора у складу са законом којим се уређује стечај и ликвидација 
банака. 

 Народна банка Србије решење из ст. 5. и 6. овог члана доставља 
Агенцији најкасније наредног радног дана од дана доношења решења. 

 Одлука о престанку рада банке производи правно дејство даном 
доношења решења из става 5. овог члана. 

Спајање банака 

Члан 132. 

 Народна банка Србије даје дозволу за рад банке која се оснива 
спајањем две или више банака на захтев банака које се спајају. 

 Уз захтев из става 1. овог члана, банке које се спајају прилажу: 

 1) одлуке скупштина банака о спајању; 

 2) оснивачки акт који, поред елемената из члана 13. овог закона, 
садржи и податке о начину и року замене акција ових банака; 

 3) предлог статута банке која се оснива спајањем; 

 4) имена и податке о квалификацијама, искуству и пословној 
репутацији предложених чланова управног и извршног одбора банке која се 
оснива спајањем; 

 5) програм активности банке за период од три године и предлог 
пословне политике банке за годину у којој се врши спајање; 

 6) податке о кадровској и техничкој оспособљености банке која се 
оснива спајањем; 

 7) анализу економске оправданости спајања израђену на основу 
последњих извештаја које су те банке доставиле Народној банци Србије у 
складу с чланом 51. овог закона; 

 8) анализу да спајање не може имати негативне последице на 
стање на финансијском тржишту, односно да се њиме не врши повреда 
конкуренције из члана 7. овог закона. 
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 Народна банка Србије може од банака које се спајају захтевати да јој 
доставе и друге податке и документе. 

 О захтеву из става 1. овог члана Народна банка Србије одлучује у 
року од 90 дана од дана пријема уредног захтева. 

 Народна банка Србије може прописати ближе услове и начин 
спајања банака. 

Припајање банке 

Члан 133. 

 Банка којој се припаја друга банка подноси Народној банци Србије 
захтев за давање сагласности за припајање. 

 Банка којој се припаја друга банка дужна је да свој оснивачки акт 
измени тако да наведе: 

 1) износ свог укупног акционарског капитала у новчаном и 
неновчаном облику након припајања, као и удео сваког оснивача у 
акционарском капиталу; 

 2) да је она правни следбеник свих права и обавеза банке која јој се 
припаја. 

 Уз захтев из става 1. овог члана, банка којој се припаја друга банка 
дужна је да Народној банци Србије достави: 

 1) измене оснивачког акта; 

 2) одлуку скупштине банке о прихватању припајања; 

 3) одлуку скупштине банке која јој се припаја о припајању; 

 4) анализу економске оправданости припајања израђену на основу 
последњих извештаја које су банке доставиле Народној банци Србије у складу с 
чланом 51. овог закона; 

 5) анализу да припајање не може имати негативне последице на 
стање на финансијском тржишту, односно да се њиме не врши повреда 
конкуренције из члана 7. овог закона. 

 Народна банка Србије може од банке којој се припаја друга банка 
захтевати да јој достави и друге податке и документе. 

 Народна банка Србије даје сагласност за припајање банке: 

 1) ако припајање не угрожава финансијско стање банке којој се 
припаја друга банка; 

 2) ако банка којој се припаја друга банка поседује такав систем 
организације, управљања, одлучивања и информационе технологије који јој је 
до дана подношења захтева из става 1. овог члана омогућавао да адекватно 
управља ризицима у пословању и који ће јој омогућити да банку која јој се 
припаја потпуно интегрише у свој систем, и то тако да не угрози његово 
функционисање; 

 3) ако је припајање економски оправдано, односно не може имати 
негативне последице на стање на финансијском тржишту, нити се њиме врши 
повреда конкуренције из члана 7. овог закона. 

 О захтеву из става 1. овог члана Народна банка Србије одлучује у 
року од 90 дана од дана пријема уредног захтева. 
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 Народна банка Србије може прописати ближе услове и начин 
припајања банке другој банци. 

Преузимање права и обавеза банке у поступку административног 
управљања 

 и банке за посебне намене  

Члан 134.  
 Банка подноси Народној банци Србије захтев за давање сагласности 

за преузимање права и обавеза банке у поступку административног 
управљања, односно банке за посебне намене. 

 На захтев из става 1. овог члана сходно се примењују одредбе члана 
133. овог закона. 

