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НАЦРТ ЗАКОНА 

 О РАЗВОЈНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ 

 (05.12.2011) 

Предмет уређивања 

Члан 1. 

 

Овим законом уређује се оснивање, правни положај, организација, делатност, 

власничка структура, надлежности и циљеви обављања делатности Развојне банке 

Србије.  

Оснивање и циљеви Развојне банке Србије 

Члан 2. 

 

Развојна банка Србије оснива се ради подстицања развоја привреде Републике Србије. 

Развојна банка Србије обављаће делатност са циљем остваривања одрживог и 

равномерног привредног развоја и у складу са стратешким циљевима Републике 

Србије.  

Правни положај, пословно име и седиште 

Члан 3. 

 

Развојна банка Србије обављаће делатност под пословним именом „Развојна 

банка Србије“, с тим да у правном промету у земљи и иностранству може користити 

скраћену ознаку „РБС“ на ћириличном и латиничном писму. 

Када Развојна банка Србије обавља делатност у иностранству може користити 

своје пословно име у преводу на енглески језик, које гласи “Development Bank of 

Serbia”.  

Седиште Развојне банке Србије је у Београду. 

Развојна банка Србије има својство правног лица. 

Развојна банка Србије одговара за своје обавезе целокупном својом имовином. 

Развојна банка Србије неће бити уписана у регистар привредних друштава, и 

над њом се не може покренути стечајни поступак или поступак ликвидације. 

Капитал 

Члан 4. 

 

Капитал Развојне банке Србије износи 400 милиона евра у динарској 

противвредности. 

Капитал ће бити обезбеђен и уплаћен из средстава буџета Републике Србије.  
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Република Србија биће већински власник Развојне банке Србије. Акције 

Републике Србије не могу се преносити или залагати. 

Развојне финансијске институције у већинском власништву држава и 

међународне финансијске институције могу постати акционари Развојне банке Србије 

уз претходну сагласност  Владе. 

Чланство у међународним организацијама 

Члан 5. 

 

Развојна банка Србије може бити члан међународних финансијских институција 

и међународних организације које се баве подстицањем привредног развоја. 

Извори финансирања 

Члан 6. 

 

Развојна банка Србије прикупљаће новчана средства, у земљи и иностранству, 

издавањем хартија од вредности и уговарањем кредита и зајмова. 

Гаранција Републике Србије  

Члан 7. 

 

Република Србија безусловно, неопозиво и на први позив гарантује за све 

обавезе Развојне банке Србије које настану узимањем  зајмова и кредита и издавањем 

хартија од вредности или давањем гаранција за задуживање трећих лица до износа 

датих гаранција, као и за друге обавезе Развојне банке Србије које настану на основу 

прибављања новчаних средстава или обављањем других послова предвиђених овим 

законом.   

Порески третман 

Члан 8. 

 

Развојна банка Србије биће изузета од пореза на добит предузећа и пореза на 

имовину. 

Послови Развојне банке Србије 

Члан 9. 

 

Развојна банка Србије примарно ће обављати делатности које се односе на 

подстицање привредног развоја у следећим областима: 

1) мала и средња предузећа  и предузетништво; 

2) унапређење извоза и развој економских односа Републике Србије са 

иностранством; 

3) осигурање и реосигурање извозних послова домаћих правних лица од 

некомерцијалних ризика; 

4) локална инфраструктура, енергетска ефикасност и обновљиви извори 

енергије; 

5) заштита животне средине. 
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У циљу обављања делатности из става 1. овог члана, Развојна банка Србије: 

1) одобрава кредите и друге инструменате; 

2) издаје банкарске и друге гаранције; 

3) закључује уговоре о осигурању и реосигурању ; 

4) улаже у дужничке и власничке хартије од вредности; 

5) обавља и друге послове неопходне за обављање делатности предвиђене 

ставом 1. овог члана. 

 

Влада Републике Србије може поверити Развојној банци Србије обављање и 

других послова, у њено име и за њен рачун.  

Развојна банка Србије не може примати депозите, водити текуће рачуне или 

обављати послове у вези са хартијама од вредности у име и за рачун трећих лица.  

