
 

1. 
ПРЕПОРУКА Прописати да резиденти могу вршити плаћање ради куповине и других дужничких дугорочних 

хартија од вредности у иностранству које имају одређен рејтинг код агенција за процену 

бонитета, односно које су, према последњем рангирању које је извршио Standard and Poor’s или 

Fitch-IBCA, рангиране с најмање BBB, или које је извршио Moody’s са најмање Baa3.“ 

 

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

 

Министарство финансија 

пропис који треба 

изменити 

Закон о девизном пословању („Сл. гласник РС“, број 62/2006) 

начин спровођења Подношење влади Нацрта закона о изменама и допунама закона о девизном пословању („сл. 

гласник рс“, број 62/2006), тако што ће се прописати да резиденти могу вршити плаћање ради 

куповине и других дужничких дугорочних хартија од вредности у иностранству које имају 

одређен рејтинг код агенција за процену бонитета, односно које су, према последњем 

рангирању које је извршио Standard and Poor’s или Fitch-IBCA, рангиране с најмање BBB, или 

које је извршио Moody’s са најмање Baa3.“ 

рок за спровођење  15.01.2010. године 

нацрт прописа чије 

усвајање треба да 

предложи регулаторно 

тело 

 

НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ 

 

Члан 1. 

У Закону о девизном пословању („Службени гласник РС“, број 62/2006)  члан 13. став 2. 

мења се и гласи:  

„Резиденти из става 1. овог члана могу вршити плаћање ради куповине и других 

дужничких дугорочних хартија од вредности у иностранству које имају одређен рејтинг код 

агенција за процену бонитета, односно које су, према последњем рангирању које је извршио 

Standard and Poor’s или Fitch-IBCA, рангиране с најмање BBB, или које је извршио Moody’s са 

најмање Baa3.“ 

 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику 

Републике Србије. 

Предлагач препоруке  Америчка привредна комора у Србији (AmCham) 



 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА 

 

Законом о девизном пословању („Сл. гласник РС“, број 62/2006) прописано је да резиденти, поред дугорочних хартија 

од вредности у иностранству чији су издаваоци државе чланице ОЕЦД-а и међународне финансијске институције, могу 

куповати и друге хартије од вредности ако њихов степен ризика (рејтинг) може да пропише Народна банка Србије. 

Непотребно је дато овлашћење Народној банци да практично прописује тј. одређује рејтинге (степене ризика) дужничких 

дугорочних хартија од вредности, које резиденти имају право да купују. 

 

 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ – УШТЕДЕ 

 

Позитивни ефекти  огледају се у већој правној сигурност (прецизније одредбе, јаснији критеријуми). 

 

 

ДЕТАЉНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

У Закону о девизном пословању („Сл. гласник РС“, број 62/2006) у оквиру главе IV КАПИТАЛНИ ПОСЛОВИ у 

члану 13. прописано је да резиденти - правна лица, предузетници и физичка лица могу вршити плаћање ради куповине у 

иностранству власничких хартија од вредности које нису директне инвестиције, као и дужничких дугорочних хартија од 

вредности чији су издаваоци државе чланице ОЕЦД и међународне финансијске организације.  

Резиденти могу вршити плаћање ради куповине и других дужничких дугорочних хартија од вредности у 

иностранству, али само оних чији степен ризика (рејтинг) и земљу издаваоца пропише тј. може прописати Народна банка 

Србије. 

Овим је непотребно дато овлашћење Народној банци да практично прописује тј. одређује рејтинге (степене ризика) 

дужничких дугорочних хартија од вредности, које резиденти имају право да купују. 

Члан 13. став 2. Закона о девизном пословању пословању потребно је изменити и допунити тако што ће се брисати 



 могућност Народној банци Србије да прописује рејтинге дужничких дугорочних хартија од вредности, већ ће се прописати 

рејтинг поени односно оцене релевантих светских рејтинг агенција. 

 

 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ 

 

3. Послови са хартијама од вредности  

 

Члан 13. 

Резиденти - правна лица, предузетници и физичка лица могу вршити плаћање ради куповине у иностранству 

власничких хартија од вредности које нису директне инвестиције, као и дужничких дугорочних хартија од вредности чији 

су издаваоци државе чланице ОЕЦД и међународне финансијске организације.  

Резиденти из става 1. овог члана могу вршити плаћање ради куповине и других дужничких дугорочних хартија од 

вредности у иностранству чији степен ризика (рејтинг) и земљу издаваоца може прописати Народна банка Србије.  

РЕЗИДЕНТИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОГУ ВРШИТИ ПЛАЋАЊЕ РАДИ КУПОВИНЕ И ДРУГИХ 

ДУЖНИЧКИХ ДУГОРОЧНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ У ИНОСТРАНСТВУ КОЈЕ ИМАЈУ ОДРЕЂЕН РЕЈТИНГ 

КОД АГЕНЦИЈА ЗА ПРОЦЕНУ БОНИТЕТА, ОДНОСНО КОЈЕ СУ, ПРЕМА ПОСЛЕДЊЕМ РАНГИРАЊУ КОЈЕ ЈЕ 

ИЗВРШИО STANDARD AND POOR’S ИЛИ FITCH-IBCA, РАНГИРАНЕ С НАЈМАЊЕ BBB, ИЛИ КОЈЕ ЈЕ ИЗВРШИО 

MOODY’S СА НАЈМАЊЕ BAA3. 

Резиденти могу вршити плаћање ради куповине домаћих хартија од вредности које гласе на страну валуту, а издају се 

у иностранству. 

Народна банка Србије прописује услове, рокове и начин извештавања о пословима из овог члана. 

 

 


