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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  

 

 

Upravnom odboru Agencije za osiguranje depozita, Beograd 

 

 

Izveštaj o finansijskim izveštajima 

 

Izvršili smo reviziju priloženih godišnjih finansijskih izveštaja Agencije za osiguranje depozita, Beograd 

(dalјe u tekstu i: Agencija), koji uklјučuju bilans stanja na dan 31. decembra 2015. godine, bilans uspeha, 

izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu 

završenu na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uklјučuju pregled značajnih 

računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije. 

 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

 

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa 

računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji u smislu Zakona o računovodstvu, kao i za 

ustrojavanje neophodnih internih kontrola koje omogućuju pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže 

greške, bilo namerne ili slučajne.  

 

Odgovornost revizora 

 

Naša odgovornost je da izrazimo mišlјenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu svoje revizije. Reviziju 

smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da radimo u skladu sa 

etičkim zahtevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, 

uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. 

 

Revizija uklјučuje sprovođenje postupaka u cilјu pribavlјanja revizijskih dokaza o iznosima i 

obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom 

prosuđivanju, uklјučujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, 

nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje 

su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilјu osmišlјavanja revizijskih postupaka 

koji su odgovarajući datim okolnostima, ali ne u cilјu izražavanja mišlјenja o efikasnosti internih kontrola 

pravnog lica. Revizija takođe, uklјučuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena 

izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 

 

Smatramo da su pribavlјeni revizijski dokazi dovolјni i odgovarajući da obezbede osnovu za naše revizorsko 

mišlјenje. 

 

Mišljenje  

 

Po našem mišljenju, godišnji finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim 

pitanjima, prikazuju finansijsko stanje Agencije za osiguranje depozita, Beograd  na dan 31. decembra 2015. 

godine, kao i rezultat njenog poslovanja i  tokove gotovine  za poslovnu godinu  završenu na taj dan, u 

skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama 

obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje.  



 

 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 

Upravnom odboru Agencije za osiguranje depozita, Beograd - Nastavak 

 

 

 

Ostala pitanja 

 

Finansijski izveštaji Agencije za osiguranje depozita, Beograd na dan 31. decembra 2014. godine su 

revidirani od strane drugog revizora, koji je u svom izveštaju izrazio pozitivno mišljenje 7. aprila 2015. 

godine 

 

 

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima  

 

Izvršili smo proveru usklađenosti priloženog godišnjeg izveštaja o poslovanju (izveštaja o radu) Agencije za 

osiguranje depozita, Beograd za 2015. godinu sa revidiranim finansijskim izveštajima za poslovnu godinu 

koja se završava 31. decembra 2015. godine. Rukovodstvo Agencije je odgovorno za pripremu i fer 

prezentaciju godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Zakonom o agenciji za 

osiguranje depozita Republike Srbije, koji nije sastavni deo priloženih finansijskih izveštaja. U skladu sa 

Zakonom o reviziji Republike Srbije naša odgovornost je da izrazimo mišlјenje o usklađenosti godišnjeg 

izveštaja o poslovanju za 2015. godinu sa finansijskim izveštajima za tu poslovnu godinu. Po našem 

mišlјenju finansijske  informacije objavlјene u godišnjem  izveštaju o poslovanju Agencije za 2015. godinu 

usklađene su sa priloženim finansijskim izveštajima za  poslovnu godinu koja se završava 31. decembra 

2015. godine. 

   

 

U Beogradu, 4. april  2016. godine 

 

 

 

 

 

“MOORE  STEPHENS   

Revizija i Računovodstvo” d.o.o., Beograd 

 

Bogolјub Aleksić, Ovlašćeni revizor 

Direktor 
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                                                      АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА, БЕОГРАД 
 

БИЛАНС СТАЊА 

На дан 31. децембра 2015. године. 

 

 

1 

 у хиљадама РСД 

ПОЗИЦИЈА 
Број 

напомене 

Текућа 

година 

Претходна 

година 

Крајње 

стање 

Претходна 

година 

почетно 

стање 

АКТИВА     

Готовина и средства код централне банке и 

других банака у динарима 5 387.420 81.130 297.342 

Финансијска средства по фер вредности кроз 
биланс успеха намењена трговању 6 3.510.402 970.920 - 

Кредити и потраживања од банака и других 

финансијских организација 7 29.617.225 16.052.137 4.866.479 

Кредити и потраживања од комитената 8 22.188 21.532 20.685 

Инвестиције 9  - - 

Нематеријална улагања 10 436 1.025 1.707 

Некретнине, постројења и опрема 10 1.543 1.476 1.831 

Текућа пореска средства   5.660 20.169 

Одложена пореска средства 11 627 603 588 

Остала средства 12 23.733.758 21.575.613 2.681.835 

 

УКУПНО АКТИВА  57.273.599 38.710.096 7.890.636 

 

ПАСИВА     

ОБАВЕЗЕ     

Депозити и остале обавезе према банкама, 

другим финансијским организацијама и 

централној банци  13 17.487.772 13.225.974 - 

Резервисања 14 12.985 10.156 8.632 

Текуће пореске обавезе   5.851 - - 

Остале обавезе 15 13.090.519 13.988.443 7.532.158 

УКУПНО ОБАВЕЗЕ  30.597.127 27.224.573 7.540.790 

КАПИТАЛ 16    

Акцијски капитал  26.322.531 11.368.505 271.100 

Добитак  353.941 117.018 78.746 

Губитак     

УКУПНО КАПИТАЛ  26.676.472 11.485.523 349.846 

 

УКУПНА ПАСИВА  57.273.599 38.710.096 7.890.636 



АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА, БЕОГРАД 
 

БИЛАНС УСПЕХА 

у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године 

 

 

2 

у хиљадама РСД 

ПОЗИЦИЈА 

Број 

напомене 

Текућа 

година 

Претходна 

година 

    

Приходи од камата 17 160.472 445.869 

Расходи од камата 17 48.133 348.506 

Нето приход по основу камате  112.339 97.363 

Расходи од накнада и провизија 18 148.804 46.411 

Нето расходи по основу накнада и провизија  148.804 46.411 

Нето добитак по основу заштите од ризика  239 327 

Нето приходи/ расходи од курсних разлика и 

ефеката уговорене валутне клаузуле 19 270 (2.691) 

Остали пословни приходи 20 452.942 161.839 

Нето приход по основу умањења обезвређења 

финансијских средстава и кредитно ризичних 

ванбилансних ставки   1.507 

УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ ПРИХОД  416.986 211.934 

    

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични 

расходи 21 77.066 66.614 

Трошкови амортизације  976 1.036 

Остали расходи 22 62.289 44.780 

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  276.655 99.504 

Порез на добитак  19.251 14.509 

Добитак по основу одложених пореза  24 15 

ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА  257.428 85.010 

РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ДОБИТАК  257.428 85.010 

 

 

 



                                                      АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА, БЕОГРАД 
 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 

у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године 

 

 

3 

у хиљадама РСД 

ПОЗИЦИЈА 
Текућа 

година 

Претходна 

година 

 

ДОБИТАК ПЕРИОДА 257.428 85.010 

ГУБИТАК ПЕРИОДА - - 

Остали резултат периода 

Компоненете осталог резултата које не могу бити 

рекласификоване у добитак или губитак: 

Повећање ревалоризационих резерви по основу нематеријалних 

улагања и основних средстава - - 

Смањење ревалоризационих резерви по основу нематеријалних 

улагања и основних средстава - - 

Актуарски добици - - 

Актуарски губици - - 

Позитивни ефекти промена вредности по основу осталих 

компоненти осталог резултата које не могу бити 

рекласификоване у добитак или губитак - - 

Негативни ефекти промена вредности по основу других 

компоненти осталог резултата које не могу бити 

рекласификоване у добитак или губитак  - - 

Компоненте осталог резултата које могу бити 

рекласификоване у добитак или губитак: 

Позитивни ефекти промене фер вредности по основу 

финансијских средстава расположивих за продају  - - 

Нереализовани губици по основу хартија од вредности 

расположивих за продају - - 

Добици по основу инструмената заштите од ризика новчаног 

тока (хеџинг токова готовине)  - - 

Губици по основу инструмената заштите од ризика новчаног 

тока (хеџинг токова готовине) - - 

Позитивне кумулативне разлике по основу курсирања 

инооперација - - 

Негативне кумулативне разлике по основу курсирања 

инооперација - - 

Позитивни ефекти промена вредности по основу других 

компоненти осталог резултата које могу бити рекласификоване у 

добитак или губитак - - 

Негативни ефекти промена вредности по основу других 

компоненти осталог резултата које могу бити рекласификоване у 

добитак или губитак - - 

Добитак по основу пореза који се односи на остали резултат 

периода - - 

Губитак по основу пореза који се односи на остали резултат 

периода - - 

   

УКУПАН ПОЗИТИВАН РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА 257.428 85.010 

 

 



АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА, БЕОГРАД 
 

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

У периоду од 01.01. до 31.12.2015. годинe 

 

 

4 

у хиљадама РСД 

ОПИС 
Износ 

текућа 

година 

Износ 

претходна 

година 

Износи 2013. 

година 

Акцијски и остали капитал (рачун 800,801,803) 

ФОНДОВИ 

Почетно стање на дан 1. јануара претходне године 11.368.504 271.100 1.408.564 

Укупно повећање у текућој години    

Уплаћене премије осигурања у динарима 1.945.997 1.651.556 878.358 

Уплаћене премије осигурања у страној валути 7.088.981 6.616.692 4.146.906 

Кредит ИБРД 4.168.903 13.212.648 - 

Прилив по основу измирене обавезе УББ у стечају и 

РБВ ад у стечају 1.672.678 2.218.814 - 

Пренос средстава АОД  - 41.930 

Пренос –расподела добити у фонд за осигурање 

депозита у динарима  24.131 - - 

Курсне разлике 177.944 (247.902) 4.692 

Укидање исправкe потраживања датог кредита Новој 

Агробанци на терет Фонда за осигурање депозита  195.350 - 

Уплаћене премије осигурања фонд за заштиту 

инвеститора 5.631 1.551 4.027 

Укупно смањење у текућој години  - - 

Смањење Фонда за измиривање бесповратне 
финансијске подршке према Банци Поштанској 

штедионици  - (2.581.164) (5.961.052) 

    

Враћање одобрене позајмице према РС  (9.915.646) - 

Исправка потраживања датог кредита Новој Агробанци 

на терет Фонда за осигурање депозита  - (195.350) 

Смањење фонда у износу 1,7 %од наплаћених премија 

осигурања за намирење адм. трошкова АОД (55.558) (52,629) (100,975) 

Одлив по основу исплате осигураних инвеститора- 

Фонд за заштиту инвеститора (10.175) - - 

Остало  (1.866)  

Смањење Фонда за осигурање депозита (64.505)   

Стање на дан 31. децембра текуће године 26.322.531 11.368.504 271.100 

ДОБИТАК    

Почетно стање на дан 1. јануара претходне године 117.018 78.746 32.008 

Остало- повећање 321.933 85.010 55.235 

Остало - смањење (85.010) (46.738) (8.497) 

Стање на дан 31. децембра текуће године 353.941 117.018 78.746 

УКУПНО КАПИТАЛ 

26.676.472 11.485.522 349.846 Стање на дан 31. децембра текуће године 

 

 



 

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА, БЕОГРАД 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

У периоду од 01.01. до 31.12.2015. годинe 

5 

 

 у хиљадама РСД 

ПОЗИЦИЈА 

Износ 

текућа 

година 

Износ 

претходна 

година 

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ   

Приливи готовине из пословне активности 10.076.355 8.811.045 

Приливи од камата 193.313 182.947 

Приливи од накнада 452.925 162.898 

Приливи по основу осталих пословних активности 9.430.117 8.465.200 

Одливи готовине из пословних активности 786.444 709.059 

Одливи по основу камата 48.133 348.506 

Одливи по основу накнада 148.953 2.001 

Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних 

расхода 77.918 68.652 

Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет 

прихода 24.742 58.067 

Одливи по основу других трошкова пословања 486.698 231.833 

Нето прилив готовине из пословних активности пре 

повећања или смањења у пласманима и депозитима 9.289.911 8.101.986 

Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања 

или смањења у пласманима и депозитима  - 

Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза 28.609.560 5.866.730 

Смањење кредита и потраживања од банака, других 

финансијских организација, централне банке и комитената 26.685.148 5.866.730 

Смањење финансијских средстава која се иницијално признају 

по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава 

намењених трговању и осталих хов које нису намењене 

инвестирању 1.924.412  

Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих 

обавеза 47.698.997 6.984.653 

Повећање кредита и потраживања од банака, других 

финансијских организација, централне банке и комитената 43.318.665 6.018.455 

Повећање финансијских средстава која се иницијално признају 

по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава 

намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису 

намењене инвестирању 4.4380.332 966.198 

Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза 

на добит  6.984.063 

Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на 

добит 9.799.526  

Плаћени порез на добит 7.741  

Нето прилив готовине из пословних активности   6.984.063 

Нето одливи готовине из пословних активности  9.807.267  

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА   

Приливи готовине из активности финансирања 6.206.325 15.432.128 

Приливи по основу узетих кредита 4.189.474 13.212.648 

Остали приливи из активности финансирања 2.016.851 2.219.480 

Одливи готовине из активности финансирања 31.083 12.498.215 
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 у хиљадама РСД 

ПОЗИЦИЈА 

Износ 

текућа 

година 

Износ 

претходна 

година 

 

Одливи готовине по основу узетих кредита 20.571 9.915.646 

Остали одливи из активности финансирања 10.512 2.582.569 

Нето прилив готовине из активности финансирања 6.175.242 2.933.913 

Нето одлив готовине из активности финансирања  - 

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ 44.892.240 30.109.903 

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 48.524.265 20.191.927 

НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ  9.917.976 

НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ 3.632.025 - 

ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА 

ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 9.976.515 327.666 

ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 100.633 - 

НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ  269.127 

ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ 

ГОДИНЕ 6.445.123 9.976.515 
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На основу Одлуке о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за 

банке („Службени Гласник РС“ бр. 71/2014 и  135/2014) у складу са Законом о Агенцији за 

осигурање депозита, (,,Службени Гласник РС", бр.14/15) 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: 

 

 

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015 ГОДИНУ 

 

1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ 

 

Новим Законом о Агенцији за осигурање депозита уређују се положај, организација, овлашћења 

и функције Агенције, а промењен је и статус Агенције, која постаје самостални правни субјект. 

Агенција се не сматра корисником буџетских нити јавних средстава у смислу закона којим се 

уређују јавне набавке у случају избора банке исплатиоца, закона којим се регулише рад јавних 

агенција, прописа којима се ограничава број запослених у јавном сектору, као и прописа којима 

се уређује буџетски систем.  

Новим законским решењем предвиђено је смањење надлежности Агенције, тако да је делокруг 
послова које Агенција обавља следећи: 

 

- обавезно осигурање депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих 

правних лица код банака ради заштите депозита тих лица у случају стечаја или ликвидације 

банке, у складу са законом којим се уређује осигурање депозита; 

- управљање имовином пренетом у поступку реструктурирања банака и обављање других 

послова у вези с поступком реструктурирања банака, у складу са законом којим се уређују 

банке;  

- обављање функције стечајног или ликвидационог управника у банкама, друштвима за 

осигурање и даваоцима лизинга, у складу са законом којим се уређују стечај и ликвидација 

банака и друштава за осигурање и законом којим се уређује финансијски лизинг; 

- обављање послова организатора фонда за заштиту инвеститора, у складу са законом којим се 

уређује тржиште капитала.  
 

Поред наведених делатности, прелазним одредбама новог закона је прописано да ће Агенција 

наставити да обавља послове који су предвиђени претходно важећим законом све до њиховог 

преузимања од стране министарства надлежног за послове финансија, односно другог 

надлежног органа, и то:  

 

- реализацију поступака продаје акција банака, чији је акционар Република Србија, започетих 
до дана ступања на снагу овог закона, у складу са законом и инструкцијама министарства 

надлежног за послове финансија, уз накнаду у износу до 0,1% постигнуте продајне цене 

акција, о чему одлуку доноси Влада; 

- реализацију поступака продаје друштвеног капитала у друштвима за осигурање, у складу са 

законом којим се регулише осигурање; 

- реализацију поступака наплате потраживања преузетих у име и за рачун Републике Србије, 

укључујући и Аутономну Покрајину Војводину, започетих до ступања на снагу закона, уз 
право на накнаду судских и других трошкова у висини стварних трошкова проистеклих из 

вођења тих поступака, као и право на накнаду у висини од 3% наплаћених потраживања. 

 

 

Средства која Агенција користи за своје пословање чине: 

 

1) фонд средстава за осигурање депозита;  

2) фонд средстава за заштиту инвеститора;  
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3) средства која Агенција користи за обављање послова управљања имовином пренетом у 

поступку реструктурирања банака, као и средства која користи за обављање послова 

стечајног и ликвидационог управника у банкама, друштвима за осигурање и даваоцима 

лизинга;  

4) средства која Агенција користи за реализацију поступака продаје акција банака чији је 

акционар Република Србија започетих до дана ступања на снагу новог закона, реализацију 

поступака продаје друштвеног капитала у друштвима за осигурање, као и реализацију 

поступака наплате потраживања преузетих у име и за рачун Републике Србије, укључујући и 

Аутономну Покрајину Војводину, започете до дана ступања на снагу новог закона.  

 

Фонд за осигурање депозита се образује од: премија за осигурање депозита које плаћају банке; 

прихода од улагања средстава Фонда; средстава остварених наплатом потраживања Агенције из 
стечајне односно ликвидационе масе банке по основу исплате осигураних износа депозита са 

припадајућим трошковима у вези са обезбеђењем, управљањем и исплатом средстава фонда, 

односно остварених у поступку реструктурирања банке; средстава обезбеђених задуживањем; 

из донација; средстава из буџета Републике Србије и других средстава у складу са законом.  

 

Средства Фонда су наменски издвојена средства која се користе за исплату осигураних износа 

депозита са припадајућим трошкова исплате у случају стечаја или ликвидације банке, за 
финансирање поступка реструктурирања банке у обиму и под условима утврђеним законом 

којим се уређују банке, за финансирање трошкова управљања средствима фонда и покривање 

оперативних трошкова Агенције, као и за повраћај позајмљених средства употребљених за 

намене предвиђене законом.  

 

Законом о Агенцији и Законом о осигурању депозита дефинисано је да Агенција динарска 

средства фонда за осигурање депозита улаже у дужничке хартије од вредности које издаје 

Република Србија или Народна банка Србије,а девизна средства Фонда за осигурање 

депозита на основу уговора закљученог са Народном банком Србије и по налогу Агенције у 

своје име а за рачун Агенције Народна банка Србије улаже у стране хартије од вредности 

или их полаже као депозит код страних банака у складу са политиком управљања девизним 

резервама. 

 
Средства за обављање осталих делатности из своје надлежности Агенција обезбеђује из 

прихода које оствари својим пословањем, из донација, из буџета и на други начин, у складу са 

законом. Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину није предвиђено финансирање 

Агенције у оквиру расхода Министарства финансија Републике Србије, те стога Агенција у 

2016. години неће користити средства буџета. 

 

Статутом Агенције уређује се организација и начин обављања послова Агенције, делокруг 
органа Агенције, заступање и представљање Агенције и друга питања значајна за рад Агенције. 

Органи Агенције су Управни Одбор и директор Агенције.  

 

На дан 31. децембра 2015. године, Агенција је имала 32 запослених (31. децембра 2014. и 2013. 

године: 29 и 27 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. 
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1. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА 

 
 

Финансијски извештај Агенције за 2015. годину и Извештај о обављеној ревизији 

финансијских извештаја Агенције са стањем на дан 31. децембра 2015. године, 
достављају се Влади  и Народној банци Србије до 15. маја 2016. године, у складу са 

Новим законом о Агенцији за осигурање депозита. 

 
 

 

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. 14/15),   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 Концептуални оквир за финансијско извештавање, Међународни 

рачуноводствени стандарди („МРС“), Међународни стандарди финансијског 

извештавања („МСФИ“) и тумачења издата од Комитета за тумачење рачуноводствених 

стандарда у облику у којем су издати и усвојени и који не укључују основе за 

закључивање, илуструјуће примере, смернице, коментаре, супротна мишљења, разрађене 

примере и други допунски објашњавајући материјал који може да се усвоји у вези са 

стандардима, односно тумачењима, осим ако се изричито не наводи да је он саставни део 

стандарда, односно тумачења.  

 
Приложени финансијски извештаји су састављени у формату прописаном Одлуком о 

обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке 

(,,Службени Гласник РС“ бр. 71/2014 и 135/2014), и Одлуком о облику и садржају 

Статистичког извештаја за банке (,,Службени Гласник РС“ бр. 71/2014 ). 

 

Агенција је у сачињавању приказаних финансијских извештаја применила 

рачуноводствене политике образложене у Напоменама од 3.1 до 3.14. 

 

Финансијски извештаји Агенције састављају се у складу са општим рачуноводственим 

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 се 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 да послује на неограничен 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 
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рачуноводственог обухватања обелодањују се разлози за њихову измену као и ефекти на 

финансијски положај Агенције. 

 
Начело индентитета 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 

проистичу из појединачних процењивања. 
 

Финансијски извештаји Агенције темеље се на усвојеним рачуноводственим политикама. 

 

Рачуноводствене политике представљају посебне принципе, основе, правила и праксу за 

вредновање билансних позиција, састављање и презентацију финансијских извештаја 

усвојену од стране Агенције. 

 

Усвојене рачуноводствене политике односе се на признавање, укидање признавања, 

мерење и процењивање средстава, обавеза, прихода и расхода Агенције. 

 

У избору рачуноводствених политика примењују се начела на која упућује Концептуални 

оквир за финансијско извештавање: начело разумљивости, релевантности; 
веродостојности; материјалног значаја; благовремености; упоредивости и друга начела.  

 

Рачуноводствене политике су засноване на: 

 Концептуалном оквиру за финансијско извештавање, 

 Појединачним Међународним рачуноводственим стандардима, 

 Међународним стандардима финансијског извештавања и  

 Важећим тумачењима Међународних стандарда за  финансијско извештавање и 

другој професионалној регулативи. 

Агенција доследно примењује рачуноводствене политике из периода у период. Промене 

рачуноводствених политика  могу се вршити у случају промене МРС/МСФИ, тумачења 
МРС/МСФИ и када промена доводи до реалнијег исказивања билансних позиција. 

 

У случају промене рачуноводствене политике, примена се врши ретроактивно, осим када 

постоји објективна неизводљивост ретроактивне примене. 

 

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. 

 

Промена рачуноводствених процена не примењује се ретроактивно, већ на садашње и 
будуће периоде. 

 

2.2. Правила процењивања  

 

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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За све елементе имовине и обавеза за које је усвојена политика вредновања по фер 

вредности примењују се релевантни међународни стандарди финансијског извештавања и 

рачуноводствене политике прописане правилником о рачуноводству и рачуноводственим 
политикама. 

 

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 

 

Приходи и расходи 

 

Приходи обухватају бруто прилив економске користи током датог периода, који настаје 
из редовне активности Агенције независно од времена наплате, као и добитке по основу 

купопродаје хартија од вредности и  добитака од продаје осталих пласмана. Приходи се 

вреднују  по поштеној вредности примљене накнаде или потраживања под условом да се 
износ прихода може поуздано утврдити и да је извесно да ће економске користи везане за 

трансакцију притицати у Агенцију. 

 

Међутим, када неизвесност настане због ненаплативости износа који је већ укључен у 

приход или износ за који је престала вероватност наплате, исти се признаје као расход. 

 

Расходи представљају расходе настале у току редовних активности Агенције и губитке по 

основу продаје хартија од вредности и губитке по основу продаје осталих пласмана. 

 
Расходи се признају у обрачунском периоду на који се односе и истовремено утичу на 

смањење средстава или повећање обавеза.  

 
Агенција врши процене прихода и расхода који се односе на одговарајући период на 

основу чега сачињава финансијски план како на нивоу Агенције тако и на нивоу фонда за 

осигурање депозита и фонда за заштиту инвеститора.  

 

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. 

 

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 

 

Позиције средстава и обавеза које су уговорене у страној валути на дан биланса се 

прерачунавају у динаре по средњем курсу НБС важећем на дан биланса. Позитивне 
курсне разлике настале прерачуном књиже се у корист прихода, а негативне на терет 

расхода обрачунског периода.   

 

Позитивне курсне разлике настале тим прерачуном књиже се у корист прихода, а 

негативне на терет расхода.  Уколико се позиције средстава и обавеза уговарају у страној 

валути применом уговореног курса онда се приликом  прерачуна у динаре примењује 

уговорени курс, као и на датум биланса.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (Наставак) 

 

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 и кредита. 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. 

 

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. Трошкови позајмљивања  
 

Трошкови позајмљивања су камата и други трошкови настали у вези са позајмљивањем 

средстава за потребе Агенције и обухватају расходе по основу камата и курсне разлике 

настале по основу позајмљивања у страној валути. 

 

Сви трошкови позајмљивања се признају као расход периода у коме су настали.  
 

3.8. Готовина и готовински еквиваленти 

 
Готовина исказана у извештају о токовима готовине укључује готовину у благајни, 

готовину на текућим рачунима у НБС, банкама и Управи за трезор, остала новчана 

средства уколико се могу признати као готовински еквиваленти. 
 

Готовински еквиваленти 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, 

односно по уговореном курсу у складу са закљученим уговорима. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (Наставак) 

 

3.9. Финансијски инструменти  

 

Агенција класификује своја финансијска средства у следеће категорије: финансијска 
средства намењена трговању, кредити и потраживања и инвестиционе хартије од 

вредности. 

 

Агенција у билансу стања укључује финансијске инструменте у складу са МРС 39, 

Финансијски инструменти - Признавање и одмеравање. 

 

Под финансијским инструментом се подразумева, сваки уговор којим настаје 

финансијско средство или финансијска обавеза. 

 
Сва финансијска средства и финансијске обавезе (пласмани, депозити) признају се у 

билансу стања у висини поштене вредности на основу уговора по којем је настало то 

финансијско средство или финансијска обавеза. 
 

Вредновање финансијских средстава и  финансијских обавеза врши се по амортизованој 

вредности и по фер вредности. 
 

Класификација зависи од сврхе за коју су финансијска средства прибављена. Руководство 

врши класификацију својих финансијских пласмана у моменту иницијалног признавања. 

 

Кредити, краткорочна потраживања и остала потраживања  

 
Кредити и потраживања су недериватна финансијска средства са фиксним или одредивим 

отплатама која нису котирана на активном тржишту и која Агенција не намерава да 

прода. 

 

Кредити су исказани у билансу стања у висини одобреног пласмана, укључујући сва 

потраживања од камата, накнада и провизија као и актвна временска разграничења која се 

односе на разграничена потраживања по наведеним основама,  умањеног за отплаћену 

главницу, пасивна временска разграничења накнада  које улазе у обрачун ефективне 

каматне стопе и исправку вредности која се заснива на процени идентификованих ризика 

за појединачне пласмане као и ризика за које искуство Агенције указује  да су садржани у 
кредитном портфолију.  

 

Амортизована вредност представња почетну вредност пласмана умањену за извршене 
отплате, кориговану за укупну амортизацију било које разлике између почетног износа и 

износа приликом доспећа и умањену за процењену исправку вредности услед умањења 

вредности или немогућности наплате.  
 

Кредити одобрени од стране Агенције евидентирају се у билансу стања од момента 

преноса средстава кориснику кредита. За потпуно ненаплативе кредите банкама које су у 

стечају и ликвидацији, врши се исправка вредности у целокупном износу пласмана. 

 

Потраживања од банке у стечају и ликвидацији на име исплате осигураног износа 

депозита заједно са трошковима које Агенција има у поступку исплате осигураног износа 

депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица, односно 

потраживања по основу заштите инвеститора евидентирају се на  билансним позицијама 
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потраживања од банке у стечају и ликвидацији и осталих правних лица у стечају и 

ликвидацији. 

 
 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (Наставак) 

 

3.9. Финансијски инструменти  (Наставак) 
 

Кредити, краткорочна потраживања и остала потраживања (Наставак) 
 

Потраживања из претходног става представљају трошкове стечајног поступка над банком 

отвореног решењем Привредног суда у Београду, чије се измирење према Агенцији врши 

на начин одређен законским прописима који регулишу стечајни поступак банака и 

осигуравајућих друштава.  

 

Потраживања по основу стамбених кредита одобрених запосленима евидентирају се у 

билансу стања на рачуну стамбених кредита.Стамбени кредити одобрени у динарима 

зависе од уговорених услова коришћења кредита.  
 

За износе уговорене ревалоризације или уговорене каматне стопе главница кредита 

исказује се по ревалоризованој или  амортизованој вредности, а ефекти прерачунате 
вредности применом уговорених индекса исказују се у оквиру прихода од промене 

вредности потраживања, односно прихода од камате у износима који се обрачунавају до 

датума билансирања.  

 

Агенција врши исправку вредности доспелих потраживања по основу главнице и камате 

која нису наплаћена у року 60 дана од дана доспећа.  

 

На рачуну депозита евидентирана  су средства која Агенција орочава код комерцијалних 

банака под најповољнијим условима. 
 

Инвестиционе хартије од вредности 

 

Агенција класификује инвестиционе хартије од вредности у следеће категорије: 

финансијска средства по фер вредности чији се ефекти промена у фер вредностима 

исказују у билансу успеха и хартије од вредности које се држе до доспећа. Класификација 

зависи од сврхе за коју су финансијска средства прибављена. Руководство врши 

класификацију својих финансијских пласмана у моменту иницијалног признавања. 

 

Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха и хартије од вредности 

које се држе до доспећа 

 

Према рачуноводственим политикама Агенције хартије од вредности које се воде по фер 
вредности кроз биланс успеха састоје се – обвезница и државних записа које издаје 

Република Србија.  

 

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. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (Наставак) 

 

3.9. Финансијски инструменти  (Наставак) 
 

Инвестиционе хартије од вредности (Наставак) 

 

 

а) 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. 
 

б) 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).  

 

Сви добици и губици који настају приликом вредновања и продаје финансијских 
средстава по фер вредности исказују се у билансу успеха.  

 

3.10. Основна средства и нематеријална имовина 

 

Материјална средства која се признају и подлежу амортизацији у складу са МРС 16 

„Некретнине, постројења и опрема“, су средства чији је корисни век трајања дужи од 

једне године и чија је појединачна набавна цена у време набавке била већа од просечне 

бруто зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку 

републичког органа надлежног за послове статистике. Уколико материјално средство не 
испуњава наведене услове, признаје се као ситан инвентар или трошак периода изузев 

намештаја и информатичке опреме која се обавезно признају као материјална средства 

без обзира на набавну вредност. 
 

Нематеријална имовина која се признаје и подлеже амортизацији у складу са МРС 38 

„Нематеријална имовина“, је имовина чији је корисни век трајања дужи од једне године и 
чија је појединачна набавна цена у време набавке била већа од просечне бруто зараде по 

запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког 

органа надлежног за послове статистике. Уколико нематеријална имовина не испуњава 

наведене услове, признаје се као трошак периода.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (Наставак) 

 

3.10. Основна средства и нематеријална имовина (Наставак) 
 

Под материјалним средствима и нематеријалном имовином у смислу овог Правилника 
подразумевају се: 

- Материјална средства: опрема (моторно возило, намештај и непокретни инвентар, 

информатичка опрема, канцеларијска опрема и остала опрема). 

- Нематеријална имовина: лиценце и софтвер. 

 

Опрема и нематеријална имовина 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: 

 

Компјутерска опрема 16,7% 
Намештај и друга опрема 10% - 20% 

Лиценце 25% 

Софтвери 20% 

 

Обрачун амортизације почиње по истеку месеца у коме је почело коришћење средства, 

односно од првог дана наредног месеца у односу на месец у коме су средства стављена 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.  

 

У складу са пореским прописима за пореске потребе, Агенција је извршила обрачун 

пореске амортизације основних средстава. Агенција је у 2015. 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.  

 

3.11.  Порези и доприноси и остале обавезе 

 

Порез на добит 
 

Порез на добитак се обрачунава и плаћа у складу са одредбама Закона о порезу на добит 

правних лица и релевантним подзаконским актима. Порез на добитак обрачунава се 

применом стопе од 15% на пореску основицу исказану у пореском билансу. 

 

Порески прописи у Републици Србији не дозвољавају да се порески губици из текућег 

периода искористе као основа за повраћај пореза плаћеног у одређеном претходном 

периоду. Губици из текућег периода могу се пренети на рачун добити утврђене у 
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годишњем пореском билансу из будућих обрачунских периода, али не дуже од пет 

година. 

 
 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (Наставак) 

 

3.11.  Порези и доприноси и остале обавезе (Наставак) 

 

Порези и доприноси  

 

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Агенција је обавезна да 

уплаћује доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здраствено 

осигурање и допринос за незапосленост. 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. Порези и доприноси који се односе 

на зараде, накнаде зарада  запослених и остале накнаде по основу примања запослених,  
накнаде по основу ангажовања по уговорима о делу као и накнаде члановима Управног 

одбора евидентирају се као расход периода на који се односе. 

 

Одложена пореска средства и обавезе 

 

У складу са пореским прописима за пореске потребе, Агенција је извршила обрачун 

пореске амортизације основних средстава. Агенција је у 2015. години исказала одложена 

пореска средства по основу обрачунате пореске амортизације.  

 

Обавезе по основу отпремнина  

 

У складу са Правилником о раду, Агенција је у обавези да запосленом исплати 
отпремнине приликом одласка у пензију у висини пет просечних месечних зарада у 

Агенцији у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина. Очекивани 

трошкови за поменуте накнаде се акумулирају током периода трајања запослења. 

 

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 2015. 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  

 

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 и 

кредита евидентирају се на пасивним временским разграничењима.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (Наставак) 

 

3.12. Капитал Агенције 

 

На рачуну осталог 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 односно ликвидационе масе банке по основу 

исплате осигураних износа депозита са припадајућим трошковима у вези са обезбеђењем, 

управљањем и исплтом средстава фонда,односно остварених у поступку 
реструктурирања банке у складу са законом којим се уређују банке, средстава 

обезбеђених задуживањем, из донација и средстава из буџета Републике Србије.  

 
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. Средства фонда користе се за 

финансирање поступка реструктурирања банке у обиму и под условима утврђеним 

законом којим се уређују банке. 

 

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 и то прихода: по основу накнада које оствари од 

обављања функције стечајног или ликвидационог управника у банкама, друштвима за 

осигурање и даваоцима лизинга у складу са законом којим се уређује стечај и 

ликвидација банака и друштава за осигурање и закона којим се уређује лизинг, накнада 

које оствари у реализацији  поступка продаје акција банака чији је акционар Република 
Србија као и накнада по основу реализације поступка наплате потраживања преузетих у 

име и за рачун Републике Србије.   

 
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. јула 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 

за заштиту инвеститора, 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 
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уколико наступи осигурани случај. Агенција као организатор Фонда наплаћује редовни 

тромесечни допринос у износу од 1,20% 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. 
 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (Наставак) 

 

3.13. Резултат пословања 

 

По годишњем рачуну за 2015. годину Агенција је остварила добит у износу од 276.655  

хиљада динара.  

 

Агенција је за 2015. годину исказала виши порески приход од рачуноводственог прихода 

за износ од 24 хиљада динара. За наведени износ РСД 24 хиљада динара одложених 

пореских средстава увећана је добит за 2015. годину. 

 
У складу са Законом о порезу на добит, Агенција је за 2015. годину обрачунала порез на 

добит у износу 19.251 хиљада динара тако да нето добит по одбитку пореза на добит 

износи 257.428 хиљада динара. 

 

3.14. Ванбилансне позиције активе и пасиве 

 

Послови у име и за рачун трећих лица односе се у целини на послове које Агенција 

обавља у име и за рачун трећих лица. На основу закона и аката који доноси Влада 

Републике Србије, Агенција је овлашћена да управља преузетим потраживањима и у 

складу са својим овлашћењима Агенција предузима све неопходне радње у смислу 

наплате преузетих потраживања. 

 
На ванбилансним позицијама Агенције књиже се сви краткорочни и дугорочни пласмани 

у динарима и у страној валути која је Агенција преузела у складу са донетим прописима. 

На осталој ванбилансној активи и пасиви евидентирају се обрачуната потраживања по 

основу законске затезне камате, инструменти обезбеђења по преузетим потраживањима 

од крајњих дужника, као и други инструменти обезбеђења по другим основама. 
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4. ПОДБИЛАНСИ БИЛАНСА СТАЊА И УСПЕХА 

 

4.1. ЗБИРНИ БИЛАНС СТАЊА 

 

На дан 31. децембар 2015. године. 
 

у хиљадама РСД 

Остали 

послови - 

Агенција 

 Фонд за 

осигурање 

депозита 

 Фонд за 

заштиту 

инвеститора Укупно 

АКТИВА   

Готовина и средства код централне 

банке  56.168 330.668 584 387.420 

Финансијска средства која се држе 

до доспећа 524.832 2.985.570 - 3.510.402 

Кредити и потраживања од банака и 

других финансијских 

организација  6.799.969 

 

22.783.809 33.447 29.617.225 

Кредити и потраживања од 
комитената 22.188 

 
- 

 
- 22.188 

Промене фер вредности ставки које 

су предмет заштите од ризика - 

 

- 

 

- - 
Нематеријална улагања 436  -  - 436 

Некретнине, постројења и опрема 1.543  -  - 1.543 

Текућа пореска средства  -  - 

Одложена пореска средства 627  -  - 627 

Остала средства 102.916  23.629.100  1.742 23.733.758 

 

УКУПНО АКТИВА 7.508.679 

 

49.729.147 

 

35.773 57.273.599 

 

Депозити и остале обавезе према 

банкама, другим финансијским 

организацијама и централној 

банци  - 

 

17.487.772 

 

- 17.487.772 

Депозити и остале обавезе према 

другим комитентима   - 

 

- 

 

- - 

Промене фер вредности ставки које 

су предмет заштите од ризика - 

 

- 

 

- - 
Резервисања 12.985  -  - 12.985 

Текуће пореске обавезе  5.851      5.851 

Остале обавезе 6.903.584  6.185.530  1.405 13.090.519 

УКУПНО ОБАВЕЗЕ 6.922.420  23.673.302  1.405 30.597.127 

 

КАПИТАЛ 

  

Акцијски капитал 239.819  26.055.845  26.867 26.322.531 

Добитак текуће године 319.987   1.946 321.933 

Добитак ранијих година 32.008    32.008 

 

УКУПНО КАПИТАЛ 586.259 

 

26.055.845 

 

34.368 26.676.472 

 

УКУПНО ПАСИВА 7.508.679 

 

49.729.147 

 

35.773 57.273.599 
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4. ПОДБИЛАНСИ БИЛАНСА СТАЊА И УСПЕХА (Наставак) 

 

4.2. ПОДБИЛАНС ФОНДА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА  

 

У оквиру Биланса стања  Агенције за 2015. годину дат је биланс стања - Фонда за 
осигурање депозита на дан 31. децембар 2015. године. 

    у хиљадама РСД 

АКТИВА 2015. 2014. 

Готовина 

Готовина и готовински еквиваленти  у динарима –  

Рачун код НБС 330.569 643 

Остала краткорочна потраживања по основу камате на 

депозите по виђењу 90 81 
Готовина и готовински еквиваленти у динарима 6   

Готовина и готовински еквиваленти у динарима – 

Рачун за куповину ХОВ 3 49 

 

 330.668 773 

 

Хартије од вредности – државни записи РС у динарима 2.985.570 970.920 

 

Кредити и потраживања од банака и других 

финансијских институција 

Готовина и готовински еквиваленти  у страној валути/ 

ЕУР 48.776.644,58 5.932.513 9.845.156 

Орочена средства код НБС    ЕУР 138.550.000,00 16.851.296   

 22.783.809  9.845.156 

 

Остала средства 

Аванс дат БПШ за исплату депонената Универзал банке у 

стечају ЕУР 3.474.327,40 402.806 484.579 

Аванс дат БПШ за исплату депонената Универзал банке у 

стечају у РСД 12.585 19.217 
Потраживање од Универзал банке за исплату осигураних  

епозита у РСД 89.913 327.602 

Потраживање од Универзал банке за исплату осигураних 
депозита у ЕУР 48.755.568,07 5.652.613 7.083.269 

Потраживање од Универзал банке за обрачунату и 

плаћену камату по основу позајмице од РС у динарима - 89.913 

Потраживање од Универзал банке за обрачунату и 

плаћену камату по основу позајмице од РС у  

ЕУР 2.160.141 - 258.593 

Потраживање од фонда за исплату депонената Универзал  

банке у РСД 27.602 27.602 

Потраживање од фонда за обавезу по основу зајма од 
IBRD у ЕУР 143.230.000,00 и 

компонента 2.  ЕУР 189.806,67 17.443.591 13.182.035 

23.629.100 21.472.810 

 

Укупно актива 49.729.147 32.289.659 
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4. ПОДБИЛАНСИ БИЛАНСА СТАЊА И УСПЕХА (Наставак) 

 

4.2. ПОДБИЛАНС ФОНДА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА  

 

    у хиљадама РСД 

2015. 2014. 

ПАСИВА 

 

Остале обавезе из пословања 

Обавеза фонда за исплату депонената Универзал банке у 

РСД 40.187 46.819 

Обавеза фонда за исплату депонената Универзал банке у  

ЕУР 769.753,99 89.244 171.017 

Обавеза према фонду по основу наплате од Универзал 

банке у РСД 89.913 327.602 

Обавезе према фонду на име банкарских провизија 10   

Обавеза према фонду по основу наплате од Универзал 

банке у ЕУР 51.460.141,48 5.966.175 7.396.832 

 

 6.185.530 7.942.269 

 

Обавезе по основу зајма од IBRD у ЕУР 143.593.250,00 17.487.772 13.225.974 

 

УКУПНО ОБАВЕЗЕ  23.673.302 21.168.243 

 

Фонд за осигурање депозита у динарима 3.083.013 990.927 

Фонд за осигурање депозита у страној валути у  

ЕУР 188.880.773,52 22.972.832 10.106.348 

 

Губитак /добитак  текуће године 24.132 

Добитак из ранијих година 9 

 

УКУПНО ФОНД  26.055.845 11.121.416 

 

УКУПНО ПАСИВА 49.729.147 32.289.659 
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4. ПОДБИЛАНСИ БИЛАНСА СТАЊА И УСПЕХА (Наставак) 

 

4.3. ПОДБИЛАНС ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ИНВЕСТИТОРА 

 

У оквиру Биланса стања  Агенције за 2015. годину дат је биланс стања - Фонда за 
заштиту инвеститора на дан 31. децембар 2015. године. 

у хиљадама РСД 

АКТИВА 2015.  2014. 

Готовина  

Готовина у динарима – Рачун код НБС 1  - 

Готовина у динарима  – Рачун код Јубмес банке 583  370 

584  370 

Остала средства  

Потраживање од УББ за исплату осигураних депозита 1.405  1.405 

1.405  1.405 

Кредити и потраживања од банака и других 

финансијских институција 

 

Потраживање за камату на орочене депозите 92  170 

Потраживање по основу депозита код Комерцијалне 

Банке ад Београд 337 

 

 
Орочени депозит код Еуробанке ад Београд 33.355  36.425 

33.784  36.595 

 

УКУПНО АКТИВА 35.773 

 

38.370 

 

ПАСИВА 

 

Остале обавезе из пословања  

Обавезе према фонду – наплата од УББ ад у стечају 1.405  1.405 

 

УКУПНО ОБАВЕЗЕ  1.405  1.405 

Фонд  

Фонд за заштиту инвеститора у динарима 26.867  31.410 

Губитак /добитак  текуће године 1.946  2.577 

Добитак из ранијих година 5.555  2.978 

 

УКУПНО ФОНД  34.368 

 

36.965 

 

УКУПНО ПАСИВА 35.773 

 

38.370 

 

 

 



                                                     АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА, БЕОГРАД 
 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

31.12.2015. године 

 

 

25 

 

4. ПОДБИЛАНСИ БИЛАНСА СТАЊА И УСПЕХА (Наставак) 

 

4.4. ЗБИРНИ БИЛАНС УСПЕХА 

 

У периоду од 01. јануара до 31. децембар 2015. године. 
 

у хиљадама РСД 

Напомена 

Остали 

послови -

Агенција 

 Фонд за 

осигурање 

депозита 

Фонд за 

заштиту 

инвеститора Укупно 

 

Приходи од камата 17 28.497 130.241 1.733 160.471 

Расходи од камата 17 - (48.133) - (48.133) 

 

Нето приход по основу камата 28.497 82.108 1.733 112.338 

Расходи накнада и провизија 18 (1.889) (146.865) (50) (148.804) 

Нето приход по основу накнада и 

провизија (1.889) (146.865) (50) 148.804 

Нето добитак по основу заштите од 

ризика 239 - - 239 

Нето приход од курсних разлика и  

ефеката уговорене валутне калузуле 19 18 252 - 270 
Остали пословни приходи 20 452.529 - 413 452.942 

 

УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ 

ПРИХОД/ РАСХОДИ 479.394 (64.505) 2.096 416.985 

Трошкови зарада, накнада зарада и  

остали лични расходи 21 (77.066) - - (77.066) 

Трошкови амортизације (976) - - (976) 
Остали расходи 22 (62.139) - (150) (62.289) 

 

ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 339.214 (64.505) 1.946 276.655 

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

Добитак по основу одложених 

пореза 24 - - 24 

Трошак пореза на добит (19.251) - - (19.251) 

 

ДОБИТ  НАКОН  

ОПОРЕЗИВАЊА 319.987 1.946 321.933 
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4. ПОДБИЛАНСИ БИЛАНСА СТАЊА И УСПЕХА (Наставак) 

 

4.5. ПОДБИЛАНС БИЛАНСА УСПЕХА –  ФОНДА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА 

 

У оквиру Биланса успеха Агенције за 2015. годину дат је подбиланс остварених прихода 
и расхода - Фонда за осигурање депозита за период  јануар - децембар 2015. године. 

у хиљадама РСД 

Финансијски приходи и расходи  2015.  2014. 

 

Приходи од камате на улагања у државне записе РС  127.638  4.721 

Приходи од камате на орочена средства фонда и на  

средства депозита по виђењу  2.603  9.201 

Приходи од камата по кредиту за финансијску подршку  

Новој Агробанци  -  58.589 

Приходи од камате – Потраживање од УББ у стечају  -  348.506 
 

Укупно приходи  130.241  421.017 

 

Расходи од камате  - плаћена камата по основу позајмице 

од РС  -  348.506 
Расходи одржавања портфолија хартија од вредности и 

расходи банкарских услуга  6.672  1.752 

Расходи по основу камате –плаћена камата по основу  
кредита ИБРД  47.992   

Трошкови накнаде управљања портфолијом фонда  547   

Трошкови негативне камате  141   

Расходи приступне накнаде и расходи ангажовања 

средстава кредита ЕБРД  139.646   

Расходи по основу приступне накнаде у складу са  
допунским споразумом о зајму    -  43.938 
 

Укупно расходи  194.998  394.196 
 

Нето позитиван / негативан ефекат  курсних разлика  252  (2.689) 
 

Нето добитак / губитак  (64.505)  24.132 

 

 
 

4.6. ПОДБИЛАНС БИЛАНСА УСПЕХА – ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 

ИНВЕСТИТОРА 

 

У оквиру Биланса успеха Агенције за 2015. годину дат је подбиланс остварених прихода 

и расхода - Фонда за заштиту инвеститора за период  јануар - децембар 2015.године: 

 у хиљадама РСД 

Финансијски приходи и расходи  2015.  2014. 

 

Приходи од камате на орочена средства фонда за 

заштиту инвеститора  1.733  2.208 
Остали приходи – наплата од чланица фонда на име 

покрића административних трошкова   413  519 
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Укупно приходи  2.146  2.727 

 

Расходи накнада платног промета  50  50 

Расходи по основу плаћене таксе    150  100 
 

Укупно расходи  200  150 
 

Нето добитак / губитак  1.946  2.577 

 

5. ГОТОВИНА И СРЕДСТВА КОД ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ 

у хиљадама РСД 

 2015.  2014. 

Фонд за осигурање депозита    

 

Динарски рачун код НБС 330.575  643 

Потраживања за камату у динарима код НБС  90  81 

Наменски рачун за куповину ХОВ код Комерцијалне  

Банке ад Београд 3  49 

 330.668  773 

Фонд за заштиту инвеститора    

Динарски рачун код НБС 584  370 

Остали послови из надлежности Агенције    

Текући динарски рачун код Комерцијалне банке ад 

Београд, Unicredit банке ад Београд 13.738  2.027 

Текући рачуни код Управе за трезор 40.605  66.883 
Наменски рачуни код пословних банака 1.825  11.077 

 

 56.168  79.987 

 

Стање на дан 31. децембра 387.420  81.130 

 

 

6. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ  

БИЛАНС УСПЕХА НАМЕЊЕНА ТРГОВАЊУ 

 

Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању 

обухватају хартије од вредности РС у износу од  3.510.402.414 динара и састоје се од 

државних записа Републике Србије у износу од 3.422.118.668 динара и потраживања за 

камату по овим записима у износу од 88.283.746 динара. Средства Фонда за осигурање 

депозита инвестирана су у износу од  2.907.982.178 динара, док су слободна средства 

Агенције инвестирана у износу од 514.136.489 динара.   
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7. КРЕДИТИ И ПОТРАЖИВАЊА ОД БАНАКА И ДРУГИХ 

ФИНАНСИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

У оквиру билансне позиције кредита ипотраживања од банка и других финансијких 

институција евидентирана су следећа потраживања: 
 у хиљадама РСД 

2015. 2014. 

Фонд за осигурање депозита 

Девизни рачун код НБС у страној валути 

 ЕУР 48.776.644,58 5.932.513 9.845.156 

Орочена девизна средства Фонда  

ЕУР 138.550.000,00 16.851.296 - 

22.783.809 9.845.156 

 

Фонда за заштиту инвеститора 

   Потраживања за камату 92 170 

Дати депозити –орочена динарска средства  33.355 36.425 

 

Дати депозити –орочена динарска средства  33.447 36.595 

 

Остали послови из надлежности Агенције  

Наменски депозити у страној валути орочени код банака  

УСД 59.638.404,60 6.634.582 5.829.008 

Дати депозити- орочена динарска средства Агенције код 
пословних банака   40.000 287.954 

Наменски рачуни код банака у страној валути  125.282 50.310 

Разграничена потраживања за камату Unicredit банка 102 3.114 

 

Потраживања за камату 3 - 

Дати кредити банкама у стечају  14.785 14.785 

Минус: Исправка вредности датих кредита (14.785) (14.785)

 

 6.799.969 6.170.386 

 

Нето књиговодствена вредност 31. децембра 29.617.225 16.052.137 

 

Фонд за осигурање депозита 

У оквиру билансне позиције - кредити и потраживања од банака и других финансијских 

организација највећи износ средстава се односи на билансну позицију - девизни рачун 

код НБС - Фонд за осигурање депозита ЕУР 48.776.644,58 

 

На билансној позицији орочена девизна средства Фонда за осигурање депозита на дан 

31.12.2015.г. евидентиран је износ од 16.851.296.155 динара, што износи 138.550.000 
ЕУР, а односи се на орочена девизна средства Фонда за осигурање депозита, која се воде 

код Народне банке Србије.  

Девизна средства Фонда прикупљена по основу девизних редовних и ванредних премија 

осигурања као и средства по основу прилива прве, друге и треће транше зајма Светске 

банке орочена су код Народне банке Србије. 
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У складу са Споразумом о зајму закључен између ИБРД и Републике Србије. 

Међународна банка за обнову и развој (IBRD) одобрила је Републици Србији зајам у 

износу од 145,30 милиона евра којим ће се финансирати Пројекат подршке Агенцији за 
осигурање депозита у циљу јачања финансијског и институционалног капацитета 

Агенције. На основу Споразума о зајму од 10.7.2014.године који садржи услове за 

коришћење и реализацију зајма, Међународна банка за обвнову и развој (IBRD) ставила 
је зајам на располагање Републици Србији. 

 

Дана 27.10. 2014. године, Република Србија и Агенција закључиле су Допунски уговор о 
Зајму за реализацију пројекта подршке Агенцији како би се омогућило извођење Пројекта 

у складу са Споразумом о зајму. Укупно пренета средства зајма на рачун Агенције – 

Фонда за осигурање депозита под 31.12.2015.г. износе 143.230.000 ЕУР-а. У 2014. години, 

из добијених средстава зајма измирен  је део обавезе Агенције – Фонда за осигурање 

депозита према РС у износу од 27.587.021 евра на име позајмице коју је Агенција 

обезбедила од Републике Србије ради исплате осигураних депозита Универзал банке ад у 

стечају. 

 

Фонд за заштиту инвеститора 

 
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 дан 31. децембра 2015. године укупна - орочена средства Фонда за заштиту 

инвеститора на дан 31.12.2015. године износе 33.355.000 динара и орочена су  код 

Еуробанкe ад Београд уз каматну стопу у висини 3,45% на годишњем нивоу (3 месечног 
Белибора  - 0,45%).  

 

Остали послови из надлежности Агенције 

 

Наменски депозити у страној валути у износу од 6.634.581.668 динара  ( УСД 

59.638.404,60 ) односе се на средства која су орочена код Аик банке ад Београд на рок од 

12 месеци у износу од УСД  40.229.611,55 по каматној стопи у висини од 1,90% на 

годишњем нивоу и код UniCredit банке ад Београд у износу од УСД 19.408.793,05 

орочена по каматној стопи у висини 1,93% на годишњем нивоу на рок 12 месеци. 

 

У складу са Споразумом о поравњању о расподели укупних новчаних средстава агенција 

Београдске банке ад Београд, у стечају и Југобанке ад Београд, у стечају између Banking 

Department of the State of  NewYork и Агенције за осигурање депозита као стечајног 

управника Београдске банке и Југобанке, у 2009. години одобрен је износ од 52,605 

милиона долара. Агенција је од 2009. године до маја 2014. године наведена средства 
орочавала по уговореној каматној стопи код Комерцијалне банке ад Београд. С обзиром 

на то да је дошло до промене услова орочавања девизних средстава, Управни одбор 

Агенције донео је закључак  којим је наложено Агенцији да покрене процедуру за 

прикупљање понуда у погледу орочавања средстава. Агенција је на основу критеријума 

из важеће Политике инвестирања слободних новчаних средстава сачинила листу на 

основу примљених понуда банака, тако да је Управни одбор Агенције сагласно понудама 

и условима из понуда донео одлуку о орочавању девизних средстава Агенције код Аик 

банке ад Ниш и UniCredit банке ад Београд. Будући да је доспеће ороченог депозита у 

УСД  у септембру 2015. године Агенција је приступила прибављању понуда од 
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релевантних банака за орочавање средства. На основу предлога Агенције о најповољнијој 

понуди Управни одбор Агенције је на седници од 27.08.2015.године донео Одлуку којом 

се средства агенција Њујорк орочавају на рок од 12 месеци и то: код Аик банке ад 
Београд у износу од 40.000.000,00 долара уз каматну стопу 1,90% на годишњем нивоу и 

износ од 19.298.542,07 долара код Уницредит банке ад Београд по каматној стопи 1,93% 

на годишњем нивоу.  
 

 

На дан 31. децембра 2015. године укупна - динарска средства Агенције у износу од 
40.000.000 динара орочена су  код Societe Generale банке на период 90 дана по каматној 

стопи од 3,10%  на годишњем нивоу. Рок доспећа ороченог депозита је 29.02.2016. 

године  

Назив банке Износ РСД  

Период 

орочавања  

Каматна стопа 

на годишњем 

нивоу 

 

Societe generale bank Srbija 40.000  

3 месеци/ доспеће 

Фебруар  2016. г.  3,10% 

      

      

 

Нето књиговодствена вредност 

на дан 31. децембар 2015. 40.000     

 

 

 
Наменски рачуни код банака у страној валути на дан 31.12.2015. године износе 125.282 

хиљада динара и односе се на девизне рачуне које Агенција има отворене код банака у 

складу са Уговорима о отварању и вођењу девизних рачуна. На девизном рачуну код 

Комерцијалне банке ад Београд воде се средства у износу од 20.419 хиљада динара а 

односе се на средства агенција Њујорк Београдске банке ад у стечају и Југобанке да у 

стечају, износ од 77.627 хиљада динара води се код Societe General банке ад Србија а 
односи се на средства донације које Агенција администрира у име других надлежних 

институција, износ од 27.190 хиљада динара код Societe General банке ад Србија односи 

се на уплаћена средства по основу депозита ради  учешћа у куповини или лицитацији 
непокретности или остале покретне имовине банака, друштава за осигурање у стечају или 

ликвидацији. Износ од 37 хиљада динара код Југобанке ад у стечају односи се на остала 

девизна средства Агенције која су затечена при отварању стечајног поступка над банком.  
 

8. КРЕДИТИ И ПОТРАЖИВАЊА ОД КОМИТЕНАТА  
 

У оквиру билансне позиције кредити и потраживања од комитената воде се потраживања 

по основу датог стамбеног кредита запосленом лицу Агенције 2004. године на период од 

35 година, уз годишњу каматну стопу од 5% и ревалоризацију применом стопе раста 

потрошачких цена. Потраживање  по основу датог стамбеног кредита  на дан 31. 
децембра 2015. године износи 22.187 хиљада динара (31. децембра 2014. године: 21.532 

хиљада динара). 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. 
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9. ИНВЕСТИЦИЈЕ  

 

 у хиљадама РСД 

2015. 2014. 

 
- Нова Агробанка а.д., Београд, у стечају 578.770 578.770 

- Борска банка а.д., Бор, у стечају 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 579.310 579.310 

 

Минус: Исправка вредности (579.310) (579.310) 

 

Нето књиговодствена вредност на дан 31. децембра - 

- 

 

Остали пласмани 300  300 

Минус: Исправка вредности (300)  (300) 

 

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 квалификованог 

инвеститора Агенције за осигурање депозита, а састоји се од:  новчаног облика у износу 

од 5 милиона ЕУР који је Агенција са рачуна Фонда за осигурање депозита  пренела на 
име оснивачког капитала банке  и неновчаног облика у укупној вредности од 85 милиона  

ЕУР 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 месецу 2012. године Новој Агробанци одузета је дозвола за рад, тако да је 
Агенција  извршила исправку за износ од 578.770 хиљада динара (5 милиона 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 9.839.220 хиљада динара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА, БЕОГРАД 
 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

31.12.2015. године 

 

 

32 

 
10. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА И ОСНОВНА СРЕДСТВА 

 

Нематеријална улагања Агенције на дан 31.12.2015. године износе 436 хиљада динара а 
састоје се од IBM лиценце која је набављена у току 2011. године и софтер система DMS 

набављен у току 2012. године. 

 
Књиговодствена вредност основних средстава –опреме и осталих основних средстава на 

дан 31.12.2015. године износи 1.979 хиљада динара. 
 у хиљадама РСД 

Опрема 

Остала 

основна 

средства 

Нематер. 

улагања Укупно 

Набавна вредност     

Стање 01.01.2014. године 22.704  466  2.685  25.855 

Набавке у току године        

Стање на 31.12.2014. године 22.704  466  2.685  25.855 

Исправка вредности        

Стање 01.01.2014. године 21.340    978  22.318 

Амортизација 354    682  1.036 

Садашња вредност на 

31.12.2014. године 1.010  466  1.025  2.501 

        

 

Стање 01.01.2015. године 18.658 466 2.685 21.809 

Набавке у току године 453 - - 453 

Стање на 31.12.2015. године 18.645 466 2.685 21.796 

Исправка вредности     
Стање 01.01.2015. године 17.181  1.660 18.841 

Амортизација 387  589 976 

Садашња вредност на 

31.12.2015. године 1.077 466 436 1.979 

 

 

 

11. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 

 

Рачун одложених пореских средстава на дан 31. децембра 2015. године износи 627 

хиљада динара (2014.: 603 хиљада динара). 
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12. ОСТАЛА СРЕДСТВА 

 

 

у хиљадама РСД 

2015. 2014. 

Фонд за осигурање депозита 

 
Потраживање од Фонда за кредит од ИБРД 

ЕУР 143.230.000,00 17.420.506 13.182.036 

Потраживања од фонда за кредит од ИБРД 

компонента 2 ЕУР 189.,806,97  23.085   

Потраживање од УББ ад у стечају у ЕУР за исплату 

осигураних депозита ЕУР 48.755.568,07  5.652.613 7.083.269 

Потраживање од УББ ад у стечају  за исплату 

осигураних депозита у динарима 89.913 327.602 

Потраживање од УББ ад у стечају за камату на име  
позајмице од РС у ЕУР  - 258.594 

Потраживање од УББ ад у стечају за камату на име 

позајмице од РС - 89.913 

Потраживање од Фонда за исплату депонената УББ ад у 

стечају у динарима 27.602 27.602 

Аванс дат БПШ у ЕУР на име исплате осигураних 

депозита УББ ад у стечају у страној валути  

ЕУР 3.474.327,40  402.806 484.579 

Аванс дат БПШ на име исплате осигураних депозита  

УББ ад у стечају  у динарима 12.585 19.216 

23.629.100 21.472.811 

Фонд за заштиту инвеститора 

Потраживање од УББ ад у стечају  за исплату 

осигураних депозита – Фонд за заштиту инвеститора  1.405 1.405 

Аванс дат Комерцијалној банци за исплату депозита  337   

1.742 1.405 

Остали послови из надлежности Агенције 

Потраживање од Фонда на име обавезе према БПШ - - 
Потраживања од буџета РС и АПВ (Развојана банка 

Војводине у проценту 21% и 78%)  100.181 100.181 

Потраживања од фонда за породиљско одсуство 356 409 
Потраживања из пословних односа 1.747 497 

Потраживаља од запослених  105 76 

Разграничени трошкови  516 234 

102.916 100.397 

 

Нето књиговодствена вредност на дан 31.12.2015.г. 23.733.758 21.575.613 

 

Фонд за осигурање депозита 
 

На билансној позицији –потраживања Агенције од Фонда за осигурање депозита на дан 

31.12.2015. године евидентиран је износ од 17.420.507 хиљада динара на име одобреног 

зајма из средстава Међународне банке за обнову и развој.  
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12. ОСТАЛА СРЕДСТВА (Наставак) 

С обзиром на то да Агенција није имала расположива средства Фонда за исплату 

осигураних депозита Универзал банке а.д. Београд, а чланом 14а. Закона о Агенцији за 
осигурање депозита предвиђено је да, ако Агенција процени да средства Фонда неће бити 

довољна за исплату осигураних износа, допунска средства се могу обезбедити из буџета 

РС, задуживањем Агенције у земљи или иностранству уз гаранцију РС, издавањем 
дужничких хартија од вредности уз гаранцију РС, као и из других извора средстава које је 

за ову намену обезбедила РС, при чему одлуку о обезбеђивању средстава доноси Влада 

на захтев Агенције. 

