
„Службени гласник РС“, бр. 27/2020 

 
 На основу члана 28. став 7, члана 30. став 4, члана 33. став 4. и члана 
36. Закона о банкама („Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 91/2010 и 
14/2015) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – др. закон, 44/2010, 76/2012, 
106/2012, 14/2015, 40/2015 ‒ одлука УС и 44/2018), Извршни одбор 
Народне банке Србије доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УПРАВЉАЊУ  

РИЗИЦИМА БАНКЕ 
 
 
 1. У Одлуци о управљању ризицима банке („Службени гласник РС“, 
бр. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 23/2013 – др. одлука, 43/2013, 
92/2013, 33/2015, 61/2015, 61/2016, 103/2016, 119/2017, 76/2018, 57/2019 
и 88/2019), у тачки 73. после става 8. додају се нови ст. 9. и 10, који гласе: 
 
  „Ако је по обавештењу из става 7. ове тачке затражила допуну 
документације, Народна банка Србије може одредити одговарајући рок 
пре чијег истека банка не може доставити ту допуњену документацију.  
 
  Рок из става 9. ове тачке не може бити дужи од шест месеци.“.  

 
  Досадашњи ст. 9. до 12. постају ст. 11. до 14. 
 
  У досадашњем ставу 10, који постаје став 12, речи: „из става 9. ове 
тачке“ замењују се речима: „из става 11. ове тачке“.  
 
  У досадашњим ст. 11. и 12, који постају ст. 13. и 14, речи: „из става 
10. ове тачке“ замењују се речима: „из става 12. ове тачке“.  
 
 2. У тачки 76. после става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе: 
 
  „Ако је по обавештењу из става 1. ове тачке затражила допуну 
документације, Народна банка Србије може одредити одговарајући рок 
пре чијег истека банка не може доставити ту допуњену документацију.  
 
  Рок из става 4. ове тачке не може бити дужи од шест месеци.“.  
 
  Досадашњи став 4. постаје став 6. 
 
 3. У тачки 77а. после става 4. додају се нови ст. 5. и 6, који гласе: 
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  „Ако је по обавештењу из става 2. ове тачке затражила допуну 
документације, Народна банка Србије може одредити одговарајући рок 
пре чијег истека банка не може доставити ту допуњену документацију.  
 
  Рок из става 5. ове тачке не може бити дужи од шест месеци.“.  
 
  Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 7. и 8. 
 
  У досадашњем ставу 6. који постаје став 8, речи: „из става 5. ове 
тачке“ замењују се речима: „из става 7. ове тачке“.  
 
 4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
 
ИО НБС бр. 69 Председавајућа 
12. марта 2020. године Извршног одбора Народне банке Србије 
Б е о г р а д Г у в е р н е р 
 Народне банке Србије 
  
 Др Јоргованка Табаковић, с.р. 

 