Ради обављања делатности предвиђених овим законом Развојна банка Србије 

пружа подршку у спровођењу програма  специјализованих финансијских институција 

ЕУ  и учествује у међународним подстицајним програмима.  

 

Оснивање зависног друштва  

Члан 10. 

 

Развојна банка Србије може основати зависно друштво ради обављања послова 

осигурања од комерцијалних ризика и одобравања других облика финансирања  у 

циљу подстицања извозних послова. 

 

Развојна банка Србије имаће већинско учешће у правном лицу из става 1. овог 

члана. 

 

Развојна банка Србије може пружати услуге зависном дрштву, укључујући и 

одобравање кредита под преовлађујућим тржишним условима. 

 

Зависно друштво неће бити изузето од пореза добит и имовину и неће имати 

гаранцију Републике Србије за своје обавезе, или било који други облика државне 

подршке.  

Начин обављања послова 

Члан 11. 

 

Развојна банка Србије може обављати послове искључиво посредством банака. 

Изузетно, Развојна банка Србије може одобравати  директно финансирање 

крајњим корисницима у име и за рачун Републике Србије, и уз сагласност надзорног 

одбора  банке. 

Развојна банка Србије обављаће послове на начин предвиђен ставом 1. овог 

члана, на принципу не-дискриминације и уз омогућавање једнаког приступа свим 

заинтересованим банкама и другим правним лицима. 
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Расподела добити 

Члан 12. 

 

Развојна банка Србије неће исплаћивати добит својим акционарима. 

Остварена добит у току пословне године преносиће се у резерве Развојне банке 

Србије. 

Органи Развојне банке Србије 

Члан 13. 

 

Органи Развојне банке Србије су извршни одбор и надзорни одбор. 

Извршни одбор 

Члан 14. 

 

Извршни одбор чини најмање три а највише пет чланова, укључујући и 

председника. 

Чланове извршног одбора, укључујући и председника извршног одбора, бира и 

разрешава надзорни одбор.   

Чланови извршног одбора заснивају радни однос са пуним радним временом у 

Развојној банци Србије.  

Чланови извршног одбора бирају се на период од 5 година и могу поново бити 

бирани. 

Услови за избор чланова извршног одбора и независних чланова надзорног 

одбора 

Члан  15. 

 

Чланови извршног одбора и независни чланови надзорног одбора морају имати 

најмање 7 година искуства на руководећем положају у лицу у финансијском сектору 

или најмање 10 година искуства у области финансија и банкарства. 

Надзорни одбор не може бирати лице за члана извршног одбора уколико је: 

1) на дан одузимања дозволе за рад, увођења принудне управе или на дан 

покретања стечајног поступка над лицем из финансијског сектора, или  6 

месеци пре тог дана, било овлашћено за представљање и заступање тог лица, 

или је било члан органа управљања тог лица; 

2) правоснажно осуђено на безусловну казну затвора или правоснажно осуђено 

за кривично дело које га чини неподобним за обављање те функције.  

 

Лице изабрано за члана извршног одбора, не може по доношењу одлуке о 

избору, наставити да буде члан органа управљања или запослено у правном лицу у 

финансијском сектору нити обављати било који други посао у таквом лицу.  
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Надлежности извршног одбора 

Члан 16. 

 

Извршни одбор одговоран је да пословање Развојне банке Србије буде у складу 

са законом.  

Извршни одбор заступа, води и одлучује о редовном пословома и располаже 

имовином Развојне банке Србије, у складу са законом и статутом Развојне банке 

Србије. 

Развојну банку Србије колективно заступају председник и један члан извршног 

одбора, или два члана извршног одбора. 

Извршни одбор може овластити и друго лице да заступа Развојну банку Србије 

за одређе послове и у складу са статутом банке. 

Извршни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова. 

Седница извршног одбора може се одржати само уколико је присутно више од 

половине од укупног броја чланова извршног одбора.  

Начин рада и одлучивања извршног одбора уредиће се статутом Развојне банке 

Србије и Пословником о раду извршног одбора.  

