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ДЕПОЗИТИ 
 

Под депозитима се подразумевају новчана средстава која физичка лица (у даљем текст: Клијент) депонују код Српске 
банке а.д. Београд (у даљем тексту: Банка) на основу Уговора. 
 
 

1. Врсте депозита 
 

Депозит може бити: 
 Депозит у динарима  и депозит у девизама 
 Трансакциони депозити, депозити по виђењу и орочени депозит 
 Орочени депозит са отказним роком и орочени депозит без отказног рока 
 Орочени депозит са посебном наменом и орочени депозит без намене. 

 

Услови пријема депозита, као и права и обавезе Клијента и Банке, уређују се уговором. 
 

Закључењем уговора о ороченом депозиту Клијент се обавезује да на рачун код Банке положи уговорени износ средстава 
на одређени период, за које време Банка на та средства обрачунава и плаћа камату Клијенту по уговореној стопи, за 
изабрану врсту депозита. 
 

Клијент може да положи средства на име депозита у динарима, ЕUR, USD и CHF. 
 

Најмањи износ средстава који Банка прима у депозит за физичка лица је: 5.000,00 динара, односно ЕUR 50.-, USD 100.-, 
CHF 100.-. 
Банка прима депозите од: 

 Пунолетног физичког лица 
 Законског заступника у име малолетног лица – дечја штедња. 

 
2. Период орочења депозита и номинална каматна стопа 

 

Временски период на који Банка прима орочени депозит одређује се уговором, а он може бити: 1, 3, 6, 12, 24 и 36 месеци. 
 

Банка на орочене депозите обрачунава камату, која је уговорена као фиксна.  
 

Банка на депозите по виђењу обрачунава камату, која је  уговорена као променљива.  
 

Приликом обрачуна камате примењује се  конформни метод.  
 

Номиналне каматне стопе се исказују у процентима са два децимална места на годишњем или месечном нивоу. Годишња 
каматна стопа подразумева период од 365/366 календарских дана, а месечна период од календарског броја дана у месецу 
за који се обрачунава камата. 
 

Банка прима орочене депозите који могу бити: 
 Класични депозити на одређени рок   
 Депозити са сукцесивним вишекратним уплатама код којих је дозвољено више уплата на исти уговор и где се 

свака уплата посматра као посебно орочење (има своја доспећа према дефинисаном року орочења, а која се 
рачунају од датума уплате). Предност сукцесивних вишекратних уплата даје могућност клијенту да збрајањем 
уплата пређе у виши ниво каматне стопе 

 

Номиналне каматне стопе на депозите по виђењу, на годишњем нивоу, износе: 
Валута По виђењу 
Динари 2,00% 

EUR 1,00% 
USD 0,60% 
CHF 0,60% 

 
Каматом на орочене депозите Клијент може располагати двојако: 

- подизати месечно 
- подизати по истеку орочења  

 

Номиналне каматне стопе на динарске депозите за месечно подизање камате, на годишњем нивоу, износе: 
Динарски штедни улози - орочени 

Износ 3 месеца 6 месеци 12 месеци 

До 250.000 7,00% 8,00% 10,00% 
од 250.001 до 500.000 8,00% 9,00% 11,00% 

преко 500.001 9,00% 10,00% 12,00% 
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Бруто номиналне каматне стопе на девизне депозите за месечно подизање камате, на годишњем нивоу  износе: 

Девизни штедни улози 

Валута 3 месеца 6 месеци 12 месеци 24 месеца 36 месеци 

EUR  

до 10.000 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,50% 
од 10.001 до 20.000 3,50% 4,00% 4,50% 5,50% 6,00% 

прекo 20.001 4,00% 4,50% 5,50% 6,00% 7,00% 
USD  

до 10.000 1,00% 2,00% 2,50% 3,50% 3,70% 
од 10.001 до 20.000 1,50% 2,20% 3,00% 3,70% 4,00% 

прекo 20.001 2,00% 2,40% 3,50% 4,00% 4,50% 
CHF  

до 10.000 1,20% 1,30% 1,50% - - 

од 10.001 до 20.000 1,30% 1,40% 2,00% - - 

прекo 20.001 1,40% 1,50% 2,50% - - 
 
 
 

Номиналне каматне стопе на динарске депозите за подизање камате по истеку орочења, на годишњем нивоу, износе: 
 

Динарски штедни улози - орочени 

Износ 1 месец 3 месеца 6 месеци 12 месеци 

do 250.000 7,00% 8,00% 10,00% 11,00% 
od 250.001 do 500.000 8,00% 9,00% 11,00% 12,00% 

preko 500.001 9,00% 10,00% 12,00% 14,00% 
 

 
Бруто номиналне каматне стопе на девизне депозите за  подизање камате по истеку орочења, на годишњем нивоу  износе: 

Девизни штедни улози 

Валута 1 месец 3 месеца 6 месеци 12 месеци 24 месеца 36 месеци 

EUR  

до 10.000 2,50% 3,50% 4,50% 5,00% 5,50% 6,00% 
од 10.001 до 20.000 3,00% 4,00% 5,00% 5,50% 6,00% 6,50% 

