
Народна банка Србије, Београд, Kраља Петра 12, коју заступа гувернер др Јоргованка Табаковић 

(у даљем тексту: НБС), с једне стране, 

 

и 

 

Агенција за осигурање депозита, Београд, Кнез Михајлова 2/I, коју заступа в. д. директора Лидија 

Перовић (у даљем тексту: Агенција), с друге стране, 

 

 

закључују 

 

 

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ И МЕЂУСОБНОЈ РАЗМЕНИ ИНФОРМАЦИЈА И 

ПОДАТАКА 

 

(Пречишћени текст)1 

 

Уводне одредбе 

 

Члан 1. 

 

Овај споразум сачињен је у складу са одредбама Закона о Агенцији за осигурање депозита 

(„Службени гласник РС“, бр. 14/2015 и 51/2017), Закона о осигурању депозита („Службени 

гласник РС“, бр. 14/2015 и 51/2017), Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за 

осигурање („Службени гласник РС“, бр. 14/2015 и 44/2018 – др. закон), Закона о банкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015), Закона о финансијском  лизингу 

(„Службени гласник РС“, бр. 55/2003,  61/2005, 31/2011 и  99/2011 – др. закони) и Закона о 

осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/2014) имајући у виду следеће:  

 

– НБС је централна банка Републике Србије која, између осталог, издаје и одузима 

дозволе за рад банкама, дозволе за обављање послова финансијског лизинга, дозволе за 

обављање делатности осигурања, врши контролу бонитета и законитости пословања банака, 

врши надзор над пословањем давалаца финансијског лизинга и надзор над обављањем 

делатности осигурања, утврђује испуњеност услова за покретање поступака реструктурирања 

банака, односно чланова банкарске групе и спроводи ове поступке;  

 

– Агенција, између осталог, врши обавезно осигурање депозита физичких лица, 

предузетника, микро, малих и средњих правних лица у банкама, управља имовином пренетом у 

поступку реструктурирања банака, обавља друге послове у вези с поступком реструктурирања 

банака, обавља функцију стечајног или ликвидационог управника у банкама, друштвима за 

осигурање и даваоцима лизинга и организује фонд за заштиту инвеститора, у складу са законом 

којим се уређује тржиште капитала; 

 

– банке су дужне да све депозите физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих 

правних лица осигурају код Агенције и да плаћају премију за осигурање депозита, у прописаном 

року и прописаном износу; 

                                                      
1 Овај пречишћени текст сачињен је на основу текста Споразума о сарадњи и међусобној размени 

информација и података, потписаног 25. 5. 2015. године и Анекса Споразума о сарадњи и међусобној 

размени информација и података потписаног 6. 11. 2019. године, од стране гувернера Јоргованке 

Табаковић за Народну банку Србије и председника Одбора директора Владимира Шарића и в.д. члана 

Одбора директора Радована Иветића, за Агенцију за осигурање депозита.  
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– чланом 5. Закона о осигурању депозита прописано је да Агенција и НБС размењују 

информације и податке у вези са банкама и осигурањем депозита, а нарочито податке и мишљења 

у вези с могућношћу да се над одређеном банком покрене поступак реструктурирања, као и да 

НБС благовремено обавештава Агенцију о мерама у поступку контроле бонитета и законитости 

пословања банака предузетим услед погоршања финансијског стања банке и да јој доставља на 

мишљење нацрт извештаја о тесту најмањих трошкова у складу са Законом о банкама, а да је 

Агенција дужна да НБС благовремено достави све информације и податке потребне за процену 

могућности реструктурирања банака и израду нацрта извештаја о тесту најмањих трошкова. 

 

 

Заједнички циљеви 

 

Члан 2. 

 

Законом о осигурању депозита уређено је обавезно осигурање депозита физичких лица, 

предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака, ради заштите депозита тих лица 

у случају стечаја, ликвидације или реструктурирања банке и очувања стабилности финансијског 

система. Законом о банкама уређено је оснивање, пословање и организација банака, начин 

управљања банкама, као и контрола, реструктурирање и престанак рада банака. Законом о 

стечају и ликвидацији банка и друштава за осигурање уређени су услови и поступак стечаја и 

ликвидације банака, друштава за осигурање и давалаца финансијског лизинга. 

 

Циљ овог споразума је да унапреди сарадњу између потписница овог споразума у области 

размене података и информација у вези с банкама и осигурањем депозита, као и координацију 

међусобних активности у вези са обављањем послова из законом утврђених надлежности 

потписница овог споразума ради њиховог благовременог и ефикасног обављања. 

