Народна банка Србије, Београд, краља Петра 12, коју заступа гувернер
Радован Јелашић (у даљем тексту: НБС), с једне стране,
и
Агенција за осигурање депозита, Београд, Кнез Михајлова 2/I, коју
заступа директор Милорад Џамбић (у даљем тексту: Агенција), с друге
стране,
закључују

МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ
КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА НЕПОСРЕДНУ САРАДЊУ И РАЗМЕНУ
ИНФОРМАЦИЈА У ВЕЗИ СА ОСИГУРАЊЕМ ДЕПОЗИТА
I Уводне одредбе
Овај меморандум о разумевању (у даљем тексту: Меморандум) је
сачињен имајући у виду следеће:
- Агенција је организација која обавља послове обавезног
осигурања депозита физичких лица, предузетника и малих и
средњих правних лица, ради заштите депозита тих лица у случају
стечаја банкe и која има функцију стечајног, односно
ликвидационог управника у банкама;
- НБС је централна банка Републике Србије која, између осталог,
издаје и одузима дозволе за рад банкама и врши контролу
бонитета и законитости пословања банака;
- банке су дужне да депозите физичких лица, предузетника и
малих и средњих правних лица осигурају код Агенције и да
плаћају премију за осигурање депозита, у прописаном року и
прописаном износу;
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- oбавеза Агенције је благовремена исплата осигураних депозита
физичких лица предузетника и малих и средњих правних лица у
случају стечаја банкe, као и прикупљање и заштита средстава
Фонда за осигурање депозита;
- члан 6. Закона о осигурању депозита («Службени гласник РС»,
бр. 61/2005 и 116/2008) прописује да Агенција и НБС размењују
информације у вези са осигурањем депозита, као и да НБС
благовремено обавештава Агенцију о предузетим мерама у
поступку контроле бонитета и законитости пословања банака;
- потписнице Меморандума су сагласне да подрже активности о
којима ће у даљем тексту бити речи.
II Заједнички циљеви потписница Меморандума
Увођење новог система осигурања депозита има за циљ враћање
поверења грађана у банкарски систем и успостављање и јачање
стабилности банкарског система. Законом о осигурању депозита,
прецизно је регулисана делатност осигурања депозита, чиме се
банкарски систем у овој области приближава усаглашавању са
Директивама Европске Уније. Законом о банкама („Службени гласник
РС“, бр. 107/2005) уређено је оснивање, пословање и организација
банака, начин управљања банкама, као и контрола и престанак рада
банака.
Сврха Меморандума је да уреди сарадњу између Агенције и НБС,
у домену размене информација и координације активности, с циљем да
обе институције благовремено обављају послове из својих надлежности
утврђених законом.
III Активности потписница Меморандума
У сврху координације активности и постизања заједнички
утврђених циљева, потписнице Меморандума сагласне су да предузму
потребне активности и да за то обезбеде одговарајућу подршку.
А. НБС се обавезује да Агенцији доставља информације о:
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- упису банака које су добиле дозволу за рад НБС, у регистар
привредних субјеката, најкасније 5 дана по пријему обавештења
о извршеном упису;
- донетим решењима о одузимању дозвола за рад банкама,
решењима о испуњености услова за покретање стечајног
поступка над банкама, односно решењима о ликвидацији банака
и донетим решењима о давању сагласности за спровођење
поступка добровољне ликвидације, истога дана када су решења
донета;
- одлукама Народне банке Србије којима је установљена обавеза
филијала домаћих банака у иностранству да депозите физичких
лица предузетника и малих и средњих правних лица осигуравају
код Агенције, донетим на основу образложеног предлога
Агенције, најкасније у року од 2 радна дана од дана доношења
тих одлука;
- контроли пословања банака, ако се у непосредној (on-site) или
посредној (off-site) контроли констатује да банка није осигурала
депозите физичких лица предузетника и малих и средњих
правних лица код Агенције, односно да банка није доставила
Агенцији тачне месечне извештаје о укупним и осигураним
депозитима, као и друге информације које Агенцији могу бити
потребне за обављање њених активности утврђених Законом о
осигурању депозита, односно да банка не плаћа премију за
осигурање депозита Агенцији, на начин и у роковима које
пропише Агенција, са листом утврђених неправилности,
најкасније 7 дана од дана сачињавања службене белешке о
примедбама банке на Записник о извршеној контроли;
- врсти предузетих корективних и принудних мера према банкама,
на основу контролом утврђених неправилности у пословању
банака као и о престанку важења тих мера, а у случају доношења
решења о налозима и мерама и решења о увођењу привремене
управе у банци доставиће јој и наведена акта, најкасније 2 радна
дана од дана предузимања мера;
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- податке о показатељима пословања банке са стањем на дан
31.12., као и друге расположиве информације које могу утицати
на финансијско стање банке, једном годишње до 05.04. наредне
године, а изузетно на захтев Агенције за потребе процене
потенцијалног ризика Фонда за осигурање депозита и пројекције
обима недостајућих средстава у Фонду потребних за исплату
осигураних депозита - најкасније 10 дана од дана подношења
захтева.
НБС ће Агенцији, на њен писмени и образложени захтев,
доставити и друге информације до којих дође у обављању својих
