Висока делегација руске Агенције за осигурање депозита у посети Београду

Делегација Државне корпорације „Агенција за осигурање депозита“ Руске Федерације боравила
је од 15. до 17. маја 2019. године у посети Агенцији за осигурање депозита. Две агенције су
крајем 2017. године закључиле Меморандум о сарадњи у циљу јачања билатералних веза путем
редовних консултација, размене информација и искустава у областима осигурања депозита,
управљања стечајним и ликвидационим поступцима над банкама, као и развоја информационих
технологија.
Генерални директор руске Агенције Јуриј Исајев, заменик генералног директора Георгиј
Агапцев и директор Сектора за међународну сарадњу Николај Евстратенко с председником
Одбора директора Агенције Владимиром Шарићем састали су се у Београду с гувернером
Народне банке Србије др Јоргованком Табаковић. Састанку су присуствовали и вицегувернер др
Жељко Јовић и генерални директор Сектора за контролу пословања банака НБС Дарко
Стаменковић. На састанку је било речи о институционалној сарадњи осигуравача депозита и
централних банака, стању банкарских сектора у Руској Федерацији и Србији, као и резултатима
Народне банке Србије у очувању финансијске стабилности у земљи.
На састанку с министром финансија др Синишом Малим, размењене су информације о стању
финансијског система Руске Федерације, односно Србије, а било је речи и о консолидацији
јавних финансија у Србији и планираним изменама законске реглативе у области осигурања
депозита. Министар је упознат с плановима за даље унапређење сарадње двеју агенција.
Одржани су и састанци руске делегације сa члановима Управног одбора и Одбора директора
Агенције за осигурање депозита на којима је било речи о даљем развоју билатералне сарадње
сагласно принципима утврђеним Меморандумом о сарадњи и заједничких пројекатa у оквиру
међународних удружења.
Током радног дела посете Агенцији за осигурање депозита гости су представили модел
пословања и кључна достигнућа руске Агенције у претходним годинама, ситуацију у
финансијском сектору Руске Федерације од оснивања Агенције до данас и размењена су
искуства у вези с улогом осигуравача депозита у очувању финансијске стабилности. Агенција за
осигурање депозита представила је гостима карактеристике система осигурања депозита у
Србији, планиране измене законских решења у области осигурања депозита, као и остварене
резултате у управљању имовином финансијских институција у стечају или ликвидацији,
односно потраживањима којима Агенција управља у име и за рачун државе.
„Међународна искуства у примени светских стандарда у осигурању депозита су различита, а
конкретни приступи зависе од поставке система и од културе. Имали смо прилике да
разговарамо с кључним људима у институцијама које су носиоци финансијске стабилности у
Србији и стекли смо утисак да је однос поверења, који је кључан у овој делатности, веома
присутан. То је основни стуб добре сарадње међу институцијама“, рекао је Јуриј Исајев.
„Руска Агенција међународно је призната као једна од водећих организација у области
осигурања депозита. Меморандум о сарадњи који смо закључили 2017. године омогућава нам
интензивну размену на свим пољима и за нас је велики подстицај да остварујемо још боље
резултате“, истакао је др Милош Јанковић, доскорашњи председник Управног одбора Агенције
за осигурање депозита.
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„С обзиром на организацију руске Агенције за осигурање депозита, а посебно на њен
аналитички капацитет и развијене механизме управљања ризицима, редовна сарадња на нивоу
консултација прилика је да унапредимо пословну праксу и поставимо више професионалне
стандарде“, изјавио је емеритус проф. др Хасан Ханић, донедавно председник Одбора за
ревизију Агенције за осигурање депозита.
Владимир Шарић, председник Одбора директора Агенције за осигурање депозита, нагласио је
да је „посета руске Агенције на највишем нивоу доказ међусобног уважавања, поверења и
одличне сарадње. Отворена врата за консултације с руском Агенцијом за нас су прилика да кроз
обострану анализу начина рада и услова пословања, усвојимо најбољу праксу и унапредимо наш
систем осигурања депозита да бисмо пружили оптималан ниво заштите свим осигураним
категоријама депонената и побољшали ефикасност стечајних поступака над финансијским
институцијама.“
Господин Исајев одржао је предавање за студенте и професоре Београдске банкарске академије
на тему улоге Агенције за осигурање депозита у очувању финансијске стабилности Руске
Федерације.
Током боравка у Србији, чланови делегације руске Агенције положили су венац на споменик
жртвама НАТО агресије 1999. године.
Вршећи функцију заштите депонената и друге функције у оквиру националних законодавстава,
две агенције доприносе јачању сигурности националних финансијских система и очувању
њихове стабилности.
Руска Агенција за осигурање депозита основана је 2003. године, осигурава око 750 банака,
интервенисала је по наступању преко 450 осигураних случајева и водила стечајне поступке над
око 680 банака. Добитник је признања за осигуравача депозита године Међународног удружења
институција за осигурање депозита (International Association of Deposit Insurers) за 2013. и 2015.
годину.
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.

Београд, 20. мај 2019. године
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