ПРЕДЛОГ

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
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при обрачуну премије из 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
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средстава издвојених из фонда за покриће оперативних трошкова у претходној
календарској години;
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.”.
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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”.
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.”
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I.

УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97.
тач. 6. и 16. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија
уређује и обезбеђује, између осталог, јединствено тржиште; правни положај
привредних субјеката; систем обављања појединих привредних и других
делатности; робне резерве; монетарни, банкарски, девизни и царински систем;
економске односе са иностранством; систем кредитних односа са
иностранством; порески систем, као и организацију, надлежност и рад
републичких органа.
II.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА И ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ЊИМЕ
ЖЕЛЕ ОСТВАРИТИ

Осигурање депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и
средњих правних лица код банака и исплата осигураних износа депозита у
случају стечаја или ликвидације банке представљају основну делатност
Агенције за осигурање депозита.
Поред послова обавезног осигурања депозита и исплате осигураних
износа, Агенција може управљати и имовином пренетом у поступку
реструктурирања банака и обављати друге послове у вези с поступком
реструктурирања банака, све у складу са законом којим се уређују банке. У том
смислу средства фонда за осигурање депозита могу се користити
за
финансирање реструктурирања банке, док Агенција доставља Народној банци
Србије мишљење на нацрт извештаја о тесту најмањих трошкова којим се
утврђује да ли би спровођење поступка реструктурирања и примена појединих
мера и инструмената реструктурирања били целисходнији од спровођења
стечајног или ликвидационог поступка над банком, узимајући у обзир могуће
трошкове и ограничења дефинисана Законом о банкама.
Основни циљеви система осигурања депозита су заштита депозита
физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица у случају
стечаја и ликвидације банке, као и допринос очувању стабилности финансијског
система. Систем осигурања депозита на тај начин позитивно утиче на јачање
поверења јавности у банкарски сектор, на спречавање и ублажавање ефеката
наступања кризних ситуација на нивоу појединачне банке, али и банкарског
система и доприноси расту штедње у банкарском систему.
Ради обезбеђења средстава за осигурање депозита Агенција управља
фондом за осигурање депозита. Систем осигурања депозита је ефикасан
уколико је фонд за осигурање депозита способан да расположивим
финансијским средствима одговори својим законски утврђеним обавезама, а
што се пре свега односи на исплату осигураних износа депозита у случају
стечаја или ликвидације банке и финансирање поступка реструктурирања банке
у обиму и под условима утврђеним у закону којим се уређују банке.
У 2017. и 2018. години успешно су окончани пројекти у оквиру кредитних
аранжмана за попуну Фонда за осигурање депозита које су Агенција и надлежне
институције уговориле 2014. године са Светском банком и Eвропском банком за
обнову и развој:
- Пројекат подршке систему за осигурање депозита (Споразум о зајму
број 8340 YF и Споразум о пројекту број 8340 YF), који је финансирала
Међународна банка за обнову и развој (развојни циљ Пројекта био је јачање
финансијског и институционалног капацитета Агенције како би јој се омогућило
да обавља послове из своје надлежности у домену осигурања депозита и
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реструктурирања проблематичних банака, те да неометано врши своју функцију
као један од носилаца сигурносног система финансијског сектора), и
- Програм изградње институционалног капацитета, који је финансирала
EBRD на основу Уговора о зајму – Кредитне линије за Агенцију за осигурање
депозита.
Адекватном капитализацијом фонда по основу уплата редовних премија,
као и наплатом потраживања из стечајне масе Универзал банке а.д. Београд у
стечају, стекли су се услови за отказивање кредитне линије у целости у износу
од 200 милиона евра и делимичну превремену отплату зајма Међународне
банке за обнову и развој.
Предложеним изменама и допунама настоји се да се сада, у условима
стабилности финансијског система, систем осигурања депозита додатно
усклади на међународном праксом и стандардима, као и правним тековинама
Европске уније. Правни оквир којим се регулишу структура и функционисање
система за осигурање депозита у Европској унији садржан је у Директиви о
системима за осигурање депозита 2014/49/ЕУ Европског парламента и
Европског савета, која је ступила на снагу 3. јула 2014. године и примењује се
од јула 2015. године.
Трећом ревизијом Националног програма за усвајање правних тековина
Европске уније предвиђен је трећи квартал 2021. године као рок за усвајање
предлога Закона о измена и допунама закона о осигурању депозита од стране
владе. У складу са усвојеним плановима усаглашавања законодавног оквира са
правним тековинама Европске уније, рок за усклађивање закона који уређују
систем осигурања депозита са Директивом 2014/49/ЕУ је крај 2021, с тим што
би потпуна усклађеност која се тиче висине осигураног износа депозита и
увођења обрачуна премије на бази ризика, уследила уласком Републике Србије
у Европску унију.
У протеклом периоду Агенција је активно сарађивала са Светском
банком и Међународним монетарним фондом у циљу унапређења система
осигурања депозита, а у складу са преузетим обавезама Републике Србије у
оквиру саветодавног аранжмана „Инструмент координације политика”.
Документом Изјава о програму описан је досадашњи напредак, као и сет мера
економске политике које Влада и Народна банка Србије настоје да
имплементирају кроз овај аранжман. У делу који се односи на осигурање
депозита, наведено је да је остварен значајан напредак у јачању система
осигурања депозита и да ће се систем и надаље усклађивати с најбољим
међународним стандардима, што се односи на спровођење процене
усклађености са Базним принципима делотворних система осигурања
депозита, као и критичко преиспитивање параметара као што су циљни износ
Фонда, висина премије и основица за обрачун премије.
Базни принципи делотворних система осигурања депозита IADI-а
(Међународна асоцијација институција за осигурање депозита) и Базелског
комитета за супервизију банака су стандарди за процену делотворности
система осигурања депозита које у оквиру Програма процене финансијског
сектора (FSAP) користе Међународни монетарни фонд и Светска банка. Базне
принципе и методологију усклађености с њима (заједнички названи: Базни
принципи) користе и национални системи за осигурање депозита као стандард,
односно мерило за процену квалитета система осигурања депозита и
препознавање недостатака у пракси, као и мера којима би се они превазишли. У
складу с преузетим обавезама Републике Србије према Међународном
монетарном фонду у 2018. години спроведена је процена усклађености домаћег
система осигурања депозита са Базним принципима од стране консултанта
Светске банке. Финалним извештајем о процени усклађености са Базним
принципима дефинисане су области у којима је могуће унапредити систем
осигурања депозита и наведене су препоруке које је потребно спровести ради
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даљег јачања овог система и потпуног усклађивања са Базним принципима.
Такође, у склопу саветодавног аранжмана реализованог уз финансијску
подршку FinSAC-а (Financial Sector Advisory Center) у сарадњи са саветницима
FDIC-a (Federal Deposit Insurance Corporation, САД) и Светске банке,
реализован је пројекат „Јачање темеља и аналитичке основе система
осигурања депозита у Србији” који подразумева развој модела за утврђивање
адекватне стопе циљног износа Фонда за домаће тржиште.
Између осталог, налази процене усклађености са Базним принципима и
препоруке које су из те процене проистекле, као и резултати Модела за
утврђивање адекватне стопе циљног износа Фонда представљају основу за
израду предлога измена и допуна Закона о осигурању депозита.
Нов Закон о осигурању депозита донет је 2015. године када је значајно
унапређен и усклађен са новим сетом финансијских закона. Такође, 2017.
године допуњен је у делу који се односи на инвестирање средства фонда.
Предложеним изменама и допунама систем осигурања депозита би се додатно
ускладио са најбољом међународном праксом, стандардима и Директивом
2014/49/ЕУ, што се пре свега односи на предложену редукцију основице за
обрачун премије и увођење система обрачуна премије на основу нивоа ризика у
пословању банке.
III.

ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Чланом 1. допуњује се члан 1. Закона о осигурању депозита. Члан је
допуњен тако да обухвати и улогу система осигурања депозита у процесу
реструктурирања банке, а не само стечаја и ликвидације.
Чланом 2. допуњује се члан 2. Закона о осигурању депозита додавањем
тачки 9) и 10):
- тачка 9) односи се на дефинисање појма методологије, која у пракси
треба садржи податке, начин и основ за обрачун премије осигурања депозита
на основу нивоа ризика у пословању банака. Наведену методологију усваја
Управни одбор Агенције, уз претходну сагласност Народне банке Србије.
- тачка 10) дефинише термин циљног износа фонда као једног од
кључних параметара система осигурања депозита који утиче на одређивање
висине стопе премије.
Чланом 3. допуњује се члан 5. Закона о осигурању депозита додавањем
одредбе којом се утврђује обавеза Агенције да Народној банци Србије
доставља информације и податке потребне за процену могућности
реструктуирања банака и израду нацрта извештаја о тесту најмањих трошкова.
Чланом 4. допуњује се члан 6. Закона о осигурању депозита. Чланом 6.
Закона дефинишу се пре свега извори средстава Фонда за осигурање депозита,
као и његова намена. Ради обезбеђења одрживости финансирања Агенције у
обављању редовних послова осигурања депозита, као и њене функционалне
независности неопходно је омогућити, поред покрића оперативних трошкова, и
покриће улагања Агенције у основна средства и нематеријалну имовину ради
реализације послова осигурања депозита. Под нематеријалном имовином
подразумевају се пре све адекватна информатичка опрема, софтверска
решења и лиценце који ће обезбедити подршку несметаној и поузданој исплати
осигураних износа депозита у случају наступања осигураног случаја.
Предложеним законским решењем се управо утврђује могућност Агенцији да
може средства фонда користити и за ове намене. Додавањем става да
„Директор агенције утврђује критеријуме за распоређивање улагања из става 3.
тачка 5) овог члана и за раздвајање ових улагања од улагања ради обављања
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других послова Агенције”, обезбеђује се да средства издвојена из фонда за
осигурање депозита у складу са том тачком Агенција користи искључиво за
финансирање улагања ради реализације послова који се односе на осигурање
депозита.
Чланом 5. мења се и допуњује члан 8. Закона о осигурању депозита. У
члану 8. дефинисано је да Агенција може утврдити износ премије на основу
нивоа ризика у пословању банака, што представља усаглашавање са
Директивом 2014/49/ЕУ. Диференцијација банака у складу са процењеним
нивоом ризика у пословању при утврђивању и обрачуну премије осигурања
депозита је праведнија према банкама, утиче на ублажавање моралног хазарда
и подстиче смањење ризика у пословању. С обзиром да Народна банка Србије
врши контролу бонитета и законитости пословања банака, предвиђено је да
Народна банка Србије доставља Агенцији податке неопходне за утврђивање
нивоа ризика у пословању сваке банке, а за потребе обрачуна премије на бази
ризика. Начин обрачуна премије на основу нивоа ризика у пословању банака
дефинисаће методологија (дефиниција у члану 2. тачка 9), коју доноси Управни
одбор Агенције уз претходну сагласност Народна банке Србије, што такође
представља усаглашавање са одредбама Директиве 2014/49/ЕУ.
Чланом 6. мења се члан 12. Закона о осигурању депозита. Чланом 12.
дефинише се начин утврђивања стопе премије, основица за обрачун премије и
обрачун премије и утврђује се могућност обуставе обрачуна и наплате премије
уколико средства фонда достигну циљни износ. Предложеним изменама мења
се основица за обрачун премије, тако да се уместо на осигуране депозите
(укупне депозите физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих
правних лица - након искључења предвиђених законом) редовна и ванредна
премија обрачунавају на осигуране износе депозита банака до 50.000 евра,
односно осигурањем покривене износе депозита наведених осигураних
категорија. Овај предлог такође подразумева усаглашавање са одредбама
Директиве 2014/49/ЕУ. У истом члану дефинисан је и начин обрачуна премије
осигурања депозита. Ако се премија обрачунава на основу нивоа ризика у
пословању банака на ниво премије утиче и процењен фактор ризика у
пословању сваке појединачне банке. Агенција редовну премију за динарске
депозите наплаћује у динарима, а на девизне у еврима. Додатно, овим чланом
је дефинисано да Агенција може обуставити обрачун и наплату премије ако
средства фонда достигну циљни износ предвиђен законом, осим за износ
неопходан за покриће: стварно утврђених оперативних трошкова Агенције
насталих обављањем послова осигурања депозита – до нивоа средстава
издвојених из фонда за ове намене у претходној календарској години, улагања
Агенције у основна средства и нематеријалну имовину која су у вези са
обављањем послова који се односе на осигурање депозита, као и трошкова
отплате позајмљених средстава.
Чланом 7. мења се и допуњује члан 13. Закона о осигурању депозита. У
члану 13. даје се могућност наплате ванредне премије осигурања депозита у
случају недовољности средстава фонда, а члан је измењен и допуњен ради
усклађивања са Директивом 2014/49/ЕУ. Додати ставови предвиђају могућност
да на захтев банке, Народна банка Србије донесе одлуку којом ће се одложити
наплата ванредне премије уколико би такво плаћање угрозило ликвидност или
солвентност банке.
Чланом 8. допуњује се члан 16. Закона о осигурању депозита. Члан 16.
допуњен је одредбама којима се штите депоненти банака које су спојене или
припојене, на начин да депоненти тих банака у случају да су имали депозите у
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обе банке уживају засебно покриће у периоду од шест месеци. Такође,
успоставља се обавеза тих банака да прилагоде извештавање о осигураним
депозитима засебном покрићу.
Чланом 9. мења се члан 17. Закона о осигурању депозита ради
прецизирања, с обзиром да се у случајевима када депоненти имају депозите у
различитим валутама, односно и у динарима и у девизама, осигурани износ у
динарима и осигурани износ у еврима утврђују пропорционално валутној
структури осигураних депозита тог депонента.
Чланом 10. допуњује се став 18. Закона о осигурању депозита, такође
ради прецизирања. Како Агенција осигурава депозите до висине осигураног
износа,
аналогно
и
потраживања
депонената
према
банци
у
стечају/ликвидацији се преносе на Агенцију до висине осигураног износа.
Потраживања изнад осигураног износа не преносе се на Агенцију већ
депоненти ту разлику намирују у стечајном/ликвидационом поступку као први
исплатни ред повериоца.
Чланом 11. мења се члан 22. Закона о осигурању депозита аналогно
изменама у члану 5. нацрта Закона којим се мења члан 8. Закона и по коме
досадашњи став 2. постаје члан 4, а досадашњи став 4. постаје став 6. као
последица додавања два нова става у члан 8.
Чланом 12. мења се члан 23. који се односи на циљни износ фонда за
осигурање депозита. У овом члану извршено је усаглашавање са изменом,
односно редукцијом основице за обрачун премије у смислу да је
измењена/усклађена и основица за утврђивање циљног износа фонда, те
повећање рациа циљног износа са 5% на 7,5% нема значајног ефекта на
апсолутни ниво циљног износа фонда какав је он тренутно. Такође с обзиром
на измену и редукцију основице за обрачун премије и очекиване смањене
приливе по основу премије у фонд, указало је на потребу продужења рока за
достизање циљног износа за 5 година.
Чланом 13. Агенција се обавезује да методологију за обрачун премије на
основу ризика у пословању банака донесе у року од годину дана од дана
ступања на снагу овог закона.
Чланом 14. одређено је да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЗАКОНА
За спровођење овог закона нису потребна финансијска средства из
буџета Републике Србије.
V.

АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА

КЉУЧНА ПИТАЊА ЗА АНАЛИЗУ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И ПРАВИЛНО
ДЕФИНИСАЊЕ ПРОМЕНЕ КОЈА СЕ ПРЕДЛАЖЕ
У изради Закона узета су у обзир искуства у примени постојећег Закона о
осигурању депозита, упоредна правна решења, али и искуства стручњака у
области која регулише Закон (стручњаци домаћих институција и међународних
финансијских организација). У 2018. и 2019. години реализована су два пројекта
од стране екстерних консултаната: процена усклађености система осигурања
депозита са Базним принципима делотворних система осигурања депозита

