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Извештај независног ревизора 
 
 
УПРАВНОМ ОДБОРУ  
АГЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА, БЕОГРАД 
 
 
Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја друштва Агенције за 
осигурање депозита, Београд (у даљем тексту: „Агенција“) који се састоје од биланса 
стања на дан 31. децембар 2013. године, биланса успеха, извештаја о променама на 
капиталу и извештаја о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и 
напомена, које садрже преглед основних рачуноводствених политика и других напомена. 
 
Одговорност руководства за финансијске извештаје 
 
Руководство је одговорно за састављање и истинит и поштен преглед финансијских 
извештаја у складу са Законом о рачуноводству Републике Србије, и за успостављање 
таквих интерних контрола за које се сматра да су релевантне за припрему финансијских 
извештаја, који не садрже материјално значајне грешке, настале било због проневере или 
због грешака у раду. 
 
Одговорност ревизора 
 
Наша одговорност је да на основу извршене ревизије изразимо мишљење о приложеним 
финансијским извештајима. Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији 
Републике Србије и Међународним стандардима ревизије. Ови стандарди захтевају да се 
придржавамо етичких захтева и да ревизију планирамо и обавимо на начин који нам 
омогућује да стекнемо разумни ниво уверавања да финансијски извештаји не садрже 
материјално значајне грешке. 
 
Ревизија обухвата обављање процедура у циљу прикупљања ревизорских доказа о 
износима и обелодањивањима у финансијским извештајима. Избор процедура зависи од 
наше процене, укључујући и процену ризика од материјално значајних грешака у 
финансијским извештајима, насталих било због проневере или због грешака у раду. У 
процени ризика узимамо у обзир интерне контроле, које су релевантне за састављање и 
истинито и поштено приказивање финансијских извештаја, са циљем креирања 
одговарајућих ревизорских процедура, али не и за сврхе изражавања мишљења о 
ефективности примењених интерних контрола. Такође, ревизија обухвата и оцену 
адекватности примењених рачуноводствених политика и оправданости значајних 
процењивања, које је руководство извршило, као и оцену опште презентације 
финансијских извештаја. 
 
Сматрамо да су ревизорски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и пружају 
основ за изражавање нашег мишљења. 
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Мишљење 
 
По нашем мишљењу, финансијски извештаји пружају истинит и поштен преглед 
финансијског положаја Агенције на дан 31. децембар 2013. године, пословног резултата и 
токова готовине за годину која се завршава на тај дан и састављени су у складу са 
Законом о рачуноводству Републике Србије. 
 
Скретање пажње 
 
Не изражавајући резерву у односу на дато мишљење, скрећемо пажњу на чињеницу 
обелодањену у напомени 24.  уз ове финансијске извештаје, да је након датума биланса 
Народна Банка Србије одузела дозволу за рад Универзал банци а.д. Београд чиме је 
Агенција за осигурање депозита у складу са Законом о Агенцији за осигурање депозита и 
Законом о осигурању депозита преузела обавезу да изврши исплату осигураних депозита 
до висине ЕУР 50.000 по депоненту. Влада Републике Србије одобрила је Фонду за 
осигурање депозита допунска средства за исплату осигураних депозита Универзал банке 
а.д. Београд у износу од ЕУР 70 милиона и РСД 1,8 милијарди која је обезбедила 
емисијом дугорочних хартија од вредности. Република Србија и Агенција за осигурање 
депозита су закључиле Уговор о условима коришћења допунских средстава којим је 
дефинисано да је Агенција дужна да врши повраћај средстава сукцесивно, а најкасније до 
31. децембра 2014. године. У случају да Агенција до краја 2014. године не буде у 
могућности да изврши повраћај наведених средстава у целости, уговорне стране ће се 
накнадно споразумети о закључењу анекса овог Уговора. 
 
Београд, 7. април 2014. године  КПМГ д.о.о. Београд 
   
 (М.П.)  
   
  Стана Јовановић  
  Овлашћени ревизор 
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На основу Правилника о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских 
извештаја за банке (,,Сл. гласник РС" бр. 74/08, 3/09, 12/09 и 5/10) и у складу са Законом о 
Агенцији за осигурање депозита, (Службени гласник РС бр. 61/05,116/08 и 91/10),  
Законом о рачуноводству ( Службени гласник РС бр. 62/13) и осталом применљивом 
законском регулативом у Републици Србији АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ 
ДЕПОЗИТА из БЕОГРАДА, МБ 17606786:   објављује следећи: 
 
 
 
 
 
 

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013. ГОДИНУ 
 
 
 
Период извештавања: од 1. 01. 2013.  до 31. 12. 2013. године 
 
ПОСЛОВНО ИМЕ: АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ 

ДЕПОЗИТА 
МАТИЧНИ БРОЈ: 17606786 
ПОШТАНСКИ БРОЈ И МЕСТО: 11000 БЕОГРАД 
УЛИЦА И БРОЈ: Кнез Михаилова 2 
АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ: Info.@aod.rs 
ИНТЕРНЕТ АДРЕСА: www.aod.rs 
 
 
 
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 
САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА: 

ЈЕЛКА МИЛОШЕВИЋ 

ТЕЛЕФОН: 2075-104 
ФАКС: 2075-121 
АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ: jelka.milosevic@aod.rs 
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ОСОБЕ ОВЛАШЋЕНЕ 
ЗА ЗАСТУПАЊЕ: 

ДИРЕКТОР 
ЗОРАН ОБРАДОВИЋ 
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БИЛАНС УСПЕХА 
 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године 
 

( у хиљадама РСД) 
Позиције биланса успеха Напомена 2013. 2012. 
Приходи од камата 20.2 28.024 374.925 
Расходи камата  - (25.610) 
Нето приход по основу камата 3.1; 20.2 28.024 349.315 
    
Расходи од накнада и провизија 19.4 (1.434) (38.359) 
Губитак по основу накнада и провизија 19.4 (1.434) (38.359) 
    
Нето добитак по основу продаје хартија од 
вредности –обвезница старе девизне штедње 
Рeпублике Србије 

 - 3.545 

Нето приходи/(расходи) од курсних разлика 20.4 (621) 380.346 
Нето добитак / губитак по основу курсних 
разлика 3.3; 20.4 (621) 380.346 

    
Остали пословни приходи 3.4; 20.6 165.660 241.891 
Приходи од индиректних отписа и резервисања   1.074 
Расходи  индиректних отписа и резервисања 19.6 (1.256)  
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични 
расходи 19.5 (52.115) (56.779) 

Трошкови амортизације 19.7 (1.341) (3.078) 
Оперативни и остали пословни расходи 3.4; 19.7 (83.290) (181.053) 
Расходи директног отписа по основу бесповратне 
финансијске подршке Банци Поштанска 
штедионица 

19.7  (861.155) 

Приходи од промене вредности имовине и обавеза 20.1 1.581 126.975 
Расходи од промене вредности имовине и обавеза  - (169.818) 
    
ДОБИТАК/ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАЊА 4.6 55.208 (207.096) 

Нето добици/губици пословаља које се обуставља   4.125 
    
Резултат периода – добитак/губитак пре 
опорезивања 4.6 55.208 (202.971) 

Порез на добит 4.7 (8.497) - 
Добитак/губитак од креираних одложених 
пореских средстава и смањења одложених 
пореских обавеза 

4.2 27 243 

    
НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК 4.6 46.738 (202.728) 

 
Напомене чине саставни део ових рачуноводствених извештаја  
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ПОДБИЛАНС – ФОНДА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА 
 
У оквиру Биланса успеха Агенције за 2013. годину дат је подбиланс остварених прихода 
и расхода - Фонда за осигурање депозита за период  јануар - децембар 2013. године 
 

( у хиљадама РСД ) 
Финансијски приходи и расходи 2013. 2012. 
Приходи од камате на улагања у државне записе Републике 
Србије - - 

Приходи од камате на орочена средства фонда и на 
средства депозита по виђењу 626 10.078 

Приходи од наплате каматних купона страних хартија од 
вредности  и државних хартија од вредности у страној 
валути 

 301.836 

Приходи од камата по кредиту за финансијску подршку дат 
Новој Агробанци  50.157 

Приходи од промене вредности хартија од вредности  126.975 
Добици од продаје хартија од вредности  3.545 
Нето позитиван / негативан ефекат  курсних разлика (617) 380.352 
Расходи  од промене вредности хартија од вредности  (169.818) 
Расходи одржавања портфолија хартија од вредности и 
расходи банкарских услуга  (35.296) 

Расходи камата на хартије од вредности  (25.610) 
Расходи оперативних трошкова и трошкови пореза  (61.182) 
Расходи директног отписа средстава Фонда за осигурање 
депозита  (861.155) 

Нето добитак / губитак 9 (280.118) 
 
 
 
 
 
ПОДБИЛАНС – ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ИНВЕСТИТОРА 
 
У оквиру Биланса успеха Агенције за 2013. годину дат је подбиланс остварених прихода 
и расхода - Фонда за заштиту инвеститора за период  јануар - децембар 2013. Године 
 
 

( у хиљадама РСД ) 
Финансијски приходи и расходи 2013. 2012. 
Приходи од камате на орочена средства Фонда за заштиту 
инвеститора 2.933 - 

Расходи накнада  платног промета (1) - 
Нето добитак / губитак 2.932 - 

 
 
 

Напомене чине саставни део ових рачуноводствених извештаја  
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БИЛАНС СТАЊА 
 
На дан 31. децембар 2013. Године 
 

(у хиљадама РСД) 
АКТИВА Напомена 2013. 2012. 
    
Готовина и готовински еквиваленти 3.7; 5. 327.666 384.945 
Динарски рачун – Фонд  за осигурање депозита  - 434 
Динарски рачун –текући рачуни Агенције 3.7; 5. 284.802 228.389 
Динарски рачун-Фонд за заштиту инвеститора  1 3.412 
Динарски рачун – текући рачуни код банака - 
донације 3.7; 5. 12.530 10.778 

Девизни рачун – Фонд за осигурање депозита /ЕУР  16 3.890 
Девизни рачун – рачуни  донација /ЕУР и УСД 3.7; 5. 30.115 137.834 
Девизни рачун – / ЕУР  37 37 
Девизни рачун- депонована средства Агенције 
Њујорк  165 171 

Потраживања за камату на депозите по виђењу 3.8; 6. 1.908 1.550 
Дати кредити и депозити 3.9; 7. 4.854.934 6.027.682 
Дати кредити за финансијску подршку Новој 
Агробанци  - 1.137.183 

Дати депозити у страној валути-средства Агенције 
Њујорк 7. 4.800.207 4.866.673 

Дати депозити –Фонда за заштиту инвеститора  7. 34.041 23.826 
Потраживања по датом стамбеном кредиту  7. 20.686 - 
Остали пласмани  - 4.000 
Остали краткорочни пласмани-позајмица дата 
осигуравајућем друштву у стечају  - 4.000 

Нематеријална улагања 4.1; 10 1.707 2.155 
Основна средства и инвестиционе некретнине 4.1; 11 1.831 2.724 
Одложена пореска средства  4.2; 12 588 561 
Остала средства 13. 2.702.002 6.234.610 
Потраживања по датом стамбеном кредиту   - 18.081 
Потраживања од Фонда за осигурање депозита за 
исплату Банци Поштанској штедионици 13. 2.581.164 6.187.295 

Остала потраживања 13. 120.838 29.234 
    
УКУПНА АКТИВА  7.890.636 12.658.227 
    
Ванбилансна актива  385.335.275 387.871.742 

 
 
 
 
 

Напомене чине саставни део ових рачуноводствених извештаја  
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БИЛАНС СТАЊА 
 
На дан 31. децембар 2013. године 
 

( у хиљадама РСД) 
ПАСИВА Напомена 2013. 2012. 
    
