
НАЦРТ ЗАКОНА 


О ИЗl\IIEНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 


ООСИГУРАЊУ ДЕПОЗИТА 


Члан 1. 
У Закону о осигурању депозита ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 116108 и 

9111 О), У члану ]. став 1, између речи: "депозита физичких лица, предузетника и" и: 
"малих и правних лица" додаје се реч: .,микро,". 

Ч.lJ.зн 2. 
У члану 2. став 1. тачка 2) између речи: "депозит физичког лица, предузетника 

и" и: "малог и средњег правног лица" додаје се реч: "микро,". 

у члану 2. став 1. тачка 5) речи: "уређују привредна друштва" замењују се 
речима: "уређује рачуноrюдство". 

у члану 2. став 1. тачка 6) испред речи: "мала" додаје се реч: "микро,", а речи: 
"уређују рачуноводспю и ревизија" замењују се речима: "уређује рачуноводство". 

Члан 3. 
У члану 3. ст. 1. и 2, између речи: "депозите физичких лица, предузетника и" 

и: "малих и средњих правних лица" додаје се реч: "микро,". 

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

гласнику Републике Србије". 



VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ или 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 наддежна за осигурање депозита основана посебним законом (у Д3Јъем 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) деnозит је динарско или девизно новчано потраживаље 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 деnозит 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, 

који гласе на шифру или на доносиоца, 

(3) 	настале као последица праља 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 наддежног суда о покретаљу 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 средљег званичног курса динара према евру и средљег званичног курса 

динара према тој валути, који важи на дан доношења решеља наддежног суда о 

покретаљу стечајног, односно ликвидационог поступка; 

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

5) предузетник има значеље утврђено у закону којим се уређ)ју привредна друштва УРЕЂУЈЕ 
РАЧУНОВОДСТВО; 

6) МИКРО, мала и средља правна лица имају значење утврђено у закону којим се ~~I'Y 
~WђЋ@В8;!!;IWВ€! и FI@вшшја УРЕЂУЈЕ РАЧУНОВОДСТВО. 
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Члан 3. 

Банкаје 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 зеМЈЬИ у којој обавља делатност није осигурала депозите; 

2) када 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. 
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