Председник и чланови извршног одбора имају права, обавезе, одговорности и 

овлашћења у складу са законом и статутом Развојне банке Србије.  

Надзорни одбор 

Члан 17. 

 

Надзорни одбор састоји се од највише 7 чланова, од чега три члана чине 

министри, с тим да су министар надлежан за послове финансија и министар надлежан 

за послове  економије обавезно чланови надзорног одбора. 

Министар финансија је по својој функцији председник надзорног одбора, док је 

министар економије по својој функцији потпредседник надзорног одбора...  

Трећег члана надзорног одбора банке одредиће Влада између министара 

надлежних за послове саобраћаја, животне средине или трговине. 

Уколико међународне финансијске институције или развојне финансијске 

институције постану акционира банке, оне ће одредити одговарајући број чланова 

надзорног одбора, сразмерно њиховом учешћу у капиталу Развојне банке Србије, али у 

сваком случају не више од два члана. 

Акционари Развојне банке Србије изабраће најмање два независна члана 

надзорног одбора банке, под условом да испуњавају захтеве у погледу избора чланова 

извршног одбора сходно члану 15. овог закона.   
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Надлежости надзорног одбора 

Члан 18. 

 

Надзорни одбор усваја пословну политику и стратегију Развојне банке Србије, 

утврђује стратегију управљања ризицима банке у складу са најбољом банкарском 

праксом и стандардима, одлучује о повећању капитала банке, успоставља и надзире 

систем интерне ревизије и интерних контрола,  надзире рад Извршног одбора Развојне 

банке Србије  и доноси одлуке које су у његовој надлежности сходно закону и статуту 

Развојне банке Србије. 

Надзорни одбор бира и разрешава председника и чланове извршног одбора. 

Надзорни одбор доноси статут и усваја друге опште акте Развојне банке Србије чије је 

доношење у његовој надлежности. 

Надзорни одбор доноси статут Развојне банке Србије квалификованом већином 

коју чини ¾ гласова присутних чланова, и најмање половина гласова укупног броја 

чланова надзорног одбора. 

Надзорни одбор усваја друге опште акте и одлучује о другим питањима простом 

већином гласова присутних чланова, с тим да је присутно више од половине чланова 

од укупног броја чланова и да је за одлуку гласао најмање један независни члан 

надзорног одбора. 

У случају једнаког броја гласова одлучиће глас председника надзорног одбора. 

Извршни одбор доставља на усвајање надзорном одбору предлог статута и 

других општих аката и одлука Развојне банке Србије.  

Интерна ревизија 

Члан 19. 

 

Надзорни одбор и интерна ревизија врше надзор на законитошћу пословања 

банк и ефиксаности фукнционисања система унутрашње контроле. 

Интерни ревизор даје независно и објективно мишљење надзорном одбору о 

питањима која су предмет ревизије, пружа савете у вези са унапређењем система 

унутрашње контроле и обављањем послова, и пружа помоћ надзорном одбору у 

процесу процене и утврђивања стратегије управљања ризицима и управљања 

процесима.  

Интерног ревизора бира и разрешава надзорни одбор Развојне банке Србије. 

Интерни ревизор може се по потреби непосредно обраћати надзорном одбору. 

Најмање једно лице запослено на пословима интерне ревизије мора имати 

одговарајуће звање у складу са законом којим се уређује ревизија. 
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Запослени на пословима интерне ревизије не могу обављати друге послове и 

дужности у органима или организационим јединицама Развојне банке Србије нити 

учествовати у припреми материјала који могу бити предмет интерне ревизије.  

Запослени на пословима интерне ревизије имаће право да прегледају све 

документе Развојне банке Србије и да врше надзор на обављањем послова банке. 

У поступку вршења надзора над обављањем послова банке запослени на 

пословима интерне ревизије имаће право да прегледају документа банака  којима се 

средства Развојне банке Србије стављају на располагање у виду зајма или кредита, а 

која су настала или су сачињена у вези са сарадњом са Развојном банком Србије.    

Предмет уређивања Статута 

Члан 20. 

 

Статутом Развојне банке Србије ближе се уређује начин обављања послова, 

послови и унутрашња организација банке. 