 

У складу с наведеним, Управни одбор Агенције је дана 31.1.2014. године донео Одлуку 

О.бр. 52/14 којом је усвојена Информација о потреби обезбеђења допунских средстава из 

буџета РС неопходних за попуну Фонда за осигурање депозита, а на основу чега је 

Агенција упутила Влади захтев за обезбеђивање допунских средстава из буџета РС за 

попуну Фонда за осигурање депозита. 

 
На основу Закључка Владе 05 Број: 420-975/2014 од 1.2.2014. године и Одлуке Управног 

одбора Агенције за осигурање депозита О.бр. ОД-52/14 од 31.1.2014. године, дана 

1.2.2014. године закључен је Уговор између Републике Србије и Агенције за осигурање 

депозита ради обезбеђивања допунских средстава Фонда за осигурање депозита. РС је 

допунска средства обезбедила емисијом дугорочних државних хартија од вредности у 

износу од 1,8 милијарди динара и 70 милиона евра (Напомена 17). 

 

Чланом 2. наведеног Уговора дефинисано је да је Агенција дужна да повраћај средстава 

из члана 1. став 3. истог уговора врши сукцесивно, а најкасније до 31.12.2014. године и то 

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

конституисаних уговорних обавеза. У складу са Закључком Владе 05 Број: 420-

15704/2014 од 07.12.2014. године, дана 17.12.2014. године закључен је Анекс 1 Уговора  
којим је дефинисано измирење како девизне тако и динарске обавезе Агенције на име 

главнице и камате по основу позајмице.  

 

Агенција је закључно са 31.12.2014. године измирила обавезу према буџету Републике 

Србије у износу од 1,8 милијарди динара на име главнице и износ од 89.913 хиљада  

динара на име камате, као и износ од 70 милиона евра на име главнице и износ од 2,16 

милиона евра на име камате. Средства којима је измирена обавеза према РС обезбеђена су 

наплатом редовне и ванредне премије осигурања, наплатом потраживања из стечајне масе 

Нове Агробанке а.д. у стечају и Универзал банке а.д. у стечају и уплате транше зајма који 
је Светска банка одобрила за потребе финансирања фонда за осигурање депозита, тако да 

је Агенција према буџету РС измирила укупну динарску и девизну обавезу са 

припадајућом каматом.  
 

Везано за горе наведено, на билансној позицији потраживање од Универзал банке а.д.  у 

стечају за исплату осигураних депозита евидентиран је износ од 89.913 хиљаде динара и 
износ од 5.652.613 хиљада динара (48.755.568,07 евра) који Агенција – Фонд за 

осигурање депозита потражује од Универзал банке а.д. у стечају по основу неуплаћених 

средстава из стечајне масе ради исплате осигураних депозита. 

 

Од укупне обавезе за исплату осигураних депозита Универзал банке у стечају у износу од 

1.827.601.831 динара и 67.295.426 евра, закључно са 31.12.2015. године исплаћено је 

1.787.415.057 динара и 66.525.672,60 евра. 
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Закључно са 31.12.2015. године, Универзал банка ад у стечају  на име потраживања 

Агенције за исплату осигураних депозита  уплатила је укупан износ од 1.737.688.917 

динара и износ од 18.539.858 евра.  

 

По истом основу у оквиру позиције Осталих обавеза евидентиране су обавезеу износу од 

89.913 хиљада динара и 5.966.175 хиљада динара, а разлика представља већу обавезу коју 
Агенција има према Фонду за укупно добијене хартије од вредности у износу од ЕУР 70 

милиона, док су потраживања по основу исплате депонената износила ЕУР 67.295 

милиона. 
 

На основу члана 111. Закона о стечају („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009 и 99/2011) и члана 

18. став 1. и став 2. Закона о осигурању депозита („Сл. гласник РС“, бр. 61/05, 116/08, и 

91/10), члана 16. став 3. Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање 

(„Сл. гласник РС“, бр. 61/05, 116/08 и 91/10), Агенција је дана 3.4.2014. године и 

30.7.2014. године пријавила своја потраживања од Универзал банке а.д. Београд у стечају 

по основу исплате осигураних износа депозита у укупном износу од 1.827.602 хиљада 

динара и 67.295.000 евра.  

 
Имајући у виду обезбеђена средства за исплату осигураних депозита дана 3.2.2014. 

године, Агенција и Банка Поштанска штедионица а.д Београд закључиле су Уговор о 

обављању послова исплате осигураних депозита, где је Банка Поштанска штедионица 
исплатилац осигураних депозита. 

 

На основу члана 4. наведеног Уговора, а ради обезбеђења средстава потребних за исплату 

осигураних депозита УББ ад у стечају, Агенција је дана 3.2.2014. године извршила пренос 

хартија од вредности са свог власничког рачуна број 85300-919-11753639 на власнички 

рачун банке исплатиоца број 300-919-18783-72 отвореног код Централног регистра, депоа 

и клиринга хартија од вредности и то 1,8 милиона динарских дугорочних државних 

хартија од вредности и 70 милиона девизних дугорочних државних хартија од вредности. 

 
Банка Поштанска штедионица а.д. Београд је закључно са 31.12.2015. године исплатила 

износ од 1.787.415. хиљада динара на име осигураних депозита у динарима и износ од 

66.525.672,60 евра (7.631.067.000 динара) на име осигураних депозита у страној валути а 

остатак неисплаћених средстава у износу од 12.585 хиљада динара евидентиран је на 

билансној позицији  – Аванс дат БПШ на име исплате осигураних депозита Универзал 

банке а.д. у стечају и остатак неисплаћених средстава у износу од 3.474.327,40 евра 

(402.806 хиљада  динара) евидентиран је на билансној позицији – Аванс дат БПШ у ЕУР 

на име исплате осигураних депозита Универзал банке а.д. у стечају. 

 

Остали послови из надлежности Агенције 

 

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 

100.181 хиљада динара, 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, у вези 

са Споразумом о преузимању имовине и обавеза РБВ и Уговора о емисији дугорочних 

хартија од вредности.  
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С обзиром на то да закључно са 31.12.2015. године, како РС тако и АПВ нису измириле 

своју обавезу према Агенцији по наведеном основу, што је и евидентирано на билансној 

позицији – потраживање од РС и АПВ у износу од 100.181 хиљада динара, самим тим 
није измирена обавеза Агенције према БПШ у износу од 100.181 хиљада динара, што је 

евидентирано на билансној позицији  – обавезе према БПШ – Развојна банка Војводине. 

 

 

13. ДЕПОЗИТИ И ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА БАНКАМА, ДРУГИМ 

ФИНАНСИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ЦЕНТРАЛНОЈ БАНЦИ 

 

Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и 

централној банци – се у целини односе на обавезе Фонда према Међународној банци за 

обнову и развој по основу зајма и оне на дан 31.12.2015. године износе 17.487.772 хиљаде 

динара. 

 

Споразум о зајму закључен између Међународне банке за обнову и развој (IBRD) и 

Републике Србије, Међународна банка за обнову и развој одобрила је Републици Србији 

зајам у износу од 145,30 милиона евра којим ће се финансирати Пројекат подршке 
Агенцији за осигурање депозита у циљу јачања финансијског и институционалног 

капацитета Агенције. 

 
На основу Споразума о зајму од 10.7.2014. године који садржи услове за коришћење и 

реализацију зајма, Међународна банка за обвнову и развој (IBRD) ставила је зајам на 

располагање Републици Србији. 
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14. РЕЗЕРВИСАЊА ПО ОСНОВУ ОТПРЕМНИНА И ОСТАЛИХ НАКНАДА 

ЗАПОСЛЕНИМА  

 

у хиљадама РСД 

2015. 2014. 

  

Стање на почетку године 10.156 8.632 
Трошкови резервисања на терет текућег периода 3.419 1.750 

Исплата у току текуће године (589) (226) 

 

Стање на дан 31. децембра 12.986 10.156 

 

Дугорочна резервисања исказана у билансу стања на дан 31. децембра 2015. године у 
износу од  10.156 хиљада динара односе се на резервисања за накнаде запосленима по 

основу отпремнина и јубиларних награда. Дугорочна резервисања извршена су на основу 

процене овлашћеног актуара.  

 

Претпоставке које је користио актуар у обрачуну су: просечна бруто зарада запослених у 

2015. години, раст зарада у наредним периодима од 0%, таблице смртности од 2002/2003. 

године, флуктуација запослених 0, дисконтна годишња стопа 9%.  

 

Текуће пореске обавезе у износу од 5.851 хиљада динара односе се на обавезе по основу 

пореза на добит за 2015.годину које су измирене у току 2016. године. 

15. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 

у хиљадама РСД 

2015. 2014. 

Фонд за осигурање депозита 

Обавезе према Фонду у ЕУР за исплату депонената 

УББ ад у стечају ЕУР 51.460.141,48  (Напомена 12). 5.966.175 7.396.832 

Обавезе према Фонду у РСД за исплату депонената  
ББ ад у стечају (Напомена 12) 89.913 327.602 

Обавезе за исплату депонената УББ ад у стечају  у ЕУР 

ЕУР 769.753,99 89.244 171.017 
Обавезе за исплату депонената УББ ад у стечају у РСД 40.188 46.819 

Остале обавезе   10   

6.185.530 7.942.270 

Фонд за заштиту инвеститора 

Обавезе према Фонду за исплату депонената – Фонд за 

заштиту инвеститора 1.405 1.405 

 

Остали послови из надлежности Агенције 

Остале обавезе у страној валути – Агенције Њујорк 

УСД 59.538.490,87 6.655.001 5.846.637 

Обавезе према БПШ – Развојна банка Војводине ад  

Нови Сад у стечају (Напомена 12) 100.181 100.181 

Обавезе према РС по основу наплате потраживања од 
 стечајног дужника преузетог у име и за рачун РС 123 38.479 

Обавезе за исплату - Донација 1.205 11.209 

Остале обавезе - тендери 32.685 6.973 
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Обрачунати приход по основу камате на стамбени 

кредит 8.350 7.661 

Разграничени приход по основу донација намењених за  
набавку основних средстава - 16 

Обавеза према БПШ за НовуАгробанку ад у стечају - - 

Остале обавезе у ЕУР - тендер 27.198 870 
Обавезе према добављачима  1.134 961 

Остали разграничени приходи - Донације 77.707 31.781 

 

 6.903.584 6.044.768 

 

Стање на дан 31. децембра 13.090.519 13.988.443 

 

Фонд за осигурање депозита 

 

У оквиру билансне позиције - остале обавезе у износу од 13.090.519 хиљаде динара 
највећим делом се односи на евидентиране обавезе које се односе на послове исплате 

осигураних депозита депонентима Универзал банке да у стечају. 

 

 

Остали послови из надлежности Агенције 
 

Остале обавезе из пословних односа у страној валути исказане на дан 31. децембра 2015. 

године у износу од 6.655.001 хиљада  динара (УСД 59.538.490,87) 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 Агенције за осигурање депозита и Banking 

Department of the State of the New York о расподели укупних новчаних средстава 

поменутих банака. Ова средства су пласирана у виду ороченог депозита код АИК банке 

ад Ниш и Unicredit банке ад Београд. 

 

Обавезе по основу донација у страној валути (ЕУР 262.745) у износу од 31.781 хиљаду 

динара односе се на неискоришћене донације које ће бити враћене донатору у току 2016. 

године и износ од ЦХФ 406.586,22 у динарској противвредности од 45.750 хиљада динара 
такође се односи на донацију коју администрира Агенција за потребе надлежних 

институција.  

 

16. КАПИТАЛ/ФОНДОВИ 

у хиљадама РСД 

 
2015. 2014. 

Фонд за осигурање депозита 
 

  

- Фонд за осигурање депозита у динарима 
 

3.083.013 990.927 

- Фонд за осигурање депозита у страној валути 

 ЕУР 188.880.773,52  22.972.832 10.106.349 

Укупно 
 

26.055.845 11.097.276 

 

Фонд за заштиту инвеститора  26.867 31.410 

 

Остали послови из надлежности Агенције    
Други капитал 

 
239.819 239.819 

 

  26.322.531 11.368.505 
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Добитак/Губитак 
 

  

Добит текуће године 
 

321.933 85.010 

Добит ранијих година 
 

32.008 32.008 

 
353.941 117.018 

 

Стање на дан 31. децембра  26.676.472 11.485.523 

 

Фонд за осигурање депозита 

 

У складу са Законом о осигурању депозита („Службени гласник РС“, бр.14/15), 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 односно ликвидационе масе банке по основу 
исплате осигураних износа депозита са припадајућим трошковима у вези са обезбеђењем, 

управљањем и исплтом средстава фонда ,односно остварених у поступку 

реструктурирања банке у складу са законом којим се уређују банке, средстава 

обезбеђених задуживањем, из 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. 

 
На билансним позицијама рачуна Фонда за осигурање депозита  на дан 31. децембра 

2015. године евидентиран је износ од 3.083.013 хиљада динара и износ у ЕУР 

188,.880.773,52  што у динарској противвредности износи 22.972.832 хиљадa динара. 
 

 

Фонд за заштиту инвеститора 

 

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 Правилником 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 31.12.2015. године на 

књиговодственом рачуну Фонда за заштиту инвеститора евидентиран је износ од 26.867 
хиљада динара. 

 

У току 2015. године на терет средстава фонда вршена је исплата депонентима у износу од 
10.175 хиљада динара. 

 

Остали послови из надлежности Агенције  
 

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. 
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16. КАПИТАЛ/ФОНДОВИ (Наставак) 

 

Други 

извори 

средстава 

Агенције 

Фонд за 

осигурање 

депозитау 

динарима 

Фонд за 

осигурање 

депозитау 

страној 

валути 

Фонд за 

заштиту 

инвеститор

а 

 

Нераспоре

ђени 

добитак/гу

битак 

 
Укупно 

 

Станје на дан 1. јануара 2015. године 239.819 990.928 10.106.348 31.410 

 
117.018 

 
11.485.523 

 

Уплаћене премије осигурања у РСД - 1.945.997 - - - 1.945.997 

Уплаћене премије осигурања у страној валути - - 7.088.981 - - 7.088.981 

Кредит IBRD 

 

- 

   

4.168.903 

 

- 

 

- 

 

4.168.903 

  

- 

     

- 

 

- 

 

 

     - - -  

Враћање одобрене позајмице РС -      -  

Прилив средстава по основу наплате од УББ у стечају 

 

- 

 

242.020 

 

1.430.656 

 

- 

 

- 

 

1.672.676 

Остала смањења- Смањење Фонда од 1,7 од наплаћених премија за 

намирење Агенције и за износ покрића губитка - (120.063) - (10.175) - (130.238) 

 - - - -  

Курсне разлике 

 

- 

   

177.943 

 

- 

 

- 

 

177.943 

Добитак из редовног пословања 

 

- 

 

24.131 

 

- 

 

- 

 

341.184 

 

365.315 

Пренос добити у буџет - - - - (104.261) (104.261) 

Уплаћене премије за ФЗИ - - - 5.631 - 5.631 

 

Стање на дан 31. децембра 2015. године 

 

239.819 3.083.014 22.972.832 26.866 

 
353.941 

 
26.676.472 

             

Нераспоређени добитак претходних година  32.008 -    32.008 

Добит текуће године  321.932          321.932 

 

Стање на дан 31. децембра 2015. године 

 

353.940          353.940 
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17. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД КАМАТА 

у хиљадама РСД 

 2015.  2014. 

Приходи од камата    

Остали послови из надлежности Агенције    

Приходи од камата по основу депозита по виђењу 494  2.769 

Приходи од камата по основу орочених депозита 14.388  19.815 

Приходи од камата –на хартије од вредности РС 13.082   

Приходи по основу камате на стамбени кредит 533  61 

 28.497  22.645 

Фонд за осигурање депозита    

Приходи од камата по основу потраживања од УББ ад 

устечају  у ЕУР  -  258.593 

Приходи од камата по основу потраживања од УББ ад 

устечају  у РСД -  89.913 

Приходи од камата по основу кредита за финансијску 

подршку одобреног НовојАгробанци  -  58.589 

Приходи од камате по основу депозита по виђењу – 

средства код НБС у РСД 1.211  9.040 

Приходи од камата – хартије РС – државни записи 127.638  4.721 

Приходи од камата по основу орочених депозита 1.356   

Приходи од камата по основу затезне камате 36  86 

Приходи од камате по основу депозита по виђењу – 

средства код НБС у ЕУР -  75 

 130.241  421.017 

Фонд за заштиту инвеститора    

Приходи од камата по основу ороченог депозита – 

средства фонда за заштиту инвеститора 1.733  2.208 

    

Укупно приходи од камата 160.471  445.870 

 

Расходи од камата    

Фонд за осигурање депозита    

Расходи од камата по основу кредита ИБРД и расходи 

по основу негативних камата на депозите по виђењу 48.133   

Расходи камата по основу позајмице од РС у РСД    (89.913) 

Расходи камата по основу позајмице од РС у ЕУР  -  (258.593) 

   (348.506) 

 

Нето приход по основу камате 82.108  97.363 
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18. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД НАКНАДА И ПРОВИЗИЈА 

 

Расходи од накнада и провизија у 2015. години износили су148.804 хиљада динара (2014. 

година: 46.411 хиљаде динара) и највећим делом односе се на расходе по основу 

приступне накнаде по основу одобреног зајма од IBRD Фонду за осигурање депозита у 

износу од 120.308 хиљада динара (ЕУР 1 милион). Поменути расходи се односе на Фонд 

за осигурање депозита у износу од 146.865 хиљада динара, Фонд за за заштиту 

инвеститора у износу од 50 хиљада динара, док се преостали део расхода од 1.889 

хиљаду динара односи на редовно пословање Агенције. 

 

 

19. НЕТО РАСХОД ОД КУРСНИХ РАЗЛИКА И ЕФЕКАТА УГОВОРЕНЕ 

ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 

у хиљадама РСД 

 2015.  2014. 

    

Приходи од курсних разлика Агенција 1.280.503  975.710 

Приходи од курсних разлика Фонд за осигурање 

депозита 652.723  394.529 

Укупно 1.933.226  1.370.239 

    

Расходи од курсних разлика Агенција (1.280.485)  (975.711) 

Расходи од курсних разлика Фонд за осигурање 

депозита (652.471)  (397.219) 

Укупно  (1.932.956)  (1.372.930) 

Нето расходи од курсних разлика и 

ефеката уговорене валутне клаузуле 270  (2.691) 

 

Од чега: 

 

Фонд за осигурање депозита 252  (2.689) 

 

Остали послови из надлежности Агенције 18  (2) 
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20. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

 

у хиљадама РСД 

 2015.  2014. 

Приходи- остварени од обављања осталих послова из 

надлежности Агенције    

Приходи од наплате 3% у складу са Правилником по 

основу вршења послова стечаја и ликвидације 55.183  59.920 

Приходи од наплате 1,7%  по Правилнику о покрићу 

административни трошкова Агенције  55.558  52.629 

Приходи по основу наплате 3% у складу са закључцима 

Владе РС  305.914  7.881 

Приходи од накнаде трошкова стечајног/ликвидационог 

поступка 25.760  23.400 

Приходи у поступку продаје учешћа РС у банкама 453  - 

Приходи од награда при коначној деоби од вођења 

стечајног поступка 9.275  17.040 

Приходи од наплате при откупу тендерске  

документације приликом уновчавања имовине банака у 

стечају 370  432 

Остали приходи - донације 16  16 

Остали приходи -  2 

 

Остали приходи – Фонд за заштиту инвеститора 413  519 

 

Фонд за осигурање депозита -  - 

 

Укупно 452.942  161.839 

 

 

21. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 

у хиљадама РСД 

 2015.  2014. 

    

Трошкови нето зарада 42.436  39.571 

Трошкови нето накнада зарада 7.856  5.011 

Трошкови пореза на зараде 6.653  5.947 

Трошкови пореза на остала лична примања 57  38 

Трошкови доприноса на терет запосленог 13.846  12.553 

Трошкови нето накнада члановима УО 6.218  3.067 

Трошкови осталих личних примања запослених   427 

 

Укупно 77.066  66.614 
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22. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 

у хиљадама РСД 

 2015.  2014. 

Агенција     

Трошкови канцеларијског материјала 1.982  705 

Трошкови горива 178  228 

Трошкови ситног инвентара 211  156 

Трошкови осталог потрошног материјала 704  521 

Трошкови стручне литературе 475  496 

Трошкови рекламног материјала  2.976  3.632 

Трошкови текућег одржавања ОС 884  492 

Трошкови ПТТ услуга 3.312  2.599 

Трошкови закупа пословног простора 2.994  2.994 

Трошкови комуналних услуга 5.382  4.134 

Трошкови превоза у земљи 84  92 

Трошкови службеног путовања у иностранство 1.525  321 

Трошкови употребе сопственог превоза 14  6 

Трошкови превоза са посла и на посао  1.238  1.119 

Трошкови стручног саветовања 1.144  544 

Трошкови дневница за службено путовање у земљи 107  131 

Трошкови дневница за службено путовање у  

иностранству 376  110 

Трошкови нето накнада по Уговору о делу 154  85 

Трошкови накнада преко ОЗ 369   

Трошкови осталих непроизводних услуге 1.308  2.454 

Трошкови оглашавања у дневним новинама 603  300 

Трошкови преводилачких услуга 137  427 

Трошкови одржавања веб сајта 184  228 

Трошкови еунета 371  420 

Трошкови ревизије и актуарских услуга 780  468 

Трошкови по основу добровољног пензијског доприноса 1.759  1.511 

Трошкови систематског прегледа запослених 495  292 

Трошкови прес клипинга 218  161 

Трошкови репрезентације 1.984  1.566 

Трошкови премије 201  221 

Трошкови накнаде за грађевинско земљиште -  302 

Трошкови судских и административних такси 486  754 

Трошкови пореза по основу Уговора 87  21 

Трошкови пореза по основу накнада члановима УО 1.619  766 

Трошкови доприноса на терет послодавца 12.456  11.291 

Трошкови доприноса по основу Уговора   117  25 

Трошкови доприноса по основу накнада члановима УО 2.281  952 

Трошкови чланарина у међународним организацијама  1.454  1.201 

Трошкови смањења зарада запослених 6.726  1.112 

Трошкови смањења накнада члановима УО 1.100  93 

Трошкови издатака у буџетски фонд за рехабилитацију 245   

Остали расходи-резервисања 3.419  1.750 

 62.139  44.680 

Фонд за заштиту инвеститора    

Трошкови таксе  150  100 
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Укупно 62.289  44.780 

 

23. 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.  
 

Агенцији је у току 2014. године одобрен кредит из средстава Међународне банке за 

обнову и развој. У току 2014. године повучене су две и једна транша у 2015. години. На 

дан 31.12.2015. године укупно повучена средства износе 143,2 милиона евра.  

 

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).  
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23. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

(Наставак) 

 

Детаљна структура укупних средстава и обавеза Агенције, Фонда за осигурање депозита и 

Фонда за заштиту инвеститора приказана су у наредној табели: 

 

2015. година 

Остали 

послови - 

Агенција 

Фонд за 

осигурање 

депозита 

Фонд за 

заштиту 

инвеститора Укупно 

 

Финансијска средства 

Готовина и готовински 

еквиваленти 56.168 330.668 584 387.420 

Хартије од вредности  524.832 2.985.570 - 3.510.402 

Кредити и потраживања од 

банака и других финансијских 

организација 6.799.969 22.783.809 33.447 29.617.225 

Кредити и потраживања од  

комитената 22.188 22.188 

Остала средства 105.502 23.629.120 1.742 23.733.758 

 

Укупно 7.508.679 49.729.147 35.773 57.273.599 

 

Финансијске обавезе 

Остале обавезе 6.803.403 6.185.530 1.405 12.990.338 

Обавезе по основу зајма IBRD - 17.487.772 - 17.487.772 

 

Укупно 6.803.403 23.673.302 1.405 30.478.110 

 

 

Категорије финансијских инструмената: 

 у  хиљадама РСД 

2015. 2014. 

Финансијска средства  

Готовина и готовински еквиваленти 387.420 81.130 

Хартије од вредности  3.510.402 970.920 

Кредити и потраживања од банака и других 

финансијских организација 29.617.225 16.052.137 

Кредити и потраживања од комитената 22.188 21.532 

Остала средства -потраживања од УББ да у стечају 23.633.577 21.475.432 

 

Укупно 57.170.812 38.601.151 

 

Финансијске обавезе   
 

Остале финансијске обавезе 12.990.338 13.888.261 

Обавезе по основу зајма IBRD 17.487.772 13.225.974 

 

Укупно 30.478.110 27.114.235 
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23. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

(Наставак) 

 

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  2015. Агенција је вршила улагања у 

хартије од вредности – државне записе Републике Србије из средстава фонда за 

осигурање депозита и слободних средстава Агенције.  

 

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 

100.180 хиљада динара.  

 

Остале финансијске обавезе у највећем износу од 6.655.001 хиљада динара (УСД 

59.538.490) 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. 

 

23.1 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 2015. године дата је у прегледу:  

ЕУР УСД РСД Укупно 

Финансијска средства 
 

    

Готовина и готовински  

еквиваленти  - - 387.420 387.420 

Хартије од вредности      3.510.402  3.510.402 

Кредити и потраживања од банака 

и других фин. организација  22.909.054 6.634.582 73.589 29.617.225 

Остала средства 
 

- -   

Кредити и потраживања од 

комитената  22.188 -  22.188 

 

Укупно  22.931.242  6.634.582 3.971.411 33.537.235 

 

Финансијске обавезе  - - -  

Остале финансијске обавезе 
 

6.160.325  6.655.001  175.012  12.990.338 

Обавезе по основу зајма IBRD  17.487.772      17.487.772 

 

Укупно   23.648.097 6.655.001 175.012 30.478.110 
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(б) Ризик од промене курса страних валута (Наставак) 

 

Преглед структуре средстава и обавеза у страној валути и РСД на датум извештавања 31. 

децембра 2014. године дата је у прегледу:  

у хиљадама РСД 

ЕУР УСД РСД Укупно 

Финансијска средства    

Готовина и готовински 

еквиваленти - - 81.130 81.130 

Хартије од вредности (без 
сопствених акција) - - 970.919 970.919 

Кредити и потраживања од банака 

и других финансијских 

организација 15.727.588 - 324.549 16.052.137 

Кредити и потраживања од 

комитената 21.532  -  -  21.532 

Остала средства –потраживања од 

УББ ад у стечају 15.179.469  5.829.008  466.955  21.475.432 

 

Укупно 30.928.589  5.829.008  1.843.553  38.601.150 

 

Финансијске обавезе        

Остале финансијске обавезе 7.600.500  5.846.637  441.125  13.888.262 

Обавезе по основу зајма IBRD 13.225.974  -  -  13.225.974 

 

Укупно  20.826.474  5.846.637  441.125  27.114.236 

 

 

23.1 Тржишни ризик  

(а) 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 2015. године дата је у следећем прегледу:  

 у хиљадама РСД 

фиксна 

каматна 

стопа 

променљива 

каматна 

стопа 

немакато-

носно Укупно 

Финансијска средства    

Готовина и готовински еквиваленти 387.420 - - 387.420 

Хартије од вредности 3.510.402      3.510.402 

Кредити и потраживања од банака и 

других финансијских организација  29.617.225 - - 29.617.225 

Кредити и потраживања од 

комитената  - 22.188 - 22.188 

Oстала средства - - 23.633.577 23.633.577 

 

Укупно 33.515.047 22.188 23.633.577 57.170.812 

 

Финансијске обавезе   

 

 

Остале финансијске обавезе 6.586.777    6.403.561  12.990.338 

Обавезе по основу зајма ИБРД  17.487.772  -    17.487.772 

Укупно 24.074.549 - 6.403.561 30.478.110 
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23. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

(Наставак) 

 

(б) Ризик од промене каматних стопа (наставак) 

 

 

Књиговодствена вредност финансијских средстава и обавеза на крају 2014. године дата је 

у следећем прегледу:  

у хиљадама РСД 

фиксна 

каматна 

стопа 

променљива 

каматна 

стопа 

немакато-

носно Укупно 

Финансијска средства    

Готовина и готовински еквиваленти  81.130 - - 81.130 

Хартије од вредности 970.920 - - 970.920 

Кредити и потраживања од банака и 

других финансијских организација 16.052.137 - - 16.052.137 

Кредити и потраживања од  

комитената - 21.532 - 21.532 

Остала средства-потраживања од  

УББ ад у стечај - - 21.475.432 21.475.432 

 

Укупно 17.104.186 21.532 21.475.432 38.601.150 

 

 

Финансијске обавезе    

Остале финансијске обавезе 5.878.418 - 8.009.844 13.888.262 

Обавезе по основу зајма IBRD 13.225.974 - - 13.225.974 

 

Укупно 19.104.392 - 8.009.844 27.114.236 

 

 

 

 

 

 

23.2 Ризик ликвидности 

Следеће табеле приказују рочну структуру финансијске имовине и обавеза Агенције на 

дан 31.12.2015. године и на дан 31.12.2014. године. Приказани износи засновани су на 

недисконтованим токовима готовине: 

 

Табела приказује рочну структуру финансијске имовине и обавеза Агенције на дан 

31.децембра 2015. године. 

 

у хиљадама РСД 

Рок 
 

 

до 3 месеца 

од 3 месеца 

до 1 године 

од 1 до 

5 година 

преко 

5 година Укупно 

Финансијска средства     

Готовина и готовински 

еквиваленти 387.420 - - - 387.420 
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Хартије од вредности   3.510.402      3.510.402 

          

Кредити и потраживања од  

банака и других фин.орг. - 29.617.225 - - 29.617.225 

Кредити и потраживања од 

комитената - - - 22.188 22.188 

Остала средства  6.213.070 17.420.507 23.633.577 

Финансијске обавезе     

Остале финансијске обавезе 35.157  6.890.742  6.056.089  8.350  12.990.338 

Обавезе по основу зајма  

ИБРД     17.487.772 17.487.772 

 

Нето рочна усклађеност 352.263 26.236.885 ` 156.981 (53.427) 26.692.702 

 

 

Табела приказује рочну структуру финансијске имовине и обавеза Агенције на дан 

31.децембра 2014. године. 
у хиљадама РСД 

Рок 
 

 

до 3 месеца 

од 3 месеца 

до 1 године 

од 1 до 

5 година 

преко 

5 година Укупно 

Финансијска средства     

Готовина и готовински 

еквиваленти 81.130 - - - 81.130 

Хартије од вредности - 970.919 -  970.919 

Кредити и потраживања од  

банака и других 

финансијских организација  16.052.137 - - 16.052.137 

Кредити и потраживања од  

комитената - - - 21.532 21.532 

Остала средства – 

потраживања од УББ ад  

у стечају - 13.714.649 7.760.783 - 21.475.432 

Финансијске обавезе     

Остале финансијске 

обавезе 48,705 13,614,061 217,836 7,661 13,888,263 

Обавезе по основу зајма 

ИБРД - - - 13.225.974 13.225.974 

 

Нето рочна усклађеност 81.130 17.123.644 7.542.947 (13.212.102) 11.486.914 
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23. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

(Наставак) 

 

 

 

23.3 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.  

 

 

24.4 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.  

 

Кредити банкама у стечају и ликвидацији који су ненаплативи у потпуности су 

исправљени на терет резултата ранијих година. 

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). Обавезе по основу 

отплате кредита ИБРД доспевају у наредим периодима према уговореним роковима 

дефинисаним уговору о зајму.  

Остале обавезе Агенције су краткорочне и стога руководство Агенције сматра да 

вредности по којима су исти исказани у билансу стања одговарају њиховој тржишној 
вредности.  
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25. ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ 

у хиљадама РСД 

2015. 2014. 

 

Послови у име и за рачун трећих лица 457.416.741 433.544.100 

Примљена јемства за обавезе 13.272.426 13.200.766 

Пласмани у име и за рачун  Републике Србије у ХоВ 9.839.220 9.839.220 

Друге ванбилансне позиције –потраживања за обрачунату 

камату Српска банка и РБВ као и инструменти обезбеђења 3.947.250 748.980 

 

Стање на дан 31. децембра 484.475.637 457.333.066 

 

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 

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.  

 

Закључком Владе Републике Србије од 2.7.2004. 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.  

 
Закључком 05 Број: 422-2828/2012 од 12.4.2012. године, Влада Републике Србије дала је 

сагласност Агенцији да преузме, управља и/или прода лошу активу Развојне банке 

Војводине ад Нови Сад у име и за рачун АП Војводине.  
У складу с Програмом мера за очување финансијске стабилности банака, закључени су 

споразуми о утврђивању међусобних права и обавеза између Агенције, у име и за рачун 

Републике Србије, и Развојне банке Војводине, којим се овлашћује Агенција да у име 

Републике Србије преузме, управља и/или прода лошу активу Развојне банке Војводине 

ад Нови Сад.  

 

Закључком Владе Републике Србије Стр.пов.05 Број: 00-323/2014-2 од 19.12.2014. 

године, потписан је Споразум  о преузимању лоше активе између Републике Србије и 

Агенције, с једне, и Српске банке а.д. Београд, са друге стране, којим је предвиђено да 

Агенција преузме лошу активу Српске банке и управља том активом, у складу са 

стратегијом за управљање лошом активом коју доноси Влада РС. 

 
Агенција по основу управљања преузетим потраживањима остварује накнаду у висини од 

3% од наплаћених потраживања.  

 

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 9.839.220 хиљада динара, а односи се на обвезнице које је емитовала 
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Република Србија на име учешћа у оснивачком капиталу банке за посебне намене Нове 

Агробанке а.д. Београд. 

 

 

Преузета потраживања од банака по основу приватизације, потраживања преузета 

уговорима о цесији од Развојне банке  Војводине  и уговора о преузимању потраживања 

од Српске банке а.д. Београд: 

у хиљадама РСД 

2015. 2014. 
 

Преузета потраживања од банака по основу приватизације 18.106.176 18.722.627 

Преузета потраживања од Развојне банке Војводине а.д. 

Нови Сад у стечају 8.666.118 8.912.703 

Преузета потраживања од Српске банке а.д. Београд 14.493.595 15.220.370 
 

Преузета потраживања од банака по основу обавеза 

банака према иностраним-повериоцима:  

- Париски клуб поверилаца 206.417.599 201.566.743 

- Лондонски клуб поверилаца 165.714.539 145.075.625 

- IBRD 29.437.135 29.652.741 

- остали инострани повериоци 14.581.579 14.393.291 
 

Укупно 416.150.852 390.688.400 

 

Стање на дан 31. децембра 457.416.741 433.544.100 

 

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 на дан 31.12.2015. године  

износе од 18.106.176  хиљада динара односе се на потраживања која је Агенција откупила 

за 1 динар од домаћих приватизованих банака. 

У складу са Програмом мера за очување финансијске стабилности банака, закључени су 

споразуми о утврђивању међусобних права и обавеза између Агенције 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 појединачно 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.  

 

Стање потраживања преузето од Развојне банке Војводине на дан 31.12.2015. године 

износи 11.376.999 хиљаде динара, с тим што се износ од  2.710.881 динара односи на 

обрачунату затезну камату и преузету суспендовану камату која је евидентирана на 

другој ванбилансној позицији. 
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На основу члана 9. Закона о Агенцији за осигурање депозита и Закључка Владе 

Републике Србије Стр.пов.05 Број: 00-323/2014-2 од 19. децембра 2014. године потписан 

је Споразум  о преузимању лоше активе између Републике Србије и Агенција у име и за 

рачун Републике Србије са једне стране и Српске банке а.д. Београд са друге стране. 

 

Српска банка на Агенцију пренела је лошу активу у укупном износу од 15.719.497 

хиљада динара, од чега се на преузету суспендовану затезну камату која се води на другој 

ванбилансној позицији односи 1.225.902 хиљада динара.  

 

Агенција за осигурање депозита у име и за рачун Републике Србије преузима и управља 

преузетом лошом активом Српске банке у складу са стратегијом за управљање лошом 

активом коју доноси Влада. 
 

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 2015. години износе 10.626.007 хиљада динара. 
 

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 10.467 хиљада динара, док се 

осталих 3.936.783 хиљаде динара односи на суспендовану и обрачунату камату на 

преузета потраживања од РБВ и Српске банке, као и на инструменте обезбеђења 

преузетих од Српске банке. 

 

25. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 

 

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 са комитентима чија су потраживања преузета у 

складу са актима Владе. Агенција је своја потраживања и обавезе усагласила са стањем 

на дан 31. децембра 2015. године. 

 

Укупна потраживања којима Агенција управља у име и за рачун Републике Србије која је 

преузела од банака које су биле у поступку приватизације (цурве оут) усаглашена су у 

проценту 40,12 % , потраживања која је Агенција преузела од Српске банке усаглашена 

су у проценту 7,41%, потраживања која су преузета од Развојне банке Војводине 

усаглашена су у проценту 8,06 % док остала потраживања која се односе на преузета 

потраживања по основу Париског клуба, Лондонског клуба, IBRD и осталих 

потраживања усаглашено је у проценту од 20,11%. Агенција са дужницима који су у 

стечају не врши усаглашавање а остатак потраживања којима Агенција управља у име и 

за рачун Републике Србије делимично су усаглашена или дуг од стране комитената није 

признат. 
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I Уводне напомене 

 

Законом о Агенцији за осигурање депозита
1
 (у даљем тексту: Закон) установљен је правни 

основ за подношење Извештаја о раду који Агенција за осигурање депозита (у даљем тексту: 

Агенција), најмање једном годишње, подноси Народној скупштини Републике Србије, преко 

Владе, као и Народној банци Србије.  

 

Годишњи финансијски извештај Агенције за 2015. годину и Извештај о обављеној ревизији 

финансијских извештаја Агенције са стањем на дан 31.12.2015. године достављају се Влади и 

Народној банци Србије до 15. маја 2016. године, у складу са законским одредбама. 

 

Сагласно Закону, Агенција је самостални правни субјект који обавља послове утврђене 

Законом и другим законима, и функционално је независна од било ког државног органа.  

 

Послови које обавља Агенција су следећи: 

 

- обавезно осигурање депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих 

правних лица код банака ради заштите депозита тих лица у случају стечаја или 

ликвидације банке, у складу са законом којим се уређује осигурање депозита; 

- управљање имовином пренетом у поступку реструктурирања банака и обављање других 

послова у вези с поступком реструктурирања банака, у складу са законом којим се уређују 

банке;  

- обављање функције стечајног или ликвидационог управника у банкама, друштвима за 

осигурање и даваоцима лизинга, у складу са законом којим се уређују стечај и ликвидација 

банака и друштава за осигурање и законом којим се уређује финансијски лизинг; 

- обављање послова организатора Фонда за заштиту инвеститора, у складу са законом којим 

се уређује тржиште капитала.  

 

Поред наведених делатности, прелазним одредбама Закона је прописано да ће Агенција 

наставити да обавља послове који су предвиђени претходно важећим законом све до њиховог 

преузимања од стране министарства надлежног за послове финансија, односно другог 

надлежног органа, и то:  

 

- реализацију поступака продаје акција банака, чији је акционар Република Србија, 

започетих до дана ступања на снагу овог закона, у складу са законом и инструкцијама 

министарства надлежног за послове финансија, уз накнаду у износу до 0,1% постигнуте 

продајне цене акција, о чему одлуку доноси Влада; 

- реализацију поступака продаје друштвеног капитала у друштвима за осигурање, у складу 

са законом којим се регулише осигурање; 

- реализацију поступака наплате потраживања преузетих у име и за рачун Републике Србије, 

укључујући и Аутономну Покрајину Војводину, започетих до ступања на снагу закона, уз 

право на накнаду судских и других трошкова у висини стварних трошкова проистеклих из 

вођења тих поступака, као и право на накнаду у висини од 3% наплаћених потраживања. 

 

 

 

                                                 
1
 „Службени гласник РС“, број 14/15. 
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II Измена законског оквира у току 2015. године  

 

Специфичност пословне 2015. године огледа се у промени правног оквира којим се регулишу 

правни статус, организација, врста и обим надлежности Агенције, као и њен положај у 

финансијском систему земље. Наиме, Народна скупштина Републике Србије је 3. фебруара 

2015. године донела сет финансијских закона, који су  објављени у „Службеном гласнику РС“, 

број 14/15, а њихова примена почела је 1. априла 2015. године. То су:  

 

- Закон о Агенцији за осигурање депозита,  

- Закон о осигурању депозита,  

- Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање,  

- Закон о изменама и допунама Закона о банкама и  

- Закон о изменама и допунама Закона о Народној банци Србије.  

 

Даном почетка примене наведених закона престали су да важе: 

 

- Закон о Агенцији за осигурање депозита („Службени гласник РС“, број 61/05, 116/08 и 

91/10); 

- Закон о осигурању депозита („Службени гласник РС“, број 61/05, 116/08 и 91/10) и 

- Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање („Службени гласник РС“, 

број 61/05, 116/08 и 91/10). 

 
Тежња за успостављањем стабилног, одрживог и функционалног банкарског система 

Републике Србије учинили су неопходним промене правног оквира и успостављање новог 

система надлежности и одговорности између кључних  институција – Владе, Народне банке 

Србије, Агенције за осигурање депозита и Министарства финансија. 

 

Иако су 2010. године извршене промене финансијских закона (Закона о банкама, Закона о 

осигурању депозита, Закона о Агенцији за осигурање депозита и Закона о стечају и 

ликвидацији банака и друштава за осигурање), у циљу умањења последица светске кризе на 

финансијском тржишту, у току 2015. године се јавила оправдана потреба да се изврши 

додатна измена финансијских закона која ће у обзир узети како проблеме који су се јавили у 

пракси приликом примене постојећег правног оквира, тако и промене у међународној 

регулативи из ове области и искуства из праксе у другим државама.  

 

Измена сета закона резултат је анализе савремене праксе, али и консултација и сарадње с 

међународним финансијским институцијама ради реформисања оквира за решавање проблема 

банака у Србији. Оквирни циљ је био израда општег, флексибилнијег оквира за 

реструктурирање проблематичних  банака, којим се пружа могућност употпуњавања 

стратегија за интервенције у банкама у складу с конкретним околностима у сваком 

појединачном случају. Основни задаци били су: (1) прецизирати начела и циљеве решавања 

проблема банака у законским прописима; (2) инсистирати на начелу независне процене 

имовине и обавеза; (3) увести јединствен поступак за реструктурирање проблематичних 

банака; (4) допунити инструменте за реструктурирање проблематичних банака; (5) адекватно 

изменити мандат Агенције уз истовремено јачање њених функција у погледу осигурања 

депозита (укључујући благовремену припрему за реструктурирање банака) и (6) 

раздвојити функције супервизије и реструктурирања банака у оквиру Народне банке Србије. 

 
Банкарски сектор Републике Србије се у протеклом периоду (2012. и 2013. године) суочавао 

са бројним проблемима у пословању, што је резултирало одузимањем дозвола за рад 

одређеном броју банака. Као последица, Фонд за осигурање депозита био је у потпуности 
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испражњен. Надлежне институције су стога предузеле низ активности усмерених на 

дефинисање кључних узрока проблема, благовремено евидентирање раних знакова упозорења 

нарушавања стабилности финансијског система, предузимања адекватних раних интервенција 

у циљу спречавања угрожавања стабилности банкарског сектора, различитих начина 

решавања проблематичних ситуација, са циљем очувања стеченог поверења у банкарски 

сектор и унапређења финансијске стабилности земље. 

   

Полазећи од изнетог, Република Србија и Међународна банка за обнову и развој закључиле су 

Споразум о зајму (Пројекат подршке систему осигурања депозита) дана 10. јула 2014. године. 

Споразум је потврђен Законом о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат подршке систему 

осигурања депозита) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој (у 

даљем тексту: Споразум о зајму).
2
 Циљ пројекта јесте да се ојача финансијски и 

институционални капацитет Агенције, како би јој било омогућено да ефикасније извршава 

своје обавезе у погледу осигурања депозита и решавања проблематичних банака и како би 

ефикасно функционисала као један од централних учесника сигурносне мреже финансијског 

сектора. Према потписаном Споразуму о зајму, кориснику зајма су одобрена новчана средства 

у износу од 200 милиона америчких долара, односно 145,3 милиона евра. 

  

У сарадњи са Светском банком, а имајући у виду Зajeднички aкциoни плaн мeђунaрoдних 

финaнсиjских институциja зa пoдстицaњe рaстa у цeнтрaлнoj и jугoистoчнoj Eврoпи (Joint IFI 

Action Plan for Growth in Central and South-Eastern Europe), EBRD је такође учествовала у 

процесу стaбилизaциjе финaнсиjскoг сeктoрa, што је резултирало закључивањем Уговора о 

зајму – Кредитна линија за Агенцију за осигурање депозита између Агенције и EBRD дана 23. 

октобра 2014. године. Овим уговором, Агенцији је oбeзбeђен крeдит из предострожности, уз 

гaрaнциjу Републике Србиje, у изнoсу дo 200 милиoнa евра, кao пoдршка срeдствимa Агенције 

у случajу потребе исплaтe oсигурaних дeпoзитa или ангажовања средстава Фонда за 

осигурање депозита у поступку реструктурирања банака. 

  

Имајући у виду да је Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник 

РС”, бр. 110/13, 116/14 и 142/14) предвиђено издавање гаранције EBRD ради обезбеђивања 

кредитне линије из предострожности за Агенцију, дана 25. децембра 2014. године донет је 

Закон о потврђивању Уговора о гаранцији за кредитну линију за Агенцију за осигурање 

депозита између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој.
3
 

  

У складу с поменутим кредитним аранжманима, а имајући у виду резултате анализе 

предности и слабости бројних надлежности које су додељене Агенцији раније важећим 

законским решењем, утврђена је неопходност измене законског оквира којим би се прецизно 

регулисале надлежности и овлашћења Агенције, као и њен однос с Народном банком Србије и 

министарством надлежним за послове финансија, као носиоцима финансијске стабилности 

земље. 

 

 

Закон о Агенцији за осигурање депозита  
 

Према Закону о Агенцији за осигурање депозита („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 116/08 и 

91/10), Агенција је имала статус јавне агенције. Истим законом прописано је да Агенција 

поред послова обавезног осигурања депозита, обавља и послове пружања финансијске 

подршке банкама, обавља функцију администратора банке, спроводи тест најмањих 

                                                 
2
 „Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 10/14. 

3
 „Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 18/14. 
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трошкова, оснива банку за посебне намене, обавља функцију стечајног или ликвидационог 

управника у банкама и друштвима за осигурање, управља банкама чији је акционар Република 

Србија, организује и спроводи поступак продаје тих акција, организује и спроводи поступак 

продаје друштвеног и државног капитала у друштвима за осигурање, те спроводи наплату 

потраживања у име и за рачун Републике Србије.  

  

Било је прописано и да Агенција упућује Влади предлог за пружање финансијске подршке 

банци када је износ финансијске подршке потврђен тестом најмањих трошкова, односно када 

подразумева да је износ тако пружене подршке мањи од износа осигураних депозита који би 

били исплаћени. Извори средстава за пружање финансијске подршке били су буџет Републике 

Србије, средства Агенције међу којима и средства Фонда за осигурање депозита и други 

извори, при чему је финансијска подршка могла бити и у форми кредита, бесповратне помоћи, 

депонованих средстава и др. 

  

Поменутим законом, Агенција је могла, у складу с актом Владе, а на предлог Народне банке 

Србије (у даљем тексту: НБС), код банака покрити потенцијалне губитке, преузети, купити 

или на други начин стећи лошу активу, управљати лошом активом и продати ту активу, при 

чему за покриће губитака, Република Србија може издавати обвезнице. 

  

Имајући у виду потребу за ограничењем надлежности Агенције и прецизним дефинисањем 

њене улоге у финансијском систему земље, утврђена је неопходност доношења новог 

законског оквира. Новим Законом о Агенцији за осигурање депозита („Службени гласник РС“ 

број 14/15 – у даљем тексту: Закон), чија примена је започела 1. априла 2015. године, смањене 

су надлежности Агенције. Наиме, прописано је да је Агенција надлежна за обавезно 

осигурање депозита и исплату осигураних износа, послове стечајног или ликвидационог 

управника у банкама, друштвима за осигурање и даваоцима лизинга. Поред наведеног, 

Агенцији су додате сродне надлежности, попут управљања имовином пренетом у поступку 

реструктурирања банака у складу са законом којим се уређују банке и организовања Фонда за 

заштиту инвеститора, у складу са законом којим се уређује тржиште капитала.  

  

Сходно томе, оснивање банке за посебне намене и управљање банкама чији је акционар 

Република Србија, продаја акција банака у власништву Републике Србије, као и продаја 

државног капитала у друштвима за осигурање су пренети у делокруг надлежности 

министарства задуженог за послове финансија, осим у прелазном периоду за поступке које је 

Агенција већ започела. Послове наплате потраживања, у име и за рачун Републике, 

укључујући и АП Војводину, Агенција спроводи у прелазном периоду само за потраживања 

преузета до дана ступања на снагу Закона. Усвојеним законом укинут је институт 

административног управљања у банкама, те надлежност Агенције за поступак 

рестуктурирања банака, као и за спровођење теста најмањих трошкова.   

 

Законом су на другачији начин уређени положај, организација, овлашћења и функције 

Агенције. Пре свега, промењен је правни статус Агенције која је до тада имала статус јавне 

агенције, а новим законом је дефинисана као самостални правни субјект који обавља послове 

утврђене тим и другим законом и функционално је независна од било ког државног органа. 

Укидање статуса јавне агенције допринело је испуњењу међународно признатих принципа 

ефикасног система осигурања депозита којима се обезбеђује оперативна независност 

институције надлежне за осигурање депозита. Агенција има својство правног лица и уписана 

је у судски регистар, при чему је задржан правни и финансијски континуитет с Агенцијом 

основаном раније важећим законом. Такође, Законом је експлицитно прописано да се 

Агенција не сматра корисником буџетских, нити јавних средстава у смислу закона којим се 

уређују јавне набавке у случају избора банке исплатиоца, закона којим се регулише рад јавних 



Извештај о раду за 2015. годину                                                                                         

_________________________________________________________________________________________________ 

 

11 

 

агенција, прописа којима се ограничава број запослених у јавном сектору, као и прописа 

којима се уређује буџетски систем. 

 

Посебна пажња у Закону је посвећена независности Агенције. Прописано је да Управни одбор 

Агенције има већину независних чланова, односно три од укупно пет чланова. Независне 

чланове предлаже министарство надлежно за послове финансија, уз претходно прибављену 

сагласност НБС. Преостала два члана Управног одбора су представник Министарства 

финансија и представник НБС. На тај начин се постиже испуњење међународно признатих 

принципа ефикасног система осигурања депозита по којима институција надлежна за 

осигурање депозита мора бити оперативно независна, транспарентна, одговорна и заштићена 

од неоправданог политичког утицаја и утицаја банкарског сектора.  

 

Законом је прописано да се независни чланови Управног одбора и директор именују након 

спроведеног јавног конкурса, чиме се постиже професионализација органа управљања. 

Законом су прописани услови за именовање члана Управног одбора, као и разлози за његово 

разрешење. Управни одбор већином гласова укупног броја својих чланова бира за 

председника једног од независних чланова. Такође је прописано да је орган Агенције, поред 

Управног одбора, и директор Агенције, с тим што је остављена могућност да Агенција има 

једног или више директора који чине Одбор директора. Број директора и начин рада Одбора 

директора утврђују се Статутом Агенције, а ако Статутом није другачије прописано, Агенција 

има једног директора. 

 

Нови Закон је велику пажњу посветио и питању финансирања Агенције, што раније важећом 

регулативом није било прецизно регулисано, изузев накнаде за активности у поступку стечаја 

или ликвидације банака и друштава за осигурање. Законом је прописано издвајање средства 

из Фонда за осигурање депозита у износу који на годишњем нивоу не прелази 1,7% средстава 

прикупљених у посматраном периоду по основу уплате редовне премије осигурања депозита 

за покриће трошкова у вези с активностима Агенције. Поред тога, Законом је прописано да ће 

Агенција, до окончања поступака продаје акција банака чији је акционар Република Србија 

започетих до дана ступања на снагу Закона, имати право на накнаду у износу до 0,1% 

постигнуте продајне цене акција, о чему одлуку доноси Влада. Агенција наставља да 

спроводи и поступке наплате потраживања у име и за рачун Републике Србије, укључујући и 

Аутономну Покрајину Војводину, започете до ступања на снагу Закона и за то прима накнаду 

од 3% од наплаћеног износа. 

  

Законом је прописана обавеза сачињавања годишњих финансијских извештавања Агенције у 

складу са законом којим се уређује рачуноводство, као и ревизија тих извештаја у складу са 

законом којим се уређује ревизија финансијских извештаја. Установљена је и функција 

интерне ревизије тако што је прописано да Агенција има интерног ревизора кога бира 

Управни одбор, на предлог директора, и који за свој рад одговара Управном одбору Агенције. 

  

 

Закон о осигурању депозита 
 

Осигурање депозита је, уз контролу пословања банака, основни механизам заштите депозита 

и очувања финансијске стабилности у Републици Србији. Неки од Базних принципа 

ефикасног система осигурања депозита које су, у децембру 2010. године, заједно објавили 

Базелски комитет за супервизију банака и Међународно удружење осигуравача депозита јесу 

прецизирање обавеза према депонентима, ограничавање дискреционог одлучивања у систему 

осигурања депозита, јачање поверења јавности у финансијски систем, као и умањење 

трошкова решавања проблема несолвентних банака.  
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Законом је прописано да су све банке дужне да осигуравају депозите физичких лица, 

предузетника, микро, малих и средњих правних лица. С тим у вези банке плаћају Агенцији 

премију осигурања, на начин и у роковима које пропише Агенција. 

 

Средства Фонда за осигурање депозита користе се: 1) за исплату осигураних износа депозита 

с припадајућим трошковима исплате у случају стечаја или ликвидације банке; 2) финансирање 

поступка реструктурирања банке, у обиму и под условима утврђеним законом којим се 

уређују банке; 3) финансирање трошкова управљања средствима Фонда за осигурање 

депозита и покривање оперативних трошкова Агенције ради реализације послова који се 

односе на осигурање депозита, и то до износа утврђеног законом којим се уређује Агенција и 

4) повраћај позајмљених средстава употребљених за намене из овог става. 

 

Законском реформом је надлежност за реструктурирање банака поверена НБС, која покреће 

поступак и утврђује стратегију реструктурирања банака. У том поступку, Агенција има 

законску могућност да НБС достави своје необавезујуће мишљење о анализи теста најмањег 

трошка, којим се, између осталог, утврђује учешће Фонда за осигурање депозита у мерама 

реструктурирања. У случају примене било које мере реструктурирања, коришћење средстава 

Фонда за осигурање депозита је ограничено на износ губитака које би осигурани депоненти 

имали да су апсорбовали губитке у истој мери као остали повериоци истог исплатног реда. Тај 

износ ни у ком случају не би могао да пређе 50% циљног обима Фонда за осигурање депозита 

(или 2,5% укупног износа осигураних депозита). Такође је омогућено коришћење средстава 

Фонда за осигурање депозита за пренос осигураних депозита и квалитетне активе с 

проблематичне банке на другу институцију, као и за преузимање њене проблематичне активе, 

али не и за докапитализацију банке у процесу реструктурирања, нити за оснивање банке за 

посебне намене.  

 

Законом је први пут експлицитно прописано да се за износ вишка прихода над расходима 

оствареним пословањем средствима Фонда за осигурање депозита и утврђеног у складу с 

одредбама закона којим се уређује рачуноводство, врши увећање тог Фонда. Такође је 

прописано да средства Фонда за осигурање депозита не подлежу опорезивању. 

 

Наведеним законом је прописан изузетак од обавезе спровођења поступка јавних набавки у 

погледу избора банке исплатиоца осигураних депозита, а која се бира на основу јавног 

тендера спроведеног у складу с актом који доноси Управни одбор Агенције. 

 

 

Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање 

 
Нови Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање („Службени гласник 

РС“, број 14/15) донет је ради отклањања недостатака уочених у спровођењу поступака 

стечаја и ликвидације банака и друштава за осигурање, као и ради унапређења ефикасности 

тих поступака, а све у циљу максималног колективног намирења поверилаца.  

 

Законом је предвиђено да се у попису имовине и почетном стечајном билансу, вредности 

имовине исказују по књиговодственој и ликвидационој вредности, а процену ликвидационе 

вредности имовине врши овлашћени судски вештак или лиценцирани овлашћени ревизор. На 

основу процене наплативости потраживања, коју је извршио овлашћени судски вештак или 

лиценцирани овлашћени ревизор, а у вези с постојећим средствима обезбеђења потраживања, 

у књиговодственој евиденцији стечајног дужника врши се отпис, односно умањење 

потраживања према дужницима стечајног дужника, у складу с Међународним стандардима 
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финансијског извештавања, у смислу закона којим се уређује рачуноводство. Први пут је 

Законом уведена обавеза Агенције да извештај о стању стечајне масе и току поступка стечаја 

квартално ажурира и објављује на својој интернет презентацији. 

 

У погледу намирења поверилаца из стечајне масе, у складу са директивама Европске Уније, 

приоритет се даје повериоцима чији су депозити осигурани у складу са законом којим се 

уређује осигурање депозита, након чега следе потраживања по основу јавних прихода, 

потраживања НБС, потраживања осталих поверилаца и на крају потраживања поверилаца 

који су и акционари банке изузев потраживања по основу оснивачког капитала.  

 

 

Закон о изменама и допунама Закона о банкама 

 
Основни разлог за измену и допуну Закона о банкама је била потреба за успостављањем 

целовитог правног оквира за реструктурирање банака чији је основни циљ да одржи 

финансијску стабилност и да употребу буџетских и јавних средстава сведе на најмању могућу 

меру, тако што ће губитке услед гашења банке сносити најпре њени акционари и повериоци, 

уз ограничење да они не могу претрпети веће губитке од оних које би претрпели у случају 

спровођења стечајног поступка над банком.  

 

Законом о изменама и допунама Закона о банкама („Службени гласник РС“, број 14/15) 

утврђује се надлежност НБС за спровођење поступка реструктурирања и предвиђа се шири 

сет флексибилних мера, односно инструмената реструктурирања и овлашћења које НБС има 

на располагању у том поступку. С тим у вези, улога Агенције у поступку реструктурирања 

банака се ограничава на давање необавезујућег мишљења на тест најмањих трошкова којим се 

утврђује да ли би спровођење поступка реструктурирања било целисходније у односу на 

спровођење стечајног или ликвидационог поступка над банком, нарочито узимајући у обзир 

могуће трошкове исплате осигураних депозита и одобравања финансијске подршке, као и 

ограничења која се односе на коришћење средстава Фонда за осигурање депозита у поступку 

реструктурирања. Агенција остаје надлежна за спровођење поступка стечаја банке ако након 

одузимања дозволе банци НБС донесе решење о испуњености услова за покретање поступка 

стечаја, као и у случају стечаја над оним делом имовине и обавеза банке над којом је покренут 

поступак стечаја, а који нису обухваћени одговарајућим инструментом реструктурирања. 

 

У вези с наведеним, изменама Закона је препозната потреба за блиском сарадњом између НБС 

и Агенције која се огледа у размени података, информација и мишљења у вези са, између 

осталог, могућношћу да се над одређеном банком покрене поступак реструктурирања и 

мерама које НБС у поступку контроле бонитета и законитости пословања банака предузима 

услед погоршања финансијског положаја банке. 

 

 

III Органи управљања Агенције 

 

Сагласно Закону о Агенцији за осигурање депозита, који је важио до 1. априла 2015. године,  

органи Агенције су Управни одбор и директор. Управни одбор је имао седам чланова од којих 

су три члана били чланови по функцији коју обављају, а то су: министар надлежан за послове 

финансија, министар надлежан за послове привреде и вицегувернер Народне банке Србије 

задужен за послове контроле банака. Остала четири члана је именовала и разрешавала Влада. 