прекo 20.001 3,50% 4,50% 5,50% 6,00% 6,50% 7,00% 
USD  

до 10.000 1,00% 2,00% 2,20% 3,00% 3,50% 3,70% 
од 10.001 до 20.000 1,30% 2,20% 2,60% 3,50% 3,70% 4,00% 

прекo 20.001 1,50% 2,40% 3,00% 3,70% 4,00% 4,50% 
CHF  

до 10.000 1,00% 1,20% 1,30% 1,50% - - 

од 10.001 до 20.000 1,20% 1,30% 1,40% 2,00% - - 

прекo 20.001 1,30% 1,40% 1,50% 2,50% - - 
 
 
 
 
 

Бруто номинална каматна стопа на девизне депозите  обухвата и порез на приход од камате, који у име Клијента плаћа 
Банка уколико је исти предвиђен  Законом о порезу на доходак грађана. 
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Банка може, у зависности од висине депозита и рока депоновања, уговарати са Клијентом орочавање депозита под 
стимулативним условима. 
 

У случају када код депозита по виђењу Банка са Клијентом уговара променљиву номиналну каматну стопу, промена се 
односи на укупну номиналну каматну стопу и утврђује у складу са: 

− актима пословне политике Банке, а на основу политике реално позитивне каматне стопе,  
− кретања каматних стопа у земљи и иностранству, 
−  процене ризика и анализе конкуренције 
− висине динарске и девизне  обавезне резерве,  
− обима послова које клијент обавља у Банци,  
− законских и других прописа. 

 
 

3. Начин и услови располагања средствима депозита 
 

Клијент нема право располагања новчаним средствима за време трајања ороченог депозита. 
Депозитом по виђењу Клијент располаже неограничено до износа депозита. 
 

Уколико Клијент – физичко лице у уговореном року не подигне орочени депозит, Банка ће исти аутоматски продужити 
на исти период, под условима (каматна стопа и накнада) који важе на дан истека уговореног рока.  
 

Орочени депозит престаје истеком периода орочења или писаним захтевом за раскид  ороченог депозита у складу са 
уговором о орочавању. 
 

Уколико Клијент упути писани захтев за превремени раскид ороченог депозита, уз плаћање једнократне накнаде за 
гашење штедног улога пре истека рока орочења – 500 динара,  Банка ће, два радна дана након пријема таквог захтева, 
исплатити Клијенту главницу и камату обрачунату до тог момента по каматним стопама важећим за депозите по виђењу 
за дати период, односно у складу са уговором о орочењу депозита. 
 

4. Врста и висина накнаде, провизије и других трошкова 
 

За отварање и вођење депозитних рачуна Банка не наплаћује друге трошкове и накнаде. Банка, у складу са прописима, 
исказује и ефективну каматну стопу која је у овом случају једнака  номиналној  каматној стопи.  
Остале накнаде које Банка наплаћује везано за депозите:  
 
  ДИНАРСКА  И ДЕВИЗНА ШТЕДЊА  
Отварање штедне књижице 100,00 динара 
Замена штедне књижице  

 Замена штедне књижице услед испуњености Без накнаде 
 Замена штедне књижице изгубљене или оштећене кривицом власника 200,00 динара 

Уплате у готовом на штедну књижицу Без накнаде 
Исплате у готовом са штедне књижице Без накнаде 
Гашење штедног улога пре истека орочења  500,00 динара 
Гашење шдедне књижице на лични захтев 200,00 динара 

 
5. Износ осигураног депозита 

 

Банка је, у складу са Законом о осигурању депозита, у обавези да осигура депозите физичких лица, предузетника и малих 
и средњих предузећа до износа од 50.000 евра (осигурани износ) у динарској противвредности по средњем курсу који 
важи на дан доношења решења НБС о испуњености услова за покретање стечајног поступка над Банком. Наведени износ 
омогућава поврат средстава по једном клијенту, односно укупном депозиту који је тај Клијент депоновао код Банке, а не 
по појединачном уговореном депозитном послу Клијента. 
 

По основу осигурања депозита, Агенција за осигурање депозита прима премије осигурања од банака, а у случају њиховог 
стечаја, клијентима који имају депонована средства обезбеђује поврат депозита минимално до висине осигураног 
депозита. У случају стечаја Банке и ако Клијент има дуговање према Банци, иста се пребијају са депозитом Клијента у 
Банци на дан доношења решења НБС о испуњености услова за покретање стечајног поступка над Банком и исплаћује се 
само разлика депозита већа од дуговања. 
 

6. Oстали услови 
 

Стандардни услови пословања Банке, поступци комуникације између Клијента и Банке, општи услови за обављање 
трансакција између Клијента и Банке и обавештавање Клијента о изменама и допунама Општих услова пословања 
утврђени су Општим условима пословања, који се односе на све клијенте Банке.

 


