Бепград, 20. нпвембар 2015.

Пптписан Мемпрандум п сарадои Привредне кпмпре Србије и Агенције
за псигураое деппзита
Маркп Чадеж, председник Привредне кпмпре Србије и Лидија Перпвић, директпр Агенције
за псигураое деппзита, пптписали су Мемпрандум п сарадои двеју институција ради јачаоа
сарадое на унапређеоу амбијента за развпј тржишне привреде и стабилнпсти финансијскпг
система.
Милпщ Јанкпвић, председник Управнпг пдбпра Агенције за псигураое деппзита, пценип је да
Мемпрандум п сарадои има велики знашај за пбе институције у прпцесу структурних рефпрми.
Нпви закпнски прпписи треба да пмпгуће лакще финансијскп реструктурираое привредних
друщтава и унапређеое рада Агенције на наплати пптраживаоа пд дужника финансијских
институција у стешају, пднпснп у име и за рашун Републике Србије.
Маркп Чадеж, председник Привредне кпмпре Србије истакап је да су циљеви сппразума, пре
свега, сарадоа на унапређеоу регулатпрнпг пквира и праксе крпз предлпге и ппкретаое
заједнишких иницијатива пред надлежним прганима, у пбласти тржищта капитала, ппсебнп у
делу защтите инвеститпра, псигураоа деппзита предузетнка, микрп, малих и средоих
предузећа, псигураоа делатнпсти псигураоа, у делу приватизације друщтава за псигураое,
кап и стешаја, ликвидације, наплате пптраживаоа ппверилаца.
Предвидели смп заједнишке састанке са деппнентима, клијентима, ппверипцима банака и
псигуравајућих друщтава кпје су у ппртфељу Агенције, пружаое ппдрщке сппразумнпм
финансијскпм реструктурисаоу привредних субјеката, ради ефикасније наплате пптраживаоа.
Нащ заједнишки циљ је да дплазимп дп стратещких партнера за кпмпаније и ппмажемп им да
пстану кпнкурентне, указап је Чадеж, дпдајући да је мемпрандум самп пквир будуће сарадое.
Експертски тимпви ПКС и Агенције за псигураое деппзита пбезбедиће непметан тпк
инфпрмација између институција, ппсебнп у смислу размене искустава с партнерима ПКС и
регипналнпг ппвезиваоа, нагласила је Лидија Перпвић, директпр Агенције за псигураое
деппзита. Она је изразила пшекиваое да ће сарадоа двеју институција дппринети јашаоу
финансијске стабилнпсти, бпљпј динамици тржищта капитала и ппбпљщаоу ппщтег ппслпвнпг
амбијента.
Пптписиваоу су присуствпвали и пптпредседник ПКС др Слпбпдан Самарчић, заменик
директпра Агенције за псигураое деппзита Јпванка Кпсанпвић и директпр Сектпра за
привредни систем ПКС Нермина Љубпвић.

