Београд, 16.12.2019.

Председница америчке Савезне корпорације за осигурање депозита у посети
Народној банци Србије и Агенцији за осигурање депозита

Делегација америчке Савезне корпорације за осигурање депозита (Federal Deposit Insurance
Corporation – FDIC) коју предводи председница Јелена Маквилијамс борави у посети Београду
на позив Агенције за осигурање депозита поводом обележавања 30. годишњице оснивања.
Јелена Маквилијамс и Владимир Шарић, председник Одбора директора Агенције за осигурање
депозита, састали су се у понедељак 16.12.2019. године са вицегувернерима Народне банке
Србије: Жељком Јовићем, Аном Ивковић и Драганом Станић. Састанку је присуствовао и
генерални директор Сектора за контролу пословања банака и члан Управног одбора Агенције
Дарко Стаменковић.
На састанку је било речи о пракси Народне банке Србије и FDIC-a у својству институција
надлежних за контролу пословања и реструктурирање банака, као и о могућностима
интензивније сарадње између две институције.
Током састанка, делегације су разговарале и о условима на банкарском тржишту и правцима
развоја система осигурања депозита, као важног чиниоца у очувању финансијске стабилности.
Истог дана одржан је билатерални сусрет делегација FDIC и Агенције за осигурање депозита, на
ком је истакнута потреба за даљим развојем и формализацијом пословне размене и сарадње. Гђа
Маквилијамс упозната је с очекиваним ефектима измена и допуна Закона о осигурању депозита
донетим у октобру ове године. Представила је основне карактеристике система осигурања
депозита у САД и говорила о другим надлежностима FDIC, институционалној организацији и
структури.
Јелена Маквилијамс учествоваће у уторак и на међународном скупу у Београду посвећеном
осигурању депозита. Реч је о панел-дискусији руководилаца институција за осигурање депозита
из региона и света у организацији Агенције за осигурање депозита, која ће бити одржана у
Народној банци Србије. Гђа Маквилијамс говориће потом на свечаности поводом обележавања
30. годишњице оснивања Агенције у Дому Народне скупштине.
Јелена Маквилијамс именована је за председницу америчког FDIC-a прошле године на предлог
америчког председника Доналда Трампа.
FDIC је највећа и једна од најстаријих институција за осигурање депозита у свету. Основана је
1933. године, након стечаја великог броја америчких банака у првим годинама Велике економске
кризе (1928-1939). FDIC је независна државна агенција са седиштем у Вашингтону, у чијој су
надлежности осигурање депозита, контрола пословања и реструктурирање банака, као и
стечајни поступци над банкама.
Агенција за осигурање депозита Србије осигурава депозите грађана, предузетника, малих, микро
и средњих правних лица у домаћим банкама до износа од 50.000 евра. У случају стечаја или
ликвидације банке, штедишама почиње да исплаћује осигурани улог у року од 7 радних дана.

