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Иако се на штедњу у банкама не нуде атрактивне камате, домаће банкарско тржиште из 

године у годину карактеришу високе стопе раста депозита. Грађани су свесни ризика 

чувања новца „у сламарици“ и при доношењу одлука о улагању вишка новчаних 

средстава мотивише их не само принос, већ све више сигурност улога, један је од 

закључака је данашњег округлог стола посвећеног осигурању депозита који четврту 

годину заредом организују Агенција за осигурање депозита, Удружење банака Србије и 

Београдска банкарска академија. Упркос последицама својеврсне економске кризе 

изазване пандемијом вируса корона, штедни депозити остварују високе стопе раста 

захваљујући пре свега стабилности банкарског сектора и заштити коју обезбеђује систем 

осигурања депозита. 

 

„Систем осигурања депозита у нашој земљи обезбеђује високи степен заштите 

депонената. Системом је заштићено чак 99 одсто клијената физичких лица“, истакао је 

проф. др Хасан Ханић, председник Управног одбора Агенције за осигурање депозита и 

председник Београдске банкарске академије. „Изменама и допунама Закона о осигурању 

депозита из 2019. године остварен је значајан напредак у погледу уређења законског 

оквира што ће имати позитиван утицај на смањење ризика у пословању банака, на јачање 

поверења јавности у финансијски систем и унапређење положаја и заштите депонената, 

а то ће додатно доприносити финансијској стабилности и делотворности система 

осигурања депозита“. 

 

 
фото: проф. др Хасан Ханић, уводно излагање 

 

Проф. др Хасан Ханић отворио је данас округли сто под називом Значај система 

осигурања депозита за стабилност финансијског система који је због епидемијске 

ситуације, као и прошле године, одржан виртуелно, уз учешће домаћих стручњака, 

научника и представника регулаторних тела и пословних банака. 

 



„Тренутни изазов за финансијски сектор је како да одговоримо на потребе клијената за 

другачију врсту плаћања. Потребно је убрзати и олакшати комуникацију и приступ 

подацима, а од модерних платних система очекује се брзо и једноставно управљање 

трансакцијама“, рекао је Владимир Васић, генерални секретар Удружења банака Србије. 

„Оно што отежава тај пут је недовољна информисаност грађана, као и неповерење у 

нове, њима још непознате начине плаћања“. 
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Учесници су се сагласили да је банкарски сектор стабилан и добро капитализован, те да 

се не очекују поремећаји на тржишту. Ксенија Зорчић, директорка Сектора за праћење 

и очување финансијске стабилности Агенције за осигурање депозита, представила је 

нови начин обрачуна премија осигурања депозита, који ће узимати у обзир степен ризика 

у пословању банака. То значи да ће банке које послују с вишим фактором ризика плаћати 

већу премију осигурања депозита.  
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Говорећи о мерама Народне банке Србије и Владе Републике Србије предузетим у циљу 

ублажавања последица пандемије изазване вирусом корона,  др Зоран Грубишић, 

професор на Београдској банкарској академији, истакао је да су укупне мере износиле 

око 13 одсто БДП-а у 2020. и око 4,3 одсто БДП-а у 2021. години. Одговор Владе и 

Народне банке Србије оцењен је као адекватан, с обзиром и на то да је глобално 

успоравање привреде имало мање последица по Србију него по већину европских 

земаља. 
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Учесници су се осврнули и на актуелан тренд укрупњавања банкарског сектора и на све 

већу доминацију највећих банака на тржишту. О ефектима спајања и припајања у 

банкарском сектору говорили су опширније др Душко Бодрожа, научни сарадник 

Института економских наука и доцент на Београдској банкарској академији, и Љубица 

Пантелић, директорка Сектора за финансијске и рачуноводствене послове Агенције за 

осигурање депозита. Крајем прошлог тромесечја, првих 5 банака имало је 57,7 одсто 

тржишног учешћа, а симулација стања после најављених спајања и припајања банака 

показује да ће њихов удео у банкарском сектору Србије бити још доминантнији. На 

нашем тржишту тренутно послује 24 банке што је два пута мањи него крајем 2003. 

године када их је било 47. У случају спровођења свих најављених статусних промена, у 

Србији би по њиховом окончању пословало 20 банака, закључено је на скупу. 
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Систем осигурања депозита обезбеђује заштиту депонентима у случају статусне 

промене спајања две банке или припајања једне банке другој, на тај начин што депонету 

који је имао средства у обе банке, у новонасталој банци обезбеђује засебно покриће без 

обзира на износ депозита у року од 6 месеци од дана статусне промене, као да до 

спајања/припајања није дошло. 