 

Сарадња обухвата нарочито размену података и мишљења у вези с могућношћу да се над 

одређеном банком покрене поступак реструктурирања или да јој се одузме дозвола за рад у 

складу са Законом о банкама, а посебно размену података потребних за процену могућности 

реструктурирања банака и израду нацрта извештаја о тесту најмањих трошкова. 

 

Сарадња обухвата и заједничке активности на изради методологије за обрачун премије 

осигурања депозита на основу нивоа ризика у пословању банака (у даљем тексту: Методологија) 

и размену података у складу са Методологијом. 

 

У сврху координације активности и постизања заједнички утврђених циљева, 

потписници овог споразума сагласне су да предузму активности утврђене овим споразумом и да 

за то обезбеде одговарајућу подршку. 

 

 

Информације које НБС доставља Агенцији 

 

Члан 3. 

 

НБС се обавезује да Агенцији доставља информације, односно податке о: 

 

– упису банке која је добила дозволу за рад НБС у регистар привредних субјеката, у року 

од пет радних дана од дана пријема обавештења банка о извршеном упису; 

 

– донетом решењу о одузимању дозволе за рад банци, решењу о испуњености услова за 

покретање поступка стечаја или поступка ликвидације над банком и решењу о давању 
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сагласности на одлуку о престанку рада банке (добровољна ликвидација), истог дана када је 

решење донето; 

 

– донетом решењу о испуњености услова за покретање стечајног поступка над даваоцем 

финансијског лизинга, односно донетом решењу о ликвидацији даваоца финансијског лизинга, 

истог дана када је решење донето; 

 

– донетом решењу о одузимању дозволе за рад друштву за осигурање/реосигурање, 

односно решењу о испуњености услова за покретање поступка стечаја или поступка ликвидације 

над овим друштвом, истог дана када је решење донето; 

 

– одлукама НБС којима је установљена обавеза филијала домаћих банака у иностранству 

да депозите физичких лица, предузетника и микро, малих и средњих правних лица осигуравају 

код Агенције у случају: 1) када у земљи у којој обавља делатности није осигурала депозите, 2) 

када је у земљи у којој обавља делатност осигурала депозите а НБС утврди и објави на својој 

интернет презентацији да је тај систем неповољнији за депонента од система осигурања депозита 

утврђеног Законом о осигурању депозита, најкасније у року од два радна дана од дана доношења 

тих одлука; 

 

– контроли пословања банака, ако се у контроли констатује да банка није осигурала 

депозите физичких лица, предузетника и микро, малих и средњих правних лица код Агенције, 

односно да банка није доставила Агенцији тачне месечне извештаје о укупних 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 у року од седам радних дана од дана сачињавања службене 

белешке о примедбама банке на записник о извршеној контроли;  

 

– врсти предузетих мера према банкама на основу контролом утврђених неправилности 

у пословању банака, а у случају доношења решења о налозима и мерама, мерама ране 

интервенције и о увођењу привремене или посебне управе у банци доставиће јој и копије 

наведених аката, најкасније у року до два радна дана од дана предузимања ових мера; 

 

– престанку важења мера из алинеје седме овог става, најкасније у року од два радна дана 

од престанка важења тих мера; 

 

– начину поступања према банкама утврђеном планом реструктурирања (једном 

годишње, по окончању циклуса ажурирања планова, а по потреби чешће);  

 

– решењу о покретању поступка реструктурирања, истог дана кад је ово решење донето; 

 

– показатељима пословања банке с другим расположивим информацијама које могу 

утицати на финансијско стање банке, два пута годишње, са стањем на дан 31. децембра и 30. јуна, 

а изузетно, на захтев Агенције, а за потребе процене потенцијалног ризика фонда за осигурање 

депозита и пројекције обима недостајућих средстава у овом фонду потребних за исплату 

осигураних депозита, у року од десет радних дана од дана подношења захтева; 

 

– ризичном профилу банке, односно њеним показатељима пословања, укључујући и 

показатеље задужености, квалитета активе и концентрације изложености, ако НБС оцени да се 

финансијско стање банке знатно погоршало или да постоји могућност знатног погоршања 

финансијског стања, једном у три месеца; 
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– закључцима непосредних контрола и о предузетим активностима које се односе на 

банке за које НБС оцени да се њихово финансијско стање знатно погоршало или да постоји 

могућност знатног погоршања финансијског стања након спроведеног поступка контроле; 

 

–банкама које су системски значајне, као и о свакој промени те информације; 

 

- пословању банака који су неопходни за утврђивање нивоа ризика у пословању сваке 

појединачне банке, односно податке који су неопходни за утврђивање фактора ризика при 

обрачуну премије осигурања депозита, у складу са Методологијом; 

 

- одлуци којом се одлаже плаћање ванредне премије појединачне банке, истог дана када 

је одлука донета; 

 

- издатим сагласностима за припајање банака, односно дозволама за рад банака које се 

оснивају спајањем две или више банака, у року од пет дана од дана издавања те сагласности, 

односно дозволе. 
 