10
Међународне Асоцијације институција за осигурање депозита (IADI) и „Јачање
аналитичке основе система осигурања депозита у Републици Србији”.
Резултати обе анализе, такође, представљали су основу за утврђивање
недостатака у пракси и предлагање мера којима би се они превазишли.
Важећи Закон о осигурању депозита донет је 2015. године када је
значајно унапређен и усклађен са новим сетом финансијских закона. Такође,
2017. године допуњен је у делу који се односи на инвестирање средства фонда.
Предложеним изменама и допунама систем осигурања депозита би се додатно
ускладио са најбољом међународном праксом и стандардима, као и
Директивом 2014/49/ЕУ, што се пре свега односи на две најзначајније измене и
то: предложену редукцију основице за обрачун премије и увођење система
обрачуна премије на основу нивоа ризика у пословању банке.
Члан 13. став 1. Директиве о системима осигурања депозита захтева се
да се премије (доприноси) систему осигурања депозита темеље на осигураном
износу и степену ризика који носи сваки члан система. Одредбама постојећег
Закона предвиђено је да све банке плаћају премију осигурања депозита
применом јединствене стопе премије коју сваке године утврђује Управни одбор
Агенције у складу са чланом 12. став 1. Закона независно од нивоа ризика у
пословању сваке појединачне банке, док основицу за обрачун премије
представљају укупни осигурани депозити, односно депозити физичких лица,
предузетника, микро, малих и средњих правних лица (након искључења
предвиђених чланом 2. тачком 6) подтачкама (1)-(8) Закона о осигурању
депозита).
Предложеним изменама обезбедиће се пре свега да банке које су
склоније ризичнијем пословању плаћају премију по вишој стопи у односу на
банке са нижим фактором ризика у пословању.
Изменом основице за обрачун премије, редовна премија би се уместо на
укупне депозите физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих
правних лица (након искључења предвиђених законом) обрачунавала на
осигуране износе депозита банака до 50.000 евра, односно осигурањем
покривене износе депозита наведених осигураних категорија. Ова измена је у
складу и са принципима осигурања, јер за израчун висине премије стопа
премије треба да се примењује на осигурану суму, односно износ покривен
осигурањем, што је у овом случају осигурани износ депозита до 50.000 евра по
депоненту по банци.
Такође, важећи Закон не предвиђа коришћење средстава Фонда за
финансирање улагања у основна средства и нематеријалну имовину која су у
функцији обављања послова који се односе на осигурање депозита. Нацртом
Закона уводе се одредбе којима се омогућава коришћење средстава фонда за
ове намене, првенствено у циљу омогућавања финансирања инвестиција у
информатичку опрему, софтвере, лиценце и др. из средстава фонда, а све у
циљу обезбеђивања поуздане и благовремене исплате осигураних депозита у
случају наступања осигураног случаја.
Предложене измене Закона ће пре свега имати утицај на банке и то:
- изменом основице за обрачун премије, у смислу да се уместо на укупне
депозите физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица
(након искључења предвиђених законом) редовна и ванредна премија
обрачунавају на осигуране износе депозита банака до 50.000 евра, односно
осигурањем покривене износе депозита наведених осигураних категорија,
смањиће се обавеза банака по основу плаћања премије осигурања депозита у
просеку (у зависности од односа осигураних износа и укупних осигураних
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депозита у банци) за око 30%, чиме се би се посредно омогућила већа
инвестициона активност банака и смањење каматних стопа;
- дефинисање и прописивање новог циљног износа Фонда за осигурање
депозита и продужење рока за достизање циљног износа - уместо постојећег
циљног износа од 5% осигураних депозита у банкарском сектору који је
потребно достићи до 1.1.2025. године, циљни износ је предлогом дефинисан на
нивоу од 7,5% осигураних износа депозита у банкарском сектору који треба да
се достигне до 1. јануара 2030. године (у апсолутном износу, према тренутном
стању депозита предложени ниво циљног износа је чак на незнатно нижем
нивоу у односу на постојећи).
С обзиром да, у складу са чланом 23. Закона, Агенција сходно
утврђеном циљном износу фонда и периоду за достизање истог, утврђује стопу
редовне премије, а с обзиром на очекивано смањење прилива по основу
премије по основу редуковане основице за обрачун премије, продужењем рока
за достизање циљног износа банке се неће оптерећивати додатним обавезама;
- материјални ефекти увођења обрачуна премије на основу нивоа ризика
у пословању банке далеко су мањи у односу на ефекте измене основице за
обрачун премије, чак и за банке са процењеним фактором ризика на вишем
нивоу;
- предложене измене које се односе на повећање стопе ванредне
премије у тренутним околностима немају материјалних ефеката, с обзиром да
је Агенција ванредну премију наплаћивала само у 2014. и 2015. години, по
стопи од 0,05% квартално, односно 0,2% годишње. Увођењем одредбе која
омогућава одлагање плаћања ванредне премије у складу са одлуком Народне
банке Србије, када се процени да ће то плаћање угрозити ликвидност или
солвентност банке, спречава се додатан притисак на банке и погоршање
пословања банака за које је утврђено да имају проблеме у пословању у погледу
ликвидности или солвентности, јер систем осигурања депозита има
првенствено за циљ очување финансијске стабилности, а не погоршање
пословања банака у наведеним ситуацијама.
Предложене измене и допуне не мењају правни положај корисника
финансијских услуга. Увођење става који прописује засебно покриће депозита
депонената у случају спајања/припајања банака за сваку од банака посебно у
ограниченом, али јавности обелодањеном временском периоду производи
ефекат на депоненте, у смислу да се гарантује одређени временски рок у коме
ће депоненти спојених/припојених банака, уколико су пре статусне промене
имале депозите у свакој од банака, прерасподелом средстава избећи
могућност поседовања неосигураних средстава, тј. обезбедити потпуно покриће
депозита системом осигурања.
Измена закона која се односи на увођење могућности коришћења
средстава Фонда за финансирање улагања Агенције у основна средства и
нематеријалну имовину ради реализације послова који се односе на осигурање
депозита, у пуном износу утврђених улагања, нема материјални утицај на банке
и друге субјекте (депоненте), већ омогућава несметано обављање послова
Агенције који се односе на осигурање депозита и повећање ефикасности
система осигурања депозита. Агенција врши улагања у основна средства и
нематеријалну имовину у складу са утврђеним Финансијским планом и Планом
јавних набавки који доноси Управни одбор Агенције. С обзиром да је мандат
Агенције утврђен Законом о Агенцији за осигурање депозита и да се он не
односи само на активности осигурања депозита, неопходно је да се посебним
актом утврде критеријуми за распоређивање улагања ради обављања
делатности осигурања депозита од улагања неопходна за обављање других
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активности Агенције, што је у складу са предложеном одредбом Закона
поверено Директору, односно Одбору директора Агенције. Слично законодавно
решење, али само у вези са раздвајањем оперативних трошкова насталих у
вези с пословима који се односе на осигурање депозита од осталих трошкова
насталих обављањем других послова Агенције, усвојено је и примењено у
важећем Закону о Агенцији за осигурање депозита, конкретно прописано је
чланом 7. Закона о Агенцији за осигурање депозита („Службени гласник РС”,
бр. 14/15 и 51/17).
КЉУЧНА ПИТАЊА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦИЉЕВА
Измена Закона има за циљ увођење европских и међународних прописа
који се тичу функционисања система осигурања депозита, ради даље
хармонизације са правним тековинама ЕУ у складу са националним програмом
и јачања система осигурања депозита.
Основни циљеви система осигурања депозита су:
1) заштита депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и
средњих правних лица,
2) допринос финансијској стабилности у Републици Србији.
Испуњење наведених циљева утиче на спречавање или ублажавање
ефеката наступања кризних ситуација како на нивоу појединачне финансијске
институције, тако и на нивоу целокупног финансијског система, али и на јачање
поверења јавности у финансијски систем.
Показатељи који потврђују испуњеност наведених циљева, односно
ефикасност система осигурања депозита, су:
- у случају наступања осигураног случаја (покретања стечаја/ликвидације
над банком, реструктурирања банке), систем осигурања депозита омогућава
осигураним депонентима да располажу својим новцем до висине осигураног
износа у року од седам радних дана, што спречава стварање панике,
повлачење депозита из банкарског сектора и обезбеђује очување финансијске
стабилности,
- даљи раст осигураних депозита у банкарском систему,
- кроз јачање сарадње институција финансијске сигурносне мреже,
повећава се ефикасност у решавању банака, и следствено трошкови решавања
банака се своде на најмању могућу меру,
- праћењем фактора ризика у пословању појединачне банке утврђеног у
складу са методологијом који се примењује при обрачуну премије осигурања
депозита, стиче се увид у којој мери и систем осигурања депозита утиче на
смањење ризика у пословању банака,
- праћење нивоа достизања циљног износа фонда у законски
прописаном року и сходно томе утврђивање стопе премије осигурања депозита.
КЉУЧНА ПИТАЊА ЗА АНАЛИЗУ ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКАТА
Измена законске регулативе нема ефекте на јавне приходе и расходе,
односно буџет Републике Србије.
За спровођење одредби Закона о осигурању депозита не обезбеђују се
финансијски ресурси из буџета.
У циљу спровођења измена и допуна Закона неопходно је извршити
прилагођавање информационог система Агенције, за шта није потребно
ангажовање додатних ресурса уз постојеће.
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КЉУЧНА ПИТАЊА ЗА АНАЛИЗУ ЕКОНОМСКИХ ЕФЕКАТА
Предлог измена и допуна закона не утиче на конкуренцију у банкарском
сектору, као ни на услове конкуренције, већ се њима стимулише смањење
ризика у пословању банака.
Као што је претходно наведено, банке које су склоније ризичнијем
пословању имаће утврђен виши фактор ризика који је један од чинилаца
приликом обрачуна висине премије у случају примене обрачуна премије на
основу нивоа ризика у пословању банака. Предложена диференцијација банака
у складу са процењеним нивоом ризика у пословању при утврђивању и
обрачуну премије осигурања депозита је праведнија према банкама, утиче на
ублажавање моралног хазарда и подстиче смањење ризика у пословању.
Стога, премија осигурања депозита базирана на нивоу ризика у пословању
банака је важан параметар система осигурања депозита који доприноси
финансијској стабилности.
Ипак ефекат увођења оваквог начина обрачуна премије није у тој мери
материјално значајан за банке колико ефекат измене основице за обрачун
премије, с обзиром да ће ова измена значајно утицати на снижавање трошкова
банака по овом основу. Очекивани ефекат на снижавање трошкова банака је у
просеку 30%, с тим да тачан проценат зависи од односа висине осигураних
износа и осигураних депозита у појединачној банци. С обзиром да су системом
осигурања депозита у највећој мери покривени депозити физичких лица и
предузетника (преко 80%), а у мањој мери депозити правних лица, поготову
средњих правних лица (с обзиром да правна лица поседују веће депозите у
банкама у поређењу са физичким лицима), банке које су више оријентисане
пословима са привредом имаће и значајније релативне ефекте снижавања
премије у овом случају.
Задржавањем акумулационог периода, односно прописаног периода за
достизање циљног износа на тренутном нивоу (2025. година) уз предложено
снижавање основице за обрачун премије, било би неопходно примењивати
вишу стопу редовне премије од постојеће како би се достигао циљни износ
фонда. Из тог разлога, продужењем рока за достизање циљног износа фонда
за пет година тежило се да се избегне додатно трошковно оптерећење
банкарском сектору.
Предложена виша максимална стопа ванредне премије у односу на
постојећу нема тренутно материјалне ефекте на банке, али ни на фонд, с
обзиром да се ванредна премија наплаћује само у условима када средства
фонда нису довољна за законом утврђене намене, али за фонд осигурања
депозита значи јачање допунских видова финансирања.
С обзиром да банке плаћају премију осигурања депозита, не и
депоненти, предвиђене измене и допуне законске регулативе неће имати
материјалног ефекта у том смислу на депоненте. Ипак, с обзиром на тенденцију
укрупњавања банкарског сектора кроз статусне промене спајања и припајања
обезбеђују се користи депонентима кроз засебно покриће депозита у периоду
до шест месеци од дана статусне промене, како би депоненти имали времена
да изврше прерасподелу својих средства тако да обезбеде потпуно покриће
својих депозита у случају да су имали депозите у свакој од тих банака, имајући
у виду да се висина осигураног износа од 50.000 евра утврђује по депоненту по
банци.
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VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ОСИГУРАЊУ ДЕПОЗИТА КОЈЕ
СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ
Члан 1.
Овим законом уређује се обавезно осигурање депозита физичких лица,
предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака, ради заштите
депозита тих лица у случају стечаја или ликвидације банке и
РЕСТРУКТУРИРАЊА БАНКЕ И очувања стабилности финансијског система.
Члан 2.
Поједини појмови, у смислу овог закона, имају следећа значења:
1) Агенција је Агенција за осигурање депозита основана законом којим
се уређује Агенција за осигурање депозита;
2) банка има значење утврђено у закону којим се уређују банке;
3) депозит је динарско или девизно новчано потраживање од банке
које произлази из новчаног депозита, улога на штедњу, банкарског
текућег рачуна или другог новчаног рачуна, као и било које друге
привремене ситуације која настаје услед обављања редовних
банкарских послова, а на основу ког настаје законска или уговорна
обавеза банке на повраћај средстава;
4) фонд за осигурање депозита је посебан фонд основан у складу са
Законом о осигурању депозита ("Службени гласник РС", бр. 61/05,
116/08 и 91/10) ради обезбеђења средстава за осигурање депозита и
исплате осигураних износа и других трошкова насталих у вези са
обезбеђењем средстава за осигурање депозита и исплате
осигураних износа;
5) предузетник, микро, мало и средње правно лице имају значење
утврђено у закону којим се уређује рачуноводство;
6) осигурани депозит је депозит физичког лица, предузетника, микро,
малог и средњег правног лица, који осигурава Агенција, а који не
обухвата депозите:
(1) правних или физичких лица повезаних са банком, у смислу закона
којим се уређују банке,
(2) који гласе на шифру или на доносиоца,
(3) настале као последица прања новца или финансирања
тероризма, у складу са законом којим се уређује спречавање
прања новца и финансирања тероризма,
(4) великих правних лица, у смислу закона којим се уређује
рачуноводство,
(5) државних органа и организација, органа аутономне покрајине или
органа јединице локалне самоуправе,
(6) инвеститора, чија су средства заштићена у складу са законом
којим се уређује тржиште капитала,
(7) који представљају уговорено средство обезбеђења, ако је износ
потраживања банке према депоненту које је обезбеђено овим
депозитом веће или једнако износу тог депозита,
(8) стечајних и ликвидационих маса;
7) осигурани износ је износ осигураног депозита до 50.000 евра по
депоненту у банци, и то по основу следећих депозита:
(1) осигураних динарских депозита - у динарској противвредности по
званичном средњем курсу динара према евру који важи на дан
покретања поступка стечаја, односно ликвидације над банком,
(2) осигураних девизних депозита положених у еврима,
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(3) осигураних девизних депозита положених у осталим валутама
(различитим од евра) - прерачунатих у евре, по курсу евра према
свакој појединачној валути у којој су ти депозити положени,
израчунатом на основу званичног средњег курса динара према евру
и званичног средњег курса динара према тој валути, који важе на
дан покретања поступка стечаја, односно ликвидације над банком;
8) банка исплатилац је банка која у име и за рачун Агенције врши
исплату осигураних износа депонентима банке над којом је покренут
поступак стечаја, односно ликвидације.;
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 5.
Агенција и Народна банка Србије закључују споразум о сарадњи којим се
уређују сарадња и размена информација и података у вези с банкама и
осигурањем депозита.
Сарадња из става 1. овог члана обухвата нарочито размену података и
мишљења у вези с могућношћу да се над одређеном банком покрене поступак
реструктурирања у складу са законом којим се уређују банке.
Народна банка Србије дужна је да благовремено обавести Агенцију о
мерама у поступку контроле бонитета и законитости пословања банака
предузетим услед погоршања финансијског стања банке, као и да јој достави на
мишљење нацрт извештаја о тесту најмањих трошкова, у складу са законом
којим се уређују банке, 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.
Агенција и Народна банка Србије дужне су да чувају прибављене
информације, односно податке из овог члана, као и да их користе само у сврхе
за које су прибављени, у складу са одредбама закона којима се уређује тајност,
односно поверљивост тих информација и података, као и у складу са
одредбама закона којим се уређује заштита података о личности.
Агенција је дужна да најмање једном квартално доставља министарству
надлежном за послове финансија извештај о стању фонда за осигурање
депозита, као и пројекцију стања тог фонда за наредних дванаест месеци.
Члан 6.
Ради обезбеђења средстава за осигурање депозита Агенција управља
фондом за осигурање депозита.
Фонд за осигурање депозита састоји се од:
1) премија које плаћају банке;
2) прихода од улагања средстава фонда за осигурање депозита;
3) средстава остварених наплатом потраживања Агенције из стечајне,
односно ликвидационе масе банке по основу исплате осигураних
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износа депозита са припадајућим трошковима у вези са
обезбеђењем, управљањем и исплатом средстава фонда (трошкови
услуга, камата, накнада и пореза, као и сви други стварни трошкови
које је Агенција имала при прибављању средстава ради исплате
осигураних износа депозита, спровођења те исплате и наплате
средстава из стечајне односно ликвидационе масе банке), односно
остварених у поступку реструктурирања банке у складу са законом
којим се уређују банке;
4) средстава обезбеђених задуживањем;
5) средстава из буџета Републике Србије;
6) донација; и
7) других средстава, у складу са законом.
Средства фонда за осигурање депозита користе се за:
1) исплату осигураних износа депозита са припадајућим трошковима
исплате у случају стечаја или ликвидације банке (трошкови услуга,
камата, накнада и пореза, као и сви други стварни трошкови које је
Агенција имала при прибављању средстава ради исплате осигураних
износа депозита, спровођења те исплате и наплате средстава из
стечајне, односно ликвидационе масе банке);
2) финансирање поступка реструктурирања банке, у обиму и под
условима утврђеним законом којим се уређују банке;
3) финансирање трошкова управљања средствима фонда за осигурање
депозита и покривање оперативних трошкова Агенције ради
реализације послова који се односе на осигурање депозита, и то до
износа утврђеног законом којим се уређује Агенција;
4) повраћај позајмљених средстава употребљених за намене из овог
става (повраћај главнице и свих припадајућих обавеза по основу
камата, накнада, пореза и других трошкова).;
5) ФИНАНСИРАЊЕ УЛАГАЊА АГЕНЦИЈЕ У ОСНОВНА СРЕДСТВА И
НЕМАТЕРИЈАЛНУ ИМОВИНУ РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ
СЕ ОДНОСЕ НА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА, У ПУНОМ ИЗНОСУ
УТВРЂЕНИХ УЛАГАЊА.
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.
Средства фонда за осигурање депозита не могу бити предмет извршења,
принудне наплате нити се на њима може успоставити залога.
Члан 8.
Банка је дужна да Агенцији плаћа премију за осигурање депозита (у
даљем тексту: премија), на начин и у роковима које пропише Агенција.
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 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.
Банка је дужна да Агенцији доставља месечне извештаје о укупним и
осигураним депозитима, ОСИГУРАНИМ ИЗНОСИМА, као и друге податке који
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Агенцији могу бити потребни за обављање њених законом утврђених послова,
на начин и у роковима које пропише Агенција.
Банка је дужна да у сваком тренутку Агенцији или лицу које поступа у
име и за рачун Агенције достави или на други начин учини доступним податке о
депонентима и њиховим депозитима. Подаци о депонентима који су физичка
лица и њиховим депозитима, у смислу члана 2. тачка 3) овог закона, које је
банка дужна да достави Агенцији су: јединствени матични број грађана,
односно други идентификациони број уколико депонент није резидент, адреса
становања и адреса пребивалишта, број идентификационе исправе и датум и
место њеног издавања, висина депозита, датум депоновања средстава, валута
у којој је депозит положен, подаци о променама стања депозита, датум
уговарања (или на други начин регулисања односа банке и депонента у вези са
депозитом) и одредбе уговора о депозиту закљученог између банке и
депонента, односно другог акта којим се регулише однос банке и депонента
(укључујући и податке у вези са изменама и допунама тог уговора, односно
акта).
Агенција или лице које поступа у име и за рачун Агенције може извршити
непосредни увид у документацију банке ради провере тачности достављених
извештаја и података из става 2. СТАВА 4. овог члана.
Банка је дужна да овлашћеним лицима из става 4. СТАВА 6. овог члана
омогући увид у документацију за коју Агенција оцени да је релевантна за
проверу тачности достављених извештаја и података из става 2. СТАВА 4. овог
члана, и да сарађује с њима.
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 депозите банака.
Редовну премију Агенција обрачунава и наплаћује тромесечно, на
основу просечног стања укупних осигураних депозита у банци у претходном
тромесечју које се утврђује на основу извештаја банке о укупним и осигураним
депозитима из члана 8. став 2. овог закона, у висини стопе редовне премије из
става 2. овог члана, на утврђени износ укупних осигураних депозита у банци, на
начин и у роковима које пропише Агенција сагласно члану 8. став 1. овог
закона.
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. Редовна премија за депозите положене у
осталим валутама (различитим од евра) обрачунава се по курсу евра према
одређеној валути, израчунатом на основу званичног средњег курса динара
према евру и званичног средњег курса динара према тој валути који важе на
дан обрачуна ове премије (последњи дан тромесечја).
Агенција може обуставити обрачун и наплату редовне премије ако
средства фонда за осигурање депозита достигну 5% укупног износа осигураних
депозита.
ЧЛАН 12.
АГЕНЦИЈА УТВРЂУЈЕ СТОПУ РЕДОВНЕ ПРЕМИЈЕ ЗА НАРЕДНУ
ГОДИНУ НАЈКАСНИЈЕ ДО 30. СЕПТЕМБРА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ, УЗИМАЈУЋИ У
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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;
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 13.
Ако средства фонда за осигурање депозита нису довољна за исплату
осигураних износа или за друге намене утврђене у члану 6. овог закона,
допунска средства обезбеђују се наплатом ванредне премије, на основу одлуке
Агенције.
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Збир стопа ванредних премија у току једне календарске године износи
највише 0,4% НАЈВИШЕ 0,5%.
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%.
Агенција ванредну премију обрачунава и наплаћује на основу последњег
утврђеног просечног стања укупних осигураних ИЗНОСА депозита из члана 12.
став 3. овог закона, на начин утврђен у ставу 4. тог члана ОДЛУКОМ АГЕНЦИЈЕ
ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.
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 16.
На основу података из члана 8. став 3. СТАВ 5. овог закона, Агенција
утврђује висину осигураног износа по депоненту, и то на основу салда (стања)
свих ОСИГУРАНИХ депозита тог депонента у банци на дан покретања поступка
стечаја, односно ликвидације над банком, укључујући и припадајућу уговорену
камату обрачунату до тог дана.
Код обрачуна осигураног износа за депозит који представља уговорено
средство обезбеђења, исплата се врши уколико је потраживање депонента
веће од износа његове обавезе према банци по том уговору, а до висине
осигураног износа.
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. ОВОГ ЗАКОНА ТАКО ДА УЗИМА У ОБЗИР
ЗАСЕБНО ПОКРИЋЕ ДЕПОЗИТА ПРЕДВИЂЕНО СТАВОМ 3. ОВОГ ЧЛАНА.
Агенција у најкраћем року, на основу јавног тендера спроведеног у
складу са актом Управног одбора Агенције, доноси одлуку о томе која ће банка,
као банка исплатилац, у име и за рачун Агенције исплаћивати осигуране износе
и с том банком закључује уговор.
На поступак избора банке из става 3. СТАВА 6. овог члана не примењује
се закон којим се уређују јавне набавке.
Агенција је дужна да у року од три радна дана од дана доношења
решења надлежног суда о покретању поступка стечаја или ликвидације банке,
преко средстава јавног информисања и на својој интернет презентацији,
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обавести депоненте о њиховим правима и обавезама, датуму започињања
исплате осигураних износа, банци исплатиоцу из става 3. СТАВА 6. овог члана
и месту исплате осигураних износа и да омогући депонентима да располажу
средствима депозита до осигураног износа у року од седам радних дана од
дана доношења решења из овог става.
Обавеза банке исплатиоца и Агенције на исплату средстава депозита до
осигураног износа престаје истеком рока од три године од дана доношења
решења надлежног суда о покретању поступка стечаја или ликвидације над
банком.
Члан 17.
Агенција, преко банке исплатиоца, осигурани износ за динарске депозите
исплаћује у динарима. За девизне депозите у еврима и девизне депозите у
осталим валутама (различитим од евра), осигурани износ се исплаћује у
еврима. Осигурани износ за депозите у осталим валутама (различитим од
евра), обрачунава се по курсу евра према одређеној валути, израчунатом на
основу званичног средњег курса динара према евру и званичног средњег курса
динара према тој валути који важе на дан покретања поступка стечаја, односно
ликвидације над банком.
Ако депонент има депозите и у динарима и у девизама, Агенција, преко
банке исплатиоца, исплаћује осигурани износ пропорционално према валутној
структури укупних ОСИГУРАНИХ депозита депонента у банци у динарима и у
девизама.
Депонент који није сагласан са обрачуном висине осигураног износа,
може се обратити Агенцији писаним захтевом за преиспитивање утврђеног
осигураног износа.
Агенција ближе уређује начин и рок подношења захтева из става 3. овог
члана и поступање Агенције по том захтеву, као и поступак исплате осигураног
износа.
Члан 18.
Потраживања депонената по основу осигураних ИЗНОСА депозита
преносе се на Агенцију.
Потраживања из става 1. овог члана Агенција намирује из стечајне,
односно ликвидационе масе, у складу са законом којим се уређује стечај,
односно ликвидација банака.
Депоненти чија потраживања од банке премашују осигурани износ,
разлику између потраживања и тог износа намирују у стечајном, односно
ликвидационом поступку.
Члан 22.
Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај
банка:
1) ако не плаћа премију на начин и у роковима које пропише Агенција
(члан 8. став 1);
2) ако не доставља месечне извештаје о укупним и осигураним
депозитима или друге податке који Агенцији могу бити потребни за
обављање њених законом утврђених послова, на начин и у роковима
које пропише Агенција (члан 8. став 2 СТАВ 4);
3) ако овлашћеним лицима Агенције не омогући непосредан увид у
документацију банке, ради провере тачности достављених извештаја
и података из члана 8. став 2. СТАВ 4. овог закона или не сарађује с
тим лицима (члан 8. став 4 СТАВ 6);
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4) ако депонентима и заинтересованим лицима не пружи информације о
осигурању депозита утврђене овим законом, у складу с прописом
Агенције (члан 19. став 1);
5) ако информације о осигурању депозита утврђене овим законом
употребљава у рекламне сврхе на начин који угрожава стабилност
банкарског система и поверење депонената (члан 19. став 3).
За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно
лице у банци новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара.
Члан 23.
Агенција је дужна да обезбеди да закључно са 1. јануаром 2025. године,
износ средстава на рачуну фонда за осигурање депозита достигне најмање
ниво од 5% укупних осигураних депозита у банкарском систему и да, сходно
томе, одређује стопу редовне премије.
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.
САМОСТАЛНИ ЧЛАНОВИ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА
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
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.”

