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Тhe Deposit Insurance Agency of Ser-
bia (DIA) marked its 30th anniversa-
ry at the end of 2019. Under differ-

ent names and economic circumstances, 
within different structures of authority and 
forms of government, this institution has 
worked consistently to help protect de-
positors against occasional shocks in the 
financial system and the banking industry 
and strengthen public confidence in the 
Serbian financial system. 

In addition to operating the deposit in-
surance system as its core activity to date, 
at the time of its incorporation, DIA was 
also responsible for rehabilitating individ-
ual banks. Later, its roles and powers were 
periodically modified to accommodate the 
public interest, the Government’s require-
ments, and lawmakers’ decisions. 

As a bankruptcy and liquidation admin-
istrator, DIA manages insolvent financial 
organizations. 

Furthermore, DIA administers the In-
vestor Protection Fund to provide addition-
al security to capital market players and 
participates in bank resolution processes. 

During the banking sector reform that 
lasted from the early 2000s to 2015, DIA 
acted on behalf of the Republic of Serbia 
as a shareholder in banks and insurance 
companies by serving in their governing 
bodies. Later, during their privatization, 
DIA was responsible for selling state-
owned shares in these companies. 

Together with the National Bank of  
Serbia, the Ministry of Finance, and the 
Securities Commission, DIA is one of Ser-
bia’s financial safety net players.

This monograph aims to depict DIA’s 
evolution from its establishment in 1989 
through 2019. The intention was to make 
this depiction objective, to spark interest 
in readers, to provide relevant insights into 
DIA’s operations, and to serve as a reliable 
source of information to researchers and 
analysts. 

Предговор
Foreword

Крајем 2019. године навршило се три-
десет годинa од оснивања Агенције 
за осигурање депозита, институције 

која је под различитим називима и у раз-
ним економским околностима, држав-
ним структурама и уређењима значајно 
доприносила заштити депонената од 
потреса на финансијском и банкарском 
тржишту и јачала поверење грађана у фи-
нансијски систем земље. 

Поред осигурања депозита, као 
основне делатности коју у континуитету 
до данас обавља, Агенција је у почет-
ку рада била одговорна и за санацију 
појединачних банака. С временом су се 
њене надлежности мењале у складу с 
друштвеним интересима, потребама др-
жаве и одлукама законодаваца. 

Као стечајни или ликвидациони управ-
ник, Агенција управља финансијским ор-
ганизацијама које нису успеле да се одр-
же у тржишној утакмици.

У њеној надлежности је и организо-
вање Фонда за заштиту инвеститора који 
пружа додатну сигурност учесницима 
трансакција на тржишту капитала, као и 
обављање одређених послова у поступку 
реструктурирања банака. 

Током реформе банкарског сектора 
почетком двехиљадитих, све до 2015. 
године Агенција је заступала интересе 
Републике Србије као акционара банака 
и друштава за осигурање у њиховим ор-
ганима управљања, а током њихове при-
ватизације обављала је послове продаје 
државног капитала. 

Заједно са Народном банком Србије, 
Министарством финансија и Комисијом 
за хартије од вредности, Агенција је носи-
лац финансијске стабилности Србије.

Циљ ове монографије је да прикаже 
развојни пут Агенције за осигурање депо-
зита од њеног оснивања, 1989, завршно 
са 2019. годином. Намера је била да тај 
приказ буде објективан, да читаоца заин-
тересује и информише, а будућим истра-
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As a result of collective efforts, this 
monograph relies on authentic docu-
ments such as laws, bylaws, Government 
programs, studies and analyses, reports, 
contracts, agreements, and excerpts from 
public registries. Most documents used in 
this book were found in the DIA’s own ar-
chives, and their authors were this institu-
tion’s officials and employees. Important 
documents related to the establishment 
of DIA were located at the Archives of Yu-
goslavia.

Mr. Milan Vujović, a Member of the 
Economic Sciences Board of the Serbian 
Academy of Sciences and Arts, in cooper-
ation with Ms. Silvija Seizović, Ms. Nataša 
Marković and Ms. Jelena Petrović from 
DIA, deserves special recognition for his 
outstanding contribution to the develop-
ment of the concept of this book and its 
production.

Mr. Vuk Ognjanović, PhD, Deputy Min-
ister of Finance in the SFRY, and Mr. Sla-
voljub Stanić, PhD, Assistant Minister of 
Finance in the SFRY, provided valuable 
details about the social and economic 
environment in which DIA was set up and 
started to operate.

Mr. Aristóbulo de Juan, who participat-
ed in the SFRY banking industry restructur-
ing as a consultant of the National Bank 
of Yugoslavia, kindly shared with us help-
ful information from his personal records 
about the DIA establishment.

Mr. Jovan Kunac, the first Managing 
Director of DIA, provided a unique insight 
into the events in which he himself par-
took. 

Professors Branko Vasiljević, PhD, and 
Zoran Jeremić, PhD, added to the quality 
of this monograph by providing their com-
ments, suggestions, and reviews. 

In Belgrade, in October 2022 

Editorial Board

живачима и аналитичарима да послужи 
као поуздан извор сазнања. 

Настала као плод колективног рада, 
монографија се превасходно ослања на 
грађу у виду закона, подзаконских аката, 
државних програма, студија и анализа, 
извештаја, уговора, споразума, као и из-
вода из јавних регистара. Највећи број 
докумената коришћених током припреме 
монографије пронађен је у архиви Аген-
ције, а њихови аутори некадашњи су но-
сиоци разних функција и активности ове 
институције. Важни документи о осни-
вању и почетку рада Агенције пронађени 
су у Архиву Југославије. 

Веома значајан допринос конципи-
рању, обликовању и изради моногра-
фије дао је Милан Вујовић, члан Одбора 
за економске науке САНУ, у сарадњи са  
Силвијом Сеизовић, Наташом Марковић  
и Јеленом Петровић из Агенције. 

Др Вук Огњановић, некадашњи за-
меник министра финансија у СФРЈ и др 
Славољуб Станић, некадашњи помоћник 
министра финансија у СФРЈ, пружили су 
драгоценe информацијe о друштвеним 
и економским околностима у којима је 
Агенција основана и почела са радом. 

Вредне информације о оснивању  
Агенције пронађене су у документима из 
личне архиве Аристобулa де Хуана, нека-
дашњег консултанта Народне банке Југо-
славије који је учествовао у реструктури-
рању банкарског сектора СФРЈ.

Јединствене увиде у важне догађаје у 
којима је и сâм учествовао дао је Јован 
Кунац, први руководилац Агенције. 

Коментари, предлози и сугестије ре-
цензената, проф. др Бранка Васиљевића 
и проф. др Зорана Јеремића, такође су до-
принеле квалитету ове монографије. 

У Београду, oктобра 2022. године 

Редакциони одбор
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Професор емеритус др Хасан Ханић,
председник Управног одбора Агенције 
за осигурање депозита

Professor Emeritus Hasan Hanić, PhD
Chair of the Managing Board of the Deposit  
Insurance Agency of Serbia

Агенција је основана, пре свега, 
да би спроводила мере санације 
у појединачним несолвентним 

банкама по окончању велике реформе 
банкарског система крајем осамдесе-
тих година, када су се банке, од само-
управних субјеката, трансформисале 
у деоничарска или акционарска друш-
тва. Почетком овог миленијума, дело-
круг Агенције проширен је и на стечај и 
ликвидацију банака, а њен назив одра-
жавао је практично целокупан мандат 
– Агенција за осигурање депозита, са-
нацију, стечај и ликвидацију банака. 
Тек 2005. године она добија сасвим 
кратко име – Агенција за осигурање 
депозита, што не значи да јој je пове-
рено мање послова. Напротив, није 
изгубила ништа од дотадашњих над-
лежности, а у међувремену је добила и 
додатна задужења, као што је наплата 
потраживања у име и за рачун државе 
и организовање фонда за заштиту ин-
веститора. 

Од 2015. године, Агенција је преу-
зела и законску обавезу учешћа у ре-
структурирању банака, у складу са За-
коном о банкама и сагласно одлукама 
Народне банке Србије. Агенција је да-
нас, као и током целог свог постојања, 
један од чврстих стубова финансијске 
стабилности у Републици Србији. Го-
дине 2013. учествовала је у оснивању 
Комитета за финансијску стабилност, 
у оквиру ког сарађује с Народном бан-
ком Србије, Министарством финансија 
и Комисијом за хартије од вредности.

У погледу правног статуса, Агенција 
је самостални субјект, функционално 

РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ 
ОДБОРА
MESSAGE FROM THE CHAIR OF THE
MANAGING BOARD
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независан од било ког државног орга-
на. Предуслов за ту самосталност, као 
и иначе у животу, јесте финансијска не-
зависност. Законом о Агенцији пропи-
сани су извори њених прихода који су 
довољни за организацију пословања 
без издвајања из државног буџета, 
а осигурани износи депозита и обез-
беђена потраживања инвеститора ис-
плаћују се из посебних фондова који 
се финансирају доприносима банака, 
односно чланова Фонда за заштиту 
инвеститора. Држава, као гарант си-
гурности штедње, привремено може 
издвојити средства из буџета у случају 
потребе и тренутног недостатка сред-
става у Фонду за осигурање депозита, 
али се та средства затим враћају држа-
ви у најкраћем року, захваљујући одго-
варајућим механизмима допунског фи-
нансирања прописаним законом.

Агенција за осигурање депозита 
данас је стабилна институција која ис-
пуњава све своје законом утврђене 
обавезе. Стабилност финансијског и 
банкарског сектора препознајемо као 
прилику за даље унапређење система 
и ефективнију и ефикаснију припрему 
за кризне ситуације. Циљ нам је да из 
године у годину побољшавамо сервисе 
намењене корисницима финансијских 
услуга, били они депоненти банака, 
клијенти чланова Фонда за заштиту 
инвеститора или повериоци финан-
сијских институција у стечају или лик-
видацији. 

Имамо стабилну финансијску осно-
ву и структуру, уређен систем и соли-
дан законски оквир, што су важни 
предуслови за даљи напредак и усавр-
шавање. Надамо се да ћемо и наред-
них година имати привилегију да у 
стабилном и мирном финансијском 
амбијенту извршимо додатна законс-
ка и институционална усаглашавања 
са директивама Европске уније, чиме 
ћемо допринети целовитом усклађи-
вању Републике Србије с европским 
правним тековинама у оквиру прегова-
рачког Поглавља 9, које се односи на 
финансијске услуге. Наш трајни циљ 
јесте да систем осигурања депозита 

учинимо још ефикаснијим и делотвор-
нијим, да депонентима омогућимо да 
своја средства преузму што лакше и 
безбедније, као и да просечно трајање 
стечајних и ликвидационих поступака 
скратимо и повериоцима обезбедимо 
што извесније, веће и брже колективно 
намирење. 

Агенција, и поред своје самостал-
ности и независности, није изоловано 
острво. Систем осигурања депозита, 
који данас ужива поверење јавности, 
благовремено се припрема и активи-
ра, захваљујући узајамном поверењу 
и изванредној сарадњи с партнерима 
Агенције, пре свега с Народном банком 
Србије, као супервизором и институ-
цијом надлежном за реструктурирање 
банака. У систему који је у стању да 
успешно спречи и амортизује потресе 
на банкарском тржишту, који се перио-
дично могу очекивати, сви учесници су 
попут добро уиграног тима у штафет-
ној трци. Мислим да смо доказали да 
за ту трку имамо и снаге и вештине, да 
се међусобно надопуњујемо и заједно 
унапређујемо систем, на добробит свих 
корисника финансијских услуга и ста-
билности банкарског и финансијског 
система у целини.

Професор емеритус др Хасан Ханић
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One of the reasons behind the DIA’s es-
tablishment was to enforce the reha-
bilitation measures in insolvent banks 

in the aftermath of a major reform of the Yu-
goslav banking system in the late 1980s when 
the banks were transformed from self-man-
aged entities into joint-stock companies. At 
the turn of the millennium, the DIA’s mandate 
was broadened to include the administration 
of bankrupt and liquidated banks. All its major 
roles were practically reflected in its new name 
– Agency for Deposit Insurance, Rehabilitation, 
Bankruptcy, and Liquidation of Banks. In 2005, 
the name was shortened to Deposit Insurance 
Agency, which by no means implied the reduc-
tion of its scope or powers. On the contrary, it 
lost none of its previous duties and even as-
sumed additional ones, such as asset recovery 
on behalf and for the benefit of the state and 
administration of the Investor Compensation 
Fund. 

Since 2015, DIA has had the statutory obli-
gation to support the bank resolution process, 
as mandated by the Banking Law and in ac-
cordance with the decisions made by the Na-
tional Bank of Serbia. Today and throughout its 
history, DIA has been one of the firm pillars of 
financial stability in the Republic of Serbia. Fur-
thermore, in 2013, DIA was one of the founding 
members of the Financial Stability Committee, 
together with the National Bank of Serbia, the 
Ministry of Finance, and the Securities Com-
mission.

As regards its legal status, DIA is an au-
tonomous entity functionally independent 
of any public authority. One of the pre-condi-
tions for this autonomy, as is usually the case, 
is financial independence. The Deposit Insur-
ance Agency Law lists DIA’s possible sources 
of income, which have met DIA’s operational 
needs and made resorting to public budget 
unnecessary. The covered deposits and retail 
investors’ secured claims are paid out of spe-
cial funds financed by contributions of banks 
and Investor Compensation Fund members, 
respectively. In case of a temporary short-
age of Deposit Insurance Fund resources, 
DIA may borrow from the Government as the 
ultimate guarantor of the safety of bank de-
posits. All such loans are repaid to the Gov-
ernment in the shortest possible time, thanks 
to the effective statutory mechanisms for en-
suring supplementary funding.

The Deposit Insurance Agency today is a 
robust institution that fulfils all its duties pre-
scribed by the law. We see the current sta-
bility of the financial and banking sectors as 
an opportunity to upgrade our systems fur-
ther and prepare for crises more effectively 
and efficiently. We aim to constantly improve 
the services intended for financial consum-
ers, be they bank depositors, retail clients of 
Investor Compensation Fund members, or 
creditors of failed financial institutions. 

Our financial base and structure are re-
silient, our system is well governed, and our 
legal framework is adequate. All of these 
strengths are paramount for further advanc-
es and improvements. In the years to come, 
we hope to make additional legal and institu-
tional adjustments in a stable and peaceful 
financial environment to fully align our prac-
tice with the relevant EU directives. This, in 
turn, would contribute to the wider efforts of 
the Republic of Serbia to harmonize our regu-
lations with the acquis communautaire with-
in the Negotiating Chapter 9, which covers 
financial services. Furthermore, our perma-
nent goal is to keep enhancing the efficiency 
and effectiveness of the deposit insurance 
scheme, make the depositor reimbursement 
process ever more straightforward and safer, 
cut the average duration of bankruptcy and 
liquidation cases, and maximize the collec-
tive compensation for creditors while making 
this process as certain and quick as possible.  

Despite its autonomy and independence, 
DIA is not an isolated island. The deposit 
guarantee scheme has earned the public con-
fidence, but its timely preparation and activa-
tion very much depend on mutual trust and 
exceptional cooperation with DIA’s partners, 
primarily the National Bank of Serbia as the 
bank supervisor and resolution authority. In 
a system capable of preventing and absorb-
ing possible periodical shocks in the banking 
market, all participants are like a well-trained 
team in a relay race. I believe we have proven 
up to the task of complementing each other 
and jointly strengthening the system as a 
whole for the benefit of all financial consum-
ers and the stability of the banking and finan-
cial systems. 

Professor Emeritus Hasan Hanić, PhD
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С великим задовољством пред-
стављам читаоцима ову моно-
графију, којом је обухваћено три-

десет година постојања Агенције за 
осигурање депозита. Намера издава-
ча била је да што објективније сагле-
да и прикаже развој и достигнућа ове 
важне институције, довољно стабилне 
да се одржи кроз различита државна 
уређења, историјске прилике и специ-
фичне економске услове, а истовреме-
но довољно флексибилне да успешно 
одговори на све професионалне и дру-
ге изазове на које је наилазила у проте-
кле три деценије. 

Закон о осигурању депозита, битно 
унапређен током 2019. године, омо-
гућава Агенцији да још брже испуни, 
пре свега, европске, али и општепри-
хваћене међународне стандарде у 
осигурању депозита. Сврха система 
за осигурање депозита јесте заштита 
депозита, јачање поверења јавности и 
очување стабилности финансијског си-
стема. У том циљу, банке уплаћују пре-
мије у Фонд за осигурање депозита, а 
Агенција управља њиме на начин којим 
се умањује ризик, одржава ликвидност 
и остварују одговарајући приходи.

У сарадњи с Народном банком Ср-
бије, Агенција редовно прати финан-
сијске и друге показатеље пословања 
банака у Републици Србији, као и ста-
билност целокупног финансијског сис-
тема, како би у случају потребе ефикас-
но и благовремено одговорила својим 
законским обавезама и обештетила 
депоненте у року од свега седам рад-
них дана од дана наступања осигу-
раног случаја. Од 2014. године није 

РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА  
ДИРЕКТОРА
MESSAGE FROM THE CHAIR OF  
THE EXECUTIVE BOARD 

Небојша Анђелковић,
председник Одбора директора 
Агенције за осигурање депозита

Nebojša Anđelković
Chair of the Executive Board of the  
Deposit Insurance Agency of Serbia
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наступио ниједан осигурани случај. 
У условима стабилности банкарског 
система, Фонд је додатно капитали-
зован и данас је у стању да обештети 
све осигуране депоненте до 50.000 ев-
ра, у случају истовременог стечаја или 
ликвидације девет најмањих банака 
по критеријуму висине осигураних из-
носа, односно стечаја 14 појединачних 
банака од укупно 22, колико тренутно 
послује на српском тржишту. 

Kao стечајни, односно ликвидаци-
они управник банака и друштава за 
осигурање, Агенција је до сада окон-
чала поступке над 47 дужника. У име 
државе наплаћује потраживања која су 
од 2004. године преузимана из билан-
са домаћих банака по разним основа-
ма. Како би додатно поспешила ефи-
касност у наплати потраживања од 
дужника, Агенција је од 2018, сагласно 
Програму Владе Републике Србије за 
решавање проблематичних кредита, 
успешно спровела две тендерске про-
даје пакета потраживања укупне књи-
говодствене вредности веће од две 
милијарде евра. 

