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НОВИ САД 

И3ВРШНО ВЕЋЕ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Скупштина АП Војводине је, на седници одржаној 27. септембра 2006. 

године, утврдила ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

БАНКАМА, који ће се доставити Народној скупштини Републике Србије на 

разматрање и одлучивање, а који вам у прилогу достављамо. 

Прилог: 1 



ПРЕДЛОГ: 

ЗАКОНА 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БАНКАМА 

Члан 1. 

у Закону о банкама ("Службени гланик РС", број 107/2005), у члану 5. у ставу 2. 
речи: "давање кредита и" се бришу. 

у истом члану додаје се став З. који гласи: 

"Нико осим банке не може се бавити давањем кредита, осим фондова за развој 
основаних законом или одлуком скупштине аутономне покрајине." 

Члан 2. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије" 



Обраэложење 

I УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 
О БАНКАМА 

Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама закона о банкама 
садржан је у члану 72. став 1. тачка 4 Устава Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 
1/90), којима је између осталог, утврђено да Република Србије уређује и обезбеђује 
финансијски систем. 

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Законом се предлажу измене и допуне, са циљем омогућавања даљег рада 
Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине, који је основан Одлуком Скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 4/2002, 
7/2002,15/2002 и 3/2006). Фонд је основан у складу са одредбама члана 10. тачка 6 
Статута Аутономне Покрајине Војводине ( "Службени лист АП Војводине, бр 17/91), 
којима је уређено да Покрајина оснива фондове и друге огранизације од интереса за 

Аутономну Покајину Војводину, у складу са законом. 

Фонд за развој Аутономне Покрајине Војводине је основан да на економским 

прин ципима, учествује у реализацији програма и пројеката, одобравањем дредите за : 
развој привреде и инфраструктуре, подстицање оснивања и развоја малих и средњих 

предузећа и предузетништва као и за равномерни регионални развој Аутономне 

Покрајине Војводине. 

III ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

У члану 1. Предлога закона предлаже се измена става 2. члана 5. Закона о 
банкама тако што се изостављају одредбе које уређују кредитирање, односно 

задржавају се одредбе које уређују да нико осим банке не може се бавити издавањем 

платних картица, осим ако је за то овлшћен законом. 
У ставу 3. предложена је допуна у делу Закона којим се уређује да нико осим 

банке не може се бавити давањем кредита, осим ако је за то овлашћен законом и то 
тако што је дата могућност да послове кредитирања могу обављати и фондови за 

развој основани законом или одлуком скупштине аутономне покрајине. 

У члану 2. Предлога закона предвиђено је да овај закон ступа на снагу осмог 
дана од дана овјављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". 

IV ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 

СПРОВОЋЕЊЕОВОГЗАКОНА 

3а спровођење овог закона није потребно обезбеђивање додатних средстава у 
буџету Републике Србије. 



ПРЕГЛЕД ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О БАНКАМА КОЈА СЕ МЕЊА, ОДНОСНО ДОПУЊУЈЕ 

Члан 5. 

Нико осим банке не може се бавити примањем депозита. 
Нико осим банке не може се бавити даВalЬШ1 l(реД~1Та ~1 издавањем платних 

картица, осим ако је за то овлашћен законом. 
НИКО ОСИМ БАНКЕ НЕ МОЖЕ СЕ БАВИТИ ДАВАЊЕМ КРЕДИТА, ОСИМ ФОНДОВА 

ЗА РАЗВОЈ ОСНОВАНИХ ЗАКОНОМ ИЛИ ОДЛУКОМ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ. 