ДАНА
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ИЗЈАВА
О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа
Предлагач: ВЛАДА
Обрађивач: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
2. Назив прописа
Предлог закона о изменама и допунама Закона о осигурању депозита.
Draft Law on Amendments and Supplements to the Deposit Insurance Law.
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица,
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно са одредбама
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између
Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум)
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на
нормативну саржину прописа
Споразум о стабилизацији и придруживању, Наслов VIII - Политике сарадње,
члан 91. Банкарство, осигурање и финансијске услуге
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама
Споразума и Прелазног споразума
Општи рок за усклађивање законодавства према члану 72. Споразума.
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе
Споразума и Прелазног споразума
Делимично испуњена.
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза
које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума
Потпуно усклађивање ће бити извршено у року предвиђен чланом 8. ССП-а.
д) Веза са Националним програмом за интеграцију Републике Србије у
Европску унију

3.9.Финансијске услуге, 3.9.1. Банке и финасијски конгломерати
У оквиру НПИ, односно НПАА, Закон о осигурању депозита (шифра 2017-88)
је потребно ускладити са Директивом 2014/49/ЕУ Европског парламента и
савета о системима за осигурање депозита до краја трећег квартала 2021.
године (рок за усвајање од стране Владе).
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4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније
а) Навођење примарних извора права ЕУ и усклађеност са њима
Уговор о функционисању Европске уније, Део трећи, Наслов IV- Слободно
кретање лица, услуга и капитала.
б) Навођење секундарних извора права ЕУ и усклађеност са њима
Важећи Закон о осигурању депозита делимично је усклађен са Директивом
2014/49/ЕУ Европског парламента и савета о системима осигурања депозита.
в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађенст са њима
Нема
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност
У овом тренутку, није целисходно проширивати обухват заштићених
депонената на велика правна лица и повећавати осигурани износа депозита са
50.000 на 100.000 евра с обзиром да је највећи број депозита покривен
системом осигурања. Такође, у Републици Србији према важећим прописима
не постоје филијале иностраних банака, и све банке на тржишту Републике
Србије се оснивају као посебна правна лица. С тим у вези, одредбе Директиве
о системима осигурања депозита које се односе на регулисање прекограничних
питања не могу се применити.
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са
прописима Европске уније
Рок за усклађивање закона који регулишу систем осигурања депозита са
Директивом 2014/49/ЕУ је трећи квартал 2021. године (рок за усвајање од
стране Владе), с тим што би потпуна усклађеност која се тиче висине
осигураног износа депозита уследила у тренутку уласка Републике Србије у
чланство Европске уније.
5. Уколико не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је
потребно обезбедити усклађеност треба констатовати ту чињеницу. У
овом случају није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа.
6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски
језик?
Не
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ?
Не
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о
усклађености
Не
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1. Назив прописа ЕУ
Директива 2014/49/EC Европског парламента и савета од 16. априла 2014.
године о системима осигурања депозита
3. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа –
Влада
Обрађивач - Министарство финансија
5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет
анализе усклађености са прописом ЕУ
Предлог закона о изменама и допунама Закона о осигурању депозита
7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ
а)
Одредб
а
прописа
ЕУ
(члан,
став,
подстав
, тачка,
анекс)

1.2.

а1)
Садржина одредбе

Ова Директива се примењује:
(а) на законске системе за
осигурање депозита;
(б)
уговорне системе који су
званично признати као системи
за осигурање депозита

2. “ЦЕЛЕX” ознака ЕУ прописа
32014Л0049
4. Датум израде табеле
14.01.2015.
6. Бројчане ознаке (шифре) планираних прописа из базе
НПИ

б)
Одредбе
прописа
(члан, став,
тачка)

б1)
Садржина одредбе

в)
Усклађеност
одредбе
прописа са
одредбом
прописа ЕУ
(потпуно
усклађено,
делимично
усклађено,
неусклађено,
непреносиво

Члан 1.
Закона о
осигурању
депозита
(пречишћен
текст)

Овим законом уређује се
обавезно
осигурање
депозита физичких лица,
предузетника, микро, малих
и средњих правних лица код
банака,
ради
заштите
депозита тих лица у случају

Потпуно
усклађено

г)
Разлози за
делимичну
усклађеност или
непреносивост

д)
Предв
иђени
датум
за
постиз
ање
потпу
не
усклађ
еност
и
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ђ)
На
по
ме
на
о
уск
лађ
ено
сти
про
пис
а са
про
пис
им
а
ЕУ
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у складу са чланом 4, став
(2);
(ц) институционалне системе
осигурања који су званично
признати као системи осигурања
депозита у складу са чланом 4,
став (2);
(д) кредитне институције
придружене системима
наведеним у тачкама (а), (б) или
(ц) овог става.
1.3.

Не доводећи у питање члан 16,
ставове (5) и (7), следећи
системи осигурања неће бити
предмет ове Директиве:
(a) уговорни системи који нису
званично
признати
као
системи
за
осигурање
депозита,
укључујући
системе
који
пружају
додатну
заштиту
до
осигураног износа, утврђеног
у члану 6, став (1);
(б) институционални системи
заштите (ИСЗ) који нису
званично признати као системи
за осигурање
депозита.

стечаја
банке

или

ликвидације
и

РЕСТРУКТУРИРАЊА
БАНКЕ
И
очувања
стабилности
система.

финансијског

Непреносиво

У Републици Србији
постоји један
обавезан систем
осигурања депозита.
Агенција за
осигурање депозита
је надлежна
институција која
обавља послове
обавезног осигурања
депозита и исплате
осигураних износа
као и друге послове
дефинисане у члану
2. Закона о Агенцији
за осигурање
депозита.

Државе чланице осигуравају да
системи који су наведени у
тачкама (а) и (б) првог подстава
располажу потребним
25
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2.1.2.

2.1.3.

финансијским средствима или
релевантним финансијским
аранжманима да би испунили
своје обавезе.
'институционални системи
заштите' или 'ИСЗ-ови' ће
означавати институционалне
системе заштите како су
наведени у члану 113, став (7)
Уредбе (ЕУ) бр. 575/2013;
'депозит' означава сваки
потражно салдо (стање) које
произлази из средстава на рачуну
или привремених ситуација
проистеклих из редовних
банкарских трансакција које
кредитна институција мора да
исплати у складу са примењивим
законским и уговорним
условима, укључујући орочени
депозит и штедни депозит, али
искључујући потражни салдо
ако:
(а) се његово постојање може
доказати само финансијским
инструментом дефинисаним
чланом 4, став (17) Директиве
2004/39/ЕЗ Европског
Парламента и Савета1, осим ако
је у питању штедни производ
који се евидентира помоћу
потврде о депозиту која је издата
именованој особи и који постоји
у држави чланици 2. јула 2014.

Непреносиво

Члан 2. став
1. тачка 3.
Закона о
осигурању
депозита

депозит је динарско или
девизно новчано
потраживање према банци
које произлази из новчаног
депозита, улога на штедњу,
банкарског текућег рачуна
или другог новчаног рачуна,
као и било које друге
привремене ситуације која
настаје услед обављања
редовних банкарских
послова, а на основу ког
настаје законска или
уговорна обавеза банке на
повраћај средстава.

Потпуно
усклађено
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2.1.4.

године;
(б) његова главница се не може
исплатити по номинали;
(ц) главница је наплатива само
по номинали у складу са
посебном гаранцијом или
уговором који пружа кредитна
институција или нека трећа
страна
'прихватљиви (елигибле)
депозити' означава депозите који
нису искључени из осигурања на
основу члана 5;

Члан 2. став
1. тачка 6.
Закона о
осигурању
депозита

осигурани депозит је
депозит физичког лица,
предузетника, микро, малог
и средњег правног лица, који
осигурава Агенција. а који
не обухвата депозите:
(1)
правних или
физичких лица повезаних с
банком, у смислу закона
којим се уређују банке,
(2)
који гласе на шифру
или на доносиоца,
(3)
настале као
последица прања новца или
финансирања тероризма, у
складу са законом којим се
уређује спречавање прања
новца и финансирања
тероризма,
(4)
великих правних
лица, у смислу закона којим
се уређује рачуноводство,
(5)
државних органа и
организација, органа
аутономне покрајине или
органа јединице локалне
самоуправе,

Делимично
усклађено

Велика правна лица
нису укључена у
Систем осигурања
депозита иако по
Директиви у тачки
(31) се наводи:
„Предузећа ван
финансијског сектора
требало би, у начелу,
да буду осигурана,
без обзира на њихову
величину.“

Најкас
није
до
трећег
кварта
ла
2021.
год.
према
НПA
А
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2.1.5.

'осигурани депозити' значи део
прихватљивог депозита који не
премашује осигурани износ
утврђен у члану 6

Члан 2. став
1. тачка 7.
Закона о
осигурању
депозита

(6)
инвеститора, чија су
средства заштићена у складу
са законом којим се уређује
тржиште капитала,
(7)
који представљају
уговорено средство
обезбеђења, ако је износ
потраживања банке према
депоненту које је обезбеђено
овим депозитом веће од
износа тог депозита,
(8) стечајних маса банака;
7) осигурани износ је износ
осигураног депозита до
50.000 евра по депоненту у
банци, и то по основу
следећих депозита: (1)
осигураних динарских
депозита - у динарској
противвредности по
званичном средњем курсу
динара према евру који важи
на дан покретања поступка
стечаја, односно ликвидације
над банком, (2) осигураних
девизних депозита
положених у еврима, (3)
осигураних девизних
депозита положених у
осталим валутама
(различитим од евра) прерачунатих у евре, по
курсу евра према свакој
појединачној валути у којој
су ти депозити положени,
израчунатом на основу

Делимично
усклађено

Неусклађеност се
односи само на
висину осигураног
износа.

Потпу
на
усклађ
еност
са
Дирек
тивом
ЕУ је
предв
иђена
најкас
није
до
уласка
Репуб
лике
Србиј
еу
ЕУ.
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2.1.6.

'депонент' значи ималац
(власник) или, у случају
заједничког рачуна, сваки од
ималаца депозита

Члан 1.
Закона о
осигурању
депозита

званичног средњег курса
динара према евру и
званичног средњег курса
динара према тој валути,
који важе на дан покретања
поступка стечаја, односно
ликвидације над банком;
Овим законом уређује се
обавезно
осигурање
депозита физичких лица,
предузетника, микро, малих
и средњих правних лица код
банака,
ради
заштите
депозита тих лица у случају
стечаја или ликвидације
банке
и

Потпуно
усклађено

РЕСТРУКТУРИРАЊА
БАНКЕ
и
очувања
стабилности
система.
Члан 2. став
1. тачка 5.
Закона о
осигурању
депозита
2.1.7.

'заједнички рачун' значи рачун
отворен на име две или више
особа или над којим две или
више особа имају права која се
остварују потписом једне или
више тих особа

финансијског

предузетник, микро, мало и
средње правно лице имају
значење утврђено у закону
којим се уређује
рачуноводство
Неусклађено

У Закону о
осигурању депозита
није дефинисан појам
заједничког рачуна.

Најкас
није
до
трећег
кварта
ла
2021.
год.
према
НПА
29
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А
2.1.8.

2.1.9.

'недоступан депозит (депозит
који није на располагању)' значи
депозит који је доспео и треба да
се исплати, али који кредитна
институција није исплатила у
складу са законским или
уговорним условима који се
примењиви у том случају, ако:
(а) су надлежни управни
органи утврдили да се, по
њиховом мишљењу, предметна
кредитна институција не чини
способном да у том тренутку, из
разлога који су директно
повезани са њеном
финансијском ситуацијом,
исплати депозит и да та
институција тренутно нема
изгледа да буде у стању да то
учини; или
(б) је правосудно тело донело
одлуку из разлога који су
директно у вези са финансијском
ситуацијом кредитне
институције и који има дејство
суспендовања права депонената
да потражују исплату од ње;
'кредитна институција' значи
кредитна институција на начин
дефинисан тачком (1) чл. 4(1)
Уредбе (ЕУ) бр. 575/2013

Члан 16.
став 8.
Закона о
осигурању
депозита

Агенција је дужна да у року
од три радна дана од дана
доношења решења
надлежног суда о покретању
поступка стечаја или
ликвидације банке, преко
средстава јавног
информисања и на својој
интернет презентацији,
обавести депоненте о
њиховим правима и
обавезама, датуму
започињања исплате
осигураних износа, банци
исплатиоцу из става 3 6. овог
члана и месту исплате
осигураних износа и да
омогући депонентима да
располажу средствима
депозита до осигураног
износа у року од седам
радних дана од дана
доношења решења из овог
става.

Делимично
усклађено

Члан 2.став
1. тачка 2.
Закона о
осигурању
депозита;

Банка има значење утврђено
у закону којим се уређују
банке;

Потпуно
усклађено

Члан 2.
став 1.

Банка је акционарско
друштво са седиштем у

Недоступност
депозита се
имплицитно
дефинише у оквиру
правног дефинисања
осигураног случаја.
Агенција је у обавези
да исплати депозите
искључиво у случају
покретања поступка
стечаја/ликвидације
над банком.
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Закона о
банкама

2.1.10.

'филијала (подружница)'
означава место пословања у
држави чланици које представља
правно зависни део кредитне
институције и које директно
обавља све или неке трансакције
својствене пословању кредитних
институција

Члан 2. став
3. Закона о
банкама

2.1.11.

'циљни износ' значи износ
доступних
финансијских
средстава који систем осигурања
депозита мора достићи у складу
са чланом 10, став (2), изражен у
облику процента осигураних
депозита својих чланова

Члан 2. став
1. тачка 10.
Закона о
осигурању
депозита

Републици Србији, које има
дозволу за рад Народне
банке Србије и обавља
депозитне и кредитне
послове, а може обављати и
друге послове у складу са
законом.
Филијала је организациони
део банке, без статуса
правног лица, који обавља
послове које може обављати
банка у складу са овим
законом

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

Потпуно
усклађено

Делимично
Потпуно
усклађено
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СИСТЕМУ.
Члан 12.
став 7.
Закона о
осигурању
депозита

Агенција може обуставити
обрачун и наплату редовне
премије ако средства фонда
за
осигурање
депозита
достигну 5% укупног износа
осигураних
депозита.

