Предлог

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
РЕГУЛИСАЊУ ЈАВНОГ ДУГА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ ПО ОСНОВУ НЕИСПЛАЋЕНЕ ДЕВИЗНЕ
ШТЕДЊЕ ГРАЂАНА ПОЛОЖЕНЕ КОД БАНАКА
ЧИЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЊИХОВИМ
ФИЛИЈАЛАМА НА ТЕРИТОРИЈАМА БИВШИХ
РЕПУБЛИКА СФРЈ
Члан 1.
У Закону о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу
неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на
територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших
република СФРЈ („Службени гласник РС”, број 108/16), у члану 4. став 2. после
речи: „интересног рачуна” додају се речи: „и обрачун броја дана по методи
30/360”.
Члан 2.
У члану 5. речи: „од 31. августа 2018. године и закључно са 28.
фебруаром 2023. године” замењују се речима: „од 31. августа 2019. године и
закључно са 29. фебруаром 2024. године”.
Члан 3.
У члану 11. став 1. речи: „годину дана” замењују се речима: „две године”.
Члан 4.
У члану 12. став 2. после речи: „штедне књижице” додају се запета и
речи: „односно оригинал картице девизног рачуна”.
У ставу 3. речи: „надлежних органа и институција” замењују се речима:
„надлежних органа, односно финансијских институција”.
Став 5. мења се и гласи:
„Надлежни орган, односно финансијска институција из става 3. овог
члана јесте орган, односно финансијска институција коју је бивша република
СФРЈ овластила да издаје потврде из тог става.”.
Члан 5.
У члану 13. ст. 2. и 3. после речи: „штедне књижице” додају се запета и
речи: „односно оригинал картице девизног рачуна”.
Члан 6.
У члану 17. став 1. после речи: „штедне књижице” додају се запета и
речи: „односно оригинал картице девизног рачуна”.
У ставу 2. после речи: „поништене штедне књижице” додају се запета и
речи: „односно картице девизног рачуна”, а после речи: „оригинал штедне
књижице” додају се запета и речи: „односно оригинал картице девизног рачуна”.
Члан 7.
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.
тачка 6. Устава Републике Србије, којом је прописано да Република Србија,
између осталог, уређује и обезбеђује банкарски и девизни систем.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Овај закон има за циљ побољшање положаја девизних штедиша,
обезбеђење услова за адекватнију и бољу примену већ постојећих института и
ефикасније спровођење поступка за утврђивање права на исплату девизне
штедње. Уочени проблеми у вези прикупљања потребне документације довели
су до потребе да се, на првом месту, продужи рок за подношење пријава, али и
да се призна право на наплату јавног дуга грађанима који су као потврду о
девизној штедњи уместо девизних штедних књижица добијали картице
девизног рачуна. Продужење рока за подношење пријава потраживања има за
последицу померање рокова доспелости обвезница. Поред тога, одређене
одредбе овог закона су додатно појашњене, чиме је избегнута потреба за
тумачењем.
III.
ОБЈАШЊЕЊЕ
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

