
 
 

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 Уговора о гаранцији за 

кредитну линију за Агенцију за осигурање депозита између Републике Србије и 
Европске банке за обнову и развој  садржани су у одредби  члана 5. став 2. Закона о 
јавно м 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 давање гаранције Републике Србије 
Европској банци за обнову и развој у износу од 200.000.000 EUR за Агенцију за 
осигурање депозита, „Stand by”  аранжман (линија) за подршку систему осигурања 
депозита. 

Европска банка за обнову и развој ( у даљем тексту: Банка) обавља своју 
делатност у циљу пружања кредитне подршке земљама у транзицији које отварају 
своју привреду, спроводе структурне реформе и развијају демократију. У капиталу 
Банке учествују Европска унија, Европска инвестициона банка и државе чланице. 
Након успешних резултата остварених у земљама централне Европе, Банка је 
усмерила своје кредитне активности на земље југоисточне Европе.  

Аранжман је усмерен на јачање финансијске способности Агенције за 
осигурање депозита, како би иста била у могућности да испуњава своје, законом 
предвиђене, обавезе. 

Према Закону о осигурању депозита („Службени гласник Републике Србије“, 
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, по Банци). 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 
финансијким ресурсима заштити депозите у поменутом опсегу. У складу са тим, 
степен поверења у банкарски систем одражава систем ефикасног осигурања 
депозита. 

У циљу обезбеђивања кредита од стране и под стандардним условима Банке, 
потребно је да Република Србија закључи са Банком уговор о гаранцији, којим ће 
се обавезати да Банци надокнади све износе који доспевају по основу уговора о 
зајму који ће закључити Банка и Агенција за осигурање депозита уколико Агенција 



за осигурање депозита не изврши своју доспелу обавезу благовремено или у 
потпуности. 

Закључивање уговора о гаранцији, односно давање гаранције Републике 
Србије у корист Банке, као и континуирано важење гаранције представљаће услов 
за закључивање и спровођење уговора о зајму који ће закључити Агенција за 
осигурање депозита и Банка. 

 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. 

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

Уговор о гаранцији за Кредитну линију за Агенцију за осигурање депозита 
између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, потписан је 23. 
октобра 2014. године у Београду, Република Србија. 

Уговором о гаранцији предвиђено је да Република Србија (у даљем тексту: 
Гарант) безусловно гарантује, као примарни дужник, а не само као гарант, уредно и 
благовремено плаћање сваког и свих износа доспелих за плаћање на основу 
Уговора о зајму, било о редовном датуму доспећа, услед убрзања плаћања или на 
други начин, као и благовремено извршавање свих осталих обавеза Зајмопримца, 
све у складу са Уговором о зајму. 

Аранжманом је предвиђено да Банка одобри кредит под следећим условима: 
- „Stand-by”  кредит у износу од EUR 200.000.000; 

    - Минимални износ повлачења ће бити EUR 2.000.000; 
 - Минимални износ за превремену отплату ће бити EUR 5.000.000;   
  - Минимални износ за отказивање зајма ће бити EUR 10.000.000; 

- Период отплате 7 година са грејс периодом од 1 године; 
           - каматна стопа варијабилна и једнака је збиру шестомесечног ЕУРИБОР-а и         
             марже од 1%; 

-приступна накнада која се плаћа Банци износи 0,5% од износа „stand by”                       
линије; 
-накнада на неповучена средства од 0,5% годишње и то на расположив, а   
неисплаћен износ; 
 
 
 
 



III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 

Одредбом члана 1. Нацрта Закона предвиђа се потврђивање Уговора о 
гаранцији за Кредитну линију за Агенцију за осигурање депозита између Републике 
Србије и Европске банке за обнову и развој, потписаног 23. октобра  2014. године у 
Београду, Република Србија. 

Одредба члана 2. Нацрта Закона предвиђа се потврђивање Уговора о 
гаранцији за Кредитну линију за Агенцију за осигурање депозита између Републике 
Србије и Европске банке за обнову и развој у оригиналу на енглеском језику и у 
преводу на српски језик. 

У одредби члана 3. Нацрта Закона уређује се ступање на снагу овог закона.   
 
IV. ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА   

СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 
  За спровођење овог Закона обезбеђена су средства у буџету Републике 
Србије.  
 
 


