
ПРЕДЛОГ ЗАКОНА

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 
О ОСИГУРАЊУ ДЕПОЗИТА

Члан 1.
У Закону о осигурању депозита („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 116/08 и 

91/10), у члану 1. став 1. после речи: „предузетника и” додаје се реч: „микро,”. 

Члан 2.
              У члану 2. тачка 2) после речи: „предузетника и” додаје се реч: „микро,”. 

       У члану 2. тачка 6) речи: „уређују привредна друштва” замењују се речима:
„уређује рачуноводство”.

       У члану 2. тачка 7) испред речи: „мала” додаје се реч: „микро,”, а речи: 
„уређују рачуноводство и ревизија” замењују се речима: „уређује рачуноводство”.

Члан 3.
У члану 3. ст. 1. и 2. после речи: „предузетника и” додаје се реч: „микро,”.

Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”.
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O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I. Уставни основ за доношење Закона

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. тачка 6. Устава 
Републике Србије, према коме Република Србија, поред осталог, уређује и обезбеђује
монетарни, банкарски и девизни систем.

II. Разлози за доношење Закона

Законом о Агенцији за осигурање депозита („Службени гласник РС”, бр. 61/05,
116/08 и 91/10) основана је Агенција за осигурање депозита (у даљем тексту: Агенција) 
чија је основна делатност осигурање депозита у складу са законом којим се уређује 
осигурање депозита. Поред ових послова Агенција, у складу са законом, обавља и 
друге послове.

Законом о осигурању депозита („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 116/08 и 91/10), 
установљен је систем обавезног осигурања депозита физичких лица, предузетникa, 
малих и средњих правних лица кoд бaнaкa, рaди зaштитe дeпoзитa тих лицa и oчувaњa 
финaнсиjскe стaбилнoсти у Рeпублици Србиjи.

Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 62/13), који је ступио на 
снагу 24. јула 2013. године, усвојене су следеће измене од значаја за одредбе Закона о 
осигурању депозита:

- уместо једним законом, рачуноводство и ревизија се уређују посебним законима;
- у члану 2. (тач. 1 - 3) дате су дефиниције појмова „правних лица”, „других 

правних лица” и „предузетника”;
- у члану 6. се регулише да се правна лица, у смислу овог закона, разврставају на 

микро, мала, средња и велика, у зависности од просечног броја запослених, пословних 
прихода и просечне вредности пословне имовине утврђених на дан састављања 
редовног годишњег финансијског извештаја у пословној години и дају се 
квантитативни критеријуми за разврставање.

III. Објашњење правних института и појединачних решења

Чланом 1. мења се члан 1. став 1. важећег закона којим се уређује осигурање 
депозита тако што се постојећим категоријама лица, чије депозите Агенција осигурава,
додају и микро правна лица, с обзиром на то да је поменута категорија правних лица
уведена одредбом члана 6. Закона о рачуноводству и односи се на правна лица која 
задовољавају два од три критеријума: 
 просечан број запослених 10, 
 пословни приход 700.000 ЕУР у динарској противвредности, 
 просечнa вредност пословне имовине (израчунате као артиметичка средина 

вредности на почетку и на крају пословне године) 350.000 ЕУР у динарској 
противвредности.

Према актуелном Закону о осигурању депозита, поменута категорија правних лица 
укључена је у категорију малих правних лица. 

Чланом 2. мења се:
 члан 2. тачка 2. важећег закона у циљу усаглашавања категорија правних лица 

чији се депозити осигуравају са чланом 6. Закона о рачуноводству;
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 члан 2. тачка 6) важећег закона из разлога што се појам предузетника дефинише 
Законом о рачуноводству;

 члан 2. тачка 7) важећег закона из разлога што се рачуноводство и ревизија 
уређују посебним законима и што се разврставање правних лица регулише чланом 6. 
Закона о рачуноводству.

Чланом 3. мења се члан 3. ст. 1. и 2. важећег закона тако што се постојећим 
категоријама лица чије депозите осигурава Агенција додају и микро правна лица ради 
усаглашавања са одредбом члана 6. Закона о рачуноводству. 

Чланом 4. предвиђено је да овај закон ступи на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

IV. Процена износа финансијских средстава потребних за спровођење закона

За спровођење овог закона није потребно обезбедити финансијска средства у 
буџету Републике Србије пошто се ради о усаглашавању одредби Закона о осигурању 
депозита са Законом о рачуноводству. 
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V. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА  О ОСИГУРАЊУ ДЕПОЗИТА КОЈЕ СЕ      
МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ

Члан 1.

Овим законом уређује се обавезно осигурање депозита физичких лица, 
предузетника и МИКРО, малих и средњих правних лица код банака, ради заштите 
депозита тих лица и очувања финансијске стабилности у Републици Србији.

Агенција надлежна за осигурање депозита основана посебним законом (у даљем 
тексту: Агенција) је дужна да исплати депозите лица из става 1. овог члана до висине 
осигураног износа у случају стечаја или ликвидације банке, у складу са овим законом.

Члан 2.

Поједини појмови, у смислу овог закона, имају следећа значења:

1) депозит је динарско или девизно новчано потраживање према банци које 
произлази из новчаног депозита, улога на штедњу, банкарског текућег рачуна или 
другог новчаног рачуна и на основу ког настаје законска или уговорна обавеза банке на 
повраћај средстава;

2) осигурани депозит је депозит физичког лица, предузетника и 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; 

3) осигурани износ је износ осигураног депозита до 50.000 евра по депоненту, који 
се утврђује након пребијања потраживања између депонента и банке, и то:

(1) за динарске депозите - у динарској противвредности по званичном 
средњем курсу који важи на дан доношења решења надлежног суда о 
покретању стечајног, односно ликвидационог поступка,

(2) за девизне депозите који нису изражени у еврима - у противвредности 
валуте у којој су ти депозити изражени, по курсу евра према тој валути 
израчунатом на основу средњег званичног курса динара према евру и 
средњег званичног курса динара према тој валути, који важи на дан 
доношења решења надлежног суда о покретању стечајног, односно 
ликвидационог поступка;

4) банка има значење утврђено у закону којим се уређују банке;

5) БРИСАНА ЈЕ
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6) предузетник има значење утврђено у закону којим се уређују привредна
друштва УРЕЂУЈЕ РАЧУНОВОДСТВО;

        7) МИКРО, мала и средња правна лица имају значење утврђено у закону 
којим се уређују рачуноводство и ревизија УРЕЂУЈЕ РАЧУНОВОДСТВО.

Члан 3.

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

Филијала домаће банке у иностранству дужна је да, на основу одлуке Народне 
банке Србије, депозите физичких лица, предузетника и МИКРО, 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 да је тај систем неповољнији за депонента од система осигурања 
депозита утврђеног овим законом. 