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
32
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КАЛЕНДАРСКОЈ
ГОДИНИ,
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 23.
Закона о
осигурању
депозита

Агенција је дужна да
обезбеди да закључно са 1.
јануаром 2025. године, износ
средстава на рачуну фонда
за
осигурање
депозита
достигне најмање ниво од
5% укупних осигураних
депозита
у
банкарском
систему и да, сходно томе,
одређује
стопу
редовне
премиј

АГЕНЦИЈА ЈЕ ДУЖНА
33

34

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.
2.1.12.

'доступна финансијска средства'
означава готовину, депозите и
имовину ниског ризика који се
могу утржити у року који не
прелази онај наведен у члану 8,
став (1) и обавезе плаћања до
границе утврђене у члану 10,
став (3)

Члан 7.
Закона о
осигурању
депозита

Агенција је дужна да
новчана средства фонда за
осигурање депозита држи на
посебном
депозитном
рачуну
отвореном
код
Народне банке Србије.
Агенција динарска средства
фонда
за
осигурање
депозита, на основу одлуке
Управног одбора, улаже у
дужничке
хартије
од
вредности
које
издаје
Република
Србија
или
Народна банка Србије.
Девизна средства фонда за
осигурање
депозита
на
основу одлуке Управног
одбора Агенције и уговора
закљученог са Агенцијом и
по налогу Агенције, Народна
банка Србије, у своје име а
за рачун Агенције, улаже у
стране хартије од вредности

Делимично
усклађенo

У овом закону не
постоји дефинисање
удела обавеза
плаћања кредитних
институција фонду
које према
Директиви не могу
премашити 30%
укупног износа
расположивих
финансијских
средстава.

Најкас
није
до
трећег
кварта
ла
2021.
год.
према
НПА
А
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или их полаже као депозит
код страних банака, у складу
с политиком управљања
девизним резервама.
Изузетно од става 3. овог
члана,
у
околностима
значајних
промена
на
међународном финансијском
тржишту
узрокованих
постојањем
негативне
каматне стопе на депозите
код
страних
банака,
Агенција може до једне
четвртине
девизних
средстава
фонда
за
осигурање депозита улагати
и у девизне дужничке
хартије од вредности које
издаје Република Србија или
Народна банка Србије.

2.1.13.

'обавезе плаћања' значи обавезе
плаћања кредитне институције
према систему за осигурање
депозита које су потпуно
обезбеђене средством
обезбеђења, под условом да
колатерал:

Члан 8. став
1.2.и 3.
Закона о
осигурању
депозита

Средства фонда за
осигурање депозита улажу
се на начин којим се умањује
ризик, одржава ликвидност
овог фонда и остварују
одговарајући приходи.
Банка је дужна да Агенцији
плаћа премију за осигурање
депозита (у даљем тексту:
премија), на начин и у
роковима које пропише
Агенција.

Неусклађено

У овом закону није
дефинисан појам
обавезе плаћања на
начин прописан
чланом 2. став 1.
тачка 13. Директиве.
Редовна премија се

Најкас
није
до
трећег
кварта
ла
2021.
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(а) се састоји од нискоризичне
имовине;
(б) није оптерећен правима
било којих трећих страна и да
стоји на располагању систему за
осигурање депозита;

АГЕНЦИЈА
МОЖЕ
УТВРДИТИ
ИЗНОС
ПРЕМИЈЕ НА ОСНОВУ
НИВОА
РИЗИКА
У
ПОСЛОВАЊУ БАНАКА
ПРИМЕНОМ
МЕТОДОЛОГИЈЕ.

измирује тромесечно,
искључиво уплатама
новчаних средстава
(готовином) банке на
рачун Фонда.

год.
према
НПА
А

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 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
ОВОГ СТАВА.
36
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Члан 12.
став 3. 4. 5. и
ОСНОВИЦА
ЗА
6. Закона о ОБРАЧУН
ПРЕМИЈЕ
осигурању
ИЗРАЧУНАВА СЕ КАО
депозита
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
37
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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. Редовна премија за
депозите
положене
у
38
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осталим
валутама
(различитим
од
евра)
обрачунава се по курсу евра
према одређеној валути,
израчунатом
на
основу
званичног средњег курса
динара
према
евру
и
званичног средњег курса
динара према тој валути који
важе на дан обрачуна ове
премије
(последњи
дан
тромесечја).
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.
2.1.14.

'нискоризична имовина' значи
ставке које потпадају у прву или
другу категорију наведену у

Неусклађено

У овом закону није
дефинисан појам
нискоризична

Најкас
није
до
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табели 1 из члана 336 Уредбе
(ЕУ) бр. 575/2013 или било која
средства која се сматрају на
сличан начин сигурним и
ликвидним од стране надлежног
или именованог органа

имовина.

2.1.15.

'матична држава чланица' значи
матична држава чланица како је
дефинисана у тачци (43) члана 4,
став (1) Уредбе (ЕУ) бр. 575/2013

Члан 2. став
6. Закона о
банкама

2.1.16.

'држава чланица домаћин' је
држава чланица домаћин како је
дефинисана у тачци (44) чл. 4,
став (1) Уредбе (ЕУ) бр. 575/2013

2.1.17.

'надлежни орган' значи надлежни
орган на националном нивоу
како је дефинисан у тачци (40)
члана 4, став (1) Уредбе (ЕУ) бр.
575/2013;

Члан 4. став
1. тачка 6.
Закона о
Народној
банци
Србије

2.1.18.

'именовани орган' значи орган
који управља системом за
осигурање депозита у складу са
овом Директивом, или, када
активностима
система
за
осигурање депозита управља
приватни
субјект,
јавна

Члан 3. став
1. Закона о
осигурању
депозита

Држава порекла је држава у
којој су страна банка или
друго лице у финансијском
сектору основани и у којој су
добили дозволу за рад.

Потпуно
усклађено

Непреносиво

Народна банка Србије
обавља издаје и одузима
банкама дозволе за рад,
врши контролу бонитета и
законитости пословања
банака и обавља друге
послове, у складу са законом
којим се уређују банке.
Агенција осигурава депозите
физичких лица,
предузетника, микро, малих
и средњих правних лица у
банкама.

трећег
кварта
ла
2021.
год.
према
НПА
А

У српском
законодавству не
постоје филијале
страних банака. Све
банке са иностраним
власништвом се
оснивају као посебна
правна лица.

Потпуно
усклађено

Потпуно
усклађено

Агенција обавља послове
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институција (тело јавне власти)
које је за спровођење надзора
над тим системом именовано од
стране државе чланице у складу
са овом Директивом.

Члан 2.
Закона о
Агенцији за
осигурање
депозита

обавезног осигурања
депозита и исплате
осигураних износа, у складу
са законом којим се уређује
осигурање депозита.
Поред послова из става 1.
овог члана, Агенција:
управља имовином пренетом
у поступку реструктурирања
банака и обавља друге
послове у вези с поступком
реструктурирања банака, у
складу са законом којим се
уређују банке;
обавља функцију стечајног
или ликвидационог
управника у банкама,
друштвима за осигурање и
даваоцима лизинга, у складу
са законом којим се уређује
стечај и ликвидација банака
и друштава за осигурање и
законом којим се уређује
финансијски лизинг;
организује фонд за заштиту
инвеститора, у складу са
законом којим се уређује
тржиште капитала.

2.2.

Када се ова Директива позива на
Уредбу (ЕУ) бр. 1093/2010, орган
који управља системом за
осигурање депозита или, када
делатностима система осигурања
управља приватни субјект, јавна

Непреносиво
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2.3.

3.1.

3.2.

институција (тело јавне власти)
која надзире тај систем, за
потребе те Уредбе, ће се
сматрати надлежним органом
како је дефинисано чланом 4,
став (2) те Уредбе.
Удели у ирским стамбеним
штедионицама или стамбеним
штедионицама Велике
Британије, осим оних капиталне
природе обухваћених у тачки (б)
члана 5, став (1) сматрају се
депозитима.
Државе чланице одређују
меродавни управни орган у
својој држави чланици за
потребе тачке (8)(а) члана 2, став
(1).

Надлежна тела, именовани
органи, институције надлежне за
решавање и меродавни управни
органи међусобно сарађују и
врше своја овлашћења у складу
са овом Директивом.
Меродавни управни орган
доноси утврђење наведено у
тачки (8)(а) члана 2, став (1) што
је пре могуће, а у сваком случају
најкасније пет радних дана
пошто је први пут утврдио да
кредитна институција није
исплатила доспеле и депозите
који треба да буду исплаћени.

Непреносиво

Члан 4. став
1. тачка 6.
Закона о
Народној
банци
Србије
Члан 130.
Закона о
банкама

Народна банка Србије
обавља издаје и одузима
банкама дозволе за рад,
врши контролу бонитета и
законитости пословања
банака и обавља друге
послове, у складу са законом
којим се уређују банке.
Народна банка Србије
одузима дозволу за рад
банци у случајевима
птописаним чланом 130.
Закона о банкама. Даном
доношења решења о
одузимању банци дозволе за
рад, Народна банка Србије
блокира све рачуне банке и
тим решењем истовремено
изриче меру забране
располагања имовином
банке до отварања поступка
реструктурирања банке,
односно отварања стечајног

Потпуно
усклађено

Потпуно
усклађено
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поступка.
Члан 5. став
1. Закона о
осигурању
депозита

Члан 2. члан
3. и члан 6.
Закона о
стечају и
ликвидацији
банака и
друштава за
осигурање

Агенција и Народна банка
Србије закључују споразум о
сарадњи којим се уређују
сарадња и размена
информација и података у
вези с банкама и осигурањем
депозита.
Поступак стечаја над банком
и друштвом за осигурање
покреће се решењем
надлежног суда о покретању
поступка стечаја, које се
доноси на основу решења
Народне банке Србије о
испуњености услова за
покретање поступка стечаја
над банком, односно
друштвом за осигурање.
Поступак стечаја над банком
и друштвом за осигурање
спроводи се и на предлог
ликвидационог управника
кад утврди да имовина
ликвидационог дужника није
довољна да подмири сва
потраживања поверилаца.
Поступак ликвидације над
банком и друштвом за
осигурање покреће се
решењем надлежног суда о
покретању поступка
ликвидације, које се доноси
43
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на основу решења Народне
банке Србије о испуњености
услова за покретање
поступка ликвидације над
банком, односно друштвом
за осигурање.

4.1.

Свака држава чланица осигурава
увођење и службено признање
једног или више система за
осигурање депозита на својој
државној територији.

Члан 1.
Закона о
осигурању
депозита

Решење о испуњености
услова за покретање
поступка стечаја из члана 4.
овог закона доставља се
банци, односно друштву за
осигурање, агенцији за
осигурање депозита
основаној посебним законом
и надлежном суду, који је
дужан да најкасније првог
наредног радног дана од
дана пријема овог решења
донесе решење о покретању
поступка стечаја над банком,
односно друштвом за
осигурање.
Овим законом уређује се
обавезно
осигурање
депозита физичких лица,
предузетника, микро, малих
и средњих правних лица код
банака,
ради
заштите
депозита тих лица у случају
стечаја или ликвидације
банке
и

Потпуно
усклађено

РЕСТРУКТУРИРАЊА
БАНКЕ
и
очувања
стабилности

финансијског
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система.
4.2.

Уговорни системи наведени у
тачки (б) члана 1, став (2) ове
Директиве могу бити званично
признати као системи за
осигурање депозита ако су у
складу са овом Директивом.
Институционални систем
заштите може бити званично
признат као систем за осигурање
депозита ако испуњава
критеријуме утврђене у члану
113, став (7) Уредбе (ЕУ) бр.
575/2013 и ако је усклађен са
овом Директивом.

4.3.

Ниједна кредитна институција
која је добила дозволу за рад у
држави чланици на основу члана
8 Директиве 2013/36/ЕУ неће
примати депозите ако није
чланица
система
који
је
службено признат у матичној
држави чланици те кредитне
институције на основу става 1
овог члана.

Непреносиво

Члан 2. став
1. тачка 2. и

банка има значење утврђено
у закону којим се уређују
банке;

члан 3. став
2. Закона о
осигурању
депозита;

Банка је дужна да све
депозите физичких лица,
предузетника, микро, малих
и средњих правних лица
осигура код Агенције.

Члан 2. став
1. и члан 5.
став 1.
Закона о
банкама

Банка
је
акционарско
друштво са седиштем у
Републици Србији, које има
дозволу за рад Народне
банке Србије и обавља
депозитне
и
кредитне
послове, а може обављати и

У Републици Србији
постоји један
обавезан систем
осигурања депозита.
Агенција за
осигурање депозита
је надлежна
институција која
обавља послове
обавезног осигурања
депозита и исплате
осигураних износа
као и друге послове
дефинисане у члану
2. Закона о Агенцији
за осигурање
депозита.

Потпуно
усклађено
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друге послове у складу са
законом.

4.4.

4.5.

Ако кредитна институција не
испуњава обавезе које произлазе
за њу из чланства у систему за
осигурање депозита, о томе се
одмах обавештавају надлежни
органи и, у сарадњи са системом
осигурања, хитно предузимају
све
одговарајуће
мере,
укључујући, ако је то потребно,
одређивање казни, како би се
осигурало
да
кредитна
институција испуњава своје
обавезе
Ако се мерама предузетим у
оквиру става 4 не осигура да
кредитна институција испуњава
обавезе, СОД може, у оквиру
националног права и на основу
изричите сагласности надлежних
органа, упутити обавештење
најмање месец дана унапред о
својој намери да кредитну
институцију
искључи
из
чланства. Депозити примљени
пре истека тог рока за
обавештавање ће и даље бити у
потпуности осигурани путем
система осигурања. Ако по
истеку рока за обевштавање
кредитна
институција
није
испунила своје обавезе, систем

Члан 21.
Закона о
осигурању
депозита

Нико осим банке не може се
бавити примањем депозита.
Ако банка благовремено не
испуни обавезе које су
прописане овим законом или
актом Агенције донетим на
основу овог закона, Агенција
о томе обавештава Народну
банку Србије, која
предузима одговарајуће
мере, у складу са законом.

Потпуно
усклађено

Непреносиво

Чланство у систему
осигурања депозита у
Србији је обавезно за
све банке са
дозволом за рад
издатом од стране
Народне банке
Србије. Чланство у
систему осигурања
депозита у Србији
банака престаје
одузимањем дозволе
за рад.
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4.6.

за осигурање депозита искључује
кредитну институцију
Депозити који се држе на датум
када је кредитна институција
искључена из чланства у СОД ће
и даље бити покривени путем тог
система осигурања.

4.7.

Именовани органи ће константно
надзирати све системе осигурања
депозита из члана 1, а у погледу
њихове усклађености с овом
Директивом.
Прекограничне
системе за осигурање депозита
надзиру
представници
именованих тела држава чланица
у којима придружене кредитне
институције имају дозволу за
рад.

4.8.

Државе чланице осигуравају да
СОД од својих чланова, у било
које време и на захтев система за
осигурање,
добијају
све
информације потребне ради
припремања
исплате
депонентима,
укључујући
наменска средства у оквиру
члана 5, став (4).

Члан 8. став
5-7. Закона о
осигурању
депозита

Банка је дужна да у сваком
тренутку Агенцији или лицу
које поступа у име и за
рачун Агенције достави или
на други начин учини
доступним податке о
депонентима и њиховим
депозитима.
Подаци о депонентима који
су физичка лица и њиховим

Непреносиво

Исти коментар као
код члана 4. тачка 5.
Директиве.

Непреносиво

У Србији постоји
један обавезан
систем осигурања
депозита.
У члану 21. Закона о
Агенцији за
осигурање депозита
регулисано је
извештавање о
надзору рада система
осигурања депозита:
„Агенција најмање
једном годишње
подноси извештај о
свом раду Народној
скупштини, преко
Владе и Народној
банци Србије..“

Потпуно
усклађено
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депозитима, у смислу члана
2. тачка 3) овог закона, које
је банка дужна да достави
Агенцији су: јединствени
матични број грађана,
односно други
идентификациони број
уколико депонент није
резидент, адреса становања
и адреса пребивалишта, број
идентификационе исправе и
датум и место њеног
издавања, висина депозита,
датум депоновања средстава,
валута у којој је депозит
положен, подаци о
променама стања депозита,
датум уговарања (или на
други начин регулисања
односа банке и депонента у
вези са депозитом) и одредбе
уговора о депозиту
закљученог између банке и
депонента, односно другог
акта којим се регулише
однос банке и депонента
(укључујући и податке у
вези са изменама и допунама
тог уговора, односно акта).
Агенција или лице које
поступа у име и за рачун
Агенције може извршити
непосредни увид у
документацију банке ради
провере тачности
48

49

4.9.

Системи осигурања депозита
осигуравају
поверљивост
и
заштиту података који се односе
на рачуне депонената. Свака
обрада таквих података у складу
са овом Директивом спроводи се
на темељу Директиве 95/46/ЕЗ.

Члан 25.
став 1.
Закона о
Агенцији за
осигурање
депозита

Члан 5. став
4. Закона о
осигурању
депозита

достављених извештаја и
података из става 2 4. овог
члана.
Подаци који се односе на
пословање, финансијско
стање и реструктурирање
банака, укључујући и
податке који се односе на
осигурање депозита, те
финансијско стање друштава
за осигурање и давалаца
лизинга, као и документи
који садрже такве податке, а
које чланови Управног
одбора и запослени у
Агенцији на било који начин
сазнају у обављању својих
послова, односно функција одређују се и штите се као
тајни подаци са ознаком
степена тајности "строго
поверљиво", "поверљиво"
или "интерно", у складу са
законом којим се уређује
тајност података.

Потпуно
усклађено

Агенција и Народна банка
Србије дужне су да чувају
прибављене информације,
односно податке из овог
члана, као и да их користе
само у сврхе за које су
прибављени, у складу са
одредбама закона којима се
уређује тајност, односно
поверљивост тих
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4.10.

Државе чланице треба да се
постарају
да
системи
за
осигурање депозита спроведу
стрес
тестове
(тестове
отпорности на стрес) својих
система те да што пре буду
обавештени
у
случају
да
надлежни
органи
установе
проблеме
у
кредитној
институцији који би могли да
доведу до интервенције система
за осигурање депозита
Такви тестови се обављају
најмање сваке три године, али и
чешће ако је то потребно. Први
тест треба да се одржи
најкасније до 3. јула 2017.

Члан 5. став
3. Закона о
осигурању
депозита

информација и података, као
и у складу са одредбама
закона којим се уређује
заштита података о
личности.
Народна банка Србије дужна
је да благовремено обавести
Агенцију о мерама у
поступку контроле бонитета
и законитости пословања
банака предузетим услед
погоршања
финансијског
стања банке, као и да јој
достави на мишљење нацрт
извештаја о тесту најмањих
трошкова, у складу са
законом којим се уређују
банке, 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 8.
ставови 4-7

Делимично
усклађено

У овом закону не
постоји одредба која
експлицитно
дефинише рокове за
спровођење стрес
тестова, али су банке
у обавези да у сваком
тренутку Агенцији
достављају
неопходне податке о
депонентима и
њиховим
депозитима, те не
постоји препрека да
се овакво тестирање
спроведе.

