
 

ЗАКОН  

 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСИГУРАЊУ ДЕПОЗИТА 

 

 

Члан 1. 

У Закону о осигурању депозита („Службени гласник РС”, бр. 14/15 и 51/17), у члану 

1. после речи: „ликвидације банке и” додају се речи: „реструктурирањa банке и”. 

 

Члан 2. 

У члану 2. тачка 8) тачка на крају замењује се тачком и запетом.  

Додају се тач. 9) и 10), које гласе: 

„9) методологија је методологија за обрачун премије осигурања депозита на основу 

нивоа ризика у пословању банака коју доноси Управни одбор Агенције уз претходну 

сагласност Народне банке Србије;  

10) циљни износ фонда представља износ финансијских средстава на рачуну фонда, 

умањен за износ позајмљених средстава, који се мора достићи у одређеном временском 

периоду, изражен као проценат укупних осигураних износа депозита у банкарском 

систему.”. 

 

Члан 3. 

У члану 5. став 3. после речи: „у складу са законом којим се уређују банке” додају 

се запета и речи: „а Агенција је дужна да Народној банци Србије благовремено достави све 

информације и податке потребне за процену могућности реструктурирања банака и израду 

нацрта извештаја о тесту најмањих трошкова”. 

 

Члан 4. 

У члану 6. став 3. тачка 4) тачка на крају замењује се тачком и запетом.  

Додаје се тачка 5), која гласи: 

„5) финансирање улагања Агенције у основна средства и нематеријалну имовину 

ради реализације послова који се односе на осигурање депозита, у пуном износу утврђених 

улагања.”. 

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„Директор Агенције утврђује критеријуме за распоређивање улагања из става 3. 

тачка 5) овог члана и за раздвајање ових улагања од улагања ради обављања других 

послова Агенције.”. 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

 

Члан 5. 

У члану 8. после става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе: 

„Агенција може утврдити износ премије на основу нивоа ризика у пословању 

банака применом методологије. 

Народна банка Србије, у складу са споразумом из члана 5. став 1. овог закона, 

доставља Агенцији податке неопходне за утврђивање нивоа ризика у пословању сваке 

појединачне банке неопходне за утврђивање фактора ризика при обрачуну премије из 
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става 2. овог члана. Агенција је дужна да обезбеди тајност тих података у складу са овим 

законом, законом којим се уређује Агенција и споразумом из члана 5. став 1. овог закона.”. 

У досадашњем ставу 2, који постаје став 4, после речи: „осигураним депозитима,” 

додају се речи: „осигураним износима,”.  

Досадашњи став 3. постаје став 5. 

У досадашњем ставу 4, који постаје став 6, речи: „става 2.” замењују се речима: 

„става 4.”. 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 7, речи: „става 4.” замењују се речима: 

„става 6.”, а речи: „става 2.” замењују се речима: „става 4.”. 

 

Члан 6. 

 Члан 12. мења се и гласи: 

„Члан 12. 

Агенција утврђује стопу редовне премије за наредну годину најкасније до 30. 

септембра текуће године, узимајући у обзир стање у банкарском и укупном финансијском 

систему Републике Србије, степен ризика коме је изложен, као и однос укупне висине 

расположивих средстава фонда за осигурање депозита и процењеног износа потребног за 

исплату осигураних износа у случају истовременог стечаја или ликвидације три банке 

средње величине. 

Стопа редовне премије износи највише 0,2% квартално у односу на укупне 

осигуране износе депозита банака.  

Основица за обрачун премије израчунава се као просечно стање укупних 

осигураних износа депозита у банци у претходном тромесечју које се утврђује на основу 

извештаја банке о укупним, осигураним депозитима и осигураним износима депозита из 

члана 8. став 4. овог закона. 

Редовну премију Агенција обрачунава и наплаћује тромесечно као производ 

основице за обрачун премије и утврђене стопе редовне премије из става 1. овог члана, на 

начин и у роковима које пропише Агенција сагласно члану 8. став 1. овог закона.  

У случају примене обрачуна премије на основу нивоа ризика у пословању банака, 

редовна премија се израчунава као производ основице за обрачун премије, стопе редовне 

премије из става 1. овог члана и процењеног фактора ризика у пословању сваке 

појединачне банке који Агенција утврђује у складу са методологијом. 