Поред информација и података из става 1. овог члана, 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, у року од 

15 радних дана од дана достављања тог захтева. 

 

НБС ће доставити Агенцији на мишљење нацрт извештаја о тесту најмањих трошкова, 

којим се утврђује да ли би спровођење поступка реструктурирања и примена појединих 

инструмената и мера реструктурирања били целисходнији од спровођења стечајног или 

ликвидационог поступка над банком, нарочито узимајући у обзир могуће трошкове исплате 

осигураних депозита и одобравања финансијске подршке, као и ограничења прописана у складу 

са Законом о банкама.  

 

НБС ће доставити Агенцији на мишљење и нацрт интерног документа којим се уређује 

начин израде извештаја о тесту најмањих трошкова у делу који се односи на израду тог извештаја.   

 

НБС ће Агенцији достављати само информације, податке и документе чије достављање 

није забрањено Законом о Народној банци Србије, Законом о банкама, Законом о осигурању или 

другим прописом и који не угрожавају редовно функционисање НБС, нити њену репутацију. 

 

 

Информације које Агенција доставља НБС 

 

Члан 4. 

 

Агенција се обавезује да НБС доставља: 

 

– податке о висини осигураних депозита и осигураних износа депозита (до 50.000 евра) 

по банкама у року од 10 радних дана од дана протека рокова за достављање извештаја банака с 

овим подацима, уз обавештење о банкама које су биле предмет спајања или припајања, а код 

којих се приликом утврђивања осигураног износа примењује принцип засебног покрића у 

периоду од шест месеци од дана спајања, односно припајања; 

 

– обавештење о банкама које не достављају Агенцији месечне извештаје о укупним, 

осигураним депозитима и осигураним износима депозита, као и друге податке који НБС могу 
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бити потребни у вези с тим, најкасније у року од пет радних дана од дана протека рокова за 

достављање ових извештаја; 

 

– 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 у року 

од пет радних 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 у року од пет радних 

дана по сазнању да су наступиле наведене околности; 

 

– тромесечне информације о износу премија за осигурање депозита плаћених од стране 

банака (укупни и појединачни подаци)  и о финансијском стању фонда за осигурање депозита, у 

року од 30 радних дана од истека тромесечја; 

 

– анализе и информације у вези са износом и структуром осигураних депозита банака, 

као и податке о износу средстава, одговарајућој стопи тромесечне премије коју ће банке плаћати 

у наредном периоду или обустављању обрачуна и наплате тромесечне премије, у року од 30 

радних дана од истека тромесечја; 

 

– информације о броју депозита и броју депонената по банкама за све осигуране 

категорије лица, као и за велика правна лица (два пута годишње, у року од 30 радних дана од 

истека полугодишта); 

 

– Методологију и одлуку Управног одбора Агенције којом се усваја Методологија, у року 

од пет дана од дана усвајања; 

 

– мишљења о томе да ли филијала домаће банке у иностранству треба да осигура депозите 

физичких лица, предузетника и микро, малих и средњих правних лица код Агенције, на захтев 

НБС, у најкраћем року, а најкасније у року од 15 радних дана од дана подношења овог захтева; 

 

– информацију о доношењу одлуке о утврђивању и наплати ванредне премије, најкасније 

у року од два радна дана од дана доношења ове одлуке; 

 

– информације потребне за процену могућности реструктурирања банака и израду нацрта 

извештаја о тесту најмањих трошкова (најмање једном годишње, као и по захтеву НБС), дате на 

основу доступних историјских података о току спровођења стечајних/ликвидационих поступака 

из надлежности Агенције, при чему ће врста и обим ових информација бити предмет договора 

између НБС и Агенције; 

 

– податке орасположивим средствима Фонда за заштиту инвеститора, о банкама које су 

чланови тог фонда, броју заштићених клијената – инвеститора по банкама, и висини заштићених 

потраживања по врсти  (динарска новчана средства и хартије од вредности) и по банкама, два 

пута годишње, у року од 30 радних дана од истека полугодишта; 

 

– обавештење о уоченим неправилностима у пословању банке чланице фонда за заштиту 

инвеститора која у складу са Законом о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011, 

112/2015 и 108/2016), не обавља послове овлашћене банке;   

 

– извештај о свом раду, најмање једном годишње, најкасније у року од седам радних дана 

од дана сачињава овог извештаја; 
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– годишњи рачун Агенције са извештајем ревизора, најкасније до 15. маја наредне године. 