Пројекти Агенције за будућност ам-
бициозни су и важни. Намера је да се 
у што краћем року закључе сви стечај-
ни и ликвидациони поступци којима 
управља, оствари надградња и даље 
интегрисање информационог система, 
као и да се уведу иновације на подручју 
финансијских технологија које би омо-
гућиле ефикаснију исплату осигураних 
износа депозита и обезбеђених потра-
живања инвеститора. Један од циље-
ва Агенције јесте јачање поверења де-
понената, поверилаца финансијских 
институција у стечају и ликвидацији, 
учесника тржишта капитала, државе и 
свих партнера у очувању финансијске 
стабилности. С Народном банком Ср-
бије формализована је сарадња на 
плану размене информација и подата-
ка, што омогућава да, уз максималну 
уштеду ресурса, Агенција обавља по-
слове из своје надлежности и прати 
финансијско стање банака ради преду-
пређивања кризних ситуација. Мини-
старство финансија Републике Србије 
поуздан је партнер Агенције и редован 

саговорник у оквиру Комитета за фи-
нансијску стабилност, и у остварењу 
свих функција Агенције које су од по-
себне важности за државу. Народну 
скупштину Републике Србије Агенција 
најмање једном годишње извештава о 
својим пословним резултатима.

У настојању да што успешније уо-
чи најмање назнаке битних промена 
на финансијском тржишту и да прати 
корисне новине и достигнућа у свом 
домену, посебан значај Агенција при-
писује јачању сарадње с партнерским 
институцијама у свету. Поред тога што 
учествује у раду два професионална 
међународна удружења, Агенција је у 
протеклом периоду закључила билате-
ралне меморандуме о разумевању са 
сродним институцијама у САД, Руској 
Федерацији и другим земљама. Потпис-
ница је и мултилатералног споразума о 
сарадњи с осигуравачима депозита из 
региона. Све те форме сарадње важне 
су да би Агенција континуирано учест-
вовала у пројектима од значаја за уна-
пређење системâ којима управља, као 
и да би обезбедила доследну примену 
оптималних стандарда у пословању. 

Небојша Анђелковић
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I am delighted to present this monograph 
that encompasses more than thirty years of 
Deposit Insurance Agency history. The pub-

lisher intended to offer an objective overview 
of the development and achievements of this 
important institution. DIA has proved strong 
enough to withstand the challenges of differ-
ent state systems, historical circumstances, 
and specific economic environments. Yet, at 
the same time, it has always been sufficiently 
flexible to effectively respond to all profession-
al and other challenges it has faced over the 
past three decades. 

Speaking of the present times, the Deposit 
Insurance Law, substantially improved in 2019, 
allows DIA to meet European and globally 
accepted deposit insurance standards even 
more efficiently than before. The purpose of 
the deposit guarantee scheme is to protect 
depositors, strengthen public confidence and 
preserve financial stability. Banks pay deposit 
insurance premiums to finance the Deposit In-
surance Fund (DIF), managed by DIA in com-
pliance with the principles of risk avoidance, 
liquidity maintenance, and steady profitability. 

In cooperation with the National Bank of 
Serbia, DIA closely monitors the financial and 
other bank performance indicators, as well 
as the overall stability of the financial system, 
so as to ensure DGS’s efficient and timely re-
sponse in crises and reimburse the insured 
depositors within no more than seven busi-
ness days upon the occurrence of the insured 
event. No insured event has occurred in Serbia 
since 2014. In this period of banking industry 
stability, DIF has been replenished. At present, 
should the need arise, it would be capable of 
covering all insured deposits up to the limit of 
EUR 50,000 in a hypothetic case of a simulta-
neous failure of the nine smallest banks in the 
Serbian market in terms of covered deposits 
level or a single failure of any of the 14 out of 
22 banks currently operating in Serbia. 

In its role as the bankruptcy administrator 
or liquidator of banks and insurance compa-
nies, DIA has so far completed 47 insolvency 
cases. On behalf of the state, DIA recovers the 
assets carved out from the balance sheets of 
local banks for various reasons since 2004. In 
order to boost the efficiency of asset recovery, 
starting from 2018, DIA has sold two com-
bined portfolios of non-performing loans total-
ing over EUR 2 billion in book value in public 

bidding processes, in conformity with the Ser-
bian Government’s NPL Resolution Program. 

DIA’s projects for the future are ambitious 
and significant. DIA intends to close all bank-
ruptcy and liquidation cases in its portfolio in 
the shortest possible time, focus on upgrad-
ing and further integrating its information 
system, and incorporate fin-tech innovations 
in the operational processes that would facili-
tate more efficient depositor reimbursements 
and payment of compensations to retail inves-
tors. One of the DIA’s aims is to keep build-
ing the confidence of depositors, creditors of 
insolvent financial institutions, capital market 
players, the Government, and all our partners 
within the financial safety net. DIA’s coopera-
tion with the National Bank of Serbia on data 
and information exchange has been formal-
ized. This will help us perform our duties and 
monitor the financial performance of banks to 
prevent crises with the minimum use of own 
resources. The Ministry of Finance of the Re-
public of Serbia is a reliable partner with whom 
DIA consults on a regular basis within the Fi-
nancial Stability Committee and in the course 
of all DIA’s operations that require the Govern-
ment’s involvement. DIA submits its perfor-
mance reports to the National Assembly of the 
Republic of Serbia at least once a year.

As we strive to capture even the least vis-
ible indication of any significant changes in 
the financial market and keep track of useful 
innovations and achievements in the industry, 
close cooperation with partners worldwide has 
become crucial. DIA is a member of two inter-
national associations of deposit insurers. We 
have recently signed bilateral memoranda of 
understanding with deposit insurers from the 
USA, Russian Federation, and other countries. 
DIA has also executed a multilateral memoran-
dum of cooperation with regional deposit in-
surers. All these forms of cooperation are pre-
cious in our efforts to continue to participate in 
the projects that bring about improvement of 
the protection systems we operate and ensure 
consistent application of optimal performance 
standards. 

Nebojša Anđelković
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Скраћенице Abbreviations

БДП Бруто домаћи производ
EBRD Европска банка за обнову и 
 развој
EFDI Еuropean Forum of Deposit Insurers 
 (Европски форум институција за 
 осигурање депозита)
ЕУ  Европска унија
FDIC  Federal Deposit Insurance  
 Corporation (америчка Савезна  
 корпорација  за осигурање  
 депозита)
IADI  International Association of Deposit  
 Insurers (Међународно удружење  
 институција за осигурање  
 депозита)
ММФ Међународни монетарни фонд
НБЈ  Народна банка Југославије
НБС  Народна банка Србије
РС  Република Србија
САД  Сједињене Америчке Државе
САНУ  Српска академија наука и  
 уметности
СБ  Светска банка
СДК  Служба друштвеног књиговодства
СИВ  Савезно извршно веће СФРЈ
СРЈ  Савезна Република Југославија
СФРЈ  Социјалистичка Федеративна 
 Република Југославија
СЦГ  Србија и Црна Гора, државна  
 заједница

BCBS  Basel Committee on Bank- 
  ing Supervision
DGS  deposit guarantee scheme
DGSD 
(or EU DGSD) Directive 2014/49/EU on  
  deposit guarantee schemes
DIA  Deposit Insurance Agency
DIF  Deposit Insurance Fund
ЕBRD  European Bank for Recon- 
  struction and Development 
EFDI  Еuropean Forum of Deposit 
  Insurers 
EUR  euro
FEC  Federal Executive Council 
  of the SFRY 
FDIC  Federal Deposit Insurance  
  Corporation (the USA)
FRY  Federal Republic of  
  Yugoslavia
IADI  International Association of  
  Deposit Insurers 
ICF  Investor Compensation  
  Fund
ICS  investor compensation 
  scheme
IMF  International Monetary  
  Fund
MoU  Memorandum of Under- 
  standing
NBS  National Bank of Serbia
NBY  National Bank of Yugoslavia
NPL  non-performing loan
RoS  Republic of Serbia
RSD  Serbian dinar
SAS  Social Accounting Service 
SFRY  Socialist Federal Republic 
  of Yugoslavia
USD  US dollar
WB  World Bank
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Крajeм oсaмдeсeтих и тoкoм 
дeвeдeсeтих гoдинa прoшлoг 
вeкa, у тадашњој Сoциjaлистичкoj 

Фeдeрaтивнoj Рeпублици Jугoслaвиjи, 
рeфoрмoм финaнсиjскoг систeмa oтвoрeн 
je прoцeс нaпуштaњa дoминaциje друшт-
вeнoг влaсништвa кроз развој тржишнe 
приврeдe и jaчaњe eкoнoмских зaкoнитo-
сти и кoнкурeнциje у пoслoвaњу приврeд-
них субjeкaтa. Tимe су пoстaвљeни тeмeљи 
зa свojинску трaнсфoрмaциjу и рeструкту-
рирaњe бaнaкa из сaмoупрaвнoг у тржиш-
ни мoдeл пoслoвaњa. 

У срeдишту тих прoмeнa нaлaзиo сe 
финaнсиjски и бaнкaрски систeм у кoмe 
знaчajну улoгу дoбиja рaзвoj систeмa oси-
гурaњa дeпoзитa и сaнaциja бaнкaрскoг 
сeктoрa. Eкoнoмскe прoмeнe одвијале 
су се у вeoмa нeпoвoљним друштвeним 
услoвимa кoje кaрaктeришу прoблeми у 
eкoнoмиjи, висoкa инфлaциja, висoк дe-
фицит буџeтa, нeстaбилнoст курсa динaрa, 
вeлики спoљни држaвни дуг, нeликвид-
нoст бaнaкa, тe eкoнoмскe сaнкциje jeднoг 
брoja зeмaљa, НATO aгрeсиja на СР Југо-
славију и рaзaрaњe брojних приврeдних и 
друштвeних oбjeкaтa. Свe тo oтeжaвaлo je 
функциoнисaњe држaвних институциja и 
пoслoвaњe приврeдe и утицaлo нa eкoнoм-
скo и тeхничкo-тeхнoлoшкo зaoстajaњe 
зeмљe зa сaврeмeним свeтoм. 

Друштвeна и приврeдна рeфoрма 
пoкрeнулa је систeмскe, институциoнaл-
нe и функциoнaлнe прoмeнe у прaвнoм, 
приврeднoм и бaнкaрскoм систeму, прe 
свeгa крoз прoмeну структурe влaсништ-
вa, рaзвoj тржиштa рoбe, рaдa и кaпитaлa, 
трaнсфoрмaциjу приврeдe, дeрeгулaциjу и 
либeрaлизaциjу функциja држaвe, eфикaс-
ниje мaкрoeкoнoмскe пoлитикe, нoву улoгу 
мoнeтaрнoг и финaнсиjскoг систeмa и eфи-
кaсниjи прaвни систeм у зeмљи. Нoвим 
зaкoнским рeшeњимa, у домаћи приврeд-
ни систeм угрaђeнa je тржишнa филoзoфиja 
рaзвojа, кoja je донела нoвa прaвилa у пo-
слoвaњу приврeдe. Te прoмeнe oбухвaтилe 
су и бaнкaрски сeктoр, у кoмe су бaнкe 
трaнсфoрмисaнe из aсoциjaциja и сeрвисa 
удружeнoг рaдa у приврeднe субjeктe сa 
прoмeњeнoм влaсничкoм и упрaвљaчкoм 
структурoм кaпитaлa, чиjи je глaвни циљ 
сaмoстaлнo и прoфитaбилнo пoслoвaњe. 

Прoмeнaмa у устaвнo-прaвнoм систeму 

The financial system reform, imple-
mented in accordance with the SFRY 
banking sector strategy in the late 

1980s through 1990s, marked the end 
of the dominance of social ownership of 
companies and opened the way to market 
economy development and the prevalence 
of economic reasoning and competition in 
business. This set the foundations for bank 
restructuring and ownership transformation 
to enable the transition from self-govern-
ance to market-oriented corporate models.

The development of the deposit guaran-
tee scheme and rehabilitation of the bank-
ing sector played an essential role in the fi-
nancial and banking systems at the heart of 
all these changes. However, the reform was 
carried through in an unfavorable social en-
vironment marred by economic problems, 
high inflation rates, a high budget deficit, vol-
atile dinar exchange rates, a large external 
debt, bank illiquidity, economic sanctions 
imposed by a number of countries, NATO 
aggression against FRY and demolition of 
many corporate and public structures. All 
this impeded the functioning and opera-
tions of public authorities and companies 
alike, so keeping pace with the economic 
and technological advances of the modern 
world became increasingly difficult. 

Under such circumstances, social and 
economic reform put in motion systemic, 
institutional, and functional changes in leg-
islation, economy, and the banking indus-
try, which were mainly reflected in a modi-
fied ownership structure, development 
of commodity, labor, and capital markets, 
economic transformation, deregulation 
and liberalization, introduction of more 
effective macroeconomic policies, a new 
role of monetary and fiscal systems, and 
a more efficient legal system in the coun-
try. New legal solutions for the national 
economic system incorporated a market 
philosophy of development, imposing new 
rules in business operations. These chang-
es affected the entire banking industry. 
The banks were transformed from socialist 
cooperatives to companies with different 
ownership and management structures, 
whose main goal was profit-making and 
independently pursuing their particular cor-
porate interests.
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и распадом СФРЈ, нaстaлe су нoвe држaвe: 
Сaвeзнa Рeпубликa Jугoслaвиja, затим др-
жaвнa зajeдницa Србиja и Црнa Гoрa и на 
крају Рeпубликa Србиja, кoje су у склaду 
сa свojим устaвним урeђeњeм рaзвилe 
нoвo зaкoнoдaвствo у oблaсти приврeднoг 
систeмa у зeмљи. 

С oбзирoм на Устaвом прoписaну над-
лежност фeдeрaциjе да урeђуje крeдитни 
и бaнкaрски систeм и зajeдничкe oснoвe 
мoнeтaрнe и крeдитнe пoлитикe зeмљe, 
Сaвeзнo извршнo вeћe (највиши извршни 
орган у СФРЈ), нa oснoву Прoгрaмa eкoнoм-
скe рeфoрмe и мeрa зa њeгoву рeaлизaциjу 
у 1990. гoдини, пoкрeнулo je дoнoшeње 
прoгрaмa сaнaциje бaнкaрскoг систeмa 
и других прoписa из тe oблaсти. Taкoђe, 
Нaрoднa бaнкa Jугoслaвиje истe гoдинe 
је дoнeлa Програм за реструктурирање 
банкарског система у Југославији. Oбa 
прoгрaмa садржавала су мeрe зa jaчaњe 
бaнкaрскoг сeктoрa, као и сaнaциjу, стeчaj 
и ликвидaциjу нeсoлвeнтних бaнaкa. Пред-
виђене мeрe oтвoрилe су прoстoр зa крeи-
рaњe нoвих тржишних институциja и мeхa-
низaмa и дoпринeлe ствaрaњу повољнијег 
тржишнoг aмбиjeнтa у друштву зa прeд-
узeћa, бaнкe и другe дeлaтнoсти, зa eфикaс-
ниje упрaвљaњe, рaзвoj прeдузeтништвa и 
прoфитaбилниje пoслoвaњe. Нa тoj oснoви 
дoнeтo je вишe систeмских зaкoнa, кojи су 
нoрмaтивнo и институциoнaлнo урeдили 
пojeдинa питaњa из дeвизнoг пoслoвaњa, 
прoмeтa и рaспoлaгaњa друштвeним 
кaпитaлoм, сaнaциje, стeчaja и ликвидa-
циje бaнaкa, oсигурaњa дeпoзитa, зaштитe 
инвeститoрa, пoрeскoг систeмa, кoнтрoлe 
цeнa.  

Нa oснoву искуставa у рaзвиjeним 
зeмљaмa, Свeтскa бaнкa je прeпoручилa 
дa сe у нaшoj зeмљи, рaди сигурнoсти 
дeпoнeнaтa, oснуje aгeнциja или фoнд 
зa oсигурaњe дeпoзитa у који би бaнкe 
уплаћивале прeмиje, а чија би сe срeдствa 
кoристилa зa издвajaњe нeквaлитeтнe aк-
тивe и решавање прoблeма нeсoлвeнтнo-
сти пojeдиних бaнaкa.

Ради ефикаснијег превазилажења на-
гомиланих потешкоћа у банкарском сек-
тору, указала се потреба за формирањем 
специјализоване финансијске организа-
ције на нивоу Федерације, која би обавља-
ла послове осигурања депозита и санације 
банака.

Following the constitutional and legal re-
structuring and dissolution of the Socialist 
Federal Republic of Yugoslavia, new states 
emerged: the Federal Republic of Yugoslavia, 
the state union of Serbia and Montenegro, 
and ultimately the Republic of Serbia. Each 
of them regulated their respective econom-
ic systems in line with their constitutional 
norms. 

In conformity with the Yugoslav Federa-
tion’s constitutional mandate to regulate the 
country’s banking system and the bases of 
federal monetary and credit policies, the FEC 
(the highest executive public authority in the 
SFRY, equivalent to the federal government) 
laid the foundations for a new banking sys-
tem rehabilitation program and other relevant 
regulations, based on the Economic Reform 
Program and Measures for Its Implementa-
tion in 1990. In the same year, the National 
Bank of Yugoslavia adopted the Yugoslav 
Banking System Restructuring Program. Both 
programs included measures to strengthen 
the industry as a whole, rehabilitate failing 
banks and manage the insolvency regimes 
in failed banks. These measures opened the 
way to creating new market-oriented institu-
tions and mechanisms, which helped make 
a more favorable market environment for 
companies, banks, and other businesses, 
and encouraged efficient management, en-
trepreneurship, and profitable operations. A 
number of systemic laws were enacted to 
support them by governing foreign-currency 
transactions, use of socially owned capital, 
rehabilitation, bankruptcy and liquidation of 
banks, deposit insurance, investor protec-
tion, tax administration, price control, etc.

Drawing on the experiences of developed 
countries, the World Bank recommended the 
establishment of a deposit insurance agency 
or deposit insurance fund to guarantee the 
safety of depositors’ money in banks. The 
idea was to levy premiums from banks and 
use the accumulated funds to carve out bad 
assets and tackle the looming insolvency of 
the ailing financial institutions.

One of the ways to speed up the resolu-
tion of accumulated problems in the banking 
industry was to form a specialized financial 
organization at the federal level to run the de-
posit guarantee scheme and deal with banks 
in distress. 
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Будући да у правном систему СФРЈ није 
постојала финансијска институција која би 
по својим функцијама и организацији била 
у стању да организовано спроводи сана-
цију банака, СИВ је предложио оснивање 
такве специјализоване агенције по хитном 
поступку, како би се зауставио даљи раст 
губитака у банкарском сектору и омогући-
ло спровођење завршних мера за реформу 
привредног система и обарање инфлације.

У Прeдлoгу Зaкoнa o oбeзбeђeњу срeд-
стaвa зa oснивaњe и рaд Aгeнциje oцeњeнo 
je дa, пo пoдaцимa из зaвршних рaчунa 
бaнaкa и других финaнсиjских oргaнизa-
циja, пoстoje вeликe „дубиoзe” jугoслoвeн-
скoг бaнкaрствa, кoje су зa 1987. гoдину 
изнoсилe 9.232 милиjaрдe динaрa или 12,6 
милиjaрди дoлaрa, oднoснo зa 1988. гoдину 
43.292 милиjaрдe динaрa или 8,3 милиjaр-
дe дoлaрa. Maкрoeкoнoмски пoкaзaтeљи 
тoкoм 1989. гoдинe прoгрeсивнo су се по-
горшавали и зaбeлeжeнa je хипeринфлa-
циja. Агенција је законом дефинисана као 
специјализована финансијска организа-
ција федерације за осигурање депозита ба-
нака која спроводи и санацију банака.