Резервисања за отпремнине и остале накнаде 
запосленима 4.4; 14. 8.633 7.796 

    
Обавеза из добитка  - 830 
    
Остале обавезе 15.16.17. 7.532.157 11.209.029 
Остале обавезе из пословања 15. 985 675 
Остале обавезе и пасивна временска разграничења 16. 119.515 16.317 
Остале обавезе и разграничени приходи у страној 
валути 17. 4.830.494 5.004.742 

Обавеза према Банци Поштанској штедионици 17. 2.581.164 6.187.295 
    
УКУПНО ОБАВЕЗЕ  7.540.790 11.217.655 
    
Капитал 4.5;18. 271.100 1.408.564 
Други капитал 4.5; 18. 239.819 239.819 
Фонд за осигурање депозита – у динарима 4.5; 18. 16 1.141.507 
Фонд за заштиту инвеститора – у динарима 4.5; 18. 31.265 27.238 
    
Добитак  78.746  
Добитак текуће године 4.6. 46.738  
Добитак ранији година  32.008 234.736 
    
Губитак до нивоа капитала   202.728 
    
УКУПАН КАПИТАЛ 18. 349.846 1.440.572 
    
УКУПНА ПАСИВА  7.890.636 12.658.227 
    
Ванбилансна пасива  385.335.275 387.871.742 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомене чине саставни део ових рачуноводствених извештаја   
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ПОДБИЛАНС- ФОНДА  ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА  
 
У оквиру Биланса стања - билансне позиције које се односе на Фонд за осигурање 
депозита дате су на следећим рачунима 
 

(у хиљадама РСД) 
 2013. 2012. 
Актива 25 1.141.507 
Готовина и готовински еквиваленти  у динарима - 434 
Готовина и готовински еквиваленти  у страној валути/ ЕУР 16 3.890 
Остала краткорочна потраживања по основу камате на 
депозите по виђењу 9 - 

Дати кредит за финансијску подршку Новој Агробанци ад у 
стечају - 1.137.183 

 
(у хиљадама РСД) 

 2013. 2012. 
Пасива 25 1.141.507 
Фонд за осигурање депозита у динарима 16 1.141.507 
Фонд за осигурање депозита у страној валути /ЕУР   
Губитак /добитак текуће године пре опорезивања 9 (280.118) 
Добитак из ранијих година  308.784 
Порез на добит  (28.666) 

 
 
 
ПОДБИЛАНС- ФОНДА  ЗА ЗАШТИТУ ИНВЕСТИТОРА 
 
У оквиру Биланса стања - билансне позиције које се односе на Фонд за заштиту 
инвеститора дате су на следећим рачунима: 
 

(у хиљадама РСД) 
 2013. 2012. 
Актива 34.242 27.238 
Готовина и готовински еквиваленти  у динарима 1 3.412 
Дати орочени депозити код Комерцијалне банке ад Београд 34.041 23.826 
Потраживања за камату на орочене депозите 200 - 
   
Пасива 34.242 27.238 
Фонд за заштиту инвеститора у динарима 31.264 27.238 
Добитак текуће године пре опорезивања 2.978  
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ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
За пословну 2013. годину 

(у хиљадама РСД) 
 2013. 2012. 
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ   
Приливи од камата 27.443 172.371 
Приливи од накнада 164.933 113.388 
Приливи по основу осталих пословних прихода 216.261 321.229 
Прилив готовине из пословних активности 408.637 606.988 
Одливи по основу накнада (1.329) (36.292) 
Одливи по основу  бруто зарада, накнада зарада и других 
личних расхода (53.026) (48.177) 

Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на 
терет прихода (8.840) (25.954) 

Одливи по основу других трошкова пословања (400.738) (528.307) 
Одлив готовине из пословне активности (463.933) (638.730) 
Нето прилив/одлив готовине из пословних активности пре 
повећања или смањења у пласманима и депозитима (55.296) (31.742) 

Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима 950.603 10.607.891 
Смањење хартија од вредности по фер вредности кроз биланс 
успеха којима се тргује - 35.737.818 

Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима (320) (7.895.313) 
Повећање хартија од вредности по фер вредности кроз биланс 
успеха којима се тргује - (20.038.026) 

Нето прилив/одлив готовине из пословне 
активности 950.283 18.412.370 

Плаћени порез на добит (830) (12.247) 
 
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИРАЊА 

  

Одливи за куповину основних средстава - (1.538) 
Нето одлив готовине из активности инвестирања - (1.538) 
 
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 
ФИНАНСИРАЊА 

  

Нето прилив по основу хартија од вредности - 305.381 
Остали приливи из активности финансирања 5.067.194 4.678.678 
Остали одливи из активности финансирања (6.061.930) (23.629.628) 
Нето одлив готовине из активности финансирања (994.736) (18.645.569) 
Нето повећање готовине   
Нето смањење готовине (100.579) (278.726) 
Готовина на почетку године 384.945 593.223 
Позитивне курсне разлике 43.300 70.448 
Негативне курсне разлике   
Готовина на крају године 327.666 384.945 
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 
За пословну 2013. годину 

( у хиљадама РСД) 
 2013.                  2012.                      
КАПИТАЛ – ФОНДОВИ    
Стање на дан 01.01. претходне године  18.502.805 
Укупна повећања у претходној години  6.188.524 
Укупна смањења у претходној години  (23.282.765) 
Стање на дан 31.12. претходне године  1.408.564 
Почетно стање на дан 01.01. текуће године 1.408.564  
Укупно повећање у текућој години 5.119.913  
Фонд за осигурање депозита   
Уплаћене премије осигурања у динарима 878.358 825.348 
Уплаћене премије осигурања у страној валути / ЕУР 4.146.906 3.853.330 
Пренос средстава АОД 41.930  
Пренос –расподела добити у фонд за осигурање депозита у 
динарима - 64.478 

Курсне разлике 48.692 1.418.132 
Фонд за заштиту инвеститора   
Уплаћене премије осигурања фонд  за заштиту инвеститора 4.027  
Укупно смањење у текућој години (6.257.377)  
Смањење Фонда за измиривање  бесповратне финансијске 
подршке према Банци Поштанској штедионици (5.961.052) (22.703.997) 

Смањење Фонда за учешће у куповини акција у Новој 
Агробанци - (578.770) 

Исправка потраживања датог кредита Новој Агробанци на 
терет Фонда за осигурање депозита (195.350)  

Смањење фонда у износу 2%  од наплаћених премија 
осигурања за намирење адм. трошкова АОД (100.975)  

ДОБИТАК   
Стање на дан 01.01. претходне године  363.691 
Укупна повећања у претходној години  - 
Укупна смањења у претходној години  (128.955) 
Стање на дан 31.12. претходне године  234.736 
Почетно стање на дан 01.01. текуће године  234.736  
Укупно повећање у текућој години 55.235  
Добитак из редовног пословања 55.208  
Добитак од креираних одложених пореских средстава 27  
Укупно смањење у текућој години (211.225)  
Порез на добит  (8.497)  
Губитак претходне године (202.728)  
   
УКУПНО КАПИТАЛ НА КРАЈУ ГОДИНЕ 349.846  
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1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ 
 
Агенција за осигурање депозита, Београд (у даљем тексту „Агенција”) је правно лице 
основано у складу са Законом о Агенцији за осигурање депозита (у даљем тексту 
„Закон о Агенцији”). Ступањем на снагу Закона о Агенцији („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 61/05 од 18. јула 2005. године), престала је да постоји Агенција за 
осигурање депозита, санацију, стечај и ликвидацију банака, а за њеног правног 
следбеника именована је Агенција. Агенција има статус јавне агенције, и као таква 
уписана је у судски регистар дана 16. августа 2005. године решењем број XИ.ФИ. 373/05.  
 
Сагласно Закону о Агенцији, Агенција обавља послове обавезног осигурања депозита 
физичких лица, предузетника, малих и средњих правних лица, а у складу са Законом о 
осигурању депозита (,,Службени Гласник РС", бр.61/05,116/08 и 91/2010). У складу са 
Законом о Агенцији, Агенција обавља друге послове и то: 
 
- обезбеђује финансијску подршку банкама у складу са овим законом, укључујући и 

одобравање кредита; 
- обавља функцију администратора банке у складу са законом којим се уређује стечај 

и ликвидација банака и друштава за осигурање; 
- оснива банку за посебне намене у складу са законом; 
- обавља функцију стечајног или ликвидационог управника у банкама и друштвима за 

осигурање у складу са законом којим се уређује стечај и ликвидација банака и 
друштава за осигурање; 

- учествује у управљању банкама чији је акционар Република Србија и организује и 
спроводи поступак продаје акција тих банака у складу са законом и другим 
прописима; 

- организује и спроводи поступак приватизације друштвеног, односно државног 
капитала у друштвима за осигурање  у складу са законом којим се уређује осигурање; 

- спроводи наплату потраживања у име и за рачун Републике Србије у складу са 
законом и актима Владе; 

- обављање послова организатора Фонда за заштиту инвеститора на основу члана 302. 
Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, број 31/11); 

- обављање функције стечајног, односно ликвидационог управника даваоца лизинга, у 
складу са законом  на основу члана 13к Закона о финансијском лизингу(„Службени  
гласник РС“, бр. 55/03, 61/05 и 31/11). 

- обавља друге послове утврђене законом. 
 
Статутом Агенције уређује се организација и начин обављања послова Агенције, 
делокруг органа Агенције, заступање и представљање Агенције и друга питања значајна 
за рад Агенције. 
 
Финансијски извештај Агенције за 2013. годину и Извештај о обављеној ревизији 
финансијских извештаја Агенције са стањем на дан 31. децембра 2013. године, 
достављају се Влади  и Народној банци Србије до 15. јула 2014. године, у складу са 
законским одредбама. 
 
Средства која Агенција користи за своје пословање чине средства Фонда за осигурање 
депозита, као и средства која оствари обављањем послова из своје надлежности, 
донација и других извора. Средства која Агенција оствари обављањем послова из своје 
надлежности може улагати у краткорочне хартије од вредности или полагати у депозит 
код банака.  
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Законом о осигурању депозита предвиђено је да Агенција може средства Фонда за 
осигурање депозита, на основу одлуке Управног одбора, улагати у дужничке хартије од 
вредности које издаје Република Србија или Народна банка Србије. На основу одлуке 
Управног одбора Агенције,уговора закљученог са Агенцијом и по налогу Агенције, 
Народна Банка Србије у своје име, а за рачун Агенције улаже девизна средства фонда за 
осигурање депозита у стране хартије од вредности или полаже као депозит код страних 
банака у складу с политиком управљања девизним резервама. 
 
Органи управљања Агенције су Управни Одбор и Директор Агенције.  
 
На дан 31. децембра 2013. године, Агенција је имала 27 запослених (31. децембра 2012. 
године: 24 запослених).  
 
Агенција своје послове обавља у изнајмљеним просторијама у Београду, улица Кнез 
Михаилова бр. 2.  
 
Матични број Агенције је 17606786. Порески идентификациони број Агенције је 
104001240. 
 
2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА 
 
2.1. Изјава о усклађености 
 
Агенција води евиденцију и саставља финансијске извештаје у складу са Законом о 
Агенцији за осигурање депозита, (Службени гласник РС бр. 61/05,116/08 и 91/10),   
Законом о рачуноводству ( Службени гласник РС бр. 62/13) и осталом применљивом 
законском регулативом у Републици Србији. 
 
У складу са Законом о рачуноводству правна лица и предузетници у Републици Србији 
састављају и презентују финансијске извештаје у складу са законском, професионалном и 
интерном регулативом, при чему се под професионалном регулативом подразумевају 
применљиви Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја („Оквир“), 
Међународни рачуноводствени стандарди („МРС“), Међународни стандарди 
финансијског извештавања („МСФИ“) и тумачења која су саставни део стандарда, 
односно текст МРС и МСФИ, који је у примени не укључује основе за закључивање, 
илуструјуће примере, смернице, коментаре, супротна мишљења, разрађене примере и 
други допунски материјал.  
 
Измене постојећих МРС и превод нових МСФИ, као и тумачења која су саставни део 
стандарда издатих од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде и 
Комитета за тумачење МСФИ до 1. јануара 2009. године, су званично усвојени након 
одлуке министра финансија бр. 401-00-1380/2010-16 и објављени су у Службеном 
гласнику РС 77/2010. Измењени или издати МСФИ и тумачења стандарда, након овог 
датума, нису преведени и објављени, па стога нису били примењени приликом 
састављања приложених финансијских извештаја. 
 
