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На основу члана 17. став 1. тачкa 2) Закона о Агенцији за осигурање депозита („Службени  
гласник РС“, бр. 61/05, 116/08 и 91/10), члана 14. Закона о осигурању депозита („Службени 
гласник РС“, бр. 61/05, 116/08 и 91/10) и члана 9. став 1. тачка 3) Статута Агенције за 
осигурање депозита („Службени гласник РС“, бр. 84/05 и 28/13), Управни одбор Агенције на 
10. седници одржаној дана 29.01.2014. године, донео је  
 
 
 

О Д Л У К У 
о обрачуну и наплати ванредне премије осигурања депозита у 2015. години 

 
 
1. Ради обезбеђења допунских средстава за исплату осигураних износа депозита код банака, 

Агенција за осигурање депозита врши обрачун и наплату ванредне премије осигурања 
депозита физичких лица, предузетника и малих и средњих правних лица, односно 
депонената чији се депозити у складу са одредбама Закона о осигурању депозита сматрају 
осигураним, на начин и у роковима одређеним овом одлуком.  
 

2. Банка је дужна да плати ванредну премију из тачке 1. ове одлуке према следећем: 
 

a) у фебруару 2015. године: у висини обрачунатој по стопи од 0,05% на просечно стање 
укупних осигураних депозита физичких лица, предузетника и малих и средњих 
правних лица, односно депонената чији се депозити у складу са одредбама Закона 
сматрају осигураним, код те банке у четвртом кварталу 2014. године, на основу 
испостављене фактуре од стране Агенције, најкасније до 28.02.2015. године; 

b) у мају 2015. године: у висини обрачунатој по стопи од 0,05% на просечно стање 
укупних осигураних депозита физичких лица, предузетника и малих и средњих 
правних лица, односно депонената чији се депозити у складу са одредбама Закона 
сматрају осигураним, код те банаке у првом кварталу 2015. године, на основу 
испостављене фактуре од стране Агенције, најкасније до 31.05.2015. године; 

c) у августу 2015. године: у висини обрачунатој по стопи од 0,05% на просечно стање 
укупних осигураних депозита физичких лица, предузетника и малих и средњих 
правних лица, односно депонената чији се депозити у складу са одредбама Закона 
сматрају осигураним, код те банаке у другом кварталу 2015. године, на основу 
испостављене фактуре од стране Агенције, најкасније до 31.08.2015. године; 

d) у новембру 2015. године: у висини обрачунатој по стопи од 0,05% на просечно стање 
укупних осигураних депозита физичких лица, предузетника и малих и средњих 
правних лица, односно депонената чији се депозити у складу са одредбама Закона 
сматрају осигураним, код те банаке у трећем кварталу 2015. године, на основу 
испостављене фактуре од стране Агенције, најкасније до 30.11.2015. године 

 
3. Обрачун и наплата ванредне премије из тачке 2. ове одлуке врши се: 

 
a) на динарске депозите – у динарима уплатом на динарски рачун Агенције  – Фонда за 

осигурање депозита код Народне банке Србије; 
b) на девизне депозите – у  еврима по званичном средњем курсу евра према одређеној 

валути, израчунатог на основу средњег званичног курса динара према евру и средњег 
званичног курса динара према тој валути, који важи на дан обрачунавања премије 

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ 
ДЕПОЗИТА 

  



осигурања уплатом на девизни рачун Агенције – Фонда за осигурање депозита код 
Народне банке Србије.  

 
4. Просечно стање депозита утврђује се на основу извештаја банке утврђеног тачком 1. 

Одлуке о садржини обрасца Извештаја који банке достављају Агенцији и начина и рокова 
обрачуна и наплате премије осигурања депозита („Службени гласник РС“, брoj 1/11), са 
изменама и допунама.   
 

5. Агенција је дужна да фактуре на име наплате ванредне премије осигурања достави банци: 
 

a) на име обавезе плаћања из тачке 2. а) ове Одлуке – до 31.01.2015. године;    
b) на име обавезе плаћања из тачке 2. b) ове Одлуке – до 30.04.2015. године;   
c) на име обавезе плаћања из тачке 2. с) ове Одлуке – до 31.07.2015. године; 
d) на име обавезе плаћања из тачке 2. d) ове Одлуке – до 31.10.2015. године. 

 
Достављање фактуре  из става 1. ове тачке врши се поштом, односно електронским путем. 

 
6. У случају неизмирења обавезе на име ванредне премије у роковима из тачке 2. ове одлуке,  

Агенција о томе обавештава Народну банку Србије и обрачунава и наплаћује затезну 
камату у по стопи одређеној Одлуком Агенције о начину обрачуна и плаћања затезне 
камате на неблаговремено плаћене обавезе банака по основу премије осигурања депозита 
физичких лица, предузетника и малих и средњих правних лица („Службени гласник РС“, 
бр. 6/09 и 18/13).     

 
7. Обрачуном и наплатом ванредне премије осигурања не укида се обавеза плаћања 

тромесечне (редовне) премије осигурања депозита. 
 

8. Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
9. О извршењу ове одлуке стараће се директор Агенције. 
 
10. Одлука се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
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