Агенцијом је управљао Савет који су 

Within the legal system of the SFRY, there 
was no financial institution whose functional or 
organizational setup would allow it to conduct 
an orderly rehabilitation of banks. Consequently, 
FEC proposed the establishment of this special-
ized agency in an urgent procedure to stop fur-
ther buildup of losses in the banking sector and 
enable the implementation of decisive meas-
ures aimed at economic reform and inflation 
trend reversal.

In the Explanatory Notes to the Proposed 
Law on Securing the Funding for the Establish-
ment and Operations of the DIA, FEC remarked 
that according to the figures included in the an-
nual statements of accounts of banks and other 
financial organizations for 1987 and 1988, as 
at 31 December 1987, the “dubious assets” in 
Yugoslav banks totaled 9,232 billion dinars or 
USD 12.6 billion, whereas their aggregate value 
as at 31 December 1988 reached 43,292 billion 
dinars or USD 8.3 billion. Macroeconomic indi-
cators were steadily deteriorating to culminate 
in 1989 when the first hyperinflation episode 
took place. The Law defined DIA as a financial 
organization of the Federation specialized in de-
posit insurance and designated to conduct bank 
rehabilitation. 

Образложење Закона о Агенцији Федерације за 
осигурање депозита и санацију банака, извор 
АЈ-160-273
Explanatory notes to the Law on the Federal Agency 
for Deposit Insurance and Bank Rehabilitation, source 
AJ-160-273
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Агенција је основана Законом о Агенцији федерације за осигурање депозита и 
санацију банака, који је Скупштина СФРЈ донела 20. децембра 1989. године и 
међу најстаријим је институцијама те врсте у Европи. До тада је само шест 
европских земаља увело систем осигурања депозита.

DIA was incorporated by the Law on the Federal Agency for Deposit Insurance and 
Bank Rehabilitation, enacted by the Assembly of the SFRY on 20 December, 1989. 
It is one of the oldest such institutions in Europe. Until that time, only six European 
countries had established a deposit insurance scheme.

Службени лист СФРЈ, бр. 84, 22. децембар 1989, стр. 84
Official Gazette of the SFRY, No. 84, 22 December 1989, p. 84 

чинили председник и шесторо чланова, а 
постављао их је СИВ, на предлог Народне 
банке Југославије (председника и три чла-
на), односно савезног секретара за финан-
сије (три члана). Савет Агенције је за свој 
рад био одговоран СИВ-у, који је потврђи-
вао и Статут Агенције. 

Агенција је почела с радом 31. марта 
1990, ступањем на снагу Одлукe о почет-
ку рада Агенције, коју је СИВ донео 29. 
марта 1990. године. Почетком марта исте 
године именовани су први председник 
и чланови Савета Агенције, а крајем на-
редног месеца први извршни директор, 
мр Јован Кунац. Савет је средином маја 
донео Статут Агенције којим је дефиниса-
но да је Агенција друштвено-правно лице 
с правним обавезама и одговорностима 
утврђеним Законом о Агенцији, другим 
савезним законима и Статутом Агенције.

The DIA’s highest governing body was the 
Council, comprising a chair and six members 
proposed by the National Bank of Yugoslavia 
(chair and three members) and the Federal Fi-
nance Secretary (three members) and appoint-
ed by FEC. The DIA’s Council was accountable to 
FEC, which also ratified the DIA Statute. 

On 29 March 1990, FEC adopted the 
Resolution on DIA Incorporation which 
took effect on 31 March 1990. In early 
March, the DIA’s first Council chair and 
members were appointed, while the first 
executive manager – Mr. Jovan Kunac, 
MSc – was appointed by the end of the 
following month. In mid-May, the DIA’s 
Council adopted the DIA Statute, which 
confirmed the DIA’s status as a socially-
owned legal entity whose rights, duties 
and obligations were specified in the DIA 
Law, other federal laws, and DIA Statute.
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Службени лист СФРЈ, бр. 18, 30. март 1990, стр. 773
Official Gazette of the SFRY, No. 18, 30 March 1990, p. 773

Решење Окружног привредног суда у Београду од 
27.8.1990. о оснивању Агенције федерације за осигурање 
депозита и санацију банака
Resolution of the District Commercial Court of Belgrade of 
27 August 1990 on incorporation of the Federal Agency for 
Deposit Insurance and Bank Rehabilitation

Агенција је 1. јуна 1990. уписана у Је-
динствени регистар организација и зајед-
ница Републичког завода за статистику и 
разврстана у подгрупу „финансијске ор-
ганизације”. У судском регистру евиден-
тирана је 27. августа 1990. године.

On 1 June 1990, DIA was registered in 
the Integral Registry of Organizations and 
Communities of the Republic Statistical 
Office, classified in the subgroup “financial 
organizations.” DIA was entered into the 
court registry on 27 August 1990. 
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DIA’s Development through Constitutional and Legal Transformations of the State 

The constitutional and legal transformations of the SFRY and its constituent republics, which 
opened the way for the creation of new countries on the territory of the former Yugoslavia, 
also affected the DIA’s legal status, mandate, organization, and, ultimately, its name:

1. Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1989-1992) – Federal Agency for Deposit  
Insurance and Bank Rehabilitation covered the entire federal territory. 

2. Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003) – To align itself with the new state constitu-
tion, in 1994, DIA changed its name to Agency of the FR of Yugoslavia for Deposit Insur-
ance and Bank Rehabilitation. However, it was only in 2001 that the state’s name was 
finally removed from the DIA’s name – Agency for Deposit Insurance and Bank Rehabili-
tation, Bankruptcy and Liquidation.

3. State Union of Serbia and Montenegro (2003-2006) – until 2005, the Agency for Deposit 
Insurance and Bank Rehabilitation, Bankruptcy and Liquidation discharged its mandate 
on the territory of both constituent republics of the State Union of Serbia and Montene-
gro. In 2005, the Deposit Insurance Agency Law was passed. According to this law, the 
new Deposit Insurance Agency assumed all rights and obligations of the former Agency, 
which was then deleted from the business registry.

4. Republic of Serbia (from 2006 onwards) – Montenegro declared independence in 2006, 
and the Deposit Insurance Agency continued to operate as an institution of the Republic 
of Serbia.

Развој Агенције кроз уставно-правне промене државне заједнице

С уставно-правним променама државног уређења СФРЈ и република, на основу којих 
су на простору бивше Југославије настале нове државе, мењан је правни положај 
Агенције, као и њене надлежности, организација и назив:

1. Социјалистичка Федеративна Република Југославија (1989–1992) – Агенција фе-
дерације за осигурање депозита и санацију банака, која је обављала послове на 
целој територији федерације.

2. Савезна Република Југославија (1992–2003) – ради усаглашавања са уставом нове 
државне структуре, Агенција 1994. мења назив у: Агенција СР Југославије за оси-
гурање депозита и санацију банака. Од 2001, у свом називу више не носи одред-
ницу државе, променивши га у: Агенција за осигурање депозита, санацију, стечај 
и ликвидацију банака.

3. Државна заједница Србије и Црне Горе (2003–2006) – Агенција за осигурање депо-
зита, санацију, стечај и ликвидацију банака обављала је послове из своје надлеж-
ности на територији обеју република које су чиниле државну заједницу Србија и 
Црна Гора до 2005. године. Тада је донет Закон о Агенцији за осигурање депозита, 
којим је нова Агенција за осигурање депозита преузела сва права и обавезе дота-
дашње Агенције, која је избрисана из регистра правних лица.

4. Република Србија (од 2006. до данас) – по иступању Црне Горе из државне зајед-
нице са Србијом 2006, Агенција за осигурање депозита наставила је да послује као 
институција Републике Србије.
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Период хиперинфлације 1990–1994.
Hyperinflation 1990-1994

The DIA core organizational structure 
was laid in 1990 based on the FEC’s 
Resolution on Incorporation. The 

DIA’s Council made its first decisions con-
cerning the rehabilitation (of Kreditna ban-
ka Priština) as early as November 1990. In 
the course of a rehabilitation process, DIA 
determined the economic and financial 
standing of the bank’s borrowers by onsite 
and offsite inspection of their business. 
The proposed improvement measures 
were based on its conclusions.

The National Bank of Yugoslavia and 
the Social Accounting Service formed a 
database to prepare for the rehabilitation 
measures. During the first year, DIA de-
signed an IT system development project 
and created a special database for deposit 
insurance and bank rehabilitation as its 
core activities.

In those early years, the deposit guaran-
tee scheme was far from functional. While 
some banks initially paid the assessed 
premiums, the collection almost came to 
a grinding halt in 1992. It was only in 1993, 
with the passing of the National Bank of 
Yugoslavia Law and the Banking Law, that 
the deposit insurance concept was laid on 
more steady ground. The Banking Law al-
lowed banks to freely choose their deposit 
insurer, and those that decided to do so 
concluded agreements with DIA. The DIA’s 
Council set the quarterly premium at 0.25 
percent of total household deposits.

During hyperinflation, the money ear-
marked for rehabilitation was losing val-
ue fast. Finally, in 1994, hyperinflation 
peaked, and NBY issued a 500-billion-dinar 
banknote. As a result, the DIA’s revenue 
was reduced to the interests on bank de-
posits and liquidity loans, although some 
earnings were generated from the sale of 
shares of rehabilitated banks (in 1992).

На основу Одлуке СИВ-а о почетку 
рада, основна организациона струк-
тура Агенције постављена је 1990. 

године. Савет Агенције донео је прву одлу-
ку о санацији (Кредитне банке Приштина) 
већ у новембру 1990. године. Санација је 
спровођена претходним утврђивањем ма-
теријално-финансијског стања предузећа 
која су била зајмопримци банака и непо-
средним увидом у њихово пословање, на 
основу чега су предлагане мере за уна-
пређење.

Народна банка Југославије и Служба 
друштвеног књиговодства формирале су 
базу података за припрему мера санације. 
Агенција је већ у првој години пословања 
развила пројекат развоја информационо-
технолошког система и формирала базу 
података, потребну за осигурање депозита 
и санацију банака, као основне делатности. 

Систем осигурања депозита током 
првих година није функционисао. Док 
су поједине банке у почетку уплаћивале 
прописане премије, наплата се већ 1992. 
готово сасвим зауставља. Тек 1993, доно-
шењем Закона о Народној банци Југосла-
вије и Закона о банкама, концепт осигу-
рања депозита поставља се на стабилније 
основе. Закон о банкама пружа могућност 
избора осигуравача, а Агенција склапа уго-
воре с оним банкама које се за њу опреде-
ле. Савет Агенције утврђује стопу квартал-
не премије осигурања у износу од 0,25% 
укупних депозита грађана.

У условима хиперинфлације, средства 
намењена санацији брзо су губила вред-
ност. Хиперинфлација је 1994. године до-
стигла врхунац, а НБЈ је издала новчани-
цу од петсто милијарди динара. Средства 
Агенције свела су се углавном на камате 
на депозите и кредите за ликвидност, мада 
су се одређени приходи остваривали и про-
дајом деоница санираних банака (1992).
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Јован Кунац, први извршни директор 
Агенције (1990–1995)
Jovan Kunac, the first Managing Director  
of the DIA (1990-1995)

The need for professional commitment to the bank rehabilitation and insurance of 
household deposits in the SFRY appeared as early as 1988. Having determined the 
importance of improved financial stability for a more ambitious development of 
business operations, economy, and banks, the Federal Executive Council and the 
National Bank of Yugoslavia compiled the Bank Rehabilitation and Deposit Insurance 
Program with the assistance of renowned international experts. In parallel with the 
process of adoption of the relevant legal regulations, the preparations were being made 
to enable DIA to start functioning as soon as possible, including the timely choice of 
business premises, organizational structuring, and hiring staff. At the time, the SFRY 
was the only country in the broader region with an agency tasked with such duties. In 
addition to deposit insurance, linear consolidation and case-by-case rehabilitation 
of banks with financial difficulties were meant to relieve them from potential losses 
by carving out their NPLs and issuing bonds.  In this complex situation, DIA achieved 
significant results with banks, which also reflected positively on their corporate and 
retail clients. 

У СФРЈ се већ 1988. појавила потреба за професионалним радом на рехабили-
тацији банака и осигурању депозита грађана. Након сагледавања потреба за 
поправљањем финансијске стабилности у погледу текућег пословања и ам-
бициозног развоја привреде и банака, Савезно извршно веће и Народна банка 
Југославије ангажовали су се на изради Програма за санацију банака и осигу-
рање депозита, уз учешће познатих стручњака из иностранства. Паралел-
но са доношењем законске регулативе одвијао се процес припрема пословног 
простора, организације и кадрова за почетак оперативног рада Агенције. У 
то време, СФРЈ је била једина земља у ширем региону која је основала агенцију 
таквог профила. Поред осигурања депозита, вршена је појединачна санација 
банака које су биле у тежем финансијском стању, а настојало се да се биланси 
банке очисте од потенцијалних губитака, преузимањем лоших пласмана уз 
емитовање обвезница. У сложеним условима, Агенција је постигла значајне 
резултате у банкама, чији су се рефлекси проширили на привреду и станов-
ништво.
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У Извештају о раду Агенције за 1993, 
наведено је да се на основу остварених 
економских показатеља у тој години 
може с великом дозом сигурности кон-
статовати да је сектор банкарства де-
вастиран у већој мери од сектора при-
вреде. Капитал банака који се налазио 
у пласманима – „истопио” се, као и цео 
динарски подбиланс, тако да билансе 
банака углавном чине имобилисане де-
визне обавезе и потраживања. Депо-
зитно-кредитна функција банака тако 
је готово нестала, а оне су се свеле на 
дистрибутере примарног новца. 

Упркос свему, Агенција стиче вредно 
искуство у пословима појединачне са-
нације банака, израђује методологију за 
санацију и анализу финансијског стања 
банака, а на основу ње и специјализо-
вани информациони систем. Од 1992. 
године, прикупља и обрађује билансне 
податке о свим банкама, на основу чега 
поставља дијагнозу њиховог положаја, 
рангира их и разврстава по категорија-
ма, предлаже мере санације и утврђује 
висину потребних средстава, као и ди-
намику улагања. Агенција је на дневној 
бази, упоредо с кретањем званичног 
курса, пратила и такозване „црне” тј. 
тржишне курсеве, једине по којима се 
страна валута тада могла купити. Све 
динарске категорије обрачунавале су 

According to the DIA’s 1993 Annual Re-
port, based on the economic indicators for 
the same year, one could conclude with a 
high degree of certainty that the banking in-
dustry had suffered heavier losses than the 
real economy. The money invested in loans 
and the entire dinar sub-balance sheet had 
been “wiped out,” with the only positive fig-
ures relating to the foreign-currency obliga-
tions under moratorium and claims from 
debtors. The deposit-taking and lending ac-
tivities had nearly reached a standstill, and 
the banks engaged in distributing the base 
money as their core business.

Nevertheless, DIA was gaining valuable 
experience in case-by-case implemented 
bank rehabilitation. A methodology for bank 
rehabilitation and analysis of bank financial 
position was developed and guided the de-
signing of a specialized IT system. Since 
1992, DIA had gathered and processed 
balance-sheet information about all banks, 
which was fed into the diagnostic tool to de-
termine their financial situation, ranking, and 
category. This helped tailor the most effec-
tive rehabilitation measures and determine 
their cost as well as the funding timeline. 
In addition to the official money exchange 
rates, DIA was also forced to allow for the 
“dark” or market rates, the only ones at 
which the foreign currency could actually be 
bought. As a result, all financial categories 

Новчаница од петсто милијарди динара, пуштена у оптицај 1993.
A five-hundred-billion-dinar banknote, released in 1993, at the height of the hyperinflation in the FR of Yugoslavia
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Зграда у Булевару Николе Тесле 42 у Новом Београду, у којој се од 1991. до 1994. налазило седиште Агенције
Between 1991 and 1994, DIA’s HQ was at 42 Bulevar Nikole Tesle in New Belgrade
Фото: Зоран Месаровић / Photo: Zoran Mesarović

се по тржишном курсу, док су девизне 
обавезе исказиване у девизном знаку. 
На тај начин, кроз одређене временске 
периоде, праћено је обезвређивање ди-
нарског подбиланса (депозита, кредита 
и капитала) док је вредност девизних 
обавеза према становништву и ино-
страним повериоцима остајала непро-
мењена. Све анализе које је Агенција 
тада спровела указивале су на то да је 
таква позиција банака неодржива, што 
се касније показало као тачно, јер су 
потенцијални губици вишеструко над-
машивали капитал банака, због чега је 
банкарски сектор фактички био несол-
вентан. 

У септембру 1993. године, Влада СРЈ 
усвојила је одлуку о измењеном саставу 
Савета Агенције. У Савету су претходно 
били заступљени истакнути представ-
ници свих конститутивних република 
СФРЈ (министри финансија, гувернери 
централних банака, представници удру-
жења банака и други). По дезинтегра-
цији СФРЈ, у Савет су се бирали само 
чланови из Савезне Републике Југосла-
вије (Србије и Црне Горе).

denominated in dinars were expressed in 
their market-based foreign-currency equiv-
alents, whereas the obligations in foreign 
currencies were recorded without calculat-
ing their dinar value. These records witness 
the devaluation of the sub-balance-sheet 
positions in dinars (deposits, loans, and 
equity) while the value of foreign-currency-
denominated obligations to retail clients 
and foreign creditors remained unchanged. 
All DIA’s analyses at the time indicated that 
such banking positions were unsustainable, 
which turned out to be true. Potential loss-
es exceeded the banks’ capital by far, thus 
making the banking industry as a whole 
thoroughly insolvent. 

In September 1993, the FRY Government 
changed the composition of the DIA’s Coun-
cil, which previously included distinguished 
representatives of all SFRY constituent re-
publics (finance ministers, central bank gov-
ernors, banking association officials, etc.). 
Upon the dissolution of the SFRY, only mem-
bers from the FRY (Serbia and Montenegro) 
could continue to serve on the Council. 
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Санација банака

Санацију банака Агенција је спроводила од 1990. до 2004. године. Према Програму за 
реструктурирање банкарског система у Југославији из 1990. године, а у складу с тада ва-
жећим законским оквиром, било је предвиђено да се рехабилитација банкарског сек-
тора спроводи: 1) општим мерама усмереним на целокупан банкарски систем (лине-
арна санација) и 2) мерама намењеним одређеним банкама (појединачна санација). 

Главни носилац линеарне санације била је Народна банка Југославије, која је доно-
шењем и спровођењем одређених мера требало да побољша билансну структуру ба-
нака, унапреди квалитет управљања и допринесе смањењу трошкова пословања. 
Агенција би у неким случајевима могла да преузме део лоших пласмана банака и тако 
подржи њихову линеарну санацију. 