Приложени финансијски извештаји су састављени у формату прописаном Правилником о 
обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке (,,Сл. 
гласник РС" бр. 74/08, 3/09, 12/09 и 5/10), који прописује примену сета финансијских 
извештаја чија форма и садржина није усаглашена са предвиђеним у ревидираном МРС 1 
(– Приказивање финансијских извештаја чија је примена обавезна за обрачунске периоде 
који почињу на дан 1. јануара 2009. године).   
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Агенција је у сачињавању приказаних финансијских извештаја применила 
рачуноводствене политике образложене у Напоменама од 3.1 до 4.8. 
 
Финансијски извештаји су припремљени у складу са начелом сталности пословања, и  
састављају се у складу са следећим начелима: 
 
Начело настанка пословног догађаја ( начело узрочности) подразумева да се финансијски 
извештаји припремају по начелу пословног догађаја. Учинци пословних промена и 
других догађаја се признају у моменту настанка, а самим тим евидентирају у пословним 
књигама како би били укључени у финансијске извештаје у периодима на које се односе. 
 
Начело сталности подразумева да се финансијски извештаји састављају под 
претпоставком да ће Агенција пословати неограничени временски период. 
 
Начело доследности подразумева да се прихваћена правила рачуноводственог 
обухватања пословних догађаја, пословних промена и финансијског учинка свих 
трансакција спроводе доследно током дужег периода. У случају измене правила 
рачуноводственог обухватања обелодањују се разлози за њихову измену и одговарајући 
ефекти на финансијски положај Агенције. 
 
Начело идентитета подразумева да биланс отварања сваке пословне године треба да се 
подудара са закључним билансом претходне године. 
 
Начело појединачног процењивања подразумева да се средства и обавезе процењују по 
принципу „ставка по ставка“ при чему евентуална групна процењивања треба да 
проистекну из појединачних процењивања. 
 
Финансијски извештаји Агенције темеље се на усвојеним рачуноводственим политикама. 
 
2.2. Правила процењивања 
 
Финансијски извештаји су састављени на основу начела првобитне (историјске) 
вредности, осим за финансијске инструменти по фер вредности кроз биланс успеха, који 
се вреднују по фер вредности. 
 
2.3. Званична валута извештавања 
 
Финансијски извештаји Агенције су исказани у хиљадама динара (РСД). Динар 
представља званичну валуту у Републици Србији. 
 
2.4. Коришћење процењивања 
 
Састављање финансијских извештаја у складу примењеним оквиром за извештавање 
захтева од руководства коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, 
које имају ефекта на презентиране вредности средстава и обавеза, као и прихода и 
расхода у току извештајног периода. Ове процене и претпоставке су засноване на 
претходном искуству, као и различитим информацијама расположивим на дан 
састављања финансијских извештаја. 
 
Промена рачуноводствених процена не примењује се ретроактивно, већ на садашње и 
будуће периоде.Уколико ефекти промене рачуноводствене процене имају за последицу 
промену средстава, обавеза и капитала, Агенција врши признавање ових ефеката у 
тренутку промене рачуноводствене процене.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
 
3.1. Приходи и расходи од камата 
 
Приходи и расходи од камата, укључујући и затезну камату обрачунати су по начелу 
узрочности прихода и расхода и признају се на временској основи, тако да се узима 
стварни принос, односно одлив средстава што зависи од протека времена и висине 
каматне стопе. Обрачунати приходи и расходи по основу камата представљају приходе и 
расходе периода у коме су остварени. 
 
Агенција на доспеле пласмане у кашњењу, суспендује обрачунату камату и води је кроз 
ванбилансну евиденцију, сторнирајући претходно ова потраживања и исправку 
вредности.  
 
3.2. Приходи и расходи од накнада и провизија 
 
Приходи и расходи од накнада и провизија настали по основу банкарских услуга признају 
се по начелу узрочности прихода и расхода и евидентирају се у билансу успеха у периоду 
када су остварени. 
 
3.3. Приходи и расходи од курсних разлика 
 
Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса прерачунате су у динаре по 
званичном средњем курсу НБС важећем на дан биланса стања.  
Добици и губици настали по основу прерачуна позиција биланса стања исказаних у 
страној валути књижени су у корист или на терет прихода или расхода периода. 
 
3.4. Остали пословни приходи и остали пословни расходи 
 
Остали пословни приходи и остали пословни расходи књиже се на билансним позицијама 
у зависности од врсте пословних трансакција које се евидентирају на одговарајућим 
рачунима. 
На билансној позицији осталих пословних прихода књиже се приходи остварени по 
основу извршених услуга и приходи по основу вршења администрације пројеката који се 
финансирају из средстава донација. 
 
Остали пословни расходи обухватају расходе обрачунског периода, а односе се на 
оперативне и остале расходе Агенције. 
 
Трошкови зарада Агенције обухватају трошкове бруто зарада, бруто накнада зарада, 
бруто накнада чланова Управног одбора Агенције и остала примања запослених. 
 
3.5. Приходи и расходи по основу промене вредности хартија од вредности 
 
Приходи и расходи по основу промене вредности хартија од вредности односе се на 
разлику између њихове тржишне вредности и књиговодствене вредности, и признају се 
као приходи и расходи периода у којем су настали, кроз биланс успеха. 
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3.6.  Добици и губици пословања које се обуставља  
 
Ванредни приходи и расходи настали у обрачунском периоду по основу ванредних 
пословних догађаја, који нису евидентирани на другим билансним позицијама прихода и 
расхода из редовне активности, књиже се на позицијама добитака и губитака пословања 
које се обуставља. 
 
3.7. Готовина и готовински еквиваленти 
 
У извештају о новчаним токовима под готовином и готовинским еквивалентима се 
подразумевају средства на динарским и  девизним рачунима Агенције код Народне банке 
Србије, Управе за трезор и пословних банака. 
 
Готовински еквиваленти исказани у билансу стања обухватају краткорочна, 
високоликвидна улагања која се брзо претварају у познате износе готовине и која су 
предмет безначајног утицаја ризика од промене вредности.Новчани токови који настају 
из трансакција у страној валути евидентирају се у функционалној валути, применом 
девизног курса на дан прилива и одлива готовине. 
 
3.8. Краткорочна потраживања за камату и остала потраживања 
 
Потраживања за камату односе се на камату по основу депозита по виђењу и орочених 
депозита.У остала потраживања Агенција признаје потраживања из оперативног 
пословања и потраживања по основу више плаћених пореза и доприноса, као и више 
плаћеног пореза на добит. 
 
3.9. Кредити и пласмани  
 
Кредити одобрени банкама евидентирају се у билансу стања од момента преноса 
средстава кориснику кредита. Агенција врши процену наплативости пласмана и у складу 
са тим процењује потребан износ обезвређења и врши исправку вредности. У току 2012. 
године у складу са закључком Владе Републике Србије Агенција је одобрила кредит за 
фиансијску подршку банци за посебне намене, Нова Агробанка ад Београд у стечају. 
Закљученим уговором о кредиту за финансијску подршку  регулисани су услови и начин 
коришћења датог кредита. 
На билансним позицијама датих кредита евидентиран је износ потраживања по датом 
стамбеном кредиту који је одобрен запосленом лицу Агенције 2004. године, уз годишњу 
каматну стопу од 5% и ревалоризацију применом стопе раста цена на мало.  
 
На рачуну депозита евидентирана  су средства која Агенција орочава код комерцијалних 
банака под најповољнијим условима. 
 
4.0. Финансијски инструменти 
 
Агенција класификује своја финансијска средства у следеће категорије: финансијска 
средства по фер вредности чији се ефекти промена у фер вредностима исказују у билансу 
успеха, кредити и потраживања, готовина и готовински еквиваленти и средства која се 
држе до рока доспећа. Класификација зависи од сврхе за коју су финансијска средства 
прибављена. Руководство врши класификацију својих финансијских пласмана у моменту 
иницијалног признавања. 
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Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха  
 
Према рачуноводственим политикама Агенције хартије од вредности које се воде по фер 
вредности кроз биланс успеха састоје се од  обвезница Републике Србије по основу старе 
девизне штедње, хартија од вредности – обвезница и државних записа које издаје 
Република Србија, и осталих краткорочних хартија од вредности, чији су емитенти стране 
државе.  
 
а) Обвезнице старе девизне штедње се почетно исказују по набавној вредности, а на дан 
биланса стања врши се њихово исказивање по ценама којима се трговало на Београдској 
берзи последњег дана трговања односно ценама на дан биланса стања. Ефекти промене 
тржишне вредности се признају у билансу успеха у корист прихода, односно на терет 
расхода периода.  
 
б) Хартије од  вредности које издаје Република Србија -  државни записи исказују се по 
набавној дисконтованој вредности, а признавање ефеката разлике између тржишне 
вредности и књиговодствене вредности признаје се као приход или расход периода у 
коме је настала. 
 
Хартије од вредности које се држе до доспећа односе се на државне обвезнице Републике 
Србије. Ове обвезнице су купонске са полугодишњом исплатом купона, уз прописану 
годишњу каматну стопу. 
 
в) и г) Краткорочне  хартије  од  вредности – обвезнице , чији су емитенти стране државе, 
почетно се исказују по набавној вредности, а накнадно се врши праћење и анализа ради 
исказивања по тржишној вредности на дан биланса стања.  
 
Народна банка Србије (НБС) управља девизним средствима фонда за осигурање депозита 
Агенције улагањем и трговањем хартијама од вредности на начин којим се умањује 
ризик, остварује одговарајући приход и одржава ликвидност фонда. Управљање 
поменутим девизним средствима врши се у складу са политиком управљања девизним 
резервама НБС (на основу општих и оперативних смерница за управљање резервама 
НБС).  
 
Праћење и анализу инвестиционог портфолија Агенције, НБС спроводи сходно 
упутствима за контролу ризика Swiss National Bank, односно техничке мисије ММФ-a. 
Примењује следеће методологије: перформанс, варијабилност вишка приноса - tracking 
error, information ratio, вредновање ризика- VaR (value at Risk).  
Сви добици и губици који настају приликом вредновања и продаје финансијских 
средстава по фер вредности исказују се у билансу успеха.  
 
4.1. Основна средства, нематеријална улагања и амортизација 
 
Основна средства и нематеријална улагања Агенције састоје се од рачунарске опреме, 
канцеларијског намештаја и службеног возила, а исказана су по набавној вредности 
умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и укупан износ губитка због 
обезвређења. 
 
Амортизација се обрачунава пропорционалном методом на набавну вредност 
основних средстава применом следећих годишњих стопа, с циљем да се средства 
отпишу у току њиховог процењеног корисног века трајања: 
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Компјутерска опрема       25% 
Намештај и друга опрема              10% - 25% 
Лиценце         25% 
Софтвери         10% 

 
Обрачун амортизације основних средстава и нематеријалних улагања врши се 
датумом стављања средстава у употребу. Обрачун амортизације се не врши за 
основна средства у припреми.  
 
За износ амортизације обрачунате на основна средства добијена из донације се 
врши укидање разграничених прихода и књижење у корист прихода текућег 
обрачунског периода.  
 
4.2. Одложена пореска средства и одложене пореске обавезе 
 
У складу са пореским прописима за пореске потребе, Агенција је извршила обрачун 
пореске амортизације основних средстава. 
 
Агенција је у 2013. години исказала одложена пореска средства, по основу обрачунате 
пореске амортизације. Пореска амортизација обрачуната је у мањем износу од 
амортизације обрачунате по рачуноводственим прописима, тако да је Агенцији признат 
виши порески приход од рачуноводственог прихода.  
 
4.3. Остала средства 
 
На билансној позицији  осталих средстава Агенције, евидентирана су  потраживања од 
банака, осигуравајућих друштава по основу трошкова вођења стечајног односно 
ликвидационог поступка, као и потраживања од Републике Србије по основу давања 
бесповратне финансијске подршке Банци Поштанској штедионици, а ради преузимања 
дела имовине и дела обавеза РБВ. 
 
На рачуну осталих потраживања евидентирају се потраживања која се односе на више 
плаћени порез на добит у претходном пореском периоду. 
 