Управни одбор је за свој рад био одговоран Влади. Састав Управног одбора Агенције од 

почетка 2015. године, па све до разрешења, односно до 11.5.2015. године, су чинили: 



                                                                                         Извештај о раду за 2015. годину 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

14 

 

 

- проф. др Ненад Вуњак, председник Управног одбора, декан Економског факултета у 

Суботици, именован Решењем Владе од 10.10.2012. године; 

- Душан Вујовић, министар финансија, именован Решењем Владе од 26.8.2014. године; 

- мр Жељко Јовић, генерални директор Сектора за контролу пословања банака Народне 

банке Србије, именован Решењем Владе од 10.10.2012. године; 

- др Коста Сандић, заменик генералног директора Сектора за контролу пословања банака 

Народне банке Србије, именован Решењем Владе од 10.10.2012. године; 

- др Весна Матић, специјални саветник за пословање банака с правним лицима у земљи, 

Удружење банака Србије, именована Решењем Владе од 10.10.2012. године; 

- Милан Ђукић, дипломирани правник из Новог Сада, именован Решењем Владе од 

30.9.2013. године; 

- Жељко Сертић, министар привреде, именован Решењем Владе од 23.12.2014. године. 

 

Почев од 4.12.2014. године, вршилац дужности директора била је Лидија Перовић, која је  

именована Одлуком Управног одбора, О.бр.ПС-92/14 од 25.11.2014. године. Именована је до 

окончања поступка за именовање директора Агенције, а најдуже на шест месеци. На наведену 

одлуку Влада је дала сагласност Решењем 24 број 119-15187/2014 од 27.11.2014. године. 

 

Закон о Агенцији за осигурање депозита, који је у примени од 1. априла 2015. године, 

задржава исте органе Агенције – Управни одбор и директора, при чему је промењен број и 

састав Управног одбора. Управни одбор има пет чланова од којих су три независна, једног 

члана именује Влада, једног члана именује Народна банка Србије, а независне чланове 

именује Влада на предлог мистарства надлежног за послове финансија, уз сагласност Народне 

банке Србије. Независни чланови Управног одбора именују се након спроведеног јавног 

конкурса на мандат од 4 године, с изузетком приликом првог именовања Управног одбора при 

чему се чланови које предлаже Народна банка Србије и министарство надлежно за послове 

финансија именују на 4 године, два независна члана на 3 године и један на 2 године. Законом 

су прописани услови за именовање члана Управног одбора, као и разлози за његово 

разрешење. Управни одбор већином гласова укупног броја својих чланова бира за 

председника једног од независних чланова.  

 

Након јавног конкурса за избор и именовање независних чланова Управног одбора, који је 

спровело Министарство финансија у складу са Законом, Влада Републике Србије је дана 

11.5.2015. године, разрешила постојећи сазив Управног одбора и именовала четири члана 

Управног одбора, док је истог дана гувернер Народне банке Србије донео одлуку о 

именовању једног члана Управног одбора. Састав Управног одбора Агенције је следећи:  

 

- мр Милош Јанковић, дипл. економиста из Београда, независан члан, именован на период 

од три године;  

- Милан Ђукић, дипл. правник, адвокат из Новог Сада, независан члан, именован на период 

од три године;  

- проф. др Владимир Медан, професор на Београдској банкарској академији, независан члан, 

именован на период од две године;  

- Андријана Ћурчић, дипл. правник, именована на предлог Министарства финансија на 

период од четири године;  

- Жељко Јовић, генерални директор Сектора за контролу пословања банака у Управи за 

надзор над финансијским институцијама у Народној банци Србије, именован на период од 

четири године.  
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Чланови Управног одбора су на првој конститутивној седници одржаној 14.5.2015. године, за 

председника Управног одбора изабрали мр Милоша Јанковића и донели Пословник о раду 

Управног одбора.  

 

Законом је прописано да директора Агенције именује Управни одбор на основу јавног 

конкурса, при чему су утврђени услови које мора да испуњава лице именовано за директора. 

Мандат директора је пет година, с правом поновног избора. Закон не предвиђа сагласност 

Владе на именовање директора Агенције. Директор за свој рад одговара Управном одбору.  

 

Прелазним и завршним одредбама Закона је прописано да приликом првог именовања 

директора, Министарство финансија спроводи поступак избора и предлаже Управном одбору 

кандидата за директора. С тим у вези, након јавног конкурса које је спровело Министарство 

финансија, Управни одбор Агенције је дана 25.6.2015. године донео Одлуку, О.бр.ПС-6/15 о 

именовању Лидије Перовић, дипломираног економисте из Београда, за директора Агенције на 

период од пет година, с могућношћу поновног избора. 

 

 

Рад Управног одбора у 2015. години 
 

Имајући у виду то да је сет финансијских закона донет у фебруару 2015. године, с применом 

од априла 2015. године, Управни одбор је у току 2015. године имао интензивну нормативну 

активност која је за циљ имала усаглашавање интерних аката Агенције с новодонетим 

прописима. Из наведеног разлога, као и због потребе да се Агенцији омогући обављање 

пословних активности у прелазном периоду до конституисања нових органа управљања и 

њиховог активног укључивања у рад Агенције, Управни одбор у претходном сазиву је у првој 

половини године донео одређен број општих аката којима се ближе регулишу поједине 

области пословања Агенције, а пре свега област стечаја и ликвидације. Донетим актима је 

знатно побољшан увид у обим активности у процесу спровођења стечаја, одговорност 

повереника, именовање и надзор над радом повереника, контрола трошкова у спровођењу 

стечајних/ликвидационих поступака, процена билансних позиција у стечају, уновчење 

имовине и намирење поверилаца и друго.  

 

Управни одбор Агенције у претходном сазиву је од почетка године па до свог разрешења 

11.5.2015. године, одржао 6 седница на којима је донео 36 одлука и 15 закључака из делокруга 

пословања Агенције, од чега се 17 одлука односило на нормативна акта, и то: 

 

 

- Правилник о условима и начину ангажовања адвоката у правним лицима у 

стечају/ликвидацији у надлежности Агенције за осигурање депозита; 

- Правилник о поступку контроле, одобравања и реализацији трошкова правних лица у 

стечају/ликвидацији; 

- Правилник о начину и поступку продаје акција и удела у власништву стечајних односно   

ликвидационих дужника; 

- Правилник о условима, начину и поступку избора стручних лица којима се поверава 

обављање функције повереника у правним лицима у стечају/ ликвидацији; 

- Правилник о основама и мерилима за одређивање накнаде за рад, награде и накнаде 

стварних трошкова повереницима; 

- Правилник о начину и поступку оцењивања успешности рада Повереника; 

- Процедуру за доношење одлука о улагању средстава Фонда за осигурање депозита;  

- Правилник о обезбеђењу допунских средстава у Фонду за осигурање депозита; 

- Инвестиционy политику за улагање средстава Фонда за осигурање депозита; 
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- Инвестициону политику за улагање средстава Фонда за заштиту инвеститора; 

- Пречишћен текст Процедуре за исплату осигураних депозита; 

- Процедуру за доношење одлука о улагању средстава Фонда за заштиту инвеститора; 

- Упутство за улагање слободних новчаних средстава Агенције за осигурање депозита; 

- Упутство о улагању слободних новчаних средстава правних лица у стечају и ликвидацији; 

- Упутство о спровођењу поступка стечаја и ликвидације над правним лицима у      

стечају/ликвидацији; 

- Политику комуникације Агенције за осигурање депозита; 

- Повељу интерне ревизије. 

 

Од свог именовања дана 11.5.2015. године, Управни одбор у садашњем сазиву је одржао 13 

седница, на којима је донето 69 одлука из делокруга пословања Агенције, од чега се 32 одлуке 

односе на нормативна акта. Разлог за доношење великог броја општих аката огледа се у томе 

да је Законом о Агенцији за осигурање депозита прописана обавеза Управног одбора да 

донесе Статут Агенције у року од 30 дана од свог именовања, док је Статутом Агенције 

прописано да ће се интерна акта Агенције ускладити са Статутом у року од 6 месеци од 

његовог доношења. С обзиром на законом прописану обавезу Агенције да извештај о стању 

стечајне масе и току поступка стечаја квартално ажурира и објављује на својој интернет 

презентацији, општим актом је установљен и прописан начин извештавања. У 2016. години се 

планира доношење више општих аката којима би се заокружио процес усаглашавања 

интерних аката с важећим прописима. 

 

Имајући у виду наведено, Управни одбор је, на предлог директора, донео следећа акта:   

 

- Статут Агенције за осигурање депозита; 

- Пословник о раду Управног одбора; 

- Правилник о поступку избора кандидата за независне чланове Управног одбора Агенције;  

- Правилник о поступку избора директора Агенције за осигурање депозита; 

- Правилник о поступку избора банке исплатиоца;  

- Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Агенције; 

- Процедура исплате осигураних депозита;  

- Правилник о начину пружања и садржини информација о осигурању депозита које банке 

дају клијентима;  

- Правила пословања организатора Фонда за заштиту инвеститора; 

- Правилник о накнади за управљање Фондом за заштиту инвеститора; 

- Правилник о обрачуну, начину и роковима уплате редовног доприноса чланова Фонда за 

заштиту инвеститора; 

- Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку оцењивања 

успешности рада Повереника; 

- Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку контроле, одобравања и 

реализације трошкова правних лица у стечају/ликвидацији; 

- Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку уновчавања имовине 

стечајних/ликвидационих дужника; 

- Правилник о изменама и допунама Правилника о условима, начину и поступку избора 

стручних лица којима се поверава обављање функције повереника у правним лицима у 

стечају/ ликвидацији; 

- Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку продаје акција и удела 

у власништву стечајних односно  ликвидационих дужника; 

- Правилник о начину и поступку  вршења управљачких права из акција и удела у 

власништву правних лица у стечају/ликвидацији; 
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- Правилник о изменама и допунама Правилника о основама и мерилима за одређивање 

накнаде за рад, награде и накнаде стварних трошкова повереницима; 

- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама банака, друштава за 

осигурање и других финансијских организација у стечају и ликвидацији; 

- Правилник о вршењу пописа имовине и обавеза правних лица у стечају; 

- Правилник о начину потписивања аката и докумената и начину, условима и поступку 

обезбеђивања специмена потписа; 

- Правилник о пословном понашању запослених; 

- Правила о заштити од пожара у Агенцији; 

- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања; 

- Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке унутар Агенције; 

- Правилник о безбедности и здрављу на раду; 

- Правилник о печату и штамбиљу Агенције; 

- Правилник о накнади путних трошкова за службено путовање у земљи и иностранству; 

- Правилник о улагању слободних новчаних средстава; 

- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама Агенције; 

- Упутство о изменама и допунама Упутства о спровођењу поступка стечаја и ликвидације 

над правним лицима у стечају/ликвидацији; 

- Упутство за израду кварталног извештаја о стању стечајне/ликвидационе масе дужника и 

току поступка. 
 

 

Управни одбор је одржавао седнице у просеку два пута месечно. Седницама су по правилу 

присуствовали сви чланови Управног одбора, а одлуке су се доносиле једногласно. Поред 

одлука, Управни одбор је донео 54 закључка, од чега 39 радних закључака којима је 

директору наложено предузимање одређених активности и достављање извештаја.  

 

 

IV Унутрашња организација Агенције 

 

Сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, Агенција 

је у 2015. години обављала законом утврђене делатности подељена на следеће организационе 

делове:  

 

- Сектор за осигурање депозита; 

- Сектор за банкарски систем; 

- Сектор за стечај, ликвидацију и административно управљање; 

- Сектор за наплату потраживања; 

- Сектор за заштиту инвеститора; 

- Сектор за правне и опште послове, у оквиру кога послује Одељење за правне послове и 

Одељење за опште послове; 

- Сектор за информационе технологије; 

- Одељење за интерну ревизију; 

- Одељење за финансијске и рачуноводствене послове; 

- Одељење за односе с јавношћу. 

 

У току 2015. године, Агенција је обављала своје делатности са 30 лица запослених на 

неодређено и 2 лицa на одређено време, чија је квалификациона и старосна структура следећа:  
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Ради ефикасног и благовременог обављања послова, Агенција је део потреба за стручним 

кадром подмиривала ослањајући се на капацитете банака у стечају/ликвидацији, односно 

ангажовањем експерата плаћених из средстава донација међународних институција.  

 

Законом о Агенцији за осигурање депозита, који је у примени од 1. априла 2015. године, 

прописано је да се Агенција не сматра корисником буџетских, нити јавних средстава у смислу 

прописа којима се ограничава број запослених у јавном сектору, као и прописа којима се 

уређује буџетски систем. С тим у вези, напомиње се да Агенција није на списку институција 

на које се односи ограничење броја запослених према Одлуци о максималном броју 

запослених у органима државне управе, систему јавних служби, систему Аутономне 

Покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину,
4
 које је Влада донела 

дана 8.12.2015. године.  

 

Међутим, независно од укидања ограничења у запошљавању, Законом о буџетском систему
5
 и 

Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава
6
 прописано је да корисници јавних средстава не 

могу заснивати радни однос с новим лицима ради попуњавања слободних, односно 

упражњених радних места до 31.12.2015. године. Истим прописима је предвиђено да се 

изузетно радни однос с новим лицима може засновати уз сагласност тела Владе, на предлог 

надлежног министарства, уз претходно прибављено мишљење Министарства финансија. На 

захтев Агенције, надлежна Комисија за давање сагласности за ново запошљавање, донела је 

25.2.2015. године Закључак којим се даје сагласност Агенцији за пријем у радни однос на 

неодређено време једног лица с високом стручном спремом, што је реализовано 1.3.2015. 

године, а дана 25.11.2015. године Закључак којим се даје сагласност за пријем у радни однос 

на неодређено време два лица с високом стручном спремом, чија реализација следи у првој 

половини 2016. године. 

 

 

V Финансирање пословања Агенције 

 

Средства која Агенција може да користи за своје пословање чине: 

 

1) фонд средстава за осигурање депозита;  

2) фонд средстава за заштиту инвеститора;  

3) средства која Агенција користи за обављање послова управљања имовином пренетом у 

поступку реструктурирања банака, као и средства која користи за обављање послова 

стечајног и ликвидационог управника у банкама, друштвима за осигурање и даваоцима 

лизинга;  

                                                 
4
 „Службени гласник РС“, бр 101/15. 

5
 „Службени гласник РС“, бр. 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15. 

6
 „Службени гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/014, 118/14, 22/15 и 59/15. 

Квалификација / 

године 

25-35 36-45 46-55 преко 55 
свега 

ВСС  – VII степен 1 11 5 6 23 

ВШС – VI степен    1 1 

ССС  –  IV степен 1 1 5 1 8 

УКУПНО 2 12 10 8 32 
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4) средства која Агенција користи за реализацију поступака продаје акција банака чији је 

акционар Република Србија започетих до дана ступања на снагу новог закона, реализацију 

поступака продаје друштвеног капитала у друштвима за осигурање, као и реализацију 

поступака наплате потраживања преузетих у име и за рачун Републике Србије, укључујући 

и Аутономну Покрајину Војводину, започете до дана ступања на снагу новог закона.  

 

За покриће оперативних трошкова Агенције у вези с пословима који се односе на осигурање 

депозита издвајају се средства Фонда за осигурање депозита у износу који на годишњем 

нивоу не прелази 1,7% средстава прикупљених у том периоду по основу уплате редовне 

премије. 

 

Средства за обављање осталих послова Агенција обезбеђује из прихода које оствари својим 

пословањем, накнада за обављање појединих послова, донација, буџета Републике Србије, 

задуживањем у земљи и иностранству и на други начин, у складу са законом. 

 

За износ вишка прихода над расходима, односно вишка расхода над приходима оствареног 

пословањем средствима Фонда за осигурање депозита врши се увећање, односно умањење тог 

фонда. 

 

Министарство финансија дало је мишљење да се одредбе члана 16. Закона о буџету Републике 

Србије не примењују на остварену добит, односно вишак расхода над приходима које 

Агенција оствари по основу пословања и управљања средствима Фонда за осигурање 

депозита, као и да су та средства изузета од опорезивања у складу са чланом 7. Закона о 

Агенцији за осигурање депозита. 

 

За све остале послове које је Агенција овлашћена да врши у складу са законом, било који 

вишак прихода над расходима остварен приликом извршавања тих послова подложан је 

уплати у буџет Републике Србије у складу са чланом 16. Закона о буџету Републике Србије, а 

исти третман примењује се и на све будуће буџете Републике Србије уколико се прописи који 

регулишу сачињавање и усвајање истих не измене. 

 

Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину нису била предвиђена средства за 

финансирање пословања Агенције у оквиру расхода Министарства финансија Републике 

Србије. 

 

У складу са законом, Агенција одвојено води пословне књиге и финансијске извештаје и 

сачињава подбиланс успеха, подбиланс стања и подбилансе токова готовине Фонда за 

осигурање депозита и Фонда за заштиту инвеститора. 

 

По годишњем рачуну за 2015. годину, Агенција је остварила добит у износу од 276 милиона 

динара. У складу са Законом о порезу на добит, Агенција је за 2015. годину обрачунала порез 

на добит у износу од око 19,3 милиона динара, тако да нето добит по одбитку пореза на добит 

износи око 257 милиона динара. 

  

Чланом 7. Закона о Агенцији за осигурање депозита и Правилником о покрићу 

административних трошкова у вези с исплатом осигураних депозита и управљањем 

средствима Фонда за осигурање депозита су регулисани начин и услови под којима Агенција 

врши покриће административних трошкова у вези с исплатом осигураних износа депозита и 

трошкова управљања средствима Фонда за осигурање депозита. Чланом 3. став. 5. 

наведеног правилника дефинисано је да проценат средстава који се издваја на име других 

оперативних трошкова управљања средствима Фонда утврђује Управни одбор Агенције. 
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Сходно наведеном, Управни одбор Агенције је донео Одлуку којом је дефинисано да се 

утврђују средства у износу од 2% од динарске противвредности укупно обрачунате и 

наплаћене премије осигурања за први квартал у 2015. године и у износу од 1,7% од динарске 

противвредности укупно обрачунате и наплаћене премије осигурања за други, трећи и 

четврти квартал у 2015. години, према званичном курсу динара у односу на евро на 

последњи дан претходног квартала, за покриће других оперативних трошкова управљања 

средствима фонда за осигурање депозита који представљају оперативне трошкове за 

обављање послова Агенције за осигурање депозита у 2015. години. 

 

Истом Одлуком Управног одбора Агенције дефинисано је да ће Агенција до краја трећег 

квартала утврдити коначан износ средстава потребних за покриће оперативних трошкова и 

проценити  потребу за издвајањем из средстава наплаћене премије за четврти квартал за 

2015. годину. 

 

С тим у вези, Управни одбор Агенције је донео Одлуку којом је утврђен коначан износ 

средстава који се из Фонда за осигурање депозита издваја ради покрића оперативних 

трошкова Агенције за 2015. годину. Из средстава Фонда за покриће оперативних трошкова 

издвојена су средства за прва два квартала 2015. године у износу од 55,6 милиона динара, а 

износ средстава који је издвојен за трећи квартал 2015. године у висини од 25,5 милиона 

динара пренет је на динарски рачун Фонда који се води код Народне банке Србије. Даље 

издвајање из Фонда за осигурање депозита за потребе покрића оперативних трошкова 

Агенције до краја 2015. године је обустављено.   

 

Агенција је у току 2015. године остварила приход по основу орочавања и улагања слободних 

динарских средстава Агенције у државне хартије од вредности Републике Србије у износу од 

око 32 милиона динара. 

 

Агенција, у функцији организатора Фонда за заштиту инвеститора, наплаћује накнаду за 

управљање Фондом за заштиту инвеститора. Износ те накнаде и услове њеног плаћања 

прописује Агенција као организатор Фонда за заштиту инвеститора актом који одобрава 

Комисија за хартије од вредности. Накнада за управљање Фондом може се користити за 

покриће трошкова: насталих у поступку исплате осигураних потраживања клијената, насталих 

у поступку наплате потраживања организатора Фонда из стечајне масе члана Фонда, у вези с 

улагањима средстава Фонда, зарада запослених који обављају послове управљања Фондом и 

осталих трошкова пословања организатора Фонда везаних за обављање делатности 

организатора Фонда. 

 

У складу с Одлуком Управног одбора Агенције о висини накнаде за управљање Фондом за 

заштиту инвеститора Обр. ФЗИ 89/14, у 2015. години наплаћивана је накнада у износу од 

6.218 динара по члану Фонда за заштиту инвеститора. Укупно наплаћена накнада за 

управљање Фондом за заштиту инвеститора у децембру 2015. године била је 394.744 

динара.  
 

Сагласно одредбама Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, као и 

одредбама Правилника о основима и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде 

стварних трошкова Агенције за осигурање депозита у функцији стечајног, односно 

ликвидационог управника, при вршењу наведених функција стечајног или ликвидационог 

управника, Агенција има право на награду и накнаду стварних трошкова.  
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Накнаду стварних месечних трошкова Агенција остварује по основу одредаба члана 10. 

Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде стварних 

трошкова Агенцији за осигурање депозита у функцији стечајног односно ликвидационог 

управника,
7
 а на основу посебног решења надлежног стечајног судије или стечајног већа. 

Основ за утврђивање месечног износа накнаде трошкова чине стварни трошкови по основу 

трошкова оглашавања, закупа, службених путовања, судских такси и слично. 

 

Награду за рад Агенција остварује по основу одредаба Правилника, а висина награде се 

утврђује решењем надлежног суда у време закључења поступка стечаја. Основицу за 

обрачун награде за рад чини вредност целокупне имовине стечајног, односно ликвидационог 

дужника изражена у еврима на дан израде завршног рачуна. Висина награде утврђује се на 

основу члана 3. Правилника и може бити увећана по основу сложености, степена намирења 

поверилаца и трајања поступка. 

 

До одређивања коначне награде за рад, односно до закључења поступка, суд може одобрити 

исплату прелиминарне награде за рад, при чему основицу за обрачун прелиминарне награде 

чине реализовани месечни трошкови стечајног/ликвидационог поступка за месец који 

претходи месецу у ком се врши исплата, и то у износу од 3% реализованих трошкова 

стечајног/ ликвидационог дужника. 

 

Укупни приходи по основу прелиминарних награда, као и награде и накнаде стварних 

трошкова Агенције остварени у 2015. години по том основу износили су 90 милиона динара.  

  

Сагласно чл. 27 Закона о Агенцији за осигурање депозита, Агенција реализује поступак 

наплате потраживања преузетих у име и за рачун Републике Србије, укључујући и 

Аутономну Покрајину Војводину, започете до ступања на снагу Закона о Агенцији за 

осигурање депозита уз право на накнаду судских и других трошкова у висини стварних 

трошкова проистеклих из вођења тих поступака, као и право на накнаду у висини од 3% 

наплаћених потраживања. Приходи по том основу у току 2015. године остварени су у износу 

од 306 милиона динара. 

 

Влада је дана 17.12.2015. године донела Закључак 05 Број: 401-13536/2015 којим је одобрено 

плаћање накнаде у корист Агенције за пружене услуге приликом реализације поступка 

продаје акција Чачанске банке а.д. Чачак, сагласно члану 27. став 1. алинеја 1. Закона о 

Агенцији. Накнада је исплаћена у износу од око 453 хиљаде динара на рачун Агенције дана 

29.12.2015. године. 

 

 

VI Остварени буџетски приходи из пословања Агенције у 2015. години 

 

При спровођењу одређених делатности, Агенција реализоване новчане приливе трансферише 

Републици Србији и по том основу остварују се одређени буџетски приходи. Остварени 

буџетски приход из пословања Агенције у 2015. години износио је око 12,6 милијарди 

динара (103,6 милиона евра), и то: 

 

-  од наплате потраживања у име и за рачун Републике Србије и АП Војводине, а по основу 

наплате од комитената у стечајном поступку, од комитената по основу откупа у 

потпуности резервисаних потраживања од банака код којих је покренут поступак продаје 
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акција у државном власништву (тзв. carve out), од јавних предузећа и предузећа 

приватизованих по ранијим прописима по основу уговора о регулисању међусобних 

односа, као и од дужника Развојне банке Војводине, у укупном износу од око 10,6 

милијарди динара и 

-  од исплате средстава на терет стечајне масе Привредне банке Београд а.д. Београд, у 

стечају због неоснованог богаћења стечајне масе по основу средстава из ино-кредитних 

линија у износу од око 2 милијарде динара. 

 

 

VII Спољна ревизија финансијских извештаја Агенције за 2015. годину  

 

Законом о рачуноводству
8
 прописана је обавеза правних лица да Агенцији за привредне 

регистре најкасније до краја фебруара текуће године ради статистичких и других потреба 

доставе редовне годишње финансијске извештаје за претходну годину, као и усвојене 

финансијске извештаје за претходну годину до 30. јуна текуће године ради јавног 

објављивања. 

 

Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу 

Регистра финансијских извештаја
9
 прописан је начин пријема и обраде финансијских 

извештаја за статистичке потребе, годишњих финансијских извештаја и документације из 

члана 34. Закона о рачуноводству за јавно објављивање путем посебног информационог 

система Агенције за привредне регистре. У оквиру Регистра финансијских извештаја Агенција 

за привредне регистре у прописаном року на својој интернет страници јавно објављује 

финансијске извештаје и документацију из члана 34. Закона о рачуноводству.  

 

Изабрани спољни ревизор Moore Stephens Ревизија и рачуноводство д.о.о. Београд извршио је 

ревизију финансијских извештаја Агенције, који се састоје од биланса стања на дан 

31.12.2015. 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, као и информације и обелодањивања ставки 

финансијских извештаја у складу са захтевима МСФИ. 

 

По мишљењу независног ревизора, финансијски извештаји Агенције „приказују истинито и 

објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијско стање Агенције за 

осигурање депозита на дан 31. децембра 2015. године, као и резултат њеног пословања, 

токове готовине за пословну годину која се завршава на тај дан, у складу с рачуноводственим 

прописима важећим у Републици Србији и рачуноводственим политикама обелодањеним у 

напоменама уз финансијске извештаје. 

 

У достављеном Извештају независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја 

за 2015. годину,  дат је извештај о другим законским и регулаторним захтевима којим је 

изражено мишљење да су информације објављене у Извештају о раду Агенције за осигурање 

депозита за 2015. годину усклађене с приложеним финансијским извештајима за пословну 

2015. годину, која се завршава 31.12.2015.године. 

 

                                                 
8
 „Службени гласник РС“, бр. 62/13. 

9 „Службени гласник РС“, бр. 127/14. 



Извештај о раду за 2015. годину                                                                                         

_________________________________________________________________________________________________ 

 

23 

 

VIII Интерна ревизија 

 
У складу с одредбама Правилника о заједничким критеријумима за организовање и 

стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у 

јавном сектору
10

 и Повеље интерне ревизије, током 2015. године, интерни ревизор је 

спроводио ревизије у складу са Годишњим планом интерне ревизије који усвојен на 23. 

седници Управног одбора, одржаној дана 25.12.2014. године. 

 

Годишњим планом интерне ревизије за 2015. годину предвиђено је спровођење осам ревизија 

следећих система: 

 

1. Управљање портфолиом фонда за осигурање депозита; 

2. Инвестирање новчаних средстава банака и других финансијских организација у 

стечају/ликвидацији; 

3. Набавке по правилима донатора/кредитора; 

4. Управљање портфолиом фонда за заштиту инвеститора; 

5. Продаја имовине банака и других финансијских организација у стечају/ликвидацији; 

6. Обрачун и наплата премије и извештавање везано за осигурање депозита; 

7. Рачуноводствена евиденција; 

8. Исплата осигураних депозита. 

 

У посматраном периоду, планиране ревизије реализоване су благовремено. О налазима, 

уоченим слабостима и датим препорукама сачињени су извештаји о спроведеној ревизији који 

су достављени Управном одбору на разматрање и усвајање. Управни одбор Агенције усвојио 

је све извештаје о спроведеној ревизији. 

 

Ради накнадног праћења активности на спровођењу препорука, одређени су приоритети, 

рокови и задужена лица за поступање, што је наведено у Плану активности за спровођење 

препорука као саставном делу извештаја, а одговорним лицима је наложено да Одељењу за 

интерну ревизију доставе извештај о спроведеним препорукама. Ови извештаји су 

благовремено достављени и у њима је изнето да су све препоруке спроведене. 

 

Једна од планираних ревизија за период мај-јун 2015. године, била је ревизија система 

управљање портфолиом фонда за заштиту инвеститора. Имајући у виду започет поступак 

реорганизације улагања средстава Фонда за заштиту инвеститора, а на основу одлуке 

Управног одбора која је донета на 29. седници, одржаној дана 7.5.2015. године, извршена је 

измена годишњег плана ревизије за 2015. годину, тако да интерни ревизор, уместо ревизије 

система управљање портфолиом Фонда за заштиту инвеститора, спроведе консултативну 

активност у поступку реорганизације улагања средстава фонда за заштиту инвеститора.  

 

У циљу успостављања адекватног система интерних контрола у посматраној области, интерни 

ревизор је дао сугестије за измене и допуне Процедуре за доношење одлука о улагању 

средстава Фонда за заштиту инвеститора. У сарадњи са Сектором за заштиту инвеститора и 

Комисијом за улагање слободних новчаних средстава извршене су измене наведене 

процедуре, чиме је завршена предвиђена консултативна активност интерног ревизора. 

Имајући у виду прописану обавезу планирања ревизије до краја текуће године за наредну 

годину, интерни ревизор је крајем 2015. године израдио Стратешки план интерне ревизије за 

период од 2016. до 2018. године, као и Годишњи план интерне ревизије за 2016. годину. Оба 

плана су достављена Управном одбору на разматрање и усвајање. 
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IX Активности Агенције у току 2015. године по делатностима 

 

 

1. Осигурање депозита  
 

Основна делатност Агенције је осигурање депозита физичких лица, предузетника, микро, 

малих и средњих правних лица код банака. Услови и начин осигурања депозита, као и систем 

исплате осигураних депозита у случају одузимања дозволе за рад банци, регулисани су 

Законом о осигурању депозита
11

 (у даљем тексту: Закон) који је, након измена и допуна у 

склопу реформе финансијског система, у примени од 1.4.2015. године.  

 

Најзначајније измене и допуне обухваћене новим законским оквиром, које се односе на 

осигурање депозита су: 

 

- промена у начину обрачуна висине осигураног износа: осигурани износ до 50.000 евра по 

депоненту по банци обрачунава се по бруто принципу (претходно се исплата депозита 

базирала на нето принципу: осигурани износ умањивао се за износ доспелих потраживања 

банке од депонента); 

- проширен је обухват депозита који се искључују из укупних депозита који подлежу 

систему осигурања (искључени су и депозити који представљају уговорено средство 

обезбеђења ако је износ потраживања банке које је обезбеђено овим депозитом веће или 

једнако износу тог депозита и искључени су депозити инвеститора који су заштићени у 

складу са законом којим се уређује тржиште капитала); 

- повећана је максимална стопа редовне премије са 0,1% на 0,2% квартално у односу на 

укупне осигуране депозите; 

- проширене су законске обавезе код пројектовања циљног износа Фонда за осигурање 

депозита (у даљем тексту: Фонд): приликом одређивања стопе редовне премије за наредну 

годину, поред стања у банкарском и укупном финансијском систему Републике Србије, 

степена ризика коме је изложен и висине средстава Фонда, узима се у обзир и процењени 

износ потребан за исплату осигураних износа у случају истовременог стечаја или 

ликвидације три банке средње величине, као и пројектовани циљни износ Фонда од 

најмање 5% укупних осигураних депозита који треба да се достигне до 1. јануара 2025. 

године; 

- изузета је могућност утврђивања премије осигурања у складу с укупним стањем ризика у 

банци;  

- рок за почетак исплате осигураних депозита продужен је на седам радних дана (у 

претходном закону рок је био три радна дана);  

- проширене су намене средстава Фонда: Фонд се, поред исплате осигураних износа 

депозита с припадајућим трошковима исплате у случају стечаја или ликвидације банке, 

користи и за финансирање поступка реструктурирања банке, у обиму и под условима 

утврђеним законом којим се уређују банке. 

 

 

1.1.   Основни појмови и одредбе система осигурања депозита у Републици Србији 

 

Осигурани износ је износ осигураног депозита до 50.000 евра по депоненту у банци, и то по 

основу следећих депозита: 

 

                                                 
11 

„Службени гласник РС“, бр. 14/15. 
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- осигураних динарских депозита – у динарској противвредности по званичном средњем 

курсу динара према евру који важи на дан покретања поступка стечаја, односно 

ликвидације над банком; 

- осигураних девизних депозита положених у еврима; 

- осигураних девизних депозита положених у осталим валутама (различитим од евра) 

прерачунатих у евре, по курсу евра према свакој појединачној валути у којој су ти 

депозити положени, израчунатом на основу званичног средњег курса динара према евру и 

званичног средњег курса динара према тој валути, који важе на дан покретања поступка 

стечаја, односно ликвидације над банком. 

 

Законом је прописано да су све банке дужне да осигурају депозите физичких лица, 

предузетника, микро, малих и средњих правних лица.  

 

Банке плаћају премију осигурања депозита на начин и у роковима које пропише Агенција. 

Агенција утврђује стопу редовне премије за наредну годину најкасније до 30. септембра 

текуће године. Стопа редовне премије утврђује се у складу с параметрима прописаним 

Законом и износи највише 0,2% квартално у односу на укупне осигуране депозите банака, a 

обрачунава се и наплаћује на основу просечног стања осигураних депозита у банци у 

претходном кварталу. Стопа тромесечне премије за 2015. годину износила је 0,1%. 

 

Поред тромесечне премије, банка је дужна да, сагласно одлукама Агенције, плати и почетну и 

ванредну премију. Почетна премија се плаћа у року од 45 дана од дана уписа у Регистар 

привредних субјеката у висини од 0,3% новчаног дела минималног оснивачког капитала 

банке. 

 

Ради обезбеђења средстава за обављање функције осигурање депозита, Агенција образује 

Фонд који се формира од:  

 

- премија које плаћају банке;  

- прихода од улагања средстава Фонда;  

- средстава остварених наплатом потраживања Агенције из стечајне, односно ликвидационе 

масе банке по основу исплате осигураних износа депозита с припадајућим трошковима у 

вези с обезбеђењем, управљањем и исплатом средстава Фонда (трошкови услуга, камата, 

накнада и пореза, као и сви други стварни трошкови које је Агенција имала при 

прибављању средстава ради исплате осигураних износа депозита, спровођења те исплате и 

наплате средстава из стечајне, односно ликвидационе масе банке), односно остварених у 

поступку реструктурирања банке у складу са законом којим се уређују банке;  

- средстава обезбеђених задуживањем;  

- средстава из буџета Републике Србије;  

- донација и 

- других средстава у складу са Законом. 

 

Ако средства Фонда нису довољна за исплату осигураних износа, допунска средства се 

обезбеђују наплатом ванредне премије на основу одлуке Агенције. Збир стопа ванредне 

премије у току једне године износи највише 0,4%. Стопа ванредне премије за 2015. годину 

износила је 0,05% квартално. 

 

Закон прописује обавезу Агенције да новчана средства Фонда држи на посебном депозитном 

рачуну отвореном код Народне банке Србије. На основу одлуке Управног одбора, Агенција 

може динарска средства Фонда улагати у дужничке хартије од вредности које издаје 

Република Србија или Народна банка Србије. На основу одлуке Управног одбора Агенције и 
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уговора закљученог између Агенције и Народне банке Србије и по налогу Агенције, Народна 

банка Србије, у своје име а за рачун Агенције, девизна средства Фонда улаже у стране хартије 

од вредности или их полаже као депозит код страних банака, у складу с политиком 

управљања девизним резервама. У том смислу, Управни одбор Агенције сваке године доноси 

Инвестициону политику управљања средствима Агенције - Фонда за осигурање депозита за 

текућу годину. Средства Фонда улажу се на начин којим се умањује ризик, одржава 

ликвидност Фонда и остварује одговарајући приход. 

 

Средства Фонда користе се за:  

 

- исплату осигураних износа депозита с припадајућим трошковима исплате у случају стечаја 

или ликвидације банке;  

- финансирање поступка реструктурирања банке, у обиму и под условима утврђеним 

законом којим се уређују банке;  

- финансирање трошкова управљања средствима Фонда и покривање оперативних трошкова 

Агенције ради реализације послова који се односе на осигурање депозита, и то до износа 

утврђеног законом којим се уређује Агенција и 

- повраћај позајмљених средстава употребљених за намене у вези с реализацијом функције 

осигурања депозита код банака. 

 

На дан доношења решења надлежног суда о покретању стечајног, односно ликвидационог 

поступка, Агенција утврђује висину осигураног износа по депоненту. Висина осигураног 

износа по депоненту утврђује се на основу салда (стања) свих депозита тог депонента у банци 

на дан покретања поступка стечаја, односно ликвидације над банком, укључујући и 

припадајућу уговорену камату обрачунату до тог дана.  

 

Депонент има право да од Агенције захтева исплату осигураног износа и обавезан је да уз 

захтев приложи исправу којом доказује основаност свог потраживања. Захтев се не може 

поднети по истеку рока од три године од дана доношења решења надлежног суда о покретању 

стечајног, односно ликвидационог поступка над банком. За део депозита преко осигураног 

износа (преко 50.000 евра), депонент подноси захтев за исплату дела депозита из стечајне, 

односно ликвидационе масе надлежном привредном суду који спроводи поступак стечаја, 

односно ликвидације банке.  

 

Законом је предвиђено да Агенција доноси прописе. У том смислу, Управни одбор Агенције 

је донео следеће прописе који се односе на осигурање депозита: 

 

- Одлука о утврђивању садржине обрасца извештаја које банке достављају Агенцији и 

начина и рокова обрачуна и наплате премије осигурања депозита;
12

 

- Одлука о начину обрачуна и плаћања затезне камате на неблаговремено плаћене обавезе 

банака по основу премије осигурања депозита физичких лица, предузетника, микро, малих 

и средњих правних лица;
13

 

- Одлука о утврђивању начина и рокова обрачуна и наплате почетне премије осигурања 

депозита;
14

 

- Одлука о усвајању Инвестиционе политике управљања средствима Агенције – Фонда за 

осигурање депозита О. бр. ОД 129/15 од 7.5.2015. године; 

                                                 
12 

„Службени гласник РС“, бр. 37/15.
 

13 
„Службени гласник РС“, бр. 37/15.

 

14 
„Службени гласник РС“, бр. 37/15.
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- Процедура за доношење одлука о улагању средстава Фонда за осигурање депозита  О.бр. 

ОД 130/15 од 7.5.2015. године; 

- Правилник о обезбеђењу допунских средстава у Фонду за осигурање депозита О.бр. ОД 

128/15 од 22.4.2015.године; 

- Одлука о усвајању текста Уговора којим се регулишу међусобни односи Народне банке 

Србије и Агенције као уговорних страна у вези са отварањем и вођењем девизног рачуна  и 

управљањем девизним средствима Агенције-Фонда за осигурање депозита. О.бр. ОД 23/15 

од 27.8.2015. године; 

- Одлука о утврђивању стопе редовне тромесечне премије осигурања депозита физичких 

лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица за 2016. годину у износу од 

0,15%;
15

  

- Одлука о усвајању Процедуре исплате осигураних депозита О. бр. ОД 40/15 од 4.11.2015. 

године;  

- Правилник о поступку избора банке исплатиоца О.бр. ПС 46/15 од 13.11.2015. године; 

- Правилник о начину пружања и садржини информација о осигурању депозита које банке 

дају клијентима;
16

 

- Одлука о покрићу административних трошкова у вези с исплатом депозита и управљањем 

средствима Фонда за осигурање депозита, О.бр.ОД 105/15 од 10.3.2015. године;  

- Одлука којoм се утврђује коначан износ средстава који се из Фонда за осигурање депозита  

издваја ради покрића оперативних трошкова Агенције О.бр. 42/15 од 4.11.2015. године.  

 

У складу са Законом, дана 25.5.2015. године, потписан је Споразум о међусобној сарадњи и 

размени информација и података између Народне банке Србије и Агенције којим се, између 

осталог, уређује следеће:  

 

- размена информација, података и мишљења у вези с могућношћу да се над одређеном 

банком покрене поступак реструктурирања у складу са законом којим се уређују банке;  

- Народна банка Србије обавештава Агенцију о предузетим мерама у поступку контроле 

бонитета и законитости пословања банака услед погоршања финансијског стања банке и 

доставља на мишљење нацрт извештаја о тесту најмањих трошкова, у складу са законом 

којим се уређују банке.  

 

Агенција, у складу с одредбама Споразума, доставља Народној банци Србије: 

 

- информацију у вези с износом и структуром осигураних депозита банака и стању Фонда за 

осигурање депозита на кварталном нивоу; 

- преглед података у вези с измирењем редовне и ванредне премије осигурања депозита 

физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица на кварталном нивоу; 

- преглед осигураних депозита и потенцијалне обавезе за исплату осигураних износа 

депозита по банкама на месечном нивоу.  

 

У складу са чланом 5. став 5. Закона, Агенција на кварталном нивоу доставља министарству 

надлежном за послове финансија извештај о стању Фонда и пројекцију Фонда за наредних 

дванаест месеци. 

 

 

 

                                                 
15 

„Службени гласник РС“, бр. 83/15.
 

16 
„Службени гласник РС“, бр. 94/15. 

http://www.aod.rs/PDF/pdf-oktobar-2015/Odluka%20o%20visini%20premije%20osiguranja%20za%202016%20lat.pdf
http://www.aod.rs/PDF/pdf-oktobar-2015/Odluka%20o%20visini%20premije%20osiguranja%20za%202016%20lat.pdf
http://www.aod.rs/PDF/pdf-oktobar-2015/Odluka%20o%20visini%20premije%20osiguranja%20za%202016%20lat.pdf
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1.2. Усклађеност с међународним стандардима 

 

1.2.1.  Усклађеност с Базним принципима делотворних система осигурања депозита 

 

Базни принципи делотворних система осигурања депозита Међународног удружења 

институција за осигурање депозита (IADI) и Базелског комитета за супервизију банака су 

стандарди за процену делотворности система осигурања депозита које у оквиру Програма 

процене финансијског сектора (FSAP) користе ММФ и Светска банка. Базне принципе и 

методологију усклађености с њима (заједнички названи: Базни принципи) користе и 

национални системи за осигурање депозита као стандард, односно мерило за процену 

квалитета система осигурања депозита и препознавање недостатака у пракси, као и мера 

којима би се они превазишли.  

Постоји укупно 16 Базних принципа који се мере на бази испуњености 96 критеријума за 

процену садржаних у методологији, и то су:  

 

- Базни принцип 1 – систем осигурања депозита треба да има прописане циљеве и то 

заштиту депозита и допринос финансијској стабилности, као и утемељење тих циљева у 

законима;  

- Базни принцип 2 – институција надлежна за осигурање депозита има јасно разграничене 

функције и надлежности у односу на друге носиоце финансијске стабилности; институција 

надлежна за осигурање депозита треба да има овлашћење за финансирање исплате,  

закључивање уговора, израду интерних оперативних процедура и буџета, као и за 

благовремени приступ ажурним и тачним информацијама; 

- Базни принцип 3 – институција надлежна за осигурање депозита треба да послује 

независно, транспарентно, одговорно и изоловано од негативних политичких и привредних 

утицаја;  

- Базни принцип 4 – постојање формалног и свеобухватног оквира за координацију и 

размену података између институције надлежне за осигурање депозита и осталих носилаца 

финансијске стабилности;  

- Базни принцип 5 – у случају да у банкарском систему послују филијале страних банака, 

институције надлежне за осигурање депозита у одговарајућим јурисдикцијама треба да 

имају формалне споразуме о размени података и међународној координацији; 

- Базни принцип 6 – институција надлежна за осигурање депозита треба да има одговарајуће 

политике и процедуре за управљање кризним ситуацијама;  

- Базни принцип 7 – чланство у систему осигурања депозита треба да буде обавезно за све 

банке на тржишту;  

- Базни принцип 8 – покриће треба да буде јасно дефинисано у смислу врсте депозита и 

висине заштите, и треба да буде кредибилно; 

- Базни принцип 9 – потребно је обезбедити адекватно финансирање за исплату осигураних 

депозита, а трошкове тог финансирања треба да сносе банке ; 

- Базни принцип 10 – јавност треба да буде адекватно обавештена о систему осигурања; 

- Базни принцип 11 – запослени у институцији надлежној за осигурање депозита не би 

требало да одговарају за штету која настане вршењем њиховој дужности у доброј вери;  

- Базни принцип 12 – институција надлежна за осигурање депозита или неки други орган 

треба да имају овлашћење за испитивање одговорности лица одговорних за гашење банке;  

- Базни принцип 13 – институција надлежна за осигурање депозита треба да буде део 

финансијске сигурносне мреже која обезбеђује рану детекцију, правовремену интервенцију 

и решавање статуса проблематичних банака;  
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- Базни принцип 14 – реструктурирање проблематичних банака спроводи се уз поштовање 

принципа најмањег трошка; 

- Базни принцип 15 – исплата осигураних депозита треба да буде благовремена, а 

референтни дан прецизно утврђен и 

- Базни принцип 16 – наплата потраживања из стечајне/ ликвидационе масе банке на име 

исплате осигураних депозита треба да буде законом загарантована. 

 

Према извршеној процени усклађености система осигурања депозита у Републици Србији са 

Базним принципима, садржаној у Техничкој ноти Светске банке из септембра 2013. године, 

систем осигурања депозита био је усклађен са 4 Базна принципа, углавном усклађен са 6, 

материјално неусклађен са 4, а неусклађен са 2 Базна принципа. Kонстатовани степен 

усаглашености са Базним принципима и наведене препоруке представљали су иницијалну 

дијагностику за анализу опција измене правног оквира за реструктурирање банака унутар 

финансијске сигурносне мреже, а у смислу корективних активности ради остварења што веће 

хармонизације с принципима код којих степен усклађености није усаглашен или где постоји 

могућност да се ниво усаглашености не одржи.  

 

Основне измене система осигурања депозита садржане у новом закону у смислу усклађивања 

с Базним принципима се односе на: 

 

- Мандат Агенције (БП 3) је био оцењен као углавном усклађен с Базним принципима, уз 

препоруку да се анализира да ли све законске надлежности Агенције треба задржати или 

неке од њих треба пренети на друге органе и институције. Изменом Закона о Агенцији за 

осигурање депозита, у надлежност Министарства финансија пренета је реализација 

поступака продаје акција банака чији је акционар Република Србија, поступака продаје 

друштвеног капитала у друштвима за осигурање и поступака наплате потраживања у име и 

за рачун Републике Србије, који су започети након ступања на снагу новог Закона о 

Агенцији за осигурање депозита;  

- Констатована је материјална неусклађеност с Базним принципом који се односи на 

управљање (БП 5) и дате су препоруке у погледу независности Агенције. Сагласно новом 

законском оквиру, Агенција је самостални правни субјект који обавља послове утврђене 

Законом о Агенцији за осигурање депозита и другим законима и функционално је 

независна од било ког државног органа. Директора Агенције именује Управни одбор на 

основу спроведеног јавног конкурса. Управни одбор има пет чланова од којих су три 

независна. Једног члана, на предлог Министарства финансија, именује и разрешава Влада. 

Једног члана именује и разрешава Народна банка Србије. Независне чланове Управног 

одбора, који се бирају на основу јавног конкурса, именује Влада на предлог Министарства 

финансија, уз претходно прибављену сагласност Народне банке Србије; 

- Установљена је и неусклађеност с Базним принципом који се односи на рано откривање и 

благовремено интервенисање и реструктурирање (БП 15). Сагласно Закону о изменама и 

допунама Закона о банкама, Народна банка Србије је надлежна за покретање поступка 

реструктурирања, те утврђивање стратегије и инструмената реструктурирања банке. 

Систем осигурања депозита учествује у финансирању примене одређених инструмената 

реструктурирања банака. Осим тога, Агенција учествује и у процесу сагледавања 

предложених инструмената и сценарија реструктурирања проблематичних банака дајући 

необавезујуће мишљење о резултату теста  најмањих трошкова, који доставља Народна 

банка Србије; 

- Констатована је и материјална неусклађеност с Базним принципом који се односи на 

процесе ефективног реструктурирања (БП 16). Основна примедба била је да се у 

претходном законском оквиру није правила разлика између системски важних и других 

банака. Нови Закон о изменама и допунама Закона о банкама дефинише системски значајне 
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банке као банке које би изазвале озбиљне негативне последице на стабилност финансијског 

система у случају погоршања финансијског стања или престанка рада. Системски значајне 

банке утврђује Народна банка Србије на основу прописаних критеријума и методологије, а 

који нарочито узимају у обзир величину банке, њену повезаност с осталим учесницима у 

финансијском систему и заменљивост у том систему, као и сложеност њеног пословања. 

 

 

1.2.2.  Усклађивање са Директивом ЕУ 

 

Правни оквир којим се регулише структура и функционисање система за осигурање депозита 

у Европској Унији садржан је у Директиви о системима за осигурање депозита 2014/49/ЕУ 

Европског парламента и Европског савета, која је ступила на снагу 3.7.2014. године и 

примењује се од јула 2015. године. 

 

Основни елементи на основу којих се прати усклађеност система осигурања депозита у 

Србији са Директивом 2014/49/ЕУ су: 

 

- висина износа покрића, 

- обухват категорија осигураних депонената, 

- период исплате осигураних износа депозита, 

- обезбеђење стабилних и одговарајућих извора финансирања, 

- учешће Агенције у реструктурирању банака и улога средстава Фонда у тим активностима, 

- циљни обим Фонда и  

- модел обрачуна и наплате премије осигурања заснован на ризику. 

 

Директивом 2014/49/ЕУ о системима осигурања депозита утврђена је висина циљног обима 

Фонда (најмање 0,8% депозита који се осигуравају, на основу процене националног 

законодавства) и уводи се модел обрачуна и наплате премије заснован на мерењу ризика 

пословања банака. 

 

Усвајањем новог законодавног оквира у фебруару 2015. године, којим се регулише систем 

осигурања депозита у Републици Србији, дефинисана је улога Агенције у реструктурирању 

банака, односно начин коришћења средстава Фонда сагласно Директиви 2014/49/ЕУ. Такође, 

ради рационализовања поступка и скраћења периода исплате, нови Закон о осигурању 

депозита регулише исплату осигураног износа депозита по бруто принципу.  

 

У оквиру Националног програма за усвајање правних тековина Европске Уније за 

Преговарачку групу 9 – Финансијске услуге, у вези с усклађивањем система за осигурање 

депозита, на билатералним скрининзима у преговарачком процесу представљено је планирано 

усаглашавање с Директивом 2014/49/ЕУ у одредбама које се односе на:  

 

- повећање висине осигураног износа покрића са 50.000 евра на 100.000 евра по депоненту 

по банци; 

- проширење обухвата заштићених депонената које подразумева укључивање привредних 

субјеката који имају статус великих правних лица (осим финансијских институција, 

осигуравајућих друштава, пензионих фондова и државних органа и институција, као и 

органа локалне управе) у систем осигурања;  

- увођење система обрачуна премија на бази ризика; 

- коришћење осигураног износа као основице за обрачун премије осигурања; 

- могућност исплате депозита који имају социјалну функцију у року од 5 радних дана. 
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Потпуна усклађеност с прописима ЕУ је предвиђена најкасније до уласка Републике Србије у 

ЕУ.  

 

У оквиру преговора о приступању Европској Унији, Агенција је као члан Преговарачке групе 

9 – Финансијске услуге првонадлежна институција за праћење и усаглашавање домаћег 

законодавства с прописима ЕУ о системима осигурања депозита, а Министарство финансија, 

као предлагач закона којим се уређује осигурање депозита, другонадлежна институција. 

 

 

1.3. Кретање и структура осигураних депозита код банака 

 

Системом осигурања депозита на дан 31.12.2015. године било је обухваћено укупно 30 банака, 

што је за једну више у односу на крај 2014. године, будући да је у 2015. години Mirabank 

добила дозволу за рад од НБС чиме је аутоматски постала члан система оситурања депозита и 

према закону, у року је извршила обавезу уплате почетне премије осигурања депозита.   

 

Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица у 

Републици Србији, односно укупни депозити укључени у систем осигурања депозита на дан 

31.12.2015. године износили су 1.603,3 милијарди динара или 13,18
17

 милијарди евра, а 

осигурани депозити 1.567,24 милијарди динара или 12,88 милијарди евра. 

 

Структура учешћа депонената чији су депозити код банака заштићени кроз систем осигурања 

депозита на дан 31.12.2015. године представља се графиконом: 

 
 

74%

10%

7%

7% 2%

Преглед осигураних депозита по депонентима на дан 31.12.2015. године

физичка лица мала ПЛ средња ПЛ микро ПЛ предузетници

 
 

Годишњи раст укупних депозита који подлежу осигурању у 2015. години износио је 

4,99%. Напомиње се да је средњи курс евра у односу на 31.12.2014. године порастао за 0,55%, 

док је средњи курс америчког долара повећан у односу на 31.12.2014. године зa 11,85%. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 

1 евро = 121,6261 динара на дан 31.12.2015. године.
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Категорија 

депонената 

Укупни 

депозити  

у милијaрдама 

Учешће у укупним 

депозитима на дан (%) 

Раст у 

односу на 

31.12.2014.  

Укупни 

осигурани 

депозити у 

милијардама 

динара евра 31.12.2014. 31.12.2015. % динара евра 

Физичка лица 1.180,83 9,71 75,07 73,65 3,57 1.165,24 9,58 

Предузетници 26,68 0,22 1,49 1,66 17,69 26,66 0,22 

Микро правна лица 107,57 0,88 5,40 6,71 30,31 103,98 0,85 

Мала правна лица 172,46 1,42 10,67 10,76 6,39 159,09 1,31 

Средња правна 

лица 115,78 0,95 
7,30 7,22 

3,96 112,32 0,92 

У К У П Н О: 1.603,3 13,18 100,00 100,00 4,99 1.567,24 12,88
18

 

 

Кретање укупних депозита који подлежу осигурању, осигураних депозита и осигураних 

износа депозита у 2015. години представљен је графички: 
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Кретање осигураних депозита физичких лица 
 

Кретање референтних величина за депозите физичких лица у периоду децембар 2014 - 

децембар 2015. године: 
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18

 Износи 97,75% укупних депозита који су укључени у систем осигурања.
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1.3.1. Рочна структура депозита 

 

На крају 2015. године, у рочној структури депозита највеће учешће имали су депозити по 

виђењу, на које се односи 50,79% укупних депозита.  

 

Рочна структура  

депозита 

Физичка 

лица 
Предузетници 

Микро 

правна 

лица 

Мала 

правна 

лица 

Средња 

правна 

лица 

Укупни 

депозити 

у 

систему 

a) Депозити по виђењу 

Износ у милијардама динара 535,26 25,36 73,87 112,64 67,14 814,28 

Износ у милијардама евра 4,40 0,21 0,61 0,93 0,55 6,69 

Учешће у укупном износу 

(%) 
45,33 95,07 68,68 65,31 58,00 50,79 

б)Краткорочни депозити 

Износ у милијардама динара 330,68 1,22 29,88 50,04 42,79 454,61 

Износ у милијардама евра 

 

 

 

 

 

2,72 

 

0,01 0,25 0,41 0,35 3,74 

Учешће у укупном износу 

(%) 
28,00 4,57 27,78 29,01 36,96 28,35 

в) Дугорочни депозити 

Износ у милијардама динара 314,88 0,10 3,81 9,79 5,84 334,42 

Износ у милијардама евра 2,59 0,00 0,00 0,08 0,05 2,75 

Учешће у укупном износу 

(%) 
26,67 0,36 3,54 5,68 5,04 20,86 

г) УКУПНО (а+б+в) 

Износ у милијардама динара 1.180,83 26,68 107,57 172,46 115,78 1.603,32 

Износ у милијардама евра 9,71 0,22 0,88 1,42 0,95 13,18 

Учешће у укупном износу 

(%) 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Следи графички приказ кретања рочне структуре депозита који су покривени системом 

осигурања депозита у периоду од 31.12.2014. године до 31.12.2015. године: 
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Код укупних депозита, просечна рочна структура у 2015. години била је следећа: 

 

- укупни депозити по виђењу просечно су износили 714,34 милијарди динара или 46,33% 

укупних депозита. а њихов износ је био изнад годишњег просека у периоду јун-децембар 
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2015. године. На крају године достигли су износ од 814,28 милијарди динара и учешће од 

50,79% у укупним депозитима; 

- укупни краткорочни депозити у просеку су месечно износили 549,72 милијарде динара 

или 35,75% укупних депозита, а њихов износ је био изнад просека у периоду јануар-јун 

2015. године. На крају године, достигли су износ од 454,61 милијарди динара и учешће од 

28,35%; 

- укупни дугорочни депозити просечно су износили 276,37 милијарди динара или 17,92% 

укупних депозита. У периоду август-децембар 2015. године били су већи од просечног 

стања, док је стање на дан 31.12.2015. године износило 334,42 милијарди динара или 

20,86%. 

 

Просечна рочна структура депозита физичких лица у 2015. години: 

 

- депозити по виђењу физичких лица просечно су износили 464,97 милијарди динара и 

чинили су просечно 40,43% укупних депозита физичких лица. На дан 31.12.2015. године, 

износили су 535,26 милијарди динара, што чини 45,33% укупних депозита физичких лица; 

- краткорочни депозити физичких лица просечно су износили 470,46 милијарди динара и 

чинили су просечно 37,4% укупних депозита физичких лица. На дан 31.12.2015. године, 

износили су 330,68 милијарди динара, што чини 28% укупних депозита физичких лица; 

- дугорочни депозити физичких лица просечно су износили 278,69 милијарди динара и 

чинили су просечно 22,56% укупних депозита физичких лица. На дан 31.12.2015. године, 

износили су 314,89 милијарди динара, што чини 26,67% укупних депозита физичких лица. 

 

1.3.2. Валутна структура депозита 

 

На дан 31.12.2015. године, у валутној структури депозита веће учешће имали су девизни 

депозити, на које се односило 75,94% укупних депозита (за 2,18% мање него 31.12.2014. 

године). Девизни депозити физичких лица чинили су 89% укупних депозита физичких лица. 

 

 Валутна структура     

депозита 

Физичка 

лица 
Предузетници 

Микро 

правна 

лица 

Мала 

правна 

лица 

Средња 

правна 

лица 

Укупни 

депозити 

а) Динарски депозити 

Износ у милијардама динара 129,94 22,64 66,83 97,41 68,99 385,80 

Износ у милијардама евра 1,07 0,19 0,55 0,80 0,57 3,17 

Учешће у укупном износу 

(%) 
11,00 84,86 62,13 56,48 59,59 24,06 

б) Девизни депозити 

 Износ у милијардама динара 1.050,89 4,04 40,74 75,06 46,78 1.217,50 

Износ у милијардама евра 8,64 0,03 0,33 0,62 0,38 10,01 

Учешће у укупном износу 

(%) 
89,00 15,14 37,87 43,52 40,41 75,94 

в) УКУПНО (а+б) 

Износ у милијардама динара 1.180,83 26,68 107,57 172,46 115,77 1.603,30 

Износ у милијардама евра 9,71 0,22 0,88 1,42 0,95 13,18 

Учешће у укупном износу 

(%) 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Графички представљено кретање валутне структуре осигураних депозита у 2015. години 

изгледа овако: 
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С аспекта валутне структуре, повећано је учешће динарских депозита, те су они на дан 

31.12.2015. године представљали 24,06% укупних депозита (7,55% више у односу на крај 

2014. године). При том је учешће девизних депозита у валутној структури депозита физичких 

лица смањено за 1,53% и износило је 89%. 

 

Највеће учешће динарских депозита по банкама имале су: Југобанка Југбанка а.д. Косовска 

Митровица (100%), Теленор банка а.д. Београд (78,5%), Mirabank а.д. Београд (73,43%), Банка 

Поштанска штедионица а.д. Београд (49,91%), Opportunity bank а.д. Нови Сад (37,8%) и Credit 

Agricole банка Србија а.д. Нови Сад (33,55%), а најмање Eurobank а.д. Београд (10,26%) и 

АИК банка а.д. Београд (14,76%). 

 

1.3.3. Стање и кретање депозита по банкама 

 

Највеће укупне депозите који су предмет осигурања депозита на дан 31.12.2015. године имале 

су следеће банке: 
у милијардама 

 

             Банка 

Укупни депозити физичких 

лица, предузетника, микро, 

малих и средњих правних 

лица 

Депозити физичких лица 

динара евра 
учешће 

(%)19 
динара евра 

учешће 

(%)20 

1. Banca Intesa а.д. Београд 270,47 2,22 16,87 197,41 1,62 16,72 

2. Комерцијална банка а.д. Београд 256,48 2,11 16,00 214,30 1,76 18,15 

3. Raiffeisen банка а.д. Београд 137,57 1,13 8,58 99,53 0,82 8,43 

4. UniСredit Bank а.д. Београд 103,68 0,85 6,47 50,09 0,41 4,24 

5. АИК банка а.д. Београд 95,97 0,79 5,99 76,14 0,63 6,45 

6. Societe Generale банкa а.д. Београд 94,86 0,78 5,92 67,75 0,56 5,74 

 УКУПНО: 959,02 7,89 59,82 705,22 5,80 59,72 

                                                 
19

 Податак се односи на учешће у укупном износу депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих 

правних лица у банкарском сектору.
   

20
 Податак се односи на учешће у укупном износу депозита физичких лица у банкарском сектору.
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Шест највећих банака учествује с 59,82% у укупним депозитима (2,78% више него 31.12.2014. 

године), још 12 банака учествује појединачно с преко 1% у укупним депозитима који се 

укључују у систем осигурања депозита. На преосталих 12 банака односи се 3,74%. 

 

У укупном износу депозита физичких лица у банкарском сектору, првих 6 банака учествује с 

59,72%. Још 12 банака учествује појединачно с преко 1% у депозитима физичких лица, тј. 

заједно 36,69%. Тиме 18 банака учествује у укупним депозитима физичких лица с 96,41%,
21

 

док се на 12 банака односи 3,59%. 