активности, а које могу бити значајне за обављање послова из
надлежности Агенције, и то у року од 15 радних дана од дана
достављања захтева.
НБС ће Агенцији достављати само она обавештења и чињенице
чије достављање није забрањено Законом о Народној банци Србије и
који не угрожавају редовно функционисање НБС, ни њену репутацију.
Б. Агенција се обавезује да НБС доставља следеће:
- обавештење о банкама које не достављају Агенцији месечне
извештаје о укупним и осигураним депозитима, као и друге
податке који НБС могу бити потребни, најкасније у року од 5
дана од дана протека рокова за достављање;
- обавештење о банкама које не плате премију за осигурање
депозита у прописаном року, како би НБС предузела
одговарајуће мере према тој банци, у складу са законом,
најкасније 5 дана од дана протека тог рока;
- обавештење о банкама које информације о осигурању депозита, а
посебно информације о висини и начину исплате осигураног
износа употребљавају у рекламне сврхе или на начин који
угрожава стабилност банкарског система и поверење депонената,
најкасније 5 дана по сазнању да су наступиле наведене
околности;
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- тромесечне информације о износу премија за осигурање депозита
плаћених од стране банака (укупни и поједниначни подаци) и о
финансијском стању Фонда за осигурање депозита, у року од 30
дана од истека тромесечја;
- анализе у вези структуре депозита банака, износ средстава,
одговарајуће стопе тромесечне премије коју ће банке плаћати у
наредном периоду или обустављању обрачуна и наплате
тромесечне премије, 30 дана од истека тромесечја;
- мишљења о томе да ли филијала домаће банке у иностранству
треба да осигура депозите физичких лица предузетника и малих и
средњих правних лица код Агенције, ако такво мишљење НБС
затражи, у најкраћем року, а најкасније за 15 дана од дана
тражења таквог мишљења;
- информацију о доношењу одлуке о утврђивању и наплати
ванредне премије;
- извештај о свом раду, најмање једном годишње;
- годишњи рачун Агенције са извештајем Ревизора, најкасније до
15. јула наредне године;
Агенција ће НБС, на њен писмени и образложени захтев, доставити
и друге информације до којих дође у обављању својих активности а
које могу бити значајне за обављање послова из надлежности НБС, и то
у року од 15 дана од дана достављања захтева.
IV Начин размене и заштите информација
Потписнице Меморандума су сагласне да комуникација између НБС
и Агенције буде обављана континуирано, међусобном разменом
релевантних информација и података. Комуникација ће бити обављана:
- писменим путем;
- на састанцима представника НБС и Агенције.
Потписнице Меморандума су сагласне да периодично, према
потреби, а најмање једном годишње, одржавају састанке – ради
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анализе дотадашњих резултата и даље конкретизације сарадње
утврђене овим меморандумом.
Размена информација, које су предмет Меморандума, обављаће
се на начин и у року који одговара природи информација и сврси
њиховог достављања, у складу са законом, прописима и општим
актима потписница Меморандума, уз поштовање одредаба аката којима
се уређује начин чувања и заштите пословне тајне.
Потписница Меморандума може одбити достављање информације
ако оцени да прижање одређене информације не би било у складу са
законом, прописима и општим актима једне од потписница
Меморандума. У том случају, потписница Меморандума, у писменој
форми и у одговарајућем року, обавештава другу потписницу
Меморандума о разлозима одбијања да се доставе одређене
информације.
Потписнице Меморандума ће, у складу са законом и другим
прописима, обезбедити заштиту информација добијених од друге
потписнице, осим у случајевима када је објављивање тих информација
или докумената дозвољено и када се друга потписница не противи
објављивању тих информација. Потписнице Меморандума ће заштиту
информација и података које међусобно размењују обезбедити у складу
с прописима и одговарајућим унутрашњим актима о поверљивости
информација и пословној тајни, при чему ће свака потписница
Меморандума одређивати ниво поверљивости оних информација и
података које она доставља.
Добијене информације неће бити коришћене у друге сврхе, осим
оних информација и података који су захтевани и добијени у друге
сврхе, по претходном договору потписница Меморандума, у складу са
законом.
Информације које потписница Меморандума добије од друге
стране у складу са Меморандумом, неће бити достављане трећим
странама, без претходног консултовања и договора са потписницом
која је доставила те информације, осим када постоји законска обавеза
за њихово објављивање. У случају да је потписница Меморандума, која
је добила информације, обавезна да их објави, консултоваће се са
другом потписницом у погледу обавезе њиховог објављивања, и на
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захтев потписнице која је доставила информације, предузеће све
потребне мере да се заштити поверљивост информација, до нивоа који
је прописан законом.
V Завршне одредбе
Стране потписнице су сагласне да евентиалне спорове настале
извршавањем Меморандума решавају споразумно, на међусобним
састанцима својих представника.
Меморандум се закључује у четити (4) примерка, од којих по два
(2) задржава свака страна потписница.

У Београду, __________ године

ЗА НБС

ЗА АГЕНЦИЈУ

Радован Јелашић

Милорад Џамбић