4.4. Резервисања за накнаде запосленима и остале обавезе  
 
а) Порези и доприноси за обавезно социјално осигурање  
 
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Агенција је обавезна да 
уплаћује доприносе разним државним фондовима за социјалну заштиту. Ове обавезе 
укључују доприносе на терет запослених и на терет послодавца у износима који се 
обрачунавају применом законом прописаних стопа. Агенција има законску обавезу да 
изврши  обуставу обрачунатих доприноса из бруто зарада запослених и да за њихов рачун 
изврши пренос обустављених средстава у корист одговарајућих државних фондова. 
Агенција није у обавези да запосленима исплаћује накнаде које представљају обавезу 
Пензионог Фонда Републике Србије. Порези и доприноси који се односе на дефинисане 
планове накнада по основу зарада, евидентирају се као расход периода на који се односе. 
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б) Обавезе по основу отпремнина  
 
У складу са Правилником о раду, Агенција је у обавези да исплати отпремнине приликом 
одласка у пензију у висини пет просечних месечних зарада у Агенцији у месецу који 
претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина. Право на ове накнаде је условљено 
остајањем запосленог лица у служби до старосне границе одређене за пензионисање и до 
остварења минималног радног стажа. Очекивани трошкови за поменуте накнаде се 
акумулирају током периода трајања запослења. 
 
в) Краткорочна плаћена одсуства  
 
Акумулирана плаћена одсуства односе се на годишње одморе и могу да се преносе и 
користе у наредним периодима, уколико у текућем периоду нису искоришћена у 
потпуности. Очекивани трошкови плаћених одсуства се признају у износу акумулираних 
неискоришћених права на дан биланса, за које се очекује да ће бити искоришћени у 
наредном периоду. У случају неакумулираног плаћеног одсуства, обавеза или трошак се 
не признају до момента када се одсуство искористи. 
 
Агенција нема сопствене пензионе фондове и по том основу нема идентификоване 
обавезе у претходном периоду. На дан 1. јануара 2007. године Агенција је први пут 
извршила резервисање по основу отпремнина за одлазак у пензију, односно резервисање 
средстава за исплате осталих накнада запосленима. Износ резервисања за отпремнине за 
одлазак у пензију и обрачун резервисања за јубиларне награде за текућу 2013. годину 
књижени су на терет расхода резервисања у билансу успеха и као повећање обавеза  за 
резервисања у билансу стања. Резервисања за неискоришћене дане годишњег одмора 
запослених Агенција није вршила обзиром да сваки запослени из године у годину 
преноси други део годишњег одмора, а у складу са општим актом Агенције који 
дефинише зараде, накнаде зарада и остала примања запослених.  
 
Остале обавезе признају се у висини трошкова прибављања, а односе се на: обавезе према 
добављачима и остале обавезе из пословних односа.  
Примљена средства из донација евидентирају се на разграничењима.  
 
4.5. Капитал Агенције 
 
На рачуну капитала Агенције воде се средства Фонда за осигурање депозита, средства 
Фонда за заштиту инвеститора и други капитал Агенције. 
 
Средства Агенције чине средства Фонда за осигурање депозита и средства која Агенција 
користи за обављање осталих делатности из своје надлежности. 
 
Фонд за осигурање депозита (у даљем тексту: Фонд) образује се од: премија за осигурање 
депозита које плаћају банке, прихода од улагања средстава Фонда, средстава остварених 
наплатом потраживања Агенције из стечајне масе банке по основу исплате осигураних 
износа депозита, од продаје банке за посебне намене, наплатом потраживања на име 
оснивачког капитала из стечајне или ликвидционе масе банке за посебне намене, 
средстава обезбеђених задуживањем, из донација и средстава из буџета Републике 
Србије.  
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Средства Фонда су наменски издвојена средства која се користе за исплату осигураних 
износа у случају стечаја банке, за плаћање административних трошкова који настају у 
вези са исплатом тих износа и управљањем средствима Фонда, као и за повраћај 
позајмљених средстава употребљених за ове намене. На основу акта Владе средства 
Фонда могу се користити за обезбеђивање финансијске подршке, као и за оснивање банке 
за посебне намене. 
 
Средства Фонда за осигурање депозита у књиговодственој евиденцији воде се посебно за 
уплате премија осигурања депозита по основу осигурања динарских депозита физичких 
лица, предузетника и малих и средњих правних лица, а посебно за уплате премија 
осигурања по основу девизних депозита физичких лица, предузетника и малих и средњих 
правних лица.  
 
Средства за обављање осталих делатности из своје надлежности Агенција обезбеђује из 
прихода које оствари својим пословањем, накнада у складу са законом којим се уређује 
стечај и ликвидација банака и друштава за осигурање, из донација, буџета, задуживањем 
у земљи и иностранству и на други начин, у складу са законом.  
 
На рачуну другог капитала евидентирани су други извори средстава Агенције и то 
иницијална средства фонда за санацију банака увећаног за ревалоризацију која се 
обрачунавала сходно законским прописима који су се примењивали у претходном 
периоду. 
 
Дана 23.07.2012. године, Комисија за хартије од вредности доноси решење којим се 
Агенцији за осигурање депозита даје дозвола за обављање делатности организатора 
Фонда за заштиту инвеститора. На основу наведеног решења,  Агенција управља Фондом, 
предузима све радње у име Фонда и врши заступање у свим пословима пред државним, 
судским, управним и другим органима у циљу заштите и остваривања свих његових 
права. Сврха Фонда је заштита потраживања клијената чланова Фонда, која члан Фонда 
није у могућности да исплати и/или врати клијенту уколико наступи осигурани случај. 
Агенција као организатор Фонда наплаћује редовни тромесечни допринос у износу од 
0,06% на укупне приходе остварене по основу чувања и администрирања финансијским 
инструментима за рачун клијената, укључујући чување инструмената и са тим повезане 
услуге, као што је администрирање новчаним средствима и колатералом као и 1,00% на 
укупне приходе остварене по основу управљања портфолиом. 
 
4. 6 Резултат пословања 
 
По годишњем рачуну за 2013. годину Агенција је исказала добит у износу од РСД 55.208 
хиљада. 
 
Агенција је за 2013. годину исказала виши порески приход од рачуноводственог прихода 
за износ од РСД 27.405. За наведени износ РСД 27.405 одложених пореских средстава 
увећан је добитак за 2013. годину. 
 
У складу са Законом о порезу на добит, Агенција је за 2013. годину обрачунала порез на 
добит у износу РСД  8.497 хиљада, тако да нето добит износи РСД 46.738 хиљада. 
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4. 7 Порез на добитак 
 
Текући порез 
 
Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава применом прописане 
пореске стопе од 15% на основицу утврђену пореским билансом, која представља износ 
добитка пре опорезивања по одбитку ефеката усклађивања прихода и расхода, у складу са 
пореским прописима Републике Србије, уз умањење за прописане пореске кредите. Дана 
15. децембра 2012. године, Скупштина Србије је усвојила Закон о изменама и допунама 
Закона о порезу на добит правних лица (Закон о порезу на добит правних лица). Усвојена 
измена садржи, између осталог, повећање пореске стопе са 10% на 15%. Овај амандман 
ступио је на снагу 1. јануара 2013. године, и примењиваће се на пореске пријаве за 2013. 
годину.   
 
4.8 Ванбилансне позиције активе и пасиве 
 
На ванбилансним позицијама књижени су краткорочни и дугорочни пласмани у 
динарима и страној валути, које је Агенција у име и за рачун Републике Србије 
евидентирала у својим књигама, као и остала ванбилансна актива и пасива. 
 
Средства по пословима у име и за рачун трећих лица, којима Агенција управља, уз 
накнаду у висини од 3% од наплаћених потраживања, осим потраживања од јавних 
предузећа, исказана су у оквиру ванбилансне евиденције.  
 
Послови у име и за рачун трећих лица односе се у целини на послове које Агенција 
обавља у име и за рачун Републике Србије. На основу Закључка Владе Републике Србије 
од 2. јула 2004. године, Агенција је овлашћена да у име и за рачун Републике Србије 
изврши куповину у целости исправљених билансних потраживања банака код којих је 
покренут поступак продаје акција у државном  власништву, а у складу са Уредбом о  
начину и поступку продаје акција у власништву Републике Србије или у власништву 
банака у стечају или ликвидацији у којима функцију стечајног или ликвидационог 
управника врши Агенција.  
 
Најзначајнији део послова у име и за рачун Републике Србије односи се на евидентирана 
преузета потраживања сходно Закону о регулисању односа Републике Србије и банака у 
стечају по основу преузетих иностраних кредита („Службени гласник РС“, бр. 45/05). 
Законом је дефинисано да се крајњи дужници – правна лица или њихови правни 
следбеници на територији Републике Србије ослобађају обавеза према банкама у стечају 
и ликвидацији, ступајући истовреммено у обавезу према Републици Србији. Агенција је 
овлашћена да у име и за рачун Републике СРбије управља преузетим потраживањима. 
Агенција по основу управљања преузетим потраживањима остварује накнаду у висини од 
3% од наплаћених потраживања, осим потраживања од јавних предузећа. 
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5. Готовина и готовински еквиваленти 

( у хиљадама РСД) 
Фонд за осигурање депозита 2013. г 2012. г 
- у динарима - 434 
- у страној валути 16 3.890 
Укупно 16 4.324 
 
Фонд за заштиту инвеститора   
- у динарима 1 3.412 

   Остали послови 
Рачуни у динарима:   
Текући рачун код Комерцијалне банке а.д. Београд  281.201 227.846 
Управа за трезор 3.601 543 
Наменски рачуни код пословних банака 12.530 10.778 
Укупно 297.332 239.167 
 
Рачуни у страној валути:   
Наменски рачуни код пословних банака  30.280 138.005 
Рачуни код банака у земљи у стечају 37 37 
Укупно 30.317 138.042 
д   Стање на дан 31. децембра  327.666 384.945 
 
6. Потраживања за камату и накнаду 

( у хиљадама РСД) 

 
2013. г 2012. г 

Потраживања за камату на депозите по виђењу и орочене 
депозите 1.908 1.550 

   Стање на дан 31. децембра 1.908 1.550 
 
Потраживања по основу доспеле камате, односе се на потраживања за обрачунату камату 
на депозите по виђењу и камату на средства Фонда за заштиту инвеститора орочених  код 
Комерцијалне банкае ад Београд за децембар 2013. године. Потраживања су измирена  у 
јануару 2014. године. 
 
7. Дати кредити и депозити 

( у хиљадама РСД) 
Потраживања по датим кредитима и депозитима 2013. г 2012.г 
Наменски депозити у страној валути  4.800.207 4.866.673 
Дати кредити банкама у стечају 26.509 26.509 
Остали кредити у страној валути дати Новој Агробанци 195.350 1.137.183 
Дати депозити –Фонда за заштиту инвеститора 34.041 23.826 
Потраживања по основу одобреног стамбеног кредита из 2003. г. 20.685 - 
Минус: Исправка вредности датих кредита (26.509) (26.509) 
Минус: Исправка вредности датих кредита (195.350) - 
Нето књиговодствена вредност 31. децембра 4.854.934 6.027.682 
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Врховни суд државе Њујорк одобрио је Споразум о поравнању о расподели укупних 
новчаних средстава агенција Београдске банке ад у стечају и Југобанке ад у стечају 
између Banking Department Of the State Of New York и Агенције за осигурање депозита. 
 
Агенција као стечајни управник Београдске банке ад Београд у стечају и Југобанке ад 
Београд у стечају,  по основу Споразума о поравнању и расподели укупних новчаних 
средстава добила је износ од УСД 52.605.258,11. 
 
На основу одобрења Министраства финансија Број:482-01-19/2008-01 Агенција за 
осигурање депозита отворила је посебан девизни рачун за наведена средства која се  воде  
као орочени депозит код Комерцијалне банке ад Београд и  орочавају се сукцесивно на 
период од 13 месеци. На дан 31.12.2013. године износе УСД 57.744.629 што у динарској 
противвредности износи РСД 4.800.207 хиљада. 
 
У складу са Закључком Владе 05 Број:420-3765/2012 а ради обезбеђења финансијске 
подршке, Новој Агробанци ад Београд одобрен је краткорочни кредит у износу од 25 мил. 
ЕУР-а по каматној стопи у висини 6,2% и роком доспећа до шест месеци. До отварања 
стечајног поступка враћен је износ од 15 мил. Еур-а, а остатак дуга у износу од 10 милона 
ЕУР-а пријављен је у стечајном поступку-. У току 2013. године Агенција је наплатила од 
Нове Агробанке а.д. у стечају РСД  946.603 хиљада, односно  ЕУР 8.296.000.  
 