Најкас
није
до
трећег
кварта
ла
2021.
год.
према
НПА
А

Банка је дужна да Агенцији
доставља месечне извештаје
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Закона о
осигурању
депозита

о укупним и осигураним
депозитима,

ОСИГУРАНИМ
ИЗНОСИМА, као и друге
податке који Агенцији могу
бити потребни за обављање
њених законом утврђених
послова, на начин и у
роковима које пропише
Агенција.
Банка је дужна да у сваком
тренутку Агенцији или лицу
које поступа у име и за
рачун Агенције достави или
на други начин учини
доступним
податке
о
депонентима и њиховим
депозитима.
Подаци
о
депонентима
који
су
физичка лица и њиховим
депозитима, у смислу члана
2. тачка 3) овог закона, које
је банка дужна да достави
Агенцији су: јединствени
матични
број
грађана,
односно
други
идентификациони
број
уколико
депонент
није
резидент, адреса становања
и адреса пребивалишта, број
идентификационе исправе и
датум и место њеног
издавања, висина депозита,
датум депоновања средстава,
валута у којој је депозит
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положен,
подаци
о
променама стања депозита,
датум уговарања (или на
други начин регулисања
односа банке и депонента у
вези са депозитом) и одредбе
уговора
о
депозиту
закљученог између банке и
депонента, односно другог
акта којим се регулише
однос банке и депонента
(укључујући и податке у
вези са изменама и допунама
тог уговора, односно акта).
Агенција или лице које
поступа у име и за рачун
Агенције може извршити
непосредни
увид
у
документацију банке ради
провере
тачности
достављених извештаја и
података из става 2 4. овог
члана.

4.11.

Систем осигурања депозита

Члан 8.

Банка је дужна да
овлашћеним лицима из става
4 6. овог члана омогући увид
у документацију за коју
Агенција оцени да је
релевантна за проверу
тачности достављених
извештаја и података из
става 2 4. овог члана, и да
сарађује с њима.
Банка је дужна да у сваком

Делимично

Исти коментар као

Најкас
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користи информације потребне
за спровођење стрес тестова
својих система искључиво у
сврху спровођења тих тестова и
чуваће такве информације
онолико дуго колико је потребно
за ту сврху.

ставови 5, 6.
и 7. Закона
о осигурању
депозита

тренутку Агенцији или лицу
које поступа у име и за
рачун Агенције достави или
на други начин учини
доступним
податке
о
депонентима и њиховим
депозитима.

усклађено

Агенција или лице које
поступа у име и за рачун
Агенције може извршити
непосредни
увид
у
документацију банке, ради
провере
тачности
достављених извештаја и
података из става 2 4. овог
члана.

4.12.

Државе чланице осигуравају да
њихови системи имају
успостављену солидну и
транспарентну праксу
управљања. Системи осигурања
депозита треба да израђују
годишње извештаје о раду.

Члан 21.
Члан 23.
Став 3. и
члан 24. став
1. Закона о
Агенцији за
осигурање
депозита

Банка је дужна да
овлашћеним лицима из става
4 6. овог члана омогући увид
у документацију за коју
Агенција оцени да је
релевантна за проверу
тачности достављених
извештаја и података из
става 2 4. овог члана, и да
сарађује с њима.
Агенција најмање једном
годишње подноси извештај о
свом раду Народној
скупштини, преко Владе и
Народној банци Србије.

код члана 4. тачка 10.
Директиве.

није
до
трећег
кварта
ла
2021.
год.
према
НПА
А

Потпуно
усклађено

Годишњи финансијски
извештај Агенције, са
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извештајем спољног
ревизора, Управни одбор
подноси Влади и Народној
банци Србије и то до 15. маја
наредне године.

5.1.

Следеће се искључује од било
какве могућности исплате од
стране система осигурања:
(а) у смислу члана 7, став (3)
ове Директиве, депозити осталих
кредитних институција у њихово
име и за њихов рачун;
(б) „ регулаторни капитал“
како је дефинисан у тачки (118)
члана 4, став (1) Уредбе (ЕУ) бр.
575/2013;
(ц) депозити који призлазе из
трансакција у односу на које су
донесене пресуде за прање новца
како је дефинисано чланом 1,
став (2) Директиве Савета
2005/60/ЕЗ;
(д) депозити финансијских
институција како је дефинисано
тачком (26) члана 4(1) Уредбе
(ЕУ) бр. 575/2013;
(е) депозити инвестиционих
друштава како је дефинисано
тачком (1) члана 4, став (1)
Директиве 2004/39/ЕЗ;

Члан 2. став
1. тачка 6.
Закона о
осигурању
депозита

Агенција има интерног
ревизора који обавља
послове интерне ревизије, у
складу са статутом и општим
актима Агенције.
осигурани депозит је
депозит физичког лица,
предузетника, микро, малог
и средњег правног лица, који
осигурава Агенција, а који
не обухвата депозите:
(1) правних или физичких
лица повезаних са банком, у
смислу закона којим се
уређују банке,
(2) који гласе на шифру или
на доносиоца,
(3) настале као последица
прања новца или
финансирања тероризма, у
складу са законом којим се
уређује спречавање прања
новца и финансирања
тероризма,
(4) великих правних лица, у
смислу закона којим се
уређује рачуноводство,
(5) државних органа и
организација, органа
аутономне покрајине или

Делимично
усклађено

Велика правна лица
нису укључена у
Систем осигурања
депозита иако по
Директиви у тачки
(31) се наводи:
„Предузећа ван
финансијског сектора
требало би, у начелу,
да буду осигурана,
без обзира на њихову
величину.“

Најкас
није
до
трећег
кварта
ла
2021.
год.
према
НПА
А
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(ф) депозити чији ималац
никада није идентификован у
складу са чланом 9, став (1)
Директиве 2005/60/ЕЗ, када су
постали недоступни;
(г) депозити осигуравајућих
друштава и друштава за
реосигурање како је наведено у
члану 13, ставови (1) до (6)
Директиве 2009/138/ЕЗ
Европског Парламента и
Савета2;
(х) депозити друштава за
заједничка улагања;
(i) депозити
пензионих
фондова;
(ј) депозити државних тела и
органа;
(к) дужничке хартије од
вредности кредитних
институција и обавезе које
проистичу из властитих акцепата
и меница.
5.2.

Одступајући од става 1 овог
члана, државе чланице могу
осигурати да следеће буде
укључено до нивоа осигураног
износа утврђеног у члану 6, став
(1):
(а) депозити које држе лични
или струковни пензиони системи
малих или средњих предузећа;
(б) депозити које држе органи

органа јединице локалне
самоуправе,
(6) инвеститора, чија су
средства заштићена у складу
са законом којим се уређује
тржиште капитала,
(7) који представљају
уговорено средство
обезбеђења, ако је износ
потраживања банке према
депоненту које је обезбеђено
овим депозитом веће или
једнако износу тог депозита,
(8) стечајних и
ликвидационих маса;

Непреносиво

Ова одредба
Директиве препушта
одлуку држави
чланици да је
пренесе, али не
прописује и обавезу
да то учини.
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локалне власти с годишњим
буџетом до највише 500.000
ЕУР.
5.3.

5.4.

Државе чланице могу утврдити
да депозити, који у складу са
националним правом могу бити
стављени на располагање једино
ради отплате зајма за приватну
имовину у облику некретнина
који је одобрен било од стране
кредитне институције или неке
друге институције која држи
депозите, буду искључени из
исплате од стране система за
осигурање депозита.
Државе чланице треба да
осигурају
да
кредитне
институције означе прихватљиве
депозите
на
начин
који
омогућава
тренутну
идентификацију таквих депозита

Члан 16.
став 2.
Закона о
осигурању
депозита

Код обрачуна осигураног
износа за депозит који
представља уговорено
средство обезбеђења,
исплата се врши уколико је
потраживање депонента веће
од износа његове обавезе
према банци по том уговору,
а до висине осигураног
износа.

Делимично
усклађено

Члан 15.
Закона о
осигурању
депозита

Агенција је дужна да изврши
исплату осигураног износа у
случају покретања поступка
стечаја или ликвидације
банке, који је регулисан
законом којим се уређује
стечај и ликвидација банака.

Потпуно
усклађено

Члан 16.
став 1.
Закона о
осигурању
депозита

На основу података из члана
8. став 3 5. овог закона,
Агенција утврђује висину
осигураног износа по
депоненту, и то на основу
салда (стања) свих
ОСИГУРАНИХ депозита тог
депонента у банци на дан
покретања поступка стечаја,
односно ликвидације над
банком, укључујући и
припадајућу уговорену
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камату обрачунату до тог
дана.

6.1.

У
случају
недоступности
депозита
државе
чланице
осигуравају да осигурани износ
укупних
депозита
сваког
депонента буде износ од 100.000
ЕУР

Процедура
исплате
осигураних
депозита
О.бр. ОД
40/15 од
4.11.2015.
године
Опште
одредбе
тачка 3.
Члан 2. став
1. тачка 7.
Закона о
осигурању
депозита

Банка је дужна да води
посебан регистар повезаних
лица и да их посебно
информатички означи на
начин да је у сваком
тренутку могуће раздвојити
депозите повезаних лица од
депозита који се сматрају
осигураним у смислу Закона.

осигурани износ је износ
осигураног депозита до
50.000 евра по депоненту у
банци, и то по основу
следећих депозита:
(1) осигураних динарских
депозита - у динарској
противвредности по
званичном средњем курсу
динара према евру који важи
на дан покретања поступка
стечаја, односно ликвидације
над банком,
(2) осигураних девизних
депозита положених у
еврима,
(3) осигураних девизних
депозита положених у
осталим валутама
(различитим од евра) прерачунатих у евре, по

Делимично
усклађено

У Закону о
осигурању депозита,
осигурани износ
сваког депонента по
банци је 50.000 евра.

Потпу
на
усклађ
еност
са
Дирек
тивом
ЕУ је
предв
иђена
најкас
није
до
уласка
Репуб
лике
Србиј
еу
ЕУ.
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курсу евра према свакој
појединачној валути у којој
су ти депозити положени,
израчунатом на основу
званичног средњег курса
динара према евру и
званичног средњег курса
динара према тој валути,
који важе на дан покретања
поступка стечаја, односно
ликвидације над банком;
6.2.

Осим наведеног у ставу 1,
државе чланице ће осигурати да
следећи депозити буду
заштићени изнад износа од
100.000 ЕУР у периоду од
најмање три, а најдуже 12
месеци после књижења износа
или од тренутка када такви
депозити постану правно
преносиви:
(а) депозити од трансакција које
укључују некретнине које су
повезане са приватном
имовином намењеном за
становање;
(б) депозити који служе за
друштвене потребе утврђене у
националном праву и везане за
одређене догађаје у животу
депонента попут брака, развода,
пензионисања, оставке,
отпуштања, инвалидититета или
смрти;
(ц)
депозити који служе

Неусклађенo

У овом закону
депозита ово није
дефинисано.

Потпу
на
усклађ
еност
са
Дирек
тивом
ЕУ је
предв
иђена
најкас
није
до
уласка
Репуб
лике
Србиј
еу
ЕУ.
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6.3.

6.4.

потребама
утврђеним
у
националном праву и који су
утемељени на плаћању накнаде
из осигурања или одштете за
жртве кривичних дела или жртве
правосудних грешака
Ставови 1 и 2 не спречавају
државе чланице да одрже или
уведу системе којима се штите
производи којима се штеди за
старије животно доба или
пензију, под условом да такви
системи не обухватају само
депозите, већ нуде свеобухватно
покриће за све производе и
ситуације релевантне у том
погледу.
Државе чланице осигуравају да
ће се исплате спровести на
било који од следећих начина:
у валути државе чланице у
којој се налази СОД;
(a) у валути државе чланице
у којој је ималац рачуна
резидент;
(ц) у еврима;
(д) у валути рачуна;
(е) у валути државе чланице
у којој се налази рачун.
Депоненти се обавештавају о
валути у којој ће се извршити
исплата.
Ако се рачуни држе у валути
различитој од валуте исплате,
примениће се девизни курс
примењив на дан када меродавни

Непреносиво

Члан 16.
став 8.
Закона о
осигурању
депозита

Агенција је дужна да у року
од три радна дана од дана
доношења
решења
надлежног суда о покретању
поступка
стечаја
или
ликвидације банке, преко
средстава
јавног
информисања и на својој
интернет
презентацији,
обавести
депоненте
о
њиховим
правима
и
обавезама,
датуму
започињања
исплате
осигураних износа, банци
исплатиоцу из става 3 6. овог
члана и месту исплате
осигураних износа и да
омогући депонентима да
располажу
средствима

Потпуно
усклађено

59

60
управни орган донесе утврђење
како је дефинисано тачком (8)(а)
члана 2, став (1) или када
правосудни орган донесе одлуку
како је наведена у тачки (8)(б)
члана 2, став (1).

депозита до осигураног
износа у року од седам
радних
дана
од
дана
доношења решења из овог
става.
Члан 17.
став 1.
Закона о
осигурању
депозита

Агенција,
преко
банке
исплатиоца, осигурани износ
за
динарске
депозите
исплаћује у динарима. За
девизне депозите у еврима и
девизне депозите у осталим
валутама (различитим од
евра), осигурани износ се
исплаћује
у
еврима.
Осигурани износ за депозите
у
осталим
валутама
(различитим
од
евра),
обрачунава се по курсу евра
према одређеној валути,
израчунатом
на
основу
званичног средњег курса
динара
према
евру
и
званичног средњег курса
динара према тој валути који
важе на дан покретања
поступка стечаја, односно
ликвидације над банком.

Члан 19.
став 1.
Закона о
осигурању
депозита

Банка
је
дужна
да
депонентима
и
заинтересованим
лицима
пружи
информације
о
осигурању
депозита
утврђеном овим законом, а
посебно информације о
60

61
висини и начину исплате
осигураног износа.

6.5.

Државе чланице које износ из
става 1 претворе у своју
националну валуту, при
претварању најпре примењују
девизни курс који је важећи на
дан 3. јули 2015.

Непреносиво

Државе чланице могу
заокружити износе после
претварања, под условом да
такво заокруживање не премаши
5.000 ЕУР.
Не доводећи у питање други
подстав, државе чланице ће
сваких пет година усклађивати
осигуране износе (износа
покрића) претворене у друге
валуте с износом из става 1 овог
члана. Државе чланице дужне су
да изврше раније усклађивање
осигураних износа, после
саветовања са Комисијом, по
наступању непредвиђених
догађаја попут флуктуације
валуте.
6.6.

Износ из става 1 ће Комисија
периодично преиспитивати,
односно најмање једном на
сваких пет година. Ако је то
потребно, Комисија подноси
Европском Парламенту и Савету

Непреносиво

Овај члан Директиве
се односи на обавезе
Комисије.
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6.7.

7.1.

предлог Директиве ради
усклађивања износа наведеног у
ставу 1, посебно узимајући у
обзир кретања у банкарском
сектору и привредну и
монетарну ситуацију у Унији.
Прво преиспитивање ће се
спровести најраније 3. јула 2020.
године, осим ако је потребно
раније преиспитивање услед
непредвиђених догађаја.
Комисија је овлашћена да усвоји
делегиране акте у складу са
чланом 18 како би прилагодила
износ наведен у ставу 6 најмање
сваких пет година, у складу са
инфлацијом у Унији на основу
промена у усклађеном индексу
потрошачких цена који је
објавила Комисија од
претходног усклађивања.
Ограничење наведено у члану 6,
став (1) се примењује на укупне
депозите код исте кредитне
институције, без обзира на број
депозита, валуту и локацију
унутар Уније.

Непреносиво

Члан 2. став
1. тачка 7.
Закона о
осигурању
депозита

осигурани износ је износ
осигураног депозита до
50.000 евра по депоненту у
банци, и то по основу
следећих депозита:
(1) осигураних динарских
депозита - у динарској
противвредности
по
званичном средњем курсу
динара према евру који важи
на дан покретања поступка
стечаја, односно ликвидације
над банком,
(2) осигураних девизних
депозита
положених
у

Овај члан Директиве
се односи на обавезе
Комисије.

Потпуно
усклађено
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еврима,
(3) осигураних девизних
депозита
положених
у
осталим
валутама
(различитим од евра) прерачунатих у евре, по
курсу евра према свакој
појединачној валути у којој
су ти депозити положени,
израчунатом
на
основу
званичног средњег курса
динара
према
евру
и
званичног средњег курса
динара према тој валути,
који важе на дан покретања
поступка стечаја, односно
ликвидације над банком;
7.2.

Удео сваког депонента у
заједничком рачуну узима се у
обзир приликом израчунавања
ограничења из члана 6, став (1).
Ако не постоје посебне одредбе,
такав рачун се дели међу
депонентима на једнаке делове.
Државе чланице могу одредити
да се депозити на рачуну на који
имају право два или више лица
као чланови пословног
партнерства, удружења или
групације сличне природе без
статуса правног лица, могу
збројити и третирати као
средства једног депонента за
потребе израчунавања
ограничења предвиђеног у члану
6, став (1).

Неусклађено

У овом закону ово
није дефинисано.

Најкас
није
до
трећег
кварта
ла
2021.
год.
према
НПА
А
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7.3.

7.4.

7.5.

Ако депонент нема апсолутно
право на износе с рачуна,
јемством је обухваћена особа
која има то апсолутно право, под
условом да је та особа
идентификована или ју је могуће
идентификовати пре датума када
меродавни управни орган донесе
утврђење како је наведено у
тачки (8)(а) члана 2, став (1) или
када правосудни орган донесе
одлуку наведену у тачки (8)(б)
члана 2, став (1). Када више
особа има апсолутно право, при
израчунавању ограничења из
члана 6, став (1) узима се у обзир
удео сваке од њих у складу са
аранжманима према којима се
тим износима управља.
Референтни датум за
обрачунавање износа који се
исплаћује јесте дан када
меродавни управни орган донесе
утврђење наведено у тачки (8)(а)
члана 2, став (1) или када
правосудни орган донесе одлуку
како је наведена у тачки (8)(б)
члана 2, став (1). Обавезе
депонента према кредитној
институцији не узимају се у
обзир приликом израчунавања
износа који је потребно
исплатити.

Државе чланице могу одлучити

Неусклађено

Члан 16.
став 1.
Закона о
осигурању
депозита

На основу података из члана
8. став 3 5. овог закона,
Агенција утврђује висину
осигураног
износа
по
депоненту, и то на основу
салда
(стања)
свих
ОСИГУРАНИХ депозита тог
депонента у банци на дан
покретања поступка стечаја,
односно ликвидације над
банком,
укључујући
и
припадајућу
уговорену
камату обрачунату до тог
дана.

Потпуно
усклађено

Члан 2. став

осигурани износ је износ

Непреносиво

У овом закону ово
није дефинисано.

Најкас
није
до
трећег
кварта
ла
2021.
год.
према
НПА
А

Системом осигурања
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7.6.

да се обавезе депонента према
кредитној институцији узимају у
обзир при израчунавању износа
који је потребно исплатити, ако
те обавезе доспевају на дан или
пре дана када меродавни
административни орган донесе
утврђење из тачке (8)(а) члана
2(1) или када правосудни орган
донесе одлуку из тачке (8)(б)
члана 2(1) у мери у којој је
пребијање могуће према
законским и уговорним
обавезама којима је уређен
уговор између кредитне
институције и депонента.
Кредитна институција мора
обавестити депоненте пре
склапања уговора ако се њихове
обавезе према кредитној
институцији узимају у обзир при
израчунавању износа који је
потребно исплатити.

