
ДЕПОЗИТНИ ПОСЛОВИ 
Појам 

Врсте – новчани, неновчани, хов и улог на штедњу 

НОВЧАНИ ДЕПОЗИТ 

Појам 

- остава, уз право банке да располаже новцем, пружање платних услуга 

- основни банкарски посао 

Природа права д-нта – потраживање од банке (не својина); жирални новац 

Форма – неформалност, али писмена форма због платних услуга (ЗПУ) 

Битни састојци – врста и сума новца, камата 

Правна природа – мешовита (неправа остава, зајам, налог) 

Врсте 

1) начин доспевања – по виђењу и орочени (са и без отказног рока; реорочење) 

2) врста новца - динарски и девизни 

3) ненаменски и наменски (контрола банке; нпр. за школарину; за плаћање градње) 

- претпоставка – по виђењу и без намене 

Обавезе депонента – 1) предаја новца 2) отклањање дуговног салда 3) камата на дуговни салдо 

4) провизија за услуге 

Обавезе депозитара – 1) пријем новца 2) вођење рачуна 3) платне услуге; исплате – само по 

депонентовим налозима 4) обрачун салда 5) извештавање депонента 6) плаћање камате 

Сертификат о  депозиту – хартија од вредности, орочени депозит 

Број рачуна 

- право клијента на више рачуна код исте или више банака 

- више рачуна код исте банке 

   * самосталност сваког рачуна 

   * забрана банци пребијања негативног салда по једном за позитиван салдо на другом рачуну 

НЕНОВЧАНИ ДЕПОЗИТ 

Појам 

Предмет 

Депозитар – не мора банка (споредни банкарски посао) 

Особине – неименован и неформалан 

Природа – права остава 

Врсте – отворени и затворени 

– отворени – банка чува ствар и одговара за губитак или оштећење 

- затворени – банка чува омот и одговара за његову неповредивости 

ДЕПОЗИТ ХАРТИЈА 

Појам – банка чува, рукује и враћа хов-е; д-нент плаћа провизију 

Природа – врста неновчаног депозита 

Уговорници – 1) депозитар – банка или друго овлашћено лице (нпр. БДД) 2) д-нент – ималац 

хартија 

Предмет – појединачне хов и серијске хов 

- серијске хов – дематеријализоване (запис на рачуну) 

Правни извори – ЗОО и ЗТК 

Форма – неформалан за појединачне хов; писмен за серијске хов 

Природа – права остава и налог (руковање хов-има) 

Врсте 

1) деп. појединач. и серијс. хов 

2) иступање банке према издаваоцу – пуномоћнићки и комисиони 

3) начин чувања – појединачни и збирни депозит 

- појединачни – одвојено чување хов сваког д-нта 

- збирни 

   * чување истих врста серијских хов истог издаваоца више д-нената заједно 

   * обавеза враћања исте врсте истог броја хов истог издаваоца 

Обавезе банке 



1) пријем хов 

2) чување хов 

   * одвојено од хов осталих д-ната и банке 

   * забрана банци да располаже хов-има 

3) руковање хов-има – радње одржавања и остваривања права према издаваоцу (нпр. наплате 

менице, наплата камате по обвезницама) 

4) рачуна д-нту  - предаја користи (нпр. прихода) 

5) враћање хов д-нту 

Обавезе д-нта – 1) плаћање провизије 2) накнада ванредних трошкова (нпр. протеста менице) 

УЛОГ НА ШТЕДЊУ 

Појам 

Природа – депозитни посао 

Особине – реалан, једнострано-обавезујући 

Разлике од новчаног депозита – 1) реална форма 2) штедиша – само физичко лице 3) штедна 

књижица и депозитна потврда (цертификат) 

Обавезе банке – 1) да изда штедну књижицу 2) да прима уплате 3) да врши исплате (враћање 

новца) 4) да плаћа камате 

- нема обавезе платних услуга 

Штедна књижица 

Појам – исправа о улогу банке штедиши 

Значај – 1) доказ о уговору и о стању (уплате и исплате потписане и оверене) 2) легитимациони 

папир (није хов) 

Врсте – на име или доносиоца 

Доказна снага 

- двострука евиденција – књиге и књижица 

- необорива претпоставка против банке; оборива за штедишу 

 


