
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

1. Уставни основ 

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

П. Разлози за доношеље закона 

Законом о Агенцији за осигурање депозита ("Службени гласник РС", бр. 61 ] 16108 и 
91110) 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. 61105, 116108 и 91/10), 
установљен је систем обавезног осигурања депозита физичких лица, предузетника, маЈIИХ и 
средњих правних лица код ради заштите депозита тих лица и очувања финансијске 

стабилности у Републици Србији. 

Законом о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 62/1 3), који је ступио на снагу 24. 
јула 20] 3. г, 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. 

111. Објашљеље правних института 11 појеДlfначних решеља 

Чланом 1. мења се члан 1. став 1. важеhег закона којим се уређује осигурање депозита 
тако што се постојећим категоријама лица, чије депозите Агенција осигурава, додају и микро 

правна лиuа, 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 1О, 
• 	 пословни приход 700.000 ЕУР У динарској противвредности, 
• 	 просечна 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 

укљученаје у категорију малих правних лица. 

Чланом 2. мења се: 
- члан 2. став 1. тачка 2. важеhег закона у циљу усаглашавања категорија правних лица 

чији се депозити осигуравају са чланом 6. Закона о рачуноводству; 
члан 2. став 1. тачка 5. важеhег '~aKOHa из разлога што се појам предузетника дефинише 

Законом о рачуновоДству; 
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- члан 2. став 1. тачка 6. 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. меља се члан 3. ст. 1. и 2. важећег закона тако што се постојећим категоријама 
лица чије депозите ОСИI)'рава 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 објављиваља у 
"Службеном гласнику Републике Србије". 

IV. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

- Одређеље проблема које Нацрт закона треба да реШl1 

Овим законом се даје законодавни и институционални оквир за усаглашавање одредби са 
другим релевантним прописима, у наведеном случају са Законом о рачуноводству. 

Усаглашавање са Законом о рачуновоДству представља допринос ефикасности у 
реализацији основног циља закона о осигурању депозита који се огледа у очувању стаБИЈIНОСТИ 
финансијског и банкарског система уопште кроз једнообразан третман категорија депонената 
код банака, а посебно са аспекта међународног базног принципа I који предвиђа да се циљеви 
осигурања депозита одреде конкретно, што се на овај начин чини. 

- Цнљевн којн се постижу њеrовнм доношењеl\l 

Основни циљ овог закона јесте институционално уређење у смислу да се прецизирају 
надлежности и овлашћења Агенције у вези са осигураљем депозита, што доприноси 

ефикасности система осигурања депозита код банака. 

- Које су npyre I\lOryliностиза решавање проблема? 

Приликом израде Нацрта закона имала се у виду потреба усаглашавања са одредб<Lма 

закона којим се уређује рачуноводство а којим се дефинишу категорије од значаја за 
функционисање система осигурања депозита. 

- Зашто је доношење ИЗl\lена закоиа решавање проблеl\lа? 

Предложене измене се односе на материју која се уређује другим законом, односно 

Законом о рачуноводству и представљају усаглашавање са одредбама тог закона. У супротном, 

захтеви за подацима из пословних евиденција банака били би неконзистентни са стандардима 

које налаже тај закон. 

- На Kora lie и како HajBepoBaTНllje утицати решења у Закоиу? 

Нацрт закона ће имати позитиван утиuај на банке, на начин да ће под прописаним 
условима и у дефинисаном периоду, моћи да на исти начин и на јединственим основама уреде 
пословне књиге и евиденције и поступе по захтевима Агенције. 

- Који су трошкови које ће примена закона изазвати rрађаНllма и прнвреди посебно 
малим и средњим предузеhИl\fа 

Не очеl\")'је се да примена овог акта дугорочно изазове додатне трошкове ни грађанима ни 
привреди, посебно из разлога што су микро правна лица и до сада била уюъучена у систем 
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