За остатaк дуга под 31.12.2013. године у износу РСД 195.350 хиљада ( ЕУР 1.704.000) 
Агенција је извршила исправку вредности потраживања на терет Фонда за осигурање 
депозита. 
 
Агенција је након дана биланса наплатила од Нове Агробанке а.д., у стечају РСД 34.687 
хиљада (ЕУР 304.000), и очекује наплату потраживања у целини до краја 2014. године.  
 
У складу са Законом о тржишту капитала (Службени гл. РС бр. 31/11) и  другим 
подзаконским актима у надлежности Агенције су послови организатора Фонда за 
заштиту инвеститора. Агенција као организатор фонда управља средствима фонда и врши 
улагања средстава фонда. Средства фонда састоје се од:  иницијалног доприноса, 
редовног доприноса чланова фонда, потраживања наплаћених у стечајном поступку и 
прихода од улагања средстава фонда. 
 
На рачуну датих депозита воде се средства Фонда за заштиту инвеститора. Средства 
фонда у току 2013. године орочена  су код Комерцијалне банке ад Београд,   уз каматну 
стопу у висини референтне каматне стопе НБС умањене за 2,35 п.п. 
 
На дан 31.12.2013.године укупна средства Фонда износила су  РСД 34.041 хиљада.  
 
У претходним годинама потраживања по основу датог стамбеног кредита евидентирана 
су на билансној позицији-остала потраживања.  
 
У 2013. години извршена је рекласификација, тако да се средства дата за стамбене 
потребе запосленом евидентирају на билансној позицији – дати кредити. 
 
Потраживања по основу датог стамбеног кредита која на дан 31. децембра 2013. године  
износе 20.685 хиљада динара односи се на кредит одобрен 2004. године запосленом лицу 
Агенције на период од 35 година, уз годишњу каматну стопу од 5% и ревалоризацију 
применом стопе раста потрошачких цена. 
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Хипотека успостављена у корист Агенције, на стан у власништву корисника кредита који 
је био и предмет уговора о купопродаји, евидентирана је у оквиру ванбилансних 
позиција. 
 
8. Учешћа у капиталу 
 

 
2013. г 2012. г 

- Нова Агробанка а.д., Београд, у стечају 578.770 578.770 
- Ваљевска банка а.д., Ваљево, у ликвидацији 64.363 64.363 
- Борска банка а.д., Бор, у санацији 100 100 
- Београдска банка а.д., Београд, у стечају 110 110 
- Инвестбанка а.д., Београд, у стечају 110 110 
- Југобанка а.д., Београд, у стечају 110 110 
- Беобанка а.д., Београд, у стечају 110 110 
Укупно 643.673 643.673 
Минус: Исправка вредности (643.673) (643.673) 
Нето књиговодствена вредност на дан 31. децембра - - 
 
У складу са законским прописима и  Одлуком Управног одбора у мају 2012. године 
основана је Нова Агробанка ад Београд. Управни одбор Агенције донео је Одлуку о 
обезбеђивању средстава за оснивање банке за посебне намене Нове Агробанке ад. 
Београд.  
 
Укупан оснивачки капитал банке чине средстава оснивача односно квлификованог 
инвеститора Агенције за осигурање депозита, а састоји се од:  новчаног облика у  износу 
од 5 мил.Еур-а који је Агенција са рачуна Фонда за осигурање депозита  пренела на име 
оснивачког капитала банке  и неновчаног облика у укупној вредности од 85 мил. Еур-а у 
облику дугорочних државних обвезница које је емитовала Република Србија ради 
очувању финансијске стабилности финансијског система Србије. 
 
Нова Агробанка ад издала је обичне акције на име Агенције ради уплате оснивачког 
капитала новчаним и неновчаним улогом. 
 
У октобру месцу 2012. године Новој Агробанци одузета је дозвола за рад , тако да је 
Агенција  извршила исправку за износ од РСД 578.770 хиљада ( 5 мил. Еур-а ) на терет 
Фонда за осигурање депозита и своје потраживање пријавила у стечај Нове Агробанке.  
 
Акције Нове Агробанке  које су стечене уносом неновчаног улога у књиговодственој 
евиденцији Агенције воде се у ванбилансној евиденцији у износу динарске 
противвредности која је на дан уплате износила РСД 9.839.220 хиљада. 
 
9. Остали пласмани 

( у хиљадама РСД) 

 
2013. г 2012. г 

Остали краткорочни пласмани-позајмица дата осигуравајућем 
друштву у стечају 300 4.300 

Укупно  4.300 
Минус: Исправка вредности (300) (300) 
Нето књиговодствена вредност на дан 31. децембра - 4.000 
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Остали краткорочни финансијски пласмани на 31.12.2012. године односили су се на 
краткорочну позајмицу Друштбу за осигурање Балкан Осигурање а.д. Београд у стечају у 
износу од 4.000 хиљада динара. 
 
Позајмица је дата од стране Агенције по решењу Трговинског суда у Београду ради 
покривања трошкова стечајног поступка на период до главне деобе. Краткорочна 
позајмица у износу од 4.000 хиљаде динара уплаћена је Агенцији 26.04.2013.године.  
 
10. Нематеријална улагања 
 
Нематеријална улагања Агенције у нето износу од 1.707 хиљада динара састоје се од  
ИБМ лиценце која је набављена у току 2011. године и софтер система ДМС набављен у 
току 2012. године. 
 
Набавна вредност нематеријалних улагања износила је 2.686 хиљада динара. Обрачуната 
амортизација закључно са 31.12.2013. године износи 979 хиљада динара. 
 
11. Основна средства 

(у хиљадама РСД) 

Набавна вредност Опрема Остала основна 
средства 

Нематер. 
улагања Укупно 

Стање 01.01.2012. године 22.562 466 1.147 24.175 
Набавке у току године 142  1.538 1.680 

Стање на 31.12.2012. године 22.704 466 2.685 25.855 
Исправка вредности    - 
Стање 01.01.2012. године 17.803 - 96 17.899 
Амортизација 2.644 - 435 3.078 
Стање на 31.12.2012. године 20.447  - 531 20.977 
Укупно на 31.12.2012. године 2.258 466 2.155 4.879 
Стање 01.01.2013. године 22.704 466 2.685 25.855 
Набавке у току године - - - - 
Стање на 31.12.2013. године 22.704 466 2.685 25.855 
Исправка вредности     
Стање 01.01.2013. године 20.447  531 20.977 
Амортизација 892  448 1.340 
Стање на 31.12.2013. године 1.365 466 1.707 3.538 
 
12. Одложена пореска средства 
 
Рачун одложених пореских средстава на дан 31. децембра 2013. године износи РСД 588 
хиљада (2012.: РСД 561 хиљада). 
 
13. Остала средства 
 
Остала средства и активна временска разграничења 2013. г 2012. г 
Потраживања по датом стамбеном кредиту из 2003. г - 18.081 
Потраживања од фонда за исплату према Банци Поштанској 
штедионици 2.581.164 6.187.295 

Потраживања од буџета РС и АПВ за обвезе према Банци 
Поштанској штедионици за РБВ 100.181 - 
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Потраживања од банака и осигуравајућих друштава у стечају за 
плаћене услуге оглашавања код продаје непокретности и друга 
потраживања у износу од 

90 241 

Потраживња од Секретеријата дечије заштите-породиљско 
боловање 41 - 

Потраживања од запослених-аконтација за бензинске бонове 71 105 
Потраживања по основу депозита код банке у стечају 51 51 
Разграничени трошкови у динарима 286 222 
Минус: Исправка вредности (51) (51) 
Укупно 2.681.832 6.205.944 
 
Потраживања за преплаћени порез на добит   
Потраживања за више плаћени порез на добит за 2012. годину 20.169 28.666 

   
Стање на дан 31. децембра 2.702.002 6.234.610 
 
У октобру 2012. године донет је Закон о преузимању имовине и обавезна одређених 
банака ради очувања стабилности финансијског система Републике Србије („Службени 
гласник РС“, број 102/12) којим се уређују услови, начин и поступак преузимања 
целокупне или дела имовине и укупних или дела обавеза банака у којима Република 
Србија, односно АП Војводина, има директно или индиректно контролно учешће, 
укључујући и банке за посебне намене и банке под административним управљањем, у 
случају када би неспровођење преузимања представљало озбиљну претњу за стабилност 
финансијског система Републике Србије.  
 
У складу с одредбама наведеног Закона, преузимање целокупне или дела имовине и 
укупних или дела обавеза банке за посебне намене и банке под административним 
управљањем врши се уговором о преузимању закљученим између Агенције, као 
преносиоца, и банке преузимаоца. Банци преузимаоцу може се пружити бесповратна 
финансијска подршка за преузимање, о чему се закључује уговор о давању бесповратне 
финансијске подршке између Агенције и банке преносиоца. Извор средстава финансијске 
подршке банци преузимаоцу су средства Агенције. Законом је предвиђено да ће 
Република Србија, уколико се за то укаже потреба, Агенцији надокнадити наведена 
средства. Законом је успостављен оквир на темељу кога државни органи могу да реагују 
у изузетним и хитним случајевима који озбиљно прете да наруше финансијску 
стабилност Републике Србије.  
 
На основу Закона и Закључака Владе 05 бр.422-7418/2012, 05 бр.422-9518/2012 и 05 бр. 
422-5613/2013, Агенција за осигурање депозита и Банка Поштанска штедионица ад. 
Београд закључиле су Уговор о преузимању дела имовине и дела обавеза као и Уговор и 
Анекс 1, 2, 3, 4  и 5 Уговора о давању бесповратне финансијске подршке за преузимање 
дела имовине и дела обавеза Нове Агробанке ад Београд, којим је Агенција у обавези да  
Банци Поштанској штедионици да бесповратну финансијску подршку у укупном износу 
од ЕУР 281.387.846 на терет средстава Фонда за осигурање депозита, с тим што су у 2012. 
години пренета средства у износу од ЕУР 206.524.162, а у 2013. години још 52.242.452.  
Преостала обавеза Агенције према Банци Поштанска Штедионица на дан 31.12.2013. 
године износи ЕУР 22.621.231, која ће бити измирена сукцесивно, у складу са динамиком 
наплате премије за осигурање депозита, у првом и другом кварталу 2014. године.  
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У складу са одредбама Закона о преузимању имовине и обавеза одређених банака ради 
очувања стабилности финансијског система Републике Србије и Закључком Владе 05 
бр.422-3005/2013 Агенција за осигурање депозита и Банка Поштанска штедионица а.д. 
Београд закључиле су Уговор о преузимању дела имовине и дела обавеза Развојне банке 
Војводине а.д. Нови Сад. 
 
Закључком Владе 05 број 422-5734/2013 и Уговора о преузимању , Агенција за осигурање 
депозита и Банка Поштанска штедионица закључиле су Уговор о давању бесповратне 
финансијске подршке за преузимање дела имовине и дела обавеза, а  ради покрића   
вредности пренете  имовине у односу на вредности пренетих обавеза Развојне банке 
Војводине ад Нови Сад  на Банку Поштанску штедионицу.  
 
Уговором о давању бесповратне финансијске подршке утврђен је недостајући износ од 
РСД 100.181 хиљада, с тим  што ће Република Србија и Аутономна покрајина Војводина 
финансирати пружање бесповратне финансијске подршке у сразмери 21,89:78,11. ,а у 
складу са донетим закључцима од стране Владе РС и Владе АПВ,  а у вези са Споразумом 
о преузимању имовине и обавеза РБВ и Уговора о емисији дугорочних хартија од 
вредности. 
 
У складу са одредбама Закона о преузимању имовине и обавеза одређених банака ради 
очувања стабилности финансијског система Републике Србије и Закључком Владе 05 
бр.422-9134/2013 Агенција за осигурање депозита и Банка Поштанска штедионица а.д. 
Београд закључиле су Уговор о преузимању дела имовине и дела обавеза Привредне 
банке Београд ад Београд. 
 
Закључком Владе 05 број 422-9134/2013 и Уговора о преузимању , Агенција за осигурање 
депозита и Банка Поштанска штедионица закључиле су Уговор о давању бесповратне 
финансијске подршке за преузимање дела имовине и дела обавеза Привредне банке 
Београд ад Београд у износу од 11.156.796 хиљада динара.  
 