 

У односу на 31.12.2014. године, највећу стопу раста укупних депозита који се укључују у 

систем осигурања имале су: Telenor bank а.д. Београд (780,19%), Sberbank Србија а.д. 

Београд (26,77%), Raiffeisen bank а.д. Београд (14,77%), Банка Поштанска штедионица а.д. 

Београд (13,44%), Unicredit bank Србија а.д. Београд (11,87%), Erste bank а.д. Нови Сад 

(10,72%), Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица (8,18%), Banca Intesa а.д. Београд 

(7,74%) и ЈУБМЕС банка а.д. Београд (7,67%). 

 

Пад депозита забележен је код 12 банака и то највише код: Српске банке а.д. Београд (-

64,91%), МТС банке а.д. Београд  (-18,39%), Eurobank a.д. Београд (-13,42%), Marfin банке а.д. 

Београд (-11,71%), Alpha bank а.д. Београд (-11,3%), KBM банке а.д. Крагујевац (-5,99%), 

Hypo Alpe Adria bank а.д. Београд (-5,36%) и Piraeus bank а.д. Београд (-5,14%). 

 

По критеријуму апсолутних износа, највећи раст укупних депозита забележен је код Banca 

Intesa а.д. Београд (171,1 милиона евра), док су у апсолутном износу депозити највише 

смањени код Eurobank а.д. Београд (97,55 милиона евра). 

 

У односу на 31.12.2014. године, депозити физичких лица највише су расли код: Tеленор 

банке а.д. Београд (842,09%), Sberbank Србија а.д. Београд (47,67%), Raiffeisen банке а.д. 

Београд (13,03%), Erste банке a.д Нови Сад (11,65%), Unicredit банке а.д. Београд (10,75%) и 

Банке Поштанске штедионице а.д. Београд (10,4%).  

 

Пад депозита физичких лица забележен је код 15 банака, и то највише код: Српске банке а.д. 

Београд (-72,1%), Југобанке Југбанке а.д. Косовска Митровица (-34,63%), Аlpha банке а.д. 

Београд (-18,4%), Eurobank а.д. Београд (-12,71%), KBM банке а.д. Крагујевац (-9,28%), Hypo 

Alpe Adria банке а.д. Београд (-8,22%), NLB банке а.д. Београд (-7,49%), Marfin банке а.д. 

Београд (-7,1%) и MTS банке а.д. Београд (-6,34%).  

 

По критеријуму апсолутних износа, највећи раст депозита физичких лица забележен је код 

Banca Intesa а.д. Београд (115 милиона евра), док су у апсолутном износу депозити највише 

смањени код Eurobank а.д. Београд (82,35 милиона евра). 

 

Агенција на дневној основи прати нето прилив/одлив девизних депозита физичких лица на 

нивоу банкарског сектора у целини и банака појединачно. Дневне промене нето стања 

девизних депозита физичких лица у банкарском сектору као целини у 2015. години приказују 

се наредним графиком: 

 

                                                 
21

 То је за 0,06% више него 31.12.2014. године. 
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1.3.4. Депозити великих правних лица 

 

Одлуком о утврђивању садржине обрасца који банке достављају Агенцији о висини депозита 

великих правних лица утврђена је обавеза месечног извештавања банака о стању депозита 

лица која се према критеријумима из Закона о рачуноводству сматрају великим правним 

лицима, укупно и по појединим категоријама великих правних лица.  

 

У 2015. години измењен је начин достављања података о депозитима великих правних лица, 

сагласно изменама закона и важећег акта Народне банке Србије којим се прописује обавеза 

банака о начину прикупљања, обраде и достављања података о стању и структури пласмана, 

потраживања и обавеза банака (сада образац ССКР). Сагласно новој Одлуци Народне банке 

Србије, којом је дефинисана секторска структура књиговодствених рачуна, друштва за 

управљање добровољним пензијским фондовима, инвестициони фондови и друштва за 

управљање инвестиционим фондовима и берзе и брокерско-дилерска друштва су обједињени 

у једну категорију - помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању, док су 

се подаци о стању и структури рачуна наведених категорија према претходној Одлуци 

Народне банке Србије приказивали одвојено. 

 

На дан 31.12.2015. године, депозити великих правних лица износили су:   

 
                                                                                                                                                у милионима 

Р. 

бр. 
Категорија депонента 

Износ у 

динарима 

Износ у 

еврима 

Учешће у укупним 

депозитима великих 

правних лица (%) 

1.  Банке и друге финансијске организације (БА) 33.148,63 272,55 9,49 

2. Друштва за осигурање (ОС) 22.273,96 183,13 6,37 

3. Добровољни пензијски фондови (ДП) 3.695,57 30,38 1,06 

4. Друштва за управљање добровољним 

пензијским фондовима, инвестициони фондови 

и друштва за управљање инвестиционим 

фондовима, берзе и брокерско-дилерска друштва 

(УФ) 

12.129,15 99,72 3,47 

5. Даваоци финансијског лизинга (ЛЗ) 4.821,77 39,64 1,38 

6. Остала велика правна лица (ОЛ) 273.421,38 2.248,05 78,23 

УКУПНО: 349.490,46 2.873,47 100,00 
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У односу на 31.12.2014. године, на основу извештаја банака, депозити великих правних лица 

већи су за 17,62% или за 417,01 милиона евра. 

 

Када би се на депозите великих правних лица применила правила из члана 2. Закона о 

осигурању депозита, искључујући депозите који се не сматрају осигураним (депозити 

повезаних лица, депозити који гласе на шифру или на доносиоца, депозити који произлазе из 

активности прања новца или финансирања тероризма, депозити инвеститора чија су средства 

заштићена у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, депозити који 

представљају уговорено средство обезбеђења до износа укупног потраживања банке према 

депоненту које је обезбеђено овим депозитом), стање осигураних депозита по категоријама 

великих правних лица (ВПЛ) на дан 31.12.2015. године било би представљено наредним 

графиком: 
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Када би се право на осигурани износ депозита до 50.000 евра проширило и на депозите 

великих правних лица, додатна обавеза Фонда по том основу би на дан 31.12.2015. године 

износила 8,01 милијарди динара или 65,84 милиона евра. Наредним графиком представља се 

преглед по критеријумима за осигурани износ за категорије великих правних лица: 
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Категорија осталих великих правних лица обухвата холдинг компаније, јавна предузећа, 

привредна друштва и друге комитенте који се према критеријумима из Закона о 

рачуноводству сматрају великим правним лицима. Узимајући у обзир критеријуме за 

утврђивање осигураног износа, депозити осталих великих правних лица до 50.000 евра износе 

укупно 6,5 милијарди динара или 53,89 милиона евра и представљају категорију која би била 

осигурана у оквиру система осигурања депозита након коначног усаглашавања законске 

регулативе са Директивом ЕУ. 

 

1.3.5. Максимални потенцијални ризик Фонда  

 

Максимални потенцијални ризик Фонда у висини осигураног износа депозита на крају 2015. 

године био је 1.117,98 милијарди динара или 9,19 милијарди евра (2,4% више него крајем 

претходне године). 

 

Укупна обавеза за исплату осигураног износа депозита физичких лица, предузетника, микро, 

малих и средњих правних лица представља 71,33% осигураних депозита, што је за 1,34% 

мање него последњег дана 2014. године. Висина обавезе укупно и по структури се даје у 

наредној табели:  

 

Категорија 

Депонената 

Осигурани износ депозита 

у милијардама 

(до 50.000 евра) 

Учешће 

у укупном 

ризику Фонда 

Учешће у 

укупним 

осигураним 

депозитима 

динара евра % % 

Физичка лица 988,76 8,03 88,44 63,09 

Предузетници 23,86 0,20 2,13 1,52 

Микро правна лица 48,38 0,40 4,33 3,09 

Мала правна лица 46,16 0,38 4,13 2,95 

Средња правна лица 10,81 0,09 0,97 0,69 

У К У П Н О: 1. 117,98 9,19 100,00 71,33 

 

Структура обавеза по основу осигураног износа депозита по категоријама депонената на дан  

31.12.2015. године графички изгледа овако:     

 
 

89%

2%
4%

4%1%

Преглед структуре обавеза по основу осигураног износа до 50.000 

евра на дан 31.12.2015. године

физичка лица предузетници микро ПЛ мала ПЛ средња ПЛ
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Највеће осигуране износе депозита (депозите до 50.000 евра по депоненту) имају: 
 

у милионима евра 

           Банка 

Осигурани износ депозита до  

 50.000 евра Учешће у 

укупном 

ризику 

Фонда 

(%) 

Учешће у 

укупним 

осигураним 

депозитима 

банке (%) 

Физичка 

лица 

Предузет 

ници 

Микро, 

мала и 

средња 

правна 

лица 

Укупно 

1. 
Комерцијална банка а.д. 

Београд 
1.534,37 32,81 107,72 1.674,90 18,22 80,29 

2. 
Banca Intesa а.д. 

Београд 
1.337,23 48,43 174,78 1.560,43 16,98 70,99 

3. 
Raiffeisen банка а.д. 

Београд 
683,51 10,10 69,04 762,66 8,30 68,74 

4. 

Банка Поштанска 

штедионица а.д. 

Београд 

584,73 5,89 19,13 609,74 6,63 83,90 

5. АИК банка а.д. Београд 526,29 0,97 28,36 555,62 6,04 75,93 

6. 
Војвођанска банка а.д. 

Нови Сад 
449,39 13,04 43,44 505,88 5,50 75,64 

УКУПНО: 5.116,5 111,2 442,5 5.669,2 61,68 
 

 

Укупна обавеза Фонда према депонентима претходно наведених шест банака по основу 

осигураног износа била би 689,53 милијарди динара или 5,67 милијарди евра. 

 

 
1.4. Обрачун и плаћање премије осигурања депозита 

 

У 2015. години, Агенција је наплатила почетну премију осигурања депозита у износу од 

30.000 евра у динарској противвредности од Mirabank a.д. Београд. 

 

Обрачуната и наплаћена редовна премија осигурања депозита у 2015. години износила је: 
                     

у милионима 

Врста премије с 

валутног аспекта 
1. квартал 2. квартал 3. квартал 4. квартал 

У К У П Н О 

евра динара 

Динарска премија 326,31 311,30 317,19 340,14 10,65 1.294,93 

Девизна премија у 

еврима 
9,74 9,88 9,80 9,74 39,16 4.762,28 

УКУПНО: 49,81 6.057,21 

 

У 2014. години, обрачуната је и наплаћена премија осигурања у износу од 1,1 милијарди 

динара и 37,75 милиона евра, односно укупно 46,86 милиона евра или 5,7 милијарди динара.  

 

Укупно обрачуната и наплаћена премија у 2015. години већа је од обрачунате и наплаћене 

премије осигурања у 2014. години за 6,86% исказано у динарима, а за 6,3% исказано у еврима. 

 

Највећи износ премије платиле су: Banca Intesа а.д. Београд – 8,31 милиона евра (10,07% више 

него у 2014. години и 16,69% укупно обрачунатог и наплаћеног износа премије), 
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Комерцијална банка а.д. Београд – 8,04 милиона евра (7,63% више него претходне године и 

16,13% укупне наплаћене премије), Raiffeisen банка а.д. Београд – 4,1 милиона евра (19,19% 

више него у 2014. години и 8,24% укупне наплаћене премије), UniCredit банка а.д. Београд – 

3,1 милиона евра (24,5% више него претходне године, са 6,23% учешћа у укупној премији) и 

Societe Generale банка а.д. Београд – 3 милиона евра (3,09% више него претходне године, 

односно 6,02% укупне премије). Наведене банке платиле су 26,55 милиона евра или 53,3% 

укупног износа премије. 

 

Следи графички приказ обрачунате и наплаћене динарске премије осигурања депозита у 

периоду од почетка примене новог система (IV квартал 2005. године) до 2015. године: 
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На исти начин и представљено у истом периоду, кретање девизне премије осигурања депозита 

изгледа овако:  
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Наплаћена укупна редовна премија осигурања од IV квартала 2005. године, закључно са 2015. 

годином, може се представити на следећи начин: 
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1.5. Обезбеђење допунских средстава у Фонду  

 

У складу са чланом 4. став 2. Закона, за обавезе до висине осигураног износа јемчи Република 

Србија. На основу чланова 13. и 14. Закона, када Агенција процени да јој расположива 

средства у Фонду нису довољна за исплату осигураних износа или за друге намене 

дефинисане законом, допунска средства обезбеђују се наплатом ванредне премије, из буџета 

Републике Србије, задуживањем у земљи или иностранству уз гаранцију Републике Србије, 

издавањем дужничких хартија од вредности уз гаранцију Републике Србије, као и из других 

извора које обезбеди Република Србија.  

 

1.5.1. Обрачун и плаћање ванредне премије осигурања депозита 

 

Обрачун и наплата ванредне премије осигурања депозита вршила се у 2015. години према 

Одлуци о обрачуну и наплати ванредне премије осигурања депозита од 29.1.2015. године.
22

 

 

Укупно обрачуната и наплаћена ванредна премија у 2015. години износи 24,90 милиона евра. 

 

Наплаћена ванредна премија осигурања депозита по кварталима у 2015. години: 

 
у милионима 

Врста наплаћене 

ванредне премије с 

валутног аспекта 

1. 

квартал 

2. 

квартал 

3. 

квартал 

4. 

квартал 

У К У П Н О  

евра динара 

Динарска премија 163,16 155,65 158,59 170,07 5,32 647,47 

Девизна премија у  

еврима 
4,87 4,94 4,90 4,87 19,58 2.381,40 

У К У П Н О 24,90 3.028,87 

 

Наплаћена укупна редовна и ванредна премија осигурања од почетка примене новог система 

(четврти квартал 2005. године), закључно са 2015. годином, може се представити на следећи 

начин: 

 

                                                 
22 

„Службени гласник РС“, бр. 12/14. 
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1.5.2. Обезбеђење допунских средстава у Фонду за осигурање депозита – по основу ино 

кредита 

 

С обзиром на потребу обезбеђења стабилних извора средстава Фонда за испуњење његове 

законске функције, Светска банка је у јулу 2014. године одобрила Републици Србији кредит у 

висини од 145,3 милиона евра. Закључно с 31.12.2015. године, из средстава кредита Светске 

банке на рачун Фонда пренето је укупно 143,25 милиона евра. У 2015. години су плаћени 

трошкови на име камате у укупном износу 0,4 милиона евра. 

 

Агенција и EBRD закључиле су у октобру 2014. године Уговор о кредиту из предострожности 

у износу до 200 милиона евра уз гаранцију Републике Србије за обезбеђење средстава за Фонд 

у случају исплате осигураних депозита, реструктурирања и непредвиђених будућих затварања 

банака. Уговор је ступио на снагу 23.6.2015. године. До сада из тог извора није било 

повлачења средстава. Агенција је из средстава Фонда у 2015. години измирила приступну 

накнаду која  износи 1 милион евра, као и обавезе на име накнаде за ангажовање средстава у 

износу од 0,16 милиона евра. 

 

1.6. Средства Фонда за осигурање депозита 

 

Стање средстава Фонда на дан 31.12.2015. године износило је укупно 214,59 милиона eвра. 

Средства Фонда према валутној структури износе: 3,32 милијарди динарa (12,71% од укупног 

износа) и 187,33 милиона евра (87,29% од укупног износа). 

  

Сагласно члану 23. Закона о осигурању депозита, Агенција је дужна да закључно с 1.1.2025. 

године обезбеди да износ средстава на рачуну Фонда достигне најмање ниво од 5% укупних 

осигураних депозита у банкарском систему. Износ средстава у Фонду на дан 31.12.2015. 

године представља 33,31% од циљног износа Фонда, који према стању осигураних депозита 

на дан 31.12.2015. године износи 644,28 милиона евра.  

 

Расположивим средствима Фонда обезбеђује се покриће укупних осигураних износа у 9 

најмањих банака
23

 по овом критеријуму, односно 17 банака гледано појединачно, а покрива се 

2,33% укупне обавезе по основу осигураних износа депозита физичких лица, предузетника, 

                                                 
23 

То су: Mirabanк, Југобанка Југбанка, Српска банка, МТС банка, ЈУБМЕС,Теленор банка, Findomestic банка , VTB 

банка и КБМ банка а.д. Крагујевац. 
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микро, малих и средњих правних лица. Средства Фонда чине 12,81% укупне потенцијалне 

обавезе банке са највећим осигураним износом (Комерцијална банка а.д. Београд) и 3,79% 

укупне обавезе шест највећих банака по овом критеријуму.  

 

Средства Фонда чине 4,44% потенцијалне обавезе према системским банкама (према 

подацима достављеним Агенцији на дан 7.9.2015. године) и 48,17% потенцијалне обавезе по 

основу осигураних износа у 3 банке средње величине. Под три банке средње величине 

подразумевају се  банке које имају нижи осигурани износ до износа индикатора средње 

величине (просечна изложеност Фонда по банци), секвенцијално према стању на дан 

последње расположивих података.  

 

Према изворима средстава, структуру Фонда чине: 

 

- средства остварена по основу обрачунате и наплаћене редовне премије осигурања и 

средства по основу обрачунате и наплаћене ванредне премије осигурања депозита,  

- нето приходи од улагања,  

- средства по основу повлачења транши кредита Светске банке у износу од 115,6 милиона 

евра  (од укупних повучених  средстава у износу 143,25 милиона евра у децембру 2014. 

године Републици Србији на име позајмице и камате враћено 27,58 милиона евра) 

- средства по основу наплате потраживања од Универзал банке а.д Београд у стечају у 

износу од 17,2 милиона евра на име исплате осигураних депозита. 

 

кредит Светске 

банке

54%
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у милионима евра 

Стање Фонда на дан 31.12.2014. 89,34 

1. Прилив средстава у 2015. 

 Редовна премија  49,81 

Ванредна премија  24,90 

Почетна премија  0,03 

Прилив УББ (евро) 14,50 

Прилив УББ (динари) 2,69 

Приливи - кредит Светска банка 34,25 

Приливи по основу камате НБС и други приливи 0,06 

Прилив по основу трговања  0,44 

Обрачунат приход по основу трговања на дан 31.12.2015. 0,64 

Прилив по основу камате - ино депозит 0,01 

Укупно  127,33 

2. Одлив средстава у 2015. 

 Оперативни трошак   0,46 

Трошак улагања у ХОВ 2015 0,05 

Камата - кредит Светска банка  0,40 

Приступна накнада EBRD 30.6.2015. 1,00 

Камата - кредит EBRD 19.8.2015. 0,16 

Накнада НБС 0,00 

Камата НБС  0,00 

Укупно  2,08 

  Стање Фонда на дан 31.12.2015. 214,59 

Стање на рачуну 51,50 

Ино депозити  138,55 

Средства пласирана у ХОВ 24,55 

 

Фонд потражује од Нове Агробанке а.д. у стечају 5 милиона евра на име оснивачког капитала, 

а од Универзал банке а.д. у стечају 49,5 милиона евра на име исплате осигураних депозита и 

трошкова процеса исплате. Кретање расположивог стања новчаних средстава Фонда у 

милионима евра за измирење законских обавеза од дана ступања на снагу Закона о осигурању 

депозита до краја 2015. године графички се представља на следећи начин:  
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1.6.1. Улагања средстава Фонда за осигурање депозита 

 

Расположива средства Фонда се од априла 2015. године улажу на начин регулисан чланом 7. 

Закона о осигурању депозита, а у складу са Инвестиционом политиком улагања средстава 

Фонда која је усвојена 7.5.2015. године на бази Смерница за вођење инвестиционе политике 

добијених од НБС и на основу Процедуре за доношење одлука о улагању средстава Фонда 

бр.130/15 од 7.5.2015. године, применом принципа сигурности, ликвидности и 

профитабилности, као и правила за управљање девизним резервама земље.  

 

- Динарска средства Агенције – Фонда за осигурање депозита прикупљена по основу 

премије осигурања депозита и по другим основама у складу са чланом 6. став 2. Закона, 

улажу се у дужничке хартије од вредности које издаје Република Србија или НБС у складу 

с прописима који регулишу услове куповине и продаје дужничких хартија од вредности; 

- Девизна средства Агенције – Фонда прикупљена по основу премије осигурања депозита и 

по другим основама у складу са чланом 6. став 2. Закона,улажу се у складу са Смерницама 

за улагање средстава Фонда, а на основу закљученог Уговора са НБС о регулисању 

међусобних односа у вези са управљањем девизним средствима Агенције – Фонда, по коме 

НБС, у име, за рачун и по налогу Агенције, врши улагање средстава Фонда у ино-хартије 

од вредности и у ино-депозите, а у свему у складу с политиком управљања девизним 

резервама. 

 

У складу са одлуком Извршног одбора НБС о обрачуну, наплати и плаћању камате на девизна 

средства појединих ималаца девизних рачуна код НБС (ИО бр. 37 од 11. маја 2015. године), на 

предлог НБС и сагласно Одлуци Управног одбора Агенције од 27.8.2015. године, закључен је 

нови Уговор између Агенције и НБС (Г.бр. 6454 од 2.9.2015. године) којим се регулишу 

међусобни односи у вези са отварањем и вођењем девизног рачуна Агенције код НБС и 

управљањем девизним средствима Агенције – Фонда.  

 

Сагласно новом Уговору, НБС на девизна средства Фонда обрачунава/плаћа/наплаћује камату 

у износу који оствари пласманом тих средстава према налогу Агенције у депозите по виђењу 

и орочене депозите, а на девизна средства која се пласирају у ХоВ обрачунава финансијски 

приход и расход након продаје и наплате тих ХоВ и за износ тог прихода, односно расхода 

одобрава, односно задужује рачун Фонда. 

 

У току извештајне године, сагласно динамици наплате девизне редовне и ванредне премије 

осигурања и прилива по основу транше кредита Светске банке која је повучена у децембру 
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2014. године, вршено је инвестирање расположивих девизних средстава Фонда преко НБС, у 

ино депозите (ликвидносни портфолио). Стање уложених девизних средстава у ино депозите 

у јануару 2015. године било је 91,1 милион евра, а стање ино депозита на крају године је било 

138,5 милиона евра. Просечно дневно стање орочених средстава код ино банака било је 103,93 

милиона евра, а просечна остварена каматна стопа
24

 износи 0,01%, (остварен прилив по 

основу камате на уложена средства у износу 0,01 милион евра), док просечна рочност износи 

5,5 месеци.   

 

У току извештајне године, сагласно динамици прилива динарских средстава вршено је 

инвестирање преко брокера Комерцијалне банке а.д. Београд, са којом су закључени уговори о 

обављању брокерско-дилерских послова, будући да ова банка, такође, води наменске рачуне 

за сервисирање купопродаје домаћих ХоВ. 

 

Тржишна вредност динарског портфолија ХоВ на крају 2015. године износи 2,98 милијарди 

динара што је за 77,58 милиона динара више од тржишне вредности уложених средстава на 

дан куповине. Средства су уложена у ХоВ рочности до 53 недеље. Просечна остварена стопа 

приноса у 2015. године износи 3,2% (остварен прилив на уложена средства износи 0,44 

милион евра)  

 

Структура Фонда на дан 31.12.2015. године и промене у току 2015. године дају се у следећој 

табели: 
      

 у милионима евра 

Р. бр. Врста улагања 

Стање на 

дан 

31.12.2014.  

Стање на дан 

31.12.2015.  

Промена 

стања у 

2015.  

1. Државни записи  Републике Србије 8,02 24,55 16,53 

2. Ино депозити 0,00 138,50 138,50 

3. Потраживања на име оснивања Нове 

Агробанке а.д. Београд 
5,00 5,00 5,00 

4. Потраживања на име исплате осигураних 

депозита Универзал банке а.д. Београд у 

стечају 

66,86 49,50 - 17,36 

5. Средства на девизном рачуну 81,39 48,77 -32,62 

6. Средства на динарском рачуну 0,005 2,72 -2,72 

УКУПНО: 161,27 269,09 107,82 

 

 

1.7. Ангажовање средстава Фонда у поступку исплате осигураних депозита 

Универзал банке а.д. Београд у стечају 

 

Дана 3.2.2014. године Привредни суд у Београду је донео Решење о отварању поступка стечаја 

над Универзал банком а.д. Београд након чега је активиран систем осигурања депозита 

сагласно одредбама Закона о осигурању депозита(«Сл. гласник РС» бр. 61/05, 116/08 и 91/10). 

Дана 4.2.2014. године, Агенција је као надлежна институција отпочела исплату осигураних 

депозита физичких лица, предузетника, малих и средњих правних лица до висине осигураног 

износа од 50.000 евра по депоненту, након пребијања њихових укупних депозита са доспелим 

обавезама. 

 

                                                 
24 

У јануару 2015. године је била 0,04%, а почев од априла 2015. године је износила 0,00%.  
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Имајући у виду то да Фонд није располагао средствима за исплату осигураних износа 

депонентима Универзал банке а.д. Београд у стечају, Република Србија је обезбедила 

позајмицу Агенцији на име средстава неопходних за попуну Фонда за осигурање депозита. 

Уговором између Републике Србије и Агенције за те намене су обезбеђена средства у износу 

од 1,8 милијарди динара и 70 милиона евра, и то издавањем дугорочних државних хартија од 

вредности.  

 

По основу повраћаја позајмице од Републике Србије обезбеђених за исплату осигураних 

депозита Универзал банке а.д. Београд у стечају, из Фонда је укупно исплаћено 1,89 

милијарди динара и 72,16 милиона евра, са свим припадајућим каматама. Закључно са 

15.12.2014. године, обавеза Фонда према Републици Србији по основу исплате осигураних 

депозита Универзал банке а.д. Београд у стечају,измирена је у целости. 

 

На основу Захтева за надокнаду средстава бр. 774-1 од 3.4.2014. године, Допуне Захтева бр. 

1545/14 од 30.7.2014. године и Допуне Захтева бр.2487/14 од 31.12.2014. године које је 

Агенција поднела Универзал банци а.д. Београд у стечају и сагласно Записнику о 

усаглашавању финалне базе података о депонентима Универзал банке а.д. Београд у стечају, 

за исплату осигураног износа депозита који је сачињен дана 31.12.2015. године, укупна 

утврђена потраживања Агенције износе 1.918,36 милијарди динара и 69,42 милиона евра 

(укупно 85,96 милиона евра)
25

. 

 

Следи преглед укупних утврђених потраживања Агенције по основу исплате осигураних 

депозита и трошкова процеса исплате Универзал банке а.д. Београд у стечају:  

 

Р. бр. Структура потраживања 

               

Потраживање  

              у динарима 

               Потраживање  

                у еврима 

1. Записник о усаглашавању финалне базе 

података УББ на дан 31.12.2015.  
1.828.325.726 67.259.749 

2. Камата по основу обезбеђења допунских 

средстава РС 
89.912.913 2.160.141 

3. Трошак по основу реализације преноса 

девизних средстава БПШ 
124.125 

 

4. Накнада БПШ по основу ивршења посла 

исплате осигураних депозита  
1,00 

  УКУПНО: 1.918.362.765 69.419.892 

 

Сагласно члану 16. став 2. Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање 

(„Службени гласник РС“, бр. 61/05, 116/08 и 91/10),  односно члану 19., став 1. тачка 6) Закона 

о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање („Службени гласник РС“, бр. 

14/2015), Универзал банка а.д. Београду стечају на терет стечајне масе, као трошкове 

поступка, а пре намирења стечајних поверилаца, на рачун Фонда исплаћује потраживања 

Агенције по основу исплате осигураних износа депозита заједно с трошковима које Агенција 

има у поступку исплате осигураних депозита.  

 

Од укупне конституисане обавезе по основу исплате осигураних депозита, Универзал банка 

а.д. Београд у стечају је закључно са 31.12.2015. године, на рачун Фонда пренела укупно 1,83 

милијарди динара и 20,7 милиона евра (укупно 36,46 милиона евра)
26

, од чега је у 2014. 

                                                 
25 

Примењен је курс 1 евро = 115,9378 динара, на дан 3.2.2014. године.
 

26 
Примењен је курс 1 евро = 115,9378 динара, на дан 3.2.2014. године. 
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години пребачено 6,2 милиона евра и 1,5 милијарди динара, док је у 2015. години  пребачено 

14,5 милиона евра и 327,6 милиона динара. 

 

42%

58%

Проценат наплате потраживања Агенције из 

стечајне масе УББ

наплаћено из стечајне масе УББ преостало за наплату од УББ

 
 

Средства која је Универзал банка а.д. у стечају дана 28.12.2015. године пребацила на рачун 

Фонда по основу обавезе за исплату осигураних депозита у износу 14,5 милиона евра и 327,6 

милиона динара (укупно 17,32 милиона евра) искоришћена су за затварање дела обавезе по 

основу исплате осигураних износа депозита као и обавеза на име камате коју је Агенција 

платила Републици Србији за средства обезбеђена из буџета Републике Србије за попуну 

Фонда. 
у милионима евра 

Р.бр. 
Потраживања Агенције за осигурање 

депозита 

Стање на дан  

31.12.2014.  

Стање на дан  

31.12.2015.  

1. 
Записник о усаглашавању финалне базе 

података УББ на дан 31.12.2015. 
63,92 49,50 

2. 
Камата по основу обезбеђења допунских 

средстава РС 
2,94 0,00 

3. 
Трошак по основу реализације преноса 

девизних средстава БПШ 
0,001 0,001 

  УКУПНО: 66,86 49,50 

 

Узимајући у обзир износ измирених потраживања, укупна потраживања Агенције на име 

исплате осигураних депозита и трошкова исплате од Универзал банке а.д. у стечају са стањем 

на дан  31.12.2015. године износе 90,76 милиона динара и 48,72 милиона евра. 

 

 

1.7.1. Процес исплате осигураних депозита Универзал банке а.д. Београд у стечају  

Процес исплате осигураног износа депозита за депоненте Универзал банка а.д. Београд у 

стечају (у даљем тексту: Банка у стечају) организује се и спроводи према Процедури исплате 

бр. 310-1 од 3.2.2014. године.  

Према процедури за избор банке исплатиоца, Управни одбор Агенције, дана 1.2.2014. године 

донео Одлуку О.бр. ОД-53/14, да послове исплате осигураних депозита Банке у стечају, 

обавља Банка Поштанска штедионица а.д. Београд (у даљем тексту: Банка исплатилац). 

Агенција за осигурање депозита је са Банком исплатиоцем дана 3.2.2014. године закључила 

Уговор о обављању послова исплате осигураних депозита Универзал банке а.д. Београд у 
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стечају. Исплата осигураних депозита Банке у стечају започета је преко Банке исплатиоца 

дана 4.2.2014. године и трајаће до 2.2.2017. године.  

У Бази за исплату са стањем на дан 31.12.2015. године се налазило 50.905 депонената који 

имају право на исплату осигураног износа депозита (од тога су 90% физичка лица, а 10% 

правна лица) не узимајући у обзир 15.396 депонената чије је нето потраживање по основу 

осигураног износа депозита мање од 100,00 динара, па су сви ти појединачни износи сагласно 

Процедури исплате осигураних депозита једнократно приходовани од стране Банке у стечају 

у укупном износу од 6.072,94 евра.  

 

Сагласно Записнику о усаглашавању финалне базе података о депонентима банке у стечају за 

исплату осигураног износа депозита који је сачињен дана 31.12.2015. године, укупан износ за 

исплату по основу динарских и девизних осигураних депозита утврђен је у износу од 1.828,33 

милиона динара и 67,26 милиона евра, што је укупно за исплату 83,03 милиона евра
27

. 

 

Преглед Базе за исплату према осигураним категоријама са стањем на 31.12.2015.године: 

   

Категорије депонената 
      За исплату   

       у динарима 

           За исплату   

           у еврима 

Број  

депонената 

Физичка лица 703.013.014 65.371.105 45.839 

Предузетници 148.145.224 73.064 2.431 

Мала правна лица 859.674.397 1.477.831 2.471 

Средња правна лица 117.493.090 337.747 164 

УКУПНО 1.828.325.726 67.259.749 50.905 

 

У складу са Процедуром исплате, у оквиру категорије мала правна лица сврстани су остали 

депоненти (укупно 401 депонент) који имају право на исплату осигураног износа депозита, а 

који сагласно Закону о рачуноводству немају ознаку величине: кућни савети, регистрована 

пољопривредна газдинства, верска удружења и удружења грађана, синдикалне организације, 

као и спортски клубови и привредни субјекти у стечају и ликвидацији који се према закону 

којим се уређује рачуноводство разврставају у мала правна лица. 

 

Универзал Банка а.д. Београд у стечају има 372 клијента (правних и физичких лица са 

укупним износом од 18,67 милиона евра) који имају износе преко осигуране суме од 50.000 

евра, и то 274 физичких лица у укупном износу од 4,54 милиона евра, и 98 правних лица у 

укупном износу од 14,11 милиона евра који ће се намирити у стечајном поступку као први 

исплатни ред поверилаца. 

 

Закључно с 31.12.2015. године у односу на стање према финалној бази на дан  31.12.2015. 

године (износ 83,03 милиона евра; односно 1.828,33 милиона динара и 67,26 милиона евра) по 

основу динарских и девизних осигураних депозита исплаћено је 34.189 депонената, односно 

укупно 81,94 милиона евра (1.785,3 милиона динара и 66,5 милиона евра), што представља 

98,7% укупне обавезе на име осигураних износа депозита. 

 

 

 

 

 

                                                 
27 

Примењен је курс 1 евро = 115,9378 динара, на дан 3.2.2014. године. 
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Преглед извршених исплата по категоријама депонената са стањем на дан 31.12.2015.године: 

 

Осигуране категорије 
Исплаћено 

динара 

Исплаћено 

евра 

Исплаћено 

укупно депонената 

Физичка лица 664.959.760 63.989.727 30.545 

Средња предузећа 115.668.955 336.328 116 

Мала предузећа 852.374.131 1.439.836 1.634 

Предузетници 145.730.892 72.264 1.446 

Укупно 2014. 1.778.733.738 65.838.155 33.741 

Физичка лица 3.960.780 694.819 389 

Средња предузећа 176.088 418 5 

Мала предузећа 2.109.229 10.620 39 

Предузетници 324.080 0 15 

Укупно 2015. 6.570.207 705.857 448 

Физичка лица 668.920.540 64.684.546 30.934 

Средња предузећа 115.845.043 336.746 121 

Мала предузећа 854.483.360 1.450.456 1.673 

Предузетници 146.054.972 72.264 1.461 

Укупно  2014. и 2015. 1.785.303.945 66.544.012 34.189 

 

Током 2015. године исплаћено је свега 448 депонената у укупном износу од 6,57 милиона 

динара и 705,8 хиљада евра (од чега је у првом и другом кварталу исплаћено 4,26 милиона 

динара и 366,5 хиљада евра, док је у трећем и четвртом кварталу исплаћено 2,31 милиона 

динара и 339,3 хиљада евра).  

 

Према подацима са стањем на дан 31.12.2015. године, 16.716 депонената и даље није поднело 

захтев за исплату осигураног депозита код банке исплатиоца, што подразумева да је за 

исплату  преостало још 43,2 милиона динара и 0,7 милиона евра (укупно 1,1 милион евра).  

 

Преглед неисплаћених депонената према висини депозита са стањем на дан 

31.12.2015.године: 

 

Опис Број депоненета 
Неисплаћено  

у динарима 

Неисплаћено  

у еврима 

<10 евра 10.802 3.703.471 8.988 

10-100 евра 4.688 9.830.331 64.514 

100-1000 евра 1.114 18.814.175 113.452 

>1000 евра 112 10.673.809 528.790 

УКУПНО 16.716 43.021.786 715.746 

 

 

1.7.2. Поступак решавања рекламација депонената Универзал банке а.д. Београд у 

стечају 

 

У периоду трајања исплате осигураних износа депозита, поступак отклањања нерегуларности 

у бази података за исплату осигураних износа врши се решавањем рекламације депонента на 

податке из базе у вези с остваривањем права на осигурани износ депозита и сматра се сталном 

обавезом Универзал банке а.д. Београд у стечају и Банке исплатиоца у периоду од 3 године од 
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отварања стечајног поступка. Депонент рекламацију подноси Банци у стечају, која је 

прослеђује Агенцији на сагласност, а Агенција Банци исплатиоцу доставља захтев за измену 

консолидоване базе података и прослеђује извршену измену у електронском облику. 

 

За сваку примопредају измене базе података о депонентима у електронској форми саставља се 

Записник о усаглашавању финалне базе података о депонентима Универзал банке а.д. Београд 

у стечају за исплату осигураног износа депозита, и то након усаглашавања стања укупних 

депозита и доспелих обавеза код Агенције, БПШ и Банке у стечају.  

 

Сагласно изменама аналитичких података о депозитима и доспелим обавезама у Бази за 

исплату по основу позитивно решених рекламација у 2015. години, извршено је усаглашавање 

финалне базе података о депонетима (Б3) Универзал банке а.д. Београд у стечају са стањем на 

дан 31.12.2015. године којом је утврђено право на исплату осигураног износа депозита 

депоненета Банке у стечају у износу од 1.828,33 милиона динара и 67,26 милиона евра 

(повећање од 0,7 милиона динара и смањење 0,04 милиона евра у односу на базу за исплату са 

стањем на дан 31.12.2014. године). 

 
у милионима  

Право на исплату 
Стање на дан 

31.12.2014. 

Стање на дан 

31.12.2015. 

Промена стања  

у 2015. 

  динара евра динара евра динара евра 

База за исплату осигураних 

депозита 
1.827,6 67,29 1.828,3 67,26 0,07 -0,04 

 

1.7.3. Контрола исплатне документације депонената Универзал банке а.д. Београд, у 

стечају по основу исплате осигураних депозита 

 

Агенција обавља послове контроле исплатне документације осигураног износа депозита 

депонената Универзал банке а.д. Београд у стечају. Исплатна документација била је обавезна 

пратећа документација у пословима исплате осигураних депозита, које је обављала Банка 

исплатилац.  

 

До 31.12.2015. године прегледано је укупно 33.535 досијеа у укупном износу од 1,77 

милијарди динара и 65,9 милиона евра. Oд тога 3.196 досијеа правних лица закључно са 

датумом исплате 31.12.2015.године и 30.339 досијеа физичких лица закључно са датумом 

исплате 31.12.2015. године. Закључно са 31.12.2015. године није достављено укупно 654 

досијеа, од тога се 61 досије односи на правна лица, а 593 на физичка лица.  

 

 

1.8. Информативна кампања у вези с осигурањем депозита 

 

У циљу упознавања најшире јавности с концепцијом и циљевима система осигурања 

депозита, посебно ради давања одговарајућих информација у циљу заштите депозитног 

потенцијала, банкама се дистрибуира штампани информативни материјал у виду брошура и 

постера с основним појмовима и карактеристикама система осигурања депозита. Према 

исказаним потребама и захтевима банака, води се рачуна да сви пунктови који у 

организационој шеми банке раде са депонентима располажу потребном количином брошура и 

постера.  

 



Извештај о раду за 2015. годину                                                                                         

_________________________________________________________________________________________________ 

 

53 

 

Имајући у виду то да се од 1.4.2015. године примењује нови Закон о осигурању депозита, 

банке су обавештене да повуку претходно достављене брошуре и да дистрибуирају нове у 

којима је извршено усаглашавање текста. Укупна количина нових брошура износи 900.000 

комада на нивоу целог банкарског сектора. 

 

Будући да су у складу са критеријумима из члана 19. Закона, банке дужне да депонентима и 

заинтересованим лицима пруже информације о осигурању депозита, а посебно информације о 

висини и начину исплате осигураног износа, Агенција је усвојила нов Правилник о начину 

пружања и садржини информација о осигурању депозита које банке дају клијентима (у даљем 

тексту: Правилник) сагласно изменама закона. 

 

Према члану 8. Правилника, све банке чланице система за осигурање депозита су дужне да 

организују обуку банкарских службеника задужених за рад с клијентима тако да они могу 

тачно и прецизно да одговоре на питања клијената у вези с осигурањем депозита.  

 

С тим у вези, а поступајући у складу с радним закључком Управног одбора Агенције за 

осигурање депозита, донетим на 9. седници одржаној 4.11.2015. године, Агенција је дана 

4.12.2015. године упутила допис свим банкама и члановима њихових извршних одбора, да 

одреде запослене у чијој је надлежности рад са становништвом који ће присуствовати 

састанцима планираним у циљу утврђивања начина на који ће Агенција учествовати у 

едукацији банкарских службеника из области осигурања депозита у наредном периоду. 

Састанци с представницима банака на наведену тему били су планирани за јануар 2016. 

године. 

 

 

1.9. Међународне активности у вези с обављањем делатности осигурања депозита 

 

1.9.1. Европски форум институција за осигурање депозита – EFDI 

 

Агенција је од новембра 2004. године члан Европског форума институција за осигурање 

депозита (European Forum of Deposit Insurers – EFDI) и активно доприноси раду те 

организације кроз учествовање на годишњој скупштини, конференцијама и семинарима које 

организује, као и кроз размену мишљења и искустава с осталим чланицама. EFDI тренутно 

има 56 чланова. 

 

Међународна конференција EFDI, под називом „У сусрет финансијској стабилности“ (Sailing 

towards Financial Stability), у организацији Државне агенције за осигурање штедних улога и 

санацију банака Хрватске, одржана је 3.9.2015. године у Дубровнику. Учествовало је 130 

делегата из 45 земаља, као и представници институција чланица Међународног удружења 

институција за осигурање депозита (International Association of Deposit Insurers - IADI), 

Светске банке, EBRD и других међународних и домаћих институција (Хрватске народне 

банке, домаћих банака итд). Главна тема конференције била је усклађивање домаћег 

законодавства са Директивом ЕУ о системима осигурања депозита и Директивом ЕУ о 

опоравку и реструктурирању банака. На конференцији је у оквиру званичног програма 

представљен нови законски оквир за реструктурирање банака у Републици Србији, као и 

измењени мандат Агенције за осигурање депозита. Објашњена је улога Агенције у процесу 

реструктурирања, посебно у смислу обезбеђивања средстава и давања необавезујућег 

мишљења на налазе теста најмањег трошка. Дат је преглед интервенција Фонда од 2012. 

године до сада и појашњени напори Агенције да обезбеди додатна средства за попуну Фонда.  
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1.9.2. Међународно удружење институција за осигурање депозита - IADI 

 

Агенција је 2011. године постала члан IADI, које окупља 80 институција за осигурање 

депозита из 77 јурисдикција из целог света, као и представнике Светске банке, Међународног 

монетарног фонда и Европске комисије.  

  

1.9.3. Сарадња са другим институцијама за осигурање депозита и семинари  

 

Представници Агенције су учествовали на два регионална састанка балканских земаља. Први 

састанак је одржан у марту 2015. године на иницијативу Државне агенције за осигурање 

штедних улога и санацију банака Републике Хрватске (ДАБ) ради размене искустава и 

унапређивања сарадње између система за осигурање депозита у региону. Осим представника 

Хрватске и Србије, учешће су узели представници институција за осигурање депозита Босне и 

Херцеговине, Македоније, Црне Горе и Албаније. Присутни су представили рад својих 

институција колегама из региона и упознали их с постигнутим степеном усаглашености 

правних оквира с регулативом Европске Уније. Том приликом идентификован је низ 

заједничких проблема с којима се системи осигурања депозита у региону сусрећу, те је, у 

циљу њиховог решавања, препозната потреба за успостављањем међусобне формалне 

сарадње. 

 

Други састанак, у новембру месецу је организовала Агенција за осигурање депозита Босне и 

Херцеговине у циљу размене искуства које се превасходно односи на улогу локалних система 

за осигурање депозита у реструктурирању банака и на усклађивање правног оквира из области 

реструктурирања банака са важећим директивама ЕУ, а имајући у виду да се заједничким 

активностимa на нивоу региона може допринети решавању конкретних проблема земаља 

понаособ. Осим представника земље домаћина, састанку су присуствовали представници 

институција за осигурање депозита Хрватске, Македоније, Црне Горе и Албаније. 

Представници Агенције су представили нови правни оквир којим је успостављен институт за 

решавање проблематичних банака у Србији као и усклађеност законске регулативе из области 

реструктурирања банака с Директивом ЕУ, уз осврт на измене у мандату Агенције у 

решавању проблематичних банака у односу на претходни законски оквир.  

 

Представници Агенције су у Варшави, у периоду 25 – 27. фебруара 2015. године учествовали 

на семинару под називом „Изазови европских система осигурања депозита у вези с питањима 

финансирања, инвестирања и исплате“. Семинар је организован од стране Светске банке и 

Фонда за гаранцију депозита Пољске. Обрађене су теме: начин финансирања система 

осигурања депозита у Европи, пракса у инвестирању средстава фонда осигурања депозита и 

представљене су процедуре исплате осигураних депозита. 

 

На редовном годишњем семинару о пословању банака са становништвом, који је одржан уочи 

Дана штедње на Палићу у организацији Удружења банака Србије, у периоду 21-23.10.2015. 

године, учешће су узели и представници Агенције који су имали излагање на тему „Систем 

осигурања депозита према новом законском оквиру“. Укратко је представљен правни оквир и 

дата кратка информација о делатности Агенције, након чега су учесници упознати с новинама 

које су садржане у новом Закону о осигурању депозита у односу на претходни закон, а тичу се 

обрачуна осигураног износа, циљног износа Фонда, максималне редовне премије, рока за 

почетак исплате осигураног износа, као и коришћења средстава Фонда. 
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2.  Заштита инвеститора 
 

2.1. Законска регулатива у вези са заштитом инвеститора 

 
Законом о тржишту капитала (у даљем тексту: Закон)

28
 регулисани су сврха Фонда за заштиту 

инвеститора (у даљем тексту: Фонд), организовање и управљање Фондом, чланство у Фонду, 

допринос Фонду, средства Фонда, осигурање, потраживања и управљање потраживањима 

клијената чланова Фонда. 

 

Сврха Фонда је заштита инвеститора чија су средства или финансијски инструменти 

изложени ризику у случају стечаја члана Фонда. Чланство у Фонду обавезно је за следеће 

институције: 

  

- инвестиционо друштво које обавља услуге портфолио менаџмента и чувања и 

администрирања финансијских инструмената за рачун клијената, 

- кредитну институцију која обавља услуге чувања и администрирања финансијских 

инструмената за рачун клијената, 

- друштво за управљање када пружа услуге инвестиционог саветовања и услуге управљања 

портфолиом клијентима који нису инвестициони фондови, као и када је овлашћено да 

држи новчана средства и финансијске инструменте клијената. 

 

Средства Фонда састоје се од доприноса чланова Фонда, потраживања наплаћених у 

стечајним поступцима над чланом Фонда и прихода од улагања средстава Фонда. Под 

доприносима чланова Фонда сматрају се иницијални допринос и редовни допринос. 

Иницијални допринос износи 5.000 евра у динарској противвредности. Редовни допринос 

Фонду утврђује се на основу процента који се примењује на остварене приходе од активности 

и услуга по основу којих друштва постају чланови Фонда, односно по основу управљања 

портфолиом и по основу чувања и администрирања финансијским инструментима за рачун 

клијената, укључујући чување инструмената и с тим повезане услуге, као што је 

администрирање новчаним средствима и колатералом, као фиксни допринос или комбинација 

ова два основа, у складу с актом Комисије за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија) 

и актом организатора Фонда који одобрава Комисија. Обрачун, начин и рокови уплате 

редовног доприноса чланова Фонда ближе су регулисани Правилником о Фонду за заштиту 

инвеститора (у даљем тексту: Правилник),
29

 Правилима пословањa организатора Фонда за 

заштиту инвеститора (у даљем тексту: Правила),
30

 као и Упутством о обрачуну, начину и 

роковима уплате редовног доприноса чланова Фонда за заштиту инвеститора.
31

  

 

Такође, Правилником су прецизније прописане одредбе које се односе на пословање Фонда. 

Члан 4. Правилника прописује да Правила нарочито садрже:  

 

- поступак пријема у чланство и престанка чланства у Фонду,  

- начин обрачуна и уплате доприноса Фонду,  

- начин утврђивања накнаде за управљање Фондом и услови њеног плаћања,  

- начин доношења одлуке о управљању средствима Фонда,  

- начин и поступци за исплату одштетних захтева клијената према члану Фонда,  

- начин и поступак обављања надзора над извршавањем обавеза члана Фонда.  

                                                 
28

 „Службени гласник РС“, број 31/11. 
29

 „Службени гласник РС“, број 44/12. 
30

 „Службени гласник РС“, број 81/12 и 83/12-испр. 
31

 „Службени гласник РС“, број 81/12. 
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Дана 1.4.2015. године, ступио је на снагу нови Закон о Агенцији за осигурање депозита
32

 који, 

између осталог, чланом 2. ставом 2. тачком 3) прописује да Агенција организује Фонд за 

заштиту инвеститора у складу са Законом о тржишту капитала. Истовремено, ступањем на 

снагу новог Закона о осигурању депозита
33

 чланом 2. тачком 6) подтачком (6) прописано је да 

су средства инвеститора, заштићена у складу са Законом о тржишту капитала, односно 

новчана потраживања у динарима која члан Фонда за заштиту инвеститора дугује клијенту 

или која припадају клијенту, настала по основу обављања инвестиционих услуга и активности 

из одредбе члана 134. став 1. овог закона, искључена из категорије осигураних депозита. 

 

У складу са наведеним, а узимајући у обзир искуство из праксе у примени Правила, као и 

жељу да се ефикасније и ефективније обавља делатност заштите инвеститора, извршена је 

измена Правила на следећи начин: 

 

- У члану 3. увођењем нове тачке 5) прецизније су дефинисана новчана средства клијената 

која подлежу заштити у складу са Законом; 

- У члану 13. ради усклађивања рокова за доношење релевантних аката из области заштите 

инвеститора, прописано је да Организатор Фонда, најкасније до 30. новембра текуће 

године,  доноси одлуку о висини редовног доприноса, за наредну годину коју одобрава 

Комисија; 

- У члану 18. извршено је усклађивање рокова за доношење релевантних аката из области 

заштите инвеститора на начин да се износ накнаде утврђује до 30. новембра текуће године 

за наредну годину; 

- У члану 21. брисане су одредбе које се односе на потраживања по основу заједничких 

рачуна два или више лица с обзиром на то да се из Закона о платном промету и Закона о 

девизном пословању, као и подзаконских аката Народне банке Србије који регулишу начин 

и услове отварања и вођења рачуна клијената, изводи закључак да један рачун може имати 

само једног власника, правно или физичко лице. 

- У члану 24. извршена је промена на начин да се у поступку утврђивања осигураних износа 

потраживања, осим овлашћеног ревизора могу ангажовати и друга стручна лица, 

превасходно када је осигурани случај наступио код брокерско-дилерског друштва члана 

Фонда; 

- У члану 25. прецизније су одређени услови када дивиденда улази у обрачун осигураног 

износа потраживања на начин да се обрачун дивиденде укључује у осигурани износ 

потраживања клијената само ако члан Фонда није извршио пренос средстава на рачун 

клијената на дан салдирања трансакције средстава уплаћених, по овом основу, од стране 

Централног регистра клиринга и депоа хартија од вредности; 

- У члану 26. брисане су одредбе које се односе на исплату власника заједничких рачуна 

узимајући у обзир да такви рачуни нису могући. 

 

Ради олакшаног поступања у примени аката који регулишу област заштите инвеститора, 

Управни одбор Агенције, на својој 8. седници, одржаној 15.10.2015. године, донео је нова 

Правила пословања организатора Фонда за заштиту инвеститора.
34

 

 

Упутство о обрачуну, начину и роковима уплате редовног доприноса чланова Фонда за 

заштиту инвеститора (у даљем тексту: Упутство), између осталог, прописује следеће: 
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 „Службени гласник РС“, број 14/15. 
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 „Службени гласник РС“, број 14/15. 
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- обавезу чланова Фонда да уплаћују редовни допринос за свако тромесечје почевши од дана 

пријема у чланство; 

- редовни тромесечни допринос, који може да се састоји од: 

 

1. Варијабилног дела који представља проценат укупних прихода остварених по 

основу следећих активности и услуга: 

(a) управљање портфолиом и 

(b) чување и администрирање финансијским инструментима за рачун 

клијената, укључујући чување инструмената и с тим повезане услуге, као 

што је администрирање новчаним средствима и колатералом; и/или 

2. Фиксног дела доприноса који се обрачунава у односу на активност клијента, као и 

број и вредност трансакција по основу наведених активности и услуга. 

 

- износ редовног доприноса који је променљив, а организатор Фонда га одређује узимајући у 

обзир кретања на тржишту капитала, изложеност ризику Фонда, финансијску стабилност 

чланова Фонда и друге релевантне параметре; 

- обавезу организатора Фонда да најкасније до 31. октобра текуће године донесе одлуку о 

висини редовног доприноса за наредну годину (први обрачунски период за који ће се 

обрачунавати редовни допринос је период од дана добијања дозволе за рад организатора 

Фонда до 30.6.2012. године); 

- обавезу и рок за уплату редовног доприноса. Уколико се редовни допринос не уплати у 

року или се не уплати у целости, зарачунава се законска затезна камата; 

- обавезу члана Фонда да организатору Фонда, ради обрачуна редовног доприноса, доставља 

месечне податке у форми која је саставни део упутства. 

 

Чланом 13. нових Правила сада је прописано да Организатор Фонда, најкасније до 30. 

новембра текуће године, доноси одлуку о висини редовног доприноса за наредну годину, коју 

одобрава Комисија. Ради усклађивања рокова за доношење релевантних аката из области 

заштите инвеститора извршена је измена члана 3. постојећег Упутства.  

 

Такође, увођењем новог става (сада став 3. у члану 4) постојећег Упутства прецизирано је да 

се извештаји ЗИ01 достављају електронском поштом.  

 

Имајући у виду наведено, а ради олакшаног поступања у примени аката, Управни одбор 

Агенције, на својој 10. седници, одржаној 13.11.2015. године, донео је нов Правилник о 

обрачуну, начину и роковима уплате редовног доприноса чланова Фонда за заштиту 

инвеститора.
35

  

  

У складу са законским прописима, организатор Фонда наплаћује накнаду за управљање 

Фондом. Износ накнаде и услове њеног плаћања прописује организатор Фонда актом који 

одобрава Комисија. Правилник о Фонду за заштиту инвеститора
36

 прописује да су чланови 

Фонда дужни да плаћају накнаду за управљање Фондом.  

 

Сагласно одредбама Закона, осигурани случај подразумева случајеве када је над чланом 

Фонда отворен стечајни поступак и када је Комисија утврдила да је члан Фонда у 

немогућности да испуни своје доспеле обавезе према клијентима, а не постоје изгледи да ће се 

околности у догледно време значајно променити. Уколико настане осигурани случај, новчана 

потраживања клијената у динарима и потраживања клијената за повраћај финансијских 
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 „Службени гласник РС“, бр. 97/15. 
36
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инструмената, осигурана су до вредности од 20.000 евра у динарској противвредности, по 

клијенту члана Фонда. 

  

Такође, Законом су дефинисани рокови за подношење захтева за потраживање клијената, као 

и рок за исплату потраживања. Организатор Фонда одређује рок у коме су клијенти дужни да 

поднесу захтев за своја потраживања који не може бити дужи од 5 месеци од дана доношења 

судске одлуке о покретању стечајног поступка над чланом Фонда или утврђивања околности 

од стране Комисије да је члан Фонда у немогућности да испуни своје доспеле обавезе према 

клијентима, а не постоје изгледи да ће се околности у догледно време значајно променити. 

Изузетно, уколико је клијент спречен да поднесе захтев, рок се продужава на годину дана. 

Законом је прописано да рок за исплату потраживања од стране Фонда не може бити дужи од 

3 месеца од дана утврђивања права на исплату, односно дана утврђивања износа 

потраживања. Изузетно, Фонд може поднети захтев Комисији за продужење овог рока за још 

3 месеца. У случају да Фонд изврши плаћање по основу заштићених потраживања клијената 

члана Фонда, Фонд има право првенства наплате у поступку стечаја, односно ликвидације. 

 

Надлежности организатора Фонда и Комисије Законом су дефинисане на начин да надзор над 

извршењем обавеза члана Фонда врши организатор Фонда који о свим уоченим 

неправилностима и незаконитостима, без одлагања, обавештава Комисију, док надзор над 

управљањем Фондом врши Комисија, која над организатором Фонда има сва овлашћења и 

предузима мере и санкције у складу са Законом. 

 

 
2.2. Институционална сарадња 
 

У процесу приступања Републике Србије Европској Унији, током 2015. године, учешћем у 

Преговарачкој групи надлежној за поглавље 9 - Финансијске услуге, у првом тромесечју 2015. 

године, поред представника Министарства финансија, Народне банке Србије, Комисије за 

хартије од вредности и Канцеларије за европске интеграције, представници Агенције 

учествовали су на састанцима експланаторног и билатералног скрининга одржаним у Бриселу. 

Представници Агенције учествовали су на састанцима Преговарачке групе 9, као и на 

радионици на тему  „Симулација билатералног скрининга Преговарачког поглавља 9 - 

Финансијске услуге“ у организацији Канцеларије за европске интеграције Владе Републике 

Србије и Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ). За потребе процеса европских 

интеграција израђена је презентација система заштите инвеститора у Републици Србији, уз 

пратећу документацију. У презентацији је представљен Закон о тржишту капитала и 

подзаконских аката Агенције – Правила пословања организатора Фонда за заштиту 

инвеститора, с упоредном анализом усаглашености домаћег законодавства са Директивом 

ЕУ/97/9 о системима за заштиту инвеститора.
37

 

 

 
2.3. Чланови Фонда за заштиту инвеститора 
 

На дан 31.12.2014. године, Фонд за заштиту инвеститора бројао је 47 чланова. 

 

Дана 26.3.2015. године, Решењем број 6/0-13-3214/8-14 Комисије банци NLB а.д. Београд 

одузета је дозвола за обављање делатности кастоди послова. С обзиром на то да је ова банка, 

путем чланства у Централном регистру депоа и клиринга хартија од вредности, наставила да 

обавља послове из члана 2. тачка 9) подтачка (1) Закона, банка није искључена из чланства 
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Фонда. Такође, Решењем број 6/0-13-674/10-15 Комисије, од 19.5.2015. године, банци 

Eurobank а.д. Београд одузета је дозвола за обављање делатности кастоди послова. С обзиром 

на то да је предметна банка и овлашћена банка, те да је наставила да обавља послове из члана 

2. тачка 9) подтачка (1) Закона, банка није искључена из чланства Фонда. 

 

У складу са чланом 9. Правила за наведена друштва, у 2015. години престао је статус члана 

Фонда следећим правним лицима: 

 

- брокерско-дилерском друштву OLIMPIA INVEST а.д. Београд, којем је Комисија одузела 

дозволу за обављање делатности инвестиционог друштва Решењем број 6/0-21-3192/78-13 

од 20.4.2015. године; 

- брокерско-дилерском друштву ШУМАДИЈА БРОКЕР а.д. Крагујевац којем је Комисија 

одузела дозволу за обављање делатности брокерско-дилерског друштва Решењем број 6/0-

10-622/16-15 од 15.6.2015. године; 

- брокерско дилерском друштву ЕНЕРГО БРОКЕР а.д. Београд којем је Комисија одузела 

дозволу за обављање делатности инвестиционог друштва Решењем број 6/0-10-2712/13-15 

од 30.10.2015. године. 

 

У складу са чланом 135, тачком 2) Закона (који прописује обавезу приступања у чланство 

Фонда за све кредитне институције које обављају услуге из одредбе члана 2. тачка 9) подтачка 

(1) овог закона, односно чување и администрирање финансијских инструмената за рачун 

клијената, укључујући чување инструмената и с тим повезане услуге, као што је 

администрирање новчаним средствима и колатералом), Агенција је након провере достављене 

документације, а у складу са чланом 8. Правила, издала Потврду о пријему у чланство Фонда 

за заштиту инвеститора следећим правним лицима: 

 

- банци Credit Agricole banka Srbija а.д. Нови Сад дана 19.5.2015. године; 

- банци MTС банка а.д. Београд дана 21.5.5015.године,   

- банци Marfin bank а.д Београд дана 22.5.2015. године,  

- банци Piraeus bank а.д. Београд дана 8.6.2015. године, 

- ProCredit bank а.д. Београд дана 8.6.2015. године и  

- банци OTP BANKA Србија а.д. Нови Сад дана 2.11.2015. године.  

 

Telenor банка а.д. Београд и VTB банка а.д. Београд и даље нису испуниле своју обавезу о 

приступању у чланство Фонда у складу са чланом 135. тачка 2) Закона. 

 

На дан 31.12.2015. године, Фонд је бројао 50 чланова. 

 

 

2.4. Допринос чланова Фонда за заштиту инвеститора 
 
Чланом 136. Закона утврђена је обавеза чланова Фонда да редовно плаћају допринос Фонду. 

Одлуком о износу редовног тромесечног доприноса за 2015. годину, О.бр.ФЗИ 90/14,  

прописано је да организатор Фонда наплаћује редовни тромесечни допринос на следећи 

начин:  

 

- по стопи од 1,20% укупних прихода остварених по основу чувања и администрирања 

финансијским инструментима за рачун клијената, укључујући чување инструмената и с 

тим повезане услуге, као што је администрирање новчаним средствима и колатералом; 

- по стопи од 1% укупних прихода остварених по основу управљања портфолиом. 
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У току 2015. године, по основу редовног тромесечног доприноса укупно је наплаћено 

1.948.989 динара и то: 

 

- по основу управљања портфолиом – 2.600 динара; 

- по основу чувања и администрирања – 1.946.389 динара. 

 

Редовни тромесечни допринос обрачунат је, али не и наплаћен услед блокаде пословног 

рачуна, члану Фонда ATHENA CAPITAL а.д. Београд  у износу од 511 динара. 

