
Штедња физичких лица и даље доминантна у структури осигураних депозита  

 

Београд, 29. октобар 2021. године 

 

Захваљујући стабилности банкарског сектора и финансијског система у Србији, депозити у 

банкама из године у годину бележе константан раст. Светски дан штедње, 31. октобар, банке ове 

године дочекују са чак 24,2 милијарди евра укупних осигураних депозита – троструко више него 

2008. године, кад је гарантовани износ штедње у банкама по једном депоненту утврђен на 50.000 

евра.   

 

Непрекидни раст улога у банкама доказ је и поверења грађана у финансијски систем Републике 

Србије. Народна банка Србије и Министарство финансија доносе прописе и мере којима се 

обезбеђује сигурност и одржива стабилност банкарског система. Као додатни стуб сигурности, 

Агенција за осигурање депозита сваком осигураном депоненту исплаћује до 50.000 евра у 

случају да његова банка оде у стечај.  

 

Укупни осигурани депозити (укупна средства на рачунима грађана, предузетника и микро, 

малих и средњих правних лица) у протеклих 13 година у просеку су расли за 9,9 одсто годишње. 

Само у протеклој години забележен је раст од чак 16,6 одсто укупних осигураних депозита. 

 

 
 
Извор: Агенција за осигурање депозита  

Напомена: депозити у свим валутама прерачунати у евре 

 

Две трећине свих осигураних депозита чине депозити грађана. Иако су у појединачним износима 

нижи од депозита правних лица, у суми представљају значајну и стабилну депозитну базу. Само 

у првих девет месеци ове године, депозити физичких лица увећани су преко 8%.  
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Према подацима Агенције за осигурање депозита, грађани претежно штеде у страним валутама 

– близу 80% депозита физичких лица у банкама је у девизном знаку мада је још од 2013. године 

евидентан тренд раста динарске штедње. По броју партија, велика већина (99%) депозитних 

партија девизне штедње становништва у потпуности је обухваћена системом осигурања 

депозита с обзиром на то да појединачно не износе више од 50.000 евра.  

 

Међутим, више каматне стопе на динарску у односу на девизну штедњу, ниска и стабилна 

инфлација, постигнута и очувана релативна стабилност динара према евру у протеклом периоду 

као и повољнији порески третман прихода на динарску штедњу (не опорезује се) у односу на 

приход на штедњу у девизама (који се опорезује по стопи од 15 одсто), говоре у прилог већој 

исплативости штедње у домаћој валути што се одражава и на кретања депозита по валутној 

структури у корист динарских депозита. 

 

Важно је да грађани знају да је осигурање депозита за њих потпуно бесплатно, да за укупна 

средства која чувају у једној банци до 50.000 евра гарантује држава, а да их у случају стечаја 

банке Агенција за осигурање депозита исплаћује у року од 7 радних дана. Све банке које послују 

на тржишту Републике Србије су чланице система осигурања депозита, што значи да је штедња 

у свакој од њих потпуно осигурана све док укупан износ средстава једног депонента у једној 

банци не прелази осигурани износ од 50.000 евра.  

 


