
 
 

О 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 члана 99. став 1. тачка 
4. Устава Републике Србије, према коме Народна скупштина потврђује 
међународне уговоре кад је законом предвиђена обавеза њиховог потврђивања. 
  

 II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 
Разлози за доношење Закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат 

подршке Агенцији за осигурање депозита) између Републике Србије и 
Међународне банке за обнову и развој садржани су у одредби  члана 5. став 2. 
Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09 и 78/11) према 
којој Народна скупштина одлучује о задуживању Републике Србије. 

Чланом 3. Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени 
гласник РС”, број 110/13), предвиђено је да Република Србија може да се задужи 
код Међународне банке за обнову и развој у износу до 200.000.000 америчких 
долара (двестамилиона америчких долара), ради подршке Агенције за осигурање 
депозита.  

Међународна банка за обнову и развој (у даљем тексту: Банка) обавља своју 
делатност са циљем пружања помоћи државама чланицама кроз обезбеђивање 
средстава неопходних за финансирање реконструкције и развоја држава чланица и 
њихово стављање на располагање путем закључивања споразума о зајму са истим 
или са правним лицима која су основана од стране држава чланица ради обављања 
делатности од општег интереса, као и другим правним лицима за које држава 
чланица пружи одговарајуће гаранције, односно кроз промовисање и пружање 
подршке приватним инвестицијама обезбеђивањем гаранција и кофинансирањем 
инвестиционих пројеката. 

Циљ Пројекта је да ојача финансијски и институционални капацитет Органа 
надлежног за имплементацију пројекта, како би му се омогућило да извршава своје 
обавезе у погледу осигурања депозита и решавања проблематичних банака и како 
би служио као централни део сигурносне мреже финансијског сектора.  

Банкарски сектор земље се суочава са озбиљним тешкоћама и проблемима. 
Наиме, присутан је значајан удео ненаплативих пласмана у укупним пласманима, 
што у условима погоршања економских услова може допринети даљем паду 
квалитета активе. Додатно, битно је истаћи и да су средства Фонда за осигурање 
депозита, а у складу са Законом о преузимању имовине и обавеза одређених банака 
ради очувања стабилности финансијског система Републике Србије („Службени 
гласник Републике Србијеˮ  број 102/12) потрошена крајем 2012. године и делом у 
2013. години за „покрићеˮ  губитака насталих лошим пословањем Нове Агробанке 
а.д. Београд и Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад, као и да је тај фонд остао и 
у додатној обавези према банци преузимаоцу (Банци Поштанска штедионица а.д. 
Београд). 



Полазећи од изнетог, очигледно је присуство ризика угрожавања 
стабилности финансијског система земље, у релативно кратком временском року, у 
случају да се још нека банка суочи са немогућношћу превазилажења, односно 
решавања лошег пословања. Ако се при томе, има у виду и чињеница да је 
финансијски сектор Србије банкоцентричан, односно да банкарски сектор чини око 
92% активе финансијског сектора и око 85% БДП-а земље, није потребно посебно 
истицати значај овог пројекта. 

Пројекат је фокусиран на јачање финансијског сектора земље, као битног 
дела стуба конкурентности. Наиме, ниво развијености финансијског сектора 
представља кључни основ конкурентности привреде сваке земље, с обзиром на то 
да финансијски сектор, са једне стране, мобилише слободна новчана средства, док, 
са друге стране, прикупљена новчана средства улаже у најпродуктивније сврхе. 

Имајући у виду значај иницираног кредитног захтева, од стране 
Министарства финансија, за финансијску и техничку помоћ Агенцији за осигурање 
депозита (у даљем тексту: Агенција), Међународна банка за обнову и развој је исти 
предложила за укључивање у  њен програм кредитирања.  

Пројекат је, у највећем делу, усмерен на јачање финансијске способности 
Агенције, како би иста била у могућности да испуњава своје, законом предвиђене, 
обавезе.  

Према Закону о осигурању депозита („Службени гласник Републике 
Србијеˮ, бр. 61/05, 116/08 и 91/10), Агенција, ради заштите депозита и очувања 
финансијске стабилности у Републици Србији, осигурава депозите до висине 
осигураног износа (до 50.000 евра по депоненту). Ради обезбеђења тих средстава, 
основан је посебан фонд – Фонд за осигурање депозита. Систем осигурања 
депозита је ефикасан уколико је Фонд за осигурање депозита способан да 
расположивим финансијским ресурсима заштити депозите у поменутом опсегу и 
лако реши проблем у банкама које су трошковно неефикасне. У складу са тим, 
степен поверења у банкарски систем одражава систем ефикасног осигурања 
депозита. 

С обзиром на горе поменуто, односно да су средства Фонда за осигурање 
депозита, након решавања проблема са којима су се суочиле у свом пословању 
Нова Агробанка и Развојна банка Војводине, потрошена, јасно је да систем 
осигурања депозита није ефикасан и да захтева подршку.  

Споразум о зајму (Пројекат подршке Агенцији за осигурање депозита) 
између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, потписан је 10. 
јула 2014. године у Београду, Република Србија. 

Међународна банке за обнову и развој одобрава зајам Републици Србији под 
следећим условима: 

-  износ зајма 200.000.000 USD, односно 145.300.000 EUR; 
-   период трајања зајма - 18 година; 
-  грејс период - 5 година; 
-  каматна стопа је шестомесечни ЕURIBOR плус варијабилна маржа 

која тренутно износи 0,27%; 
-  приступна накнада која се плаћа банци износи 0,25% од износa зајма; 
-  Република Србија ће вратити кредит у 26 узастопних полугодишњих 

рата, сваког 15. априла и 15. октобра  сваке године, почевши од  15. априла 2019. 
 



III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 

Одредбом члана 1. Предлога закона предвиђа се потврђивање Споразума о 
зајму (Пројекат подршке Агенцији за осигурање депозита) између Републике 
Србије и Међународне банке за обнову и развој, потписаног 10. јула  2014. године у 
Београду, Република Србија. 

Одредба члана 2. Предлога закона садржи Споразума о зајму (Пројекат 
подршке Агенцији за осигурање депозита) између Републике Србије и 
Међународне банке за обнову и развој у оригиналу на енглеском језику и у преводу 
на српски језик. 

У одредби члана 3. Предлога закона уређује се ступање на снагу овог 
закона.   

 
IV. ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА   

СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 
  За спровођење овог закона обезбеђиваће се средства у буџету Републике 
Србије.  
 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 
 

Разлози за доношење овог закона по хитном поступку, сагласно члану 167. 
Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12-пречишћен 
текст), произлазе из чињенице да је повлачење средстава по Споразуму о зајму и 
спровођење активности ради постизања наведених циљева у оквиру oвог 
програмског зајма, условљено ступањем на снагу закона о потврђивању Споразума 
о зајму. 

 
 