НОВЧАНА КАЗНА  

ЧЛАН 136Б 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ, НЕЗАВИСНО ОД ПРЕДУЗИМАЊА 
МЕРА ИЗ ЧЛ. 111. ДО 115. ОВОГ ЗАКОНА ИЛИ ЗАЈЕДНО С ТИМ МЕРАМА, 
БАНЦИ, КАО И ЧЛАНУ УПРАВНОГ, ОДНОСНО ИЗВРШНОГ ОДБОРА БАНКЕ 
ИЗРЕЋИ НОВЧАНУ КАЗНУ ЗА ПОСТУПАЊЕ СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ОВОГ 
ЗАКОНА, ПРОПИСИМА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИМ ПРОПИСИМА. 

РЕШЕЊЕМ О ИЗРИЦАЊУ НОВЧАНЕ КАЗНЕ, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
ИЗРИЧЕ БАНЦИ НОВЧАНУ КАЗНУ КОЈА НЕ МОЖЕ БИТИ ВЕЋА ОД 10%  
УКУПНОГ ПРИХОДА БАНКЕ ОСТВАРЕНОГ У ПРЕТХОДНОЈ ПОСЛОВНОЈ 
ГОДИНИ, А ЧЛАНУ УПРАВНОГ И ИЗВРШНОГ ОДБОРА ТЕ БАНКЕ НОВЧАНУ 
КАЗНУ КОЈА НЕ МОЖЕ БИТИ МАЊА ОД ЈЕДНОСТРУКОГ НИ ВЕЋА ОД 
ДВАНАЕСТОСТРУКОГ ИЗНОСА ПРОСЕЧНЕ МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО 
НАКНАДЕ КОЈЕ ЈЕ ТО ЛИЦЕ ПРИМИЛО ЗА ВРШЕЊЕ ОВЕ ФУНКЦИЈЕ У ТРИ 
МЕСЕЦА КОЈА ПРЕТХОДЕ ПРЕСЕЧНОМ ДАТУМУ ИЗ ЧЛАНА 105. СТАВ 3. 
ОВОГ ЗАКОНА, УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР КРИТЕРИЈУМЕ ИЗ ЧЛАНА 116. ОВОГ 
ЗАКОНА. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, АКО ЧЛАН УПРАВНОГ ОДБОРА 
БАНКЕ НЕ ПРИМА НАКНАДУ ЗА ВРШЕЊЕ ОВЕ ФУНКЦИЈЕ, ИЛИ НИЈЕ 
ПРИМИО ТУ НАКНАДУ ЗА ТРИ МЕСЕЦА КОЈА ПРЕТХОДЕ ПРЕСЕЧНОМ 
ДАТУМУ ИЗ ЧЛАНА 105. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА, ИЛИ ЈЕ ИЗНОС ТЕ НАКНАДЕ 
НЕУОБИЧАЈЕНО НИЗАК, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ РЕШЕЊЕМ О 
ИЗРИЦАЊУ НОВЧАНЕ КАЗНЕ ТОМ ЧЛАНУ ИЗРИЧЕ НОВЧАНУ КАЗНУ КОЈА 
НЕ МОЖЕ БИТИ МАЊА ОД ЈЕДНОСТРУКОГ НИ ВЕЋА ОД 
ДВАНАЕСТОСТРУКОГ ИЗНОСА ПРОСЕКА ЗАРАДА ЧЛАНОВА ИЗВРШНОГ 
ОДБОРА ТЕ БАНКЕ ЗА ТРИ МЕСЕЦА КОЈА ПРЕТХОДЕ ПРЕСЕЧНОМ ДАТУМУ 
ИЗ ЧЛАНА 105. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА, А УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР 
КРИТЕРИЈУМЕ ИЗ ЧЛАНА 116. ОВОГ ЗАКОНА.  

ПРИ ИЗРИЦАЊУ НОВЧАНЕ КАЗНЕ ЧЛАНУ ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
БАНКЕ, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ, ПОРЕД КРИТЕРИЈУМА ИЗ ЧЛАНА 116. 
ОВОГ ЗАКОНА, ОЦЕЊУЈЕ И СТЕПЕН ОДГОВОРНОСТИ ОВОГ ЧЛАНА 
УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР ПОДЕЛУ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОСЛОВЕ ИЗ 
ДЕЛОКРУГА УПРАВНОГ, ОДНОСНО ИЗВРШНОГ ОДБОРА УТВРЂЕНЕ ОВИМ 
ЗАКОНОМ, СТАТУТОМ И УНУТРАШЊИМ АКТИМА БАНКЕ, КАО И 
ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТИ У УПРАВЉАЊУ БАНКОМ КОЈА СУ 
ПОВЕРЕНА ТОМ ЧЛАНУ.  