1. тачка 7.
Закона о
осигурању
депозита

Државе чланице морају
осигурати да системи осигурања
депозита могу у било ком
тренутку затражити од

Члан 8. став
5. Закона о
осигурању
депозита

осигураног депозита до
50.000 евра по депоненту у
банци, и то по основу
следећих депозита:
(1) осигураних динарских
депозита - у динарској
противвредности
по
званичном средњем курсу
динара према евру који важи
на дан покретања поступка
стечаја, односно ликвидације
над банком,
(2) осигураних девизних
депозита
положених
у
еврима,
(3) осигураних девизних
депозита
положених
у
осталим
валутама
(различитим од евра) прерачунатих у евре, по
курсу евра према свакој
појединачној валути у којој
су ти депозити положени,
израчунатом
на
основу
званичног средњег курса
динара
према
евру
и
званичног средњег курса
динара према тој валути,
који важе на дан покретања
поступка стечаја, односно
ликвидације над банком;
Банка је дужна да у сваком
тренутку Агенцији или лицу
које поступа у име и за
рачун Агенције достави или

депозита у Србији се
исплаћују депозити
по бруто принципу,
без нетирања.
Дискрециона
одредба.

Потпуно
усклађено
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кредитних институција да их
обавесте о укупном износу
расположивих депозита сваког
депонента.
7.7.

Камата на депозите која је
обрачуната али није још
књижена у корист рачуна на дан
када меродавни управни орган
донесе утврђење како је
наведено у тачки (8)(а) члана
2(1) или када правосудни орган
донесе одлуку наведену у тачки
(8)(б) члана 2(1) биће исплаћена
од стране система за осигурање
депозита. Не сме се прекорачити
ограничење из члана 6(1).

7.8.

Државе чланице могу одлучити
да се одређене категорије
депозита које испуњавају
социјалну функцију дефинисану
националним правом, а за које је
трећа страна дала јемство које је
у складу са прописима о
државној помоћи, не узимају у
обзир при збрајању депозита које
исти депонент држи код исте
кредитне институције из става 1
овог члана. У таквим
случајевима јемство треће стране
ограничено је на осигурани износ
(покриће) утврђено у члану 6(1).

на други начин учини
доступним
податке
о
депонентима и њиховим
депозитима.
Члан 16.
став 1.
Закона о
осигурању
депозита

На основу података из члана
8. став 3 5. овог закона,
Агенција утврђује висину
осигураног
износа
по
депоненту, и то на основу
салда
(стања)
свих
ОСИГУРАНИХ депозита тог
депонента у банци на дан
покретања поступка стечаја,
односно ликвидације над
банком,
укључујући
и
припадајућу
уговорену
камату обрачунату до тог
дана.

Потпуно
усклађено

Непреносиво

У Закону о
осигурању депозита
ово није дефинисано.
Ова одредба
Директиве препушта
одлуку држави
чланици да је
пренесе, али не
прописује и обавезу
да то учини.
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7.9.

8.1.

Када је кредитним
институцијама, у складу са
националним правом, дозвољено
да послују под различитим
жиговима како је дефинисано у
члану 2 Директиве 2008/95/ЕЗ
Европског Парламента и Савета3,
државе чланице дужне су да
осигурају да депоненти буду
јасно обавештени о томе да
кредитна институција послује
под различитим жиговима и да
се осигурани износ утврђен у
члану 6, ставовима (1), (2) и (3)
ове Директиве, примењује на
агрегиране депозите које
депонент држи код кредитне
институције. Та информација
мора бити укључена у
информације за депонента из
члана 16, и Прилога И уз ову
Директиву.
Системи осигурања депозита
треба да осигурају да износ за
исплату буде стављен на
располагање у року од седам
радних дана од дана када
меродавни управни орган донесе
утврђење наведено у тачки (8)(а)
члана 2, став (1) или када
правосудни орган донесе одлуку
како је наведено у тачки (8)(б)
члана 2, став (1)

Непреносиво

Члан 16.
став 8.
Закона о
осигурању
депозита

Агенција је дужна да у року
од три радна дана од дана
доношења решења
надлежног суда о покретању
поступка стечаја или
ликвидације банке, преко
средстава јавног
информисања и на својој
интернет презентацији,
обавести депоненте о
њиховим правима и
обавезама, датуму

Потпуно
усклађено

3

Direktiva 2008/95/EZ Evropskog Parlamenta i Saveta od 22. oktobra 2008. godine o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na žigove (SL L 299,
8.11.2008. godine, str. 25).
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започињања исплате
осигураних износа, банци
исплатиоцу из става 3 6. овог
члана и месту исплате
осигураних износа и да
омогући депонентима да
располажу средствима
депозита до осигураног
износа у року од седам
радних дана од дана
доношења решења из овог
става.
Непреносиво

8.2.
2.
Међутим, за прелазни
период до 31. децембра 2023.
године, државе чланице могу
утврдити следеће рокове исплате
од највише:
(а) 20 радних дана, до 31.
децембра 2018.;
(б) 15 радних дана од 1. јануара
2019. до 31. децембра 2020.;
(ц) 10 радних дана од 1. јануара
2021. до 31. децембра 2023.

Потпуна усклађеност
са чланом 8. тачка
1.Директиве је већ
обезбеђена.
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8.3.

Државе чланице могу одлучити
да се на депозите из члана 7, став
(3) примењује дужи рок исплате
који не сме бити дужи од три
месеца од дана када меродавни
управни орган донесе утврђење
како је наведено у тачки (8)(а)
члана 2, став (1) или када
правосудни орган донесе одлуку
наведену у тачки (8)(б) члана 2,
став (1).

Непреносиво

Исти коментар као за
члан 8. тачка 2.
Директиве.

8.4.

Током прелазног периода до 31.
децембра 2023. године, када
системи осигурања не могу у
року од седам радних дана
ставити на располагање износ
који је потребно исплатити, они
морају да, у року од пет радних
дана од подношења захтева,
депонентима осигурају приступ
одговарајућем износу њихових
осигураних депозита ради
покривања животних трошкова.
Системи осигурања депозита
одобравају приступ једино
одговарајућем износу из првог
подстава на основу података које
пружа систем осигурања или
кредитна институција.
Одговарајући износ из првог
подстава одузима се од износа
који је потребно исплатити из
члана 7.

Непреносиво

Исти коментар као за
члан 8. тачка 2.
Директиве.
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8.5.

Исплата депозита из ставова 1 и
4 може се одложити ако:
(а)
није сигурно да ли
одређена особа има право на
исплату депозита или је депозит
предмет правног спора;
(б)
је депозит предмет
ограничавајућих мера које су
одредиле националне владе или
међународне институције;
(ц) одступајући од става 9 овог
члана у последња 24 месеца није
било трансакције у односу на
депозит (рачун у мировању);
(д) се износ који треба
исплатити сматра делом
привременог високог салда како
је дефинисано у члану 6, став
(2); или
(е) се износ који треба
исплатити плаћа од стране
система осигурања депозита
државе чланице домаћина у
складу са чланом 14, став (2).

8.6.

Износ који је потребно
исплатити ставља се на
располагање без потребе
подношења захтева систему
осигурања депозита. У ту сврху
кредитна институција доставља
потребне информације о
депозитима и депонентима чим
то од ње затражи СОД.

Члан 8. став
5. Закона о
осигурању
депозита

Банка је дужна да у сваком
тренутку Агенцији или лицу
које поступа у име и за
рачун Агенције достави или
на други начин учини
доступним податке о
депонентима и њиховим
депозитима.

Непреносиво

У овом закону ово
није дефинисано. Ова
одредба Директиве
препушта одлуку
држави чланици да је
пренесе, али не
прописује и обавезу
да то учини.

Делимично
усклађено

У овом закону није
предвиђено
подношење захтева
приликом
остваривања права на
исплату осигураног
износа депозита.
Процедуром којом се
регулише исплата
осигураних износа
депозита дефинисана

Најкас
није
до
трећег
кварта
ла
2021.
год.
према
НПА
А
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Процедура
исплате
осигураних
депозита
О.бр. ОД
40/15 од
4.11.2015.
године
Поступак
код банке
исплатиоца
тачка 2.

8.7.

Сва писана комуникација између
СОД и депонента саставља се:
(а) на службеном језику
институција Уније који користи
кредитна институција која држи
осигурани депозит приликом
писаног обраћања депоненту;

Ради остваривања права на
исплату осигураног износа
депозита депонент је дужан
да уз захтев за исплату стави
на увид надлежном раднику
банке исплатиоца, исправу
којом доказује основаност
потраживања, а којом се, у
складу са Законом, сматрају:
уговор о новчаном депозиту,
уговор о штедном улогу,
уговор о банкарском
текућем рачуну, штедна
књижица, картица текућег
динарског или девизног
рачуна, решење о
наслеђивању и други
валидан документ на основу
које је депонент располагао
средствима депозита у
периоду пре доношења
решења НБС о одузимању
дозволе за рад банци, а који
представља оргиналан
документ издат (потписан и
оверен) од стране банке над
којом је покренут поступак
стечаја или ликвидације пре
одузимања дозволе за рад .

је неопходна
документаација коју
депонент доставља
банци исплатиоцу,
међу којима је и
захтев за исплату.
Подношење захтева
за исплату је
целисходно у циљу
праћења и
евиденције исплата
осигураних депозита,
а пре свега преноса
утврђеног
потраживања
депонената по основу
осигураних депозита
на Агенцију за
намирење из
стечајне/ликвидацио
не масе.

Непреносиво
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или
(б) на службеном језику или
језицима државе чланице у којој
је положен осигурани депозит.
Ако кредитна институција
послује директно у другој
држави чланици у којој није
основала филијале
(подружнице), информације се
достављају на језику који је
депонент одабрао приликом
отварања рачуна.
8.8.

Независно од рока утврђеног у
ставу 1 овог члана, када је
депонент или било која особа
која има право на или интерес у
односу према износима који се
држе на рачуну, оптужена за
кривично дело које произлази из
прања новца у смислу члана 1,
став (2) Директиве 2005/60/ЕЗ
или је с тиме повезана, систем
осигурања депозита може до
доношења
судске
пресуде
суспендовати свако плаћање
депоненту о којем је реч.

Члан 2. став
1. тачка 6.(3)
Закона о
осигурању
депозита

осигурани
депозит
је
депозит физичког лица,
предузетника, микро, малог
и средњег правног лица, који
осигурава Агенција, а који
не обухвата депозите: (1)
правних или физичких лица
повезаних са банком, у
смислу закона којим се
уређују банке, (2) који гласе
на шифру или на доносиоца,
(3) настале као последица
прања
новца
или
финансирања тероризма, у
складу са законом којим се
уређује спречавање прања
новца
и
финансирања
тероризма,
(4)
великих
правних лица, у смислу
закона којим се уређује
рачуноводство, (5) државних
органа
и
организација,
органа аутономне покрајине

Потпуно
усклађено
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или органа јединице локалне
самоуправе, (6) инвеститора,
чија су средства заштићена у
складу са законом којим се
уређује тржиште капитала,
(7)
који
представљају
уговорено
средство
обезбеђења, ако је износ
потраживања банке према
депоненту које је обезбеђено
овим депозитом веће или
једнако износу тог депозита,
(8)
стечајних
и
ликвидационих маса
8.9.

Исплате депозита се не спроводе
ако није било трансакција у
односу на депозит у последња 24
месеца и ако је вредност
депозита
нижа
од
административних
трошкова
који би настали на страни
система осигурања спровођењем
такве исплате

9.1.

Државе чланице осигуравају да
права депонената на накнаду
могу бити предмет правног
спора против система за
осигурање депозита.

Неусклађено

Члан 17.
став 3. и 4
Закона о
осигурању
депозита

Депонент који није сагласан
са
обрачуном
висине
осигураног износа, може се
обратити Агенцији писаним
захтевом за преиспитивање
утврђеног
осигураног
износа.

У Закону о
осигурању депозита
ово није дефинисано.

Најкас
није
до
трећег
кварта
ла
2021.
год.
према
НПА
А

Потпуно
усклађено

Агенција ближе уређује
начин и рок подношења
захтева из става 3. овог
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9.2.

Не доводећи у питање права која
он може имати према
националном законодавству,
СОД који спроводи исплате у
оквиру осигурања депозита
унутар националног оквира има
право на суброгацију у права
депонената у поступцима
ликвидације или реорганизације,
у износу који је једнак њиховим
исплатама депонентима. Ако
систем за осигурање депозита
спроводи исплате у контексту
поступака решавања, укључујући
примену инструмената решавања
или извршавање овлашћења за
решавање кредитних
институција у складу са чланом
11, тај СОД има право да од
одговарајуће кредитне
институције потражује износ
који је једнак његовим
исплатама. То је потраживање
истог нивоа као осигурани
депозити према националним
законима који уређују
уобичајени стечајни поступак
како је утврђен Директивом
2014/59/ЕУ

Члан 18.
Закона о
осигурању
депозита

Члан 19.
став 1. тачка
6. Закона о
стечају и
ликвидацији
банака и
друштава за
осигурање

члана и поступање Агенције
по том захтеву, као и
поступак исплате осигураног
износа.
Потраживања депонената по
основу осигураних ИЗНОСА
депозита преносе се на
Агенцију.
Потраживања из става 1.
овог члана Агенција
намирује из стечајне,
односно ликвидационе масе,
у складу са законом којим се
уређује стечај, односно
ликвидација банака.
Депоненти чија
потраживања од банке
премашују осигурани износ,
разлику између
потраживања и тог износа
намирују у стечајном,
односно ликвидационом
поступку.

Потпуно
усклађено

Стечајни дужник на терет
стечајне масе, као трошкове
поступка, а пре намирења
стечајних поверилаца,
исплаћује: 6) потраживања
Агенције по основу исплате
осигураног износа депозита,
односно осигураног износа
потраживања, у смислу
закона којим се уређује
заштита инвеститора,
заједно с трошковима које
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Агенција има у поступку
исплате тих износа,
потраживања Агенције
настала по основу
коришћења средстава фонда
за осигурање депозита, у
складу са законом којим се
уређују банке, као и
потраживања Републике
Србије по основу
финансирања
реструктурирања банака, у
складу са законом којим се
уређују банке;
Члан 6. став
2. Законa о
осигурању
депозита

Фонд за осигурање депозита
састоји се од:
1) премија које плаћају
банке;
2) прихода од улагања
средстава фонда за
осигурање депозита;
3) средстава остварених
наплатом потраживања
Агенције из стечајне,
односно ликвидационе масе
банке по основу исплате
осигураних износа депозита
са припадајућим
трошковима у вези са
обезбеђењем, управљањем и
исплатом средстава фонда
(трошкови услуга, камата,
накнада и пореза, као и сви
други стварни трошкови које
је Агенција имала при
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9.3.

10.1.

Државе чланице могу
ограничити временски период у
којем депоненти којима систем
за осигурање депозита није
исплатио или признао депозите у
роковима наведеним у члану 8,
ставови (1) и (3) могу
потраживати исплату својих
депозита
Државе чланице треба да
осигурају да системи осигурања
депозита располажу
одговарајућим методима за
утврђивање својих
потенцијалних обавеза.
Расположива финансијска
средства система сразмерна су
тим обавезама.
Системи осигурања депозита

Члан 16.
став 9.
Закона о
осигурању
депозита

Члан 8.став
1-3 Закона о
осигурању
депозита

прибављању средстава ради
исплате осигураних износа
депозита, спровођења те
исплате и наплате средстава
из стечајне односно
ликвидационе масе банке),
односно остварених у
поступку реструктурирања
банке у складу са законом
којим се уређују банке;
4) средстава обезбеђених
задуживањем;
5) средстава из буџета
Републике Србије;
6) донација; и
7) других средстава, у
складу са законом.
Обавеза банке исплатиоца и
Агенције на исплату
средстава депозита до
осигураног износа престаје
истеком рока од три године
од дана доношења решења
надлежног суда о покретању
поступка стечаја или
ликвидације над банком.
Банка је дужна да Агенцији
плаћа премију за осигурање
депозита (у даљем тексту:
премија), на начин и у
роковима које пропише
Агенција.

Потпуно
усклађено

Потпуно
усклађено

АГЕНЦИЈА МОЖЕ
УТВРДИТИ ИЗНОС
ПРЕМИЈЕ НА ОСНОВУ
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прикупљају доступна
финансијска средства путем
премија (доприноса) својих
чланова који се уплаћују
најмање једном годишње. Ово
нема утицаја на евентуално
додатно финансирање из других
извора.

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 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
ОВОГ СТАВА.
Стопа редовне премије
износи највише 0,2%
квартално у односу на
77

78

Члан 12.
ставови 2-5.
Закона о
осигурању
депозита

укупне осигуране
депозите банака.Стопа
редовне премије износи
највише 0,2% квартално У
ОДНОСУ НА УКУПНЕ
ОСИГУРАНЕ ИЗНОСЕ
ДЕПОЗИТА БАНАКА.

Редовну премију Агенција
обрачунава и наплаћује
тромесечно, на основу
просечног стања укупних
осигураних депозита у
банци у претходном
тромесечју које се
утврђује на основу
извештаја банке о
укупним и осигураним
депозитима из члана 8.
став 2. овог закона, у
висини стопе редовне
премије из става 2. овог
члана, на утврђени износ
укупних осигураних
депозита у банци, на
начин и у роковима које
пропише Агенција
сагласно члану 8. став 1.
овог закона
ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН
ПРЕМИЈЕ ИЗРАЧУНАВА
СЕ КАО ПРОСЕЧНО
СТАЊЕ УКУПНИХ
ОСИГУРАНИХ ИЗНОСА
ДЕПОЗИТА У БАНЦИ У
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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
РИЗИКАУ ПОСЛОВАЊУ
БАНАКА,РЕДОВНА
ПРЕМИЈА СЕ
ИЗРАЧУНАВА КАО
ПРОИЗВОД ОСНОВИЦЕ
ЗА ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ,
СТОПЕ РЕДОВНЕ
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ПРЕМИЈЕ ИЗ СТАВА1.
ОВОГ ЧЛАНА И
ПРОЦЕЊЕНОГ ФАКТОРА
РИЗИКА У
ПОСЛОВАЊУСВАКЕ
ПОЈЕДИНАЧНЕ БАНКЕ
КОЈИ АГЕНЦИЈА
УТВРЂУЈЕ У СКЛАДУ СА
МЕТОДОЛОГИЈОМ.
10.2.

Државе чланице треба да
осигурају да, до 3. јула 2024.
године, расположива
финансијска средства једног
система за осигурање депозита
постигну најмање циљни износ
од 0,8 % износа осигураних
депозита његових чланова.
Ако капацитет финансирања не
постигне циљни износ, уплата
премија наставља се најмање
дотле док се поново не постигне
циљни износ.
Ако су, пошто се први пут
постигне циљни износ,
расположива финансијска
средства смањена на мање од две
трећине циљног износа, ниво
редовне премије одређује се тако
да се циљни износ може постићи
у року од шест година.
Редовна премија треба да на
одговарајући начин узме у обзир
фазу пословног циклуса и
могући утицај процикличних
премија приликом одређивања

Члан 23.
Закона о
осигурању
депозита

Агенција је дужна да
обезбеди да закључно са
1. јануаром 2025. године,
износ средстава на рачуну
фонда
за
осигурање
депозита
достигне
најмање ниво од 5%
укупних
осигураних
депозита у банкарском
систему и да, сходно томе,
одређује стопу редовне
премије.
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.