 

Такође, редовни тромесечни  допринос у 2015. години није обрачунат за 3 члана Фонда, и то 

за ABC брокер а.д. Београд, Investbroker а.д. Београд и Prudence Capital а.д. Београд. Наиме, по 

подацима које достављају Агенцији, наведени чланови Фонда нису остварили приход по 

основу обављања инвестиционе услуге чувања и администрирања финансијских 

инструмената за рачун клијената, укључујући чување инструмената и с тим повезане услуге, 

као што је администрирање новчаних средстава и колатерала, односно по основу управљања 

портфолиом. Члан Фонда Investbroker а.д. Београд током године није забележио трансакције 

остварене у складу с одредбама Закона, док су чланови Фонда ABC брокер а.д. Београд и 

Prudence Capital а.д. Београд, по достављеним подацима за октобар, новембар и децембар, 

извршили 959 трансакција са 191 осигураним клијентом у вредности од 78.676.355 динара и 

2.124.902 евра, али нису остварили приход по том основу. 

 

Потенцијална обавеза Фонда, у последњем кварталу 2015.године, по основу исплате 

осигураних клијената до максималног осигураног износа од 20.000 евра за ова два члана 

Фонда износила би 3.820.000 евра. 

 

Напомиње се да Агенција нема могућност провере достављених података чланова Фонда. 

 

У складу са чланом 15. Правила на својој 10. седници, одржаној 13.11.2015. године, Управни 

одбор Агенције донео је Одлуку о висини редовног тромесечног доприноса за 2016. годину, 

Обр.ФЗИ 49/15, којом се прописује да Агенција, као организатор Фонда, за 2016. годину 

наплаћује редовни тромесечни допринос на следећи начин: 

 

- 1,20% укупних прихода остварених 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; 

 

- 1% укупних прихода остварених по основу управљања портфолиом. 

 

 

2.5. Средства Фонда за заштиту инвеститора 

 

С обзиром на то да Закон  прописује да се средства Фонда могу улагати у финансијске 

инструменте које издаје Република Србија или Народна банка Србије, дужничке хартије од 

вредности за које гарантује Република Србија или друге финансијске инструменте који доносе 

приход, уз одобрење Комисије. Такође, чланом 15. Правилника Комисије, између осталог, 

прописано је да: 

 

- Организатор Фонда може да улаже средства Фонда у финансијске инструменте прописане 

Законом, а у складу са својом инвестиционом политиком, поштујући принципе сигурности, 

ликвидности и адекватности; 
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- Уколико је за улагање средстава Фонда неопходно одобрење Комисије, Комисија ће дати 

сагласност на одлуку Организатора Фонда о улагању, уколико процени да је таква одлука у 

складу са правилима сигурног и доброг пословања, као и да је заснована на адекватној 

анализи, што подразумева обезбеђивање максималне сигурности и очување ликвидности 

Фонда.  

 

У складу с наведеним, Управни одбор Агенције, на својој 23. седници, одржаној 1.6.2012. 

године, донео је Инвестициону политику за улагање и управљање средствима Фонда за 

заштиту инвеститора, О.бр.ФЗИ-183/12. Током примене наведеног акта уочене су одређене  

непрецизности, као и немогућност примене одређених одредаба. Имајући у виду наведено, 

Управни одбор Агенције, на својој 29. седници, одржаној дана 7.5.2015. године, донео је нову 

Инвестициону политику инвестирања средстава Фонда за заштиту инвеститора којом се 

прецизније уређују: 

 

- врсте финансијских инструмената, које издаје Република Србија, у које се средства Фонда 

могу улагати; 

- услови за промену изворне валуте средстава Фонда при улагању у хартије од вредности на 

начин да такво улагање, узимајући у обзир све трошкове које такво улагање носи, 

обезбеђује приход већи од 2% у односу на приход који би био остварен улагањем 

средстава у изворној валути када на тржишту не постоје расположиве хартије од вредности 

за улагање у изворној валути; 

- други финансијски инструменти, као и услови улагања средства Фонда у ове финансијске 

инструменте; 

- критеријуми за избор најповољније понуде за орочавање средстава Фонда код 

комерцијалних банка. 

 

По основу редовног доприноса, за 2015. годину, средства Фонда увећана су за 1.948.989
38

  

динара, док су по основу остварених камата од улагања средстава увећана за 1.732.878 динара. 

Такође, током 2015.године Фонду је приступило 6 нових чланова те су се средства Фонда по 

основу иницијалног доприноса увећала за 3.618.106 динара. Укупан остварен приход током 

2015. године износи 7.299.973
39

 динара. На дан 31.12.2015. године укупна средства Фонда 

износила су 33.355.907
40

 динара. 

 

 

2.6. Исплате по наступању осигураног случаја 

 

Дана 20.4.2015.године, Комисија је на својој 275. седници одржаној 20.4.2015. године донела 

Решење број 6/0-21-3192/78-13 којим се брокерско-дилерском друштву OLIMPIA INVEST а.д. 

Београд (у даљем тексту: Друштво) одузима дозвола за обављање делатности инвестиционог 

друштва и утврђује да друштво није у могућности да испуни доспеле обавезе у вези са 

финансијским инструментима према својим клијентима. 

 

Сходно наведеном, Обавештењем бр. 6/0-21-3192/99-13 од 20.4.2015. године, Комисија је 

обавестила Агенцију да је предметним решењем утврђено да су код наведеног друштва, члана 

Фонда, наступиле околности из члана 139. став 1 тачка 2) Закона, чиме су се испунили услови 

прописани чланом 4. Правилa о наступању осигураног случаја.  

 

                                                 
38

 Рачунајући и доприносе обрачунате за IV квартал 2015 године, а наплаћене током јануара 2016.године. 
39

 Рачунајући укупне доприносе за 2015. годину. 
40

 Износ је умањен за доприносе наплаћене за последњи квартал 2015. године. 
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Ради исплате одштетних захтева клијената члана Фонда код којег је наступио осигурани 

случај, а у складу са чланом 19. Правила, Агенција је дана 30.4.2015. године у дневним 

новинама Политика објавила Позив клијентима брокерско-дилерског друштва OLIMPIA 

INVEST а.д. Београд да пријаве своја потраживања Агенцији.  

 

Увидом у јавно доступне податке Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) 

утврђено је да је Решењем АПР БД 105307/2014 од 16.12.2014. године регистрована промена 

пословног имена и претежне делатности брокерско-дилерског друштва OLIMPIA INVEST а.д. 

Београд на следећи начин : 

 

- извршена је промена пословног имена из брокерско-дилерско друштво OLIMPIA INVEST 

а.д. Београд у ДРУШТВО ЗА КОНСАЛТИНГ ОЛИМПИА ИНВЕСТ АД БЕОГРАД; 

- извршена је промена претежне делатности и то: брисано је 6612 - Брокерски послови с 

хартијама од вредности и берзанском робом, а уписано је 7022 - Консултантске активности 

у вези с пословањем и осталим управљањем; 

- извршена је промена датума статута; 

- извршена је промена законског заступника; 

- регистрован је нови статут.    

                     

С обзиром на регистроване промене наведеног друштва, јавиле су се одређене недоумице по 

питању чланства овог друштва у Фонду, као и ко покреће стечај у овом случају. Такође, с 

обзиром на непотпуну примену члана 209. Закона, у случају исплате клијената Друштва од 

стране Фонда, поставља се питање на који начин, односно применом којих правних института 

ће се Фонд намирити од Друштва. Поводом ових и других недоумица, Агенција је Комисији 

упутила допис број 2484/15. 

 

Дописом број 6/0-21-3192/108-13 Комисија је обавестила Агенцију о следећем: 

  

- брокерском-дилерском друштву OLIMPIA INVEST а.д. Београд није дата претходна 

сагласност Комисије на извршене измене које су регистроване од стране АПР; 

- на дан одузимања дозволе брокерском-дилерском друштву OLIMPIA INVEST а.д. Београд, 

ово друштво је било члан Фонда; 

- стечајни поступак се покреће у складу с одредбама члана 55. став 1 Закона о стечају,
41

 док 

се у вези с покретањем поступка ликвидације примењују одредбе члана 546. став 1 и 547. 

Закона о привредним друштвима
42

 и 

- организатор Фонда, по основу исплаћених потраживања, може се регресирати у судском 

поступку. 

 

Након пријема Дописа Комисије број 6/0-21-3192/108-13, приступило се обрачуну осигураних 

износа потраживања. Утврђена обавеза Фонда по основу исплате утврђених осигураних 

износа потраживања за 7 оштећених клијената OLIMPIA INVEST а.д. Београд износи 

10.512.025 динара.  

 

Поводом наведених сазнања Агенција је такође упутила допис број 2506/15 АПР с 

иницијативом за поништавање Решења АПР - Регистра привредних субјеката БД 105307/2014 

од 16.12.2014. године у складу са чланом 253. став 1. тачка 3) Закона о општем управном 

поступку. Агенција је обавештена од стране АПР да је решењем АПР БД 82025/2015, од 

25.9.2015. године, а на основу решења Министарства економије и регионалног развоја 

                                                 
41

 „Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011-др.закон, 71/2012-одлука УС и 83/2014. 
42

 „Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015. 
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Републике Србије - Сектора за управне и надзорне послове у области привредних регистара, 

број 720-00-485/2015-08 oд 11.9.2015. године, којим је поништено решење АПР број БД 

105307/2015 од 16.12.2014. године у ставу 1. диспозитива и предмет враћен на поновни 

поступак. На овај начин поништене су промене пословног имена, претежне делатности, 

законског заступника и објава и регистрација новог статута. 

 

Исплату утврђених осигураних износа потраживања обавља Комерцијална банка а.д. Београд, 

која је изабрана за банку исплатиоца у поступку јавне набавке мале вредности за обављање 

послова банке исплатиоца ЈН.МБ:07/14. До 31.12.2015. године исплаћено је 6 клијената у 

укупном износу од 10.175.185 динара. 

 

 

2.7. Потенцијална обавеза по основу заштите инвеститора 

 

Потенцијална обавеза Фонда представља обавезу Фонда да исплати осигурани износ од 20.000 

евра по клијенту члана Фонда када наступе околности дефинисане чланом 139. Закона, тј. у 

случају кад је над чланом Фонда отворен стечајни поступак или када је Комисија утврдила да 

је члан Фонда у немогућности да испуни своје доспеле обавезе према клијентима, а не постоје 

изгледи да ће се околности у догледно време значајно променити. Имајући у виду да Агенција 

нема могућност увида у право стање рачуна осигураних клијената чланова Фонда, 

потенцијална обавеза Фонда се рачуна на основу потенцијалне исплате максималног 

осигураног износа, односно исплате 20.000 евра у динарској противвредности, по клијенту 

члана Фонда. 

 

По подацима примљеним за децембар 2015. године, потенцијална обавеза Фонда износи 1,4 

милијарде евра, а Фонд осигурава 70.012 клијента. 

 

Преглед кретања осигураних клијената по месецима представљен је графички: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Извештај о раду за 2015. годину 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

64 

 

 

Однос средстава Фонда и потенцијалне обавезе Фонда, у еврима, представљен је графички: 

 

 
 

 
2.8. Накнада за управљање Фондом за заштиту инвеститора 

 

Организатор Фонда, у складу са законским прописима, наплаћује накнаду за управљање 

Фондом. Износ накнаде и услове њеног плаћања прописује организатор Фонда актом који 

одобрава Комисија. Правилник Комисије, између осталог, прописује да су чланови Фонда 

дужни да плаћају накнаду за управљање Фондом.  

 

Накнада за управљање Фондом може се користити за: 

 

- покриће трошкова насталих у поступку исплате осигураних потраживања клијената, 

- покриће трошкова насталих у поступку наплате потраживања Организатора Фонда из 

стечајне масе члана Фонда, 

- трошкове у вези са улагањима средстава Фонда, 

- трошкове зарада запослених који обављају послове управљања Фондом, 

- остале трошкове пословања Организатора Фонда везане за обављање делатности 

Организатора Фонда. 

 

Такође, у складу са чланом 18. Правила, на својој  10. седници одржаној 13.11.2015. године, 

Управни одбор Агенције донео је Одлуку о висини и начину плаћања накнаде за управљање 

Фондом за заштиту инвеститора за 2016. годину, О.бр. ФЗИ 50/15, у износу од 8.056 динара 

по члану Фонда. Током децембра 2015. године наплаћена је накнада за управљање Фондом за 

2016. годину од 49 чланова Фонда у укупном износу од 394.744 динара. Члан Фонда 

брокерско-дилерско друштво ATHENA CAPITAL а.д. Београд, услед блокаде пословног 

рачуна, није испунило своју обавезу према Агенцији по овом основу. 

 

 
2.9. Међународна сарадња 

 
Међународна конференција о заштити инвеститора одржана је од 17. до 20. јуна 2015. године 

у Лондону у организацији Система за заштиту финансијских услуга Уједињеног Краљевства 

(Financial Services Compensation Scheme - FSCS) и Фонда за заштиту инвеститора Канаде 

(Canadian Investor Protection Fund - CIPF). Конференцији је претходио састанак Радне групе 
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за системе за заштиту инвеститора (ICSWG) у организацији Европског форума за осигурање 

депозита (EFDI). На овим скуповима обрађиване су следеће теме: статус измена Директиве 

ЕУ за заштиту инвеститора (97/9 ЕК), израда база података система за заштиту инвеститора, 

искуства појединих земаља у области заштите инвеститора, питања финансирања и слично. 

 
На састанку ICSWG представљене су карактеристике националних система за заштиту 

инвеститора, као и најновији осигурани случајеви у појединим земљама. Представник 

Агенције упознао је присутне с одликама система за заштиту инвеститора у Републици 

Србији, као и с најновијим случајем насталим услед преварних радњи брокера, односно крађе 

финансијских инструмената клијената. 

 

На састанку су такође представљени планови организације EFDI за учвршћивање њене 

позиције као водеће организације надлежне за питања заштите инвеститора у Европи, али и на 

међународној сцени, с обзиром на број пуноправних и придружених чланова, као и планиране 

измене Статута EFDI тако да се ојача позиција система за заштиту инвеститора унутар саме 

организације. 
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3. Поступци продаје акција банака у којима је Република Србија акционар и 

спровођење надлежности Агенције у друштвима за осигурање са друштвеним 

капиталом 

 

 
3.1. Пренос надлежности с Агенције на Министарство финансија 

 

Законом о Агенцији за осигурање депозита („Службени гласник РС“, бр. 61/05, 116/08 и 

91/10), који је престао да се примењује 1. априла 2015. године, било је прописано да Агенција 

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. У том периоду, 

Министарство финансија је обављало послове државне управе који се односе на банкарски 

систем у целини и било је надлежно за послове приватизације и санације банака и других 

финансијских организација, те је на тај начин имало активну улогу у управљању у банкама у 

којима је Република Србија акционар. Изменама сета финансијских закона у 2015. години 

извршена је реформа институционалног оквира, односно промена надлежности Народне 

банке Србије, Министарства финансија и Агенције. Наиме, новим Законом о Агенцији за 

осигурање депозита, Законом о осигурању депозита и Законом о стечају и ликвидацији банака 

и друштава за осигурање, као и изменама и допунама Закона о банкама, Закона о Народној 

банци Србије и Закона о министарствима измењене су надлежности појединих институција и 

пренете су одређене надлежности с једне институције на другу.  

 

Истовремено с престанком наведених надлежности Агенције, изменама и допунама Закона о 

министарствима,
43

 прописано је да Министарство финансија обавља послове државне управе 

који се односе на учествовање у управљању банкама, друштвима за осигурање и другим 

финансијским институцијама чији је акционар Република Србија, као и организовање и 

спровођење поступка продаје акција у истим. Новим Законом о Агенцији за осигурање 

депозита, у прелазним и завршним одредбама, прописано је да ће Агенција наставити да 

реализује поступке продаје акција Чачанске банке а.д. Чачак и Комерцијалне банке а.д. 

Београд, који су започети до дана ступања на снагу тог закона.  

 

У циљу координације активности у наредном периоду и преузимања функције учешћа у 

управљању у банкама са државним власништвом од стране Министарства финансија, у 

априлу 2015. године, Министарству финансија је достављена Информација у вези с преносом 

дела надлежности Агенције које се односе на учествовање у управљању банкама чији је 

акционар Република Србија (у даљем тексту: Информација). У Информацији је дат преглед 

активности  и начин поступања у обављању послова које су биле у надлежности Агенције.  

 

Наведена Информација обухвата активности које је Агенција у претходном периоду 

спроводила у складу са својим надлежностима и садржи следеће целине: 

 

- основ стицања власништва Републике Србије у капиталу банака; 

- стратегије у вези с поступањем с акцијама банака чији је акционар Република Србија у 

периоду од 2002. године; 

- спроведене активности приватизације, докапитализације и припајања банака у којима је 

Република Србија акционар; 

- спровођење активности у циљу очувања финансијске стабилности на основу закона и аката 

Владе; 
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- Закон о преузимању имовине и обавеза одређених банака ради очувања стабилности 

финансијског система Републике Србије; 

- праћење рада органа управљања банкама у којима је акционар Република Србија; 

- извештаји о пословању које су банке биле у обавези да достављају Агенцији и стање и 

структура основних финансијских показатеља банака у којима Република Србија има 

учешће у капиталу на дан 31.12.2014. године; 

- резиме активности које је потребно спровести у наредном периоду. 

 

 

3.2. Поступци продаје акција банака у власништву Републике Србије 

 

У складу са чланом 27. Закона о Агенцији за осигурање депозита, Агенција наставља да 

реализује поступке продаје акција банака, чији је акционар Република Србија, започете до 

дана ступања на снагу овог закона, у складу са законом и инструкцијама министарства 

надлежног за послове финансија. Сходно томе, Агенција је у току 2015. године обављала 

послове везане за продају акција Чачанске банке а.д. Чачак и Комерцијалне банке а.д. 

Београд.  

 

 

Чачанска банка а.д. Чачак 

 

Дана 2. фебруара 2015. године, Turkiye Halk Bankasi A.S. (у даљем тексту: Halkbanka) из 

Турске је, као једини понуђач у поступку продаје који је започет у новембру 2013. године, 

сходно члану 40. став 5. Уредбе о начину и поступку продаје акција банака које су у 

власништву Републике Србије или у власништву банака у стечају и ликвидацији у којима 

функцију стечајног и ликвидационог управника врши Агенција за осигурање депозита, 

доставила нову, коначну понуду за куповину 139.680 обичних акција Банке у износу од 10,1 

милион евра. Влада је дана 12. фебруара 2015. године донела Закључак 05 Број: 422-1519/2015 

којим се прихвата понуда Halkbankе и одређује рок од 45 дана од дана доношења наведеног 

закључка за предузимање свих потребних активности у циљу обезбеђивања и стварања услова 

за потписивање купопродајног уговора.  

 

Након усаглашавања нацрта Уговора о купопродаји акција Чачанске банке између продаваца 

и Halkbankе, дана 19. марта 2015. године Влaдa је донела Закључак 05 Број: 48-3098/2015-001 

којим се, између осталог, усваја Нацрт уговора о купопродаји акција Чачанске банке а.д. 

Чачак,  Нацрт уговора о изменама бр. 1 Уговора од 22. новембра 2013. године и налаже 

Агенцији да потпише Уговор о изменама бр. 1 Уговора од 22. новембра 2013. године (у даљем 

тексту: Уговор).  

  

Дана 20. марта 2015. године потписан је Уговор између Републике Србије, међународних 

финансијских институција и Агенције за осигурање депозита и Уговор о купопродаји акција 

Чачанске банке који је закључен између Републике Србије, међународних финансијских 

институција које заступа Агенција за осигурање депозита у склaду с Угoвoрoм, Београдске 

банке а.д. Београд, у стечају, као продаваца, и Halkbankе, као купца.  

  

Купопродајна цена за акције које су предмет продаје, а које чине 76,74% капитала Чачанске 

банке износила је 10,1 милион евра, тј. 72,3081 евра по акцији. Пренос власништва и исплата 

купопродајне цене реализовани су 27. маја 2015. године, након што је купац добио сва 

неопходна одобрења. Од укупног износа купопродајне цене, Републици Србији је припало 

3,75 милиона евра, Европској банци за обнову и развој 3,29 милиона евра, Међународној 
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финансијској корпорацији 2,63 милиона евра, а Београдској банци у стечају 0,43 милиона 

евра.  

 

 

Комерцијална банка а.д. Београд 

 

Уговором о изменама и допунама Уговора акционара између Републике Србије, Европске 

банке за обнову и развој, IFC Capitalization (Equity) Fund L.P., DEG - Deutsche Investitions - und 

Entwicklunsgesellschaft mbH и Swedfund International AB (у даљем тексту: Уговор акционара), 

од 31.3.2014. године, дефинисан је начин и временски оквир за заједничку продају акција 

Комерцијалне банке које су у власништву наведених акционара. 

 

У складу с Уговором акционара, спроведен је поступак избора заједничног финансијског 

саветника. Као најповољнија проглашена је понуда Nomura International PLC, а понуђач је 

позван на преговоре. Уговор с изабраним заједничким финансијским саветником је потписан 

30. јула 2015. године. 

 

Дана 9. септембра 2015. године је одржан уводни састанак између свих учесника у поступку 

продаје и изабраног саветника ради договора о реализацији поступка. 

 

Саветник је извршио правну и финансијску анализу Комерцијалне банке и дана 23. децембра 

2015. године доставио акционарима Извештај о финансијској и пореској анализи и Правно- 

дијагностички извештај. 

 

 

3.3. Друштва за осигурање са друштвеним капиталом 

 

Законом о осигурању (у даљем тексту: Закон)
44

 уређени су пословање и надзор над 

обављањем делатности друштава за осигурање, као и поступак приватизације друштвеног 

капитала у друштвима за осигурање. Одредбама Закона утврђено је да Министарство 

финансија покреће поступак приватизације друштава за осигурање која послују с друштвеним 

и државним капиталом и врши надзор над спровођењем тог поступка, а Агенција организује и 

спроводи поступак приватизације друштвеног капитала у друштвима за осигурање. 

 

Уредбом о поступку продаје капитала друштава за осигурање јавним тендером
45

 утврђени су 

носиоци активности и рокови у поступку спровођења јавног тендера. 

 

Посматрано према власничкој структури капитала, од 24 друштва за осигурање, њих 18 је у 

већинском страном власништву, а 6 у домаћем власништву. 

  

Друштва за осигурање са друштвеним капиталом која су на дан 31.12.2015. године пословала 

на тржишту осигурања у Републици Србији су следећа:  

 

Друштво за осигурање         Друштвени капитал (%) 

Дунав осигурање а.д.о. 51,86 

Дунав Ре а.д. 

Триглав Копаоник а.д.о. 

4,58 

0,12 
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Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд  

 

У наредном периоду се очекује доношење стратегије Владе којом ће се дефинисати начин 

поступања са друштвеним и државним капиталом у Компанији Дунав осигурање а.д.о. 

Београд (у даљем тексту: Компанија), као и могући планови за приватизацију Компаније. Када 

надлежно министарство донесе решење о покретању поступка приватизације друштвеног 

капитала Компаније, Агенција ће, у складу са својим надлежностима дефинисаним законом, 

организовати и спроводити поступак продаје друштвеног капитала у Компанији. 

 

Сходно наведеном, а имајући у виду чињеницу да је Република Србија докапитализацијом 

Компаније која је извршена крајем 2014. године постала појединачно највећи акционар тог 

друштва и да ће у складу са законом обављати послове који се односе на управљање и продају 

тог капитала, као и улогу Агенције и Министарства финансија у организовању продаје 

друштвеног капитала, све активности ће се обављати у координацији активности између 

надлежних институција. 

 

Агенција је у 2015. години, у складу са Законом о осигурању, давала сагласност Компанији на 

одлуке у вези с повећањем капитала, реорганизацијом и реструктурирањем, инвестиционим 

улагањем, продајом дела имовине, оптерећивањем имовине залагањем ствари и 

успостављањем хипотеке, дугорочним закупом, поравнањем с повериоцима и узимањем и 

одобравањем кредита и издавањем гаранција, ван тока редовног пословања.  

 

Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица 

 

На основу решења Привредног суда у Београду покренут је поступак продаје акција Југобанке 

Југбанке а.д. Косовска Митровица („Банка“) и ангажован финансијски и правни саветник ради 

пружања помоћи у спровођењу овог поступка. Након што је дана 25. септембра 2014. године 

објављен оглас за достављање изјава о заинтересованости за куповину акција које су у 

власништву банака у стечају, тј. не мање од 61,25% акцијског капитала Банке, примљене су 

три изјаве о заинтересованости. У наставку процеса сва три заинтересована лица су потписала 

Уговор о чувању поверљивости и изразила заинтересованост за почетак правне и финансијске 

анализе Банке (due diligence). 

 

У априлу 2015. године један од заинтересованих инвеститора је обавестио Агенцију да 

обуставља процес куповине акција Банке. Друга два заинтересована лица су обавестила 

Агенцију да ће захтев Нaродној банци Србије за стицање квалификованог учешћа у Банци 

бити у могућности да доставе тек након спроведене анализе Банке. На основу Закључка 

Управног одбора Агенције, још два инвеститора која су изразила заинтересованост (од којих 

је један потписао Уговор о чувању поверљивости) добила су могућност да се прикључе 

процесу продаје.  

 

Што се тиче процеса продаје и припреме неопходне документације, правни и финансијски 

саветници су у координацији са Агенцијом и Банком сачинили нацрте докумената, и то: 

Нацрт Упутства за учеснике, Информациони меморандум, Правила Собе са подацима и Нацрт 

Уговора о купопродаји акција.  

 

Заинтересованим лицима није омогућено да започну процес анализе Банке, нити им је 

достављена тендерска документација јер су финансијски и правни саветници указали на 

одређена отворена питања која значајно утичу на успешност продаје и неопходно их је 

решити пре него што се заинтересованим лицима омогући да започну процес анализе Банке. 
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Једно од питања се односило на примену Уредбе o нaчину и пoступку прoдaje aкциja бaнaкa 

кoje су у влaсништву Рeпубликe Србиje и у влaсништву бaнaкa у стeчajу и ликвидaциjи у 

кojимa функциjу стeчajнoг и ликвидaциoнoг упрaвникa врши Aгeнциja зa oсигурaњe дeпoзитa 

(“Службeни глaсник РС” бр. 59/04, 108/04, 92/05, 113/13 и 9/15 – „Уредба“) на покренути 

поступак продаје акција Банке у власништву банака у стечају. На иницијативу Агенције, а уз 

сарадњу Министарства финансија, извршене су измене Уредбе у јануару 2015. године и на тај 

начин је отклоњена правна недоумица и стекли су се услови да се настави са процесом 

самосталне продаје акција Банке у циљу уновчења имовине банака у стечају. 

 

За решавање преосталих отворених питања Агенција се више пута обраћала Министарству 

финансија и Народној банци Србије. Због значаја које има разрешење ових питања за 

успешност поступка продаје акција Агенција очекује одговор надлежних институција како би 

се наставило са поступком продаје. 

 

Као стечајни управник Југобанке а.д. Београд у стечају и Беобанке а.д. Београд у стечају, 

већинских акционара Банке, Агенција у сарадњи са надлежним државним институцијама ради 

на изналажењу решења проблема за несметан рад Банке, као и на трајном решавању статуса 

Банке. Поред тога, Банка је у складу са прописима израдила План опоравка којим су 

представљене могуће опције за консолидацију рада Банке и испуњавање законских и 

подзаконских предуслова за обављање банкарске делатности који је достављен Народној 

банци Србије, а Банка спроводи и активностима које се односе на рационализацију трошкова 

пословања. 

 

Додатно, у току 2015. године Банка извршен је упад Косовске полиције у централу Банке у 

Косовској Митровици и експозитуру у Грачаници, те је у пословању Банке присутна и 

опасност блокаде рада Банке и угрожена безбедност запослених. У сарадњи са руководством 

Банке и надлежним институцијама (Народном банком Србије, Министарством финансија и 

Канцеларијом за Косово и Метохију) радило се на доношењу краткорочних мера за 

обезбеђење рада клијената у случају блокаде рада Банке, као и на доношењу одлуке за 

коначну опцију решавања њеног статуса. С тим у вези, Агенција је сачинила и доставила 

надлежним институцијама на разматрање различите опције решавања статуса Банке, које ће се 

разматрати у наредном периоду. 
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4. Стечај и ликвидација банака и осталих финансијских организација 
 

 

Одредбама Закона о Агенцији за осигурање депозита
46

 и Закона о стечају и ликвидацији 

банака и друштава за осигурање
47

 прописано је да Агенција врши функцију стечајног/ 

ликвидационог управника у банкама, друштвима за осигурање и даваоцима лизинга.  

 

У складу с овом надлежношћу, Агенција је у 2015. години спроводила поступак стечаја/ 

ликвидације над 20 банака, 8 осигуравајућих друштава и 3 штедно-кредитне задруге. Од 1. 

априла 2015. године, сви стечајни/ликвидациони поступци спроводе се у складу с одредбама 

Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање и Закона о стечају.
48

   

 

Стечајеви четири велике банке Остали стечајеви

Стечајни поступци отворени у складу

са Законом о санацији, стечају и
ликвидацији банака („Службени лист

СФРЈ“, бр.84/89 и 69/90 и „Службени

лист СРЈ“, бр. 37/93, 26/95, 28/96,
16/99, 44/99 и 53/01), Законом о

принудном поравнању стечају и
ликвидацији („Службени лист СФРЈ“,

брoj 84/89 и „Службени лист СРЈ“,

бр.37/93 и 28/96):

 Београдскa банкa а.д. Београд у
стечају;

 Југобанка а.д. Београд у стечају;

 Беобанка а.д. Београд у стечају;
 Инвестбанка а.д. Београд у

стечају.

2002

Нови стечајеви

2004-2012 2012-2014

Стечајни поступци отворени у складу

са Законом о стечају и ликвидацији
банака и друштава за осигурање

(„Службени гласник РС“, бр. 61/05,

116/08 и 91/10) и Законом о стечајном
поступку („Службени гласник РС“,

брoj 84/04):

 Борска банкa а.д. Бор у стечају;

 ЈИК банка а.д. Београд у стечају;
 Кредитно-експортна банка а.д.

Београд у стечају;
 Медифарм банка а.д. Београд у

стечају;

 Рај банка а.д. Београд у стечају;
 Астра банка а.д. Београд у

стечају;
 Косовска банка а.д. Београд у

стечају;

 МБ Унион банка а.д. Београд у
стечају.

Стечајни поступци отворени у складу

са Законом о стечају и ликвидацији
банака и друштава за осигурање

(„Службени гласник РС“, бр. 61/05,

116/08 и 91/10) и Законом о стечају
(Службени гласник РС“, брoj 104/09,

99/11 и 71/12):

 Пољопривредна банка Агробанка

а.д. Београд у стечају;
 Нова Агробанка а.д. Београд у

стечају;
 Развојна банка Војводине а.д.

Нови Сад у стечају;

 Привредна банка Београд а.д.
Београд у стечају;

 Универзал банка а.д. Београд у
стечају.

Преглед стечајних поступака у надлежности Агенције према хронологији и основу отварања

Током 2015. године Агенција за осигурање депозита именована је за стечајног управника у следећим поступцима:

 Ресавска банка а.д. Деспотовац у стечају;

 Шабачка банка а.д. Шабац у стечају;

 Лозничка банка а.д. Лозница у стечају.
 

 

Агенција спроводи поступке стечаја/ликвидације и над друштвима за осигурање и штедно-

кредитним задругама.  

 

                                                 
46

 „Службени гласник РС“, бр. 14/15. 
47

 „Службени гласник РС“, бр. 14/15. 
48

 „Службени гласник РС“, бр. 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – одлука УС и 83/14. 
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Осигуравајућа друштва

Стечајни поступци отворени у складу са Законом о стечају и

ликвидацији банака и друштава за осигурање („Службени
гласник РС“, бр. 61/05 ,116/08 и 91/10):

 Европа осигурање а.д.о. Београд у стечају;
 Балкан осигурање а.д.о. Београд у стечају;

 Империал а.д.о. Београд у стечају;
 Екос осигурање а.д.о. Београд у стечају;

 Стрела осигурање а.д.о. Ваљево у стечају;

 Сим осигурање а.д.о. Београд у стечају;
 Морава осигурање а.д.о. Београд у ликвидацији;

 Таково осигурање а.д.о. Крагујевацу ликвидацији.

Штедно-кредитне задруге

Поступци отворени у складу са Законом о стечају и

ликвидацији банака и друштава за осигурање („Службени
гласник РС“, бр. 61/05, 116/08 и 91/10):

 Железничка штедно-кредитна задруга 1891 а.д. Београд у
ликвидацији;

 Штедно-кредитна задруга самосталних привредника
Србије а.д. Београд у стечају;

 Штедно-кредитна организација АИК Врање а.д. Врање у

ликвидацији.

Преглед стечајних/ликвидационих поступака над осигуравајућим друштвима и штедно -кредитним задругама 

у надлежности Агенције

 
 

Наведени стечајни/ликвидациони поступци се спроводе у складу с релевантним законима, 

руководећи се, пре свега, начелима ефикасности и економичности поступка ради очувања и 

увећања стечајне/ликвидационе масе, а све у циљу заштите интереса стечајних поверилаца. У 

наставку се даје динамика окончања поступака стечаја/ликвидације у току 2015. године. 

 

 БЦ банка а.д. Београд у стечају;
 Стечајна маса Славија банка а.д.

Београд;

 Стечајна маса Контрол банка а.д.
Београд;

 Штедно кредитна организација
Денариус а.д. Београд у стечају;

 Стечајна маса Gold International

банка а.д. Београд;
 Штедно кредитна организација

АИК Врање а.д. Врање у стечају.

 Морава осигурање а.д.о. Београд
у ликвидацији;

 Стрела осигурање а.д.о. Ваљево

у стечају;
 Балкан осигурање а.д.о. Београд

у стечају.

 Кредитно-експортна банка а.д.
Београд у ликвидацији;

 ЈИК банка а.д. Београд у стечају;

 Медифарм банка а.д. Београд у
стечају;

 Ресавска банка а.д. Деспотовац у
стечају;

 Шабачка банка а.д. Шабац у стечају;

 Лозничка банка а.д. Лозница у
стечају;

 СИМ осигурање а.д.о. Београд у
стечају;

 Империал а.д.о. Београд у стечају;

 Екос осигурање а.д.о. Београд у
стечају;

 Штедно кредитна задруга
самосталних привредника Србије

а.д. Београд у стечају.

Правоснажно закључени поступци

у 2015. години

Донета решења о окончању 
поступка у 2015. години, али се чека 

правоснажност

Поступци за које ће се поднети 
предлози за окончање поступка 

током 2016. године

 
 

4.1. Измена правног оквира  

 
У оквиру измена и допуна сета финансијских закона, током 2015. године донет је нови Закон 

о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, који је ступио на снагу 12. фебруара 

2015. године, а почео да се примењује 1. априла 2015. године. 

 

На основу вишегодишње праксе и искуства у спровођењу поступака стечаја и ликвидације над 

банкама, друштвима за осигурање и осталим финансијским организацијама, извршене су 

измене постојећег правног оквира, које пре свега за циљ имају очување финансијске 
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стабилности система, као и ефикасније и економичније спровођење поступака стечаја и 

ликвидације финансијских институција. 

 

Једна од најзначајнијих промена у односу на претходни правни оквир односи се на наставак 

спровођења свих поступака стечаја/ликвидације над финансијским институцијама који су у 

току по одредбама Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање и Закона о 

стечају. 

 

Наиме, до доношења новог Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, 

наведени поступци су се спроводили по одредбама закона који су били у примени на дан 

доношења решења о отварању поступка стечаја или ликвидације, те су тако поступци у којима 

Агенција врши функцију стечајног/ликвидационог управника спровођени по одредбама: 

 

- Закона о санацији, стечају и ликвидацији банака и Закона о принудном поравнању, стечају и 

ликвидацији; 

- Закона о санацији, стечају и ликвидацији банака и Закона о стечајном поступку; 

- Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање из 2010. године и Закона о 

стечају. 

 

Нови Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, поред потребе за 

унификацијом закона којима се уређује овај поступак, такође је резултат консултација са 

судијама надлежних привредних судова у циљу отклањања уочених недостатака, те 

економичног и ефикасног вођења односно закључења постојећих поступака.  

 

Најзначајније измене предвиђене овим законом су следеће: 

 

- Прецизирано је покретање поступка стечаја/ликвидације банке, односно друштва за 

осигурање; 

- Стечајни судија, на предлог Aгенције, може разрешавати чланове одбора поверилаца; 

- У складу са законом којим се уређују облигациони односи, дозвољено је пребијање 

међусобних обавеза и потраживања правног лица у стечају/ликвидацији и његовог 

дужника; 

- Поред прецизирања исплате осигураних депозита у складу са законом којим се уређује 

осигурање депозита, утврђена је и обавеза исплате осигураних износа потраживања 

клијената банке члана Фонда за заштиту инвеститора, у складу са законом којим се 

уређује тржиште капитала; 

- Прецизирана је исплата потраживања Агенције: 

 по основу исплате осигураног износа депозита,у складу са Законом о осигурању 

депозита, 

 по основу исплате осигураног износа потраживања, у складу са Законом о тржишту 

капитала, 

 потраживања Агенције настала по основу коришћења фонда за осигурање депозита, у 

складу са Законом о банкама, 

 потраживања Републике Србије по основу финансирања и реструктурирања банака, у 

складу са Законом о банкама. 

Наведена потраживања стечајни дужник исплаћује на терет стечајне масе, као трошак 

поступка, пре намирења стечајних поверилаца; 

- Обавеза достављања суду извештаја који садржи податке о активи и пасиви стечајног 

дужника, значајнијим трансакцијама у периоду од 180 дана пре дана наступања правних 

последица покретања поступка стечаја, пословима које је стечајни дужник обављао у име 

и за рачун других правних лица, као и почетни стечајни биланс; 
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- Исказивање вредности имовине у почетном стечајном билансу по књиговодственој и 

ликвидационој вредности. Процену ликвидационе вредности имовине врши овлашћени 

судски вештак или лиценцирани овлашћени ревизор у складу са Међународним 

стандардима финансијског извештавања; 

- Објављивање извештаја о стању стечајне масе и току поступка на интернет презентацији 

Агенције уз квартално ажурирање; 

- Задржана је одредба да се на поступке стечаја банака и друштава за осигурање, ако законом 

није друкчије одређено, примењују одредбе закона којим се уређује стечај привредних 

друштава, изузев одредаба о претходном стечајном поступку, скупштини поверилаца, 

националним стандардима које прописује министар надлежан за послове привреде, Агенцији 

за лиценцирање стечајних управника и реорганизацији. 

 

С обзиром на измењене надлежности Агенције, као и повећану одговорност у спровођењу 

поступака стечаја и ликвидације банака и друштава за осигурање, пре почетка примене новог 

Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, приступило се измени 

постојећих и доношењу нових упутстава и правилника, све у циљу експедитивног, економичног и 

једнообразног поступања свих стручних и ангажованих лица у оквиру Агенције и финансијских 

институција у стечају/ликвидацији у њеној надлежности. 

 

У току 2015. године, Управни одбор Агенције донео је следеће правилнике и упутства: 

 

- Упутство о спровођењу поступака стечаја и ликвидације над правним лицима у 

стечају/ликвидацији која су у надлежности Агенције за осигурање депозита – донето 7. маја 

2015. године, као и измене упутства од 27. августа 2015. године; 

- Правилник о начину и поступку продаје акција и удела у власништву 

стечајних/ликвидационих дужника – донет 10. марта 2015. године и измене правилника од 27. 

августа 2015. године; 

- Измена Правилника о начину и поступку уновчавања имовине стечајних и ликвидационих 

дужника (основни текст усвојен 4. новембра 2014. године) од 27. августа 2015. године; 

- Правилник о начину и поступку вршења управљачких права из удела и акција у власништву 

стечајних/ликвидационих дужника – донет 1. децембра 2015. године; 

- Правилник о поступку контроле, одобравања и реализације трошкова правних лица у 

стечају/ликвидацији – донет 1. децембра 2015. године; 

- Правилник о вршењу пописа имовине правних лица у стечају или ликвидацији – донет 22. 

децембра 2015. године; 

- Правилник о рачуноводству и рачуноводствене политике банака, друштава за осигурање и 

других финансијских организација у стечају и ликвидацији – донет 22. децембра 2015. године; 

- Упутство за израду кварталног извештаја о стању стечајне масе и току поступка са прилогом 

који чини образац кварталног извештаја – усвојено 1. децембра 2015. године. Образац 

кварталног извештаја израђен је у току јула и августа 2015. године. 

- Правилник о условима, начину и поступку избора стручних лица којима се поверава 

обављање функције повереника у правним лицима у стечају/ликвидацији у надлежности 

Агенције за осигурање депозита – донет 7. маја 2015. године, као и измене правилника од 30. 

септембра 2015. године; 

- Правилник о основама и мерилима за одређивање накнаде за рад, награде и накнаде стварних 

трошкова повереницима – донет 10. марта 2015. године, као и измене правилника од 30. 

сепрембра 2015. године; 

- Правилник о поступку оцењивања успешности рада повереника – донет 1. децембра 2015. 

године. 
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Ради повећања опште ефикасности у спровођењу поступака стечаја и ликвидације уз истовремено 

поступање на једнообразан и непристрасан начин, сачињен је и одборима поверилаца достављен 

на разматрање и усвајање Пословник о раду одбора поверилаца и нацрт упутства за поступање у 

наплати потраживања од дужника стечајних/ликвидационих дужника са принципима у поступању 

при регулисању обавеза дужника. 

 
У циљу усаглашавања спровођења поступака стечаја/ликвидације с одредбама новог Закона о 

стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, а посебно са чланом 16, ст. 3 и 4, усвојен 

је Правилник о рачуноводству и рачуноводствене политике банака, друштава за осигурање и 

других финансијских организација у стечају и ликвидацији. Овим Правилником су уређени 

услови и начин евидентирања пословних промена у пословним књигама финансијских 

институција у стечају/ликвидацији у надлежности Агенције с обзиром на то да до почетка 

примене новог Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, евидентирање 

пословних промена у пословним књигама се спроводило искључиво по одредбама Закона о 

рачуноводству и прописима Народне банке Србије.  

 

У складу с наведеним Правилником, предвиђено је да финансијске институције у 

стечају/ликвидацији вредност имовине у пословним књигама, поред књигoвoдствeне, исказују и 

по ликвидaциoнoj врeднoсти, јер књиговодствена вредност (бруто и нето са исправкама 

вредности) не приказује реалну тржишну-ликвидациону вредност. 

 

Имовина финансијских институција у стечају/ликвидацији се исказује по књиговодственој 

вредности и то по бруто и нето принципу, сходно исправкама вредности и резервисањима по 

ванбилансним ставкама.  

 

Како се с применом новог Закона започело 1. априла 2015. године, Агенција је предузела 

активности у циљу стварања услова за исказивање ликвидационе вредности имовине, а на 

основу процене овлашћеног судског вештака или лиценцираног овлашћеног ревизора. 

 

 

4.2. Показатељи тока стечајних/ликвидационих поступака у 2015. години 

 

Укупна стечајна маса финансијских институција у стечају/ликвидацији у надлежности 

Агенције исказана као нето књиговодствена вредност, на дан 31.12.2015. године, износи око 

140,2 милијарде динара (1,2 милијарде евра) од чега се 96,7% односи на банке у 

стечају/ликвидацији. У односу на бруто књиговодствену вредност имовине финансијских 

институција у стечају/ликвидацији то представља 23,9%. 

 

    

у еврима 

Финансијске институције 

Бруто књиговодствена 

вредност имовине 

Нето књиговодствена 

вредност имовине 

Износ % Износ % 

Банке 4.770.801.300 99,21% 1.114.592.459 96,69% 

Стечајеви четири велике банке 2.461.505.499 51,19% 651.689.685 56,53% 

Остали стечајеви 991.546.360 20,62% 100.025.393 8,68% 

Нови стечајеви 1.317.749.442 27,40% 362.877.382 31,48% 

Осигуравајућа друштва 37.149.705 0,77% 37.149.705 3,22% 

Штедно кредитне задруге 999.017 0,02% 999.017 0,09% 

Укупно 4.808.950.022 100,00% 1.152.741.180 100,00% 
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Потраживања од дужника финансијских институција у стечају/ликвидацији у надлежности 

Агенције у својим пословним књигама воде се у бруто износу, који подразумева утврђени 

износ потраживања од дужника, укључујући све камате и накнаде, без обзира на утврђени 

степен наплативости. Учешће бруто потраживања од дужника у укупној бруто 

књиговодственој суми свих финансијских институција у стечају/ликвидацији је 88,8% 

односно 519,6 милијарди динара (4,3 милијарде евра). 

 

Након спроведених исправки вредности, укупна нето књиговодствена вредност потраживања 

од дужника на дан 31.12.2015. године износила су 82,4 милијарде динара (677,6 милиона 

евра), што чини 58,8% укупне нето књиговодствене суме финансијских институција у 

стечају/ликвидацији. У односу на бруто књиговодствену вредност имовине финансијских 

институција у стечају/ликвидацији то представља 15,8%. 

 

    

у еврима 

Финансијске институције 

Бруто књиговодствена 

вредност потраживања 

Нето књиговодствена 

вредност потраживања 

Износ % Износ % 

Банке 4.261.229.469 99,74% 666.377.484 98,35% 

Стечајеви четири велике банке 2.154.797.427 50,44% 397.593.166 58,68% 

Остали стечајеви 916.105.346 21,44% 25.736.854 3,80% 

Нови стечајеви 1.190.326.696 27,86% 243.047.463 35,87% 

Осигуравајућа друштва 10.966.088 0,26% 10.966.088 1,62% 

Штедно кредитне задруге 223.689 0,01% 223.689 0,03% 

Укупно 4.272.419.246 100,00% 677.567.261 100,00% 

 

Одредбама новог Закона о стечају и ликвидацији банка и друштава за осигурање дата је 

могућност да се у књиговодственој евиденцији банака у стечају изврши корекција 

потраживања од дужника, односно свођење висине потраживања на реално наплатив ниво 

искључиво на основу процене наплативости потраживања коју је извршио овлашћени судски 

вештак, овлашћени проценитељ или лиценцирани овлашћени ревизор, како би се због дужине 

трајања стечајних/ликвидационих поступака, избегло увећавање висине потраживања, пре 

свега, због уговорених услова односно метода обрачуна и висине каматне стопе.  

 

Ставом 2 члана 16 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање дата је 

могућност банкама да у следећем кораку у својој пословној евиденцији изврше 

књиговодствени отпис, односно умањење вредности потраживања до износа који је проценио 

овлашћени судски вештак или лиценцирани овлашћени ревизор у складу с релевантним 

рачуноводственим прописима. Књиговодствени отпис у том смислу не подразумева и отпуст 
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односно опрост дуга у правном смислу. Дакле, отпис је само књиговодствени појам, док је за 

отпуст дуга потребно одлучивати посебно у складу са интерним актима и важећим прописима 

(члан 344 Закона о облигационим односима). 

 

У циљу усаглашавања спровођења поступака стечаја/ликвидације с одредбама новог Закона о 

стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање Агенција је након спроведеног јавног 

позива, ангажовала овлашћеног ревизора КПМГ доо Београд, ради процене наплативости 

потраживања девет банака у стечају, са доминантним учешћем у укупној суми потраживања 

од дужника и то: четири велике банке у стечају (Београдска банка ад Београд у стечају, 

Југобанка ад Београд у стечају, Инвестбанка ад Београд у стечају и Беобанка ад Београд у 

стечају) и пет тзв. нових стечајева (Пољопривредна банка Агробанка ад Београд у стечају, 

Нова Агробанка ад Београд у стечају, Развојна банка Војводине ад Нови Сад у стечају, 

Привредна банка Београд ад Београд у стечају и Универзал банка ад Београд у стечају). С 

обзиром на број дужника, обимност документације и непостојање претходне праксе и 

методологије Извештај о процени наплативости потраживања од дужника банака у стечају 

није достављен до краја 2015. године, те није имао утицај на финансијске извештаје. 

 

Како би обезбедила спровођење поступка наплате потраживања финансијских институција у 

стечају/ликвидацији на предвидив и једнообразно прописан начин, уз обезбеђивање једнаког 

третмана дужника, а све у циљу постизања вишег степена ефикасности у наплати и 

максимизирања степена намирења поверилаца, Агенција је усвојила Смернице за поступање у 

наплати потраживања финансијских институција у стечају/ликвидацији. Имајући у виду 

наведене Смернице, Одбори поверилаца сваке банке у стечају у надлежности Агенције, су у 

складу са структуром свог портфеља, донели Упутство за поступање у наплати потраживања. 

Наведеним упутством за наплату потраживања дефинисана су правила за поступање у 

наплати потраживања од дужника за сваку банку поједниначно, а у зависности од правног 

статуса дужника, износа неизмирених обавеза и квалитета успостављених средстава 

обезбеђења. 

 

Током 2015. године, финансијске институције у надлежности Агенције су по основу наплате 

потраживања оствариле приливе у износу од 53,2 милиона евра, што представља 7,9% укупне 

нето вредности потраживања од дужника. Најзначајнији део (28,3%) остварених прилива по 

овом основу остварила је Инвестбанка а.д. Београд и то пре свега по основу наплате 

потраживања по Закону о преузимању обавеза AIR Serbia ад Београд и претварању тих 

обавеза у јавни дуг Републике Србије.
49 
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Укупна новчана средства финансијских институција у стечају/ликвидацији у надлежности 

Агенције са стањем на дан 31.12.2015. године износила су 35,2 милијарде динара (289,5 

милиона евра) од чега се 31,6 милијарди динара (259,6 милиона евра) односи на уложена 

средства, а 3,6 милијарди динара (29,9 милиона евра) на новац на текућем рачуну, од којих се 

1,8 милијарди динара (14,7 милиона евра) налазило на текућем рачуну Универзал банке а.д. 

Београд у стечају јер је тог дана доспео депозит, али су та средства поново орочена.  Од 

укупно уложених новчаних средстава 24,6 милијарде динара (202,1 милиона евра) је 

депоновано код комерцијалних банака, док је 7 милијарди динара (57,5 милиона евра) 

уложено у државне хартије од вредности.  
у еврима 

Финансијске институције 
Уложена 

средства 

% учешћа у укупним  

уложеним средствима 

Банке 248.902.698 95,89% 

Стечајеви четири велике банке 198.393.595 76,43% 

Остали стечајеви 27.485.401 10,59% 

Нови стечајеви 23.023.703 8,87% 

Осигуравајућа друштва 10.054.206 3,87% 

Штедно кредитне задруге 624.866 0,24% 

Укупно 259.581.770 100,00% 

 

Посматрано с аспекта валутне структуре депонованих средстава закључно са 31.12.2015. 

године, 89,4% укупних орочених средстава је у динарима, док је 5,8% у еврима, а 4,8% у 

доларима. Сва средства су орочена краткорочно, односно на период краћи од 90 дана. 

 

Ради очувања и увећавања вредности слободних новчаних средстава финансијских 

инстутуција у стечају/ликвидацији у надлежности Агенције, слободна новчана средства се 

улажу у системски значајне банке у складу са Смерницама за улагање слободних новчаних 

средстава, а све у циљу минимизирања и диверсификације ризика улагања. Додатно, слободна 

новчана средства финансијских институција у стечају/ликвидацији могу се улагати и у 

државне хартије од вредности (9 финансијских институција у стечају/ликвидацији у 

надлежности Агенције има решење суда за улагање у државне хартије од вредности).  

 

У току 2015. године, финансијске институције у стечају/ликвидацији у надлежности Агенције 

су оствариле приливе по основу камата на уложена динарска и девизна средства (депонована 

код банака или уложена у хартије од вредности) у износу од 1,4 милијарде динара (11,2 

милиона евра), при чему је 42,3% прилива по основу камата остварила Београдска банка а.д. 

Београд у стечају, која иначе има највише депозита (49,7% укупно уложених средстава 

финансијских институција у стечају/ликвидацији у надлежности Агенције). 

 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Стечајеви 

четири велике 

банке

Остали 

стечајеви

Нови    

стечајеви

Осигуравајућа 

друштва

Штедно 

кредитне 

задруге

7,5

1,5 1,7

0,6 0,1

Прилив по основу камата на уложена средства у периоду 1.1-31.12.2015. године,

у милионима евра

 



Извештај о раду за 2015. годину                                                                                         

_________________________________________________________________________________________________ 

 

79 

 

Некретнине и опрема односно непокретна и покретна имовина финансијсих институција у 

стечају у надлежности Агенције, исказана као нето књиговодствена вредност, са стањем на 

дан 31.12.2015. године, износила је 18,6 милијарде динара (152,9 милиона евра). У односу на 

бруто књиговодствену вредност финансијских институција у стечају/ликвидацији то 

представља 83,7%. 

 

    

у еврима 

Некретнине и опрема 

Бруто књиговодствена 

вредност некретнине и 

опрема 

Нето књиговодствена 

вредност некретнине и 

опрема 

Износ % Износ % 

Банке 173.052.433 94,71% 143.223.255 93,67% 

Стечајеви четири велике банке 65.927.802 36,08% 40.776.708 26,67% 

Остали стечајеви 41.258.047 22,58% 40.262.145 26,33% 

Нови стечајеви 65.866.584 36,05% 62.184.402 40,67% 

Осигуравајућа друштва 9.621.738 5,27% 9.621.738 6,29% 

Штедно кредитне задруге 52.762 0,03% 52.762 0,03% 

Укупно 182.726.933 100,00% 152.897.755 100,00% 

  

Финансијске институције у стечају/ликвидацији у надлежности Агенције остварују власничка 

права на укупно 364 имовинске целине (непокретности груписане у једну целину по основу 

локације и функције). Од наведеног броја, 197 имовинских целина, укупне нето 

књиговодствене вредности 11,7 милијарди динара (96,3 милиона евра), није подобно за 

уновчавање из следећих разлога: постоје нерешени имовинско-правни односи са 

сувласницима, није уписано право својине, државе чланице бивше Југославије не признају 

власничка права стечајним дужницима, не постоји уредна власничка документација, постоје 

захтеви за реституцију, потребно је спровести одговарајуће уписе у регистре непокретности и 

сл. 

 

Покретну имовину финансијских  институција у стечају/ликвидацији чини више десетина 

хиљада предмета. Покретна имовина највећим делом подразумева покретности мале 

вредности (до 2.000 евра), у које спадају: рачунарска опрема, намештај, банкомати, клима-

уређаји, као и моторна возила (38 возила).  

  

Поступак и начин уновчења покретне и непокретне имовине финансијских институција у 

надлежности Агенције су дефинисани Правилником за уновчење покретне и непокретне 

имовине стечајних/ликвидационих дужника. Наведеним Правилником је предвиђено да се 

прва продаја имовине спроводи лицитацијом, а свака следећа тендером уз прoписано/ 

утврђено смањење цене после сваке неуспеле продаје. Такође, овим Правилником је дата 

могућност продаје оглашене имовине непосредном погодбом по цени која не може бити нижа 

од последње оглашене, уз претходну сагласност одбора поверилца. 

 

У току 2015. године, продата је покретна и непокретна имовина у износу од 1,3 милијарде 

динара (11 милиона евра), при чему су по том основу у истом периоду остварени приливи у 

износу од 1,1 милијарде динара (8,7 милиона евра), док се остатак прилива од продате 

имовине очекује у првом кварталу 2016. године.  
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Удели и акције финансијских институција у стечају/ликвидацији у надлежности Агенције у 

другим правним лицима, исказани као нето књиговодствена вредност, на дан 31.12.2015. 

године износилу су 2,3 милијарди динара (19 милиона евра), при чему се чак 66,2% односи на 

стечајеве четири велике банке. У односу на бруто књиговодствену вредност финансијских 

институција у стечају/ликвидацији то представља 40,3%. Највећи део удела и акција се односи 

на уделе и акције правних лица у иностранству и стечају, те се могућност њихове продаје не 

може предвидети.  

 

    

у еврима 

Удели и акције 

Бруто књиговодствена 

вредност удела и акција 

Нето књиговодствена 

вреднсот удела и акција 

Износ % Износ % 

Банке 44.400.943 94,41% 16.351.386 86,16% 

Стечајеви четири велике банке 39.659.712 84,33% 12.566.475 66,21% 

Остали стечајеви 2.241.947 4,77% 2.108.397 11,11% 

Нови стечајеви 2.499.284 5,31% 1.676.515 8,83% 

Осигуравајућа друштва 2.625.504 5,58% 2.625.504 13,83% 

Штедно кредитне задруге 1.493 0,00% 1.493 0,01% 

Укупно 47.027.940 100,00% 18.978.383 100,00% 

 

Финансијске институције у стечају/ликвидацији у којима функцију стечајног/ликвидационог 

управника врши Агенција, поседују учешћа у капиталу у укупно 105 привредних друштава, од 

којих су 53 активна привредна друштва (40 акционарских друштава, а 13 друштава са 

ограниченом одговорношћу). Анализом власништва финансијских институција у 

стечају/ликвидацији у активним привредним друштвима утврђено је да већинско власништво 

поседују у 7 привредних друштава, власништво од 1-50% поседују у 27, док је учешће испод 

1% у 19 привредних друштава.  

 

Кључне активности везане за продају удела и акција у власништву финансијских институција 

у стечају/ликвидацији у надлежности Агенције подразумевају континуирано и редовно 

анализирање и праћење ситуација на тржишту и у складу с тим спровођење поступка продаје 

акција и удела у власништву, када се за то створе повољне тржишне могућности. 

 

У току 2015. године, финансијске институције у стечају/ликвидацији у надлежности Агенције 

су по основу продаје акција и удела оствариле прилив од 170,3 милиона динара (1,4 милиона 
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евра), од чега се највећи део прилива односи на продају акција Чачанске банке а.д. Чачак у 

власништву Београдске банке а.д. Београд у стечају (52,8 милиона динара, односно 434,2 

хиљаде евра), продају акција АИК банке а.д. Ниш у власништву Таково осигурања а.д.о. 

Крагујевац у ликвидацији (48,7 милиона динара, односно 400 хиљада евра), као и продају 

акција Комерцијалне банке а.д. Београд у власништву Европа осигурања а.д.о. Београд (45,7 

милиона динара, односно 376,1 хиљада евра). 

 

Поред тога, по основу продаје хартија од вредности (државних обвезница и трезорских 

записа) у овом периоду остварен је прилив у износу од 717,6 милиона динара (5,9 милиона 

евра) који се у потпуности односи на Таково осигурање а.д.о. Крагујевац у ликвидацији. 

 

 

4.3. Приливи и трошкови вођења стечајног поступка 

 

У току 2015. године, финансијске институције у стечају/ликвидацији у надлежности Агенције 

оствариле су кумулативно приливе у износу од 10,2 милијарде динара (83,7 милиона евра), 

док реализовани трошкови вођења стечајних/ликвидационих поступака у овом периоду 

износе укупно 2 милијарде динара (17 милиона евра).  

 

8,9

2,7

20,7

6,7
3,3

11,2

5,2
3,5 4,0

4,3
5,6

7,5

1,4
1,5

1,5 1,5
1,5 1,3 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Ја
н

у
а

р

Ф
е
б

р
у

а
р

 

М
а

р
т

А
п

р
и

л

М
а

ј

Ју
н

Ју
л

А
в
гу

с
т

С
е
п

т
е
м

б
а

р

О
к
т
о

б
а

р

Н
о

в
е
м

б
а

р

Д
е
ц

е
м

б
а

р

Преглед прилива и трошкова по месецима у 2015. години,

у милионима евра
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Додатно, у току 2015. године Универзал банка а.д. Београд у стечају је по основу исплаћених 

осигураних депозита, а на терет трошкова стечајног поступка исплатила Агенцији – Фонду за 

осигурање депозита 2,1 милијарду динара (17,2 милиона евра). 

 

У структури прилива које су финансијске институције у стечају/ликвидацији у надлежности 

Агенције оствариле током 2015. године доминирају приливи по основу наплате потраживања 

с учешћем од 63,5%. С друге стране, у структури трошкова вођења стечајног поступка, 43,1% 

укупних трошкова се односи на трошкове бруто зарада и накнаде трошкова запосленима и 

ангажованим лицима. 
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4.4. Исплате из стечајне масе 

 

Поред трошкова спровођења стечајног поступка, финансијске институције у стечају/ 

ликвидацији у надлежности Агенције су у току 2015. године имале и одливе по основу 

исплате средстава повериоцима, исплате на име неоснованог богаћења стечајне масе, као и 

исплате акционара. 

 

Финансијске институције у стечају/ликвидацији у надлежности Агенције су у току 2015. 

године имале одливе по основу исплате средстава повериоцима у укупном износу од 2,3 

милијарде динара (18,7 милиона евра), од чега је 1,2 милијарде динара (9,9 милиона евра) 

исплатила Астра банка а.д. Београд у стечају. У наставку се даје преглед свих исплата 

поверилаца у 2015. години: 
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Привредна банка Београд а.д. Београд у стечају је у току 2015. године Републици Србији 

извршила исплату средстава у укупном износу од 2 милијарде динара (16,7 милиона евра) на 

терет обавеза стечајне масе које су настале неоснованим богаћењем стечајне масе, по основу 

средстава из ино-кредитних линија. Преостали износ дуга за намирење је 6,5 милиона евра.   