Република Србија обезбедила је средства Агенцији на основу Закључка Владе 05 број422-
9135/2013 у износу од 11.156.790 хиљада динара емисијом дугорочних хартија од 
вредности које су у  целости пренете на Банку Поштанску штедионицу. 
У претходним годинама потраживања по основу датог стамбеног кредита евидентирана 
су на билансној позицији-остала потраживања. У 2013.  години извршена је 
рекласификација тако да се сада евидентирају на билансној позицији – дати кредити. 
 
14. Резервисања 

( у  хиљадама РСД) 
Обавезе за резервисања за отпремнине и остале накнаде 
запосленима 2013. г 2012. г 
Стање на почетку године 7.796 8.417 
Трошкови резервисања на терет текућег периода 1.257 648 

Исплата у току текуће године (420) (1.269) 
Стање на дан 31. децембра 8.633 7.796 
 
Дугорочна резервисања исказана у билансу стања на дан 31. децембра 2013. године у 
износу од  8.633 хиљада динара односе се на резервисања за накнаде запосленима по 
основу отпремнина и јубиларних награда. Дугорочна резервисања извршена су на основу 
процене овлашћеног актуара.  
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Претпоставке које је користио актуар у обрачуну су: просечна бруто зарада запослених у 
2013. години, раст зарада у наредним периодима од 0%, таблице смртности од 2002/2003. 
године, флуктуација запослених 0, дисконтна годишња стопа 9%.  
 
15. Обавезе из пословања, остале обавезе, пасивна временска разграничења, 
обавезе из добити 

(у хиљадама РСД) 
Обавезе према добављачима 2013. г 2012. г 

Обавезе према добављачима које су измирене у јануару 
2014. године  износе 985 675 

Стање на дан 31. децембар 985 675 
 
16. Остале обавезе, пасивна временска разграничења и разграничени приходи у 
динарима 

(у хиљадама РСД) 
   
 

2013. г 2012. г 
Обавезе  према Банци Поштанској штедионици  у складу са 
Уговором о бесповратној финансијској подршци,  а у вези са 
Уговором о преузимању дела  имовине и дела обавеза 
Развојне банке Војводине ад Нови Сад 

100.181 - 

Обавезе – депонована средства по основу тендера за продају 
непокретности банака и  друштава за осигурање у стечају, на 
дан 31.12.2013. године износе 

209 199 

Остале обавезе –примљена средства из донација Швајцарске  12.556 10.615 
На рачуну разграничених прихода – евидентирана  су 
примљена средства из донација намењена за набавку 
основних средстава 

33 383 

Раграничени приход  по основу камате на стамбени кредит 6.536 5.120 
Стање на дан 31. децембар 119.515 16.317 
 
17. Остале обавезе и разграничени приходи у страној валути  

(у хиљадама РСД) 

 
2013. г 2012. г 

Разграничени приходи у страној валути-примњене донације 
које користе државне институције  /  ЕУР 262.745 30.122 137.897 

Остале обавезе из пословних односа у страној валути - 
пресуда врховног суда Државе Њујорк УСД 57.746.608 4.800.372 4.866.844 

Обавеза за бесповратну финансијску поодршку Банци 
Поштанској штедионици у складу са Уговором о давању 
бесповратне финансијске подршке а у вези преузимања дела 
имовине и обавеза Нове Агробанке. Дуг на дан 31.12.2013. г 
износи  ЕУР 22.621.231 

2.581.164 6.187.295 

Стање на дан 31. децембар 7.411.658 11.192.036 
 
Остале обавезе из пословних односа у страној валути исказане на дан 31. децембра 2013. 
године у износу од 4.800.372.хиљаде динара (УСД 57.746.608,75) у потпуности се односе 
на обавезе Агенције за осигурање депозита као стечајног управника Београдске банке 
а.д., Београд у стечају и Југобанке а.д., Београд у стечају према повериоцима поменутих 
банака у Сједињеним Америчким државама, а на основу решења Врховног суда државе 
Њујорк, и Споразума о поравнању између Агенција за осигурање депозита и Banking 
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Department Of the State Of New York о расподели укупних новчаних средстава поменутих 
банака. Ова средства су пласирана у виду ороченог депозита код Комерцијалне банке а.д., 
Београд (напомена 7). 
 
Обавезе по основу донација у страној валути (ЕУР 262.745) у износу од РСД 30.122 
хиљада односе се на неискоришћене донације које ће бити враћене донатору у току 2014. 
године.  
 
Обавеза за бесповратну финансијску подршку односи се на обавезу коју Агенција има 
према Банци Поштанској штедионици, по основу Уговора о давању бесповратне 
финансијске подршке а у вези преузимања дела обавеза и дела имовине Нове Агробанке. 
На дан 31. децембар 2013. године обавеза износи РСД 2.581.164 хиљада односно ЕУР 
22.621.231 која се треба измирити  закључно са 31. децембром 2014. године.  
 
18. Капитал/Фондови 

(у хиљадама РСД) 
Фонд за осигурање депозита 2013. г 2012. г 
- Фонд за осигурање депозита у динарима 16 1.141.507 
- Фонд за осигурање депозита у страној валути - - 
Укупно 16 1.141.507 

   
Фонд за заштиту инвеститора 31.264 27.238 
Други капитал 239.819 239.819 
Укупно фондови 271.099 1.408.564 

   
Добитак/(губитак) текуће године 46.738 (202.728) 
Добитак ранијих година 32.008 234.736 
Стање на дан 31. Децембра 349.845 1.440.572 
 
У складу са Законом о осигурању депозита („Службени гласник РС“, бр. 61/05, 116/08, 
91/2010), Фонд за осигурање депозита образује се од: премија за осигурање депозита које 
плаћају банке, прихода од улагања средстава фонда за осигурање депозита, средстава 
остварених наплатом потраживања Агенције из стечајне, односно ликвидационе масе 
банке по основу осигураних износа депозита, од продаје банке за посебне намене, 
наплатом потраживања на име оснивачког капитала из стечајне или ликвидационе масе 
банке за посебне намене, средстава обезбеђених задуживањем, донација и средстава из 
буџета Републике Србије. 
 
Средства фонда за осигурање депозита користе се за исплату осигураних износа у случају 
стечаја или ликвидације банке, за плаћање административних трошкова у вези са 
исплатом тих износа и управљањем средствима фонда за осигурање депозита, као и за 
повраћај позајмљених средстава употребљених за намене из овог става. 
Изузетно, средства фонда за осигурање депозита могу се, на основу акта Владе, 
користити за обезбеђивање финансијске подршке банци у складу са законом којим се 
уређује Агенција, као и за оснивање банке за посебне намене у складу са законом којим 
се уређују банке. 
 
На рачуну Фонда за осигурање депозита у динарима на дан 31. децембра 2013. године 
евидентиран је износ од РСД 16 хиљада, што представља укупна средства на девизном и 
динарском рачуну фонда за осигурање депозита. 
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Укупан износ наплаћених динарских премија осигурања депозита у току 2013. године 
износи РСД 878.358 хиљада, док укупно наплаћене девизне премије осигурања износе 
ЕУР 36.722.743 односно у динарској противвредности РСД 4.146.906 хиљаде.  
 
У складу са Законом о тржишту капитала регулисани су сврха и циљ Фонда за заштиту 
инвеститора, организовање и управљање Фондом, чланство у фонду, допринос Фонду 
средства Фонда, и остало. У складу са законском регулативом и Правилникоим о Фонду 
за заштиту инвеститора Агенција је добила дозволу за организатора Фонда. У складу са 
својим надлежностима Агенција врши улагања и управља средствима фонда у складу са 
усвојеном инвестиционом политиком поштујући начела сигурности а у циљу 
остваривања одговарајућих прихода Фонда. На дан 31.12.2013. године укупна средства 
фонда за заштиту инвеститора износе РСД 31.264 хиљада. 
 
На рачуну други капитал евидентирани су други извори средстава Агенције и то 
иницијална средства фонда за санацију банака увећаног за ревалоризацију која се 
обрачунавала сходно законским прописима који су се примењивали у претходном 
периоду. 
 
19. Расходи Агенције 

(у хиљадама РСД) 
19.1. Расходи од промене вредности имовине и обавеза 2013. г 2012. г 
Ефекат свођења на тржишну вредност обвезница Републике 
Немачке и обвезница које издаје Република Србија - 169.818 

Укупно - 169.818 

   19.2. Расходи камата   Расходи од камата по основу куповине обвезница Републике 
Немачке - 25.610 

Укупно расходи камата - 25.610 

   19.3. Расходи накнада и провизија   Фонд за осигурање депозита   Накнаде за платни промет у иностранству - 32.318 
Остале накнаде и провизије - 2.798 
Укупно - 35.116 

   19.4. Остале накнаде и провизије   Накнаде за платни промет у земљи 541 589 
Банкарске провизије:   - по основу донација - - 
- остале банкарске провизије 893 2.474 
Укупно 1.434 3.063 

   Укупно расходи накнада и провизија 1.434 38.179 

   19.5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи  Нето зараде 34.630 38.693 
Трошкови пореза и доприноса 14.382 15.230 
Остали лични расходи и трошкови нето  накнада Управног 
одбора 3.103 2.856 

Укупно трошкови зарада, накнада зарада и остали лични 
расходи 52.115 56.779 
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19.6. Расходи резервисања   Резервисања за пензије, остала примања запослених и јубиларне 
награде  1.256 768 

Укупно расходи по основу резервисања 1.256 768 

   19.7. Оперативни остали пословни расходи и амортизација   Расходи по основу донација 356 133.696 
ПТТ трошкови и комуналне услуге 6.615 5.844 
Трошкови закупнина 2.994 2.956 
Услуге 6.052 5.875 
Материјал и енергија 5.286 5.955 
Репрезентација 1.825 1.910 
Трошкови накнада по уговорима о делу 985 1.461 
Трошкови доприноса на терет послодавца 9.856 8.999 
Трошкови и дневнице за службена путовања у земљи и 
иностранству 2.056 2.506 

Остали издаци физичким лицима 1.117 1.042 
Трошкови одржавања 693 892 
Трошкови индиректних пореза , доприноса  и чланарина 3.363 5.973 
Трошкови омладинских задруга 162 778 
Трошкови амортизације 1.341 3.078 
Трошкови доприноса коморама  100 
Остали расходи 41.930 3.065 
Расходи по основу недостајућих средстава фонда за осигурање 
депозита - 861.155 

Укупно 84.631 1.045.286 
 
На позицији осталих расхода  евидентирани  су расходи по основу  преноса  средстава са 
рачуна Агенције на рачун Фонда за осигурање депозита по налогу Државне ревизорске 
институције. Наиме, приликом вршења ревизије финансијских извештаја и правилности 
пословања Агенције за 2011. годину, Државна ревизорска институција је констатовала да 
је Агенција пренела већи износ средстава Фонда за осигурање депозита на име покрића 
оперативних трошкова у износу од 37.786 хиљада динара, као и да није интерним актом 
уредила услове и начин коришћења средстава Фонда за осигурање депозита. С тим у 
вези, Агенција је донела Правилник о покрићу административних трошкова у вези са 
исплатом депозита и управљањем средствима Фонда за осигурање депозита и извршила 
повраћај више пренетих средстава, заједно са обрачунатом каматом што укупно износи 
41.930 хиљада динара, на рачун Фонда за осигурање депозита. 
 