Агенција редовну премију за динарске депозите обрачунава и наплаћује у 

динарима. За девизне депозите положене у еврима и девизне депозите положене у осталим 

валутама (различитим од евра), редовна премија обрачунава се и наплаћује у еврима. При 

утврђивању основице из става 3. овог члана за обрачун редовне премије за депозите 

положене у еврима и депозите положене у осталим валутама (различитим од евра) 

примењује се курс евра према одређеној валути, израчунат на основу званичног средњег 

курса динара према евру и званичног средњег курса динара према тој валути који важе на 

последњи дан сваког месеца у тромесечју. 

Агенција може обуставити обрачун и наплату редовне премије ако средства фонда 

за осигурање депозита достигну циљни износ фонда дефинисан чланом 23. овог закона, 

осим за износ неопходан за покриће: 

1) стварно утврђених оперативних трошкова Агенције насталих обављањем послова 

који се односе на осигурање депозита, до нивоа средстава издвојених из фонда за покриће 

оперативних трошкова у претходној календарској години; 
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2) улагања Агенције у основна средства и нематеријалну имовину која су у вези са 

обављањем послова који се односе на осигурање депозита; 

3) трошкова отплате позајмљених средстава фонда.”. 

 

Члан 7. 

У члану 13. став 2. речи: „највише 0,4%” замењују се речима: „највише 0,5%”. 

 После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Изузетно од става 2. овог члана, Агенција може донети одлуку о вишој стопи 

ванредне премије, уз претходну сагласност Народне банке Србије, тако да збир стопа 

ванредних премија у току једне календарске године износи највише до 1%.”. 

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, после речи: „укупних осигураних” 

додаје се реч: „износа”, а речи: „у ставу 4. тог члана” замењују се речима: „одлуком 

Агенције из става 1. овог члана”. 

  Додају се ст. 5, 6. и 7, који гласе:   

„Народна банка Србије може, делимично или у целости, одложити плаћање 

ванредне премије појединачне банке на период до шест месеци ако би плаћање ванредне 

премије угрозило ликвидност или солвентност банке.  

Одлуку из става 5. овог члана Народна банка Србије доноси на захтев банке, на 

период не дужи од шест месеци, уз могућност да се тај захтев поново поднесе.  

Ако је плаћање ванредне премије одложено на основу одлуке из става 5. овог члана, 

банка је дужна да по истеку периода на који је то плаћање одложено плати износ одложене 

ванредне премије.”. 

 

Члан 8. 

У члану 16. став 1. речи: „став 3.” замењују се речима: „став 5.”, a после речи: 

„(стања) свих” додаје се реч: „осигураних”. 

После става 2. додају се нови ст. 3, 4. и 5, који гласе: 

„У случају спајања или припајања банака, депонент има право на исплату оног 

осигураног износа који би му припао у складу са овим законом у случају да није дошло до 

спајања, односно припајања банака, у року од шест месеци од дана спајања, односно 

припајања. 

Најкасније 30 дана пре дана истека рока из става 3. овог члана, банка код које се 

налазе осигурани депозити депонената спојених или припојених банака обавештава 

депоненте о дану истека права на засебно покриће у складу са ставом 3. овог члана.   

У периоду из става 3. овог члана банка је дужна да доставља податке о висини 

осигураних износа депозита у складу са чланом 8. став 4. oвог закона тако да узима у обзир 

засебно покриће депозита предвиђено ставом 3. овог члана.”.   

Досадашњи став 3. постаје став 6.  

У досадашњим ст. 4. и 5, који постају ст. 7. и 8, речи: „става 3.” замењују се речима: 

„става 6.”.  

Досадашњи став 6. постаје став 9.  

 

Члан 9. 

У члану 17. став 2. реч: „укупних” замењује се са речју: „осигураних”. 

 

Члан 10. 

У члану 18. став 1. после речи: „осигураних” додаје се реч: „износа”. 
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Члан 11. 

У члану 22. став 1. тачка 2) речи: „став 2” замењују се речима: „став 4”. 

У тачки 3) речи: „став 2.” замењују се речима: „став 4.”, а речи: „став 4” замењују се 

речима: „став 6”. 

 

Члан 12. 

Члан 23. мења се и гласи: 

„Члан 23. 

Агенција је дужна да обезбеди да се закључно са 1. јануаром 2030. године достигне 

циљни износ фонда од 7,5% осигураних износа депозита у банкарском систему и да, 

сходно томе, одређује стопу редовне премије.”. 

 

Члан 13. 

Агенција за осигурање депозита је дужна да методологију из члана 2. овог закона 

донесе у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона. 

 

Члан 14. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије.” 

 

 

 

 

 
 