 

У 2015. години финансијске институције у стечају/ликвидацији у надлежности Агенције су 

извршиле исплату акционара у износу од 194,6 милиона динара (1,6 милиона евра). 
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4.5. Стечајни/ликвидациони поступци над банкама 

 

4.5.1. Стечајни поступци над четири велике банке 

 

Стечајни поступци над Београдском банком а.д. Београд у стечају, Југобанком а.д. Београд у 

стечају, Беобанком а.д. Београд у стечају и Инвестбанком а.д. Београд у стечају отворени су 

2002. године у складу са Законом о санацији, стечају и ликвидацији банака
50

 и Законом о 

принудном поравнању, стечају и ликвидацији.
51

 

 

    

у еврима 

Четири велике банке у стечају 

Бруто књиговодствена 

вредност имовине 

Нето књиговодствена 

вредност имовине 

Износ % Износ % 

Потраживања од дужника 2.154.797.427 87,54% 397.593.166 60,98% 

Уложена средства 198.393.595 8,06% 198.393.595 30,43% 

Некретнине и опрема 65.927.802 2,68% 40.776.708 6,25% 

Удели или акције код других лица 39.659.712 1,61% 12.566.475 1,93% 

Готовина и готовински еквиваленти 2.366.442 0,10% 2.366.442 0,36% 

Остала имовина 360.522 0,01% 274.438 0,04% 

Укупно 2.461.505.499 100,00% 651.970.824 100,00% 

 

На дан 31.12.2015. године, укупна стечајна маса Београдске банке а.д. Београд у стечају, 

Југобанке а.д. Београд у стечају, Беобанке а.д. Београд у стечају и Инвестбанке а.д. Београд у 

стечају исказана као нето књиговодствена вредност, износила је 79,3 милијарде динара (652 

милиона евра). У односу на бруто књиговодствену вредност имовине финансијских 

институција у стечају/ликвидацији то представља 26,5%. 

 

Укупна утврђена потраживања поверилаца четири велике банке у стечају износе 142,4 

милијарде динара (1,2 милијарде евра). Осим тога, четири велике банке у стечају имају 

оспорена потраживања према повериоцима у укупном износу од 33,2 милијарде динара (273 

милиона евра). 
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50

 „Службени лист СФРЈ“, бр.84/89 и 69/90 и „Службени лист СРЈ“, бр. 37/93, 26/95, 28/96, 16/99, 44/99 и 53/01. 
51

 „Службени лист СФРЈ“, брoj 84/89 и „Службени лист СРЈ“, бр.37/93 и 28/96. 
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Укупна стечајна маса Београдске банке а.д. Београд у стечају исказана као нето 

књиговодствена вредност, са стањем на дан 31.12.2015. године, износила је 44,6 милијарди 

динара (366,8 милиона евра). У односу на бруто књиговодствену вредност имовине те 

финансијске институције у стечају/ликвидацији, то представља 36,4%. 

 

Утврђена потраживања од Београдске банке а.д. Београд у стечају износе 34,8 милијарди 

динара (286 милиона евра), док су оспорена потраживања 17 милијарди динара (140 милиона 

евра). Поред наведеног, Београдска банка а.д. Београд у стечају има неиспитане 44 пријаве 

потраживања у износу од 94,5 милијарди динара (777 милиона евра), које се углавном односе 

на потраживања поверилаца проистекла из пословања агенција на Кипру и у Њујорку.  

 

    

у еврима 

Београдска банка а.д. Београд  

у стечају 

Бруто књиговодствена 

вредност имовине 

Нето књиговодствена 

вредност имовине 

Износ % Износ % 

Потраживања од дужника 839.743.589 83,30% 228.877.741 62,40% 

Уложена новчана средства 129.012.043 12,80% 129.012.043 35,17% 

Некретнине и опрема 11.680.021 1,16% 8.175.079 2,23% 

Удели или акције код других лица 27.308.267 2,71% 426.524 0,12% 

Готовина и готовински еквиваленти 277.695 0,03% 277.695 0,08% 

Остала потраживања 48.874 0,00% 48.874 0,01% 

Укупно 1.008.070.488 100,00% 366.817.956 100,00% 

 

У структури имовине Београдске банке а.д. Београд у стечају доминирају потраживања од 

дужника, која се готово у потпуности односе на ненаплатива потраживања од правних лица. 

Деведесет одсто потраживања Београдске банке а.д. Београд у стечају од правних лица је у 

девизном знаку. У структури потраживања Београдске банке а.д. Београд у стечају од правних 

лица, 81% се односи на потраживања од правних лица у стечају и то су углавном банке у 

стечају које су биле у систему Београдске банке а.д. Београд (Беобанка а.д. Београд у стечају, 

Инвестбанка а.д. Београд у стечају, Шабачка банка а.д. Шабац у стечају, Лозничка банка а.д. 

Лозница у стечају, Ваљевска банка а.д. Ваљево у стечају и  Пожаревачка банка а.д Пожаревац 

у стечају). 

 

Такође, значајно учешће у структури имовине Београдске банке а.д. Београд у стечају (35,2%) 

имају орочена средства у износу од 15,7 милијарди динара (129,1 милиона евра), од којих је 

10,6 милијарди динара (87,1 милиона евра) депоновано код комерцијалних банака, док је 5,1 

милијарда динара (42 милиона евра) уложена у динарске и девизне државне хартије од 

вредности. 

 

2.021,8

4.747,3

1,2
239,9

427,5

249,4

Структура прилива остварених у 2015. години,

у хиљадама евра

Наплата  потраживања

Приливи од камата

Продаја имовине

Закупнина

Продаја удела и акција

Остали приливи

 

490,1

267,0

578,6

13,1

42,4

Структура реализованих трошкова у 2015. години,

у хиљадама евра
Бруто зараде, накнаде 

трошкова запосленима и 

ангажованим лицима
Трошкови који терете 

имовину и трошкови 

уновчења имовине
Трошкови пословног 

простора, непроизводних 

услуга и материјала
Остали трошкови 

стечајног поступка

Награда и накнада АОД
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У току 2015. године, Београдска банка а.д. Београд у стечају је остварила приливе у износу од 

935 милиона динара (7,3 милиона евра), при чему се 61,8% остварених прилива односи на 

приливе по основу улагања слободних новчаних средстава. У посматраном периоду, 

Београдска банка а.д. Београд у стечају је по основу наплате потраживања остварила приливе 

у износу од 245,9 милиона динара (2 милиона евра), што представља 27,6% укупно 

остварених прилива. По основу наплате потраживања Београдске банке а.д. Београд у стечају, 

37,1% укупних прилива, то јест, 90,2 милиона динара (742 хиљада евра) генерисано је по 

основу наплате потраживања по Закону о преузимању обавеза AIR Serbia ад Београд и 

претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије, док је 34,5% укупних прилива по 

основу наплате потраживања (83,9 милиона динара или 698,9 хиљада евра) наплаћено по 

основу допунског Решења о главној деоби у поступку стечаја над ББ Шабачком банком а.д. 

Шабац у стечају, које је донео Привредни суд у Ваљеву. 

 

Укупни реализовани трошкови спровођења стечајног поступка Београдске банке а.д. Београд 

у стечају у 2015. години износили су 169,2 милиона динара (1,4 милиона евра). У структури 

укупних реализованих трошкова, 41,6% се односи на трошкове пословног простора, 

непроизводних услуга и материјала, док се 35,2% укупних реализованих трошкова односи на 

бруто зараде и накнаде трошкова запосленима и ангажованим лицима. 

 

Мешовите банке и пословне јединице Београдске банке а.д. Београд у стечају у 

иностранству 

 

Banque Franco Yougoslave, Paris у ликвидацији  

 

Француска банкарска комисија је дана 1. августа 2000. године донела Oдлуку на основу које je 

Banque Franco Yougoslavе, Paris (у даљем тексту: BFY) брисана из регистра овлашћених 

кредитних установа и на основу које се налази у поступку ликвидације. 

 

Београдска банка а.д. Београд у стечају је већински акционар BFY са учешћем у капиталу од 

47,67%, а Југобанка а.д. Београд у стечају са 4,33%, што укупно износи 52% учешћа у 

капиталу. BFY је још током 2006. године намирила све повериоце, тако да вишак 

ликвидационих средстава припада акционарима. 

  

Крајем 2015. године, акционари BFY (Београдска банка а.д. Београд у стечају, Југобанка а.д. 

Београд у стечају, BNP Paribas и Societe Generale bank) усагласили су се око добровољног 

окончања ликвидације BFY. Сагласно процени наплативости потраживања BFY, ликвидна 

средства BFY у износу од око 5 милиона евра била би пренета Београдској банци а.д. Београд 

у стечају и Југобанци а.д. Београд  у стечају, а сва потраживања BFY од Беобанке а.д. Београд 

у стечају, Југобанке а.д. Београд у стечају и РТБ Бора, чија је наплативост процењена на око 

1,4 милиона евра, уступила би се на Београдској банци а.д. Београд  у стечају. 

 

Крајем децембра 2015. године заказана је редовна седница Скупштине акционара BFY за 

јануар 2016. године ради именовања новог ликвидатора и предузимања даљих активности за 

окончање добровољне ликвидације BFY и потписивања Уговора о цесији. За ликвидатора је 

предложено акционарско друштво Vendome Recouvrement из Париза.   
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ADRIA ABWICKLUNG GmbH (правни следбеник Аdria Bank AG) - у ликвидацији 

 

Дана 11. јуна 2015. године, Adria Bank AG трансформисана је у Adria Abwicklungs GmbH.  

 

Одлуком Генералне скупштине друштва од 18. јуна 2015. године, над привредним друштвом 

покренут је поступак добровољне ликвидације. 

 

Основни капитал Adria Abwicklungs GmbH је одлуком Скупштине друштва смањен са 12,2 

милиона евра на 3,3 милиона евра. У складу са Законом о привредним друштвима с 

ограниченом одговорношћу Аустије, Adria Abwicklungs GmbH у ликвидацији исказала је 

спремност да измири потраживања Београдске банке а.д. Београд у стечају или да за то изда 

гаранцију. 

 

Београдска банка а.д. Београд у стечају је дана 5. новембра 2015. године пријавила 

потраживање по основу уплаћеног и уписаног основног и допунског капитала код Adria Bank 

AG.  

 

Ликвидатор је 1. децембра 2015. године обавестио Београдску банку а.д. Београд у стечају да 

не прихвата потраживање по основу учешћа у основном капиталу, с обзиром на то да је на 

седници Генералне скупштине одржане 22. маја 2014. године донета одлука да се на терет 

основног капитала изврши покриће губитака Adria Bank AG. С друге стране, потраживање 

Београдске банке а.д. Београд у стечају по основу допунског капитала Adria Abwicklungs 

GmbH је признато.  

 

AY BANK LTD, Лондон – у ликвидацији 

 

AY Bank се од 2003. године налази у поступку ликвидације. Ликвидациони управник АY Bank 

редовно доставља Београдској банци а.д. Београд, у стечају годишње извештаје о току 

ликвидационог поступка.  

 

У последњем годишњем извештају из новембра 2015. године, наведено је да су необезбеђени 

повериоци исплаћени у целости, као и да имају право на законску камату на своја 

потраживања у висини од 8% годишње.  

 

Учешће Београдске банке а.д. Београд у стечају у акцијском капиталу AY banke London 

износи 52,78%, тј. 9.326.867 фунти стерлинга. Акцијски капитал у ликвидацији спада у 

категорију необезбеђених потраживања и у поступку ликвидације намирује се након исплате 

свих поверилаца.  

 

На основу Арбитражне одлуке Трговинске коморе у Женеви, као и Пресуде Високог суда 

правде у Лондону, 25. маја 2000. године Westacre Panama, обезбедио је заплену акција 

Београдске банке с правом продаје у износу од 9.326.867 фунти стерлинга.  

 

Агенција Београдске банке у Њујорку BB dd Agency New York у ликвидацији 

 

Увођењем санкција УН према СРЈ, надлежне америчке институције су 30. јуна 1993. године 

одузеле дозволу за рад, блокирале сва средства на рачуну и заплениле сву пословну 

документацију Агенције Београдске банке и Агенције Југобанке у Њујорку. Ликвидациони 

управник Агенције Београдске банке у Њујорку је дана 4. јануара 2002. године обавестио 

Београдску банку а.д. Београд да је са тим даном преузео пословање и сву имовину 
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Београдске банке Агенције Њујорк у држави Њујорк, сходно Закону о банкротству државе 

Њујорк, пошто је обавештен да је матична банка у ликвидацији.  

 

У децембру 2015. године, Агенција је обавештена да ће ликвидациони управник Агенције у 

Њујорку ускоро затражити одобрење суда у Њујорку да предузме завршне активности у 

поступку ликвидације, те да се одобрење очекује у року од неколико месеци. С обзиром на то 

да је ликвидациони управник испитао све пријаве потраживања, очекује се расподела 

ликвидационе масе током 2016. године. 

     

 Судски спор с привредним друштвом Stone Column 

  

Београдска банка а.д. Београд, у стечају је дана 17.1.2012. године поднела пријаву 

потраживања према Агенцији Београдске банке у износу од 20,7 милиона долара, по основу 

средстава депонованих на рачуну Stone Column Trading House Ltd, Nicosia, Кипар, код ове 

агенције. Банка је поднела пријаву као комерцијални поверилац по пријави потраживања 

Народне банке Србије која је потраживање пријавила у поступку стечаја над Београдском 

банком у Београду. Stone Column је такође пријавио потраживање према Агенцији Београдске 

банке у Њујорку по основу депонованих средстава. Уважавајући приговор Београдске банке 

(да Stone Column више није власник предметних средстава и не полаже право на исплату 

истих), ликвидациони управник је одбио наведену пријаву потраживања. Међутим, такође је 

оспорио пријаву потраживања Београдске банке.  

 

По добијању решења Привредног суда у Београду, Београдска банка а.д. Београд у стечају је 

поднела тужбу надлежном суду у САД дана 30.01.2013. године. Измена тужбеног захтева 

(тужба прецизирана на износ од 19,4 милиона долара) поднета је надлежном суду у САД дана 

22.5.2013. године. Stone Column је, са своје стране, поднео тужбу за утврђење оспореног 

потраживања дана 22.1.2013. године. 

 

Дана 7.4.2014. године, стране у спору и ликвидациони управник Агенције закључили су 

Споразум о консолидацији и ослобађању, на који је суд дао сагласност. Наиме, на захтев 

ликвидационог управника, извршена је реорганизација судских спорова, тј. обједињавање 

парница из којих се ликвидациони управник повукао, тако да се Београдска банка и Stone 

Column директно споре око потраживаног износа. Другим речима, ликвидациони управник је 

признао потраживање у име власника рачуна, али је оставио суду да одлучи која страна има 

право на предметно потраживање.  

 

С друге стране, по извршеној расподели средстава повериоцима у ликвидационом поступку, 

ликвидациони управник ће платити сразмерни удео потраживаног износа у складу са 

коначном одлуком суда којом ће се пресудити која од страна у спору (Београдска банка или 

Stone Column) има право на потраживани износ. Уколико до расподеле средстава из 

ликвидационе масе не буде донета коначна одлука суда, ликвидациони управник ће платити 

сразмерни удео средстава на escrow рачун или агенту за чување средстава. 

 

У поступку који се води у Њујорку у спору с привредним друштвом Stone Column, Врховни 

суд у Њујорку је у децембру 2014. године одбацио захтев Stone Column за доношење пресуде 

по убрзаном поступку као преурањен. Незадовољан оваквом одлуком, Stone Column је 

наведеном суду поднео жалбу дана 4. марта 2015. године. Банка у стечају је поднела приговор 

на жалбу Stone Column. Судска расправа за одлучивање по овој жалби одржана је 25. јуна 

2015. године. 
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Према обавештењу правних заступника Банке у стечају, на рочишту одржаном 25. јуна 2015. 

године, судија Врховног суда државе Њујорк одбио је уложену жалбу Stone Column за 

доношење пресуде по убрзаном поступку. 

 

Адвокатска канцеларија која је заступала Београдску банку а.д. Београд у стечају у предмету 

Stone Column пред Врховним судом државе Њујорк поднела је предлог суду за своје 

повлачење из спора због неизмирених трошкова. Одбор поверилаца је на седници од 23. 

новембра 2015. године донео је закључак да се ангажују други адвокати који ће заступати 

Банку у стечају у спору Stone Column. Београдска банка а.д. Београд у стечају је крајем 2015. 

године, по препоруци Конзулата Републике Србије у Њујорку, ангажовала нову адвокатску 

канцеларију.   

 

Пословна јединица Београдске банке на Кипру BB-IBU Nicosia у ликвидацији 

 

Централна банка Кипра је 22. маја 2000. године одузела дозволу за рад BB-IBU, Nicosia. На 

основу одлуке суда у Никозији, 7. јуна 2002. године отворен је поступак ликвидације над 

Пословном јединицом Београдске банке на Кипру и истовремено су именовани ликвидатори, 

који спроводе поступак ликвидације у складу с кипарским прописима. Током 2014. године, 

кипарски ликвидатори су позвали повериоце да пријаве потраживања. Београдска банка а.д. 

Београд у стечају пријавила је потраживање у укупном износу од 154.071.604,14 америчких 

долара и 318.611,88 евра.  

 

Према обавештењу кипарских ликвидатора од 31. марта 2015. године, оспорена је пријава 

потраживања Београдске банке а.д. Београд, у стечају, с образложењем да је пословна 

јединица део истог правног лица, иако се ликвидација пословне јединице спроводи по 

кипарским прописима који се разликују од прописа по којима се води поступак стечаја над 

Београдском банком а.д. Београд. 

 

 

Укупна стечајна маса Југобанке а.д. Београд у стечају исказана као нето књиговодствена 

вредност, са стањем на дан 31.12.2015. године, износила је 5,2 милијарде динара (43 милиона 

евра). У односу на бруто књиговодствену вредност имовине те финансијске институције у 

стечају/ликвидацији, то представља 10,5%. 

 

Утврђена потраживања Југобанке а.д. Београд у стечају износе 22,9 милијарди динара (188,6 

милиона евра), док оспорена потраживања износе 11,7 милијарди динара (96,1 милиона евра). 

Поред наведеног, Југобанка а.д. Београд у стечају има 37 неиспитаних пријава потраживања у 

износу од 40,3 милијарде динара (331,6 милиона евра). 

 

    

у еврима 

Југобанка а.д. Београд у стечају 

Бруто књиговодствена 

вредност имовине 

Нето књиговодствена 

вредност имовине 

Износ % Износ % 

Потраживања од дужника 365.361.931 89,45% 331.539 0,77% 

Уложена новчана средства 15.665.960 3,84% 15.665.960 36,42% 

Некретнине и опрема 17.516.818 4,29% 17.185.323 39,96% 

Удели или акције код других лица 8.274.050 2,03% 8.274.050 19,24% 

Готовина и готовински еквиваленти 1.342.904 0,33% 1.342.904 3,12% 

Остала потраживања 295.958 0,07% 209.875 0,49% 

Укупно 408.457.621 100,00% 43.009.650 100,00% 
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У структури имовине Југобанке а.д. Београд у стечају, око 40% се односи на некретнине и 

опрему, 36,4% на уложена средства, 19,2% на уделе и акције код других правних лица, док 

0,8% (331,5 хиљада евра) чине потраживања од дужника која су у књиговодственој 

евиденцији банке у стечају готово у потпуности (99,9%) исправљена имајући у виду да се овај 

износ односи на ненаплатива потраживања од правних лица. 
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У току 2015. године, Југобанка а.д. Београд у стечају је остварила приливе у износу од 203,3 

милиона динара (1,7 милиона евра), при чему се 33,1% остварених прилива односи на приливе 

по основу улагања слободних новчаних средстава. Осим тога, 29,3 милиона динара (240,8 

хиљада евра) односно 14,4% остварених прилива Југобанке а.д. Београд у стечају односи се на 

приливе по основу продаје имовине. У посматраном периоду, Југобанка а.д. Београд у стечају 

је по основу налате потраживања остварила приливе у износу од само 57,8 милиона динара 

(475,5 хиљада евра), од чега се 50 милиона динара (411,1 хиљада евра) односи на наплату по 

основу деобе стечајне масе Борске банке а.д. Бор у стечају.  

 

Укупни реализовани трошкови спровођења стечајног поступка Југобанке а.д. Београд у 

стечају у 2015. години износили су 163,1 милион динара (1,3 милиона евра). У структури 

укупно реализованих трошкова, 37,6% се односи на трошкове пословног простора, 

непроизводних услуга и материјала, док се 36,5% односи на бруто зараде и накнаде трошкова 

запосленима и ангажованим лицима, а 20,9% на трошкове који терете имовину и трошкове 

уновчавања имовине. 

 

 

Укупна стечајна маса Беобанке а.д. Београд у стечају исказана као нето књиговодствена 

вредност, са стањем на дан 31.12.2015. године, износила је 3,9 милијарде динара (32,2 

милиона евра). У односу на бруто књиговодствену вредност имовине те финансијске 

институције у стечају/ликвидацији, то представља 6,6%. 

 

Утврђена потраживања Беобанке а.д. Београд у стечају износе 16,9 милијарди динара (138,7 

милиона евра), док оспорена потраживања износе 4 милијарде динара (33,2 милиона евра). 
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у еврима 

Беобанка а.д. Београд у стечају 

Бруто књиговодствена 

вредност имовине 

Нето књиговодствена 

вредност имовине 

Износ % Износ % 

Потраживања од дужника 435.256.896 89,60% 36.918 0,11% 

Уложена новчана средства 15.747.184 3,24% 15.747.184 48,92% 

Некретнине и опрема 32.620.680 6,72% 13.737.786 42,68% 

Удели или акције код других лица 1.807.168 0,37% 2.321.897 7,21% 

Готовина и готовински еквиваленти 327.704 0,07% 327.704 1,02% 

Остала имовина 15.189 0,00% 15.189 0,05% 

Укупно 485.774.821 100,00% 32.186.677 100,00% 

 

У структури имовине Беобанке а.д. Београд у стечају с учешћем од 48,9% доминирају орочена 

средства, као и некретнине и опрема с учешћем од 42,7%. Орочена средства износе 16,7 

милијарди динара (15,7 милиона евра), од чега је 1,6 милијарди динара (12,9 милиона евра) 

орочено код седам банака, док је 340,6 милиона динара (2,8 милиона евра) уложено у државне 

хартије од вредности. 

  

Потраживања од дужника у нето књиговодственој суми учествују само са 0,1% (36,9 хиљада 

евра) јер су у књиговодственој евиденцији готово у потпуности исправљена имајући у виду да 

се овај износ односи на ненаплатива потраживања, док бруто износ наведених потраживања 

износи 435,3 милиона евра. Што се тиче структуре потраживања од правних лица, 67,4% се 

односи на потраживања од дужника у стечајном поступку, а 21,1% на потраживања од 

дужника који су блокирани. 
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У току 2015. године, Беобанка а.д. Београд у стечају је остварила приливе у износу од 582,1 

милиона динара (4,8 милиона евра), при чему се 82% остварених прилива односи на приливе 

по основу наплате потраживања, док је 13,2% прилива остварено по основу камата на 

уложена слободна новчана средства. 

 

Укупни реализовани трошкови спровођења стечајног поступка над Беобанком а.д. Београд у 

2015. години износили су 139,8 милиона динара (1,1 милиона евра). У структури укупно 

реализованих трошкова, 36,1% укупних реализованих трошкова се односи на бруто зараде и 

накнаде трошкова запосленима и ангажованим лицима и на трошкове који терете имовину и 

трошкови уновчавања имовине, док се 21,8% реализованих трошкова односи на трошкове 

пословног простора, непроизводних услуга и материјала.  

 

У току 2015. године, Беобанка а.д. Београд у стечају је извршила исплату повериоцима у 

укупном износу од 116,3 милиона динара (1 милион евра).  

 



Извештај о раду за 2015. годину                                                                                         

_________________________________________________________________________________________________ 

 

91 

 

Укупна стечајна маса Инвестбанке а.д. Београд у стечају исказана као нето књиговодствена 

вредност, са стањем на дан 31.12.2015. године, износила је 25,5 милијарди динара (209,7 

милиона евра). У односу на бруто књиговодствену вредност имовине те финансијске 

институције у стечају/ликвидацији, то представља 37,5%. 

 

Утврђена потраживања Инвестбанке а.д. Београд у стечају износе 67,8 милијарди динара 

(557,9 милиона евра), док су оспорена потраживања 445,4 милиона динара (3,7 милиона евра). 

Инвестбанка а.д. Београд  у стечају нема неиспитаних пријава потраживања. 

 

    

у еврима 

Инвестбанка а.д. Београд у стечају 

Бруто књиговодствена 

вредност имовине 

Нето књиговодствена 

вредност имовине 

Износ % Износ % 

Потраживања од дужника 514.435.011 91,99% 168.346.968 80,18% 

Уложена новчана средства 37.968.409 6,79% 37.968.409 18,08% 

Некретнине и опрема 4.110.282 0,74% 1.678.521 0,80% 

Удели или акције код других лица 2.270.227 0,41% 1.544.004 0,74% 

Готовина и готовински еквиваленти 418.139 0,07% 418.139 0,20% 

Остала имовина 501 0,00% 501 0,00% 

Укупно 559.202.569 100,00% 209.956.541 100,00% 

 

У структури имовине Инвестбанке а.д. Београд у стечају с учешћем од 80,2% доминирају 

потраживања од дужника, која се готово у потпуности односе на потраживања од 105 правних 

лица. Од њих је 81 дужник у стечајном поступку, 15 је блокирано, 8 брисано из регистра, а 1 

је у поступку реорганизације (УППР). 

 

Значајну позицију имовине Инвестбанке а.д. Београд у стечају с учешћем од 18,1% чине и 

орочена средства у износу од 4,7 милијарди динара (38 милиона евра), од којих се 4,1 

милијарда динара (33,1 милион евра) односи на динарска средства орочена код системски 

значајних банака, док се преосталих 596 милиона динара (4,9 милиона евра) односи на 

девизна орочена средства. 
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У току 2015. године, Инвестбанка а.д. Београд у стечају је остварила приливе у износу од 2 

милијарде динара (16,6 милиона евра), при чему се 1,8 милијарди динара (15,1 милиона евра) 

односно 90,7% остварених прилива односи на приливе по основу наплате потраживања. Од 

укупно наплаћених потраживања Инвестбанке а.д. Београд у стечају, 1,6 милијарди динара 

(13,5 милиона евра) се односи на наплату потраживања по Закону о преузимању обавеза AIR 

Serbia ад Београд и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије. У посматраном 

периоду, Инвестбанка а.д. Београд у стечају остварила је 184,9 милиона динара (1,5 милиона 



                                                                                         Извештај о раду за 2015. годину 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

92 

 

евра) прилива по основу камата на уложена слободна новчана средства, што представља 9,2% 

укупно остварених прилива. 

 

Укупно реализовани трошкови спровођења стечајног поступка Инвестбанке а.д. Београд у 

стечају у 2015. години износили су 66,5 милиона динара (546,4 хиљада евра). У структури 

трошкова, 57% се односи на бруто зараде и накнаде трошкова запосленима и ангажованим 

лицима, док се 22,4% односи на трошкове пословног простора, непроизводних услуга и 

материјала, а 12,3% трошкова на трошкове који терете имовину и трошкове уновчавања 

имовине. 

 

4.5.2. Стечајни поступци над банкама покренути у периоду 2012-2014. године 

 

Стечајни поступци над Пољопривредном банком Агробанком а.д. Београд у стечају, Новом 

Агробанком а.д. Београд у стечају, Развојном банком Војводине а.д. Нови Сад у стечају, 

Привредном банком Београд а.д. Београд у стечају и Универзал банком а.д. Београд у стечају 

отворени су у периоду 2012-2014. године у складу са Законом о стечају и ликвидацији банака 

и друштава за осигурање
52

 и Законом о стечају.
53

 

 

    

у еврима 

Нови стечајеви 

Бруто књиговодствена 

вредност имовине 

Нето књиговодствена 

вредност имовине 

Износ % Износ % 

Потраживања од дужника 1.190.326.696 90,33% 243.047.463 66,98% 

Уложена новчана средства 23.023.703 1,75% 23.023.703 6,34% 

Некретнине и опрема 65.866.584 5,00% 62.184.402 17,14% 

Удели или акције код других лица 2.499.284 0,19% 1.676.515 0,46% 

Готовина и готовински еквиваленти 19.729.191 1,50% 19.729.092 5,44% 

Остала имовина 16.303.984 1,24% 13.216.207 3,64% 

Укупно 1.317.749.442 100,00% 362.877.382 100,00% 

 

На дан 31.12.2015. године, укупна стечајна маса Пољопривредне банке Агробанке а.д. Београд 

у стечају, Нове Агробанке а.д. Београд у стечају, Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад у 

стечају, Привредне банке Београд а.д. Београд у стечају и Универзал банке а.д. Београд у 

стечају, исказана као нето књиговодствена вредност износила је 44,1 милијарду динара (362,9 

милиона евра). У односу на бруто књиговодствену вредност имовине финансијских 

институција у стечају/ликвидацији то представља 27,5%. 

 

Укупна утврђена потраживања поверилаца нових банака у стечају износила 23,3 милијарде 

динара (191,9 милиона евра). Осим тога, нови стечајеви имају оспорена потраживања према 

повериоцима у укупном износу од 12,6 милијарди динара (103,3 милиона евра). 

 

                                                 
52

 „Службени гласник РС“, бр. 61/05 и 116/08. 
53

 „Службени гласник РС“, брoj 104/09, 99/11 и 71/12. 
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Укупна стечајна маса Пољопривредне банке Агробанке а.д. Београд у стечају исказана као 

нето књиговодствена вредност са стањем на дан 31.12.2015. године, износила је 1,3 милијарде 

динара (10,5 милиона евра). У односу на бруто књиговодствену вредност имовине те 

финансијске институције у стечају/ликвидацији, то представља 6,9%. 

 

Утврђена потраживања поверилаца Пољопривредне банке Агробанке а.д. Београд у стечају 

износе 56 милиона динара (0,5 милиона евра), док су оспорена потраживања 1,4 милијарде 

динара (11,5 милиона евра). Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд у стечају нема 

неиспитаних пријава потраживања. 

    

у еврима 

ПБ Агробанка а.д. Београд у стечају 
Бруто књиговодствена сума Нето књиговодствена сума 

Износ % Износ % 

Потраживања од дужника 147.406.273 96,85% 5.659.215 54,10% 

Уложена новчана средства 4.302.392 2,83% 4.302.392 41,13% 

Некретнине и опрема 21.086 0,01% 21.086 0,20% 

Удели или акције код других лица 248.647 0,16% 248.647 2,38% 

Готовина и готовински еквиваленти 228.768 0,15% 228.768 2,19% 

Остала имовина 0 0,00% 0 0,00% 

Укупно 152.207.165 100,00% 10.460.108 100,00% 

 

У структури имовине Пољопривредне банке Агробанке а.д. Београд у стечају с учешћем од 

54,1% доминирају потраживања од дужника и орочена средства с учешћем од 41,1%. 

Потраживања од дужника се готово у потпуности (99%) односе на потраживања од правних 

лица и то 54,2% од дужника у стечајном поступку и 24,7% од дужника брисаних из регистра. 

 

Орочена средства износе 523,3 милиона динара (4,3 милиона евра), од којих је 243,6 милиона 

динара (2 милиона евра) депоновано код банака, док је 279,7 милиона динара (2,3 милиона 

евра) уложено у државне хартије од вредности. 

 

574,4

188,8

0,0

0,0

0,0
0,0

Структура прилива остварених у 2015. години,

у хиљадама евра

Наплата  потраживања

Приливи од камата

Продаја имовине

Закупнина

Продаја удела и акција

Остали приливи

 

165,8
8,3

157,8

1,5

29,4

Структура реализованих трошкова у 2015. години,

у хиљадама евра
Бруто зараде, накнаде 

трошкова запосленима и 

ангажованим лицима
Трошкови који терете 

имовину и трошкови 

уновчења имовине
Трошкови пословног 

простора, непроизводних 

услуга и материјала
Остали трошкови 

стечајног поступка

Награда и накнада АОД

 



                                                                                         Извештај о раду за 2015. годину 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

94 

 

У току 2015. године Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд у стечају је остварила 

приливе у износу од 92,8 милиона динара (763,3 хиљаду евра), од чега се 75,3% остварених 

прилива односи на приливе по основу наплате потраживања, док је 24,7% остварених прилива 

остварено по основу камата на уложена слободна новчана средства. 

 

Укупно реализовани трошкови спровођења стечајног поступка Пољопривредне банке 

Агробанке а.д. Београд у стечају у 2015. години износили су 44,1 милиона динара (362,8 

хиљаде евра). У структури укупно реализованих трошкова, 45,7% се односи на бруто зараде и 

накнаде трошкова запосленима и ангажованим лицима, док се 43,5% односи на трошкове 

пословног простора, непроизводних услуга и материјала. 

 

У току 2015. године, Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд у стечају је извршила 

исплату средстава повериоцима у укупном износу од 14,4 милиона динара (118,2 хиљаде 

евра). Овим средствима су намирени повериоци V исплатног реда у висини од 22,45% 

утврђених потраживања.  

 

 

Укупна стечајна маса Нове Агробанке а.д. Београд у стечају, исказана као нето 

књиговодствена вредност, са стањем на дан 31.12.2015. године, износила је 12,7 милијарди 

динара (104,4 милиона евра). У односу на бруто књиговодствену вредност имовине те 

финансијске институције у стечају/ликвидацији, то представља 19,9%. 

 

Утврђена потраживања поверилаца Нове Агробанке а.д. Београд у стечају износе 11,9 

милијарди динара (97,8 милиона евра), док су оспорена потраживања 590,9 милиона динара 

(4,9 милиона евра). Поред наведених потраживања поверилаца, Нова Агорбанка а.д. Београд у 

стечају има 3 неиспитане пријаве потраживања у укупном износу од 1,4 милијарде динара 

(11,7 милиона евра). То су: Фонд за развој Републике Србије – 997,3 милиона динара (8,2 

милиона евра), Републичка дирекција за робне резерве – 328,4 милиона динара (2,7 милиона 

евра) и Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају – 91,7 милиона динара (753,9 хиљада 

евра). 

 

    

у еврима 

Нова Агробанка а.д. Београд у стечају 

Бруто књиговодствена 

вредност имовине 

Нето књиговодствена 

вредност имовине 

Износ % Износ % 

Потраживања од дужника 490.143.851 93,24% 72.125.953 69,08% 

Уложена новчана средства 7.769.714 1,48% 7.769.714 7,44% 

Некретнине и опрема 25.203.430 4,79% 22.567.680 21,62% 

Удели или акције код других лица 1.045.355 0,20% 501.300 0,48% 

Готовина и готовински еквиваленти 1.218.638 0,23% 1.218.715 1,17% 

Остала имовина 309.573 0,06% 219.378 0,21% 

Укупно 525.690.561 100,00% 104.402.739 100,00% 

 

У структури имовине Нове Агробанке а.д. Београд у стечају с учешћем од 69,1% доминирају 

потраживања од дужника, која се готово у потпуности (99%) односе на потраживања од 

правних лица. Ова потраживања су у нето књиговодственој евиденцији исправљена 85,3%, 

имајући у виду то да је реч о ненаплативим потраживањима. У структури потраживања од 

правних лица, 35,7% се односи на потраживања од дужника који су блокирани, 29,5% се 

односи на потраживања од дужника у стечајном поступку, а 26,7% на потраживања од 

дужника у поступку реорганизације. 
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Значајне позиције имовине Нове Агробанке а.д. Београд у стечају су некретнине и опрема у 

износу од 2,7 милијарди динара (22,6 милиона евра) које чине 21,6% укупне нето билансне 

суме, као и орочена средства у износу од 945 милиона динара (7,8 милиона евра) која су 

депонована код банака. 
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У току 2015. године, Нова Агорбанка а.д. Београд у стечају је остварила приливе у износу од 

1,3 милијарде динара (10,5 милиона евра), при чему се 58,2% остварених прилива односи на 

приливе по основу наплате потраживања, док је 33,3% прилива остварено по основу 

уновчавања покретене и непокретне имовине.  

 

Укупно реализовани трошкови спровођења стечајног поступка Нове Агробанке а.д. Београд у 

стечају у 2015. години износили су 301,9 милиона динара (2,5 милиона евра). У структури 

укупно реализованих трошкова, 49% се односи на бруто зараде и накнаде трошкова 

запосленима и ангажованим лицима, 29,9% на трошкове пословног простора, непроизводних 

услуга и материјала, док се 17,4% односи на трошкове који терете имовину и трошкове 

уновчавања имовине. 

 

 

Укупна стечајна маса Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад у стечају, исказана као нето 

књиговодствена вредност, са стањем на дан 31.12.2015. године, износила је 10,1 милијарду 

динара (82,8 милиона евра). У односу на бруто књиговодствену вредност имовине те 

финансијске институције у стечају/ликвидацији, то представља 43,5%. 

 

Утврђена потраживања поверилаца Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад у стечају износе 

милијарду динара (8,5 милиона евра), док су оспорена потраживања 7,2 милијарде динара 

(59,4 милиона евра). Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад нема неиспитаних пријава 

потраживања. 

 

    

у еврима 

Развојна банка Војводине а.д.  

Нови Сад у стечају 

Бруто књиговодствена 

вредност имовине 

Нето књиговодствена 

вредност имовине 

Износ % Износ % 

Потраживања од дужника 165.766.784 87,08% 60.096.996 72,59% 

Уложена новчана средства 10.951.597 5,75% 10.951.597 13,23% 

Некретнине и опрема 6.960.646 3,66% 6.959.238 8,41% 

Удели или акције код других лица 519.129 0,27% 240.416 0,29% 

Готовина и готовински еквиваленти 59.419 0,03% 59.419 0,07% 

Остала имовина 6.110.384 3,21% 4.479.122 5,41% 

Укупно 190.367.960 100,00% 82.786.787 100,00% 
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У структури имовине Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад у стечају са учешћем од 72,6% 

доминирају потраживања од дужника, од којих се 96,9% односи на потраживања од правних 

лица. У структури потраживања од правних лица, 38,2% потраживања се односи на 

потраживања од дужника у стечајном поступку, 29,2% на потраживања од дужника који су 

блокирани, 18,1% од дужника који су брисани из регистра, а 4,4% на потраживања од 

дужника у поступку реорганизације. Ова потраживања су у нето књиговодственој евиденцији 

исправљена 63,7%.  

 

Значајно учешће у нето књиговодственој суми Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад у 

стечају имају орочена средства у износу од 1,3 милијарде динара (11 милиона евра) која су 

депонована код банака, као и некретнине и опрема у износу од 846,4 милиона динара (7 

милиона евра) које чине 8,4% укупне имовине. 
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У току 2015. године, Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају је остварила приливе у 

износу од 1,3 милијарде динара (10,4 милиона евра), при чему је 1,1 милијарда динара (8,9 

милиона евра) остварена по основу наплате потраживања од дужника и то: 462,2 милиона 

динара (3,8 милиона евра) од Бачке а.д. Сивац, 170,3 милиона динара (1,4 милиона евра) од 

Необуса д.о.о. Нови Сад, 104,9 милиона динара (862,4 хиљаде евра) од Пољопривреде а.д. 

Сента, 78,8 милиона динара (647,8 хиљаде евра) од Аско-Видака а.д. Футог и сл. 

 

У посматраном периоду, Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад је по основу продаје 

имовине остварила приливе у износу од 107,3 милиона динара (882,6 хиљаде евра), што 

представља 8,4% укупно остварених прилива, као и приливе по основу камата на уложена 

слободна новчана средства у износу од 55,1 милион динара (453,3 хиљаду евра), што је 4,3% 

укупно остварених прилива. 

 

Укупно реализовани трошкови спровођења стечајног поступка Развојне банке Војводине а.д. 

Нови Сад у стечају у 2015. години износили су 147,9 милиона динара (1,2 милиона евра). У 

структури укупно реализованих трошкова, 43,1% се односи на бруто зараде и накнаде 

трошкова запосленима и ангажованим лицима, 42,6% на трошкове пословног простора, 

непроизводних услуга и материјала, а 10,2% на трошкове који терете имовину и трошкове 

уновчавања имовине. 

 

У току 2015. године, Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају је извршила исплату 

повериоцима у укупном износу од 771,3 милиона динара (6,3 милиона евра). Овим средствима 

су намирени повериоци I и II исплатног реда у висини од 100% утврђених потраживања, док 

су повериоци V исплатног реда намирени у висини од 50% утврђених потраживања.  
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Укупна стечајна маса Привредне банке Београд а.д. Београд у стечају, исказана као нето 

књиговодствена вредност, са стањем на дан 31.12.2015. године, износила је 3 милијарде 

динара (24,4 милиона евра). У односу на бруто књиговодствену вредност имовине те 

финансијске институције у стечају/ликвидацији, то представља 12,6%. 

 

Утврђена потраживања поверилаца Привредне банке Београд а.д. Београд у стечају износе 

165,2 милиона динара (1,4 милиона евра), док су оспорена потраживања 667 милиона динара 

(5,5 милиона евра). Поред наведених потраживања поверилаца, Привредна банка Београд а.д. 

Београд у стечају има 7 неиспитаних пријава у укупном износу од 292 милиона динара (2,4 

милиона евра), при чему се највећи износ неиспитане пријаве односи на пријаву Фонда за 

развој Републике Србије у износу од 230 милиона динара (1,9 милиона евра).  

 

Привредна банка Београд а.д. Београд у стечају са стањем на дан 31.12.2015. године има и 

одлуком суда установљене обавезе према Републици Србији по основу датих кредита крајњим 

корисницима из ино кредитних линија (Италијанска линија, ЕАР и ЕИБ) у износу од 6,5 

милиона евра, док је иницијални износ дуга био 23,1 милиона евра. 

 

    

у еврима 

Привредна банка Београд а.д. 

Београд у стечају 

Бруто књиговодствена 

вредност имовине 

Нето књиговодствена 

вредност имовине 

Износ % Износ % 

Потраживања од дужника 186.213.935 96,54% 17.807.146 73,00% 

Уложена новчана средства 0 0,00% 0 0,00% 

Некретнине и опрема 4.285.368 2,22% 4.285.368 17,57% 

Удели или акције код других лица 166.185 0,09% 166.185 0,68% 

Готовина и готовински еквиваленти 1.468.750 0,76% 1.468.579 6,02% 

Остала имовина 761.735 0,39% 667.063 2,73% 

Укупно 192.895.973 100,00% 24.394.340 100,00% 

 

У структури имовине Привредне банке Београд а.д. Београд у стечају са учешћем од 73% 

доминирају потраживања од дужника, од којих се 95,2% односи на потраживања од правних 

лица, 2,6% на потраживања од физичких лица, а 2,2% на потраживања од предузетника. У 

структури потраживања од правних лица, 47,1% се односи на потраживања од дужника који 

су блокирани, 25,1% на потраживања од дужника у стечајном поступку, а 8,6% на 

потраживања од дужника у поступку реорганизације. Потраживања од дужника су у нето 

књиговодственој евиденцији исправљена 90,4%, имајући у виду то да је реч о ненаплативим 

потраживањима.  

 

Значајну позицију у структури имовине Привредне банке Београд а.д. Београд у стечају чине 

некретнине и опрема у износу од 521,2 милиона динара (4,3 милиона евра). 

 

4.759,9

149,9 1.718,6

88,9

0,0

275,6

Структура прилива остварених у 2015. години,

у хиљадама евра

Наплата  потраживања

Приливи од камата

Продаја имовине

Закупнина

Продаја удела и акција

Остали приливи

 

995,6

134,2

446,0 11,3

67,3

Структура реализованих трошкова у 2015. години,

у хиљадама евра
Бруто зараде, накнаде 

трошкова запосленима и 

ангажованим лицима
Трошкови који терете 

имовину и трошкови 

уновчења имовине
Трошкови пословног 

простора, непроизводних 

услуга и материјала
Остали трошкови 

стечајног поступка

Награда и накнада АОД
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У току 2015. године, Привредна банка Београд а.д. Београд у стечају је остварила приливе у 

износу од 850,5 милиона динара (7 милиона евра), при чему се 578,9 милиона динара (4,8 

милиона евра) односи на приливе по основу наплате потраживања, што представља 68,1% 

укупних остварених прилива, док је 209 милиона динара (1,7 милиона евра) остварено по 

основу уновчавања непокретне имовине, што представља 24,6% укупних прилива. 

  

Укупно реализовани трошкови спровођења стечајног поступка Привредне банке Београд а.д. 

Београд у стечају у 2015. години износили су 201,2 милиона динара (1,7 милиона евра). У 

структури укупно реализованих трошкова 60,2% се односи на бруто зараде и накнаде 

трошкова запосленима и ангажованим лицима, док се 27% односи на трошкове пословног 

простора, непроизводних услуга и материјала. 

 

У току 2015. године, Привредна банка Београд а.д. Београд у стечају је Републици Србији 

исплатила 2 милијарде динара (16,7 милиона евра) на терет обавеза стечајне масе које су 

настале неоснованим богаћењем стечајне масе, по основу средстава из ино-кредитних линија. 

 

 

Укупна стечајна маса Универзал банке а.д. Београд у стечају, исказана као нето 

књиговодствена вредност , на дан 31.12.2015. године, износила је 17,1 милијарде динара 

(140,8 милиона евра). У односу на бруто књиговодствену вредност имовине те финансијске 

институције у стечају/ликвидацији, то представља 54,9%. 

 

Утврђена потраживања поверилаца Универзал банке а.д. Београд у стечају, износе 10,2 

милијарде динара (83,8 милиона евра), док су оспорена потраживања 2,7 милијарде динара (22 

милиона евра). Универзал банка а.д. Београд у стечају нема неиспитаних пријава 

потраживања.  

 

Универзал банке а.д. Београд у стечају са сатњем на дан 31.12.2015. године има обавезе према 

Агенцији-Фонду осигурања депозита по основу исплаћених осигураних депозита у износу од 

око 50 милиона евра, а које се у складу са Законом о стечају и ликвидацији банака и друштава 

за осигурање исплаћују на терет стечајне масе као трошак поступка. 

 

    

у еврима 

Универзал банка а.д. Београд у 

стечају 

Бруто књиговодствена 

вредност имовине 

Нето књиговодствена 

вредност имовине 

Износ % Износ % 

Потраживања од дужника 200.795.853 78,26% 87.358.154 62,03% 

Уложена новчана средства 0 0,00% 0 0,00% 

Некретнине и опрема 29.396.055 11,46% 28.351.030 20,13% 

Удели или акције код других лица 519.967 0,20% 519.967 0,37% 

Готовина и готовински еквиваленти 16.753.615 6,53% 16.753.612 11,90% 

Остала имовина 9.122.292 3,56% 7.850.645 5,57% 

Укупно 256.587.783 100,00% 140.833.408 100,00% 

 

У структури имовине Универзал банке а.д. Београд у стечају доминирају потраживања од 

дужника с учешћем од 62,3%, од којих се 95,2% односи на потраживања од правних лица, 

4,4% на потраживања од физичких лица, а 0,5% на потраживања од предузетника. У 

структури потраживања од правних лица 27,2% се односи на потраживања од дужника у 

стечајном поступку, 26,4% на потраживања од дужника који су блокирани, а 14,9% на 

потраживања од дужника у поступку реорганизације. Потраживања од дужника су у нето 
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књиговодственој евиденцији исправљена за 56,5%, имајући у виду то да је реч о 

ненаплативим потраживањима.  

 

Значајне позиције у структури имовине Универзал банке а.д. Београд у стечају су некретнине 

и опрема у износу од 3,4 милијарди динара (28,3 милиона евра), што представља 20,1% нето 

књиговодствене суме, као и готовина и готовински еквиваленти у износу од 2 милијарде 

динара (16,8 милиона евра), од којих 1,8 милијарди динара (14,7 милиона евра) заправо 

представља депозит који на дан пресека није био орочен. 

 

9.728,1

795,2 2.010,6 432,9

0,0
90,2

Структура прилива остварених у 2015. години,

у хиљадама евра

Наплата  потраживања

Приливи од камата

Продаја имовине

Закупнина

Продаја удела и акција

Остали приливи

 

1.008,8

419,4

578,2 28,1

83,2

Структура реализованих трошкова у 2015. години,

у хиљадама евра
Бруто зараде, накнаде 

трошкова запосленима и 

ангажованим лицима
Трошкови који терете 

имовину и трошкови 

уновчења имовине
Трошкови пословног 

простора, непроизводних 

услуга и материјала
Остали трошкови 

стечајног поступка

Награда и накнада АОД

 
 

У току 2015. године, Универзал банка а.д. Београд у стечају је остварила приливе у износу од 

1,6 милијарди динара (13,1 милиона евра), при чему се 1,2 милијарде динара (9,7 милиона 

евра) односи на приливе по основу наплате потраживања (74,5% укупних остварених 

прилива), док је 244,5 милиона динара (2 милиона евра) остварено по основу уновчавања 

покретне и непокретне имовине, што представља 24,6% укупних прилива. 

 

Укупно реализовани трошкови спровођења стечајног поступка Универзал банке а.д. Београд у 

стечају у 2015. години износили су 257,6 милиона динара (2,1 милиона евра). У структури 

укупно реализованих трошкова, 47,6% се односи на бруто зараде и накнаде трошкова 

запосленима и ангажованим лицима, 27,3% на трошкове пословног простора, непроизводних 

услуга и материјала, а 19,8% на трошкове који терете имовину у трошкове уновчавања 

имовине. 

 

Осим тога, Универзал банка а.д. Београд је у 2015. години по основу исплате осигураног 

износа депозита Агенцији – Фонду за осигурање депозита исплатила 2,1 милијарду динара 

(17,2 милиона евра). 

 

4.5.3. Стечајни/ликвидациони поступци над осталим банкама 

 

Стечајни поступци над Косовском банком д.д. Београд у стечају, Борском банком а.д. Бор у 

стечају, ЈИК банком а.д. Београд у стечају, Астра банком а.д. Београд у стечају, Кредитно-

експортном банком а.д. Београд у ликвидацији, Медифарм банком а.д. Београд у стечају, МБ 

Унион банком а.д. Београд у стечају и Рај банком а.д. Београд у стечају отворени су у складу 

са Законом о стечају и ливидацији банака и друштава за осигурање
54

 и Законом о стечајном 

поступку.
55

  

 

 

                                                 
54

 „Службени гласник РС“, бр. 61/08 и 116/08. 
55

 „Службени гласник РС“, бр. 84/04. 
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у еврима 

Остали стечајеви 

Бруто књиговодствена 

вредност имовине 

Нето књиговодствена 

вредност имовине 

Износ % Износ % 

Потраживања од дужника 916.105.346 92,39% 25.736.854 25,73% 

Уложена новчана средства 27.485.401 2,77% 27.485.401 27,48% 

Некретнине и опрема 41.258.047 4,16% 40.262.145 40,25% 

Удели или акције код других лица 2.241.947 0,23% 2.108.397 2,11% 

Готовина и готовински еквиваленти 4.341.916 0,44% 4.341.916 4,34% 

Остала имовина 113.703 0,01% 91.094 0,09% 

Укупно 991.546.360 100,00% 100.025.808 100,00% 

 

На дан 31.12.2015. године, укупна стечајна маса Косовске банке д.д. Београд у стечају, Борске 

банке а.д. Бор у стечају, ЈИК банке а.д. Београд у стечају, Астра банке а.д. Београд у стечају, 

Кредитно-експортне банке а.д. Београд у ликвидацији, Медифарм банке а.д. Београд у стечају, 

МБ Унион банке а.д. Београд у стечају, Рај банке а.д. Београд у стечају и ББ Лозничке банке 

а.д. Лозница у стечају, исказана као нето књиговодствена вредност, износила је 12,2 

милијарди динара (100 милиона евра). У односу на бруто књиговодствену вредност имовине 

финансијских институција у стечају/ликвидацији то представља 10,1%. 

 

Укупна утврђена потраживања поверилаца ових банака у стечају износила су 569,7 милијарди 

динара (4,7 милијарди евра), док су оспорена потраживања према повериоцима износила 

644,4 милијарди динара (5,3 милијарде евра).  

 

3,2

4,1 0,1

1,1

22,7

41,7

1,5
15,4

10,3

Стечајна маса на дан 31.12.2015. године,

у милионима евра

ЈИК банка

КЕБ банка

Медифарм банка

Рај банка

Астра банка

Косовска банка

МБ Унион банка

Борска банка

Лозничка банка

 

29,8
0,0

6,2

4,2

40,7

1.226,2

3.342,1

17,8 16,8

Утврђена потраживања на дан 31.12.2015. године,

у милионима евра

ЈИК банка

КЕБ банка

Медифарм банка

Рај банка

Астра банка

Косовска банка

МБ Унион банка

Борска банка

Лозничка банка

 
 

Укупна стечајна маса ЈИК банке а.д. Београд у стечају, исказана као нето књиговодствена 

вредност, на дан 31.12.2015. године износила је 385,8 милиона динара (3,2 милиона евра). У 

односу на бруто књиговодствену вредност имовине те финансијске институције у 

стечају/ликвидацији, то представља 8,5%. 

 

Утврђена потраживања поверилаца у стечају износе 3,6 милијарди динара (29,8 милиона 

евра), док су оспорена потраживања поверилаца у износу од 883,2 милиона динара (7,3 

милиона евра). 
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у еврима 

ЈИК банка а.д. Београд у стечају 

Бруто књиговодствена 

вредност имовине 

Нето књиговодствена 

вредност имовине 

Износ % Износ % 

Потраживања од дужника 33.582.436 90,27% 120.824 3,81% 

Уложена новчана средства 1.152.711 3,10% 1.152.711 36,34% 

Некретнине и опрема 1.466.794 3,94% 902.634 28,46% 

Удели или акције код других лица 939.946 2,53% 935.535 29,50% 

Готовина и готовински еквиваленти 39.024 0,10% 39.024 1,23% 

Остала имовина 20.941 0,06% 20.941 0,66% 

Укупно 37.201.852 100,00% 3.171.668 100,00% 

 

У структури имовине ЈИК банке а.д. Београд у стечају доминирају орочена средства са 

учешћем од 36,3%, удели и акције код других лица са учешћем од 29,5% и некретнине и 

опрема са учешћем од 28,5%. Потраживања од дужника су у нето књиговодственој 

евиденцији исправљена 99,6% с обзиром на то да се ова потраживања односе на ненаплатива 

потраживања, тако да потраживања од дужника у укупној нето књиговодственој суми 

учествују са 3,8%. Посматрано по категоријама дужника највећи део потраживања се односи 

на дужнике у поступку приватизације над којима је окончан поступак реструктурирања.  

 

27,2

12,7

0,0
0,0

0,0

0,4

Структура прилива остварених у 2015. години,

у милионима евра

Наплата  потраживања
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Продаја имовине
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Продаја удела и акција

Остали приливи

95,2

15,5

61,0

1,8

14,9

Структура реализованих трошкова у 2015. години,

у хиљадама евра

Бруто зараде, накнаде 

трошкова запосленима и 

ангажованим лицима
Трошкови који терете 

имовину и трошкови 

уновчења имовине
Трошкови пословног 

простора, непроизводних 

услуга и материјала
Остали трошкови 

стечајног поступка

Награда и накнада АОД

 
 

У току 2015. године, ЈИК банка а.д. Београд у стечају је остварила укупне приливе у износу од 

4,9 милиона динара (40,2 хиљаде евра), од чега је 3,3 милиона динара (27,2 хиљаде евра) 

остварено по основу наплате потраживања од дужника што представља 67,7% укупно 

остварених прилива,  док је 1,5 милиона динара (12,7 хиљада евра) остварено по основу 

прилива од камата на уложена средства.  

 

Укупно реализовани трошкови спровођења стечајног поступка ЈИК банке а.д. Београд у 

стечају у току 2015. године износили су 23,8 милиона динара (195,6 хиљада евра). У 

структури реализованих трошкова, 48,7% се односи на трошкове бруто зарада и накнада 

запосленима и ангажованим лицима, док су 31,2% чинили трошкови пословног простора, 

непроизводних услуга и материјала.  

 

 

Укупна стечајна маса Кредитно-експортне банке а.д. Београд у ликвидацији, исказана као 

нето књиговодствена вредност, на дан 31.12.2015. године износила је 503,9 милиона динара 

(4,1 милиона евра). У односу на бруто књиговодствену вредност имовине те финансијске 

институције у стечају/ликвидацији, то представља 99,2%. 



                                                                                         Извештај о раду за 2015. годину 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

102 

 

 

Имајући у виду да је у току поступка извршено намирење поверилаца, у четвртом кварталу 

2015. године су спроведене активности у циљу закључења судског поравнања чиме ће се 

створити услови за окончање овог ликвидационог поступка.  

 

    

у еврима 

КЕБ банка а.д. Београд у 

ликвидацији 

Бруто књиговодствена 

вредност имовине 

Нето књиговодствена 

вредност имовине 

Износ % Износ % 

Потраживања од дужника 0 0,00% 0 0,00% 

Уложена новчана средства 0 0,00% 0 0,00% 

Некретнине и опрема 20.560 0,49% 20.560 0,50% 

Удели или акције код других лица 53.549 1,28% 43.000 1,04% 

Готовина и готовински еквиваленти 4.043.533 96,80% 4.043.533 97,60% 

Остала имовина 59.414 1,42% 35.718 0,86% 

Укупно 4.177.056 100,00% 4.142.811 100,00% 

 

У структури имовине КЕБ банке а.д. Београд у ликвидацији највеће учешће имају новчана 

средства у износу од 491,8 милиона динара (4 милиона евра). Осим тога, нето књиговодствену 

суму чине и удели и акције код других лица која се односе на учешће у капиталу 

акционарског друштва за рад с платним картицама Chip Card а.д. Београд, чија се продаје 

очекује до краја првог квартала 2016. године. 

 

97,8

Структура прилива остварених у 2015. године,

у милионима евра

Наплата  потраживања

Приливи од камата

Продаја имовине

Закупнина

Продаја удела и акција

Остали приливи

29,5

1,2

19,7

1,7

9,9

Структура реализованих трошкова у 2015. години,

у хиљадама евра
Бруто зараде, накнаде 

трошкова запосленима и 

ангажованим лицима
Трошкови који терете 

имовину и трошкови 

уновчења имовине
Трошкови пословног 

простора, непроизводних 

услуга и материјала
Остали трошкови 

стечајног поступка

Награда и накнада АОД

 
 

У току 2015. године, КЕБ банка а.д. Београд у ликвидацији је остварила укупан прилив у 

износу од 11,9 милиона динара (97,8 хиљаде евра). Комплетан прилив се односи на приливе 

од камата на уложена средства.  

 

Укупно реализовани трошкови спровођења ликвидационог поступка КЕБ банке а.д. Београд у 

ликвидацији у току 2015. године износили су 7,5 милиона динара (62 хиљада евра). У 

структури реализованих трошкова, 47,6% се односи на трошкове бруто зарада и накнада 

запосленима и ангажованим лицима, док су 31,8% чинили трошкови пословног простора, 

непроизводних услуга и материјала.  

 

 

Укупна стечајна маса Медифарм банке а.д. Београд у стечају, исказана као нето 

књиговодствена вредност, на дан 31.12.2015. године износила је 9,4 милиона динара (77 

хиљаде евра). У односу на бруто књиговодствену вредност имовине те финансијске 

институције у стечају/ликвидацији то представља 79,8%. 

 

Утврђена потраживања поверилаца ове банке у стечају износе 755,6 милиона динара (6,2 

милиона евра).  
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у еврима 

Медифарм банка а.д. Београд у 

стечају 

Бруто књиговодствена 

вредност имовине 

Нето књиговодствена 

вредност имовине 

Износ % Износ % 

Потраживања од дужника 24.710 25,62% 5.270 6,84% 

Уложена новчана средства 57.553 59,67% 57.553 74,74% 

Некретнине и опрема 0 0,00% 0 0,00% 

Удели или акције код других лица 0 0,00% 0 0,00% 

Готовина и готовински еквиваленти 14.185 14,71% 14.185 18,42% 

Остала имовина 0 0,00% 0 0,00% 

Укупно 96.449 100,00% 77.009 100,00% 

 

У структури имовине Медифарм банке а.д. Београд у стечају, најзначајнију позицију чине 

уложена новчана средства у износу од 7 милиона динара (57,6 хиљада евра) што чини 74,7% 

укупне нето књиговодствене суме. Потраживања од дужника у нето књиговодственој суми 

учествују са 6,8% и исправљена су 78,7% с обзиром на то да се ова потраживања односе на 

ненаплатива потраживања односно на потраживања од правних лица у стечају и то након 

искњижавања значајног преосталог дела потраживања од правних лица над којима је окончан 

поступак стечаја.  

 

0,0

0,0

112,1

0,00,0

4,5

Структура прилива остварених у 2015. години,

у милионима евра

Наплата  потраживања

Приливи од камата

Продаја имовине

Закупнина

Продаја удела и акција

Остали приливи

14,2

0,0

29,4

0,0

1,3

Структура реализованих трошкова у 2015. години,

у хиљадама евра
Бруто зараде, накнаде 

трошкова запосленима и 

ангажованим лицима
Трошкови који терете 

имовину и трошкови 

уновчења имовине
Трошкови пословног 

простора, непроизводних 

услуга и материјала
Остали трошкови стечајног 

поступка

Награда и накнада АОД

 
 

У току 2015. године, Медифарм банка а.д. Београд у стечају је остварила укупне приливе у 

износу од 14,2 милиона динара (116,7 хиљада евра), од чега се приливи у висини од 13,6 

милиона динара (112,1 хиљаду евра) односе на реализацију разлучног права по основу продаје 

непокретности.  