Делимично
усклађено

Није дефинисано
Потпу
поступање код
на
ситуације када се
усклађ
први пут постигне
еност
циљни изностако да према
се ниво редовне
НПА
премије одређује на
А
начин да се циљни
предв
износ може постићи у иђена
року од шест година
је за
(када су расположива
III
финансијска
кварта
средствасмањена на
л
мање од две трећине 2021.г
циљног износа)
.

80

81
годишњих премија у контексту
овог члана.
Државе чланице могу продужити
почетни период из првог
подстава на највише четири
године ако је систем за
осигурање депозита спровео
кумулативне исплате које
премашују 0,8 % осигураних
депозита.
10.3.

Расположива финансијска
средства која се морају узети у
обзир како би се постигао циљни
износ могу обухватати обавезе
плаћања. Укупни удео обавеза
плаћања не сме да премаши 30 %
укупног износа расположивих
финансијских средстава
прикупљених у складу са овим
чланом.
Како би се осигурала доследна
примена ове Директиве, ЕБА ће
објавити смернице за обавезе
плаћања.

Непреносиво

Дискрециона одредба

10.4.

Независно од става 1 овог члана,
држава чланица може, у циљу
испуњавања својих обавеза
према том ставу, прикупити
расположива финансијска
средства путем обавезних
премија које кредитне
институције уплаћују у постојеће
системе обавезних премија које
је држава чланица успоставила

Непреносиво

Дискрециона одредба
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на својој државној територији
ради покривања трошкова
повезаних са системским
ризиком, затварањем и
решавањем кредитних
институција.
Системи осигурања депозита
имају право на износ једнак
износу таквих премија до
циљног износа одређеног у ставу
2 овог члана, који ће држава
чланица на захтев одмах ставити
на располагање тим системима
осигурања, и то искључиво за
употребу у сврхе предвиђене
чланом 11.
Системи осигурања депозита
имају право на тај износ једино
ако надлежни орган сматра да
они не могу прикупити ванредне
премије од својих чланова, а
систем осигурања депозита тај
износ мора исплатити из премија
својих чланова у складу са
чланом 10, ставовима (1) и (2).
10.5.

Доприноси аранжманима за
финансирање решавања у оквиру
поглавља VII Директиве
2014/59/ЕУ, укључујући
расположива финансијска
средства која треба узети у обзир
како би се постигао циљни износ
аранжмана за финансирање
решавања институција према
члану 102, став (1) Директиве

Неусклађено

Законским оквиром
није предвиђено
оснивање посебног
фонда за решавање
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2014/59/ЕУ, не обрачунавају се у
односу на постизање циљног
износа.
10.6.

Одступајући од става 2, државе
чланице могу, ако је то
оправдано и уз дозволу
Комисије, одобрити најмањи
циљни износ који је нижи од
циљног износа наведеног у ставу
2, ако су испуњени следећи
услови:
(а)
смањење се заснива на
претпоставци да није вероватно
да ће се значајан удео
расположивих финансијских
средстава корисити за мере у
сврху заштите обухваћених
депонената, осим оних
предвиђених у члану 11, ставови
(2) и (6); и
(б)
банкарски сектор у којем
делују кредитне институције
повезане са системом осигурања
депозита карактерише висок
степен концентрације у којем
велику количину имовине држи
мали број кредитних институција
или група банака, које су
предмет надзора на
консолидованој основи, за које
је, с обзиром на њихову
величину, вероватно да ће бити
предмет поступака решавања у
случају њиховог затварања,
односно пропасти.

Непреносиво

Дискрециона одредба
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Тај снижени циљни ниво не сме
бити нижи од 0,5 % од
осигураних депозита.
10.7.

Расположива финансијска
средства система осигурања
депозита улажу се на начин који
носи ниске ризике и који је
довољно разноврстан.

Члан 7. став
4. Закона о
осигурању
депозита

Средства
фонда
за
осигурање депозита улажу
се на начин којим се умањује
ризик, одржава ликвидност
овог фонда и остварују
одговарајући приходи.

Потпуно
усклађено

10.8.1.

Ако расположива финансијска
средства СОД нису довољна за
исплату депонената у тренутку
када депозити нису на
располагању, његови чланови
плаћаће ванредне премије које не
прелазе 0,5 % њихових
осигураних депозита по
календарској години. У
изузетним околностима и уз
сагласност надлежних органа,
систем осигурања депозита може
захтевати плаћање виших
премија.

Члан 13.
ставови од
1-3 Закона о
осигурању
депозита

Ако средства фонда за
осигурање депозита нису
довољна за исплату
осигураних износа или за
друге намене утврђене у
члану 6. овог закона,
допунска средства
обезбеђују се наплатом
ванредне премије, на основу
одлуке Агенције.

Делимично
Потпуно
усклађено

Збир стопа ванредних
премија у току једне
календарске године износи
највише 0,4% 0,5%.
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 2
ОВОГ ЧЛАНА, АГЕНЦИЈА
МОЖЕ ДОНЕТИ ОДЛУКУ
О ВИШОЈ СТОПИ
ВАНРЕДНЕ ПРЕМИЈЕ, УЗ
ПРЕТХОДНУ
САГЛАСНОСТ НАРОДНЕ
БАНКЕ СРБИЈЕ, ТАКО ДА
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10.8.2.

Надлежна институција може
делимично или у целости,
одложити плаћање ванредних еxпост премија систему
осигурања, ако би плаћање тих
премија угрозило ликвидност
или солвентност кредитних
институција. Такво одлагање
одобрава се на период од
најдуже шест месеци, али се
може обновити на захтев
кредитне институције. Премије
одложене у складу са овим
ставом плаћају се касније, у
тренутку када такво плаћање
више не угрожава ликвидност
или солвентност кредитне
институције.

Члан 13.
ставови 5-7
овог закона

ЗБИР СТОПА ВАНРЕДНИХ
ПРЕМИЈА У ТОКУ ЈЕДНЕ
КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ
ИЗНОСИ НАЈВИШЕ ДО
1%.
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
МОЖЕ, ДЕЛИМИЧНО ИЛИ
У ЦЕЛОСТИ, ОДЛОЖИТИ
ПЛАЋАЊЕ ВАНРЕДНЕ
ПРЕМИЈЕ БАНЦИ АКО БИ
ПЛАЋАЊЕ ВАНРЕДНЕ
ПРЕМИЈЕ УГРОЗИЛО
ЛИКВИДНОСТ ИЛИ
СОЛВЕНТНОСТ БАНКЕ.

Неусклађено
Потпуно
усклађено

ОДЛУКА ИЗ СТАВА 5.
ОВОГ ЧЛАНА ДОНОСИ СЕ
НА ЗАХТЕВ БАНКЕ, НА
ПЕРИОД НЕ ДУЖИ ОД
ШЕСТ МЕСЕЦИ, УЗ
МОГУЋНОСТ ДА СЕ ТАЈ
ЗАХТЕВ ПОНОВО
ПОДНЕСЕ.
АКО ЈЕ ПЛАЋАЊЕ
ВАНРЕДНЕ ПРЕМИЈЕ
ОДЛОЖЕНО У СКЛАДУ
СА СТАВОМ 5. ОВОГ
ЧЛАНА, БАНКА ЈЕ
ДУЖНА ДА ПО ИСТЕКУ
ПЕРИОДА НА КОЈИ ЈЕ ТО
ПЛАЋАЊЕ ОДЛОЖЕНО
ПЛАТИ ИЗНОС
ОДЛОЖЕНЕ ВАНРЕДНЕ
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10.9.

Државе чланице треба да
осигурају да системи осигурања
депозита располажу
одговарајућим алтернативним
аранжманима финансирања који
би им омогућили прибављање
краткорочних финансијских
средстава за измирење
потраживања испостављених
тим системима осигурања.

Члан 14.
Закона о
осигурању
депозита

ПРЕМИЈЕ.
Ако Агенција процени да
средства фонда неће бити
довољна за исплату
осигураних износа или за
друге намене утврђене у
члану 6. овог закона,
допунска средства Агенција
обезбеђује:
1) из буџета Републике
Србије;
2) задуживањем Агенције у
земљи и иностранству уз
гаранцију Републике Србије;
3) издавањем дужничких
хартија од вредности уз
гаранцију Републике Србије;
4) из других извора
средстава које је за ову
намену обезбедила
Република Србија.

Потпуно
усклађено

Одлуку о обезбеђењу
средстава из става 1. овог
члана доноси Влада на
захтев Агенције, уз
претходно прибављено
мишљење министарства
надлежног за послове
финансија.
10.10

Државе чланице треба да, до 31.
марта сваке године, обавесте
ЕБА о износу осигураних
депозита у својој држави
чланици и о износу

Непреносиво

Р.Србија тренутно
није држава чланица

Потпу
на
усклађ
еност
према
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расположивих финансијских
средстава својих система на дан
31. децембар претходне године

НПА
А
предв
иђена
је за
III
кварта
л
2021.г

11.1.

Финансијска средства из члана
10 првенствено се користе како
би се исплатили депоненти на
основу ове Директиве.

Члан 6. став
3. тачка 1.
Закона о
осигурању
депозита

11.2.

Финансијска средства система
осигурања депозита користе се
за финансирање решавања
кредитних институција у складу
са чланом 109 Директиве
2014/59/ЕУ. Тело надлежно за
решавање ће, после консултација
са системом за осигурање
депозита, одредити износ за који
систем осигурања одговара.
Државе чланице могу дозволити
систему осигурања депозита
коришћење расположивих
финансијских средстава за
алтернативне мере ради
спречавања пропасти кредитне
институције, ако су испуњени
следећи услови:
(а) орган надлежан за
решавање није предузео никакву
активност у циљу решавања на

Члан 6. став
3. тачка 2.
Закона о
осигурању
депозита

11.3.

Средства фонда за
осигурање депозита користе
се за:
1) исплату осигураних
износа у случају стечаја или
ликвидације банке
Средства фонда за
осигурање депозита користе
се за:
2) финансирање поступка
реструктурирања банке, у
обиму и под условима
утврђеним законом којим се
уређују банке

Потпуно
усклађено

Потпуно
усклађено

Непреносиво

Дискрециона одредба
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основу
члана 32 Директиве 2014/59/ЕУ;
(б) систем осигурања има на
располагању одговарајуће
системе и поступке за одабир и
спровођење алтернативних мера
те за праћење повезаних ризика;
(ц) трошкови мера не
премашују трошкове
испуњавања законског или
уговорног мандата система
осигурања депозита;
(д)
коришћење
алтернативних мера од стране
СОД повезано је са условима
наметнутим кредитној
институцији која се помаже, и
укључује, као минимум, строже
праћење ризика и већу проверу
права за систем осигурања
депозита;
(е)
коришћење
алтернативних мера од стране
система осигурања повезано је
са обавезама кредитне
институције којој се пружа
подршка ради осигуравања
приступа осигураним
депозитима;
(ф) способност повезаних
кредитних институција да плате
ванредне премије у складу са
ставом 5 овог члана потврђује се
проценом надлежног органа.
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Систем осигурања депозита се
консултује са институцијом
надлежном за решавање и
надлежним органом о мерама и
условима наметнутим кредитној
институцији.
11.4.

Алтернативне мере, како су
наведене у ставу 3 овог члана, не
примењују се ако надлежни
орган после консултовања са
институцијом надлежном за
решавање, сматра да су
испуњени услови за меру
решавања у оквиру члана 27,
став (1) Директиве 2014/59/ЕУ.

Непреносиво

Дискрециона мера

11.5.

Ако се распложива финансијска
средства користе у складу са
ставом 3 овог члана, повезане
кредитне институције ће систему
осигурања одмах осигурати
средства која се користе за
алтернативне мере, према
потреби у облику ванредних
премија ако:
(а) се укаже потреба за
исплатом осигураних
депонената и ако распложива
средства СОД износе мање од
две трећине циљног износа;
(б) расположива финансијска
средства падну испод 25 %
циљног износа.

Непреносиво

Дискрециона мера
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11.6.

Државе чланице могу одлучити
да се расположива финансијска
средства могу користити и за
финансирање мера да би се
депонентима очувао приступ
осигураним депозитима,
укључујући пренос имовине и
обавеза те пренос депозита, у
контексту националног стечајног
поступка, под условом да
трошкови које сноси систем
осигурања не премашују нето
износ накнаде осигураним
депонентима у дотичној
кредитној институцији.

Члан 128ж
став 4., члан
128ф и члан
128ћ став 5.
Закона о
банкама

Ради утврђивања да ли је
рестуктурирање у јавном
интересу, а узимајући у
обзир процену из члана 128з
овог закона извршену пре
реструктурирања
банке,
Народна банка Србије је
дужна нарочито да изради
извештај о тесту најмањих
трошкова, којим је утврђено
да ли би спровођење
рпоступка реструктурирања
и
примена
појединих
инструмената
и
мера
реструктурирања
били
целисходнији у односу на
спровођење стечајног или
ликвидационог поступка над
банком, нарочито узимајући
у обзир могуће трошкове
исплате осигураних депзита
и
одобравања
ванредне
финансијске подршке, као и
ограничења
прописана
чланом 128х овог закона.

Потпуно
усклађено

Средства за финансирање
реструктурирања
банке
обезбеђују се из фонда за
осигурање
депозита,
у
складу с чланом 128х овог
закона, а ако та средства
нису довољна, из средстава
финансијске покршке коју,
под ускловима из овог члана
може обезбедити Република
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Србија. Ако средства фонда
за осигурање депозита нису
довољна за финансирање
реструктурирања банке, на
основу ивештаја о тесту
најмањих трошкова из члана
128ж став 7 овог закона,
Народна
банка
Србије
доставља
министарству
надлежном
за
послове
финансија захтев за давање
позитивног мишљења о
обезбеђивању
средстава
финансијске подршке из
става 1 овог члана, који
садржи износ, начин и рок у
којем
је
потребно
обезбедити
финансијску
подршку.
Ако се проценом из става 1.
овог члана утврди да су
акционар или поверилац
банке, односно фонд за
осигурање
депозита
у
поступку реструктурирања
претрпели веће губитке од
губитака које би претрпели у
стечајном поступку – ова
лица
имају
право
на
надокнаду разлике до висине
губитака које би претрпели у
стечајном
поступку
из
средстава
за
реструктурирање банке која
обезбеђује
Република
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Србија, на основу одлуке
Владе Републике Србије.
12.1.

Државе чланице могу системима
осигурања депозита дозволити
да позајмљују средства другим
системима унутар Уније на
добровољној основи, ако су
испуњени следећи услови:
(а)
да систем осигурања који
прима позајмицу није у стању да
испуњава своје обавезе према
члану 9, став (1) услед
недостатка распложивих
финансијских средстава из члана
10;
(б) да се систем осигурања
који прима позајмицу користи
ванредним премијама из члана
10, став (8);
(ц)
систем осигурања који
прима позајмицу преузима
правну обавезу да ће се
позајмљена средства користити
за исплату потраживања према
члану 9, став (1);
(д) систем осигурања који
прима зајам тренутно не
подлеже обавези отплате зајма
другим системима у складу са
овим чланом;
(е) систем осигурања који
прима зајам наводи тражени
износ новца;

Непреносиво

Дискрециона одредба
Р. Србија тренутно
није чланица ЕУ.

(ф) да укупни позајмљени
износ не премашује 0,5 %
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осигураних депозита система
осигурања депозита који прима
зајам;
(г)
систем осигурања који
прима зајам без одлагања
обавештава ЕБА и наводи
разлоге због којих сматра да су
услови наведени у овом ставу
испуњени, те тражени износ
новца.
12.2.

За зајам ће важити следећи
услови:
(а)
СОД који прима зајам
мора га отплатити у року од пет
година. Он може отплатити зајам
у годишњим ратама. Камате
доспевају тек у време отплате;
(б)
каматна стопа мора бити
одређена барем у висини
каматне стопе Европске
централне банке за могућност
граничне позајмице током
кредитног периода;

Непреносиво

Одредба 12.1. на коју
се односи одредба
12.2. је дискрециона
одредба.

Непреносиво

Одредба 12.1. на коју
се односи одредба
12.3. је дискрециона
одредба.

(a) СОД који даје зајам мора
да обавести ЕБА о
почетној каматној стопи
и о трајању зајма.
12.3.

Државе чланице треба да се
постарају да премије које
наплаћује систем осигурања који
прима зајам буду довољне за
враћање позајмљеног износа, и
да се, што је пре могуће, поново
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успостави циљни износ.
13.1.

Премије (доприноси) који се
плаћају системима осигурања
депозита наведени у члану 10
темеље се на износу осигураних
депозита и степену ризика који
сноси одговарајући члан
система.
Државе чланице могу
предвидети ниже премије за
нискоризичне секторе који су
уређени националним правом.

Члан 8. став
2 и 3 Закона
о осигурању
депозита

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 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 ОВОГ
СТАВА.

Делимично
Потпуно
усклађено

Редовну премију Агенција
обрачунава и наплаћује
тромесечно,
на
основу
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члан 12. став
3. и став 5.
овог закона

просечног стања укупних
осигураних депозита у банци
у претходном тромесечју
које се утврђује на основу
извештаја банке о укупним и
осигураним депозитима из
члана 8. став 2. овог закона,
у висини стопе редовне
премије из става 2. овог
члана, на утврђени износ
укупних
осигураних
депозита у банци, на начин и
у роковима које пропише
Агенција сагласно члану 8.
став 1. овог закона.
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.
У СЛУЧАЈУ ПРИМЕНЕ
ОБРАЧУНА ПРЕМИЈЕ НА
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ОСНОВУ НИВОА РИЗИКА
У ПОСЛОВАЊУ БАНАКА,
РЕДОВНА ПРЕМИЈА СЕ
ИЗРАЧУНАВА КАО
ПРОИЗВОД ОСНОВИЦЕ
ЗА ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ,
СТОПЕ РЕДОВНЕ
ПРЕМИЈЕ ИЗ СТАВА1.
ОВОГ ЧЛАНА И
ПРОЦЕЊЕНОГ ФАКТОРА
РИЗИКА У
ПОСЛОВАЊУСВАКЕ
ПОЈЕДИНАЧНЕ БАНКЕ
КОЈИ АГЕНЦИЈА
УТВРЂУЈЕ У СКЛАДУ СА
МЕТОДОЛОГИЈОМ.
13.2.

Системи осигурања депозита
могу користити своје сопствене
методе засноване на ризику за
утврђивање и обрачунавање
премија заснованих на ризику
које плаћају њихови чланови.
Обрачун премија треба да буде
сразмеран ризику који сносе
чланови, и њиме треба се узму у
обзир и профили ризика
различитих пословних модела.
Ти методи могу узети у обзир и
активу биланса стања и
показатеље ризика, попут
адекватности капитала,
квалитета и ликвидности
имовине.
Сваки метод одобрава надлежни

Члан 8. став
2. и

члан 12 став
5. и

АГЕНЦИЈА МОЖЕ
УТВРДИТИ ИЗНОС
ПРЕМИЈЕ НА ОСНОВУ
НИВОА РИЗИКА У
ПОСЛОВАЊУ БАНАКА
ПРИМЕНОМ
МЕТОДОЛОГИЈЕ.

