
Оцена, са образложењем, да уз Нацрт закона о ИЗ~1енама Закона о осигурању 
депозита не треба да се приложи анализа ефеката закона 

у складу са одредбама члана 40. став 2. и члана 46. став 6. Пословника Владе 
("Службени гласник РС", бр. 61106, 69108, 88109,33/10,69110,20111,37/11 и 30113) 
предлагач је оценио да уз Нацрт закона о осигурању депозита не треба приложити 
анализу ефеката закона, јер се измене предложене Нацртом односе на правно
техничку редакцију у смислу усаглашавања одредби са другим релевантним 
прописима, односно Законом о раЧ}ЋОВОДСТВУ. 

Овај нацрт има за циљ да министарство надлежно за послове финансија, у 
складу са чланом 4. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 72/12 и 
76113), обавља, у смислу прописане надлежности, послове државне управе који се 
односе на банкарски систем и осигурање, што ће му омогућити остваривање пуног 
увида у ефекте примене овог закона, односно ефикасност у реализацији основног 
циља Закона о осигурању депозита који се огледа у очувању стабилности 
финансијског и банкарског система уопште кроз једнообразан третман категорија 
депонената код банака, посебно са аспекта међународног базног принципа 1 који 
предвиђа да се циљеви осигурања депозита одреде конкретно. 

Наиме, предложене измене представљају усаглашавање са одредбама Закона 
о рачуноводству, с обзиром на то да би, у супротном, захтеви за подацима из 

пословних евиденција банака били неконзистентни са стющардима које налаже 
поменути закон. 

Не очекује се да примена овог акта дугорочно изазове додатне трошкове ни 
грађанима, нити привреди, посебно из разлога што су микро правна лица и до сада 
била укључена у систем осигурања депозита у оквиру категорије маЈIИХ правних 
лица, што се може видети из табеле упоредног прегледа класификације правних 

лица, дате у наставку, по критеријумима претходног и актуелног Закона о 
рачуноводству, са пресеком на дан 31. децембар 2012.г. 
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микро - 118.496 
мала 125.641 9.475 
средља 2.990 1.246 
велика 1.124 538 

Имајући у виду наведено, оцењујемо да није потребно израдити анализу 

ефеката закона, с обзиром на то да се усвајањем овог закона не стварају нове 

обавезе за привредне и друге субјекте. 