 

Укупно реализовани трошкови спровођења стечајног поступка Медифарм банке а.д. Београд у 

стечају у току 2015. године износили су 5,5 милиона динара (44,9 хиљада евра). У структури 

реализованих трошкова, 66% се односи на трошкове пословног простора, непроизводних 

услуга и материјала (трошкови услуга адвоката), док се 32% односи на трошкове бруто зарада 

и накнада запосленима и ангажованим лицима. 

 

 

Укупна стечајна маса Рај банке а.д. Београд у стечају, исказана као нето књиговодствена 

вредност на дан 31.12.2015. године износила је 129,5 милиона динара (1,1 милиона евра). У 

односу на бруто књиговодствену вредност имовине те финансијске институције у 

стечају/ликвидацији, то представља 99,6%. 
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Утврђена потраживања поверилаца ове банке у стечају износе 516,4 милиона динара (4,2 

милиона евра,) док оспорена потраживања поверилаца износе 95,2 милиона динара (0,8 

милиона евра).  

 

    

у еврима 

Рај банка а.д. Београд у стечају 

Бруто књиговодствена 

вредност имовине 

Нето књиговодствена 

вредност имовине 

Износ % Износ % 

Потраживања од дужника 587.472 55,19% 584.763 55,13% 

Уложена новчана средства 235.438 22,12% 235.438 22,20% 

Некретнине и опрема 232.181 21,81% 231.085 21,79% 

Удели или акције код других лица 6.563 0,62% 6.563 0,62% 

Готовина и готовински еквиваленти 2.064 0,19% 2.064 0,19% 

Остала имовина 741 0,07% 741 0,07% 

Укупно 1.064.459 100,00% 1.060.654 100,00% 

 

У структури имовине Рај банке а.д. Београд у стечају потраживања од дужника у износу од 

71,1 милиона динара (584,8 хиљада евра) чине 55,1% и у највећој мери се односе на 

потраживање од дужника CCB банка Софија које износи 425 хиљада евра и 97 хиљада долара. 

Орочена новчана средства у износу од 28,6 милиона динара (235 хиљада евра) чине 22,2%, 

док покретна и непокретна имовина у износу од 28,2 милиона динара (231 хиљаде евра) чини 

21,8% имовине. Реч је махом о имовини стеченој наплатом потраживања у извршном 

поступку.  

 

191,3

5,8

55,1

4,3

0,0

5,6

Структура прилива остварених у 2015. години,

у милионима евра

Наплата  потраживања

Приливи од камата

Продаја имовине

Закупнина

Продаја удела и акција

Остали приливи

40,7

7,8

23,6

0,0

3,7

Структура реализованих трошкова у 2015. години,

у хиљадама евра
Бруто зараде, накнаде 

трошкова запосленима и 

ангажованим лицима
Трошкови који терете 

имовину и трошкови 

уновчења имовине
Трошкови пословног 

простора, непроизводних 

услуга и материјала
Остали трошкови стечајног 

поступка

Награда и накнада АОД

 
 

У току 2015. године, Рај банка а.д. Београд у стечају је остварила укупан прилив у износу од 

31,9 милиона динара (262 хиљада евра), од чега се 23,3 милиона динара (191,3 хиљаде евра) 

односи на наплату потраживања, док је 6,7 милиона динара (55,1 хиљада евра) остварено 

продајом непокретне имовине.  

 

Укупно реализовани трошкови спровођења стечајног поступка Рај банке а.д. Београд у стечају 

у току 2015. године износили су 9,2 милиона динара (75,9 хиљада евра). У структури 

реализованих трошкова, 40,7% се односи на трошкове бруто зарада и накнада запосленима и 

ангажованим лицима, а 23,6% на трошкове пословног простора, непроизводних услуга и 

материјала (трошкови услуга адвоката). 

 

 

Укупна стечајна маса Астра банке а.д. Београд у стечају, исказана као нето књиговодствена 

вредност, на дан 31.12.2015. године износила је 2,8 милијарди динара (22,7 милиона евра). У 

односу на бруто књиговодствену вредност имовине те финансијске институције у 

стечају/ликвидацији, то представља 99,9%. 
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Утврђена потраживања поверилаца ове банке у стечају износе 5 милијарди динара (40,7 

милиона евра), док оспорена потраживања поверилаца износе 7,8 милијарди динара (64,5 

милиона евра).  
 

    

у еврима 

Астра банка а.д. Београд у стечају 

Бруто књиговодствена 

вредност имовине 

Нето књиговодствена 

вредност имовине 

Износ % Износ % 

Потраживања од дужника 397.100 1,75% 395.939 1,75% 

Уложена новчана средства 20.129.141 88,84% 20.129.141 88,85% 

Некретнине и опрема 1.082.203 4,78% 1.082.194 4,78% 

Удели или акције код других лица 999.230 4,41% 996.152 4,40% 

Готовина и готовински еквиваленти 50.944 0,22% 50.944 0,22% 

Остала имовина 0 0,00% 0 0,00% 

Укупно 22.658.618 100,00% 22.654.369 100,00% 

 

У структури имовине Астра банке а.д. Београд у стечају уложена новчана средства чине 

88,8% укупне стечајне масе.  

 

607,4

1.135,0

1,2
11,4
0,0

1,3

Структура прилива остварених у 2015. години,

у милионима евра

Наплата  потраживања

Приливи од камата

Продаја имовине

Закупнина

Продаја удела и акција

Остали приливи

 

249,1

52,8

155,3

41,5

23,9

Структура реализованих трошкова у 2015. години,

у хиљадама евра
Бруто зараде, накнаде 

трошкова запосленима и 

ангажованим лицима
Трошкови који терете 

имовину и трошкови 

уновчења имовине
Трошкови пословног 

простора, непроизводних 

услуга и материјала
Остали трошкови 

стечајног поступка

Награда и накнада АОД

 
 

Астра банка а.д. Београд у стечају је у току 2015. године остварила укупне приливе у износу 

од 213,6 милиона динара (1,8 милиона евра), од чега се 64,6% односи на приливе по основу 

камата на уложена средства, док су остварени приливи по основу наплате потраживања у 

висини од 79,3 милиона динара (607,4 хиљаде евра), што чини 34,6% укупно остварених 

прилива.  

 

Укупно реализовани трошкови спровођења стечајног поступка Астра банке а.д. Београд у 

стечају у току 2015. године износили су 63,6 милиона динара (522,7 хиљада евра). У 

структури реализованих трошкова, 47,7% се односи на трошкове бруто зарада и накнада 

запосленима и ангажованим лицима, а 29,7% на трошкове пословног простора, 

непроизводних услуга и материјала (трошкови услуга адвоката). 

 

У току 2015. године, Астра банка а.д. Београд у стечају је извршила исплату повериоцима у 

укупном износу од 1,2 милијарде динара (9,9 милиона евра). 

 

 

Укупна стечајна маса Косовске банке а.д. Београд у стечају, исказана као нето 

књиговодствена вредност, на дан 31.12.2015. године износила је 5,1 милијарда динара (41,7 

милиона евра). У односу на бруто књиговодствену вредност имовине те финансијске 

институције у стечају/ликвидацији, то представља 6,4%. 
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Утврђена потраживања поверилаца ове банке у стечају износе 149,1 милијарду динара (1,2 

милијарде евра).  

 

    

у еврима 

Косовска банка а.д. Београд у 

стечају 

Бруто књиговодствена 

вредност имовине 

Нето књиговодствена 

вредност имовине 

Износ % Износ % 

Потраживања од дужника 608.531.923 94,03% 3.020.666 7,25% 

Уложена новчана средства 2.416.242 0,37% 2.416.242 5,80% 

Некретнине и опрема 36.193.704 5,59% 36.193.704 86,89% 

Удели или акције код других лица 0 0,00% 0 0,00% 

Готовина и готовински еквиваленти 23.955 0,00% 23.955 0,06% 

Остала имовина 0 0,00% 0 0,00% 

Укупно 647.165.824 100,00% 41.654.567 100,00% 

 

У структури имовине Косовске банке а.д. Београд у стечају с учешћем од 86,9% доминирају 

некретнине и опрема. Потраживања од дужника у нето књиговодственој евиденцији 

исправљена су 99,5% с обзиром на то да се скоро у целости односе на доспеле обавезе 

правних лица с територије АП Косова и Метохије, по којима су покренуте парнице пред 

привредним судовима на територији Косова у прекиду до стицања услова за њихов наставак.  
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Награда и накнада АОД

 
 

Косовска банка а.д. Београд у стечају је у току 2015. године остварила укупне приливе у 

износу од 10,9 милиона динара (90,1 хиљаду евра), од чега се 53,4% односи на приливе по 

основу камата на орочена средства, а 30,2% на приливе по основу закупнина за објекте у 

власништву банке у стечају дате у закуп трећим лицима.  

 

Укупни реализовани трошкови спровођења стечајног поступка над Косовском банком а.д. 

Београд у 2015. години износили су 15,3 милиона динара (125,8 хиљада евра). У структури 

реализованих трошкова, 55,6% се односи на трошкове бруто зарада и накнада запосленима и 

ангажованим лицима, док трошкови пословног простора, непроизводних услуга и материјала 

(трошкови услуга адвоката) чине 26,3% укупно реализованих трошкова. 

 

 

Укупна стечајна маса МБ Унион банке а.д. Београд у стечају, исказана као нето 

књиговодствена вредност, на дан 31.12.2015. године износила је 184,6 милиона динара (1,5 

милиона евра). У односу на бруто књиговодствену вредност имовине те финансијске 

институције у стечају/ликвидацији, то представља 93%. 
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Утврђена потраживања поверилаца ове банке у стечају износе 406,5 милијарди динара (3,3 

милијарде евра), док оспорена потраживања поверилаца износе 635,6 милијарди динара (5,2 

милијарде евра).  

    

у еврима 

МБ Унион банка а.д. Београд у 

стечају 

Бруто књиговодствена 

вредност имовине 

Нето књиговодствена 

вредност имовине 

Износ % Износ % 

Потраживања од дужника 798.685 48,96% 685.117 45,14% 

Уложена новчана средства 0 0,00% 0 0,00% 

Некретнине и опрема 823.136 50,46% 823.136 54,23% 

Удели или акције код других лица 0 0,00% 0 0,00% 

Готовина и готовински еквиваленти 8.752 0,54% 8.752 0,58% 

Остала имовина 820 0,05% 820 0,05% 

Укупно 1.631.392 100,00% 1.517.825 100,00% 

 

У структури имовине МБ Унион банке а.д. Београд у стечају покретна и непокретна имовина 

учествује са 54,2%, а потраживања од дужника са 45,1%. Најзначајнији део потраживања од 

дужника се односи на дужнике у стечајном поступку и дужнике брисане из регистра.  

 

1,3

1,2

0,0

56,3

0,0

44,8

Структура прилива остварених у 2015. години,
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имовину и трошкови 
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услуга и материјала
Остали трошкови 

стечајног поступка

Награда и накнада АОД

 
 

У току 2015. године, МБ Унион банка а.д. Београд у стечају је остварила укупне приливе у 

износу од 12,6 милиона динара (103,6 хиљаде евра), од чега се 54,3% односи на приливе по 

основу закупнина за објекте у власништву банке у стечају, док се на остале приливе односи 

43,2% укупних остварених прилива. 

 

Укупни реализовани трошкови спровођења стечајног поступка над МБ Унион банком а.д. 

Београд у току 2015. године износили су 14,2 милиона динара (117,2 хиљаде евра). У 

структури реализованих трошкова, 41,4% чине трошкови пословног простора, непроизводних 

услуга и материјала (трошкови услуга адвоката), док се 29,1% односи на трошкове бруто 

зарада и накнада запосленима и ангажованим лицима. Трошкови који терете имовину и 

трошкови уновчења имовине у посматраном периоду чине 25,2% укупно реализованих 

трошкова. 

 

 

Укупна стечајна маса  Борске банке а.д. Бор у стечају, исказана као нето књиговодствена 

вредност, на дан 31.12.2015. године износила је 1,9 милијарде динара (15,4 милиона евра). У 

односу на бруто књиговодствену вредност имовине те финансијске институције у 

стечају/ликвидацији, то представља 5,8%. 

 

Утврђена потраживања поверилаца ове банке у стечају износе 2,2 милијарде динара (17,8 

милиона евра).  
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у еврима 

Борска банка а.д. Бор у стечају 

Бруто књиговодствена 

вредност имовине 

Нето књиговодствена 

вредност имовине 

Износ % Износ % 

Потраживања од дужника 263.806.401 98,72% 12.547.657 81,30% 

Уложена новчана средства 1.644.384 0,62% 1.644.384 10,65% 

Некретнине и опрема 1.439.469 0,54% 1.008.833 6,54% 

Удели или акције код других лица 205.727 0,08% 90.215 0,58% 

Готовина и готовински еквиваленти 109.936 0,04% 109.936 0,71% 

Остала имовина 31.787 0,01% 32.874 0,21% 

Укупно 267.237.704 100,00% 15.433.899 100,00% 

 

У структури имовине Борске банке а.д. Бор у стечају потраживања од дужника учествују са 

81,3%, док се 10,7% укупне имовине односи на орочена средства. Потраживања од дужника 

су у нето књиговодственој евиденцији исправљена 95,2% имајући у виду да се скоро у 

целости односе на потраживања од правних лица – чланица групације РТБ Бор. 
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Награда и накнада АОД

 
 

У току 2015. године, Борска банка а.д. Бор у стечају је остварила прилив у износу од 19,5 

милиона динара (160,4 хиљада евра), од чега се 79,5% односи на приливе по основу камата на 

орочена средства.   

 

Укупни реализовани трошкови спровођења стечајног поступка над Борском банком а.д. Бор у 

току 2015. године износили су 13,5 милиона динара (111,2 хиљаде евра). У структури 

реализованих трошкова, 70,7% се односи на трошкове бруто зарада и накнада запосленима и 

ангажованим лицима док 15,3% чине трошкови пословног простора, непроизводних услуга и 

материјала (трошкови услуга адвоката). 

 

Током 2015. године, Борска банка а.д. Бор у стечају је извршила исплату повериоцима у 

укупном износу од 85,7 милиона динара (704,7 хиљада евра). 

 

 

Укупна стечајна маса ББ Лозничке банке а.д. Лозница у стечају, исказана као нето 

књиговодствена вредност, на дан 31.12.2015. године износила је 1,2 милијарде динара (10,3 

милиона евра). У односу на бруто књиговодствену вредност имовине те финансијске 

институције у стечају/ликвидацији, то представља 100%. 

 

Утврђена потраживања поверилаца ове банке у стечају износе 2 милијарде динара (16,8 

милиона евра).  
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У циљу закључења стечајног поступка, а на основу извештаја овлашћеног судског вештака 

економско-финансијске струке, нето књиговодствена сума ББ Лозничка банка а.д. Лозница у 

стечају сведена је на ликвидациону вредност.   
 

    

у еврима 

ББ Лозничка банка а.д. Лозница у 

стечају 

Бруто књиговодствена 

вредност имовине 

Нето књиговодствена 

вредност имовине 

Износ % Износ % 

Потраживања од дужника 8.376.619 81,22% 8.376.619 81,22% 

Уложена новчана средства 1.849.932 17,94% 1.849.932 17,94% 

Некретнине и опрема 0 0,00% 0 0,00% 

Удели или акције код других лица 36.932 0,36% 36.932 0,36% 

Готовина и готовински еквиваленти 49.524 0,48% 49.524 0,48% 

Остала имовина 0 0,00% 0 0,00% 

Укупно 10.313.007 100,00% 10.313.007 100,00% 

 

У структури имовине ББ Лозничке банке а.д. Лозница у стечају, потраживања од дужника 

учествују са 81,2%, а орочена средства са 17,9%. Највећи део потраживања од дужника ББ 

Лозничке банке а.д. Лозница у стечају чине потраживања од друштва Дуван а.д. Љубовија.  
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У току 2015. године, ББ Лозничка банка а.д. Лозница у стечају је остварила приливе у износу 

од 6,9 милиона динара (56,9 хиљада евра), од којих се 4,8 милиона динара (39,6 хиљада евра) 

односи на приливе по основу камате на орочена средства, што предстваља 69,6% укупно 

остварених прилива, док се 2,1 милиона динара (17,3 хиљаде евра) односи на остале приливе, 

односно на накнадно пронађену имовину на посебним рачунима код Народне банке Србије.  

 

Укупни реализовани трошкови спровођења стечајног поступка ББ Лозничка банка а.д. 

Лозница у стечају у току 2015. године износили су 2,6 милиона динара (21,8 хиљада евра). У 

структури реализованих трошкова, 59,7% се односи на трошкове бруто зарада и накнада 

запосленима и ангажованим лицима, док трошкови пословног простора, непроизводних 

услуга и материјала (трошкови услуга адвоката) чине 16,4% укупно реализованих трошкова.  

 

 

4.6. Стечајни/ликвидациони поступци над друштвима за осигурање  

 

Стечајни/ликвидациони поступци над Европа осигурањем а.д.о. Београд у стечају, Империал 

а.д.о. Београд у стечају, Сим осигурањем а.д.о. Београд у стечају, Таково осигурањем а.д.о. 

Крагујевац у ликвидацији, Балкан осигурањем а.д.о. Београд у стечају, Стрела осигурањем 

а.д.о. Ваљево у стечају и Морава осигурањем а.д.о. Београд у ликвидацији отворени су у 
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складу са Законом о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање („Службени 

гласник РС“, бр. 61/05 и 116/08). 

 

Током 2015. године донета су решења о окончању поступака стечаја/ликвидације над Балкан 

осигурањем а.д.о. Београд у стечају, Стрела осигурањем а.д.о. Ваљево у стечају и Морава 

осигурањем а.д.о. Београд у ликвидацији, при чему се правоснажност наведених решења о 

окончању поступака очекује током 2016. године. 

 
у еврима 

Осигуравајућа друштва 
Нето књиговодствена 

вредност имовине 

% учешћа у нето 

књиговодственој суми 

Потраживања од дужника 10.966.088 29,52% 

Уложена новчана средства 10.054.206 27,06% 

Некретнине и опрема 9.621.738 25,90% 

Удели или акције код других лица 2.625.504 7,07% 

Готовина и готовински еквиваленти 3.391.220 9,13% 

Остала имовина 490.948 1,32% 

Укупно 37.149.705 100,00% 

 

Укупна стечајна маса друштава за осигурање у стечају/ликвидацији у надлежности Агенције, 

исказана као нето књиговодствена вредност, на дан 31.12.2015. године износила је 14,5 

милијарди динара (37,1 милиона евра).  

 

Утврђена потраживања поверилаца друштава за осигурање у стечају/ликвидацији износила су 

3,6 милијарди динара (30,4 милиона евра). Осим тога, друштва за осигурање у 

стечају/ликвидацији имају оспорена потраживања према повериоцима у укупном износу од 

3,7 милијарди динара (30,7 милиона евра). 
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Укупна стечајна маса Европа осигурања а.д.о. Београд у стечају, исказана као нето 

књиговодствена вредност, на дан 31.12.2015. године, износила је 934,4 милиона динара (7,7 

милиона евра).  

 

Утврђена потраживања Европа осигурања а.д.о. Београд у стечају износе 1,4 милијарде 

динара (11,2 милиона евра), док су оспорена потраживања 10,3 милиона динара (0,1 милиона 

евра). Европа осигурање а.д.о. Београд у стечају нема неиспитаних пријава потраживања. 
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у еврима 

Европа осигурање а.д.о. Београд у 

стечају 

Нето књиговодствена 

вредност имовине 

% учешћа у нето 

вредности имовине 

Потраживања од дужника 5.319.976 69,25% 

Уложена новчана средства 0 0,00% 

Некретнине и опрема 17.444 0,23% 

Удели или акције код других лица 2.317.183 30,16% 

Готовина и готовински еквиваленти 28.007 0,36% 

Остала имовина 0 0,00% 

Укупно 7.682.610 100,00% 

 

У структури имовине Европа осигурања а.д.о. Београд у стечају доминирају потраживања од 

дужника с учешћем од 69,2%, која се готово у потпуности односе на потраживања од правних 

лица. У структури потраживања од правних лица, 96,3% потраживања се односи на 

потраживања од дужника који су блокирани. 

 

Значајну позицију у структури имовине Европа осигурања а.д.о. Београд у стечају чине удели, 

односно акције код других правних лица у износу од 281,8 милиона динара (2,3 милиона 

евра), што представља 30,2% укупне стечајне масе. Наведена позиција се односи на 173.420 

обичних акција Комерцијалне банке а.д. Београд, књиговодствене вредности 281,6 милиона 

динара (2,3 милиона евра) и 44 обичне акције Енергопројект Гаранта а.д.о. Београд, 

књиговодствене вредности 200 хиљада динара (1,6 хиљада евра). 
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У току 2015. године, Европа осигурање а.д.о. Београд у стечају је остварило приливе у износу 

од 47,9 милиона динара (393,6 хиљада евра), при чему се 45,8 милиона динара (376,1 хиљада 

евра) односи на приливе стечене продајом удела и акција, односно продајом акција 

Комерцијалне банке а.д. Београд. 

 

Укупни реализовани трошкови спровођења стечајног поступка над Европа осигурањем а.д.о. 

Београд у 2015. години износили су 49,9 милиона динара (410,2 хиљаде евра). У структури 

укупних реализованих трошкова, 44,8% се односи на остале трошкове стечајног поступка, 

односно на обавезе по основу извршне пресуде, 32,6% на бруто зараде и накнаде трошкова 

запосленима и ангажованим лицима, а 17,4% на трошкове пословног простора, 

непроизводних услуга и материјала. 
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Укупна стечајна маса Империал а.д.о. Београд у стечају, исказана као нето књиговодствена 

вредност, на дан 31.12.2015. године, износила је 85,4 милиона динара (702,1 хиљада евра).  

 

Утврђена потраживања Империал а.д.о. Београд у стечају износе 1 милијарду динара (8,6 

милиона евра), док су оспорена потраживања 1,7 милијарди динара (14,3 милиона евра). 

Империал а.д.о. Београд у стечају нема неиспитаних пријава потраживања. 

 
у еврима 

Империал а.д.о. Београд у стечају 
Нето књиговодствена 

вредност имовине 

% учешћа у нето 

вредности имовине 

Потраживања од дужника 112.509 16,02% 

Уложена новчана средства 0 0,00% 

Некретнине и опрема 578.958 82,45% 

Удели или акције код других лица 0 0,00% 

Готовина и готовински еквиваленти 9.920 1,41% 

Остала имовина 770 0,11% 

Укупно 702.157 100,00% 

 

У структури нето књиговодствене суме Империал а.д.о. Београд у стечају доминирају 

некретнине и опрема у износу од 70,4 милиона динара (579 хиљада евра), с учешћем од  

82,4%, док потраживања од дужника износе 13,7 милиона динара (112,5 хиљада евра) и у 

потпуности се односе на потраживања од физичких лица. 

 

4,2

0,0

0,0

19,9

0,0

2,9

Структура прилива остварених у 2015. години,

у хиљадама евра

Наплата  потраживања

Приливи од камата

Продаја имовине

Закупнина

Продаја удела и акција

Остали приливи

 

12,5

0,0

17,6

0,1

0,0

Структура реализованих трошкова у 2015. години,

у хиљадама евра
Бруто зараде, накнаде 

трошкова запосленима и 

ангажованим лицима
Трошкови који терете 

имовину и трошкови 

уновчења имовине
Трошкови пословног 

простора, непроизводних 

услуга и материјала
Остали трошкови 

стечајног поступка

Награда и накнада АОД

 
 

У току 2015. године, Империал а.д.о. Београд у стечају је остварио приливе у износу од 3,3 

милиона динара (26,9 хиљада евра), при чему се 2,4 милиона динара (19,9 хиљада евра) тј. 

73,7% укупно остварених прилива, односи на приливе по основу закупа, док је 509,7 хиљада 

динара (4,2 хиљаде евра) стечено наплатом потраживања. 

 

Укупни реализовани трошкови спровођења стечајног поступка над Империал а.д.о. Београд у 

2015. години износили су 3,7 милиона динара (30,2 хиљаде евра). У структури укупних 

реализованих трошкова 58,2% укупних реализованих трошкова се односи на трошкове 

пословног простора, непроизводних услуга и материјала, док се 41,5% трошкова односи на 

бруто зараде и накнаде трошкова запосленима и ангажованим лицима. 

 

 

Укупна стечајна маса СИМ осигурања а.д.о. Београд у стечају, исказана као нето 

књиговодствена вредност, на дан 31.12.2015. године износила је 315,1 милиона динара (2,6 

милиона евра).  
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Утврђена потраживања СИМ осигурања а.д.о. Београд у стечају износе 562,5 милиона динара 

(4,6 милиона евра), док су оспорена потраживања у износу од 493,5 милиона динара (4,1 

милиона евра). СИМ осигурање а.д.о. Београд у стечају нема неиспитаних пријава 

потраживања. 

 
у еврима 

СИМ осигурање а.д.о. Београд у 

стечају 

Нето књиговодствена 

вредност имовине 

% учешћа у нето 

вредности имовине 

Потраживања од дужника 405.311 15,64% 

Уложена новчана средства 715.307 27,61% 

Некретнине и опрема 1.455.613 56,18% 

Удели или акције код других лица 0 0,00% 

Готовина и готовински еквиваленти 14.729 0,57% 

Остала имовина 0 0,00% 

Укупно 2.590.960 100,00% 

 

У структури имовине СИМ осигурања а.д.о. Београд у стечају доминирају некретнине и 

опрема у износу од 177 милиона динара (1,5 милиона евра), што представља 56,2% нето 

књиговодствене суме. Наведену позицију некретнине и опрему чини 11 станова у Београду 

укупне површине 1.097,79м
2
.  

 

Значајне позиције у структури имовине су орочена средства у износу од 87 милиона динара 

(715,3 хиљаде евра), као и потраживања од дужника у износу од 49,3 милиона динара (405,3 

хиљаде евра). У структури потраживања од дужника 60,8% се односи на потраживања од 

правних лица, док се 39,2% односи на потраживања од физичких лица.  

 

12,1

42,7 0,0

0,0

0,0

0,0

Структура прилива остварених у 2015. години,

у хиљадама евра
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Продаја имовине

Закупнина

Продаја удела и акција

Остали приливи

 

55,5

13,6

42,3
0,0

4,1

Структура реализованих трошкова у 2015. години,

у хиљадама евра
Бруто зараде, накнаде 

трошкова запосленима и 

ангажованим лицима
Трошкови који терете 

имовину и трошкови 

уновчења имовине
Трошкови пословног 

простора, непроизводних 

услуга и материјала
Остали трошкови 

стечајног поступка

Награда и накнада АОД

 
 

У току 2015. године, СИМ осигурање а.д.о. Београд у стечају је остварило приливе у износу 

од 6,7 милиона динара (54,8 хиљада евра), при чему се 5,2 милиона динара (42,7 хиљада евра) 

тј. 77,9% укупно остварених прилива односи на приливе по основу камате на орочена 

средства, док је 1,5 милиона динара (12,1 хиљада евра) стечено наплатом потраживања. 

 

Укупни реализовани трошкови спровођења стечајног поступка над СИМ осигурањем а.д.о. 

Београд у 2015. години износили су 14 милиона динара (115,5 хиљада евра). У структури 

укупних реализованих трошкова, 48% трошкова се односи на бруто зараде и накнаде 

трошкова запосленима и ангажованим лицима, 36,6% на трошкове пословног простора, 

непроизводних услуга и материјала, а 11,8% на трошкове који терете имовину и трошкове 

уновчавања имовине. 

 

 



                                                                                         Извештај о раду за 2015. годину 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

114 

 

Укупна стечајна маса Таково осигурања а.д.о. Крагујевац у ликвидацији, исказана као 

нето књиговодствена вредност, на дан 31.12.2015. године, износила је 3,2 милијарде динара 

(26,2 милиона евра).  

 

Утврђена потраживања поверилаца Таково осигурања а.д.о. Крагујевац у ликвидацији износе 

716,6 милиона динара (5,9 милиона евра), док су оспорена потраживања 1,5 милијарде динара 

(12,3 милиона евра). Таково осигурање а.д.о. Крагујевац у ликвидацији нема неиспитаних 

пријава потраживања. 

 
у еврима 

Таково осигурање а.д.о. Крагујевац 

ликвидацији 

Нето књиговодствена 

вредност имовине 

% учешћа у нето 

вредности имовине 

Потраживања од дужника 5.128.291 19,59% 

Уложена новчана средства 9.338.899 35,68% 

Некретнине и опрема 7.569.724 28,92% 

Удели или акције код других лица 308.322 1,18% 

Готовина и готовински еквиваленти 3.338.565 12,76% 

Остала имовина 490.178 1,87% 

Укупно 26.173.978 100,00% 

 

У структури имовине Таково осигурања а.д.о. Крагујевац у ликвидацији највећа позиција су 

орочена средстава у износу од 1,1 милијарде динара (9,3 милиона евра), од којих је 827,1 

милиона динара (6,8 милиона евра) орочено код банака, а 304,1 милиона динара (2,5 милиона 

евра) уложено у обвезнице старе девизне штедње. 

 

Значајне позиције у структури имовине Таково осигурања а.д.о. Крагујевац у ликвидацији су 

некретнине и опрема с учешћем од 28,9%, као и потраживања од дужника с учешћем од 

19,6%. У структури потраживања од дужника, 78,3% потраживања се односи на физичка лица, 

18,8% на правна лица, а 2,9% на потраживања од предузетника. 

 

600,8

409,1 18,6

210,8

6.186,3

71,3

Структура прилива остварених у 2015. години,
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614,0

63,3

399,5

1.248,4

85,7

Структура реализованих трошкова у 2015. години,

у хиљадама евра
Бруто зараде, накнаде 

трошкова запосленима и 

ангажованим лицима
Трошкови који терете 

имовину и трошкови 

уновчења имовине
Трошкови пословног 

простора, непроизводних 

услуга и материјала
Остали трошкови 

стечајног поступка

Награда и накнада АОД

 
 

У току 2015. године, Таково осигурање а.д.о. Крагујевац у ликвидацији остварило је приливе 

у износу од 911,8 милиона динара (7,5 милиона евра), при чему се 752,4 милиона динара (6,2 

милиона евра) односи на приливе стечене продајом удела и акција, односно продајом 

обвезница старе девизне штедње и трезорских записа. 

 

Укупни реализовани трошкови спровођења ликвидационог поступка Таково осигурање а.д.о. 

Крагујевац у ликвидацији у 2015. години износили су 293,2 милиона динара (2,4 милиона 

евра). У структури укупних реализованих трошкова, 51,8% се односи на остале трошкове 

стечајног поступка које чине исплате по основу преноса портфеља неистеклих полиса 

осигурања свих врста Дунав осигурању а.д.о. Београд (0,6 милиона евра), као и 0,5 милиона 
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евра који се односе на остале одливе (повраћај погрешно уплаћених средстава), док се 25,5% 

трошкова односи на бруто зараде и накнаде трошкова запосленима и ангажованим лицима, а 

16,6% на трошкове пословног простора, непроизводних услуга и материјала. 

 

 

4.7. Стечајни/ликвидациони поступци над штедно-кредитним задругама 

 

Поступци стечаја/ликвидације над Железничко-штедно кредитном задругом 1891 а.д. Београд 

у ликвидацији, Штедно-кредитном задругом самосталних привредника Србије а.д. Београд у 

стечају и Штедно-кредитном организацијом АИК Врање а.д. у ликвидацији поступак је 

отворен у складу са Законом о стечају и ливидацији банака и друштава за осигурање.
56

  

 

На дан 31.12.2015. године, укупна стечајна маса ових штедно-кредитних организација 

исказана као нето књиговодствена вредност, износила је 121,5 милиона динара (999 хиљада 

евра), од чега се 67,4%, односно 81,9 милиона динара (673 хиљаде евра), односи на 

Железничко-штедно кредитну задругу 1891 а.д. Београд у ликвидацији. У структури имовине 

штедно-кредитних организација, 62,5% се односи на орочена средства, а 22,4% на 

потраживања од дужника. 

 

Укупни приливи штедно-кредитних организација у стечају/ликвидацији у току 2015. године 

су износили 15,3 милиона динара (126,1 хиљаде евра), од чега се 8,3 милиона динара (67,9 

хиљада евра) односи на приливе остварене по основу камата на уложена средства, што чини 

53,8% укупно остварених прилива, а 4,8 милиона динара (39,2 хиљаде евра) на приливе по 

основу закупа.  

 

Укупни реализовани трошкови у току 2015. године износили су 33 милиона динара (271,7 

хиљада евра) од чега се 49,2% односи на трошкове Железничко-штедно кредитне задруге 

1891 а.д. Београд у ликвидацији. Посматрано по структури, 46,5% укупних реализованих 

трошкова се односи на трошкове зарада и накнада запослених и радно ангажованих лица.

                                                 
56

 „Службени гласник РС“, бр. 61/05 и 116/08. 
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Новчани токови – прилив и одлив средстава финансијских институција у стечају и ликвидацији за период 2002-2015. године 

Год / 

Мес 

Средства 

одобрена 

решењем 

Привредног 

суда 

Утрошено 

по 

трошковник

у (ликвидно 

+компензац

ија) 

Исплате по 

основу 

утврђених 

потраживања 

Плаћено по 

посебним 

решењима 

суда 

Компенз. 

ван  одобр. 

трошковни

ка(кредити, 

гаранције,         

акредитиви, 

камата, 

накнада) 

Остале 

исплате 
Укупан одлив 

Рефундира

но 

Укупан 

трошак 

Наплаћено 

по основу 

закупа 

(ликвидно+       

компензаци

ја) 

Продата 

имовина 

Наплаћено по другим основама 

Укупан прилив Разлика 

Ликвидно 

(кредити, гар-  

анције, акред. 

камата, 

накнада,         

мин.по 

тек.рн.) 

Компензац

ија (по 

свим 

основама) 

Остале уплате 

1 2 3 4 5 6 7 8=3+4+5+6+7 9 10=8-9 11 12 13 14 15 16=11+12+13+14+15 17=16-10 

2002 

 
1,031,177,145 819,661,966 0 66,556,675 0 0 886,218,641 41,009,422 845,209,219 174,099,729 537,765,425 1,539,008,498 1,133,892,927 0 3,384,766,579 2,539,557,360 

2003 

 
703,248,746 610,446,898 1,141,128,469 187,768,956 0 0 1,939,344,323 97,123,989 1,842,220,334 346,497,901 510,508,387 1,155,442,635 93,085,703 0 2,105,534,626 263,314,292 

2004 

 
1,137,637,835 719,373,967 3,262,385,755 167,222,009 457,768,640 37,812,934 4,644,563,300 127,246,615 4,517,313,685 391,854,991 2,091,157,638 1,972,579,512 290,960,357 130,871,435 4,877,423,933 360,107,248 

2005 

 
1,036,666,050 786,444,365 2,897,663,990 755,077,525 61,296,737 21,839,969 4,522,322,588 140,810,578 4,381,512,010 471,767,860 657,860,820 2,330,734,305 67,277,802 822,379,635 4,350,020,422 -31,491,588 

2006 

 
1,014,593,167 842,515,796 1,837,744,930 167,815,108 276,568,820 197,986,776 3,322,631,430 124,028,937 3,198,602,493 469,783,527 2,077,593,865 1,217,711,554 284,562,841 175,356,090 4,225,007,877 1,026,405,384 

2007 

 
1,144,218,107 958,225,485 3,274,396,979 117,126,160 837,103,789 368,436,596 5,555,289,009 104,320,948 5,450,968,061 470,754,857 5,236,619,621 2,597,172,044 136,785,111 356,221,156 8,797,552,789 3,346,584,728 

2008 

 
1,076,910,877 919,292,061 5,383,002,470 365,352,882 233,809,643 622,147,715 7,523,604,772 88,928,172 7,434,676,600 235,062,494 2,290,840,238 9,290,684,995 115,050,864 1,401,343,661 13,332,982,252 5,898,305,652 

2009 

 
970,024,568 855,311,269 3,460,959,847 691,306,599 15,011,887 359,748,185 5,382,337,788 66,076,853 5,316,260,935 170,010,340 413,830,977 4,949,355,904 257,151 605,710,685 6,205,241,911 822,904,123 

2010 

 
807,387,936 709,725,256 371,728,132 88,864,962 6,004,792 159,146,016 1,335,469,159 57,058,454 1,278,410,706 114,135,283 456,819,952 3,933,535,141 1,841,098 469,124,752 5,032,514,680 3,697,045,521 

2011 

 
774,110,625 668,144,574 287,787,909 337,666,010 51,200 381,868,774 1,675,518,467 67,667,497 1,607,850,970 94,848,230 613,529,471 3,574,469,465 15,071,744 458,134,244 4,823,720,654 3,148,202,186 

2012 

 
822,046,081 701,978,858 3,518,775,088 308,252,665 0 322,553,292 4,851,559,904 58,971,019 4,792,588,885 77,761,304 144,904,110 5,482,302,173 10,194,528 630,869,746 6,405,002,881 1,553,442,977 

2013 2,047,903,391 1,809,742,260 823,849,594 556,094,118 0 325,534,104 3,515,220,076 87,471,940 3,427,748,136 103,191,549 48,110,368 3,706,105,339 0 658,716,181 4,603,595,376 1,088,375,300 

2014 2,489,087,801 1,986,365,133 941,666,735 2,001,878,787 0 1,281,009,557 6,210,920,211 185,269,021 6,025,651,190 180,124,626 85,150,507 9,099,276,290 2,981,926 1,445,752,061 10,998,554,431 4,787,634,220 

2015 2.491.280.980 1.939.619.726 2.187.054.298 4.482.089.879 0 7.192.592.190 15.801.356.092 176.281.573 15.619.609.924 228.995.549 895.665.545 7.723.102.124 33.189 9.034.182.019 18.058.260.000 2.256.903.908 

УКУПНО 

 2002-2015 
17.546.293.309 14.326.847.614 29.388.144.196 10.293.072.335 1.887.564.820 11.270.676.108 67.166.355.760 1.422.265.018 65.738.623.148 3.528.888.240 16.060.356.924 58.571.479.979 2.151.995.241 16.188.661.665 97.200.178.411 30.757.291.311 

ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2015. ГОДИНУ 

Јануар 

 
215,269,733 160,895,864 0 396,661,510 0 406,037,155 963,594,528 14,436,562 947,393,221 18,616,220 3,526,821 943,990,241 0 412,059,268 1,392,629,111 429,034,583 

Фебруар 

 
211,158,940 165,324,004 2,541,668 133,891,613 0 303,046,629 604,803,915 13,595,551 590,010,481 21,100,241 35,068,752 248,061,684 5,105 26,723,417 344,554,750 -260,249,165 

Март 

 
198,770,806 177,771,129 12,804,213 1,000,896,680 0 208,757,769 1,400,229,791 21,328,938 1,378,122,193 26,562,770 79,461,852 2,360,563,266 28,084 289,653,976 2,777,598,886 1,377,369,095 

Април 

 
201,064,117 167,535,450 452,497,605 372,335,795 0 1,228,283,928 2,220,652,777 10,792,767 2,209,589,730 21,345,198 40,348,668 692,512,807 0 1,845,438,826 2,610,438,265 389,785,488 

Мај 

 
203,477,632 167,215,439 118,421,697 131,473,619 0 352,473,446 769,584,201 14,641,341 754,867,783 19,770,268 27,095,872 253,538,041 0 60,825,212 375,870,734 -393,713,468 

Јун 

 
192,937,044 151,459,420 681,342,573 6,294,308 0 741,526,947 1,580,623,249 13,763,044 1,566,763,252 18,301,256 11,718,296 805,010,575 0 713,788,687 1,562,581,859 -18,041,390 

Јул 

 
198,345,511 160,526,954 802,448,084 18,143,030 0 303,405,794 1,284,523,862 14,126,110 1,270,249,346 16,587,186 144,430,814 434,497,745 0 140,873,552 750,515,407 -534,008,455 

Август 

 
208,793,185 159,820,518 1,830,498 16,576,046 0 423,246,955 601,474,016 17,212,596 584,130,542 17,918,240 48,794,734 263,873,845 0 369,742,097 717,541,511 116,067,495 

Септембар 

 
254,904,430 155,454,811 3,671,089 12,552,757 0 1,021,028,067 1,192,706,725 13,313,870 1,179,255,890 16,789,499 78,331,886 352,496,571 0 667,968,692 1,128,900,518 -63,806,208 

Октобар 

 
198,345,801 156,216,130 15,487,589 11,315,211 0 931,741,300 1,114,760,230 13,998,218 1,100,233,702 17,249,727 14,485,860 430,024,505 0 1,084,999,756 1,560,758,066 445,997,836 

Новембар 

 
210,858,484 169,278,424 3,735,076 30,957,571 0 1,053,430,681 1,257,401,751 13,976,736 1,243,230,891 15,083,327 265,418,183 346,675,882 0 1,033,219,378 1,674,373,505 416,990,008 

Децембар 197,355,297 148,121,583 92,274,206 2,350,991,739 0 219,613,519 2,811,001,045 15,095,841 2,795,762,892 19,671,618 146,983,807 591,856,962 0 2,388,889,160 3,162,497,387 351,496,342 
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5. Наплата потраживања у име и за рачун државе 
 

У складу са својим надлежностима дефинисаним одредбама члана 27. Закона о Агенцији за 

осигурање депозита, Агенција обавља послове реализације поступака наплате потраживања 

преузетих у име и за рачун Републике Србије, укључујући и Аутономну Покрајину 

Војводину. 

 

 
 

Укупна вредност потраживања државе (Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине) 

којима управља Агенција на дан 31.12.2015. године износила је око 3,8 милијарди евра, од 

чега 3,76 милијарди евра Агенција наплаћује у име и за рачун Републике Србије, а 35,36 

милиона евра у име и за рачун Аутономне Покрајине Војводине. 

 
Вредност портфеља Агенције у име и за рачун државе, у милионима евра: 

 

Портфељ Агенције у име и за рачун државе 

 

31.12.2015. 

Потраживања у име и за рачун Републике Србије  3.758,1 

Потраживања у име и за рачун Аутономне Покрајине Војводине  35,4 

Укупно у име и за рачун државе  3.793,5 

 

Ова потраживања су разноврсна по свом правном основу и већином је реч о потраживањима 

чија је извесност наплате мала, тим пре што су и преузета као ненаплатива потраживања, чија 

је вредност приликом преузимања из биланса банака била у потпуности исправљена. 
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У структури портфеља Агенције доминирају потраживања од привредних друштава у 

поступку стечаја/ликвидације с учешћем од 60%, док се на привредна друштва у 

реструктурирању односи 13% портфеља Агенције у име и за рачун државе. Посматрано према 

броју дужника, портфељ Агенције чине потраживања преузета од 356 дужника (338 дужника 

у име и за рачун Републике Србије и 18 дужника у име и за рачун Аутономне Покрајине 

Војводине), од чега је 128 дужника у поступку стечаја/ликвидације, док је 23 дужника у 

поступку реструктурирања и слично. С аспекта инстумената обезбеђења, потраживања од 

73% дужника су необезбеђена, док је 21% обезбеђено хипотеком, а 6% залогом. 

 

 
 

 

5.1. Структура портфеља Агенције према основу преузимања  

 

Према законском, односно подзаконском акту на основу којег је извршено преузимање, 

потраживања којима управља Агенција могу се класификовати на следећи начин: 

 
Портфељ Агенције у име и за рачун државе према основу преузимања, у милионима евра: 

 

Основ преузимања 

 

31.12.2015. 

Потраживања преузета од банака у стечају 
 

3.421,6 

Потраживања по основу куповине у целости резервисаних билансних 

потраживања банака  
148,9 

Потраживања преузета од Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад 
 

93,5 

Потраживања преузета од Српске банке а.д. Београд 
 

129,5 

Укупно у име и за рачун државе 
 

3.793,5 
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5.1.1. Потраживања преузета од банака у стечају 

 

Законом о регулисању односа Републике Србије и банака у стечају по основу преузетих 

иностраних кредита, односно зајмова
57

 регулисани су односи Републике Србије и банака у 

стечају/ликвидацији са седиштем на територији Републике Србије, које су дужници тј. 

оригинални дужници или гаранти према иноповерицима по основу обавеза које је преузела 

Република Србија. Законом је дефинисано да се банке у стечају/ликвидацији ослобађају 

обавеза према иностраним повериоцима по основу кредита, односно зајмова и ступају у 

обавезу према Републици Србији, у случају када су: 

 

- дужници или гаранти према Међународној банци за обнову и развој; 

- дужници или гаранти према Европској инвестиционој банци; 

- дужници или гаранти према Фонду за финансирање повећања запослености у привредно 

недовољно развијеним и изразито емиграционим подручјима СРЈ, а по основу средстава 

прибављених на основу уговора о зајму између поменутог Фонда и Банке за развој Савета 

Европе (раније: Фонд за реинтеграцију Европског савета); 

- дужници или гаранти према другим иностраним повериоцима, у случају када је Република 

Србија те обавезе преузела према Закону о регулисању односа између Савезне Републике 

Југославије које су првобитни дужници или гаранти према повериоцима Париског и 

Лондонског клуба; 

- дужници или гаранти према иностраним повериоцима, у другим случајевима кад је 

Република Србија, у складу са законом, преузела или ће преузети обавезе по основу 

иностраних кредита, односно зајмова. 

 

Агенција je одређена за администратора наплате потраживања у име и за рачун Републике 

Србије.  

 

Агенција је овлашћена да у име и за рачун Републике Србије регулише потраживања од 

јавних предузећа и предузећа приватизованих по раније важећим прописима по основу 

државних дугова обухваћених Законом о регулисању односа Републике Србије и банака у 

стечају по основу преузетих иностраних кредита, односно зајмова. Регулисање потраживања, 

које је иницијално било од стране банака у стечају, започето је 2005. године ступањем на 

снагу тог Закона.  

 

Потраживања по основу обавеза преузетих по основу овог закона представљају највећи део 

портфеља којим Агенција управља у име и за рачун Републике Србије (90,20%).  

 

5.1.2. Потраживања по основу куповине у целости резервисаних билансних 

потраживања банака 

 

Закључком Владе Републике Србије број 021-4468/04-002 од 1.7.2004. године, Агенција је 

овлашћена да у име и за рачун Републике Србије изврши куповину у потпуности 

резервисаних потраживања од банака (такозвани cаrve out) код којих је покренут поступак 

продаје акција у државном власништву и да предузме све потребне радње за наплату истих.  

 

По наведеном основу и у складу са Закључком Владе РС, Агенција је преузела „лошу активу“ 

од 6 банака (Јубанка а.д. Београд, Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Нишка банка а.д. Ниш, 
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Новосадска банка а.д. Нови Сад, Континентал банка а.д. Нови Сад и Привредна банка а.д. 

Панчево) у укупном износу од око 294 милиона евра и 9,1 милиона долара. 

 

Потраживања по наведеном основу, на дан 31.12.2015. године, износила су 148,9 милиона 

евра, што чини 3,92% укупних потраживања Агенције у име и за рачун државе. 

 

5.1.3. Потраживања преузета од Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад 

 

Влада Републике Србије је 29.12.2011. године Закључком 05 Број: 422-10022/2011 усвојила 

Програм мера за очување финансијске стабилности банака ради обезбеђивања сигурности 

депонената, солвентности и ликвидности банака у условима када се идентификују озбиљни 

проблеми у пословању једне или више банака, а који могу угрозити финансијску стабилност у  

Републици Србији. Сходно томе, Влада је 27.2.2012. године донела Закључак 05 Број: 422-

1322/2012 којим се прихвата захтев Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад (у даљем тексту: 

Развојна банка Војводине) за учешће у Програму мера за очување финансијске стабилности 

банака. Влада АП Војводине је 19.3.2012. године прихватила Информацију о спровођењу мера 

и активности на унапређењу функционисања финансијских институција чији је оснивач или у 

којима је већински власник АП Војводина. 

 

У складу с чланом 9. Закона о Агенцији за осигурање депозита, закључен је Споразум о 

утврђивању међусобних права и обавеза између Републике Србије и Агенције за осигурање 

депозита, с једне, и Развојне банке Војводине, с друге стране, којим се задужује Агенција да, у 

име Републике Србије, преузме, управља и/или прода лошу активу Развојне банке Војводине. 

Осим тога, Влада Републике Србије је Закључком 05 Број: 422-2828/2012 од 12.4.2012. године 

дала сагласност Агенцији да преузме, управља и/или прода лошу активу Развојне банке 

Војводине, у име и за рачун АП Војводине, након чега је закључен Споразум о утврђивању 

међусобних права и обавеза између АП Војводине и Агенције, с једне, и Развојне банке 

Војводине, с друге стране, којим се задужује Агенција да, у име АП Војводине, преузме лошу 

активу Развојне банке Војводине. 

 

Укупан износ преузетих потраживања, са стањем на дан 31.12.2011. године, износи 

8.999.809.202,17 динара. У име Републике Србије преузета су потраживања у износу од  

4.997.773.203,17 динара, а у име АП Војводине 4.002.035.999 динара.  

 

Преузета су потраживања од 60 дужника, од чега у име Републике Србије од 41 дужника, а у 

име АП Војводине од 19 дужника. Уговори о цесији закључени су по партијама, којих има 

156. 

 

Потраживања од преузетих 60 дужника обезбеђена су солидарним јемствима 86 правних лица, 

тако да укупан број дужника, који чине портфељ преузет од Развојне банке Војводине, износи 

146. 

 

Наплаћена потраживања у име и за рачун Републике Србије, Агенција уплаћује у републички 

буџет, док се наплаћена потраживања у име и за рачун АП Војводине уплаћују у буџет АП 

Војводине. 

 

Потраживања по овом основу чине 2,47% укупних потраживања Агенције у име и за рачун 

државе. 
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5.1.4. Потраживања преузета од Српске банке а.д. Београд  

 

На основу члана 9. Закона о Агенцији за осигурање депозита и закључака Владе Стр.пов. 05 

Број: 424-14159/2014 од 7.11.2014. године и Стр.пов. 05 Број: 00-323/2014-2 од 19.12.2014. 

године, дана 26.12.2014. године закључен  је Споразум о преузимању лоше активе између 

Српске банке а.д. Београд, Агенције за осигурање депозита и Републике Србије Број 00-

323/2014-5. 

 

На основу Споразума, Српска банка а.д. Београд (у даљем тексту: Српска банка) пренела је на 

Агенцију у име и за рачун Републике Србије лошу активу у укупном износу од 127,8 милиона 

евра (15,2 милијарде динара), а која је садржана у Прегледу имовине која се преноси на 

Агенцију са стањем на дан 31.10.2014. године.  

 

Преглед потраживања и имовине пренет на Агенцију, у милионима евра, са стањем на дан 

31.10.2014. године 

 

Ставке лоше и остале активе  Износ потраживања 

Портфолио правних лица  89,3  

Банке* 0,8  

Средства стечена наплатом потраживања/замена испуњења  37,4  

Средства намењена продаји 0,3  

Укупно 127,8  

*Напомена: Потраживања по девизним рачунима Српске банке, потраживања по основу ненаплаћених 

примљених чекова грађана и акције банака у стечају у власништву Српске банке.  

 

До 31. марта 2015. године, Агенција је преузела лошу активу Српске банке, коју чине: 

портфолио правних лица, потраживања по девизним рачунима и ненаплаћеним примљеним 

чековима грађана, акције банака у стечају у власништву Српске банке, имовина стечена 

наплатом потраживања/заменом испуњења и средства намењена продаји.  

 

Портфолио правних лица чине 157 клијената и 294 партије. За сваку партију појединачно 

сачињен је уговор о цесији (уступању) потраживања, а сви појединачни уговори о цесији 

закључени су до 31.3.2015. године.  

 

Потраживања по овом основу односе се, највећим делом, на потраживања која је Српска 

банка имала по основу датих кредита, плаћених гаранција, као и по основу факторинга. 

 

Потраживања по девизним рачунима, ненаплаћеним примљеним чековима грађана и акције 

банака у стечају у власништву Српске банке чине потраживања по основу стања на девизним 

рачунима Српске банке код Београдске банке а.д. Београд и код Пословне јединице 

Београдске банке на Кипру, потраживања од банака у стечају по основу ненаплаћених чекова 

грађана примљених на наплату (Рај банка у стечају, Контрол банка у стечају, Славија банка у 

стечају) и акције банака у стечају (Привредне банке Београд а.д. Београд, у стечају и Развојне 

банке Војводине а.д. Нови Сад, у стечају) које су у власништву Српске банке. Закључени су 

уговори о преносу тих потраживања, као и уговори о преносу права власништва над акцијама. 

На основу закључених уговора о преносу власништва над акцијама, у току је упис власништва 

над акцијама на Републику Србију у Централном регистру, клирингу и депоу хартија од 

вредности.  
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На Агенцију, у име и за рачун државе, пренета је и имовина Српске банке стечена наплатом 

потраживања/заменом испуњења и на основу Закона о хипотеци (средства намењена продаји), 

укупне вредности од око 4,5 милијарди динара. 

 

По основу средстава стечених наплатом потраживања/заменом испуњења, на Агенцију у име 

и за рачун Републике Србије је пренета лоша актива у износу од 37,4 милиона евра (4,5 

милијарди динара), и то: 

 

- залихе флотацијске јаловине депоноване на јаловишту Брана V–IX рудника „Леце“ 

Медвеђа, у количини и вредности према Спецификацији бр.2 од 26.6.2013. године, 

преузете на основу Уговора о замени испуњења закљученим између Српске банке и 

привредног друштва Концерн Фармаком МБ доо Шабац, у бруто вредности 2,2 милијарде 

динара, и то:  

- залихе јаловине са садржајем злата, количине 1.994.662,97 t, са садржајем метала 0,882 g/t; 

- залихе јаловине са садржајем сребра, количине 1.994.662,97 t, са садржајем метала 3,016 

g/t; 

- залихе робе утврђене ванредним пописом Српске банке од 9.4.2014. године (са стањем 

робе на дан 1.4.2014. године), које се налазе у складишту у Београду, ул. Војводе Степе бб, 

преузете на основу Уговора о замени испуњења закљученим између Српске банке и 

привредног друштва GP Group Distribution, у бруто вредности од око 185 милиона динара;  

- њива 2. класе на катастарској парцели број 1031/1, потес Рева 1, уписана у Лист 

непокретности бр. 2187, К.О. Крњача, у уделу 4206/47997 и Трстик-Мочвара 1. класе на 

катастарској парцели број 1040, потес Рева 1, уписана у Лист непокретности бр. 2189, К.О. 

Крњача, у уделу 1/1, укупне површине 2а 73м2, преузете на основу Уговора о замени 

испуњења закљученим између Српске банке и привредног друштва Ком парк Исток, у 

бруто вредности од око 40 милиона динара; 

- њива 4. класе на катастарској парцели број 4301/5, потес Рид, уписана у Лист 

непокретности бр. 2936, К.О. Тител, површине 10ha, преузете на основу Уговора о замени 

испуњења закљученим између Српске банке и привредног друштва Тител агро доо Тител, 

у бруто вредности од око 170 милиона динара;  

- пољопривредно земљиште на територији општине Тител, уписано у Лист непокретности 

бр. 2936 К.О.Тител, и то: шума 1. класе површине 1ha25а37м2, шума 1. класе површине 

3ha81а67м2, остало природно неплодно земљиште површине 3ha61м2 и остало природно 

неплодно земљиште површине 6ha45а61м2, преузето на основу Уговора о замени 

испуњења закљученим између Српске банке и привредног друштва Тител агро доо Тител, 

у бруто вредности од око 1,3 милијарде динара;  

- зграда бр.1, зграда пословних услуга-гардероба, спратности Пр+1Сп, ул. Војводе Степе бб, 

на катастарској парцели бр. 7671/1, уписана у Лист непокретности бр. 3968 К.О. Вождовац, 

преузета на основу Уговора о замени испуњења закљученим између Српске банке и 

привредног друштва Ауто кућа Вождовац, у бруто вредности од око 88,5 милиона динара;  

- зграда бр. 1, стамбено-пословна зграда, спратности Пр+1Сп, ул. Поп Лукина, на 

катастарској парцели бр. 7178, уписана у Лист непокретности бр. 7399 К.О. Шабац, 

површине у основи 427м2, пословни простор за који није утврђена делатност, а који се 

налази у приземљу зграде бр. 1, улаз бр. 3, посебног дела 2, ул. Поп Лукина, на 
катастарској парцели бр. 7179, уписана у Лист непокретности бр. 15257 К.О. Шабац, 

површине 155м2, зграда бр. 1, зграда трговине - Панчевка, спратности Пр, ул. Моше 

Пијаде 21, на катастарској парцели бр. 3519, уписана у Лист непокретности бр. 12894 К.О. 

Панчево, зграда бр. 1- зграда трговине у Нишу, ул. Булевар др Зорана Ђинђића 17а, на 

катастарској парцели бр. 3220, уписана у Лист непокретности бр. 6165 К.О. Ниш - Ћеле 

кула, у делу од 60784/100000 површине 782м2 и зграда бр. 1- зграда трговине – занатско-

трговачки центар, ул. Милоша Обилића, на катастарској парцели бр. 1150/2, уписана у 
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Лист непокретности бр. 3659 К.О. Сурдулица, површине 1170м2, све преузето на основу 

Уговора о замени испуњења закљученим између Српске банке и привредног друштва 

Симпо ад Врање, у бруто вредности од око 334 милиона динара;  

- пословни простор уписан у Лист непокретности бр. 1914 К.О. Лазаревац, на катастарској 

парцели бр. 92 и то: пословна зграда - складиште с изложбеним салоном површине 338м2, 

пословна зграда - зграда бр. 3 површине 30м2, пословна зграда - зграда бр. 4 површине 

122м2, пословна зграда - зграда бр. 5 површине 189м2, преузето на основу Уговора о 

замени испуњења закљученим између Српске банке и привредног друштва GP Auto shop 

доо Лазаревац, у бруто вредности око 140,1 милион динара. 

 

Извршена је солемнизација уговора о преносу имовине код надлежних нотара за сву преузету 

непокретну имовину и предати су захтеви за укњижбу права својине у корист Републике 

Србије надлежним катастрима. Део захтева је решен и Република Србија је уписана као 

власник предметне имовине. За укњижбу преостале имовине још се чекају решења надлежних 

служби за катастар непокретности. 

 

Имајући у виду да су код неке имовине покренути спорови за поништење уговора о замени 

испуњења, док код других постоји реална опасност да буду покренуте тужбе за поништај 

уговора о замени испуњења, потписани су и пратећи уговори о преносу потраживања (цесији) 

за сваки од потписаних уговора о преносу имовине. 

 

По основу средстава намењених продаји, на Агенцију у име и за рачун Републике Србије је 

пренета лоша актива у износу од  282.800 евра (око 33,7 милиона динара), и то: 

 

- њива 5. класе на катастарској парцели број 2556, потес/улица Вагат, површине 1ha11а83м2, 

уписана у Лист непокретности бр. 1654, К.О. Лежимир, преузете на основу Уговора о 

купопродаји непокретности, закљученог у складу са чл. 34. и 35. Закона о хипотеци, у 

бруто вредности око 2,4 милиона динара; 

- двособан стан бр. 1 у приземљу, површине 51м2, у ул. Светог Саве, зграда бр. 1, улаз бр. 1, 

на катастарској парцели број 4978, уписан у Лист непокретности бр. 11587, К.О. Лозница, 

преузете на основу Уговора о купопродаји непокретности, закљученог у складу са чл. 34. и 

35. Закона о хипотеци, у бруто вредности око 3,2 милиона динара. 

 
Извршена је солемнизација уговора о преносу имовине за наведене непокретности код 

надлежних нотара. 

 

 

5.2. Структура портфеља Агенције према правном статусу дужника 

 

Имајући у виду правни статус дужника, дужници – правна лица и предузетници се могу 

поделити у седам различитих категорија и то:  

 

- јавна предузећа, 

- активна и привредна друштва у блокади, 

- привредна друштва у поступку реструктурирања, 

- привредна друштва у поступку реорганизације, 

- привредна друштва у поступку стечаја и ликвидације,  

- привредна друштва и предузетници брисани из регистра. 
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Портфељ Агенције у име и за рачун државе према правном статусу дужника, у милионима 

евра: 

 

Правни статус дужника  31.12.2015. 

Јавна предузећа 389,5  

Активна и активна у блокади  179,7  

Привредна друштва у реструктурирању 493,9  

Привредна друштва у реорганизацији 301,4  

Стечај/ликвидација 2.258,9  

Брисани из АПР 132,4  

*Имовина стечена наплатом потраживања/замена испуњења и средства 

намењена продаји   
37,7  

Укупно у име и за рачун државе 3.793,5  

* Покретна и непокретна имовина коју је Српска банка стекла наплатом потраживања/заменом 

испуњења и на основу Закона о хипотеци (средства намењена продаји), пренета на Агенцију у име и за 

рачун државе 

 

 
 

 

5.3. Наплата потраживања у име и за рачун државе у 2015. години 

 
Приликом наплате потраживања у име и за рачун државе, Агенција, између осталог, спроводи 

следеће активности:  

 

- одржава сталну комуникацију са дужницима у циљу постизања вишег степена 

ефикасности у наплати и обезбеђивања средстава за буџет државе; 

- закључује уговоре о репрограму дуга и прати плаћања и поступања по потписаним 

споразумима; 

- активно учествује у стечајним поступцима дужника кроз поверилачко/испитна рочишта, 

предузимањем свих правних радњи у циљу доказивања висине и основаности 

потраживања; 

- активно учествује у раду одбора поверилаца у процесу уновчавања имовине дужника; 

- разматра и одлучује по предложеним плановима реорганизације; 

- активно учествује у одборима поверилаца дужника код којих је правоснажно усвојен 

УППР/ПР и прати спровођење усвојених планова; 
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- припрема и подноси поднеске, приступа рочиштима у парничним, извршним и судским 

поступцима у којима је, пасивно или активно, легитимисана Агенција у име и за рачун 

државе; 

- преноси поступке на Државно или Покрајинско јавно правобранилаштво и активно 

сарађује с њима; 

- предлаже процедуре и друге интерне акте везане за наплату потраживања.  