Потпуно
усклађено

У СЛУЧАЈУ ПРИМЕНЕ
ОБРАЧУНА ПРЕМИЈЕ НА
ОСНОВУ НИВОА
РИЗИКАУ ПОСЛОВАЊУ
БАНАКА, РЕДОВНА
ПРЕМИЈА СЕ
ИЗРАЧУНАВА КАО
ПРОИЗВОД ОСНОВИЦЕ
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орган у сарадњи са именованим
органом. ЕБА треба да буде
обавештена о одобреним
методима.

ЗА ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ,
СТОПЕ РЕДОВНЕ
ПРЕМИЈЕ ИЗ СТАВА1.
ОВОГ ЧЛАНА И
ПРОЦЕЊЕНОГ ФАКТОРА
РИЗИКА У
ПОСЛОВАЊУСВАКЕ
ПОЈЕДИНАЧНЕ БАНКЕ
КОЈИ АГЕНЦИЈА
УТВРЂУЈЕ У СКЛАДУ СА
МЕТОДОЛОГИЈОМ.
члан 2. став
1. тачка 9)
Закона о
осигурању
депозита

13.3.

Да би се осигурала доследна
примена ове Директиве, ЕБА ће
до 3. јула 2015. године објавити
смернице у складу са чланом 16
Уредбе (ЕУ), бр. 1093/2010
којима се ближе утврђују методи
обрачунавања премија које се
плаћају системима осигурања у
складу са ставовима 1 и 2 овог
члана.

МЕТОДОЛОГИЈА ЈЕ
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА
ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ
ОСИГУРАЊА ДЕПОЗИТА
НА ОСНОВУ НИВОА
РИЗИКА У ПОСЛОВАЊУ
БАНАКА КОЈУ
ДОНОСИУПРАВНИ
ОДБОР АГЕНЦИЈЕ УЗ
ПРЕТХОДНУ
САГЛАСНОСТ НАРОДНЕ
БАНКЕ СРБИЈЕ
Непреносиво

Овај члан Директиве
се односи на обавезе
и поступање ЕБА.
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То посебно обухвата формулу за
обрачун, посебне показатеље,
категорије ризика за чланове,
прагове за пондере ризика
додељене појединим
категоријама ризика те друге
потребне елементе.
До 3. јула 2017. године и барем
сваких пет година после тога,
ЕБА ће преиспитивати смернице
о методима заснованим на
ризику или алтернативним
методима заснованим на
сопственом ризику које
примењују системи осигурања
депозита.
14.1.

Системи осигурања депозита
осигуравају депоненте у
филијалама (подружницама) које
су у другим државама чланицама
основале кредитне институције
које су чланови система
осигурања.

Члан 3. став
3. Закона о
осигурању
депозита

Филијала домаће банке у
иностранству дужна је да, на
основу одлуке Народне
банке Србије, депозите
физичких лица,
предузетника и малих и
средњих правних лица
осигура код Агенције у
случају:
1) када у земљи у којој
обавља делатност није
осигурала депозите;
2) када је у земљи у којој
обавља делатност осигурала
депозите а Народна банка
Србије утврди и објави на
својој интернет презентацији
да је тај систем неповољнији

Потпуно
усклађено
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за депонента од система
осигурања депозита
утврђеног овим законом
14.2.

Депоненте у филијалама које су
основале кредитне институције у
другој држави чланици
исплаћује систем осигурања у
држави чланици домаћину (хост
Мембер Стате) у име система
осигурања депозита у матичној
држави чланици. Систем
осигурања државе чланице
домаћина врши исплате у складу
с упутствима система осигурања
матичне државе чланице. СОД
државе чланице домаћина не
сноси никакву одговорност за
деловање у складу са упутствима
система осигурања матичне
државе чланице. СОД матичне
државе чланице обезбеђује
потребно финансирање пре
исплате и надокнађује систему
осигурања државе чланице
домаћина настале трошкове.
СОД државе чланице домаћина
такође пружа информације
депонентима о којима је реч у
име СОД матичне државе
чланице, те има право да прима
дописе од тих депонената у име
система осигурања матичне
државе чланице.

Неусклађено

У српском
Потпу
законодавству не
на
постоје филијале
усклађ
страних банака. Све
еност
банке са иностраним према
власништвом се
НПА
оснивају као посебна
А
правна лица (Закон о предв
банкама)
иђена
Овај закон не
је за
предвиђа регулисање
III
односа између земље кварта
домаћина и матичне
л
земље у погледу
2021.г
исплате одигураних
депозита

14.3.

Ако кредитна институција
престане да буде члан СОД и

Неусклађено

Овај закон не
предвиђа поступање

Потпу
на
99
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придружи се другом систему
осигурања депозита, премије,
уплаћене током 12 месеци који
претходе престанку чланства, уз
изузеће ванредних доприноса у
оквиру члана 10, став (8),
преносе се у други СОД. Ово се
не примењује ако је кредитна
институција искључена из
система осигурања депозита у
складу са чланом 4, став (5).
Ако се неке активности кредитне
институције пренесу у неку
другу државу чланицу и тако
постану предмет неког другог
система осигурања, премије које
је та кредитна институција
уплатила током 12 месеци који
претходе преносу, осим
ванредних премија у складу са
чланом 10, став (8), преносе се у
други СОД сразмерно износу
пренесених осигураних
депозита.
14.4.

Државе чланице осигуравају да
СОД матичне државе чланице
размењује информације из члана
4, став (7) или ставова (8) и (10) с
онима у државама чланицама
домаћинима. Примењују се
ограничења утврђена тим
чланом.
Ако кредитна институција

Неусклађено

са уплаћеним
премијама система
осигурања депозита
након престанка
чланства у једном
систему и
придруживања
другом систему,
будући да нема више
система осигурања
депозита, већ само
један у П. Србији где
је чланство обавезно
и нема престанка
чланства

усклађ
еност
према
НПА
А
предв
иђена
је за
III
кварта
л
2021.г

Овај закон не
предвиђа размену
информација система
осигурања депозита
и пренос обавезе
плаћања примија
након престанка
чланства у једном
систему и
придруживања

Потпу
на
усклађ
еност
према
НПА
А
предв
иђена
је за
100
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намерава да изврши пренос из
једног система осигурања у
други у складу са овом
Директивом, она о тој својој
намери мора да обавести
најмање шест месеци унапред.
Током тог периода, кредитна
институција је и даље обавезна
да доприноси свом првобитном
систему осигурања депозита у
складу са чланом 10, како у
смислу еx-анте, тако и у смислу
еx-пост финансирања.
14.5.

Ради олакшавања делотворне
сарадње између система
осигурања депозита, а нарочито
с обзиром на овај члан и члан 12,
системи осигурања депозита
или, према потреби, именована
тела, треба да имају писане
споразуме о сарадњи. У тим се
споразумима узимају у обзир
захтеви утврђени у члану 4, став
(9).
Именовани орган обавештава
ЕБА о постојању и садржају
таквих споразума, те ЕБА може
саопштити мишљења у складу са
чланом 34 Уредбе (ЕУ) бр.
1093/2010. Ако надлежни органи
или системи осигурања не могу
постићи договор или ако постоји
спор око тумачења неког
споразума, било која страна

Неусклађено

другом систему. У Р.
Србији нема
филијала страних
банака, све банке се
оснивају као посебна
правна лица.

III
кварта
л
2021.г

Овај закон не
предвиђа израду
споразума о сарадњи
у смислу члана 12. и
члана 14. Директиве

Потпу
на
усклађ
еност
према
НПА
А
предв
иђена
је за
III
кварта
л
2021.г
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може упутити питање ЕБА-и у
складу са чланом 19 Уредбе (ЕУ)
бр. 1093/2010, а ЕБА поступа у
складу са тим чланом.

14.6.

14.7.

Изостанак таквог споразума не
утиче на потраживања
депонената у складу са чланом 9,
став
(1) или кредитних институција у
оквиру става 3 овог члан
Државе чланице осигуравају
постојање одговарајућих
поступака како би се системима
осигурања депозита омогућила
размена информација и ефикасно
комуницирање с другим
системима осигурања, њиховим
придруженим кредитним
институцијама и одговарајућим
надлежним и именованим
органима у оквиру њиховог
сопствених јурисдикција или с
другим агенцијама на
прекограничној основи, према
потреби.
ЕБА и надлежни, те именовани
органи међусобно сарађују и
врше своја овлашћења у складу
са одредбама ове Директиве и
Уредбе (ЕУ) бр. 1093/2010.
Државе чланице обавештавају
Комисију и ЕБА о идентитету
свог именованог органа до 3.
јула 2015. године.

Члан 25 став
4 Закона о
Агенцији за
осигурање
депозита

Изузетно од става 2. овог
члана, Агенција може
податке и документе из става
1. тог члана учинити
доступним домаћим и
страним регулаторним
телима, под условом да их та
регулаторна тела користе
искључиво у сврхе за које су
прибављени.

Потпуно
усклађено

Непреносиво

Овај члан Директиве
се односи на обавезе
и поступање ЕБА.
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14.8.

При анализи системског ризика у
вези са системима за осигурање
депозита, ЕБА сарађује са
Европским одбором за системске
ризике (ЕСРБ), који је основан
Уредбом (ЕУ) бр. 1092/2010
Европског Парламента и Савета4.

Непреносиво

Овај члан Директиве
се односи на обавезе
и поступање ЕБА.

15.1.

Државе чланице проверавају да
ли филијале, које је на њиховој
територији основала нека
кредитна институција са
седиштем ван ЕУ, имају заштиту
једнаку оној која је прописана
овом Директивом.
Ако заштита није исте
вредности, државе чланице могу,
придржавајући се члана 47, став
(1) Директиве 2013/36/ЕУ,
утврдити да филијале које је
основала кредитна институција
са седиштем ван ЕУ морају
приступити систему осигурања
депозита који делује унутар
њихове територије.

Нeусклађено

У српском
законодавству не
постоје филијале
страних банака. Све
банке са иностраним
власништвом се
оснивају као посебна
правна лица.

Потпу
на
усклађ
еност
према
НПА
А
предв
иђена
је за
III
кварта
л
2021.г

Приликом вршења провере
предвиђене у првом подставу
овог става, државе чланице
проверавају да ли депоненти
уживају најмање једнак степен
покрића (осигурани износ) и
4

Uredba (EU) br. 1092/2010 Evropskog Parlamenta i Saveta od 24. novembra 2010. godine o makroprudencijalnom nadzoru finansijskog sistema Evropske
Unije i osnivanju Evropskog odbora za sistemske rizike (European Systemic Risk Board) (SL L 331, 15.12.2010. godine, str. 1).
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обухват осигурања како је
предвиђено овом Директивом.
15.2.

Свака филијала коју је основала
кредитна институција са
седиштем ван ЕУ и која није
члан СОД активног у држави
чланици пружиће све релевантне
информације у вези са
аранжманима осигурања за
депозите постојећих и
потенцијалних депонената у тој
филијали.

Неусклађено

У српском
законодавству не
постоје филијале
страних банака. Све
банке са иностраним
власништвом се
оснивају као посебна
правна лица.

15.3.

Информације наведене у ставу 2
морају бити доступне на језику
који је договорен између
депонента и кредитне
институције приликом отварања
рачуна или на службеном језику
или језицима државе чланице у
којој је та филијала основана на
начин који прописује
национално право. Информације
морају бити јасне и разумљиве.

Неусклађено

У српском
законодавству не
постоје филијале
страних банака. Све
банке са иностраним
власништвом се
оснивају као посебна
правна лица.

16.1.

Државе чланице треба да
осигурају да кредитне
институције, постојећим и
потенцијалним депонентима,
ставе на располагање

Члан 19.
Закона о
осигурању
депозита

Банка је дужна да
депонентима и
заинтересованим лицима
пружи информације о
осигурању депозита

Потпуно
усклађено

Потпу
на
усклађ
еност
према
НПА
А
предв
иђена
је за
III
кварта
л
2021.г
Потпу
на
усклађ
еност
према
НПА
А
предв
иђена
је за
III
кварта
л
2021.г
Потпу
на
усклађ
еност
према
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информације потребне за
идентификацију система
осигурања депозита, чији су
чланови институција и њене
филијале унутар Уније. Државе
чланице осигуравају да кредитне
институције обавесте постојеће и
потенцијалне депоненте о
примењивим изузецима од
заштите од стране система за
осигурање депозита

16.2.

Пре склапања уговора о
примању депозита депонентима
се пружају информације из ст. 1.
Они потврђују пријем тих
информација. У ту сврху
користи се предложак
(темплате) из Прилога.

утврђене овим законом, а
посебно информације о
висини и начину исплате
осигураног износа.

НПА
А
предв
иђена
је за
III
кварта
л
2021.г

Информације из става 1.
овог члана морају бити
разумљиве и доступне у
писаној форми.
Информације из става 1.
овог члана банка не може
употребљавати у рекламне
сврхе, нити на начин који
угрожава стабилност
банкарског система и
поверење депонената.

Члан 19.
ставови 1-2 ,
4. Закона о
осигурању
депозита

Банка је дужна да
депонентима и
заинтересованим лицима
пружи информације о
осигурању депозита
утврђеном овим законом, а
посебно информације о
висини и начину исплате
осигураног износа.
Информације из става 1.
овог члана морају бити
разумљиве и доступне у
писменој форми.
Начин пружања и садржину
информација из става 1. овог
члана Агенција уређује
посебним прописом.

Делимично
усклађено

Правилником о
начину пружања и
садржини
информација о
осигурању депозита
који банке дају
клијентима („Сл.
гласник РС“ бр.
94/15) предвиђено је
да банке уручују
брошуру о
осигурању депозита
депонентима и да
депоненти писмено
потврђују њихов
пријем.

Потпу
на
усклађ
еност
према
НПА
А
предв
иђена
је за
III
кварта
л
2021.г
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16.3.

Потврда о прихватљивости
депозита доставља се
депонентима на њиховим
изводима рачуна, укључујући
упућивање на информативну
брошуру наведену у Прилогу 1.
На информативној брошури
наводи се адреса интернет
презентације релевантног
система за осигурање депозита.
Информативна брошура из
Прилога И доставља се
депоненту најмање једном
годишње.
Интернет презентација система
осигурања депозита садржи све
неопходне информације за
депоненте, а нарочито
информације о одредбама у вези
са поступком и условима
осигурања депозита како је
предвиђено у оквиру ове
Директиве.

16.4.

Информације из става 1 морају
бити доступне на начин
прописан националним правом
на језику који је договорен
између депонента и кредитне
институције приликом отварања
рачуна или на службеном језику
или језицима државе чланице у
којој је филијала основана.

Члан 19.
ставови 1-2
,4. Закона о
осигурању
депозита

Банка је дужна да
депонентима и
заинтересованим лицима
пружи информације о
осигурању депозита
утврђеном овим законом, а
посебно информације о
висини и начину исплате
осигураног износа.
Информације из става 1.
овог члана морају бити
разумљиве и доступне у
писменој форми.
Начин пружања и садржину
информација из става 1. овог
члана Агенција уређује
посебним прописом.

Делимично
усклађено

Овим законом није
предвиђено да се
пропише да се
потврда о
прихватљивости
депозита доставља
депонентима на
њиховим изводима
рачуна.

Потпу
на
усклађ
еност
према
НПА
А
предв
иђена
је за
III
кварта
л
2021.г

Непреносиво

У српском
законодавству не
постоје филијале
страних банака. Све
банке са иностраним
власништвом се
оснивају као посебна
правна лица. Све
инфорамције
доступне су стога на
српском језику и

Потпу
на
усклађ
еност
према
НПА
А
предв
иђена
је за
III
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енглеском језику
(брошура/сајт)
16.5.

16.6.

При оглашавању, државе
чланице ограничавају примену
информација из ставова 1, 2 и 3
на чињенично упућивање на
систем осигурања депозита
којим се гарантује за производ на
који се оглас односи и на све
додатне информације које се
траже у складу са националним
правом.
Такве информације могу
обухватати и чињенични опис
функционисања система
осигурања, али не смеју
садржавати упућивање на
неограничено осигурање
депозита.

Члан 19.
ставови 3-4
Закона о
осигурању
депозита

У случају спајања односно
припајања, претварања фирми
ћерки у филијале или сличних
операција, депоненте треба о
томе обавестити најмање месец
дана пре него што таква
операција почне да производи
правно дејство, осим ако
надлежни орган дозволи краћи
рок из разлога повезаних са
чувањем пословне тајне или
одржавањем финансијске
стабилности.
После обавештења о спајању
односно припајању, или сличној

Члан 16.
ставови 3-4
Закона о
осигурању
депозита

Информације из става 1.
овог члана банка не може
употребљавати у рекламне
сврхе, нити на начин који
угрожава стабилност
банкарског система и
поверење депонената.

кварта
л
2021.г

Потпуно
усклађено

Начин пружања и садржину
информација из става 1. овог
члана Агенција уређује
посебним прописом

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,
ОДНОСНОПРИПАЈАЊА
БАНАКА,У РОКУ ОД 6

Неусклађено
Потпуно
усклађено
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операцији, депоненти имају на
располагању рок од три месеца
да, без обавезе плаћања пенала,
повуку или у другу кредитну
институцију пренесу своје
прихватљиве депозите,
укључујући све обрачунате
камате и накнаде ако они у
тренутку извршења операције
премашују осигурани износ
(износ покрића) на основу члана
6.

16.7.

16.8.

Државе чланице осигуравају да
кредитна институција, у случају
свог повлачења или искључења
из СОД, обавести своје
депоненте о томе у року од
наредних месец дана.
Ако депонент користи интернет
банкарство, информације које
треба да буду објављене према
овој Директиви се могу
саопштити електронским путем.
Онда када депонент то затражи,
оне се саопштавају у штампаном
облику.

МЕСЕЦИ ОД ДАНА
СПАЈАЊА, ОДНОСНО
ПРИПАЈАЊА.
НАЈКАСНИЈЕ 30 ДАНА
ПРЕ ДАНА ИСТЕКА РОКА
ИЗ СТАВА3. ОВОГ ЧЛАНА
БАНКА КОД КОЈЕ СЕ
НАЛАЗЕОСИГУРАНИ
ДЕПОЗИТИ
ДЕПОНЕНАТАСПОЈЕНИХ
ИЛИПРИПОЈЕНИХ
БАНАКАОБАВЕШТАВА
ДЕПОНЕНТЕ О ДАНУ
ИСТЕКА ПРАВА НА
ЗАСЕБНО ПОКРИЋЕ У
СКЛАДУ СА СТАВОМ
3.ОВОГ ЧЛАНА.
Непреносиво

Члан 19 став
4 Закона

Начин пружања и садржину
информација из става 1. овог
члана Агенција уређује
посебним прописом.

Неусклађено

Систем осигурања
депозита је обавезан
за све банке са
дозволом за рад коју
издаје Народна банка
Србије.
Овај закон није
предвидео да обавезу
информисања
депонента о
осигураним
депозитима
електронским путем.
Агенција је ово

Потпу
на
усклађ
еност
према
НПА
А
предв
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уредила посебним
прописом у складу са
Законом.
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