20. Приходи Агенције 

(у хиљадама РСД) 
20.1. Приходи од промене вредности имовине и обавеза 2013. г 2012. г 
Ефекат свођења на тржишну вредност:   - обвезница Републике Србије - 114.360 
- обвезница Републике Немачке и Француске - 10.465 
Остало 1.581 2.150 
Укупно приходи од промене вредности имовине и обавеза 1.581 126.975 
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20.2. Приходи од камата   Камата на средства Фонда за осигурање депозита орочена код 
НБС - 9.307 

Камата на средства осигурања депозита у динарима 276 352 
Камата на обвезнице Републике Немачке - 285.992 
Камата од ХОВ - државне обвезнице Републике Србије - 15.844 
Затезна камата на неблаговремено плаћене премије осигурања 
од банака 350 310 

Камата на дати кредит за финансијску подршку - 50.158 
Камата на средства депозита у страној валути - 110 
Камата на трансакционе рачуне код банака 24.243 12.615 
Камата на орочена средства Фонда за заштиту инвеститора 2.933 46 
Камата на дате стамбене кредите 222 191 
Укупно приходи од камата 28.024 374.925 
   
20.3. Приходи од добитака   
Добици по основу трговине хартијама од вредности РС - 3.545 
Укупно приходи од добитака - 3.545 

   20.4. Нето приходи / (расходи) од курсних разлика   Фонд за осигурање депозита   Позитивне курсне разлике:   - хартије од вредности - 1.862.793 
- новчана средства фонда за осигурањeе депозитa 58.833 648.210 
Укупно 58.833 2.511.003 

   Негативне курсне разлике:   - хартије од вредности - (321.012) 
- новчана средства фонда осигурања депозита (59.450) (1.809.639) 
Укупно (59.450) (2.130.651) 

   20.5. Остали послови   Позитивне курсне разлике 321.837 1.002.005 
Негативне курсне разлике (321.841) (1.002.011) 

 
(4) (6) 

Нето приходи/(расходи) од курсних разлика (621) 380.346 

   20.6. Остали пословни приходи   Приходи од донација 356 133.696 
Приходи од наплате потраживања 11.878 77.988 
Приходи од продаје тендерске документације 21 890 
Приходи од 2% на име покрића административних трошкова 
Агенције 100.878 - 

Приходи од накнада у вези са вршењем функције стечајног 
управника 49.483 27.108 

Приходи од укидања обрачуна амортизације основних 
средстава набављених из средстава донација и остали приходи 
из донација 

2.999 2.207 

Добици од продаје основних средстава и немат. улагања 45 - 
Укупно 165.660 241.891 
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20.7. Приходи по основу индиректних отписа пласмана и 
резервисања   
Приходи од укидања индиректних отписа пласмана билансних 
позиција (Беобанка ад у стечају) - 1.722 

Приходи од укидања неискоришћених резервисања за обавезе - 120 
Укупно - 1.842 

   20.8. Нето добици пословања које се обуставља   Приходи по основу наплате из стечаја по основу отписаних 
пласмана код банака у стечају ( Беобанка ад у стечају) - 4.125 

Укупно - 4.125 
 
21. Финансијски инструменти и циљеви управљања ризицима 
 
Агенција је у свом редовном пословању у различитом обиму изложена одређеним 
финансијским ризицима и то:  
 
• Тржишним ризицима,  
• Ризику ликвидности и  
• Кредитном ризику. 
 
Управљање ризицима у Агенцији је усмерено на минимизирање потенцијалних 
негативних утицаја на финансијско стање и пословање Агенције у ситуацији 
непредвидивости финансијских тржишта. 
 
Средства која Агенција користи за своје пословање чине средства Фонда за осигурање 
депозита у динарима и девизама по основу уплата премија осигурања депозита као и 
средстава из републичког буџета, донација и прихода које Агенција оствари обављањем 
послова из своје надлежности и других извора. Агенција нема задужења по кредитима.  
 
Народна банка Србије (НБС) управља девизним средствима фонда за осигурање депозита 
Агенције, улагањем и трговањем хартијама од вредности на начин којим се умањује 
ризик, остварује одговарајући приход и одржава супстанца и ликвидност фонда. 
Управљање поменутим девизним средствима врши се у складу са политиком управљања 
девизним резервама НБС (на основу општих и оперативних смерница за управљање 
резервама НБС).  
 
Категорије финансијских инструмената: 

(у хиљадама РСД) 
Финансијска средства 2013. г 2012. г 
Хартије од вредности (без сопствених акција) - - 
Потраживања за дати стамбени кредит 20.686 18.081 
Потраживања за камату и накнаду 1.908 1.549 
Остали пласмани 34.041 27.826 
Готовина и готовински еквиваленти 327.666 384.945 
Дати кредити и депозити  4.800.207 6.003.856 
Укупно 5.184.508 6.436.257 
Финансијске обавезе 

  Остале финансијске обавезе 4.830.494 5.004.741 
Укупно 4.830.494 5.004.741 
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Основни финансијски инструменти Агенције су хартије од вредности (инвестициони 
портфолио), готовина и готовински еквиваленти и финансијски пласмани који настају 
директно из обављања послова Агенције. У току 2013. године Агенција није вршила 
улагања у хартије од вредности и друге финансијске инструменте, обзиром да су сва 
средства која су у току године прикупљена од девизних и динарских премија осигурања 
усмеравана у Банку Поштанску штедионицу у складу са Уговором о давању бесповратне 
финансијске подршке.  
 
Приликом вредновања финансијских средства и финансијских обавеза и изложеност 
према ризицима у оквиру билансних позиција нису вредноване позиције које се односе на  
евидентирана потраживања од фонда за осигурање депозита и  обавеза фонда  према 
Банци Поштанској штедионици у износу ЕУР 22.621.231,69 што у динарској 
противвредности износи  2.581.164 хиљада динара, обзиром да је уговором о давању 
бесповратне финансијске помоћи утврђен курс од 114,1036 за 1ЕУР. Такође, у оквиру 
билансних позиција нису вредноване  позиције које се односе на потраживања од 
Републике Србије и АПВ и обавеза према Банци Поштанској штедионици у износу од 
РСД 100.180 хиљада.  
 
Остале финансијске обавезе у највећем износу од РСД 4.800.207 хиљада динара (УСД 
57.744.629.63) односе се на обавезе Агенције за осигурање депозита као стечајног 
управника Београдске банке а.д., Београд у стечају и Југобанке а.д., Београд у стечају 
према повериоцима поменутих банака у Сједињеним државама. 
 
21.1 Тржишни ризик 
 
Изложеност тржишном ризику се сагледава преко анализе осетљивости. Није било 
значајнијих промена у изложености Агенције тржишном ризику.  
 
(а) Ризик од промене курса страних валута 
 
Агенција је изложена девизном ризику првенствено преко готовине и готовинских 
еквивалената и хартија од вредности у страној валути.  
 
Стабилност економског окружења у којем Агенција послује, у великој мери зависи од 
мера Владе Републике Србије, укључујући и успостављање одговарајућег правног и 
законодавног оквира.  
 
Преглед структуре средстава и обавеза у страној валути и РСД на датум извештавања 31. 
децембра 2013. године дата је у прегледу:  
 
Финансијска средства ЕУР УСД РСД Укупно 
Хартије од вредности (без сопствених 
акција) - - - - 

Потраживања за дати стамбени кредит 20.686 - - 20.686 
Потраживања за камату и накнаду  - 1.908 1.908 
Остали пласмани  - 34.041 34.041 
Готовина и готовински еквиваленти 30.168 165 297.333 327.666 
Дати кредити и депозити   4.800.207  4.800.207 
Укупно 50.854 4.800.372 333.282 5.184.508 
Финансијске обавезе     Остале финансијске обавезе 30.122 4.800.372  4.830.494 
Укупно  30.122 4.800.372  4.830.494 
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Преглед структуре средстава и обавеза у страној валути и РСД на датум извештавања 31. 
децембра 2012. године дата је у прегледу:  

(у хиљадама РСД) 
Финансијска средства ЕУР УСД РСД Укупно 
Хартије од вредности (без сопствених 
акција) - - -  
Потраживања за дати стамбени кредит 18.081 - - 18.081 
Потраживања за камату и накнаду - - 1.549 1.549 
Остали пласмани 4.000 - 23.826 27.826 
Готовина и готовински еквиваленти 141.760 171 243.014 384.945 
Дати кредити и депозити  1.137.183 4.866.673 - 6.003.856 
Укупно 1.301.024 4.866.844 268.389 6.436.257 
Финансијске обавезе     
Остале финансијске обавезе 137.897 4.866.844 - 5.004.741 
Укупно  137.897 4.866.844 - 5.004.741 
 
(б) Ризик од промене каматних стопа 
 
Изложеност ризику од промене каматних стопа односи се на средства  и обавезе код 
којих је каматна стопа варијабилна.  
 
Књиговодствена вредност финансијских средстава и обавеза на крају 2013. године дата је 
у следећем прегледу:  

(у хиљадама РСД) 

Финансијска средства 
фиксна 
каматна 

стопа 

променљива 
каматна 

стопа 
немакатоносно Укупно 

Хартије од вредности (без 
сопствених акција) - - - - 

Потраживања за дати  стамбени 
кредит  20.686  20.686 

Потраживања за камату и накнаду   1.908 1.908 
Остали пласмани  34.041  34.041 
Готовина и готовински еквиваленти 297.333  30.333 327.666 
Дати кредити и депозити  4.800.207   4.800.207 
Укупно 5.097.540 54.727 32.241 5.184.508 
Финансијске обавезе     Остале финансијске обавезе 4.800.207  30.287 4.830.494 
Укупно 4.800.207  30.287 4.830.494 
 
Књиговодствена вредност финансијских средстава и обавеза на крају 2012. године дата је 
у следећем прегледу:  

(у хиљадама РСД) 

Финансијска средства 
фиксна 
каматна 

стопа 

променљива 
каматна 

стопа 
немакатоносно Укупно 

Хартије од вредности (без 
сопствених акција) - - - - 

Потраживања за дати стамбени 
кредит - 18.081 - 18.081 

Потраживања за камату и накнаду - - 1.549 1.549 
Остали пласмани  27.826 - 27.826 
Готовина и готовински еквиваленти 243.014  141.931 384.945 
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Дати кредити и депозити  4.866.673 - 1.137.183 6.003.856 
Укупно 5.109.687 45.907 1.280.663 6.436.257 
Финансијске обавезе     Остале финансијске обавезе 4.866.844 - 137.897 5.004.741 
Укупно 4.866.844 - 137.897 5.004.741 
 
21.2 Ризик ликвидности 
 
Следеће табеле приказују рочну структуру финансијске имовине и обавеза Агенције на 
дан 31. децембра 2013. године и на дан 31. децембра 2012. године. Приказани износи 
засновани су на недисконтованим токовима готовине: 
 

(у хиљадама РСД) 

Финансијска средства 
Рок 

Укупно 
до 3 месеца од 3 месеца 

до 1 године 
од 1 до 5 
година 

преко 5 
година 

Хартије од вредности (без 
сопствених акција) - - - - - 

Потраживања за дати 
стамбени кредит   - 20.686 20.686 

Потраживања за камату и 
накнаду 1.908  -  1.908 

Остали пласмани  34.041 -  34.041 
Готовина и готовински 
еквиваленти 297.333 30.333 -  327.666 

Дати кредити и депозити  4.800.207  -  4.800.207 
Финансијске обавезе      Остале финансијске обавезе  30.287 - 4.800.207 4.830.494 
Нето рочна усклађеност 5.099.448 34.087 - (4.779.521) 354.014 
 
Табела приказују рочну структуру финансијске имовине и обавеза Агенције на дан 
31.децембра 2012. године. 

(у хиљадама РСД) 

Финансијска средства 
Рok 

Укупно 
до 3 месеца од 3 месеца 

до 1 године 
од 1 до 5 
година 

преко 5 
година 

Хартије од вредности (без 
сопствених акција) - - - - - 

Потраживања за дати 
стамбени кредит - - - 18.081 18.081 

Потраживања за камату и 
накнаду 1.549 - - - 1.549 

Остали пласмани - 27.826 - - 27.826 
Готовина и готовински 
еквиваленти 247.048 137.897 - - 384.945 

Дати кредити и депозити  4.866.673 1.137.183 - - 6.003.856 
Финансијске обавезе      Остале финансијске обавезе - 137.897 - 4.866.844 5.004.741 
Нето рочна усклађеност 5.115.270 1.165.009 - (4.848.763) 1.431.516 
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21.3 Кредитни ризик 
 
Кредитни ризик је ризик настанка финансијских губитака Агенције као резултат 
кашњења клијената или друге уговорне стране у измиривању уговорних обавеза. 
Кредитни ризик се првенствено везује за изложеност Агенције по основу готовине и 
готовинских еквивалената, депозита у банкама и финансијским институцијама, 
инвестирања у хартије од вредности, потраживања од правних и физичких лица и 
преузетих обавеза. 
 
