
Ханић: Штедња у банкама сигурна, држава гарантује износе до 50.000 евра 

Београд, 3.9.2021. године 

Држава гарантује за депозите у банкама до износа од 50.000 евра физичким лицима, 

предузетницима, микро, малим и средњим правним лицима, а средства за исплату осигураних 

лица прикупља и исплаћује Агенција за осигурање депозита, изјавио је проф. др Хасан Ханић, 

председник Управног одбора Агенције за осигурање депозита данас за РТС. 

Фонд за осигурање депозита никад није био пунији, истакао је.  

 

„Захваљујући стабилности која постоји и чињеници да већ седам година ниједна банка није 

отишла у стечај, обезбеђујемо довољно средстава у Фонду да наша Агенција може да 

интервенише у кратком року. Заиста је чињеница да ми можемо у року краћем од недељу дана 

да исплатимо све осигуране депозите, док је тај стандард у земљама Европске уније две недеље.“ 

Динарска штедња у банкама, оценио је, и даље је исплативија од штедње у другим валутама 

захваљујући већим каматним стопама. Зарада коју власник штедног рачуна остварује јесте 

позитивна разлика између номиналне каматне стопе и стопе инфлације. Он је подсетио да 

инфлација тренутно расте у САД и неким земљама ЕУ, а да су истовремено каматне стопе на 

штедњу у банкама ниске или чак негативне, што значи да је такав вид штедње неисплатив.  

С друге стране, с обзиром на циљану инфлацију, стабилност курса и друге макроекономске 

параметре, који су стабилни, штедња у банкама у Србији је исплатива. 

 



На питање како објашњава раст штедње у банкама у последњих годину и по дана, професор 

Ханић одговорио је да постоји више чинилаца који су довели до те, за многе, неочекиване појаве, 

а то су висок степен поверења у банкарски систем, стабилност девизног курса, као и чињеница 

да су и други економски параметри добри, са стабилним изгледима. „С друге стране, ту је и 

одложена потрошња, а неке видове издатака нисмо могли ни да имамо, као што су путовања, 

туристичка и пословна, а и када је неизвесна дужина трајања кризе, опрезни смо, штедимо, 

одричемо се потрошње за касније дане.“ 

Подсетивши да Агенција, поред осигурања депозита, обавља и функцију стечајног управника 

банака и других финансијских институција, професор Ханић је навео да је Агенција последњих 

година променила бројне процедуре, увела нова правила, променила политику, настојала да 

наплати што више потраживања банака у стечају, да оствари што вишу продајну цену да би 

исплатила повериоце. Упркос томе што стечајни поступци спадају међу најкомпликованије 

судске поступке и што многобројни спорови успоравају ток поступака, Агенција је успела да у 

последње три године оконча девет стечајних поступака над финансијским институцијама, 

истакао је. 

Подсетио је и да су већ исплаћени власници динарске и девизне штедње у банкама у стечају и 

ликвидацији у Србији који су потраживања пријавили на време и поднели одговарајућу 

документацију.  

Снимак гостовања проф. др Хасана Ханића на Јавном сервису можете погледати овде. 

https://www.rts.rs/upload/storyBoxFileData/2021/09/03/19007397/hasan-030921.mp4