За разлику од линеарне, санација појединих банака успешно је отпочела крајем 
1990. године. Мере појединачне санације у надлежности Агенције подразумевале су: 
привремену или трајну куповину потенцијалних губитака банака, преузимање по-
тенцијалних губитака заједно са одговарајућим делом пасиве, управљање купљеним 
губицима, управљање потенцијалним губицима које је преузела од банке у стечају, 
продају трајно купљених потенцијалних губитака, давање кредита банци у санацији, 
односно банци која је преузела банку у стечају, куповину деоница банке у санацији, ор-
ганизовање продаје деоница банке у санацији другим субјектима и организовање пре-
узимања банке у санацији од стране банке наведене у одлуци НБЈ о покретању поступ-
ка санације. Сразмерно свом уделу у оснивачком фонду и резервама банке у санацији, 
Агенција је остваривала и право управљања, као и право на добит. 

Санацији је претходило утврђивање материјално-финансијског стања зајмопри-
маца банака и непосредни увид у пословање предузећа на основу чега су предлагане 
мере за унапређење.

Мере санације утврђивале су се према потребама и стању сваке банке посебно. Неке 
банке Агенција је преузимала, мењала руководство и предузимала опсежне мере, док 
је некима пружала само краткорочну подршку, у форми санационих кредита. Тај ме-
тод називао се „меком санацијом”. 

Санација се завршавала када показатељи пословања банке омогуће продају деони-
ца банке на тржишту капитала. Циљ санације био је да се преузета банка у што краћем 
року рехабилитује, да се уклоне сви главни узроци њеног лошег финансијског стања, 
да постане профитабилна и да се привуку потенцијални купци. 

Агенција је од 1990. до 2004. године спровела 22 поступка санације.
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Bank Rehabilitation

DIA was responsible for bank rehabilitation from 1990 to 2004. According to the 1990 
Yugoslav Banking System Restructuring Program and the relevant laws applicable at the time, 
bank rehabilitation involved: 1) general measures aimed at the banking system as a whole 
(linear approach) or 2) particular measures tailored for specific banks (bank-by-bank ap-
proach).

The National Bank of Yugoslavia, as the designated linear bank rehabilitation author-
ity, was to adopt and implement certain measures to improve the balance-sheet struc-
ture of banks, improve the quality of their management and help cut operating costs.  
In addition, DIA was planned to assume portions of NPLs in some cases and thus support 
linear rehabilitation.

Unlike the linear measures, the case-by-case approach was actually applied from the end 
of 1990 onwards. Case-by-case rehabilitation measures taken by DIA included: temporary or 
permanent purchase of potential losses, assumption of potential losses together with the 
corresponding liabilities, administration of purchased losses, administration of potential 
losses assumed from bankrupt banks, sale of permanently purchased potential losses, lend-
ing to banks in rehabilitation regime or to the banks which acquired bankrupt banks, pur-
chase of shares of banks in rehabilitation, sale of shares of banks in rehabilitation to other 
institutions and acquisition of the bank in rehabilitation by another bank listed in the NBY’s 
decision on rehabilitation process initiation. In addition, in proportion to its share in equity 
and reserves of banks under the rehabilitation regime, DIA could also exercise its right to take 
part in bank management and distribution of dividends. 

Before the rehabilitation could take place, the candidate bank’s borrowers were analyzed 
to assess their material and financial situation. The findings helped DIA determine the ap-
propriate course of action. 

Rehabilitation measures were tailored to fit the needs and situation of each candidate 
bank. Some banks required considerable efforts, such as a change in management and DIA’s 
involvement on an operational, day-to-day level. Some only needed short-term support in 
the form of a rehabilitation loan. This method was called “soft rehabilitation.”

Rehabilitation ended as soon as the bank’s performance indicators reached the point 
when its shares became tradable in capital markets. The goal of rehabilitation was to remove 
all the main causes of the bank’s deteriorated financial situation in the shortest possible 
timeframe, make the bank profitable again, and attract potential buyers. 

Between 1990 and 2004, DIA conducted 22 rehabilitation procedures. 
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Међународне санкције 1994–2001.
International Sanctions 1994-2001

I n January 1994, hyperinflation was 
brought under control by applying the 
FRY Government Program of Monetary 

Reconstruction and Economic Recovery of 
Yugoslavia. Monetary system reconstruc-
tion and reintroduction of a sound local 
currency were the foundation of economic 
recovery. The internally convertible new 
dinar was pegged to the Deutsche mark 
at par, foreign convertible money could 

Крајем јануара 1994. године хипер-
инфлација је заустављена, применом 
Програма монетарне реконструкције и 
економског опоравка Југославије који 
је донела Влада СРЈ. Реконструкција 
монетарног система и поновно успо-
стављање здраве домаће валуте били 
су основа привредног опоравка. Уведен 
је интерно конвертибилни нови динар 
с паритетом у односу на немачку мар-

Једна од зграда некадашње савезне Владе (СИВ 3), у којој се од 1994. до 1999. налазило седиште Агенције
DIA’s HQ from 1994 to 1999 was in one of the buildings used by the Federal Government (FEC 3) 
Фото: Зоран Месаровић / Photo: Zoran Mesarović

ку на нивоу 1 : 1, извршена је размена 
страног конвертибилног новца за нови 
динар од стране комерцијалних банака, 
предузећа и становништва, повећане су 
девизне резерве и смањене камате на 
кредите. Стабилизоване су цене и девиз-

be exchanged for the new dinar by com-
mercial banks, companies, and the popu-
lation, foreign-exchange reserves were in-
creased, and the lending rates went down. 
As a result, prices and currency exchange 
rates were stabilized, the NBY reassumed 
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Нови југословенски динар, пуштен у оптицај почетком 1994. 
New Yugoslav dinar, released at the beginning of 1994

ни курс, успостављена је кључна улога 
НБЈ у одржавању монетарне стабилно-
сти и отворен процес реструктурирања 
банкарског сектора. Стратегија опорав-
ка заснивала се на тржишнoј привреди, 
изградњи тржишних институција и еко-
номских веза с европским привредама, 

промоцији извоза, структурном прила-
гођавању, развоју предузетништва и бр-
зој обнови односа са Светском банком, 
ММФ-ом и другим међународним фи-
нансијским организацијама.

Последице хиперинфлације биле су 
разорне по банкарски сектор. Кредит-
ни потенцијал банака сведен је, у реал-
ним вредностима, готово на нулу јер су 
динарски депозити и капитал банака 
истопљени. С тог становишта, привреда 
се нашла у нешто бољем положају јер је 
капитал банака механизмом дужничке 
добити, настале услед хиперинфлације, 
делимично трансферисан предузећима, 
која су активирањем и тих залиха ушла 
у процес ремонетизације. Започети про-
цеси трансформације банака били су за-
устављени, а жељени циљ – да основни 
мотив власника банака буде стварање 
профита – постао је још удаљенији, тим 
пре што је дужничка добит била изузет-

promotion of exports, structural adapta-
tion, stronger and more versatile entrepre-
neurship, and quick renewal of ties with 
the World Bank, IMF, and other internation-
al financial organizations.

However, the hyperinflation had all but 
devastated the banking industry. The banks’ 
lending potential was negligible since the 
dinar deposits and equity were wiped out. 
From this point of view, the economy fared 
a little better since the banks’ capital was 
partly transferred to companies by way of 
debtors’ gain from hyperinflation. These 
reserves could now be remonetized and 
used gainfully. The initiated bank transfor-
mation processes were stopped, and the 
goal of placing profit-making at the center 
of bankers’ ambitions became even more 
distant. The debtors’ gain was too high, 
and the borrowers were still better off than 
bank shareholders. 

a key role in maintaining monetary stabil-
ity, and the banking industry restructuring 
effectively began. The strategy for over-
all economic recovery was based on the 
development of market economy, a mar-
ket-oriented approach to business and 
economic ties with European countries, 
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но висока, па су и даље егзистирале 
банке дужника, а не банке акционара. 

Захваљујући стабилизацији моне-
тарног система, кредитни потенцијал 
банака расте, али депозитну базу чи-
не махом депозити по виђењу, те због 
рочне неусклађености биланса банке 
не могу да финансијски подрже про-
изводни циклус предузећа у реалном 
трајању. Са друге стране, ни предузећа 
нису била довољно ефикасна у потро-
шњи позајмљених средстава, тако да 
је и наплативост новоиздатих кредита 
била слабија. 

Успешно пословање банака није мо-
гуће остварити без штедње, а током деве-
десетих година 20. века укупна штедња 
грађана у банкама стално се смањива-
ла због губитка поверења у банке. У би-
лансима банака, стара девизна штедња, 
коју домаће банке нису могле да испла-
те депонентима, учествовала је у струк-
тури укупних депозита с више од 95 од-
сто. У Извештају о раду Агенције за 1994. 
годину, оцењено је да смо у том тренутку 
јединствена земља у свету у којој у бан-
кама не постоји штедња грађана као ре-
левантан извор финансијског система и 
да без тога није могућа ревитализација 
динарског али ни девизног подбиланса 
банака.

Агенција је пратила и анализирала 
стање банака у земљи. Поред података 
о банкарском сектору у целини, распо-
лагала је детаљним подацима за сваку 
банку, као и рејтинг листама банака, са-
чињеним по међународним критеријуми-
ма. На основу прикупљених и обрађених 
података, припремала је полугодишње 
извештаје о стању банака, са детаљно 
обрађеним релевантним показатељи-
ма кретања у банкарском сектору, као и 
предлозима за решавање уочених про-
блема, које је достављала савезној Вла-
ди, републичким владама и Народној 
банци Југославије. У том смислу, Аген-
ција је, изузимајући Народну банку Југо-
славије, изградила једну од најкомплет-
нијих информативних подлога у земљи. 

С обзиром на то да је осигурање де-
позита у условима стабилне привреде 

As the monetary system stabilized, 
banks’ lending capacity grew, but the de-
posit base still mostly consisted of de-
mand deposits, so the banks struggled to 
overcome the maturity mismatch to sup-
port the companies’ manufacturing cy-
cle. On the other hand, companies mostly 
failed to employ funds efficiently, making 
the recoverability of the newly granted 
loans fall short of expectations. 

Banks cannot perform normally with-
out deposits. During the 1990s, household 
savings melted away as the population 
lost confidence in banks. “Frozen” foreign-
currency household deposits, which local 
banks could not return to their owners, ac-
counted for more than 95 percent of total 
deposits. According to the DIA’s 1994 An-
nual Report, the FRY was a rare example 
of a country where household deposits in 
banks did not figure as a relevant source 
of money in the financial system, imped-
ing the regeneration of the banks’ balance 
sheet items denominated in any currency.

DIA kept track of banks’ performance. 
In addition to the industry data, it also gath-
ered detailed information about each bank 
and compiled the bank rating lists in com-
pliance with international standards. The 
collected and processed data were pre-
sented in semiannual bank performance 
reports, including detailed overviews of 
relevant bank performance indicators and 
recommendations for tackling the detect-
ed problems. The reports were submitted 
to the federal government, republic gov-
ernments, and the National Bank of Yugo-
slavia. Save the NBY, DIA created one of 
the country’s most complete and informa-
tive bank performance databases. 

Deposit insurance was meant to be-
come DIA’s core function in a stable econ-
omy, so DIA took steps to improve premi-
um collection. However, it was not always 
feasible as banks struggled to keep the 
liquidity levels from falling below the legal 
threshold. The premium assessment base 
included all household deposits, even the 
frozen foreign-currency savings, which 
were systematically excluded from the 
premium payment bills by banks.
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Зграда у Улици кнеза Михаила 30, у којој се од 
1999. до 2001. налазило седиште Агенције 
From 1999 to 2001, the DIA’s premises were located in 
Kneza Mihaila 30

требало да прерасте у њену доминант-
ну делатност, Агенција је настојала да 
побољша наплату премија, али услед 
неликвидности банака то није било увек 
изводљиво. Према тадашњој регулати-
ви, основица за обрачун премије обухва-
тала је све депозите грађана, укључујући 
стару девизну штедњу, коју су банке сис-
тематски изузимале из обрачуна.
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Промотивни плакат Удружене београдске банке
Promotional poster of Udružena beogradska banka

Целокупна привреда, па самим тим и 
банке, у условима санкција међународне 
заједнице према нашој земљи, још од 1992, 
функционисала је с великим потешкоћа-
ма. Иако су Уједињене нације почетком 
1996. укинуле санкције СР Југославији, 
нове санкције ЕУ и САД поново су уведе-
не 1998, остајући на снази до 2001. године. 
Услови за рад, пре свега услед блокаде 
коју је спроводила међународна заједни-
ца, били су тешки – без финансијске подр-
шке из иностранства, недостатка енергије, 
сировина и репроматеријала и немогућ-
ности њиховог увоза, недостатка обртних 
средстава за финансирање производње, 
недостатка девизних средстава за нео-
пходан увоз, структурних диспропорција 
у привреди, недограђености привредног 
система и др. Као најтеже системске про-
блеме Агенција препознаје стару девизну 
штедњу и нерегулисане девизне обавезе 
према иностранству. Оба проблема задр-
жаће се у великој мери до првих година 
трећег миленијума. 

The banks, much like the national 
economy at large, had been riddled with 
difficulties under the international sanc-
tions against FRY since 1992. The UN em-
bargo was lifted in 1996, but a new round 
of EU and US sanctions was imposed 
again in 1998. They were in effect until 
2001. Under the international blockade, 
economic production was challenging 
due to lack of foreign financial support, 
insufficient power supply, lack of raw or 
production materials and inability to im-
port them, unavailability of free capital 
for financing production, low foreign-cur-
rency reserves for the necessary imports, 
structural disproportions in the economy, 
incomplete economic system, etc. In ad-
dition, DIA recognized the frozen foreign-
currency deposits and unpaid foreign-
currency obligations to foreign creditors 
as one of the most considerable systemic 
problems. Both problems would persist 
until the early 2000s. 



ТРИДЕСЕТ ГОДИНА AГЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА
30 YEARS OF DEPOSIT INSURANCE AGENCY OF SERBIA 37

Нова регулатива НБЈ из 2000. године 
дала је Агенцији правни основ да купује 
потенцијалне губитке банака, и то без по-
кретања поступка санације. Савет Аген-
ције закључио је с пет банака уговоре о 
привременој куповини потенцијалних гу-
битака. Оне су доставиле и програме ме-
ра за побољшање сопственог финансиј-
ског стања, а по истеку пословне године 
биле су у обавези да доставе и извештаје 
о реализацији тих програма.

Највеће потенцијалне губитке иска-
зала је Београдска банка. Агенција је 
за откуп њених потенцијалних губитака 
издвојила 22 милиона динара, што је 
чинило готово 80% укупно очекиваног 
годишњег издвајања из буџета СРЈ за 
куповину потенцијалних губитака. Цело-
купан губитак односио се на привредна 
друштва која су претрпела ратну штету, 
имала ограничену пословну активност 
услед међународних санкција и слично.

У априлу 1999, у условима ратног 
стања у земљи, 22 банке (од 99 колико је 
пословало на територији Србије) изгуби-
ле су статус правног лица и као филијале 
припојене су систему Београдске банке. 
Тако увећана, Београдска банка је по-
ловином 1999. године у билансној суми 
домаћег банкарског система и укупном 
капиталу учествовала са 45 одсто. Има-
ла је више од 13.000 запослених. 

Међутим, након закључења међуна-
родног мировног уговора о престанку 
ратних дејстава на просторима наше 
земље, крајем 2000. године дошло је 
до раздруживања филијала Београдс-
ке банке и њиховог поновног организо-
вања у самосталне банке.

NBY’s 2000 regulations authorized DIA 
to buy potential losses from banks with-
out placing them in a rehabilitation re-
gime. The DIA’s Council concluded agree-
ments on temporary purchase of potential 
losses with five banks. They submitted 
action plans to improve their financial sit-
uation and reported on progress in their 
implementation at the end of each busi-
ness year.

Beogradska banka reported the high-
est potential losses. For their purchase, 
DIA committed RSD 22 million, making 
almost 80 percent of the total planned 
annual public expenditure for purchasing 
non-performing loans. All such loans had 
been extended to companies that suffered 
some damage in the war or were forced to 
limit their business activity under interna-
tional economic sanctions. 

In wartime conditions of April 1999, 22 
banks (out of 99 which operated in Ser-
bia) lost their status as autonomous legal 
entities and joined the Beogradska banka 
system. Thus enlarged, in mid-1999, Beo-
gradska banka held a 45-percent share in 
the Yugoslav banking system’s total as-
sets and capital and employed more than 
13,000 people. 

Later that year, an international peace 
treaty ended the armed conflict in the FRY 
territory. By the end of 2000, the newly-
formed Beogradska banka branches with-
drew from the system and restarted their 
operations as independent banks. 

На дан 24. марта 1999. године на територији СРЈ проглашено је ратно 
стање и Агенција је први и једини пут увела ратну организацију рада 
и утврдила радну обавезу. Одлуком Већа Скупштине СРЈ, ратно стање 
укинуто је три месеца касније – 24. јуна 1999. године.

On 24 March 1999, a state of war was declared in the territory of the FRY. This 
was the first and the only time DIA adopted a wartime job classification and im-
posed a compulsory work service on employees. The state of war was lifted three 
months later – on 24 June 1999, by the decision of the FRY Assembly Council.
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Ширење делатности Агенције 
2001–2005.
Broadened Mandate 2001-2005

У јануару 2001. године, САД и ЕУ уки-
нуле су санкције СР Југославији, 
укључујући и „спољни зид”, који је 

спречавао приступ међународним фи-
нансијским институцијама. Обновљена 
је сарадња са Светском банком и ММФ-
ом. У циљу реконструкције банкарског 
сектора, Народна банка Југославије до-
нела је Стратегију реструктурирања бана-
ка која је, између осталог, за циљ имала 
враћање поверења у банкарски систем и 
стварање трајно профитабилних банака, 
брзим и ефикасним реструктурирањем 
и приватизацијом банака. Спровођење 
поступака продаје државног капитала у 
банкама било је поверено Агенцији. 

У другој половини 2001. године, За-
коном о изменама и допунама Закона о 
санацији, стечају и ликвидацији банака и 
Законом о Агенцији за осигурање депо-
зита, санацију, стечај и ликвидацију бана-
ка промењен је њен назив и проширена 
основна делатност. У Закону о Агенцији, 
она је дефинисана као специјализована 
финансијска организација која осигурава 
депозите и спроводи поступке санације, 
стечаја и ликвидације банака. У поступ-
цима санације, стечаја и ликвидације 
Агенција је поступала по решењима НБЈ, 
односно Трговинског суда, али није имала 
овлашћење да оцењује њихову оправда-
ност и законитост.

У октобру 2001. основан је сектор за 
стечај и ликвидацију. У сарадњи с међу-
народним финансијским институцијама, 
Агенција се интензивно ангажовала на 
спровођењу Стратегије реструктурирања 
банака. Техничку подршку институци-
оналној изградњи пружиле су Светска 
банка, америчко Министарство финан-
сија (US Department of the Treasury) и бри-
танска државна Агенција за међународ-
ни развој (Department for International 
Development – DFID).