Статут Развојне банке Србије нарочито уређује: 

1) надлежности и процедуре поступања и одлучивања извршног и надзорног 

одбора Развојне банке Србије; 

2)  начела и основе унутрашње организације Развојне банке Србије; 

3) надлежности, права, обавезе и одговорности запослених на руководећим 

положајима;  

4)  права, обавезе и одговорности запослених; 

5)  начела за утврђивање зарада и накнада запослених у Развојној банци Србије; 

6) заштиту поверљивих података Развојне банке Србије и поверљивост и    

безбедност података у Развојној банци Србије; 

7) прикупљање, обраду и заштиту података о личности који су одређени као 

такви у складу са законом којим се уређује заштита података о личности. 

 

Радни односи 

Члан 21. 

 

Права, обавезе и одговорности запослених у Развојној банци Србије уређују се у 

складу законом којим се уређују радни односи. 

 

Финансијски извештаји и ревизија пословања 

Члан 22. 

 

Надзорни одбор усваја годишње финансијске извештаје Развојне банке Србије у 

складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. 

  

Ради обављања ревизије годишњих финансијских извештаја Развојне банка 

Србије ангажује спољног ревизора, који је прихватљив за ревизију банака у складу са 

критеријумима одређеним законом којим се уређују банке.  

 

Годишњи финансијски извештаји банке подлежу ревији Државне ревизорске 

институције у складу са законом који уређује државну ревизорску инситуцију. 
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Надзорни одбор Развојне банке Србије доноси одлуку о избору спољног 

ревизора за сваку годину у складу са законом којим се уређују јавне набавке. 

 

Надзорни одбор Развојне банке Србије доставља Влади ради информисања 

годишње финансијске извештаје банке са мишљењем спољног ревизора најкасније до 

30. јуна текуће године за претходну годину . 

 

Влада доставља Народној скупштини годишње финансијске извештаје Развојне 

банке Србије најкасније до 31. јуна текуће године за претходну.   

 

Годишњи финансијски извештаји Развојне банке Србије, са мишљењем спољног 

ревизора се објављују. 

 

Надзор 

Члан 23. 

 

Министарство надлежно за послове финансија врши надзор над пословањем 

Развојне банке Србије у складу са законом, прописима и другим општим актима. 

 

Сходна примена и изузеци од примене других прописа 

Члан 24. 

 

Уколико није другачије уређено овим законом, одредбе закона којима се уређују 

привредна друштва, у делу који се односе на акционарска друштва, и одредбе које се 

односе на оснивање привредних друштава, одговорности оснивача и других лица, 

регистрацији седишта и пословног имена, лица са дужностима према друштву, 

индивидуалним и деривативним тужбама, као и информисању и објављивању 

примењиваће се на Развојну банку Србије. 

 

Уколико није другачије уређено овим законом, одредбе закона који уређује 

банке, осим одредби које се односе на послове које банке могу обављати, оснивање 

банке, капитал банке, финансијске податке и извештавање, филијале и 

представништва, надзорних овлашћења Народне банке Србије, престанак банкарских 

послова и казнене одредбе, примењиваће се на Развојну банку Србије. 

 

Одредбе закона које се односе на издвајање и одржавање резерви код Народне 

банке Србије, одредбе закона које се односе на осигурање депозита, одредбе закона о 

стечају и ликвидацији банака и привредних друштава, одредбе закона о организацији и 

фунционисању државне управе и јавних агенција, одредбе закона о држваним 

службеницима и платама и накнадама државних службеника и намештеника, одредбе 

закона о осигурању, одредбе закона о јавном дугу не примењују се на Развојну банку 

Србије. 

 

 

 

 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 25. 
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Капитал Развојне банке Србије биће уплаћен из средстава буџета Републике 

Србије према следећем распореду: 

1) у 2013. години у извршиће се уплата у капитал банке у износу од 100 

милиона евра у динарској противвредности;  

2) у 2014. години у извршиће се уплата у капитал банке у износу од 150 

милиона евра у динарској противвредности;  

3) у 2015. години у извршиће се уплата у капитал банке у износу од 150 

милиона евра у динарској противвредности. 

