
Народна банка Србије, са седиштем у Београду, улица Краља Петра бр. 12, коју 
заступа гувернер Радован Јелашић 
 
 и 
 
Београдска берза а.д. Београд, са седиштем у Београду, Омладинских бригада бр. 1, 
коју заступа директор Гордана Достанић, закључују 
 
 

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ 
 
 

Општи принципи 
 

Члан 1. 
 

Народна банка Србије (у даљем тексту: НБС) и Београдска берза а.д. Београд (у 
даљем тексту: Београдска берза), као потписници овог Протокола, изражавају 
сагласност о потреби регулисања и унапређења међусобне сарадње. 
 

Потписници овог Протокола изражавају заједничко уверење да веће узајамно 
разумевање улога и одговорности, из домена њихове надлежности,   доприноси 
развоју финансијског тржишта. 
 

Члан 2. 
 

Овим Протоколом се уређују односи између НБС, као институције којој је, на 
основу одредаба одговарајућих закона, поверена надлежност у области  контроле 
пословања банака, давалаца финансијског лизинга, друштава за осигурање као и 
друштава за управљање добровољним пензијским фондовима (у даљем тексту: 
финансијски посредници) и Београдске берзе, као правног лица са правима, обавезама 
и одговорностима утврђеним Законом о тржишту хартија од вредности и других 
финансијских инструмената и Законом о привредним друштвима, са сврхом 
остваривања одговарајуће сарадње.  

 
Члан 3. 

 
Међусобна сарадња ће се остваривати у складу са препорукама, принципима, 

водичима и стандардима Базелског комитета за контролу банака, Међународног 
удружења супервизора осигурања, Међународне организације пензијских супервизора 
и другим стандарима супервизије. 

 
Циљ Протокола 

 
Члан 4. 

 
Циљ овог Протокола је остваривање сарадње између НБС и Београдске берзе, 

ради ефикаснијег спровођења послова из надлежности потписника Протокола 
предвиђених Законом о Народној банци Србије, Законом о банкама, Законом о 
осигурању, Законом о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, 
Законом о финансијском лизингу и Законом о тржишту хартија од вредности и других 
финансијских инструмената и одговарајућим подзаконским актима, као и интерним 
актима потписника Протокола. 



 
Предмет Протокола 

 
Члан 5. 

 
Предмет овог Протокола је континуирана размена информација и података 

између потписника Протокола. 
 

Члан 6. 
 

Београдска берза ће обезбедити НБС информације од значаја за надзор над 
пословањем финансијских посредника и лицима која се, у смислу Закона о  тржишту 
хартија од вредности и других финансијских инструмената, сматрају са њима 
повезаним лицима. 

 
Aкo Београдска берза у обављању својих активности прописаних законом 

утврди неправилности у вези са активностима финансијских посредника и лицима која 
су са њима повезана, обавештење о утврђеним неправилностима ће, у најкраћем року,  
доставити  НБС. 

 
Београдска берза ће НБС, по посебном захтеву, доставити и све остале 

информације до којих долази у обављању својих активности, а које могу бити од 
значаја за обављање послова из надлежности НБС. 

 
Београдска берза ће информације и обавештења из овог члана Протокола 

достављати НБС у складу са ограничењима која се односе на доступност података 
трећим лицима, а која су прописана Законом о тржишту хартија од вредности и других 
финансијских инструмената  

 
Члан 7. 

 
НБС ће, у најкраћем року, доставити Београдској берзи информације о 

констатованим неправилностима у пословању финансијских посредника, које могу 
бити од значаја за обављање послова из надлежности Београдске берзе.  

 
НБС ће Београдској берзи, по посебном захтеву, доставити и друге 

информације до којих дође у обављању својих активности а које могу бити од значаја 
за обављање послова из надлежности Београдске берзе. 

 
Информације из овог члана НБС ће достављати Београдској берзи, под условом 

да достављање таквих информација није забрањено Законом о Народној банци Србије, 
да  не угрожава редовно функционисање НБС,  нити њену репутацију. 

 
Члан 8. 

 
Уколико нека од страна потписница Протокола оцени да није у могућности да 

поступи по захтевима утврђеним у чл. 6. и 7. овог протокола, јер би такво поступање 
угрозило обављање функција односно делатности, предвиђених Законом о Народној 
банци Србије, Законом о банкама, Законом о осигурању, Законом о добровољним 
пензијским фондовима и пензијским плановима, Законом о финансијском лизингу и 
Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, као и 
одговарајућим подзаконским актима, писмено ће обавестити другу страну о разлозима 
немогућности да поступи по захтеву, у примереном року. 



 
Члан 9. 

 
Потписници овог протокола су сагласни да се периодично, у зависности од 

потребе, а најмање једном годишње одржавају састанци између представника НБС и 
Београдске берзе, у циљу анализе и даље конкретизације сарадње дефинисане 
Протоколом. 

 
 

Поверљивост захтева и информација 
 

Члан 10. 
 

Потписници Протокола ће, у складу са позитивним прописима и одговарајућим 
унутрашњим актима о поверљивости информација и пословној тајни, обезбедити 
заштиту информација и података примљених од друге стране.  

 
За објављивање примљених информација и података потребна је претходна 

сагласност другог потписника. 
 
Ниво поверљивости наведених информација и података одређује страна  која их 

доставља.  
 
Примљене информације и подаци дефинисани овим протоколом не смеју се 

достављати трећим лицима, нити користити за друге намене осим за оне за које су 
прибављене, осим уз прибављену претходну сагласност потписника Протокола који их 
је доставио. 
 

Закључивање и отказивање Протокола 
 

Члан 11. 
 
 Овај протокол се закључује на неодређено време, с тим што га сваки потписник 
може отказати писаним путем – у отказном року од 30 дана. 
 

Члан 12. 
 

 Потписници Протокола су сагласни да евентуалне спорове настале у 
извршавању овог протокола решавају мирним путем, споразумно.  

 
Члан 13. 

 
 Овај Протокол се закључује у четири (4) истоветна примерка, од којих по два 
(2) задржава сваки потписник.  
 
 

У име 
Народнe банке Србије 

гувернер 
Радован Јелашић 

 

У име 
Београдске берзе а.д. Београд 

директор 
Гордана Достанић 

 
 