In January 2001, the US and EU lifted 
the sanctions against the FRY, includ-
ing the so-called outer wall blocking 

access to international financial institu-
tions. Cooperation with the World Bank 
and the IMF was renewed. The National 
Bank of Yugoslavia adopted the Bank 
Restructuring Strategy, inter alia, to re-
store public confidence in the banking 
system and create sustainably profit-
able banks by their efficient resolution 
or privatization. DIA was entrusted with 
conducting the privatization processes.

In the second half of 2001, the Law 
on the Agency for Deposit Insurance and 
Bank Rehabilitation, Bankruptcy and 
Liquidation was passed, along with the 
amended Law on Bank Rehabilitation, 
Bankruptcy, and Liquidation. The DIA’s 
mandate was then broadened, and its 
name changed. It was defined as a spe-
cialized financial organization respon-
sible for deposit insurance and bank re-
habilitation, bankruptcy and liquidation 
processes. In the bank rehabilitation 
and insolvency procedures, DIA acted in 
conformity with the NBY or commercial 
court resolutions but had no authority 
to question their legitimacy or legality.

In October 2001, DIA formed a bank 
insolvency department. In cooperation 
with international financial institutions, 
it took steps to ensure the effective im-
plementation of the Bank Restructur-
ing Strategy. The World Bank, the US 
Department of the Treasury, and the 
UK Department for International Devel-
opment (DFID) provided technical as-
sistance to support DIA’s institutional 
building efforts.
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Зграда на Тргу Николе Пашића 10 у Београду, у којој се од 2001. до 2005. налазило седиште Агенције 
Between 2001 and 2005, the DIA’s HQ was located at 10 Nikole Pašića Square
Фото: Мирослав Тепић / Photo: Miroslav Tepić
 

У 2001. години, Агенција је први пут 
исплатила осигуране износе депозита из 
Фонда за осигурање депозита депонен-
тима осам банака над којима је те године 
покренут поступак стечаја, односно ликви-
дације. 

Народна банка Југославије, у сарадњи 
са ревизорским кућама Ernst & Young и 
KPMG Barents, спровела је ванредно дијаг-
ностичко испитивање финансијског стања 

In 2001, the first payments to insured 
depositors of eight banks which failed that 
year were made from the Deposit Insurance 
Fund.

With the assistance of the accounting 
firms Ernst & Young and KPMG Barents, 
NBY undertook extraordinary due diligence 
of banks as at 31 December 1999. The di-
agnostic study showed that 27 banks oper-

Амблеми „четири велике” банке
Logos of the “big four” banks

банака на дан 31. децембра 1999. године. 
Оно је показало да 27 банака послује с не-
гативним капиталом. На основу налаза 
накнадне ревизије, Агенција је на истеку 
2000. године предложила санацију једана-
ест банака, међу којима су биле и „четири 
велике” из Београда: Београдска банка, 
Инвестбанка, Југобанка и Беобанка. У 
кратком периоду санације, за ове четири 
банке утврђен је негативан капитал од 7,3 
милијарде немачких марака и укупне оба-
везе од преко двадесет милијарди марака 
(око десет милијарди евра).

ated with negative working capital. In line 
with the findings of a subsequent audit, at 
the close of 2000, DIA proposed rehabilita-
tion measures for 11 banks, including the 
“big four”: Beogradska banka, Investbanka, 
Jugobanka and Beobanka. During the short 
period under rehabilitation, the four banks 
were established to have accumulated DEM 
7.3 billion in negative working capital and 
over DEM 20 billion in total liabilities (the 
equivalent of about EUR 10 billion).
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Током санације, банке су запале у 
кризу ликвидности, због чега је заус-
тављена и кредитна активност. Стање у 
банкама било је такво да оне нису мо-
гле покривати ни оперативне трошкове 
текућег пословања, а у постојећој ситу-
ацији нису биле у могућности да серви-
сирају ниједну девизну обавезу, у земљи 
или иностранству. Додатни проблем би-
ле су и неизмирене обавезе три вели-
ке банке (свих осим Београдске банке) 
према НБЈ, по основу девизне штедње 
грађана. 

У децембру 2001. године, „четири ве-
лике” банке у санацији искористиле су 
и обавезну резерву ликвидности, те ви-
ше нису биле у стању да исплаћују де-
поненте и обављају послове са станов-
ништвом. Трошкови санације даље су 
се увећавали, ниједна домаћа или стра-
на банка није била спремна да их пре-
узме, а у буџету Републике Србије није 
било довољно средстава за те намене. 
Процењено је да би цена санације ове 
четири банке премашила 30% планира-
ног БДП-а за 2001. годину. 

Након шест месеци спровођења са-
нације над тим банкама, оцењено је да 
наставак поступака санације није еко-
номски оправдан. НБЈ је 3. јануара 2002. 
године донела решења о испуњењу 
услова за отварање стечајног поступка 
над Београдском банком, Инвестбан-
ком, Југобанком и Беобанком, на основу 
којих је Трговински суд донео решења о 
отварању стечаја и одредио да функцију 
стечајног управника врши Агенција. 

Физичким лицима исплаћени су це-
локупни износи депозита (с изузетком 
старе девизне штедње), у року од седам 
дана. До краја те године, осигурани из-
носи исплаћени су депонентима још 
шест банака. 

У 2002. години донети су закони који 
су омогућили да Република Србија пре-
узима обавезе банака према поверио-
цима Париског и Лондонског клуба, а 
заузврат добије одговарајући удео у ка-
питалу тих банака. Активности емисије 
акција координисала је Агенција. 

Влада СРЈ затим је именовала своје 

In the course of their rehabilitation, the 
four banks faced a liquidity crisis, which 
discontinued all lending activities. Their 
situation was so severe that they could 
hardly cover even operating expenses 
and could not make any due payments in 
foreign currencies. On top of that, three 
of them (all except Beogradska banka) 
had outstanding obligations to NBY on 
account of household deposits in foreign 
currencies. 

In December 2001, the “big four” banks 
in rehabilitation used up their statutory li-
quidity reserves and could no longer re-
turn money to depositors or continue to 
provide any retail services. The rehabilita-
tion costs kept increasing, no local or for-
eign bank was interested in purchasing 
them, and the planned national budget 
appropriations for these purposes were 
insufficient. According to the estimates, 
the four banks’ rehabilitation costs would 
have totaled over 30 percent of Serbia’s 
2001 planned GDP.

After six months, further rehabilita-
tion of the “big four” was deemed eco-
nomically unreasonable. Therefore, on 3 
January 2002, NBY adopted resolutions 
declaring Beogradska banka, Investban-
ka, Jugobanka and Beobanka fit for insol-
vency regime, based on which the com-
mercial court made the decisions to open 
the bankruptcy processes and appointed 
DIA as the failed banks’ bankruptcy ad-
ministrator.

Individuals were repaid their entire 
deposits (except the frozen foreign-cur-
rency savings) within seven days. In ad-
dition, before that year ended, the insured 
depositors of another six banks were re-
imbursed.

In 2002, new legislation allowed the 
Republic of Serbia to assume banks’ ob-
ligations to Paris and London clubs of 
creditors and, in return, accept the pro-
portional number of their shares. DIA co-
ordinated the issue of banks’ shares.

The FRY Government then appointed 
its representatives in the banks’ govern-
ing bodies, supplemented the Bank Pri-
vatization Strategy, and thus enabled the 
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представнике у органима управљања 
банака, допунила Стратегију приватиза-
ције банака и тиме омогућила продају 
својих удела. Банке у приватизацији 
биле су под појачаним надзором Народ-
не банке Србије и Агенције. Агенција је 
спровела поступке избора ревизорских 
организацијa које су испитивале финан-
сијско и укупно стање банака у поступку 
приватизације, као и приватизационих 
и стратешких саветника.

Скупштина СРЈ, Народна скупшти-
на Републике Србије и Скупштина Црне 
Горе донеле су 4. фебруара 2003. Устав-
ну повељу државне заједнице Србија и 
Црна Гора, као и Уставни закон о спро-
вођењу Уставне повеље. На основу чла-
на 13 тог закона, Агенција је увршћена 
међу организације државе чланице Ср-
бије, која наставља рад у складу с про-
писима на основу којих је образована 
све до доношења одговарајућих пропи-
са државе чланице Србије.

sale of its shares in banks. Banks planned 
for privatization were under stricter su-
pervision by the National Bank of Serbia 
and DIA. DIA conducted the processes of 
selection of auditing firms to complete 
the banks’ due diligence, as well as its 
privatization and strategic advisers. 

On 4 February 2003, the FRY Assem-
bly, the National Assembly of the Re-
public of Serbia, and the Assembly of 
Montenegro adopted the Constitutional 
Charter of the State Union of Serbia and 
Montenegro, as well as the Constitutional 
Law on the Implementation of the Consti-
tutional Charter. In Article 13 of the Law, 
DIA was listed as a Serbian organization 
that would continue to operate in compli-
ance with the formerly applicable laws 
until Serbia passed relevant legislation 
affecting its work.
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Изградња савременог система 
осигурања депозита 2005–2015.

У 2005. години, промењен је закон-
ски оквир којим је уређен правни 
положај, организација, врста и 

обим делатности Агенције. Донети су 
Закон о Агенцији за осигурање депози-
та, Закон о осигурању депозита и Закон 
о стечају и ликвидацији банака и друш-
тава за осигурање. Законом о Агенцији 
за осигурање депозита основана је но-
ва Агенција, али је његовим завршним 
и прелазним одредбама утврђен њен 
правни и финансијски континуитет са 
Агенцијом СРЈ за осигурање депозита, 
санацију, стечај и ликвидацију банака. 
Агенција за осигурање депозита од тада 
има статус јавне агенције, чији су органи 
Управни одбор и директор.

Управни одбор Агенције имао је се-
дам чланова, од којих су три именована 
по функцији: министар финансија, мини-
стар привреде и вицегувернер Народне 
банке Србије, надлежан за контролу ба-
нака. Остала четири именовала је и раз-
решавала Влада. Директора Агенције 
именовао је Управни одбор, уз саглас-
ност Владе.

Сагласно новом Закону о Агенцији 
за осигурање депозита, у надлежности 
Агенције остају: осигурање депозита 
грађана, стечај и ликвидација банака 
и друштава за осигурање, управљање 
банкама у потпуном или делимичном 
власништву државе и приватизација 
тих банака, као и наплата потраживања 
у име и за рачун државе. 

Палата „Албанија”, у којој се од 2005. до данас  
налази седиште Агенције
Albania Palace, the DIA’s headquarters from 2005  
onwards
Фото: Зоран Месаровић / Photo: Zoran Mesarović
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Development of a Modern DGS  
2005-2015

The legal framework that governed 
DIA’s legal status, setup, and mandate 
was reformed in 2005. New Deposit 

Insurance Agency Law (the DIA Law), the 
Deposit Insurance Law, and the Law on 
Bankruptcy and Liquidation of Banks and 
Insurance Companies were adopted. The 
final and transitional provisions of the 
DIA Law affirmed DIA’s legal and finan-
cial continuity as the legal successor of 
the FRY Agency for Deposit Insurance and 
Bank Rehabilitation, Bankruptcy, and Liq-
uidation. As a result, DIA became a public 
agency governed by the Managing Board 
and a Director. 

The DIA’s Managing Board had seven 
members, three of whom served ex officio: 
Minister of Finance, Minister of Economy, 
and the NBS Vice-Governor responsible 
for bank supervision. The remaining four 
members were appointed and removed by 
the Government. The DIA’s Director was 
appointed by the Managing Board subject 
to Government’s approval.

Pursuant to the new DIA Law, the DIA’s 
mandate encompassed mandatory insur-
ance of household deposits, bankruptcy, 
and liquidation of banks and insurance 
companies, managing the banks fully or 
partially owned by the Republic of Serbia 
and privatization of such banks, as well 
as the collection of claims on behalf of 
the Republic of Serbia.
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Законом о осигурању депозита 
установљен је целовит правни оквир 
за увођење новог система осигурања 
депозита физичких лица, у циљу ја-
чања стабилности банкарског сис-
тема и враћања поверења грађана у 
банке. Осигурани износ повећан је са 
симболичних 5.000 динара (око 60  ев-
ра) на 3.000 евра, а стопа тромесечне 
премије осигурања увећана је четири 
пута. Фонд за осигурање депозита до-
капитализован је 2008. године, сред-
ствима Републике Србије и донацијом 
Владе СР Немачке. Крајем 2008. на-
стали су озбиљни поремећаји на свет-
ском финансијском тржишту, а грађа-
ни су у октобру исте године повукли 
више од милијарде евра штедње из 
домаћих банака. Да би се предупре-
дила криза ликвидности у банкама и 
обезбедила финансијска стабилност, 
осигурани износ повећан је са 3.000 
на 50.000 евра по депоненту по банци, 
а поред грађана, системом осигурања 
депозита обухваћени су и предузетни-
ци, као и мала и средња правна лица. 
По усвајању измена и допуна Закона о 
осигурању депозита 2008. године, ни-
во депозита у банкама поново је ста-
билизован.

The Deposit Insurance Law put in 
place an integral legal framework for 
household deposit insurance in order 
to strengthen the banking system’s 
stability and rebuild public confidence. 
The coverage limit was raised from the 
modest amount of RSD 5,000 (around 
EUR 60) to EUR 3,000, and the quarterly 
premium rate quadrupled. Deposit In-
surance Fund was replenished in 2008 
by the Republic of Serbia and a Ger-
man government donation. By the end 
of 2008, global financial markets were 
already suffering severe distress, and 
Serbian depositors withdrew over a bil-
lion euros from their bank accounts. To 
prevent a potential bank run and main-
tain financial stability, DIA increased 
the coverage limit from EUR 3,000 to 
EUR 50,000 per depositor per bank and 
broadened the scope of coverage to 
include not only individuals but also 
entrepreneurs and SMEs. After these 
changes were codified in the amend-
ed Deposit Insurance Law in 2008, the 
deposit balances in banks were stabi-
lized.

Подршка међународних институција 

Међународне финансијске институције дале су значајну подршку процесу реформе 
финансијског система и изградњи Агенције након 2000. године, обезбеђивањем финан-
сијских средстава за реформске пројекте, као и саветодавну и техничку подршку. Њима 
су се придружили и други партнери који су Агенцији обезбедили техничку потпору и бес-
повратна средства у процесу приватизације банака и осигуравајућих друштава. Средства 
су била намењена даљем спровођењу реформе финансијског сектора у условима Светс-
ке економске кризе, изградњи модерног система осигурања депозита, укључујући и ка-
питализацију фонда осигурања депозита, као и јачање институционалног капацитета 
Агенције. Поред Светске банке, као највећег донатора, остали партнери Агенције били су: 
US Treasury – Министарство финансија САД; Јапан – преко Међународног удружења за 
развој; британски Department for International Development (DFID); Swedish International 
Development Co-Operation Agency (Sida); немачки KfW и GBDS; Швајцарска Конфедерација 
– преко Државног секретаријата за економске односе (SECO); и Европска банка за обнову 
и развој (EBRD).

Данас се сарадња с међународним финансијским институцијама и другим партне-
рима одвија у условима стабилности финансијског сектора, а саветодавна и техничка 
подршка усмерена је на унапређење система осигурања депозита и усаглашавање с ре-
гулативом Европске уније и међународним стандардима, као и на решавање портфеља 
проблематичних потраживања банака у стечају.
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Support of International Institutions

International financial institutions provided significant support to the financial 
system reform and DIA’s capacity building after 2000 by funding reform projects, 
technical support, and advisory services. Other partnering organizations followed suit 
and secured technical support and grants to help DIA organize the privatization of banks 
and insurance companies. They also contributed to the financial sector reform during 
the Global Economic Crisis and helped modernize DGS, replenish the Deposit Insurance 
Fund and ensure DIA’s institutional strengthening. Besides the World Bank, as the 
single largest donor, DIA’s partners included the US Department of the Treasury, Japan, 
through the International Development Association, UK Department for International 
Development (DFID), Swedish International Development Cooperation Agency (Sida),  
German KfW and GBDS, Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) and European 
Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Today, DIA cooperates with international financial institutions and other partners 
in the conditions of financial stability. The advisory and technical support is directed at 
upgrading DGS, aligning the legal framework with the EU acquis and global standards, 
and resolving the remaining NPL portfolio of bankrupt banks.  

Конференција за новинаре, одржана поводом окон-
чања програма техничке подршке Владе СР Немач-
ке Агенцији, 2012. 

Press conference on the occasion of the completion 
of Germany’s technical support to DIA in 2012 

Слева надесно: Јованка Косановић, директорка 
Сектора за осигурање депозита, Лидија Перовић,  
директорка Агенције, др Зоран Ћировић, председ-
ник Управног одбора Агенције, др Горан Радосавље-
вић, државни секретар у Министарству финансија,  
Ханс Улрих Зидбек, заменик амбасадора СР Немачке, 
и Улрике Ласман, директорка финансијског сектора 
KfW-а за Југоисточну Европу и Турску 

Left to right: Jovanka Kosanović, Deposit Insurance  
Department Manager, Lidija Perović, DIA Director, 
Zoran Ćirović, PhD, Chair of the DIA’s Managing Board, 
Goran Radosavljević, PhD, State Secretary at the  
Ministry of Finance, Hans-Ulrich Südbeck, Deputy  
German Ambassador, and Ulrike Lassmann, Regional 
Manager of East and South East Asia of KfW Develop-
ment Bank
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Године 2005. интензивиран је посту-
пак приватизације банака у већинском 
државном власништву. Успешна продаја 
прве три банке (Јубанка, Континентал 
банка и Новосадска банка) коју је те го-
дине спровела Агенција допринела је 
брзом уласку иностраних банака на до-
маће банкарско тржиште. Тиме је убрзан 
настанак нове банкарске структуре коју 
је одликовао повратак поверења у банке 
и добра капитализованост. За три годи-
не, Агенција је продала државни капитал 
у седам банака. 

Крајем 2009, учешће банака у који-
ма је Република Србија била већински 
акционар у укупној билансној суми бан-
карског сектора Србије износило је 2,6%, 
учешће банака у којима је Република Ср-
бија заједно са ЕBRD-ом била већински 
акционар – 10,5%, док је учешће банака 
у којима је Република Србија мањински 
акционар било 4,4 одсто.

Године 2005. измењен је и Закон о 
осигурању, којим је омогућено да Аген-
ција спроводи поступак приватизације 
друштвеног и државног капитала у друш-
твима за осигурање. Почетком 2008, 
успешно је спроведен поступак продаје 
акцијског капитала ДДОР Нови Сад – та-
да другог по величини друштва за осигу-
рање. 

In 2005, the bank privatization process 
intensified. A successful sale of the first 
three banks (Jubanka, Kontinental banka 
and Novosadska banka) helped speed up 
the entry of foreign banks in the Serbian 
market. This accelerated the establish-
ment of a new banking structure charac-
terized by renewed public confidence in 
banks and good capitalization. In three 
years, DIA sold the state-owned shares in 
7 banks. 