Агенција није изложена кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити 
у могућности да дуговања према Агенцији измире у потпуности и на време, што би имало 
за резултат финансијски губитак за Агенцију, с обзиром да су њени дужници 
комерцијалне банке, као и Народна Банка Србије.  
 
21.4 Правична (фер) вредност 
 
Пословна политика Агенције је да обелодани информације о правичној вредности активе 
и пасиве за коју постоје  званичне тржишне информације и када се правична вредност 
значајно разликује од књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји 
довољно тржишног искуства, као ни стабилности и ликвидности код куповине и продаје 
потраживања и остале финансијске активе и пасиве, пошто званичне тржишне 
информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, правичну вредност није могуће 
поуздано утврдити у одсуству активног тржишта. Руководство Агенције врши процену 
ризика и у случајевима када се оцени да вредност по којој се имовина води у пословним 
књигама неће бити реализована врши исправку вредности.  
 
Дати кредити банкама у стечају и ликвидацији који су ненаплативи у потпуности су 
исправљени на терет резултата ранијих година. Кредит за финансијску подршку одобрен 
у 2012. години Новој Агробанци ад у стечају под 31.12.2013. године исправљен је на 
терет Фонда за осигурање депозита, обзиром да наплата није извршена до краја 2013. 
године.  
 
Потраживање Агенције по основу датог стамбеног кредита исказано по амортизованој 
вредности носи каматну стопу која одражава текуће тржишне услове уз уговорену 
ревалоризацију стопом раста цена на мало ( потрошачких цена). Остале обавезе Агенције 
су краткорочне и стога руководство Агенције сматра да вредности по којима су исти 
исказани у билансу стања одговарају њиховој тржишној вредности.  
 
22. Ванбилансне позиције 

(у хиљадама РСД) 

 
2013. г 2012. г 

Послови у име и за рачун трећих лица 362.230.394 364.850.843 
Примљена јесмства за обавезе 12.522.994 12.423.863 
Пласмани у име и за рачун Републике Србије уХоВ 9.839.220 9.839.220 
Друге ванбилансне позиције  742.667 757.816 
Стање на дан 31. децембра 385.335.275 387.871.742 
 
Послови у име и за рачун трећих лица односе се у целини на послове које Агенција 
обавља у име и за рачун Републике Србије. Најзначајнији део послова у име и за рачун 
Републике Србије односи се на евидентирана преузета потраживања сходно Закону о 
регулисању односа Републике Србије и банака у стечају по основу преузетих иностраних 
кредита (Службени гласник РС бр.45/05). Законом је дефинисано да се крајњи дужници - 
правна лица или њихови правни следбеници на територији Републике Србије ослобађају 
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обавеза према банкама у стечају и ликвидацији, ступајући истовремено у обавезу према 
Републици Србији. Агенција је овлашћена да у име и за рачун Републике Србије управља 
преузетим потраживањима. Агенција по основу управљања преузетим потраживањима 
остварује накнаду у висини од 3% од наплаћених потраживања, осим потраживања од 
јавних предузећа.  
 
Примљена јемства односе се на преузета средства обезбеђења по основу хипотека за 
пласмане које је Агенција преузела у име и за рачун државе од Развојне Банке Војводине 
а.д., Нови Сад. 
 
На рачуну - пласмани у име и за рачун Републике Србије евидентиран је износ од ЕУР 85 
милиона, односно РСД 9.839.220 хиљада, а односи се на обвезнице које је емитовала 
Република Србија на име учешћа у оснивачком капиталу банке за посебне намене Нове 
Агробанке а.д., Београд ( напомена 8). 
 

(у хиљадама РСД) 

 
2013. г 2012. г 

Преузета потраживања од банака по основу приватизације 17.042.403 17.346.352 
Преузета потраживања од Развојне банке војоводине 8.926.262 9.020.155 
Преузета потраживања од банака по основу обавеза банака 
према иностраним-повериоцима: 

  - Париски клуб поверилаца 175.369.896 178.097.114 
- Лондонски клуб поверилаца 118.371.970 117.133.837 
- IBRD 29.083.461 29.190.219 
- остали инострани повериоци 13.436.402 14.063.166 
Укупно 336.261.730 338.484.336 
Стање на дан 31. децембра 362.230.394 364.850.843 
 
Закључком Владе Републике Србије од  2. јула 2004. године, Агенција је овлашћена да у 
име и за рачун Републике Србије изврши куповину свих у целости резервисаних 
билансних потраживања банака код којих је био покренут поступак продаје акција у 
државном власништву.  
 
Преузета потраживања од банака по основу приватизације у износу од  РСД 17.042.403 
хиљада, динара односе се на потраживања која је Агенција откупила за 1 динар од 
домаћих приватизованих банака. Након извршених прекњижавања и наплаћених 
потраживања од комитената у редовном и судском поступку, иста на дан 31.12.2013. 
године обухватају: 

- динарске пласмане у износу од РСД  623.176 хиљада; 
- девизне пласмане по основу Париског и Лондонског клуба поверилаца, као и 

остала девизна потраживања у износу од РСД 13.113.058 хиљада (ЕУР 114.382 
хиљада);  

- потраживања у износу од РСД 354.172 хиљада односе се на потраживања која је 
Агенција на основу Закључка Владе Републике Србије у име и за рачун 
Републике Србије преузела по основу Уговора о преносу свих права власништва 
Војвођанске банке ад Нови Сад,  на трајним улозима према мешовитим банкама 
са територије западне Славоније.  

- Закључком Владе Републике Србије од 30.11.2009. године  Агенција за осигурање 
депозита је овлашћена да преузме резервисана билансна потраживања од 
Привредне банке ад Панчево. Укупно преузета потраживања износе ЕУР 1.891 
хиљада и УСД 32.903 хиљада што у динарској противвредности на дан 
31.12.2013. године износи РСД 2.951.997. хиљада. 
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У складу са Програмом мера за очување финансијске стабилности банака, закључени су 
споразуми о утврђивању међусобних права и обавеза између Агеније у име и за рачун 
Републике Србије и Развојне банке Војводине. Закључком Владе 05 Број:422-2828/2012 
Агенцији је дата сагласност да у име и за рачун Аутономне Покрајине Војводине  
преузме, управља и/ или прода лошу активу Развојне банке Војводине. Агенција и 
Развојна банка Војводине су истовремено са закључењем споразума закључиле и посебне 
уговоре о цесији за свако појединаачно потраживање које је предмет преноса. Агенција је 
преузела потраживања Развојне банке Војводине у име Републике Србије и АП 
Војводине, у укупној вредности од 8.999.809.202 динара. У име Републике Србије 
преузета су потраживања у износу од 4.997.773.203 динара, а у име АП Војводине у 
износу од 4.002.035.999 динара. Укупним уступљеним потраживањима Агенција ће у име 
и за рачун Републике Србије управљати  у складу са Стратегијом управљања лошом 
активом коју доноси Влада Републике Србије. 
 
Агенција у име и за рачун Републике Србије управља и преузетим потраживањима из 
основа Париског и Лондонског клуба поверилаца, тако да је у својим књигама у 
ванбилансној евиденцији евидентирала главнице и обрачуне камата (редовне и 
капиталисане). У складу са својим овлашћењима Агенција предузима све неопходне 
радње у смислу наплате преузетих потраживања. 
 
Укупна средства која је Агенција наплатила по основу преузетих потраживања и пренела 
буџету Републике Србије у 2013. години износе РСД 1.910.564 хиљада. 
 
У току 2013. године, дошло је до смањења ванбилансних позиција по основу послова које 
Агенција обавља у име и за рачун Републике Србије, и то услед отплате кредита као и 
ослобађања обавеза према Републици Србији - Агенцији за осигурање депозита сходно 
одредбама  Закона о регулисању односа Републике Србије и дужника - корисника јавних 
средстава  за преузете обавезе по иностраним кредитима, односно зајмовима (Службени 
гласник РС бр.88/11). Стање ванбилансних потраживања смањено је за искњижена 
потраживања по основу отписа у следећим валутама: ЕУР 1.595 хиљада; ЦХФ 10.024 
хиљада, УСД 1.538 хиљада. 
 
На рачунима других ванбилансних позиција исказана је  имовина за обезбеђење по 
основу одобреног стамбеног кредита, односно хипотека успостављена у корист Агенције  
на стану у власништву корисника кредита и то у износу од 10.466 хиљада динара, док се 
осталих РСД 732.199 хиљада односи на обрачунату, а неплаћену камату (суспендована 
камата). 
 
У складу са законским прописима и Правилником о рачуноводству и усвојеним 
рачуноводственим политикама Агенција сваке године врши усаглашавање потраживања 
и обавеза под датумом 30.новембром. Агенција такође, врши усаглашавање потраживања  
са комитентима чија су потраживања преузета у складу са актима Владе.Укупна  
потраживања којима Агенција управља у име и за рачун Републике Србије усаглашена су 
у проценту 23,68% у односу на стање на 31. децембар 2013. године , док остали део 
потраживања усаглашена су делимично или дуг од стране комитената није признат. 
Имајући у виду да са дужницима који су у стечају Агенција не врши усаглашавање и 
посматрајући само дужнике којима су послати изводи отворених ставки, Агенција је у 
потпуности усагласила 66,73% на дан 31. децембра 2013. године. 
  



НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31.12.2013. године 

Агенција за осигурање депозита, Београд 
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23. СУДСКИ СПОРОВИ 
 
Агенција води судске поступке у име и за рачун банака и друштава за осигурање у 
стечају, односно ликвидацији, у својству стечајног или ликвидационог управника. 
Aгенција такође води поступке у име и за рачун Републике Србије по основу откупљених 
потраживања од банака које су приватизоване. 
 
На дан 31. децембра 2013. године против Агенције се воде три спора, укупне вредности  
5.000.271 хиљада динара у име и за рачун Републике Србије. Пред Привредним судом у 
Београду покренут је спор у вредности од 4.987.770 хиљада динара, а  односи се на тужбу  
у коме је 16. новембра 2011. године Herm Multinational Corporation, New York, тужио 
Владу Републике Србију, Републичку дирекцију за робне резерве и Агенцију за 
осигурање депозита по основу накнаде наводне штете која датира из времена пословања 
са ЈИК Банком у Њујорку, која је у стечају. Други спор односи се на тужбу за накнаду 
штете у вредности од 12.500 хиљада динара покренут од стране Неџиб Качар пред 
Привредним судом у Београду. Трећи спор односи се на тужбу у вредности од 1 хиљада 
динара покренут пред Привредним судом у Н. Саду од стране Ненада Вучковића. 
 
Став руководства, као и надлежног Сектора стечаја и ликвидације је да на основу 
очекиваног позитивног исхода, није било потребно издвајање резервисања на терет 
расхода Агенције.  
 
24. ДОГАЂАЈИ ПОСЛЕ ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА  
 
Решењем ИО НБС број 2 од 31.01.2014. године Народна банка Србије је Универзал банци 
ад Београд одузела дозволу за рад. Законом о Агенцији за осигурање депозита и Законом 
о осигурању депозита Агенција је у обавези да изврши исплату осигураних депозита до 
висине 50 хиљада Еур-а по депоненту. На основу наведеног Агенција је упутила захтев 
Влади за допунска средства Фонда за осигурање депозита, а ради обезбеђивања средстава 
за исплату осигураних депозита Универзал банке ад Београд. 
 
Влада Републике Србије донела је Закључак 05 број 420-975/2014 којим је одобрила  
обезбеђивање допунских средстава Фонду за осигурање депозита и то емисијом 
дугорочних хартија од вредности у износу у износу од 1,8 милијарди динара и 70 
милиона Еур-а. 
 
На основу Закључка 05 број 420-975/2014 Република Србија и Агенција за осигурање 
депозита су закључиле Уговор којим су дефинисани услови коришћења одобрених 
средстава.  
 
Уговором је дефинисано да је Агенција дужна да врши повраћај средстава сукцесивно, а 
најкасније до 31. децембра 2014. Године, и то: 

- у складу са динамиком наплате из стечајне масе Универзал банке а.д. у стечају, 
- других средстава Фонда за осигурање депозита, а по измирењу претходно 

конституисаних уговорних обавеза 
 
У случају да Агенција до краја 2014. године не буде у могућности да изврши повраћај 
средстава, уговорне стране ће се накнадно споразумети о закључењу анекса Уговора. 
  






