
Поштованa, 

У вези са Вашим питањем, да ли је Народна банка Србије проверавала информације које је 

објавио Центар за истраживачко новинарство, а које се односе на чињеницу да је у власничкој 

струкури Универзал банке а.д. Београд (у даљем тексту Банка) било више мањинских фирми са 

власничким уделом испод 5%, а за које се види да су имали истог крајњег власника и да ли има 

коментар на наведено истраживање, наводимо следеће: 

У складу са чланом 94. Закона о банкама – у даљем тексту: Закон, ниједно лице не може без 

претходне сагласности Народне банке Србије стећи директно или индиректно власништво у банци 

које му омогућава од 5% до 20%, више од 20% до 33%, више од 33% до 50% и више од 50% 

гласачких права. Одредбама члана 95. овог закона, прописани су случајеви у којима, ради стицања 

директног или индиректног власништва у банци које стицаоцу омогућава преко 5% гласачких 

права у тој банци,  одређена (физичка и/или правна) лица наступају као један стицалац. 

Према одредбама Закона, лица која поседују испод 5% гласачких права у банци, не подлежу 

проверама власничке структуре. Међутим, Народна банка Србије контролише да ли постоји 

повезаност између лица - акционара банке, односно да ли представљају једног стицаоца у складу 

са критеријумима утврђеним поменутим чл. 95. Закона. Ако Народна банка Србије утврди да се 

одређена лица – акционари банке могу сматрати једним стицаоцем, предузима мере из своје 

надлежности, односно забраниће таквом лицу да посредно или непосредно остварује гласачка 

права у банци и да утиче на управљање банком или на њену пословну политику и наложити му да 

отуђи власништво. О предузетим активностима Народна банка Србије обавештава Комисију за 

хартије од вредности и Центарални регистар, депо и клиринг хартија од вредности, као органе 

надлежне за послове са хартијама од вредности. Уколико такво лице не отуђи власништво у банци 

на начин и у року које је утврдила Народна банка Србије, правни посао на основу кога је стечено 

то власништво је ништав. 

Народна банка Србије прати спровођење решења, односно проверава да ли је лице коме је 

решењем наложено отуђење власништва поступило по том налогу и уколико није, предузима даље 

мере из своје надлежности.  

Што се конкретне Банке тиче, Народна банка Србије је констатовала одређене неправилности 

у власничкој струтктури ове банке и, у складу са својим надлежностима, предузела одговарајуће 

мере. 

Истичемо да, у складу са чланом 102а Закона о банкама, подаци које запослени у Народној 

банци Србије и друга овлашћена лица на било који начин сазнају, а односе се на контролу 

бонитета и законитости пословања банке, као и документи који садрже такве податке, укључујући 



и мере које Народна банка Србије предузме (осим принудне управе и одузимања дозволе за рад), 

сматрају се службеном тајном. 

Дакле,Народна банка Србије обавља контролну функцију за коју је законом овлашћена и 

контролом, између осталих,  и власничке структуре банака доприноси очувању и јачању 

стабилности финансијског система као једног од основних циљева ове институције.  

 
 