By the end of 2009, the shares of banks 
in the Serbian banking industry with ma-
jority state ownership, the majority inter-
est of the state together with the EBRD, 
and the minority state interest in total 
assets were reduced to 2.6 percent, 10.5 
percent, and 4.4 percent, respectively.  

In 2005, amendments to the Insurance 
Law allowed DIA to conduct the privatiza-
tion of the social and state-owned capital 
in insurance companies. As a result, in 
early 2008, the second largest insurance 
company (DDOR Novi Sad) was success-
fully privatized. 

 

Продаја капитала банака и друштава за осигурање у власништву Републике Србије

Након 2000. године, стратешка политика Владе била је усмерена на смањење учешћа 
државе у комерцијалним пословима банака, привлачење стратешких инвеститора, 
бржи развој тржишта капитала, повећање поверења у банкарски сектор и сектор оси-
гурања и повећање ефикасности финансијског сектора. Продаја акција у власништву 
државе усмерена је на обезбеђење средстава за отплату обавеза по основу старе девизне 
штедње и обавеза према повериоцима Париског и Лондонског клуба.

Од 2002, Агенција је преузела обавезу да у име и за рачун Републике Србије органи-
зује, прати и спроводи поступак продаје акција банака у власништву Републике Србије. 
Принципи поступка продаје државног и друштвеног капитала били су: јавност и транс-
парентност, формирање цене акција по тржишним условима и продаја међународно 
признатим инвеститорима. 

У периоду од 2005. до 2008. године, Агенција је спровела поступке продаје капита-
ла шест банака у којима су већински акционари били Република Србија и банке у сте-
чају (Јубанка, Континентал банка, Новосадска банка, Нишка банка, Војвођанска банка 
и Панонска банка). Као резултат те продаје, на тржиште Србије ступиле су реномиране 
стране банке: Alpha Bank, Erste bank, Нова Љубљанска банка, OTP Bank, National Bank of 
Greece и Sanpaolo IMI. Поред њих, још седам иностраних банака успешно је учествовало 
у куповини банака у приватном власништву у Републици Србији: Credit Agricole, Banca 
Intesa, Piraeus Bank, HVB, EFG Eurobank, Laiki Bank, Findomestic Banca и ATE Bank, док је пет 
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банака добило тзв. гринфилд лиценцу – Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, Procredit Bank, 
Opportunity banka и Московска банка.

Од продаје државног пакета акција у банкама остварен је приход од 830 милиона евра, 
што је представљало значајан прилив средстава у буџет Републике.

У 2006. години, затвореном емисијом акција, EBRD je докапитализовала Комерцијал-
ну банку и Чачанску банку, те заједно са државом формирала контролни пакет акција.

Промене власништва капитала у банкама довеле су до тога да је тржишно учешће ба-
нака у државном власништву са 45% крајем 2008. године пало на ниво од око 17 одсто. 
Међутим, финансијска и економска криза која је наступила 2008. захтевала је нови при-
ступ управљању акцијама банака у власништву Републике Србије. Већ 2009, Влада је ус-
војила Стратегију управљања акцијама банака у власништву Републике Србије за период 
2009–2012, ради спровођења планова институционалне изградње, анализе економске 
оправданости спајања одређених банака и докапитализације. Циљ Стратегије био је по-
већање и очување вредности државног учешћа у банкама и државног капитала у друш-
твима за осигурање, јачањем корпоративног управљања, унапређењем процедура за 
управљање кредитним и другим ризицима, решавањем ненаплативих кредита, као и 
пружањем помоћи у интерној реорганизацији и побољшању пружања услуга клијенти-
ма. Продаја учешћа државе и друштвеног капитала планирана је када се стекну повољ-
нији услови на тржишту. 

На основу Стратегије, Привредна банка Панчево припојена је Банци Поштанској 
штедионици, а докапитализоване су Комерцијална банка, Credy банка и Чачанска банка. 
У међувремену, Credy банка је докапитализацијом продата Новој кредитној банци Ма-
рибор (2010), а Чачанска банка Turkiye Halk Bankasi (2015). 

Изменама финансијских закона у 2015. години извршена је реформа институцио-
налног оквира, односно промена надлежности Народне банке Србије, Министарства 
финансија и Агенције, тако да је 1. априла 2015. престао да се примењује закон који је 
Агенцији давао надлежност да учествује у управљању банкама чији је акционар Репу-
блика Србија и у тим банкама спроводи продају акција. На крају те године, тржишно 
учешће банака у државном власништву износило је 16,5 одсто. 

У области осигурања, Агенција је обављала послове продаје друштвеног капитала у 
друштвима за осигурање. Методом јавног тендера, године 2007. спровела је поступак 
продаје акционарског друштва за осигурање и реосигурање ДДОР Нови Сад, које је купи-
ло осигуравајуће друштво Fondiaria SAI из Италије, по цени од 220 милиона евра. Од тога, 
Републици Србији припало је 211,5 милиона евра. 

У координацији с Министарством финансија, Агенција је активно учествовала у по-
словима који се односе на управљање и продају капитала у Компанији Дунав осигурање, 
све до априла 2021, када су донете измене и допуне Закона о осигурању.

Privatization of Banks and Insurance Companies

Following 2000, the Government’s strategic policy was to reduce the state ownership in 
commercial banks, attract strategic investors, speed up the capital market development, increase 
public confidence in the banking and insurance industries, and enhance the efficiency of the financial 
sector as a whole. The proceeds from the sale of state-owned shares were used to reimburse the 
frozen foreign-currency savings account holders and to pay due obligations to the Paris and London 
clubs of creditors. 

Starting from 2002, DIA was mandated to organize, supervise and conduct the selling of state-
owned shares in banks on behalf and for the benefit of the Republic of Serbia. The sales procedure 
itself adhered to the following principles: openness to the public and transparency, pricing under 
market conditions, and selling to internationally renowned investors.

From 2005 to 2008, DIA arranged the selling of 6 banks co-owned by the Republic of Serbia and 
bankrupt banks as majority shareholders (Jubanka, Kontinental banka, Novosadska banka, Niška 
banka, Vojvođanska banka and Panonska banka). As a result, reputable foreign banks entered the 
Serbian market: Alpha Bank, Erste Bank, Nova Ljubljanska Bank, OTP Bank, National Bank of Greece, 
and Sanpaolo IMI. In addition, another seven banks bought privately owned banks in Serbia: Credit 
Agricole, Banca Intesa, Piraeus Bank, HVB, EFG Eurobank, Laiki Bank, Findomestic Banca, and ATE 
Bank, while five banks received greenfield licenses – Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, Procredit 
Bank, Opportunity Bank, and Moskovska Bank.
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Total proceeds from the sale of state-owned shares in banks reached EUR 830 million, all of 
which was paid into the Government budget. 

In a 2006 private investment, EBRD recapitalized Komercijalna banka and Čačanska banka, thus 
becoming a majority shareholder together with the Republic of Serbia. 

By the end of 2008, state ownership in Serbian banks fell from 45 percent to 17 percent. However, 
the 2008 Global Financial Crisis demanded a different approach to managing state ownership. In 
2009, the Government adopted the 2009 – 2012 Strategy for the Management of Bank Shares Owned 
by the Republic of Serbia to implement the plans for institutional building, analyze the economic 
reasons for potential mergers and recapitalize some banks. The Strategy aimed to preserve and 
increase the value of state-owned capital in banks and insurance companies by strengthening 
corporate administration, adopting procedures for managing credit and other risks, resolving NPLs, 
and contributing to more efficient internal reorganization and better customer service. The plan was 
to sell the state- and socially-owned capital when market conditions became more favorable. 

In accordance with the Strategy, Banka Poštanska štedionica acquired Privredna banka Pančevo, 
while Komercijalna banka, Credy banka and Čačanska banka were recapitalized. Meanwhile, Nova 
kreditna banka Maribor recapitalized and took over Credy banka (in 2010), and Čačanska banka was 
sold to Turkiye Halk Bankasi (in 2015). 

In 2015, amendments to a set of financial laws brought about an overhaul of the institutional 
framework and substantial changes to the mandates of the National Bank of Serbia, the Ministry 
of Finance, and DIA. As of 1 April 2015, DIA no longer had the authority to manage the banks owned 
or co-owned by the Republic of Serbia and sell their shares. At the end of 2015, the market share of 
state-owned banks stood at 16.5 percent. 

DIA also arranged the sale of socially-owned capital in insurance companies. In 2007, joint-
stock insurance and reinsurance company DDOR Novi Sad was sold by public tender to Italian insurer 
Fondiaria SAI for EUR 220 million, of which EUR 211.5 million was paid to the Republic of Serbia. 

In coordination with the Ministry of Finance, DIA participated in the management of insurer 
Kompanija Dunav osiguranje a.d. Beograd until April 2021, when the Insurance Law was amended.

Агенција је 2005. године спровела прву 
тендерску продају тешко наплативих по-
траживања банака у стечају, што је била 
потпуна новина у дотадашњој стечајној 
пракси. 

Још од 2002. године, пословање Аген-
ције не финансира се средствима из др-
жавног буџета. Агенција, међутим, има 
важну улогу на приходној страни буџета 
јер у њега редовно уплаћује средства сте-
чена наплатом државних потраживања 
и приватизацијом банака и друштава за 
осигурање. Осим тога, у својству стечајног 
и ликвидационог управника финансијских 
институција редовно намирује потражи-
вања Републике Србије као њиховог пове-
риоца. 

У циљу очувања стабилности финан-
сијског система у земљи након избијања 
Светске економске кризе (2007–2010), го-
дине 2010. измењен је сет финансијских 
закона, међу којима је био и Закон о Аген-
цији за осигурање депозита. Држави је 
омогућено да, посредством Агенције, 
пружи финансијску подршку банкама у 

In 2005, DIA made the first-ever sale 
of the NPLs in bankrupt banks’ portfolios 
by public tender. 

DIA has not used public money (the 
Government budget) for financing its 
day-to-day operations since 2002. On 
the other hand, it plays an essential role 
in creating revenue for the budget. All 
proceeds generated by collecting state 
claims from debtors and privatization 
of banks and insurance companies have 
been remitted to the budget. In addition, 
as the bankruptcy and liquidation admin-
istrator of failed banks, DIA pays regular 
dividends to the Republic of Serbia as the 
banks’ creditor. 

To safeguard the financial system 
stability in the aftermath of the Global 
Financial Crisis (2007-2010), financial 
legislation, including the Deposit Insur-
ance Agency Law, was amended in 2010. 
Through DIA, the state could provide fi-
nancial support to banks when this was 
necessary to preserve financial stability, 
protect the interests of depositors or cut 
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the possible cost of depositor reimburse-
ment in case of a bank failure. In addition 
to the DIA Law, the Law on Bankruptcy 
and Liquidation of Banks and Insurance 
Companies, the Banking Law, and the 
Law on the Republic of Serbia Budget 
were also amended. 

Since 2001, the DIA’s IT system has 
been significantly upgraded to facilitate 
the processing of large amounts of data 
concerning the banks and insurance 
companies in bankruptcy or liquidation 
and to enable the steady development of 
new business applications. It was neces-
sary for DIA to base its operations on a 
modern platform and tie them together 
in an integrated information system. As 
a result, in 2010, it formed an IT depart-
ment. The following year, DIA commit-
ted to a long-term process of consistent 
modernization and integration of the IT 
system, ongoing to date.

The Law on the Capital Market took 
effect in 2011 to govern and liberalize 
the financial market as well as secure a 
higher degree of protection for retail in-
vestors. According to this law, DIA was 
recognized as the administrator of the 
Investor Protection Fund, whose reserves 
it could use to compensate investors in 
case of the occurrence of the insured 
event.   

In 2012, problems in some Serbian 
banks became evident. National Assem-
bly therefore passed the Law on Assump-
tion of Assets and Liabilities of Certain 
Banks to Preserve the Financial System 
Stability in the Republic of Serbia, a spe-
cial law that enabled the Government to 
take swift action in case severe threats 
to the financial stability were detected. 
The law stipulated that the banks which 
agreed to assume the assets and the 
corresponding liabilities of failing state-
owned banks would be entitled to the 
non-repayable financial support provided 
by DIA (from the reserves of the Deposit 
Insurance Fund). The application of the 
law was limited to only two years, and it 
was applied three times during its short 
lifespan. In all three cases, all deposits, 
not only the covered ones, were trans-
ferred to the assuming bank, which was 

случајевима кад то налаже очување фи-
нансијске стабилности, заштита интереса 
депонената или потреба да се умање мо-
гући трошкови исплате осигураних депози-
та у случају стечаја или ликвидације банке. 
Осим Закона о Агенцији, измењени су и За-
кон о осигурању депозита, Закон о стечају 
и ликвидацији банака и друштава за оси-
гурање, Закон о банкама и Закон о буџету 
Републике Србије. 

Информациони систем у Агенцији је од 
2001. године значајно унапређиван и омо-
гућио је обраду великог броја података за 
поступке стечаја или ликвидације банакa 
и друштава за осигурање, као и за развој 
нових пословних апликација. Било је нео-
пходно да Агенција своје пословање по-
стави на модерну платформу и обједини 
га у оквиру интегрисаног информационог 
система. Посебан организациони део за 
послове информационих технологија фор-
миран је 2010, а наредне године започет 
је процес модернизације и интеграције ин-
формационог система Агенције који траје и 
данас.

Током 2011. године ступио је на снагу 
Закон о тржишту капитала, у циљу бољег 
уређења и либерализације финансијског 
тржишта и вишег степена заштите „ма-
лих” инвеститора. У складу с тим законом, 
Агенцији је поверено организовање Фонда 
за заштиту инвеститора, као и исплата га-
рантованог обештећења инвеститорима 
по наступању осигураног случаја. 

У 2012. години постали су уочљиви 
проблеми у појединим домаћим банкама. 
Народна скупштина стога доноси Закон о 
преузимању имовине и обавеза одређе-
них банака, ради очувања стабилности 
финансијског система Републике Србије. 
Реч је о посебном закону (lex specialis) који 
је омогућавао хитно реаговање у случају 
озбиљних претњи по финансијску стабил-
ност државе. Банкама које преузму имови-
ну и одговарајући део обавеза посусталих 
државних банака под административним 
управљањем или банака за посебне на-
мене обезбедила би се бесповратна фи-
нансијска подршка Агенције (из Фонда за 
осигурање депозита). Закон, иначе орочен 
на две године, примењен је три пута током 
2012. и 2013. године. У сва три наврата, 
сви депозити, а не само осигурани изно-
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then compensated for the difference be-
tween the assumed liabilities (deposits) 
and assets. 

Deposit Insurance Fund reserves 
were utilized for this purpose only once, 
but this single intervention exhausted 
them completely. This was the first and 
(to date) the only time the Deposit Insur-
ance Fund had a negative balance. DIA 
paid the remaining sum of the agreed fi-
nancial support to the assuming bank in 
successive instalments for the next two 
years. To guarantee the protection of the 
insured depositors despite the Fund de-
pletion, DIA took loans from international 
financial institutions. At the time, banks 
assumed a lot of burden by paying both 
regular and extraordinary premiums to 
restore the Fund in the shortest possible 
amount of time.  

си, пренети су банци преузимаоцу, којој је 
онда исплаћена разлика између преузетих 
обавеза (депозита) и вредности пренете 
имовине. 

Агенција је средствима Фонда за оси-
гурање депозита интервенисала само 
једном, када је финансијска подршка бан-
ци преузимаоцу (тј. надокнада разлике у 
вредности пренете имовине и обавеза) 
превазишла расположива средства у Фон-
ду. По први (и до данас једини) пут Фонд се 
нашао „у минусу”. Остатак уговорене подр-
шке Агенција је сукцесивно исплаћивала 
током наредне две године, а сигурност 
заштићеним депонентима обезбедила 
је средствима кредита од међународних 
финансијских институција. Банке су у том 
периоду поднеле велики терет, плаћајући и 
редовну и ванредну премију, да би се Фонд 
у што краћем року напунио.
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Током 2015. године донето је више 
финансијских закона: Закон о Аген-
цији за осигурање депозита, Закон 

о осигурању депозита, Закон о изменама 
и допунама Закона о стечају и ликвида-
цији банака и друштава за осигурање, 
Закон о изменама и допунама Закона о 
банкама и Закон о изменама и допунама 
Закона о Народној банци Србије. 

Новим правним оквиром промењен 
је систем надлежности и одговорности 
Владе Републике Србије, Народне бан-
ке Србије, Министарства финансија и 
Агенције. Систем осигурања депозита 
додатно је усаглашен с међународно 
признатим Базним принципима осигу-
равача депозита Базелског комитета 
за супервизију банака и Међународног 
удружења институција за осигурање де-
позита (IADI). Одређене надлежности 
Агенције, које нису биле блиско повеза-
не с осигурањем депозита и очувањем 
финансијске стабилности, измештене 
су из делокруга Агенције. Тако је над-
лежност за реструктурирање банака 
и спровођење теста најмањих трош-
кова преузела Народна банка Србије, 
док Министарство финансија надаље 
спроводи активности попут оснивања 
банака за посебне намене, управљања 
банкама чији је акционар Република 
Србија, продаје акција банака у влас-
ништву државе, као и продаје друштве-
ног и државног капитала у друштвима 
за осигурање. Агенција је наставила да 
наплаћује само потраживања државе 
преузета до ступања на снагу новог За-
кона о Агенцији за осигурање депози-

In 2015, a number of financial laws were 
enacted: the Deposit Insurance Agency 
Law, the Deposit Insurance Law, the 

amended Law on Bankruptcy and Liquidation 
of Banks and Insurance Companies, the 
amended Banking Law, and the amended 
National Bank of Serbia Law. 

The new regulatory framework 
changed some of the responsibilities 
and duties of the Serbian Government, 
NBS, the Ministry of Finance, and DIA. 
The deposit guarantee scheme was 
further aligned with the internationally 
recognized Core Principles for Effective 
Deposit Insurance Systems, released by 
IADI and BCBS. Activities that were not 
closely related to deposit insurance and 
safeguarding of financial stability (non-
core activities) were removed from 
the DIA’s mandate. The authority to re-
solve failing banks and conduct least-
cost tests was passed to the National 
Bank of Serbia, whereas the Ministry 
of Finance would continue to establish 
bridge banks, manage state-owned fi-
nancial organizations, and sell Govern-
ment shares in banks, as well as state- 
and socially-owned capital in insurance 
companies. DIA would resume its asset 
recovery efforts on Government’s be-
half but could not be transferred any 
new portfolios. Bank administration as 
a special regime for failed banks was 
suspended altogether.  

The DIA’s mandate comprised statu-
tory deposit insurance scheme admin-
istration, bankruptcy and liquidation 
administration in banks, insurance com-

Унапређење институционалног 
капацитета од 2015. до данас
Institutional Capacity Development 
from 2015 Onwards
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та. Административно управљање бан-
кама је укинуто. 