  

Одредбе члана 6. овог закона које се односе на право Развојне банке Србије да 

прибавља средства за обављање делатности задуживањем у виду кредита, зајмова и 

издавањем хартија од вредности, примењиваће након што капитал Развојне банке 

Србије у целости буде уплаћен у складу са ставом 1. овог члана. 

 

Средства за уплате у капитал Развојне банке Србије обезбедиће се, у складу са 

претходним чланом, у Закону о буџету Републике Србије за одговарајућу годину. 

 

Чланове надзорног одбора Развојне банке Србије поставиће Влада у року од 90 

дана од дана ступања на снагу овог закона.  

 

Надзорни одбор Развојне банке Србије изабраће чланове извршног одбора банке 

у року од 90 дана од дана конситуисања надзорног одбора банке.   

 

Приликом избора чланова првог извршног одбора, председник извршног одбора 

бира се на период од 5 година, један на члан на период од 4 године, и један члан на 

период од 3 године. 

 

Надзорни одбор Развојне банке Србије донеће статут банке у року од 7 месеци 

од дана ступања на снагу овог закона. 

 

Равојна банка Србије донеће интерна општа акта у року од месец од дана 

ступања на снагу статута Развојне банке Србије.  

 

 

Престанак  Развојне банке Србије 

Члан 26. 

 

Одлука о престанку постојања Развојне банке Србије може се донети искључиво 

у форми закона.  

 

 

 

 

Преузимање права и обавеза Фонда за развој Републике Србије 

Члан 27. 

 

Развојна банкa Србије преузеће одређену имовину и права Фонда за развој 

Републике Србије, која ће се одредити одлуком Владе која ће се донети на основу 

извештаја екстерног ревизора у року од 6 месеци од дана ступања на снагу овог закона.  
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Пренос имовине и права, на начин одређен и ставу 1. овог члана извршиће се на 

основу уговора који ће закључити Развојна банка Србије и Фонд за развој Републике 

Србије, у року од 8 месеци од дана на ступања на снагу ово закона.  

 

Члан 28. 

 

Преостала имовина, права и обавезе, након престанка са радом Фонда за развој 

пренеће се на Републику Србију и њом ће управаљати Агенција за осигурање депозита 

у име и за рачун Републике Србије.  

 

Влада ће установити посебан буџетски фонд, којим ће управљати министарство 

надлежно за послове финансија, у који ће се уплаћивати сви износи који буду 

остварени наплатом потраживања фонда, или продајом његове имовине. 

 

Средства из буџетског фона из става 2. овог члана користиће се за следеће 

намене: 

1) измиривање обавеза Фонда за развој Републике Србије насталих у току 

редовног пословања; 

2) накнаде трошкова за обављања послова од стране Агенције за осигурање 

депозита у складу са чланом 28. овог закона.  

 

Након измиривања обавеза из става 3. овог члана, , новчана средства преостала 

у бутеском фонду уплаћиваће се на крају сваке године, ради докапитализације, у 

капитал Развојне банке Србије. 

 

Члан 29. 

 

Развојна банка Србије преузима права и обавезе, средства за рад и архиву 

Агенције за осигурање и финансирање извоза. 

 

Развојна банка Србије преузеће дужности Јединице за управљање фондовима 

Народне банке Србије.  

 

Члан 30. 

 

У року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона Фонд за развој 

Републике Србије престаће да обавља послове предвиђене чланом 5. ст. 1. и 2. Закона о 

фонду за развој Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10). 

 

Даном ступања на снагу овог закона одредба члана 6. став 1. Закона о фонду за 

развој Републике Србије ставља се ван снаге. 

  

У року од 9 месеци од дана ступања на снагу овог закона, Закон о агенцији за 

осигурање и финансирање извоза („Службени гласник РС”, бр. 61/05 и 88/10) и Закон о 

фонду за развој Републике Србије(„Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10) престају 

да важе, и институције основане овим законима престаће да постоје.  

 

Ступање на снагу 

Члан 31. 
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Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије” . 
 


