
 
П Р Е Д Л О Г 

 
ЗАКОН 

О ДОПУНИ ЗАКОНА О МИНИСТАРСТВИМА 

Члан 1. 
У Закону о министарствима („Службени гласник РС”, број 44/14), у члану 

3. став 1. после речи: ,,осигурање имовине и лица;” додају се речи: 
,,учествовање у управљању банкама, друштвима за осигурање и другим 
финансијским институцијама чији је акционар Република Србија, као и 
организовање и спровођење поступка продаје акција у истим;”. 

Члан 2. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а почеће да се примењује од 1. 
априла 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 предложеног закона садржан је у 
одредби члана 97. тачка 16. Устава Републике Србије, којом је прописано да 
Република Србија уређује и обезбеђује организацију, надлежност и рад 
републичких органа. 
  
 II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 
 Разлози за доношење Закона о допуни Закона о министарствима у 
вези су са очекиваним доношењем, првенствено, Закона о Агенцији за 
осигурање депозита, a унутар измене пакета закона у оквиру регулаторне 
реформе прописа који се тичу финансијског система земље и то примарно 
банкарског сектора, у домену реструктурирања проблематичних банака, и 
система осигурања депозита. Основи регулаторне реформе су плод скоро 
двогодишњег рада читавог низа надлежних институција Републике, 
првенствено Народне банке Србије, министарства задуженог за послове 
финансија и саме Агенције, у тесној сарадњи са представницима међународних 
финансијских институција, којом приликом је посебно потребно истаћи Светску 
банку и Европску банку за обнову и развој са којима су, с тим у вези, закључени 
у дугорочни везани кредитни аранжмани у износу од ЕУР 145,3 милиона, 
односно ЕУР 200 милиона за потребе пружања подршке стабилизацији 
пословања фонда за осигурање депозита при Агенцији. Спровођење поменуте 
регулаторне реформе, односно усвајање предметних пет законских прописа (о 
банкама, о НБС, о Агенцији, о осигурању депозита и о стечају и ликвидацији 
банака и друштава за осигурање) је постало и део договора са Међународним 
монетарним фондом и то као претходни услов за закључење тзв. „stand-by” 
аранжмана. 
 Такође, Предлогом закона о Агенцији за осигурање депозита 
предлаже се, између осталог, смањење одређеног броја надлежности Агенције 
за осигурање депозита (у даљем тексту: Агенција). С тим у вези, управљање 
банкама чији је акционар Република Србија, укључујући и оснивање банке за 
посебне намене, што је предвиђено Предлогом закона о изменама и допунама 
Закона о банкама, продаја акција банака у власништву Републике Србије, као и 
продаја друштвеног и државног капитала у друштвима за осигурање биће 
пренети и у делокруг надлежности министарства надлежног за послове 
финансија, осим у прелазном периоду за поступке које је Агенција већ 
започела. На тај начин се врши реорганизација надлежности између 
специфицираних институција и обезбеђује несметан наставак процеса 
управљања имовином Републике у финансијском сектору земље 
 
 III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 
 Члан 1. – Предложеним чланом прописани су нови послови државне 
управе које обавља Министарство финансија, поред осталог, учeствовање у 
упрaвљaњу бaнкaмa, друштвима за осигурање и другим финансијским 
институцијама чиjи je aкциoнaр Рeпубликa Србиja, као и oргaнизовање и 
спрoвoђење пoступка прoдaje aкциja у истим, односно послови који произилазе 
из смањење одређеног броја надлежности Агенције за осигурање депозита и 
усаглашавање са Предлогом закона о Агенцији за осигурање депозита и 
Предлогом закона о изменама и допунама Закона о банкама. 
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 Члан 2. – Предлаже се да овај закон ступи на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, са применом од 
1. априла 2015. година, како би се усагласио са сетом финансијских закона.  
 
 IV.  СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна 
средства у буџету Републике Србије. 
 
 V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОM ПОСТУПКУ 
 
 Доношење овог закона предлаже се по хитном поступку будући да је 
доношење овог закона, као и сета закона из области финансијског система, 
претходни услов за закључење „stand-by” аранжмана са Међународним 
монетарним фондом. 
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ИЗЈАВA О  УСКЛАЂЕНОСТИ  ПРОПИСА  СА  ПРОПИСИМА        ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ 

1. Овлашћени предлагач прописа -Влада 

      Обрађивач- Министарство државне управе и локалне самоуправе 

2. Назив прописа 

            Предлог закона о допуни Закона о министарствима 

 Draft Law on Amandment to the Law on Ministries 

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

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

     Нема 

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

 Нема 

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

 Нема 

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

 Нема  

д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина 
Европске уније. 

 Нема 

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 

 Не постоје прописи Европске уније са којима је потребно извршити 
усклађивање. 

а) Навођење одредби примарних извора права Еевропске уније и оцене 
усклађености са њима, 
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б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима, 

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенст са њима, 

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, 

д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније. 

5.  Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у 
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни 
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити 
усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није 
потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености 
није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши 
пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ се 
искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произилази 
из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради 
стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4. 
Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).   

Не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је потребно 
обезбедити усклађеност. 

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

 / 

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

 / 

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

 Није било неопходно ангажовање консултаната у изради овог закона. 

 

 