 

Поред информација, података и докумената из става 1. овог члана, Агенција ће НБС, на 

њен писмени и образложени захтев, доставити и друге информације, податке и документе до 

којих дође у обављању својих активности, а које могу бити значајне за обављање послова из 

надлежности НБС, у року од 15 радних дана од дана достављања тог захтева. 

 

Агенција  је  дужна  да  НБС  достави  мишљење  на  нацрт извештаја  о  тесту  најмањих 

трошкова  у  року  од  пет  радних  дана  од  дана  достављања  овог нацрта, у  складу  са  Законом 

о банкама. 

 

Агенција ће НБС достављати само информације, податке и документа чије достављање 

није забрањено законом или другим прописом и који не угрожавају редовно функционисање 

Агенције, нити њену репутацију. 

 

 

Начин размене и заштите информација 

 

Члан 5. 

 

Потписнице споразума сагласне су да комуникација између НБС и Агенције буде 

обављања континуирано, међусобном разменом релевантних информација и података, и то: 

 

- писменим путем, укључујући достављање информација, података и докумената у 

електронској форми; 

 

- на састанцима представника НБС и Агенције. 

 

Потписнице споразума сагласне су да периодично, према потреби, одржавају састанке 

ради анализе досадашњих резултата и даље конкретизације и унапређења сарадње утврђене овим 

споразумом.  

 

Потписнице споразума дужне су да чувају информације, односно податке које су 

прибавили од друге потписнице овог споразума у складу са овим споразумом, као и да их користе 

само у сврхе за које су прибављени, у складу са одредбама закона којима се уређује тајност, 

односно поверљивост тих информација и података, као и у складу са одредбама закона којим се 

уређује заштита података о личности.  

 

Свака потписница споразума одређује степен поверљивости информација и података које 

она доставља, у складу са законом, другим прописима и општим актима те потписнице. 

 

Потписница споразума може одбити достављање информације или података ако оцени 

да пружање одређене информације, односно података не би било у складу са законом, прописима 

и општим актима једне од потписница споразума. У том случају, потписница споразума, у 

писменој форми и у одговарајућем року, обавештава другу потписницу о разлозима одбијања да 

се доставе одређене информације, односно подаци. 

 

Потписнице споразума ће, у складу са законом и другим прописима, обезбедити заштиту 

информација и података прибављених од друге потписнице, осим у случајевима када је 

објављивање тих информација или података дозвољено и када се друга потписница не противи 

објављивању тих информација. 
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Информације и податке које потписница споразума прибави од друге потписнице у 

складу са овим споразумом, неће бити достављане трећим лицима без сагласности потписнице 

која је доставила те информације, односно податке, осим када постоји законска обавеза да се те 

информације и подаци учине доступним трећим лицима. У случају да је потписница споразума, 

која је добила информације,  обавезна  да  их  објави, консултоваће  се са другом потписницом у 

погледу обавезе њиховог објављивања, и на захтев потписнице која је доставила информације, 

предузеће све потребне мере да се заштити поверљивост информација, до нивоа који је прописан 

законом. 

 

 

Завршне одредбе 

 

Члан 6. 

 

Овај споразум се закључује на неодређено време. 

 

Потписнице овог споразума сагласне су да евентуалне спорове настале у примени овог 

споразума решавају споразумно, на међусобним састанцима својих представника. 

 

Споразум се закључује у четири (4) примерка, од којих по два (2) задржава свака страна 

потписница. 

 

Даном потписивања овог споразума престаје да важи Меморандум о разумевању који се 

односи на непосредну сарадњу и размену информација у вези са осигурањем депозита, закључен 

између НБС и Агенције (Г. бр. 7588 од 16.8.2006. године са Анексом овог меморандума Г. бр. 

6657 од 21.07.2009. године). 

 

Овај споразум производи правно дејство даном потписивања. 

 

 

У Београду, ___________ 2015. године 

 

 

 

 

ЗА НБС 

 

Гувернер 

 

 

Др Јоргованка Табаковић 

 ЗА АГЕНЦИЈУ 

 

В. Д. Директора 

 

 

Лидија Перовић 

 