У надлежности Агенције остали су 
послови: обавезно осигурање депози-
та, послови стечајног или ликвидаци-
оног управника у банкама, друштвима 
за осигурање и даваоцима лизинга, 
управљање имовином пренетом у по-
ступку реструктурирања банака у скла-
ду са законом којим се уређују банке и 
организовање Фонда за заштиту инве-
ститора у складу са законом којим се 
уређује тржиште капитала. 

Агенција је постала самостални 
правни субјект, функционално незави-
сан од било ког државног органа. Ти-
ме су испуњени међународно признати 
принципи ефикасног система осигу-
рања депозита, којима се обезбеђује 
оперативна независност институције 
надлежне за осигурање депозита.

Новим Законом наглашена је функ-
ционална самосвојност Агенције кроз 
избор Управног одбора у коме су од 
пет чланова три независна и бирају се 
на јавном конкурсу, док два предлаже 
Министарство финансија, односно На-
родна банка Србије. 

У циљу побољшања ефикасности 
и делотворности свог рада, Управни 
одбор формирао је трочлани Одбор за 
ревизију, као оперативно и саветодав-
но тело које анализира годишње изве-
штаје и друге финансијске извештаје 
Агенције, даје препоруке по предлогу 
стратегија и политика Агенције, као и 
препоруке по предлогу стратешких и 
годишњих планова интерне ревизије и 
друго.

Изменама Статута Агенције од 2016. 
године, директор као инокосни орган 
управљања замењен је трочланим Од-
бором директора. Чланови Одбора ди-
ректора бирају се на јавном конкурсу, 
а њихове надлежности и одговорности 
уређују се посебном одлуком Управног 
одбора.

Након свеобухватне анализе, спро-
ведене 2016, започет је процес ин-
теграције информационог система и 
модернизације информатичке инфра-

panies, and financial leasing providers, 
management of assets transferred to 
DIA in the course of bank resolution, as 
per the Banking Law, and administra-
tion of the Investor Protection Fund in 
compliance with the Law on the Capital 
Market. 

The 2015 Law defines DIA as an au-
tonomous legal entity functionally in-
dependent of any public authority. En-
suring operational independence of the 
deposit insurer is consistent with inter-
nationally accepted standards for effi-
cient deposit guarantee schemes.  

The DIA’s functional autonomy was 
supported by the new legal provisions, 
which set forth the composition of 
its Managing Board. Out of five Board 
members, three are independent and se-
lected in a public competitive process, 
while two are proposed by the Ministry 
of Finance and the National Bank of 
Serbia, respectively. 

To make its work more efficient and 
effective, the Managing Board formed a 
three-member Audit Board as an opera-
tional and advisory body, which would 
review annual and other financial re-
ports, give recommendations for the 
improvement of DIA’s proposed strate-
gies and policies, provide comments on 
draft strategic and annual plans for in-
ternal audit, etc. 

In 2016, the DIA Statute was amend-
ed to replace the Director’s authority 
with that of the three-member Execu-
tive Board. Executive Board members 
are selected in a public competitive pro-
cess, and their duties and responsibili-
ties are determined by a special resolu-
tion adopted by the Managing Board. 

On the operational side, a thorough 
diagnostic evaluation of the DIA’s IT 
system and infrastructure, conducted in 
2016, paved the way for an ambitious 
process of their integration and mod-
ernization. Special attention was paid to 
the quality and safety of the databases 
relevant to DIA’s day-to-day operations. 
Since 2018, DIA has introduced a num-
ber of new applications on a new, mod-



ТРИДЕСЕТ ГОДИНА AГЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА
30 YEARS OF DEPOSIT INSURANCE AGENCY OF SERBIA 53

Audit Board (Miloš Janković, PhD, Prof. Hasan Hanić, 
PhD and Ratko Banović MSc) with Executive Board 
Chair and Member (Srđan Mihajlović and Lidija Perović)

Одбор за ревизију (др Милош Јанковић, проф. др 
Хасан Ханић и мр Ратко Бановић) с председником 
и чланом Одбора директора (Срђан Михајловић и 
Лидија Перовић)

структуре, с нагласком на квалитет и 
безбедност база података релевантних 
за функционисање Агенције. Од 2018. 
године развијено je и пуштенo у рад 
више нових апликација на новој, сав-
ременој платформи, које треба да омо-
гуће потпуну стандардизацију уноса 
и обраде података у свим пословним 
процесима Агенције и финансијских 
институција у стечају. Нове апликације, 
као део интегралног информационог 
система Агенције, омогућавају руково-
диоцима брзо и ефикасно доношење 
пословних одлука у свим областима 
пословања. Истовремено, спроводе се 
бројне активности на успостављању 
нових база података, унапређењу хар-
дверске и комуникационе инфраструк-
туре и подизању нивоа безбедности 
система. 

ern platform that allows full standardi-
zation of data entry and processing in 
all business operations of the DIA and 
financial institutions in the insolvency 
procedure. These applications facilitate 
quick and efficient decision-making in 
all corporate areas. In parallel, consid-
erable efforts have been made to set up 
new databases, upgrade hardware and 
communication infrastructure, and im-
prove overall system security. 
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Insurance of household deposits in 
Serbia was introduced in 1989 to 
strengthen public confidence in the 

banking system and prevent panicked 
cash withdrawals from banks during 
financial crises. DGS was governed by the 
Law on the Federal Agency for Deposit 
Insurance and Bank Rehabilitation and the 
Banking Law. In 1991, the NBY Resolution 
on Conditions and Deposit Balances 
Insured by the Agency started applying.

Oсигурањe депозита
Deposit Insurance

Осигурање депозита грађана у  
Србији је уведено 1989. године, ра-
ди јачања поверења грађана у бан-

карски систем и спречавања масовнијег 
одлива готовине из банака у условима 
финансијске кризе. Законски основ за 
функционисање система осигурања де-
позита чинили су Закон о Агенцији Феде-
рације за осигурање депозита и санацију 
банака и Закон о банкама. Од 1991. године 
примењивала се Одлука Народне банке 
 Југославије о условима и висини депозита 
банака које осигурава Агенција.

Концепт осигурања депозита, као система који, уз подршку државе, гаран-
тује ефикасну исплату ограничених износа штедње грађана у случају стечаја 
банке, појавио се 1933. године у САД, као одговор администрације председни-
ка Френклина Д. Рузвелта на панично повлачење депозита током банкарске 
кризе с почетка тридесетих година 20. века. Од 1930. до 1933, у стечај је от-
ишло око 9.000 банака широм САД, од чега 4.000 само у 1933. години. Кризи лик-
видности банака у највећој мери је доприносила свеопшта паника међу депо-
нентима, који су масовно повлачили новац са рачуна. Навала на банке била је 
толика да су у марту 1933. на неколико дана затворене све банке у САД. 

Иако је од краја 19. века било разних иницијатива за заштиту депонената у 
форми банкарских фондова или гаранција појединих савезних држава, систем 
осигурања депозита на нивоу САД није постојао. Процењује се да су током 
банкарске кризе тридесетих година депоненти неповратно изгубили око 1,3 
милијарде долара. 

Средином 1933. године донет је Закон о банкама, који је предвиђао оснивање 
Савезне корпорације за осигурање депозита (FDIC). Формирање система оси-
гурања депозита наишло је на толику подршку и поверење грађана да је ма-
совно повлачење депозита готово истог тренутка престало.

Иако су се неки облици система осигурања депозита у свету појавили и раније 
(у Норвешкој 1921, у Финској и Чешкој 1924), амерички систем из 1933. сма-
тра се првим савременим државним системом осигурања депозита, у правом 
смислу речи.

Повећање броја земаља са системом осигурања депозита интензивирано је 
после Другог светског рата, обухватајући Немачку (1966) и Белгију (1974), и 
ширећи се на земље Централне и Источне Азије, Латинске Америке и Евро-
пе. На развој система осигурања депозита битно су утицале цикличне фи-
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Yugoslav banks were required to 
insure household deposits in those early 
days but were free to choose between DIA 
and insurance companies. The business 
relationship, rights, and obligations 
of each bank and DIA as their chosen 
deposit insurer were regulated by special 
agreements.

Банке су имале обавезу да осигурају 
депозите грађана, али су могле да бирају 
између Агенције и организација за осигу-
рање. Међусобни односи, права и обавезе 
по основу осигурања депозита регулиса-
ни су са сваком банком обвезником оси-
гурања депозита грађана на територији 
СФРЈ, посебним уговором. 

нансијске и економске кризе, које су указале на потребу изградње системског 
приступа регулацији финансијског сектора и обезбеђењу поверења депонена-
та у банкарски сектор. На јачање заштите и проширење круга заштићених 
депонената и на предузетнике и мала и средња предузећа битно је утицала 
Светска економска криза 2008. године.

The concept of a nation-wide, Government-supported deposit insurance scheme, 
which covered limited balances and guaranteed their repayment to depositors in 
case of a bank failure, first appeared in 1933 in the USA. It was devised by the US 
President Franklin D. Roosevelt administration in response to catastrophic bank runs 
in early 1930s. From 1930 to 1933, around 9,000 banks failed across the USA, 4,000 
of which in 1933 alone. The bank liquidity crisis was gravely exacerbated by panicked 
depositors, who hastened to withdraw their money from banks before they ran out of 
cash. The situation took such a great toll on the industry and depositors alike that all 
banks in the US territory had to be shut down for a few days in March 1933.  

Although a number of initiatives and mechanisms to protect depositors were in ex-
istence in the USA from the late 19th century, some in the form of banking funds or 
state guarantees, a federal deposit guarantee scheme was yet to be designed. During 
the banking crisis of the 1930s, depositors are estimated to have lost around USD 1.3 
billion in savings.

The Banking Act of 1933 established the Federal Deposit Insurance Corporation (the 
FDIC). The creation of a deposit guarantee scheme was met with such a broad en-
thusiasm that public confidence in banks was restored almost immediately and the 
runs on banks stopped. 

From a global point of view, some forms of deposit insurance schemes did appear 
earlier (in 1921 in Norway, and in 1924 in Finland and Czechoslovakia), but the 1933 
US scheme is considered the first institutional nation-wide deposit guarantee system 
in the world. 

The number of countries with an operational DGS grew steadily after the Second 
World War, including Germany (1966) and Belgium (1974), spreading to Central 
and East Asia, Latin America and Europe. DGS development was largely the result 
of cyclical financial and economic crises, which made national authorities recog-
nize the necessity of devising a systemic approach to regulating financial sector and 
safeguarding public confidence in the banking industry. Stronger protection and a 
widened scope of coverage to include entrepreneurs and SMEs were also prompted 
by the 2008 Global Economic Crisis.  
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Извор: IADI Annual Survey 2020
Source: IADI 2020 Annual Survey

Оснивање система осигурања депозита у свету
Establishment of DGSs globally through history 

1933 САД / USA

1934 Немачка / Germany

1953 Канада / Canada

1961 Норвешка/ Norway

1962 Индија / India

1971 Јапан / Japan

1980 Француска / France

1983 Турска / Turkey

1989 Србија / Serbia

1993 Мађарска / Hungary

1994 Чешка / Czech Republic

2000 Ујед. Краљевство / United Kingdom

2005 Швајцарска / Switzerland

2008 Белорусија / Belarus

2009 Мексико / Mexico

2011 Сан Марино / San Marino

2014 Бразил / Brazil

2018 Тунис / Tunisia

2002 Албанија / Albania
Босна и Херцеговина / Bosnia and Herzegovina

2004 Црна Гора / Montenegro
Русија / Russia

1996 Румунија/ Romania
Шведска / Sweden

1987 Данска / Denmark
Италија / Italy

1995
Хрватска / Croatia
Грчка / Greece
Пољска / Poland
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By the end of 1991, no more than 52 
out of 134 registered banks had signed 
a deposit insurance agreement with DIA, 
and only 47 of them paid the deposit 
insurance levy. In 1992, the collection 
of premiums was almost completely 
suspended. 

It was only in 1993 that the deposit 
guarantee scheme was put on firmer 
ground by the enactment of the National 
Bank of Yugoslavia Law and the Banking 
Law. The Banking Law still gave banks the 
option to choose their deposit insurer, and 
DIA could conclude agreements only with 
the banks that preferred a national deposit 
insurer to regular insurance companies. In 
addition, the DIA’s Council set the annual 
deposit insurance premium to 0.1 percent 
of total eligible household deposits. This 
premium rate would remain unchanged 
until July 2005. 

Following the hyperinflation crisis, 
which culminated in late 1993, the 
national monetary system of the FRY and 
dinar as the national currency started 
to recuperate. DIA signed 95 contracts 
with banks, and the National Bank of 
Yugoslavia adopted the Resolution on 
Bank Deposit Types and Balances Insured 
by DIA. According to the Resolution, DIA 
insured household deposits in banks up 
to 5,000 dinars per depositor, no matter 
the type and number of accounts the 
depositor had in the bank (at the time, this 
amount was the equivalent of USD 2,500; 
it lost its value over time to drop to mere 
USD 80 in 2005, just before the Deposit 
Insurance Law was passed).    

In 2001, DIA repaid the depositors of 
eight failed banks their covered balances. 
As mandated by the law, only individuals 
were eligible for reimbursement, up to the 
coverage level of 5,000 dinars per bank. 

The year 2002 did not have a very 
promising start. The four largest banks in 
the state union of Serbia and Montenegro 
(Beogradska banka, Jugobanka, 
Investbanka and Beobanka) were closed 
on the same day (3 January). Bankruptcy 
proceedings were initiated against all 
four of them, and DIA was appointed 
their bankruptcy administrator. The 
protected depositors (individuals only) 

До краја 1991. године, од укупно 134 
регистроване банке, уговоре с Агенцијом 
потписале су свега 52, а само њих 47 
уплатило је премију. Наплата се већ 1992. 
готово сасвим обуставља. 

Тек 1993, доношењем Закона о На-
родној банци Југославије и Закона о бан-
кама, концепт осигурања депозита по-
ставља се на стабилније основе. Закон о 
банкама и даље пружа могућност избора 
осигуравача, а Агенција склапа уговоре 
с оним банкама које се за њу определе. 
Савет Агенције утврђује висину годишње 
премије осигурања на 0,1% укупних де-
позита грађана који подлежу осигурању. 
Стопа премије није се мењала све до јула 
2005. године.

Након хиперинфлације, која је кулми-
нирала крајем 1993, уследио је период 
реконструкције монетарног система Са-
везне Републике Југославије и поновног 
успостављања здравог динара. Уговор 
о осигурању депозита с Агенцијом пот-
писало је 95 банака, а Народна банка 
Југославије донела је 1994. године Од-
луку о врстама и износу депозита бана-
ка које осигурава Агенција. Том одлуком 
утврђено је да Агенција обавља послове 
осигурања депозита грађана у банкама 
до износа од 5.000 динара по депоненту, 
без обзира на врсту и број депозита које 
депонент има у банци (тада је одговарао 
износу од 2.500 америчких долара, али је 
с временом девалвирао да би 2005, пре 
усвајања Закона о осигурању депозита, 
износио тек око 80 америчких долара).

У 2001. години, спроведене су и прве 
исплате осигураних депонената из Фонда 
за осигурање депозита након што је над 
три банке покренут стечајни, а над пет 
ликвидациони поступак. У складу с про-
писима, исплаћивани су само депоненти 
физичка лица до износа од 5.000 динара 
по банци. 

На самом почетку 2002. године, чети-
ри највеће банке на подручју тадашње др-
жавне заједнице Србије и Црне Горе (Бе-
оградска банка, Југобанка, Инвестбанка 
и Беобанка) затворене су истог дана (3. 
јануара), над њима је покренут стечајни 
поступак, а Агенција је одређена за сте-
чајног управника. Исплата осигураних 
депозита грађана обезбеђена је из сред-
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were paid their insured amounts from the 
Government budget. The payout started 
on 10 January through Postal Savings 
Bank as the agent.  

Since 2002, the Deposit Insurance 
Fund reserves have been kept in a separate 
account, and the DGS member banks 
started to report monthly to DIA about the 
eligible monthly deposit balances. These 
reports served as the basis for assessing 
quarterly insurance premiums. As a result, 
DIA had direct access to information 
about monthly deposit flows, the term 
and currency structure of bank deposits, 
and the exact number of depositors.  

Eligible deposits in banks started to 
grow dramatically. In 2003 alone, the 
deposit growth rate exceeded 53 percent. 
At the end of that year, DIA had deposit 
insurance contracts with 44 banks and 
two savings and loan cooperatives, and 
it started repaying the insured depositors 
of one failed bank (Dijamant banka). In 
addition, DIA had a database with detailed 
information about the due and completed 
payments to each insured depositor of 
each failed bank. 

Despite the constant deposit base 
growth and the fact that banks paid due 
premiums on time, the Deposit Insurance 
Fund reserves were still insufficient for 
fulfilling the DIA’s core responsibility. 
Premium rates had last changed in 
1994, and the accumulated reserves 
were far below the level that could cover 
the potential risks. The Law on Banks 
and Other Financial Institutions set the 
minimum DIF reserves at 20 percent 
of total eligible deposits for deposit 
insurance organizations, including DIA. 
In late 2004, the premium rate was so 
low that it would have taken DIA more 
than 200 years to accumulate enough 
premiums to reach the statutory target 
fund, even if in all that time, no bank failed 
and no reimbursements were made. The 
financial safety net players agreed that 
the deposit guarantee scheme required a 
thorough overhaul.

Under these circumstances, the 2005 
Deposit Insurance Law was passed, 
setting a new, firmer base for a reformed 
deposit guarantee scheme. The coverage 

става државног буџета. Започела је већ 
10. јануара и спроведена је посредством 
Поштанске штедионице. 

Од 2002, средства Фонда за осигу-
рање депозита издвојена су на посебан 
рачун, а банке редовно достављају Аген-
цији месечне извештаје о стању депози-
та грађана који подлежу осигурању. На 
основу тих извештаја, Агенција обрачу-
нава кварталну премију осигурања. Аген-
ција самостално прати месечно кретање 
стања депозита и располаже подацима о 
њиховој рочној и валутној структури, те о 
броју депонената. 

Износ осигураних депозита у банка-
ма почиње да расте. Само у 2003. години 
забележен је пораст већи од 53 одсто. На 
крају године, Агенција је имала закључе-
не уговоре о осигурању депозита са 44 
банке и две штедно-кредитне задруге, а 
отпочела је и исплата осигураних депоне-
ната Дијамант банке. Агенција је распола-
гала базом података о стању обавезе по 
основу исплате осигураних депозита по 
банкама у стечају/ликвидацији на нивоу 
депонента, као и о извршеним исплата-
ма.