ЗА ПОСТУПАЊЕ СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА, 
ПРОПИСИМА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИМ ПРОПИСИМА КОЈЕ ЈЕ У 
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ВЕЗИ С ПОСЛОВИМА ИЗ ДЕЛОКРУГА ИЗВРШНОГ ОДБОРА БАНКЕ − 
ПРЕДСЕДНИКУ ОВОГ ОДБОРА ИЗРИЧЕ СЕ НОВЧАНА КАЗНА НАЈМАЊЕ У 
ИЗНОСУ НОВЧАНЕ КАЗНЕ КОЈА СЕ ИЗРИЧЕ ЧЛАНУ ТОГ ОДБОРА КОЈИ ЈЕ 
ЗАДУЖЕН ЗА ОВЕ ПОСЛОВЕ.  

АКО СЕ НОВЧАНА КАЗНА ИЗРИЧЕ У ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ, РЕШЕЊЕ 
ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ДОНОСИ СЕ БЕЗ ПРЕТХОДНОГ ПОСЕБНОГ 
ИЗЈАШЊЕЊА БАНКЕ, ОДНОСНО ЧЛАНА УПРАВНОГ ИЛИ ИЗВРШНОГ 
ОДБОРА БАНКЕ О ЧИЊЕНИЦАМА И ОКОЛНОСТИМА КОЈЕ СУ ОД ЗНАЧАЈА 
ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗРИЦАЊУ ОВЕ КАЗНЕ, ОСИМ АКО ЈЕ У 
ПИТАЊУ ЛИЦЕ КОМЕ ЈЕ ПРЕСТАЛА ФУНКЦИЈА ЧЛАНА УПРАВНОГ, 
ОДНОСНО ИЗВРШНОГ ОДБОРА БАНКЕ.  

БАНКА ЈЕ ДУЖНА ДА ЗАПИСНИК О КОНТРОЛИ И РЕШЕЊЕ О 
ИЗРИЦАЊУ НОВЧАНЕ КАЗНЕ ДОСТАВИ ЛИЦУ КОЈЕ ЈЕ ФУНКЦИЈУ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ, ОДНОСНО ИЗВРШНОГ ОДБОРА БАНКЕ ОБАВЉАЛО У ПЕРИОДУ 
НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЗАПИСНИК. ПО ПРОТЕКУ 30 ДАНА ОД ДАНА 
ДОСТАВЉАЊА БАНЦИ – СМАТРА СЕ ДА СУ ЗАПИСНИК О КОНТРОЛИ И 
РЕШЕЊЕ О ИЗРИЦАЊУ НОВЧАНЕ КАЗНЕ ДОСТАВЉЕНИ ОВИМ ЛИЦИМА.  

РЕШЕЊЕ О ИЗРИЦАЊУ НОВЧАНЕ КАЗНЕ, НАКОН ДОСТАВЉАЊА 
ЛИЦУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ПРЕДСТАВЉА ИЗВРШНУ ИСПРАВУ. 

АКО ЧЛАН УПРАВНОГ, ОДНОСНО ИЗВРШНОГ ОДБОРА БАНКЕ, 
УКЉУЧУЈУЋИ И БИВШЕ ЧЛАНОВЕ ОВИХ ОДБОРА, НЕ ПЛАТИ НОВЧАНУ 
КАЗНУ У РОКУ УТВРЂЕНОМ РЕШЕЊЕМ О ИЗРИЦАЊУ НОВЧАНЕ КАЗНЕ – 
БАНКА ЈЕ ДУЖНА ДА ОВУ КАЗНУ ПЛАТИ У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА ОД ИСТЕКА 
РОКА УТВРЂЕНОГ ОВИМ РЕШЕЊЕМ. 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УПЛАЋУЈУ СЕ НА РАЧУН 
НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ.  

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ПРОПИСАТИ БЛИЖЕ УСЛОВЕ И 
НАЧИН ИЗРИЦАЊА НОВЧАНИХ КАЗНИ БАНЦИ, ОДНОСНО ЧЛАНУ 
УПРАВНОГ И ИЗВРШНОГ ОДБОРА БАНКЕ. 

УКУПАН ПРИХОД ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ИМА ЗНАЧЕЊЕ 
УТВРЂЕНО ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА КОНКУРЕНЦИЈЕ. 

Прекршаји банке 
Члан 137.  