ОСНОВНИХ

ПРАВНИХ

ИНСТИТУТА

И

Овим законом врше се измене и допуне Закона о регулисању јавног дуга
Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене
код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим
филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РС”,
број 108/16 - у даљем тексту: важећи Закон).
Чланом 1. овог закона мења се постојећи члан 4. важећег Закона, тако
што се прецизира правило за обрачун камата, према коме се, према
предложеном решењу, подразумева да година има 360 дана, а месец 30 дана.
Чланом 2. овог закона мењају се рокови за наплату обвезница, утврђени
у члану 5, важећег Закона, и то тако што се одлаже почетак рока исплате
обвезница, имајући у виду предлог за продужење рока за пријаву потраживања
кроз измену члана 11. важећег Закона.
Одредбом члана 3. овог закона продужава се рок за пријаву
потраживања (досадашњи рок годину дана) одређен у члану 11. важећег
Закона. Наиме, како овај рок истиче 23. фебруара 2018. године, а највећи део
неисплаћене девизне штедње чини девизна штедња положена у филијалама на
територијама Републике Хрватске и Федерације БиХ, које за првих шест месеци
примене важећег Закона нису овластиле органе и институције који ће бити
надлежни за издавање потврда о томе да девизне штедише нису остварили
своја право по основу девизне штедње, предлаже се продужење рока за
додатних годину дана, како би се свим штедишама омогућило подношење
пријава.
Чланом 4. овог закона мења се одредба члана 12. став 2. важећег
Закона, тако што се као доказ о поседовању старе девизне штедње признаје и
картица девизног рачуна. На тај начин изједначавају се у правима на наплату
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јавног дуга по основу старе девизне штедње грађани који као доказ поседују
штедну књижицу, коју су добијали приликом улагања средстава на штедњу и
грађани који као доказ поседују девизну картицу, која се издавала приликом
отварања девизног рачуна.
У овом члану се такође, додатно прецизира да, осим надлежних органа
бивших република СФРЈ, издавање потврда о томе да девизни штедиша није
остварио своје право по основу девизне штедње могу вршити њихове
овлашћене финансијске институције (депозитне финансијске институције,
агенције за приватизацију, банке и други финансијски субјекти).
Чланом 5. овог закона мењају се одредбе члана 13. важећег Закона, због
усклађивања са горе поменутим предложеним изменама.
Чланом 6. овог закона мења се члан 17. важећег Закона у складу са
изменом извршеном у члану 12. важећег Закона, који садa предвиђа могућност
достављања картице девизног рачуна.
Чланом 7. прописано је ступање на снагу овог закона.
IV. ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
За спровођење овог закона обезбеђена су средства у буџету Републике
Србије за 2017. годину, док ће за наредне две буџетске године бити обезбеђена
средства у буџету Републике Србије, на разделу Министарства финансија.
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА
СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада
Обрађивач: Министарство финансија
2. Назив прописа:
ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕГУЛИСАЊУ
ЈАВНОГ ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ОСНОВУ НЕИСПЛАЋЕНЕ ДЕВИЗНЕ
ШТЕДЊЕ ГРАЂАНА ПОЛОЖЕНЕ КОД БАНАКА ЧИЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЊИХОВИМ ФИЛИЈАЛАМА НА
ТЕРИТОРИЈАМА БИВШИХ РЕПУБЛИКА СФРЈ
DRAFT LAW ON AMENDING AND SUPPLEMENT THE LAW ON REGULATION OF
ТНЕ PUBLIC DEBT OF THE REPUBLIC OF SERBIA BASED ON CITIZENS'
UNPAID FOREIGN CURRENCY SAVINGS DEPOSITED WITH THE BANKS
WHICH HEAD OFFICES ARE LOCATED ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC
OF SERBIA AND THEIR BRANCH OFFICES LOCATED ON THE TERRITORY OF
THE FORMER SFRY REPUBLICS
3. Усклађеност прописа с 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):
а) Одредба Споразума која се односи на нормативну садржину прописа
Одредба члана 63. Споразума
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама
Споразума
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе
Споразума
Обавеза у потпуности испуњена
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза
које произлазе из наведене одредбе Споразума
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина
Европске уније
Не постоји веза са Националним програмом за усвајање правних тековина
Европске уније
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније:
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене
усклађености са њима
Не постоје одредбе примарних извора права ЕУ
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б) Навођење секундарних извора права
усклађености са њима
Не постоје секундарни извори права ЕУ

Европске уније

и оцене

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима
Не постоје остали извори права ЕУ
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност
Не постоје наведени разлози
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са
прописима Европске уније
Није потребан рок за усклађивање
5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити
усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није
потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености
није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши
пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ се
искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произилази
из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради
стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4.
Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).
Не постоје прописи ЕУ са којима је потребно обезбедити усклађеност
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени
на српски језик?
Не постоје наведени извори права ЕУ
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније?
НЕ
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа
и њихово мишлљење о усклађености?
Полазећи од нормативног садржаја Предлога закона није потребно обавити
консултације са Европском комисијом и другим стручним телима Европске
уније.