 

У 2015. години, Агенција је у име и за рачун државе наплатила укупно 90 милиона евра. 

Највећи део се односи на потраживања наплаћена од јавних предузећа, у износу од 78,5 

милиона евра, од чега је од ЕПС-а, укључујући његова зависна-контролисана привредна 

друштва, наплаћено 74,3 милиона евра, што представља дуг за последње три обрачунске 

године. 

 

Укупно наплаћена потраживања Агенције у име и за рачун државе у 2015. години, у 

милионима евра: 

 

Укупно наплаћена потраживања Агенције у име и за рачун државе 31.12.2015. 

Потраживања у име и за рачун Републике Србије 85,3 

Потраживања у име и за рачун Аутономне Покрајине Војводине 4,7 

Укупно у име и за рачун државе 90,0 

 
Укупно наплаћена потраживања Агенције у име и за рачун државе према основу преузимања 

у 2015. години, у милионима евра: 

 

Основ преузимања 31.12.2015. 

Потраживања преузета од банака у стечају 81,7 

Потраживања по основу куповине у целости резервисаних билансних 

потраживања банака 
0,1 

Потраживања преузета од Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад 4,9 

Потраживања преузета од Српске банке а.д. Београд 3,3 

Укупно у име и за рачун државе 90,0 
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Поступање Агенције у наплати потраживања у име и за рачун државе у највећој мери је 

одређено законским оквирима који дефинишу наплату потраживања, правним статусом 

дужника, висином износа неизмиреног потраживања, као и квалитетом успостављених 

средстава обезбеђења. Узимајући у обзир правни статус дужника, као и могућности наплате 

како од главног дужника, тако и од јемаца или из средстава обезбеђења, сваки појединачни 

случај има одређене специфичности у поступку наплате. 

 

За поједине категорије дужника као што су јавна предузећа и предузећа приватизована у 

ранијем периоду, привредна друштва у стечају/ликвидацији и привредна друштва у поступку 

реструктурирања/приватизације, поступање у наплати потраживања дефинисано је законским 

и подзаконским актима који регулишу ту област. 

 

5.3.1. Наплата потраживања  од јавних предузећа 

 

Наплата потраживања од јавних предузећа и предузећа приватизованих по ранијим прописима 

дефинисана је Законом о регулисању односа Републике Србије и банака у стечају по основу 

преузетих иностраних кредита, односно зајмова
58

 и Закључком Владе Републике Србије 05 

Број: 40-8177/2005. Наведеном законском регулативом одређено је следеће: 

 

- измирење обавеза према Републици Србији на начин и у роковима које је Република 

Србија уговорила према закљученим међународним споразумима с иноповериоцима; 

- након извршеног усаглашавања стања на дан 30.11.2005. године, врши се отпис 

потраживања у висини отписа који је остварила Република Србија закљученим 

међународним споразумима; 

- потраживања по основу Париског клуба се отписују у износу од 51%, уз додатни отпис од 

15% када Република Србија оствари право на додатни отпис; 

- на новоутврђену главницу (30.11.2005. године) се додаје камата коју је Република Србија 

платила према иноповериоцима до 30.11.2005. године, што све заједно представља 

основицу за обрачун камата и утврђивање услова отплате; 

- измиривање обавеза код јавних предузећа врши се у роковима како доспева обавеза 

Републике Србије за плаћање према инокредиторима у полугодишњим ануитетима, с тим 

да последња рата главнице доспева за плаћање 22.3.2024. године (Париски клуб), односно 

1.11.2024. године (Лондонски клуб); 

- предузећима приватизованим по ранијим прописима одобрава се репрограм у роковима не 

дужим од пет година, а уколико су та предузећа од интереса за Републику Србију, наплата 

се може вршити и конверзијом укупног потраживања (без отписа) у капитал тих дужника, 

с тим што Влада доноси појединачне одлуке о конверзији. 

 

Агенција врши обрачун стања дуга по матрицама Народне банке Србије у складу с 

потписаним билатералним споразумима између Републике Србије и иноповерилаца и под 

условима које је добила Република Србија. 

 

У складу с потписаним уговорима о регулисању међусобних односа, Агенција је у име и за 

рачун државе, у 2015. години, наплатила укупно 78,5 милиона евра. 
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Укупно наплаћена потраживања у име и за рачун државе од јавних предузећа у 2015. години, 

у милионима евра: 
 

Јавна предузећа  

Износ дуга на дан 

31.12.2015. 

 године, у мил. евра 

Наплата потраживања 

2015. године, у мил. 

евра 

ЈП Електропривреда Србије 172,6  24,8  

ПД Термоелектране Никола Тесла 89,2  32,8  

ЈП Електромрежа Србије 78,6  4,2  

ПД Термоелектране и Копови Костолац 14,3  5,1  

ПД Дринско-Лимске Хидроелектране 13,7  5,3  

ПД Рударски басен Колубара 12,4  6,3  

ЈП Железница Србије-ЖТО Приштина 2,6  0,0  

ЈП Путеви Србије 2,2  0,0  

ЈП за подземну експлоатацију угља ПЕУ 

Ресавица 
1,9  0,0  

ЕПС ЈП Површински копови Косово 

Обилић 
1,9  0,0  

УКУПНО 389,4  78,5  
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5.3.2. Наплата потраживања од активних привредних друштава и привредних 

друштава у блокади 

 

Ова категорија обухвата дужнике који потраживања измирују уредно у складу с иницијалним 

уговорима или са динамиком уговореном репрограмима, затим потраживања од дужника који 

своје обавезе не измирују уредно, али врше повремена плаћања без уговорене динамике и 

потраживања од дужника који своје обавезе уопште не измирују. Узимајући у обзир природу 

тих потраживања, неопходно је квартално праћење статуса тих дужника, као и испуњења 

уговорене динамике намирења потраживања. 

 

Од укупног броја дужника, 61 су активна привредна друштва. Укупан износ потраживања од 

активних привредних друштава износи 151,1 милион евра. Потраживања од активних 

привредних друштава чине 3,98% укупних потраживања Агенције у име и за рачун државе. 

 
Дужници чији су рачуни у блокади су активна и неактивна привредна друштва и 

предузетници. Активна привредна друштва и предузетници су дужници који и поред блокаде 

рачуна, у отежаним околностима, обављају основну делатност. Неактивна привредна друштва 

и предузетници су дужници који не обављају основну делатност, чији су рачуни дужи 

временски период у блокади и нису у могућности да измирују обавезе, али над њима још није 

отворен поступак стечаја нити су брисани из регистра. 

 

Иако се код одређеног броја дужника, првенствено активних привредних друштава и 

предузетника који и поред блокаде рачуна обављају основну делатност, може доћи до 

споразумног, односно добровољног регулисања обавеза путем репрограма, као и 

приступањем дугу другог правног или физичког лица, регулисање обавеза на такав начин је 

онемогућено чл. 5. Закона о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица 

која не обављају делатност,
59

 тако да се наплата потраживања од овакве врсте дужника може 

вршити само путем тужби, извршног поступка и покретања поступка стечаја. 

 

Од укупног броја дужника, 42 су активна привредна друштва чији су рачуни у блокади. 

Укупан износ потраживања од ове врсте дужника је 28,6 милиона евра. Потраживања од 
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активних привредних друштава у блокади чине 0,75% укупних потраживања Агенције у име и 

за рачун државе. 

 

Током 2015. године, Агенција је са 7 дужника потписала билатералне споразуме о регулисању 

дуга, којима су дугови репрограмирани на одређене рокове. Потписан је и Уговор о 

споразумном финансијском реструктурирању са дужником Концерн Србоекспорт доо, док је 

од Српске банке преузет потписан Уговор о споразумном финансијском реструктурирању са 

дужником Galeb Group доо. 

 

У складу с потписаним споразумима о регулисању обавеза према Републици Србији, у 2015. 

години Агенција је у име и за рачун Републике Србије укупно наплатила 301.400 евра. 

 

Наплата потраживања од правних лица са којима су потписани споразуми о регулисању дуга 

у 2015. години, у хиљадама евра 
 

Редни 

број 
Назив дужника 

Износ дуга на дан 

31.12.2015. године,  

у хиљадама евра 

Наплата потраживања  

у 2015. години,  

у хиљадама евра 

1. Адимес доо Београд* 616,7  13,0  

2. Агрокор гроуп доо Београд* 636,1  8,4  

3. СП Ласта ад Београд 479,1     205,4  

4. Соко гроуп доо Београд 186,0  20,9  

5. Смарт плус доо Београд 95,5  34,3  

6. Бимброс доо Београд 18,6  11,5  

7. Графопројект доо Београд 11,9  7,9  

 УКУПНО 2.043,9  301,4  

*Са дужницима Агрокор гроуп доо и Адимес доо током 2015. године потписани су споразуми о 

регулисању дуга, али су дужници од јула 2015. године у вишемилионској блокади. 

 

Наплата потраживања од правних лица са којима су потписани уговори о споразумном 

финансијском реструктурирању у 2015. години, у хиљадама евра: 

 

Редни 

број 
Назив дужника 

Износ дуга на дан 

31.12.2015. године,  

у хиљадама евра 

Наплата потраживања  

у 2015. години,  

у хиљадама евра 

1. Галеб гроуп доо Београд 543,8  2,0  

2. 
Концерн Србоекспорт доо 

Београд 
505,5  15,2  

 УКУПНО 1.049,3  17,2  
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5.3.3. Наплата потраживања од привредних друштава у поступку реорганизације 

 

Законом о стечајном поступку предвиђа се посебан начин намирења поверилаца путем 

усвојеног плана реорганизације, док је Законом о стечају предвиђена могућност намирења 

поверилаца и путем унапред припремљеног плана реорганизације (УППР). Усвојени план или 

УППР представља извршну исправу и сматра се новим уговором за измирење потраживања 

према условима који су у њему наведени. 

 

Четрдесет три дужника су у поступку реорганизације. Од тога, 15 планова је правоснажно, а  

остали су у поступку разматрања. Потраживања од дужника с правоснажно усвојеним планом 

реорганизације износе 19,9 милиона евра и чине 0,52% потраживања Агенције у име и за 

рачун државе. 



Извештај о раду за 2015. годину                                                                                         

_________________________________________________________________________________________________ 

 

131 

 

Преглед потраживања и реализоване наплате у 2015. години од правних лица по 

правноснажно усвојеним ПР/УППР, у хиљадама евра: 

 

Редни 

број 
Назив дужника 

Износ дуга на дан 

31.12.2015. године,  

у хиљадама евра 

Наплата потраживања 

у 2015. години,  

у хиљадама евра 

1. Тигар ад Пирот 4.626,8  53,7  

2. Банини ад Кикинда 3.128,1  91,2  

3. Беохемија доо Београд 2.542,1  3,7  

4. ПД Думача доо Шабац 2.312,0  11,3  

5. 
Ветеринарски завод Земун ад 

Београд 
2.021,3  0,0  

6. ИТМ гроуп доо Београд 1.199,0  16,3  

7. Ниссал ад Ниш 982,4  7,0  

8. Будућност ад Нови Сад 857,2  8,9  

9. 
ИГМ Мегалит Шумник доо 

Рашка 
500,2  6,4  

10. Трансјуг доо Београд 469,6  0,0  

11. Дуга фруит доо Крушевац 426,9  8,6  

12. ЗЗ Пигфарм Б.Суботица 332,7  6,9  

13. Тргопромет ад Краљево 319,9  6,3  

14. 
Дорћол инжењеринг доо 

Београд 
118,8  12,2  

15. Жупљанка ад Александровац 19,8  12,0  

 УКУПНО 19.856,8  244,5  

 
У поступцима спровођења наплате потраживања у име и за рачун државе, Агенција активно 

учествовује у поступцима разматрања и одлучивања о предложеним плановима 

реорганизације дужника, у раду одбора поверилаца код којих је именована Агенција у име и 

за рачун државе, као и у праћењу плаћања по плановима отплате и спровођењу правоснажно 

усвојених планова. 

 

У складу са динамиком дефинисаном у плановима отплате по правоснажно усвојеним 

УППР/ПР, у 2015. години Агенција је у име и за рачун Републике Србије укупно наплатила 

износ од 244.500 евра. 
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5.3.4. Наплата потраживања од привредних друштава у поступку реструктурирања 

 

Наплата потраживања од привредних друштава у поступку реструктурирања/приватизације 

спроводи се у складу са Законом о приватизацији.
60

 

 

На основу члана 76. Закона о приватизацији, Влада Републике Србије може да донесе одлуку 

да државни повериоци субјекта приватизације према субјекту приватизације који послује у 

целини или већинским друштвеним или јавним капиталом отпишу дуг са стањем на дан 31.12. 

последње пословне године. 

 

Државни повериоци су дужни да отпишу дуг и према зависном друштву које у структури 

капитала има већински капитал матичног друштва које послује већинским друштвеним или 

јавним капиталом или у којем је друштвени или јавни капитал већински заједно с капиталом 

матичног друштва. 

 

Одлука о отпису дуга може се донети када се субјект приватизује продајом капитала или 

стратешким партнерством кроз докапитализацију или као мера УППР-а, у складу са законом 

којим се уређује стечај. 

 

Одлуком Владе, може се спровести конверзија потраживања државних поверилаца у трајни 

улог субјекта приватизације, уколико је донета одлука о моделу приватизације продајом 

капитала или стратешким партнерством кроз докапитализацију или као мера УППР-а, у 

складу са законом којим се уређује стечај. 

 

У поступку приватизације може се продати имовина или део имовине субјекта приватизације. 

Заложни поверилац има право да се наплати у целости, пре осталих поверилаца из цене 

остварене продајом тог дела имовине. Уколико се не наплати у целости, преостали износ 

потраживања намирује као поверилац чије потраживање није обезбеђено.  

 

У складу са чланом 6. Закона, за друштвени капитал субјекта приватизације који се није 

приватизовао до 31.12.2015. године, Агенција за приватизацију ће поднети предлог за 

покретање поступка стечаја. Наплата потраживања од тих привредних субјеката ће се, након 

тога, спроводити у складу са Законом о стечају. 

 

Наведене одредбе овог Закона не односе се на субјекте приватизације који су актом Владе 

одређени за субјекте приватизације од стратешког значаја, као и на субјекте приватизације 

чије се седиште налази или се претежна делатност обавља или чија се имовина налази на 

територији Аутономне Покрајине Косова и Метохије. За наведене субјекте приватизације је 

прецизирано да се поступак принудног извршења и принудне наплате не може наставити, 

односно покренути у року од једне године од дана ступања на снагу овог закона. 

  

Стратешки значај предузећа одређен је на основу: 

 

- позитивног утицаја на ниво запослености у региону, 

- позитивног утицаја на пословање других привредних субјеката, 

- тржишног учешћа и тржишног потенцијала, 

- одрживости текуће производно-пословне активности, 

- производа/услуга од стратешког значаја за привреду Републике Србије, 
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- извесности приватизације у року од годину дана и атрактивности субјекта приватизације за 

привлачење значајних инвестиција. 

 

У складу с одредбама члана 6. Закона о приватизацији и члана 43. став 1. Закона о Влади, 

Влада је донела је Одлуку о одређивању 17 субјеката приватизације (са зависним друштвима) 

од стратешког значаја, о одлагању истека рока за заштиту од принудне наплате за годину 

дана, односно до 31.5.2016. године, чиме се стварају услови за предузимање активности на 

ревитализацији ових субјеката. У портфељу Агенције налазе се потраживања од 20 субјеката 

приватизације од стратешког значаја, укључујући и зависна друштва. 

 
Преглед субјеката приватизације од стратешког значаја у портфељу Агенције у име и за рачун 

државе: 

 
Редни 

број 
Назив дужника 

Стратешко/ 

Зависно 

Износ дуга на 31.12.2015. 

године, у милионима евра 

1. Застава аутомобили ад Крагујевац Зависно 243,0  

2. РТБ Бор-Рудници бакра Бор Зависно 79,2  

3. Прва Искра-Базна хемија Барич Зависно 62,7  

4. Група Застава возила ад Крагујевац Стратешко 55,4  

5. РТБ Бор-Топионица и рафинација бакра Зависно 54,9  

6. РТБ Бор-Рудник бакра Мајданпек Зависно 48,5  

7. АД Холдинг индустрија каблова Јагодина Стратешко 34,0  

8. ФАП корпорација ад Прибој Стратешко 21,8  

9. Јумко Врање Стратешко 8,3  

10. Холдинг Прва искра ад Барич Стратешко 2,9  

11. Фабрика мазива-ФАМ Стратешко 2,3  

12. ЈП за подземну експлоатацију угља Ресавица Стратешко 1,9  

13. Прва петолетка ппт-хидраулика ад Зависно 1,5  

14. РТБ Бор-Рударско-топионичарски басен Бор  Стратешко 1,0  

15. Политика ад Стратешко 0,9  

16. Застава камиони доо Крагујевац Зависно 0,6  

17. ФАП ливница доо Зависно 0,5  

18. ФАП стан доо Зависно 0,2  

19. Прва Искра-ФИМ доо Барич Зависно 0,1  

20. ФАП транспорт доо Зависно 0,0  

 УКУПНО 
 

619,7  

 
У складу са чланом 6. Закона, за друштвени капитал субјекта приватизације који се није 

приватизовао до 31.12.2015. године, Агенција за приватизацију ће поднети предлог за 

покретање поступка стечаја. Наплата потраживања од тих привредних субјеката ће се, након 

тога, спроводити у складу са Законом о стечају. 

 
Над одређеним бројем дужника поступак реструктурирања је окончан отварањем претходног 

стечајног поступка у складу с УППР-ом. На основу члана 76. Закона о приватизацији, Влада 

Републике Србије може да донесе одлуку да државни повериоци субјекта приватизације 

отпишу дуг са стањем на дан 31. децембар последње пословне године или да се спроведе 

конверзија потраживања државних поверилаца у трајни улог субјекта приватизације и то као 

мера унапред припремљеног плана реорганизације, у складу са законом којим се уређује 

стечај.   
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Агенција активно учествује у поступцима разматрања и одлучивања о предложеним 

плановима реорганизације дужника и, као државни поверилац, поступа у складу са 

закључцима Владе. 

 

С обзиром на то да је одређени број УППР-ова достављен Агенцији на разматрање, с мерама 

које предвиђају отпис дуга и конверзију потраживања у трајни улог субјекта приватизације, 

намирење потраживања државе, под условом правоснажности планова, било би следеће:  

 

Преглед услова намирења предвиђених УППР дужника који су били у реструктурирању, у 

милионима евра: 

 
Редни 

број 
Предузећа у реорганизацији 

Конверзија 

у капитал 

Отпис 

потраживања 

Отплата 

потраживања 

1. ПИМ Иван Милутиновић 11,6  25,1  
 

2. 21. Октобар 13,2   
 

3. Крушик Пластика 2,2   
 

4. РТБ Бор-Рудници бакра Бор 
 

69,0  7,7  

5. РТБ Бор 
 

0,9  0,1  

6. РТБ Бор-Рудник бакра Мајданпек 
 

42,1  4,7  

7. РТБ Бор-Топионица и рафинација бакра 
 

47,7  5,3  

8. Индустрија мотора Раковица 
 

1,6  0,0  

9. Фабрика мазива ФАМ 
 

2,2  0,1  

 УКУПНО 27,0  188,6  17,9  

 

 
 

5.3.5. Наплата потраживања од привредних друштава у поступку стечаја/ ликвидације 

 

Наплата потраживања од привредних друштава у стечају/ликвидацији регулисана је Законом 

о стечају.
61

 Сходно одредбама тог Закона, а након отварања стечајног поступка, процес 

наплате улази у фазу која подразумева спровођење одређених активности, како би се 

обезбедило да се поверилац наплати у што већем износу, у складу са законском регулативом. 
 

                                                 
61

 „Службени гласник РС“, бр. 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – одлука УС и 83/14. 
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Приликом спровођења стечајних поступака над дужницима, Агенција активно учествује у 

раду одбора поверилаца у процесу уновчавања имовине дужника, разматра планове 

реорганизације, покреће тужбе ради утврђења потраживања, преноси поступке на Државно 

или Покрајинско јавно правобранилаштво, ангажује судске вештаке и друго. 

 

Од укупног броја дужника, 128 је у поступку стечаја/ликвидације. Потраживања од тих 

дужника износе око 2,3 милијарде евра и чине 59,55% укупних потраживања Агенције у име и 

за рачун државе. 

 

Коначно остварена цена од продаје имовине у стечају често пада и испод 20% од процењене 

вредности, док цена од продаје успостављене залоге на покретној имовини (опрема, залихе и 

сл.) не прелази 10% од процењене вредности, што указује на то да је наплативост 

потраживања од дужника у стечају/ликвидацији изузетно мала.  

 

Од привредних друштава у стечају/ликвидацији, у 2015. години, Агенција је у име и за рачун 

државе наплатила укупно 4,9 милиона евра.  

 
Наплата потраживања од правних лица у стечају/ликвидацији, у 2015. години, у милионима 

евра: 

 
Редни 

број 
Назив дужника 

Наплата потраживања у 

2015. години, у мил. евра 

1. Валко доо – у стечају 0,1145 

2. Asco vidak доо – у стечају 0,0402 

3. Пољопривреда Сента ад – у стечају 3,6559 

4. Минел-еним дд - у стечају 0,4387 

5. УТД Војводина – у стечају 0,0028 

6. Митровачка индустрија вентила доо – у стечају  0,4422 

7. Житомлин доо – у стечају 0,0003 

8. Грмеч ад – у стечају 0,0051 

9. Agrocoop Export-Import – у стечају 0,0174 

10. ДП Југекспрес – у стечају 0,0904 

11. Матроз доо стечајна маса 0,0727 

 УКУПНО 4,8802 

 
 

5.3.6. Наплата потраживања од привредних друштава брисаних из АПР 

 

У складу са Законом о привредним друштвима,
62

 предузетник за све обавезе, настале у вези с 

обављањем делатности, одговара целокупном својом имовином, а та одговорност не престаје 

ни брисањем предузетника из регистра. Код правних лица, свака одговорност командитора, 

члана друштва или акционара престаје брисањем правног лица из регистра. 

 

У складу с наведеним, могућност наплате потраживања од ове категорије дужника могућа је 

само од власника предузетничке радње, а код правних лица, од стране солидарних дужника 

и/или из средстава обезбеђења успостављених од стране заложних дужника.  

 

                                                 
62

 „Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011. 
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Од укупног броја дужника, 49 су привредна друштва брисана из регистра АПР. Потраживања 

од привредних друштава брисаних из регистра износе 132,4 милиона евра и чине 3,49% 

укупних потраживања Агенције у име и за рачун државе. 

 

Наплата потраживања од привредних друштава брисаних из регистра АПР, може се вршити 

само принудно, односно путем тужби и извршног поступка. При том, неопходно је водити 

рачуна о томе ког реда је Агенција заложни поверилац, као и о потенцијалним трошковима 

поступка.  

 

У највећем броју случајева, економски исплативо је само покретање извршног поступка у 

случајевима када је Агенција заложни поверилац првог реда и када потенцијални трошкови 

поступка не превазилазе износ који би био наплаћен.  

 

Агенција ће сагледати успостављена средства обезбеђења, извршити анализу трошкова 

извршног поступка у односу на износ који би био наплаћен и, у складу с наведеним, 

спровести одговарајуће активности. 

 

 

5.4. Укупна наплата потраживања Агенције у име и за рачун државе у 2015. години 

 

У 2015. години, Агенција је у име и за рачун државе наплатила укупно 90 милиона евра. У 

наставку се даје приказ наплате потраживања у 2015. години, према правном статусу 

дужника, у милионима евра. 

 

Од укупно реализоване наплате, 85,3 милиона евра Агенција је наплатила у име и за рачун 

Републике Србије, а 4,7 милиона евра у име и за рачун Аутономне Покрајине Војводине. 

 
Укупно наплаћена потраживања Агенције у име и за рачун државе, у милионима евра: 

 

Портфељ Агенције у име и за рачун државе 31.12.2015. 

Потраживања у име и за рачун Републике Србије 85,3 
Потраживања у име и за рачун Аутономне Покрајине Војводине 4,7 

Укупно у име и за рачун државе 90,0 

 

Укупно наплаћена потраживања у име и за рачун државе према правном статусу дужника у 

2015. години, у милионима евра: 

 

Правни статус дужника  31.12.2015. 

Јавна предузећа 78,5 
Активна и привредна друштва у блокади 5,8 
Привредна друштва у реструктурирању 0,0 
Привредна друштва у реорганизацији 0,3 
Стечај/ликвидација 4,9 
Брисани из АПР 0,1 
Имовина стечена наплатом потраживања/замена испуњења и 

средства намењена продаји   
0,4 

Укупно у име и за рачун државе 90,0 
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5.5. Приход за буџет државе из обављања послова наплате потраживања Агенције у 

име и за рачун државе 

 
Ступањем на снагу Закона о Агенцији за осигурање депозита, Агенција је за реализацију 

поступака наплате потраживања преузетих у име и за рачун Републике Србије и Аутономне 

Покрајине Војводине стекла право на накнаду судских и других трошкова у висини стварних 

трошкова проистеклих из вођења поступака, као и право на накнаду у висини од 3% од 

наплаћених потраживања у име и за рачун државе.  

 

За обављање послова наплате потраживања Агенције у име и за рачун државе, а након 

одбитка накнаде Агенције у висини од 3% наплаћених потраживања и накнаде судских и 

других трошкова у висини стварних трошкова проистеклих из вођења поступака, приход за 

буџет државе у 2015. години износио је 87,4 милиона евра. 

5.5.1. Накнада Агенције из обављања послова наплате потраживања Агенције у име и 

за рачун државе и стварни трошкови проистекли из вођења поступака наплате 

 

Од реализације поступака наплате потраживања у 2015. години, приход Агенције је износио 

укупно 2,5 милиона евра, а стварни трошкови су износили  0,1 милион евра. 
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5.6. Упоредни приказ наплате потраживања у име и за рачун државе у периоду 2010. 

године –2015. године 

 

У 2015. години, приметан је значајан раст реализоване наплате потраживања Агенције у име и 

за рачун државе, у износу од укупно 90 милиона евра. Највећи део односи се на потраживања 

наплаћена од јавних предузећа, у износу од 78,51 милиона евра. Значајном расту је допринела 

наплата потраживања од ЕПС-а, укључујући и његова зависна-контролисана привредна 

друштва, од којих је у 2015. години наплаћено 74,29 милиона евра, односно измирен је дуг за 

последње три обрачунске године. 

 

 
 

 
 

5.7. Стратегија за поступање у наплати потраживања у име и за рачун државе 

 

Поступање Агенције у наплати потраживања у име и за рачун државе у највећој мери је 

одређено законским оквирима који дефинишу наплату потраживања, правним статусом 

дужника, висином износа неизмиреног потраживања, као и квалитетом успостављених 

средстава обезбеђења. Узимајући у обзир правни статус дужника, као и могућности наплате 

како од главног дужника, тако и од јемаца или из средстава обезбеђења, сваки појединачни 

случај захтева одређене специфичности у поступку наплате. 

 

Након сагледавања свих проблема у наплати ових потраживања и свеобухватне анализе 

дужника, у циљу унапређења управљања преузетом имовином и ефикасније наплате за рачун 

државе, Агенција је покренула иницијативу за доношење акта Владе којим ће се дефинисати 

стратегија опредељења у управљању овим потраживања и опште смернице за наплату од 

одређених категорија дужника. 

 

Основни циљ акта Владе је доношење стратегије којом би се дефинисали општи принципи и 

смернице за поступање Агенције у наплати тих потраживања на предвидив и једнообразно 

прописан начин, уз обезбеђивање једнаког третмана дужника и свођења дискреционог 

поступања на најмању могућу меру, а све у циљу заштите државне имовине, постизања вишег 

степена ефикасности у наплати и остварења максималног прихода за буџет државе.  

 

Актом Владе првенствено би била дефинисана стратешка опредељења и општи принципи у 

погледу поступања према четири главне категорије дужника за које поступање у наплати 

потраживања није дефинисано релевантном законском регулативом, и то: а) активна правна 
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лица и предузетници; б) активна правна лица и предузетници у блокади; в) правна лица у 

поступку реорганизације; г) стечајна маса дужника и д) правна лица и предузетници брисани 

из регистра. Потраживања од ових категорија дужника чине око 15% укупних потраживања 

Агенције у име и за рачун државе, и највећим делом се односе на сегмент лоше активе 

преузете од Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад и Српске банке а.д. Београд. Наиме, за 

поједине категорије дужника како што су јавна предузећа и предузећа приватизована у 

ранијем периоду, привредна друштва у стечају/ ликвидацији и привредна друштва у поступку 

реструктурирања/приватизације поступање у наплати потраживања дефинисано је законским 

и подзаконским актима који регулишу ту област. 

 

Покретањем иницијативе за доношење акта Владе о стратегији управљања државним 

потраживањима чија наплата је у надлежности Агенције, поред дефинисања оквира и општих 

принципа по којима би Агенција поступала, обезбедило би се да Агенција може без 

ограничења да прати имплементацију усвојене Стратегије за решавање проблематичних 

кредита, а самим тим и да буде активни учесник у решавању проблема и развоју тржишта 

проблематичних кредита. 

 

Ради реализације постављених циљева, Актом Владе за поступање у наплати потраживања у 

име и за рачун државе неопходно је дефинисати: 1) начин поступања у наплати потраживања 

Агенције у име и за рачун државе за различите категорије дужника; 2) питање поступања и 

располагања покретном и непокретном имовином која је пренета Агенцији; 3) порески 

третман преузетих потраживања; 4) начин заступања пред судовима; 5) књиговодствену 

евиденцију преузетих потраживања и 6) трошкове проистекле из вођења поступака наплате и 

начин њихове рефундације. 

 

У циљу усвајања Акта Владе, Агенција је иницирала одржавање састанака са Републичком 

дирекцијом за имовину и Пореском управом. У новембру 2015. године, у Министарству 

финансија одржан је састанак на тему располагања имовином Републике Србије која је 

стечена по свим основама, а све у складу са Стратегијом за поступање у наплати потраживања 

у име и за рачун државе.  

 

С обзиром на комплексност поступка управљања преузетим портфељом, као и велики број 

отворених питања када се ради о поступку наплате потраживања и уновчења имовине, 

заступања, пореског третмана, на састанку је предочено да Агенција сачини прву радну 

верзију текста Уредбе (акта Владе) којим би се на јединствен начин дефинисало поступање са 

имовином у јавној својини, којом управља Агенција.  

 

Агенција је сачинила прву радну верзију Уредбе о начину и поступку наплате потраживања и 

уновчења имовине коју је Агенција преузела као лошу активу у име и за рачун Републике 

Србије. 

 

Првој радној верзији текста Уредбе свој допринос би требало да дају остале надлежне 

институције које су учестовале на поменутим састанцима (Пореска управа, Републичка 

дирекција за имовину). 
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6. Међународни пројекти 

 
С обзиром на потребу да обезбеди додатне изворе финансирања за попуну Фонда за 

осигурање депозита (у даљем тексту: Фонд) након што су средства Фонда у потпуности 

искоришћена у процесу реструктурирања ПБ Агробанке и Нове Агробанке, те што су 

позајмљена средства из буџета Републике Србије за потребе исплате депонената Универзал 

банке, Агенција и надлежне институције уговориле су услове кредита са Светском банком и 

ЕBRD за попуну Фонда за осигурање депозита.  

 

 

6.1. Кредит Светске банке 

 

Република Србија и Међународна банка за обнову и развој (у даљем тексту: Светска банка) 

закључиле су 10.7.2014. године Уговор о кредиту од 145,3 милиона евра за подршку пројекту 

јачања система осигурања депозита у Србији. Народна скупштина потврдила је Уговор у 

октобру 2014. године, а исти је ступио на снагу 26.11.2014. године. Агенција je носилац 

пројекта и задужена је за његово оперативно спровођење, које врши Јединица за управљање 

пројектима. 

 

Услови отплате кредита дефинисани су Уговором о кредиту, односно Допунским уговором о 

кредиту између Републике Србије и Агенције. Предвиђен је почек од 60 месеци. Oтплата 

главнице се врши у једнаким полугодишњним ратама, а период отплате је 15.4.2019 - 

15.10.2031. године. На повучена средства обрачунава се варијабилна камата. Према 

Допунском уговору, Зајмопримац (Република Србија) ставља на располагање Агенцији износ 

главнице кредита као зајам, под условима отплате који не могу бити неповољнији од оних 

који су предвиђени Уговором о кредиту, а зајам доспева за отплату тек кад у Фонду за 

осигурање депозита буде средстава у висини 3% укупних депозита. 

 

Повлачење транши кредита условљено је испуњењем одређених показатеља, подељених у 6 

група, при чему сваки појединачни показатељ носи одређени износ средстава кредита. 

Транше од максимално 54,49 милиона евра повлаче се авансно, а испуњење показатеља 

доказује се унапред дефинисаном документацијом.  

 

Светска банка је до 31.12.2015. године формално потврдила да је Република Србија испунила 

показатеље у укупној вредности од 94,09 милиона евра (65,24% укупне вредности 

показатеља), а авансно су повучена средства у износу од 143,23 милиона евра и пренета у 

Фонд за осигурање депозита (99,3% укупног износа намењеног за попуну Фонда). Прва 

транша кредита у износу од 54,49 милиона евра уплаћена је 8.12.2014. на наменски рачун 

Републике Србије, а средства су пренета у Фонд 11.12.2014. године. Друга транша у истом 

износу повучена је и пренета на рачун Фонда 29.12.2014. године. Трећа транша у износу од 

34,25 милиона евра повучена је 22.12.2015. и пренета на рачун Фонда 24.12.2015. године.  

 

Из средстава кредита издвојено је и 706.750 евра за реализацију техничке помоћи 

Министарству финансија и Агенцији у циљу успешног остварења уговорених показатеља. 

Техничка помоћ подразумева ангажовање међународних и локалних консултаната који треба 

да допринесу унапређењу коришћења и обраде података које ће Агенција добијати од 

Народне банке Србије, бољој и бржој продаји имовине и наплати потраживања финансијских 

институција у стечају/ликвидацији, као и ефикаснијем праћењу пословања банака у државном 

власништву од стране Министарства финансија.   
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У 2015. години је, након неколико усаглашавања Плана набавке с потребама корисника, 

ангажовано 18 консултаната, од чега 12 за потребе Агенције, а 6 за потребе Министарства 

финансија.  

 

Агенција је реализовала поступке избора и ангажовала: 

 

- једног међународног консултанта за приватизацију и реструктурирање финансијских 

институција;  

- једног домаћег консултанта, асистента међународног консултанта за приватизацију и 

реструктурирање финансијских институција; 

- два домаћа консултанта за обраду додатних финансијских података које ће НБС 

достављати Агенцији;  

- шест домаћих консултанта за наплату потраживања и продају имовине банака у стечају од 

чега четири сениора и два јуниора;  

- два домаћа консултанта за спровођење поступака набавки и за финансијско управљање 

Пројектом. 

 

Датум завршетка Пројекта је 30.6.2016. године и то је крајњи рок за испуњење услова за 

повлачење средстава и извршење уговорних обавеза консултаната. Међутим, крајем 2015. 

године с представницима Светске банке разматрана је могућност продужења Пројекта за 

додатних 11 месеци тј. до 31. маја 2017. године, уз преусмеравање износа од милион евра из 

компоненте 1 у компоненту 2 Пројекта. Тиме би се омогућила пуна реализација дела Пројекта 

који се односи на техничку помоћ која је из претежно административних разлога почела са 

закашњењем, као и одрживост инситуционалних капацитета изграђених у Министарству 

финансија и Агенцији уз помоћ Пројекта. Договорено је да Република Србија, након усвајања 

од стране Владе, упути званичан захтев за продужење Пројекта Светској банци. 

 

Такође, мисија Светске банке је обавила разговоре с представницима Министарства 

финансија, Министарства привреде, Агенције, Развојног фонда и Агенције за осигурање и 

финансирање извоза како би се размотрила могућност консолидације потраживања државних 

поверилаца у циљу ефикаснијег управљања и убрзања поступка наплате. Све институције су 

се сложиле око координисаног приступа решавању државних потраживања и сагласиле да 

размењују податке ради прелиминарног мапирања ненаплативих потраживања државних 

поверилаца према највећим дужницима приватним компанијама. Прикупљени подаци би били 

коришћени за идентификацију потенцијалних великих дужника за пилот пројекат којим би се 

Агенцији поверило управљање потраживањима према једном или више таквих дужника. 

Резултати пилот пројекта би се искористили за дефинисање индикатора за повлачење 

средстава будућег новог кредита који би Светска банка одобрила Републици Србији за развој 

финансијског сектора, а који би укључивао и решавање ненаплативих потраживања државних 

поверилаца. 

 

 

6.2. Кредит из предострожности Европске банке за обнову и развој 

 

Дана 23.10.2014. године, Европска банка за обнову и развој (у даљем тексту: EBRD) и 

Агенција закључиле су Уговор о кредиту из предострожности у износу од 200 милиона евра, 

уз гаранцију Републике Србије. Уговор о гаранцији за кредитну линију Агенцији потврђен је 

у Народној скупштини у децембру 2014. године. Дана 27.5.2015. године закључен је Анекс бр. 

1 Уговора о кредиту ради усаглашавања Уговора о кредиту са изменама финансијских закона 

из фебруара 2015. године. Уговор о кредиту је ступио на снагу 23.6.2015. године по испуњењу 
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свих уговорених предуслова и плаћена је једнократна приступна накнада у износу од милион 

евра из средстава Фонда за осигурање депозита. 

 

Уговором о кредиту с EBRD предвиђено је да се средства кредита могу повући искључиво по 

наступању или непосредно пре наступања осигураног случаја, у смислу дефиниције у Закону 

о осигурању депозита.   

 

Агенција је Уговором о кредиту преузела обавезу да EBRD доставља: 

 

- полугодишње извештаје који треба да садрже податке о битним кадровским изменама у 

Агенцији и о променама у саставу Управног одбора Агенције, о броју банака чланица 

система осигурања депозита, као и о свим збивањима од значаја за реализацију пројекта, 

као што су економска одрживост Агенције и банака чланица, догађаји који би могли 

подразумевати обавезу исплате осигураних депозита, промене у износу обрачунатих 

премија за појединачне банке (без навођења назива банке) и промене Инвестиционе 

политике Агенције. Полугодишњи извештаји такође треба да садрже преглед сума 

исплаћених појединачним категоријама осигураних депонената; 

 

- ванредне извештаје у случају измена закона којима се уређују послови Агенције, у случају 

повлачења средстава кредита EBRD (исплаћени износи на име осигураних депозита), као и 

уколико наступи осигурани случај или озбиљни финансијски проблеми у Агенцији; 

 

- годишње финансијске извештаје, извештаје ревизора, податке о стању Фонда за осигурање 

депозита, годишњи план рада, годишњи извештај о реализацији годишњег плана рада, као 

и  

 

- кварталне извештаје о реализацији циљева предвиђених Програмом изградње 

институционалног капацитета Агенције.  

 

Поред кредита, Агенцији је одобрена и бесповратна техничка помоћ у износу од 480.000 евра 

за спровођење Програма изградње институционалног капацитета Агенције (Програм). 

Програм има за сврху пружање подршке Агенцији у обављању послова из њене надлежности, 

а предвиђени период за реализацију је 24 месеца. 

 

Минимални очекивани резултати Програма су: 

 

- измена састава Управног одбора и организационе структуре Агенције у складу са 

измењеним препорукама EBRD;  

- успостављање засебних јединица за задужења која се врше у име и за рачун Владе РС уз 

пуну накнаду трошкова; 

- успостављање и примена поступака за стратешко планирање и оквира за управљање 

ризицима;  

- успостављање формалних канала и поступка за размену информација, сарадњу и 

одлучивање између НБС, МФ и Агенције;  

- успостављање капацитета Агенције за самостално вршење анализе теста најмањих 

трошкова у контекту реструктурирања банака;  

- израда целовитог Стратешког плана за наплату потраживања који ће послужити као основа 

за израду оперативног годишњег плана који треба да садржи различите опције наплате 

потраживања, укључујући нумеричке циљеве наплате, резервне цене, распоне дисконта и 

отписа потраживања који би се могли понудити, параметре за реструктурирање и случајеве 

вансудског поравнања.  
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Реализација Програма почела је у септембру 2015. године, када је почео са радом изабрани 

саветник PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. који је до краја године спровео следеће 

активности: а) детаљна анализа правног оквира и интерне регулативе, б) упознавање са 

организацијом и начином рада путем разговора са запосленима и руководством Агенције како 

би се одредили приоритети и одговарајући начин реализације Програма, ц) припрема 

методологије и плана рада за спровођење Програма којим су одређени задаци и потребно 

време за реализацију, очекивани резултати и извештаји итд.  

 

Као резултат почетне фазе, саветник је израдио нацрт Генералног плана за спровођење 

Програма који детаљно представља методологију, приступ реализацији Програма, очекиване 

резултате по областима, план и редослед активности, непосредне кораке које треба предузети 

и утврђује непосредне одговорности за спровођење. Генерални план обухвата следеће 

области: 1) мандат и организационо реструктурирање, 2) управљање портфељом лоше активе, 

3) праћење ризика пословања банака, 4) реструктурирање банака, 5) унапређење политике 

комуникације и присуства у јавности и 6) интегрисање ИТ инфраструктуре. У изради 

Генералног плана активно су учествовали тимови формирани по наведеним областима у 

оквиру Агенције.  

 

Програмом је предвиђено да ће Генерални план усвојити Управни одбор Агенције након чега 

ће почети реализација. Наредни корак по усвајању Генералног плана биће израда Годишњег 

оперативног плана за 2016. годину, који ће бити усаглашен с Планом рада Агенције за 2016. 

годину. 

 

У циљу реализације Програма и координације активности, биће формиран тим за промене од 

запослених у Агенцији и ангажованих експерата. Тим за промене ће за свој рад одговарати 

директору и Управном одбору.  

 

 

6.3. Управљање пројектима  

 

С обзиром на то да су се активности које је Агенција обављала у оквиру својих надлежности у 

претходном периоду у великој мери финансирале из донација и кредита Светске банке и 

других донатора, као и да се имплементација таквих пројеката и коришћење донаторских 

средстава врши по прецизно утврђеним процедурама, чије стриктно поштовање представља 

услов за коришћење тих средстава, у оквиру Агенције организовано је посебно одељење – 

Јединица за управљање пројектима (у даљем тексту: Јединица), које врши техничку и 

финансијску администрацију пројеката који се финансирају из донаторских средстава и 

средстава кредита међународних финансијских институција.  

 

Активности Јединице обухватају спровођење процедура избора консултаната и набавке робе, 

управљање финансијским средствима, коришћење средстава, као и евиденцију и извештавање 

о коришћењу средстава. Због знатног искуства стеченог при реализацији пројеката Светске 

банке и других донатора, као и позитивних оцена досадашњег рада, осим редовних послова, 

Јединица и другим институцијама које немају потребне капацитете пружа услуге техничке и 

финансијске реализације пројеката које финансирају Светска банка и други донатори.  
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У 2015. години, Јединица је учествовала у реализацији пројекта: 

 

- „Подршка унапређењу процеса социјалног укључивања у Републици Србији”, фаза 2, који 

финансира Швајцарска Конфедерација, а заступа је Швајцарска агенција за развој и 

сарадњу (SDC), у износу од 3.797.160 швајцарских франака. Пројекат спроводи Тим за 

социјално укључивање и смањење сиромаштва при кабинету потпредседника Владе и 

министра државне управе и локалне самоуправе; 

 

- „Подршка спровођењу Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике у 

Републици Србији са фокусом на политику запошљавања и повећања запошљивости 

младих“, који финансира Швајцарска Конфедерација преко SDC, у износу од 500.000 

швајцарских франака. Пројекат спроводе Тим за социјално укључивање и смањење 

сиромаштва и Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 
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7. Информационе технологије  

 
7.1 Одржавање и измене апликативних програма 

 

С изузетком књиговодствених програма, све остале апликативне програме креирали су и 

одржавају радници Агенције, и то у MS Access релационој бази. За комуникацију са спољним 

окружењем (банке и остале финансијске организације у стечају, банке са дозволом за рад, 

НБС итд) користе се комуникациони сервер и веза с опремом Београдске банке а.д. Београд, у 

стечају. Подаци се углавном добијају путем заштићених веза, а контрола и пренос у базу 

Агенције врше се преко Београдске банке а.д. Београд, у стечају.  

 

Основни програмски пакети који су се користили у 2015. години су: 

 

- Програм за обраду података и обрачун премије осигурања је основа у којој се чувају сви 

релевантни подаци о банкама и служе за различите анализе, обрачун премије осигурања, 

обрачун ванредне премије, праћење уплата и обрачун камате. У овом програму су 

направљене измене у складу с новим Законом о осигурању депозита и дограђен је програм 

за контролу и сигурност приступа и евиденцију измена у бази; 

- Програм за анализу података о банкама, израчунавање ризика и осталих параметара 

неопходних за послове осигурања депозита обрађује податке који се углавном добијају из 

извештаја идентичних извештајима који се шаљу НБС. Развијени су нови извештаји и 

побољшани су преузимање података, контрола и измена постојећих података; 

- Програм за исплату осигураних депозита је направљен 2014. године и свакодневно служи 

за пренос и обраду података о исплати осигураних депозита. Допуњаван је процедурама 

ради брзине и сигурности обраде а направљени су и посебни модули за групу радника која 

контролише исплате; 

- Програм Фонда за заштиту инвеститора је програмски модул у коме је омогућен унос 

података члановима фонда преко интернета, преузимање таквих података у базу Агенције, 

обрачун премије, уплате и обрачун камата. Направљена је нова верзија на сајту Агенције и 

проширена је листа извештаја; 

- Програм за праћење стања депозита банака и финансијских организација у стечају је нова 

верзија модула којим се прати стање орочених депозита и готовине по банкама и 

временским периодима. Основни проблем досадашњег начина преноса података је био 

компликован унос у табелу и измене података. У новом програму су омогућене веза преко 

интернета и online веза, тако да корисници директно мењају податке у бази. 

 

 

7.2. Интеграција информационог система Агенције 

 

Пројекат интеграције ИТ система је започет 2013. године и до сада није у потпуности 

имплементиран. Нови програм је током 2015. године софтверски инсталиран и тестиран у 

Београдској банци а.д. Београд, у стечају, на IBM рачунару позајмљеном од Нове Агробанке 

а.д. Београд, у стечају. Подаци свих старих банака, који су у систему књиговодства Агенције, 

су пробно пренети на нови систем и током 2016. године ће прећи на нову платформу. Нови 

систем је заснован на модерним основама WEB програма и нове ДБ2 базе података. То ће 

бити основа на којој ће се даље инсталирати базе банака над којима је током претходне две 

године отворен стечајни поступак, као и сви послови Агенције који се воде на сопственом 

серверу.  
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7.3. Радна група за ИТ 

 

Крајем 2014. године је формирана радна група која се састоји од ИТ специјалиста из 

Агенције, Београдске банке а.д. Београд, у стечају, Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад, у 

стечају, Универзал банке а.д. Београд, у стечају, Нове Агробанке а.д. Београд, у стечају и 

Привредне банке Београд а.д. Београд, у стечају. Група има десет чланова. Њен основни 

задатак је организација и контрола послова шест велики рачунских центара под ингеренцијом 

Агенције. Системи су до сада били независни и укупно имају преко двадесет пет ИТ радника 

и преко две стотине активних корисника. Током 2015. године су направљени пројекти за 

пренос података књиговодства у јединствену базу, пројекти пресељења два ИТ центра у Нову 

Агробанку а.д. Београд, у стечају и пројекат јединствене дигиталне архиве књиговодства.  

 

Посебан проблем у јединственом књиговодству је промена контног оквира и других закона о 

рачуноводству и усаглашавање на нивоу Агенције. Поред тога, све четири банке које треба да 

се усагласе с Агенцијом користе различите платформе и махом различите програме, те је тек 

крајем 2015. године пронађено задовољавајуће решење за ове послове. Архивски 

књиговодствени подаци су проблем с којим се суочавају све банке у стечају услед промена 

хардверске и софтверске платформе базе података током година и учесталих промена контног 

оквира и Закона о књиговодству. Проблем је превазиђен пројектом јединствене архиве, а 

процес ће бити завршен током 2016. године. 

 

Апликације за субаналитику (кредити) у све четири банке које су у последње три године 

отишле у стечај је неопходно одржавати јер је то уговорна обавеза Агенције. Због врло 

разноликих услова и програма оваквог софтвера, закључено је да за сада није исплативо 

развијати јединствен софтвер, између осталог и због тога што се број ових партија са 

годинама смањује. 

 

7.4. Исплата осигураних депозита Универзал банке преко Банке Поштанске 

штедионице 

 

Од почетка фебруара 2014. године, Сектор за информационе технологије Агенције активно је 

учествовао у исплати осигураних депозита. Иако је том приликом први пут спроведена нова 

процедура исплате осигураних депозита, у смислу информатичке подршке показала је 

одличне резултате. Смањен обим посла у 2015. години омогућио је консолидацију програма и 

унос нових контрола, а цео систем је аутоматизован до нивоа процедура. 

 
7.5. Текући послови 

 
У Сектору за информационе технологије су обављани следећи текући послови: 

 

- праћење рада рачунарске мреже, комуникационих веза и појединих рачунара, те 

отклањање грешака које настају у раду; 

- одржавање и контрола хардвера и системског софтвера и комуникација с фирмама 

задуженим за одржавање опреме и програма; 

- планирање и набавка хардвера и софтвера; 

- праћење нових решења у делу ИТ система који се одржава; 

- обука и помоћ радницима за рад на рачунару, интернет и веб апликацијама; 

- ажурирање постојећих програма;  

- предлог измене веб сајта Агенције; 

- одржавање и даљи развој информатичке комуникације између банака и Агенције и  

- креирање, одржавање и заштита базе података Агенције. 
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8. Односи с јавношћу 
 

У априлу 2015. године, Управни одбор Агенције усвојио је Политику комуникација која 
обухвата различите облике и нивое комуникације Агенције с јавношћу, описује циљеве, 

канале и средства те комуникације и идентификује њену циљну публику. Њоме се такође 

описује начин комуникације запослених и ангажованих лица са грађанима, пружања 

информација медијима, као и давања података од јавног значаја.  

 

Графичко решење за брошуре које Агенција дистрибуира банкама ради информисања 

депонената о њиховим правима проистеклим из система осигурања депозита дорађено је у 

складу с изменама садржине по доношењу новог Закона о осигурању депозита. Брошуре у 

900.000 примерака и постери у 25.000 примерака одштампани су и дистрибуирани банкама 
ради замене целокупних залиха. 

 

У септембру 2015. године, Агенција се укључила у рад Одбора за односе с јавношћу у оквиру 

Европског форума институција за осигурање депозита (EFDI). Истог месеца је у Базелу 

одржан други састанак тог тела на тему унапређења кризних комуникација. О својим 

искуствима у комуникацији с јавношћу по наступању осигураног случаја говорили су 

представници чешког и бугарског фонда за осигурање депозита. Представљени су и резултати 

договора о садржини споразума о сарадњи између фондова за осигурање депозита у ЕУ у 

случају наступања прекограничног осигураног случаја. Описани су резултати анкете о 

функционалностима кол центара и обављена је дискусија о значају присуства осигуравача 
депозита на друштвеним мрежама. 

 

У сарадњи са саветником за спровођење Програма институционалне изградње, крајем године 

је конципиран оперативни план за унапређење односа с јавношћу Агенције, који обухвата 

испитивање јавног мњења, израду средњорочне стратегије комуникација и стратегије кризних 

комуникација, редизајн веб сајта и промотивних материјала, као и израду инфографика 
уместо текстуалних брошура о осигурању депозита.  
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X Сажетак 

 
С обзиром на то да је у 2015. години извршена свеобухватна реформа финансијских закона, у 

оквиру које су донети нови закони којим се уређују делокруг и статус Агенције (Закон о 

Агенцији за осигурање депозита, Закон о осигурању депозита и Закон о стечају и ликвидацији 

банака и друштава за осигурање), Агенција је предузела низ мера да би своје пословање и 

организацију ускладила с регулаторним прописима.  

 

Извршено је додатно усаглашавање система осигурања депозита с одредбама Директиве ЕУ 

2014/49, унапређен је поступак стечаја/ликвидације финансијских институција, функције 

проистекле из надлежности за учешће у управљању банкама у којима Република Србија има 

учешће, односно за продају капитала тих банака пренете су на Министарство финансија, а од 

априла 2015. године, Агенција је наставила да у име и за рачун државе наплаћује само она 

потраживања која је преузела до почетка примене новог Закона о Агенцији о осигурању 

депозита.  

 

Сагласно одредбама Закона о Агенцији за осигурање депозита, у 2015. години донет је нови 

Статут, а Управни одбор је имао интензивну нормативну активност у циљу усаглашавања 

интерних аката Агенције с новодонетим прописима. На јавном конкурсу су изабрана три 

независна члана Управног одбора, као и директор Агенције. 

 

У циљу даљег јачања стабилности финансијског система, 25.5.2015. потписан је Споразум о 

сарадњи и међусобној размени информација и података између Народне банке Србије и 

Агенције, а ради унапређења амбијента за развој тржишне привреде и спровођења 

структурних реформи, Агенција је 20.11.2015. године закључила и Меморандум о сарадњи с 

Привредном комором Србије.  

 

Законом о Агенцији за осигурање депозита, који је у примени од 1. априла 2015. године, 

прописано је да се Агенција не сматра корисником буџетских, нити јавних средстава у смислу 

прописа којима се ограничава број запослених у јавном сектору, као и прописа којима се 

уређује буџетски систем. Средства за обављање осталих послова Агенција обезбеђује из 

прихода које оствари својим пословањем, накнада за обављање појединих послова, донација, 

буџета Републике Србије, задуживањем у земљи и иностранству и на други начин, у складу са 

законом. 

 

По годишњем рачуну за 2015. годину, Агенција је остварила нето добит од око 257 милиона 

динара. 

 

Приликом обављања појединих послова из своје надлежности, Агенција остварује новчане 

приливе који се преносе у буџет Републике Србије. Остварени буџетски приход од пословања 

Агенције у 2015. години износио је око 12,6 милијарди динара (103,6 милиона евра).  

 

У протеклој години, Агенција је наставила да наплаћује редовну и ванредну премију 

осигурања депозита. Од наплате редовне премије по стопи од 0,1% квартално остварен је 

годишњи прилив Фонда за осигурање депозита од 49,81 милиона евра, док је од наплате 

ванредне премије по стопи од 0,05% квартално остварен прилив од 24,90 милиона евра. 

 

Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица у 

Републици Србији, односно укупни депозити укључени у систем осигурања депозита на дан 

31.12.2015. године износили су 1.603,3 милијарди динара или 13,18 милијарди евра, а 
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осигурани депозити износили су 1.567,24 милијарди динара или 12,88 милијарди евра. 

Учешће физичких лица у укупним депозитима је 74% (1.165 милијарди динара или 9,58 

милијарди евра). 

 

На дан 31.12.2015. године, у валутној структури депозита веће учешће имали су девизни 

депозити, на које се односило 75,94% укупних депозита. Девизни депозити физичких лица 

чинили су 89% укупних депозита физичких лица. 

 

Максимални потенцијални ризик Фонда за осигурање депозита у висини осигураног износа 

депозита на крају 2015. године био је 1.117,98 милијарди динара или 9,19 милијарди евра. 

 

С обзиром на потребу обезбеђења стабилних извора средстава Фонда за испуњење његове 

законске функције, Светска банка је у јулу 2014. године одобрила Републици Србији кредит у 

висини од 145,3 милиона евра. Закључно с 31.12.2015. године, из средстава кредита Светске 

банке на рачун Фонда пренето је укупно 143,25 милиона евра. У 2015. години су плаћени 

трошкови на име камате у укупном износу 0,4 милиона евра. 

 

Агенција и EBRD закључиле су у октобру 2014. године Уговор о кредиту из предострожности 

у износу до 200 милиона евра уз гаранцију Републике Србије за обезбеђење средстава за Фонд 

за осигурање депозита. Уговор је ступио на снагу 23.6.2015. године. Иако до сада из тог 

извора није било повлачења средстава, из средстава Фонда су у 2015. години измирене 

приступна накнада од милион евра, као и обавезе на име накнаде за ангажовање средстава у 

износу од 0,16 милиона евра. 

 

На дан 31.12.2015. године, Фонд за заштиту инвеститора имао је 50 чланова, од којих је 

током године, по основу редовног тромесечног доприноса, наплаћено око 2 милиона динара. 

По основу остварених камата од улагања средстава Фонда за заштиту инвеститора остварен је 

додатни приход од око 1,7 милиона динара.  

 

У 2015. години, Фонду за заштиту инвестирора приступило је 6 нових чланова те су се 

средства Фонда по основу иницијалног доприноса увећала за 3,6 милиона динара. Укупан 

остварен приход током 2015. године износи око 7,3 милиона динара.  

 

На дан 31.12.2015. године, укупна средства Фонда за заштиту инвеститора износила су 33,4 

милиона динара. Фонд је осигуравао 70.012 клијента. 

 

У 2015. години наступио је један осигурани случај. Утврђена обавеза Фонда по основу 

исплате утврђених осигураних износа потраживања износила је око 10,5 милиона динара. 

Исплату утврђених осигураних износа потраживања обавља Комерцијална банка а.д. Београд. 

До 31.12.2015. године исплаћено је 6 клијената у укупном износу од око 10 милиона динара. 

 

На крају 2015. године, Агенција је спроводила поступак стечаја/ликвидације над 20 банака, 

8 друштава за осигурање и 3 штедно-кредитне задруге. 

 

Укупна стечајна маса финансијских институција у стечају/ликвидацији у надлежности 

Агенције исказана као нето књиговодствена вредност, на дан 31.12.2015. године, износи око 

140,2 милијарде динара (1,2 милијарде евра) од чега се 96,7% односи на банке у 

стечају/ликвидацији. Бруто књиговодствена вредност имовине финансијских институција у 

стечају/ликвидацији износи 4,8 милијарди евра. 
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Укупна нето књиговодствена вредност потраживања од дужника на дан 31.12.2015. године 

износила су 82,4 милијарде динара (677,6 милиона евра). Током 2015. године, финансијске 

институције у надлежности Агенције су по основу наплате потраживања оствариле приливе у 

износу од 53,2 милиона евра. 

 

Укупна новчана средства финансијских институција у стечају/ликвидацији у надлежности 

Агенције са стањем на дан 31.12.2015. године износила су 35,2 милијарде динара (289,5 

милиона евра). Нето књиговодствена вредност некретнина и опреме финансијских 

институција у стечају у надлежности Агенције, са стањем на дан 31.12.2015. године, износила 

је 18,6 милијарде динара (152,9 милиона евра). У току 2015. године, продата је покретна и 

непокретна имовина у износу од 1,3 милијарде динара (11 милиона евра). 

 

Вредност удела и акција финансијских институција у стечају/ликвидацији у надлежности 

Агенције у другим правним лицима на дан 31.12.2015. године износила је 2,3 милијарди 

динара (19 милиона евра). У току 2015. године, по основу продаје акција и удела остварен је 

прилив од 170,3 милиона динара (1,4 милиона евра).  

 

У току 2015. године, финансијске институције у стечају/ликвидацији у надлежности Агенције 

оствариле су кумулативно приливе у износу од 10,2 милијарде динара (83,7 милиона евра), 

док реализовани трошкови вођења стечајних/ликвидационих поступака у овом периоду 

износе укупно 2 милијарде динара (17 милиона евра). 

 

Укупна вредност потраживања Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине 

којима управља Агенција на дан 31.12.2015. године износила је око 3,8 милијарди евра, од 

чега 3,76 милијарди евра Агенција наплаћује у име и за рачун Републике Србије, а 35,36 

милиона евра у име и за рачун Аутономне Покрајине Војводине. 

 

У 2015. години, Агенција је наплатила потраживања у износу од укупно 90 милиона евра. 

Након одбитка накнаде Агенцији у висини од 3% наплаћених потраживања и накнаде судских 

и других трошкова у висини стварних трошкова проистеклих из вођења поступака, приход за 
буџет државе у 2015. години по том основу износио је 87,4 милиона евра. 

 

Дана 20. марта 2015. године потписан је Уговор између Републике Србије, међународних 

финансијских институција и Агенције за осигурање депозита и Уговор о купопродаји акција 

Чачанске банке који је закључен између Републике Србије, међународних финансијских 

институција које заступа Агенција за осигурање депозита у склaду с Угoвoрoм, Београдске 

банке а.д. Београд, у стечају, као продаваца, и Halkbankе, као купца. Купопродајна цена за 

акције које су предмет продаје, а које чине 76,74% капитала Чачанске банке износила је 10,1 

милион евра.  

 

Пренос власништва и исплата купопродајне цене реализовани су 27. маја 2015. године. Од 

укупног износа купопродајне цене, Републици Србији је припало 3,75 милиона евра, EBRD 

3,29 милиона евра, IFC 2,63 милиона евра, а Београдској банци а.д. Београд, у стечају 0,43 

милиона евра.  
 

Годишњи финансијски извештај Агенције за 2015. годину и Извештај о обављеној ревизији 

финансијских извештаја Агенције са стањем на дан 31.12.2015. године чине саставни део овог 

Извештаја и достављају се Влади и Народној банци Србије до 15. маја 2016. године, у складу 

са законским одредбама.  
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