 Новчаном казном од 300.000 до 2.000.000 динара казниће се за 
прекршај банка ако: 

 1) закључује споразуме којима се битно спречава, ограничава или 
нарушава конкуренција, ако злоупотребљава доминантан положај или спроводи 
концентрацију којом се битно спречава, ограничава или нарушава конкуренција 
и то нарочито ако је спроводи стварањем, односно јачањем доминантног 
положаја на финансијском тржишту (члан 7. став 1); 

 2) именује спољног ревизора чији је приход од ревизије те банке у 
претходној години већи од половине његових укупних прихода, односно 
ангажује спољног ревизора који је већ обавио више од пет узастопних ревизија 
њених годишњих финансијских извештаја, односно спољног ревизора који је у 
истој години обављао и ревизију финансијских извештаја банке и пружао јој 
консултантске услуге, односно спољног ревизора који је ревизију вршио за 
пословну годину у којој јој је пружао те услуге (члан 53. ст. од 1. до 3); 
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 3) без сагласности Народне банке Србије отвори представништво у 
иностранству (члан 91. став 1). 

 За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно 
лице у банци новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара. 

Прекршаји других лица 
Члан 139а. 

 Новчаном казном од 100.000 до 150.000 динара казниће се за 
прекршај принудни управник ако не обавештава Народну банку Србије и 
Агенцију најмање једном месечно о пословању банке под принудном управом, 
њеном финансијском стању и спровођењу плана активности, односно без 
одлагања када утврди да се план активности не спроводи или да не доприноси 
побољшању финансијског стања банке (члан 117а. став 9). 

ЧЛАН 139А. 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 100.000 ДО 150.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 
ПРЕКРШАЈ ПРИВРЕМЕНИ УПРАВНИК АКО НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ НЕ 
ДОСТАВИ ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ СТАЊУ БАНКЕ И РАДЊАМА КОЈЕ 
ЈЕ ИЗВРШИО (ЧЛАН 115. СТАВ 7). 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 100.000 ДО 150.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 
ПРЕКРШАЈ ПОСЕБНИ УПРАВНИК АКО НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ НЕ 
ДОСТАВИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ БАНКЕ И ЊЕНОМ ФИНАНСИЈСКОМ 
СТАЊУ, КАО И РАДЊАМА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДУЗЕО ПРИ ИЗВРШАВАЊУ 
ЊЕГОВИХ ДУЖНОСТИ (ЧЛАН 128К СТАВ 11). 

Члан 140а. 

 Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за 
прекршај правно лице ако: 

 1) као спољни ревизор у извештају и мишљењу о годишњем 
финансијском извештају банке не укаже да годишњи финансијски извештај 
банке неистинито и необјективно приказује финансијски положај банке, 
резултате пословања и новчане токове за пословну годину, односно управном и 
извршном одбору банке, као и Народној банци Србије не да мишљење о 
ефикасности функционисања унутрашње ревизије, систему управљања 
ризицима и систему унутрашњих контрола, односно на захтев Народне банке 
Србије не достави додатна обавештења у вези са извршеном ревизијом (члан 
56); 

 2) као спољни ревизор одмах након што за њих сазна, управни и 
извршни одбор банке или члана банкарске групе, као и Народну банку Србије, 
не обавести о чињеницама из члана 58. став 1. овог закона; 

 3) као спољни ревизор у случају из члана 60. став 2. овог закона, у 
прописаном року, не прибави писмену изјаву претходног спољног ревизора о 
разлозима његовог повлачења, односно разрешења, односно ако Народну 
банку Србије не обавести да ту изјаву није примио у прописаном року (члан 60. 
ст. 2. и 3); 

 4) као спољни ревизор о грешци утврђеној у објављеном извештају 
из члана 61. овог закона не обавести Народну банку Србије (члан 61. став 7); 

 5) без прибављене сагласности Народне банке Србије врши било 
какав утицај на управљање банком у којој је стекло власништво у смислу члана 
100. став 1. овог закона или на пословну политику те банке, односно остварује 
гласачка права по основу тог власништва (члан 100. став 2); 
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 6) на захтев Народне банке Србије не достави информације и 
релевантну документацију који се односе на испуњеност услова за давање 
сагласности из члана 94. став 1. овог закона (члан 101. став 1); 

 7) НЕ ОМОГУЋИ УВИД НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ У ПОДАТКЕ О 
УКУПНОМ ИЗНОСУ, ВРСТИ И АЖУРНОСТИ У ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗА 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА КЛИЈЕНАТА БАНКЕ, ОДНОСНО УВИД У 
ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈУ, ИЛИ НА ЗАХТЕВ НАРОДНЕ БАНКЕ 
СРБИЈЕ НЕ ДОСТАВИ ДРУГЕ ПОДАТКЕ (ЧЛАН 102. СТАВ 4). 

 За радње из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у 
правном лицу новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара. 

 Уз казну за прекршај из става 2. овог члана може се изрећи и 
заштитна мера забране обављања одређених дужности одговорном лицу у 
трајању од три месеца до једне године и заштитна мера јавног објављивања 
пресуде. 

 

 
 

 