Упркос непрекидном расту депозит-
не базе и уредном измиривању обавеза 
банака, средства у Фонду за осигурање 
депозита и даље су била недовољна за 
испуњење основне функције Агенције. 
Стопа премије није се мењала од 1994. го-
дине и није била довољна за покриће по-
тенцијалних ризика. Законом о банкама 
и другим финансијским организацијама 
било је предвиђено да институције које 
осигуравају депозите грађана морају у 
Фонду имати најмање 20% укупних депо-
зита које осигуравају. Крајем 2004. годи-
не, стопа премије била је толико ниска да 
би било потребно више од двеста година 
да акумулацијом плаћених премија Фонд 
за осигурање депозита достигне законом 
прописани циљни износ, чак и кад за све 
то време из Фонда не би био исплаћен ни 
динар. Исте године, носиоци финансијске 
стабилности у земљи сагласили су се да 
је неопходна коренита реформа система 
осигурања депозита.

Под тим околностима је 2005. донет 
нови Закон о осигурању депозита, који 
је систем осигурања депозита поставио 
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limit per depositor per bank was raised 
to EUR 3,000 in dinar equivalent upon 
the offset of the depositor’s and the 
bank’s mutual claims. Like today, the 
fulfillment of the DIA’s obligation to 
insured depositors was guaranteed by the 
Republic of Serbia. Banks could no longer 
choose another deposit insurer: all eligible 
household deposits had to be insured by 
DIA. Eligible deposits in banks served as 
the basis for premium assessment. The 
quarterly premium rate was increased 
from 0.025 to 0.1 percent. In addition to 
the regular (quarterly) levies, another two 
types were introduced: the initial and the 
extraordinary premiums. The currency 
of premium payment depended on the 
currency structure of deposits in each 
bank. 

на нове темеље. Осигурани износ депо-
зита по депоненту по банци у динарској 
противвредности износио је 3.000 евра, 
након пребијања потраживања између 
депонента и банке. За обавезе Агенције 
према осигураним депонентима гаран-
товала је, као и данас, Република Србија. 
Све банке биле су обавезне да депозите 
физичких лица осигуравају искључиво 
код Агенције. Основицу за обрачун пре-
мије представљали су осигурани депози-
ти. Стопа тромесечне премије осигурања 
била је увећана четири пута (са 0,025 на 
0,1%). Поред редовне (тромесечне) пре-
мије осигурања, уведене су још две врсте 
премије: почетна и ванредна. Валутна 
структура обавезе плаћања премије уса-
глашена је с валутном структуром депо-
зита банке.
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However, in 2008, global financial 
markets experienced acute stress, and 
the Serbian banking industry was no 
exception. To minimize the crisis impact 
on the economic and financial sectors and 
prevent the potential outflow of deposits 
from banks (especially foreign-currency 
deposits), the Deposit Insurance Law 
was amended. The coverage limit was 
raised from EUR 3,000 to EUR 50,000 net. 
The scope of coverage was broadened 
to include not only individuals but also 
entrepreneurs and SMEs. 

Међутим, током 2008. дошло је до по-
ремећаја на светском финансијском тр-
жишту. Светска финансијска криза одра-
зила се и на банкарски сектор у Републици 
Србији. Да би се зауставили ефекти кризе 
на домаћи економски и финансијски сек-
тор и спречио одлив депозита (нарочито 
девизних) из банака, исте године усвојен 
је Закон о изменама и допунама Закона 
о осигурању депозита. Осигурани износ 
депозита по депоненту по банци повећан 
је с 3.000 на 50.000 евра, у нето износу. 
Поред физичких лица, систем осигурања 
депозита проширен је и на предузетнике 
и мала и средња правна лица.

Депозити у Србији у периоду 2008-2019. (у милијардама евра)
Bank deposit growth trend in Serbia between 2008 and 2019 (EUR in billions) 
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The 2010 amendments to the Deposit 
Insurance Law introduced the option to 
utilize the Deposit Insurance Fund (DIF) 
reserves to provide financial support to 
bridge banks or the banks which assume 
the assets and liabilities of banks 
in administration or to set up bridge 
banks. In 2012, DIF funds were used 
to secure the initial capital for a bridge 
bank (Nova Agrobanka) and provide 
a short-term liquidity loan. This bank 
assumed a portion of failed Agrobanka 
assets and liabilities. Later that year, 
Nova Agrobanka also failed, and some 
of its assets and liabilities (including 
all deposits) were transferred to Banka 
Poštanska štedionica. The emergency 
Law on Assumption of Assets and 
Liabilities of Certain Banks to Preserve 
the Financial System Stability in the 
Republic of Serbia was applied in this 
case, so DIF reserves were employed 
to compensate the assuming bank for 
the difference in value between the 
assumed assets and liabilities. This 
financial support was non-repayable. 

In January 2014, Univerzal banka 
went bankrupt. The total balance due 
for depositor reimbursement was 
EUR 85 million. The reimbursement 
process started one day after opening 
the bankruptcy proceeding. DIA 
borrowed the funds to compensate 
insured depositors from the Republic 
of Serbia in the form of sovereign 
bonds and managed to return the entire 
amount before the year-end. Also, as 
a precautionary measure, in 2014, DIA 
entered into a EUR 200 million stand-by 
loan agreement with the European Bank 
for Reconstruction and Development 
(EBRD) against a sovereign bond. With 
the EBRD’s approval, the loan facility 
was cancelled in August 2018 because 
DIF was replenished thanks to regular 
premium payments and claims recovery 
in a stable financial environment. The 
WB loan to DIF was fully repaid before 
maturity by the end of 2019. From then 
on, DIF has been composed of own 
resources only. 

Изменама и допунама Закона о оси-
гурању депозита из 2010. године, омо-
гућено је коришћење средстава Фонда 
за осигурање депозита и за обезбеђи-
вање финансијске подршке банци која 
преузима имовину и обавезе банке под 
административним управљањем или 
банке за посебне намене, као и за осни-
вање банке за посебне намене. У 2012. 
години, из средстава Фонда обезбеђен је 
основни капитал банке за посебне наме-
не – Нове Агробанке и краткорочни кре-
дит за ликвидност. Та банка преузела је 
део имовине и обавеза Пољопривредне 
банке Агробанке, над којом је покренут 
поступак стечаја. Касније, исте године, и 
над Новом Агробанком отворен је стечај-
ни поступак, а део њених обавеза (укљу-
чујући све депозите) и имовине пренети 
су Банци Поштанској штедионици. За 
покриће разлике између вредности пре-
узетих обавеза и имовине из Фонда за 
осигурање депозита издвојена су беспо-
вратна средства, у складу са Законом о 
преузимању имовине и обавеза одређе-
них банака ради очувања стабилности 
финансијског система Републике Србије. 

У јануару 2014. године, покренут је 
поступак стечаја над Универзал банком 
Београд. Укупна обавеза према осигура-
ним депонентима износила је око 85 ми-
лиона евра. Исплата осигураних износа 
депонентима Универзал банке почела је 
већ наредног дана по отварању стечај-
ног поступка. Целокупан износ Агенција 
је позајмила од Републике Србије, у виду 
државних обвезница, и вратила до краја 
исте године. Такође, Агенција је из предо-
строжности, уз гаранцију Републике Ср-
бије, 2014. закључила уговоре о кредиту 
са Светском банком и с Европском бан-
ком за обнову и развој. Кредитна линија 
EBRD-a је августа 2018. отказана с обзи-
ром на то да је, у условима финансијске 
стабилности, приливима по основу ре-
довне премије и наплатом потраживања 
Фонд докапитализован, док су позајмље-
на средства кредита Светске банке, која 
су пренета у Фонд, враћена превремено у 
целости до краја 2019. године, те се Фонд 
данас састоји искључиво од сопствених 
средстава. 
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Starting from 2015, when the new 
Deposit Insurance Law was passed, 
the coverage limit of EUR 50,000 per 
depositor per bank has been determined 
as a gross balance (it is no longer offset 
against the depositor’s due obligations 
to the bank). In addition, the repayment 
deadline was extended to seven 
business days from the opening of the 
bankruptcy or liquidation proceedings 
(the earlier legislation specified the 
period of three days to start repaying 
insured depositors). The maximum 
quarterly premium rate increased from 
0.1 to 0.2 percent of total eligible 
deposits. The target DIF was 5 percent 
of total eligible deposits in the banking 
system.

Од 2015. године, новим Законом о 
осигурању депозита, промењен је на-
чин обрачуна висине осигураног износа. 
Осигурани износ до 50.000 евра по де-
поненту по банци од тада се обрачуна-
ва по бруто принципу (осигурани износ 
више се не умањује за износ доспелих 
потраживања банке од депонента). Рок 
почетка исплате осигураних депозита 
продужен је на седам радних дана од 
дана покретања стечајног/ликвидацио-
ног поступка над банком (према ранијем 
закону, рок је био три дана). Повећана је 
максимална стопа редовне премије са 
0,1 на 0,2% квартално у односу на укупне 
осигуране депозите. Циљни износ Фонда 
утврђен је на нивоу од 5% укупних осигу-
раних депозита у банкарском систему.

физичка лица 
individuals

предузетници 
entrepreneurs

микроправна лица 
micro legal entities

мала правна лица 
small legal entities

средња правна лица 
medium-sized legal entities

Осигурани депозити по категоријама депонената, на дан 31. децембра 2019.
Eligible deposits by depositor categories as at 31 December 2019
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Possible uses of DIF were broadened 
to include not only the reimbursement of 
protected depositors but also the bank 
resolution financing within the limits set 
by the Banking Law. DIA developed a 
unique payout software and internal rules 
to ensure efficient and timely reimburse-
ment.

In case DIA estimates that DIF re-
serves are insufficient for the payout of 
covered deposits or other uses specified 
in the law, supplementary funding may be 
secured by collecting extraordinary pre-
miums, borrowing from the Government 
budget, taking loans from local or inter-
national institutions with sovereign guar-
antee, issuing securities with sovereign 
guarantee, or other sources designated 
by the Republic of Serbia.    

In view of the situation in the interna-
tional financial markets, amendments to 
the Deposit Insurance Law of June 2017 
enabled DIA to invest a quarter of DIF’s 

Проширене су намене средстава Фон-
да, која се поред исплате осигураних изно-
са депозита, од тада могу користити и за 
финансирање поступка реструктурирања 
банке, уз ограничења прописана Законом 
о банкама. Агенција је развила софтвер и 
процедуру за исплату осигураних депози-
та, који јој омогућавају ефикасно и благов-
ремено организовање и спровођење про-
цеса исплате осигураних депозита.

Уколико Агенција процени да располо-
жива средства у Фонду нису довољна за 
исплату осигураних износа или за друге 
намене дефинисане законом, допунска 
средства могу се обезбедити наплатом 
ванредне премије, из буџета Републике 
Србије, задуживањем у земљи или ино-
странству уз гаранцију Републике Србије, 
издавањем хартија од вредности уз га-
ранцију Републике Србије, као и из других 
извора које обезбеди Република Србија.

Полазећи од стања на међународном 
финансијском тржишту, а на основу до-

Осигурани износ у еврима у Србији и земљама у окружењу, на дан 1. октобра 2019. 
Coverage limits in EUR in Serbia and regional countries as at 1 October 2019
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пуне законских одредаба из јуна 2017. го-
дине, Агенција има могућност да до једне 
четвртине девизних средстава Фонда ула-
же у девизне дужничке хартије од вредно-
сти Републике Србије или Народне банке 
Србије.

С циљем додатног унапређења и уса-
глашавања с међународним стандардима 
и правним тековинама Европске уније у об-
ласти осигурања депозита, у октобру 2019. 
године извршене су нове измене и допуне 
Закона о осигурању депозита. Тим измена-
ма уведена је могућност обрачуна премије 
коју банке плаћају на име осигурања депо-
зита и на основу нивоа ризика у пословању 
сваке појединачне банке. Ови прописи при-
мењују се у свим земљама Европске уније 
од 2014. године и додатно доприносе фи-
нансијској стабилности. 

Поред тога, основица за обрачун пре-
мије осигурања депозита усклађена је са 
Директивом Европске уније 2014/49, тако 
да се уместо на целокупне осигуране депо-
зите физичких лица, предузетника, микро, 
малих и средњих правних лица, премија 
обрачунава само на осигуране износе њи-
хових депозита (до 50.000 евра). Аналогно 
измени основице за обрачун премије, при-
лагођена је и основица за утврђивање циљ-
ног износа Фонда, који се сада утврђује на 
нивоу од 7,5% укупних осигураних износа у 
банкарском систему, и то на основу укупно 
расположивих средстава Фонда умањених 
за износ позајмљених средстава.

С обзиром на тенденцију укрупњавања 
банкарског тржишта у претходном пери-
оду, која се огледала у разним облицима 
статусних промена (спајања и припајања), 
обезбеђена је додатна привремена зашти-
та депонената банака које су учествовале 
у статусним променама. Наиме, у периоду 
од шест месеци након њиховог спајања 
или припајања, у случају да банка буде за-
творена, депонентима који су чували новац 
у обе банке исплатио би се целокупан из-
нос на који би имали право да спајања или 
припајања није било. 

Ради усаглашавања са Директивом Ев-
ропске уније о системима осигурања депо-
зита и јачања допунских извора финанси-
рања Фонда, максимална годишња стопа 
ванредне премије која се у току једне кален-
дарске године може наплатити повећана је 

foreign-currency reserves in foreign-cur-
rency denominated securities issued by 
the Republic of Serbia or the National 
Bank of Serbia.

To further improve and align the Serbi-
an DGS with international standards and 
the relevant EU legislation, the Deposit 
Insurance Law was amended again in Oc-
tober 2019. As a result, DIA was given the 
option to charge risk-based premiums. 
This method of premium assessment has 
been in effect in the EU since 2014 as a 
means of decreasing moral hazard and 
enhancing financial stability. 

The premium assessment base was 
harmonized with the EU 2014/49 Direc-
tive (DGSD). This means that the premium 
assessment base now includes only the 
covered deposits of individuals, entre-
preneurs, micro-entities, and SMEs (up to 
EUR 50,000) rather than the eligible de-
posit balances. In parallel, the target Fund 
base was adjusted and set to 7.5 percent 
of total covered deposits in the banking 
system. The calculation is based on ag-
gregate available DIF reserves minus any 
borrowed funds. 

Given the notable tendency of bank 
market consolidation in the previous pe-
riod in the form of mergers and acquisi-
tions, the protection of depositors whose 
banks undergo such transformations was 
increased for a limited duration by the 
2019 legal amendments. In case a bank 
fails within six months upon the merg-
er with or acquisition of another bank 
(M&A), the insured depositors who kept 
their money in both banks (or all banks, 
in case more than two participated in the 
M&A) would be entitled to the same level 
of compensation as if the M&A had not 
occurred at all.  

As a means to further DGSD trans-
position and strengthen supplementary 
funding sources, the maximum annual 
extraordinary premium rate was raised 
from 0.4 to 0.5 percent of total covered 
deposit balances in a bank. In exceptional 
cases and with the prior approval of the 
NBS, this rate may be further elevated to 
1 percent. These statutory changes were 
meant to minimize the banks’ risk appe-
tite, ensure a fairer approach to premium 
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assessment, improve the position and 
protection of depositors, boost public 
confidence in the financial system, add 
to the efficiency of the deposit guarantee 
scheme and make DIF more sustainable. 

In the negotiations about Serbia’s ac-
cession to the EU within the Negotiating 
Group 9 – Financial Services (as part of 
Cluster 2 – Internal Market), DIA is the 
highest authority for harmonization of 
Serbian legislation with the acquis com-
munautaire in the area of deposit insur-
ance, while the Ministry of Finance is the 
proponent of the laws governing the de-
posit guarantee scheme. The institution 
responsible for coordinating the entire ne-
gotiating chapter opened in 2019 is NBS. 
DIA is also represented in the Internal 
Market and Competition Sub-Committee. 

As a result of all these efforts, Serbian 
DGS is now largely harmonized with the 
EU DGSD. At the close of 2019, some of 
the major differences included the scope 
of coverage (EU DGSs protect large enti-
ties) and the coverage limit, which is cur-
rently EUR 100,000 in the European Union. 

са 0,4 на 0,5% укупних осигураних износа 
депозита у банци. Изузетно, уз претходну 
сагласност Народне банке Србије, та стопа 
може се додатно повећати до један одсто. 
Ове законске измене доприносе подсти-
цају смањења ризика у пословању банака, 
праведнијем приступу обрачуна премије, 
унапређењу положаја и заштите депонена-
та, јачању поверења у финансијски систем, 
повећању ефикасности система осигурања 
депозита и унапређењу одрживости фонда 
за осигурање депозита. 

У преговорима о приступању Републи-
ке Србије Европској унији, Агенција је, као 
члан Преговарачке групе 9 – Финансијске 
услуге (која је систематизована у оквиру 
Кластера 2 – Унутрашње тржиште), прво-
надлежна институција за праћење и усагла-
шавање домаћег законодавства с пропи-
сима ЕУ о системима осигурања депозита, 
а Министарство финансија предлагач зако-
на којим се уређује осигурање депозита. У 
2019. години отворено је преговарачко По-
главље 9 – Финансијске услуге, којим руко-
води Народна банка Србије. Агенција има 
представника и у Подобору за унутрашње 
тржиште и конкуренцију.

Систем осигурања депозита у великој 
је мери усклађен с европском Директивом. 
На крају 2019. године, неке од најважнијих 
разлика огледале су се у обухвату осигура-
них категорија (системи осигурања депози-
та у ЕУ штите и велика правна лица) и оси-
гураном износу, који у земљама чланицама 
ЕУ износи 100.000 евра. 
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Едукативне активности
Educational Activities

The effectiveness of any DGS 
depends on depositors’ awareness 
of what would happen to their money 

if their bank failed. Banks are important 
partners to DIA, not only because of their 
contributions to the Deposit Insurance 
Fund but also because they act as a 
trusted channel of communication 
with depositors. They use DIA-created 
promotional materials to raise awareness 
of DGS features and inform the depositors 
about the protection they may expect in 
case of a bank failure. 

Да би систем осигурања депозита 
био делотворан, потребно је да 
депоненти буду што боље упозна-

ти са својим правима, проистеклим из 
њега. Банке су важни партнери Агенције, 
не само због свог финансијског допри-
носа систему осигурања депозита, већ и 
као поуздан канал комуникације са де-
понентима. Помоћу промотивног и ин-
формативног материјала Агенције, банке 
упознају депоненте с карактеристикама 
система и њиховим правима происте-
клим из осигурања депозита. 

Промотивни плакат, 2007.
Promotional poster from 2007

Промотивни летак, 2018.
Promotional flyer from 2018
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DIA pays special attention to raising 
awareness of DGS among younger popu-
lations and university students. Universi-
ties often invite DIA’s staff as lecturers 
or guest speakers to explain to students 
the DGS’s role in financial stability and its 
mandate.

Агенција посебну пажњу посвећује 
едукацији студената и младих. Пред-
ставници Агенције држе предавања или 
гостују на факултетима и универзитети-
ма у Србији, упознајући студенте с уло-
гом система осигурања депозита у очу-
вању финансијске стабилности, као и са 
делокругом рада Агенције.

Предавање за студенте Београдске банкарске академије, 
2018.
Lecture for the students of the Belgrade Banking Academy (2018)

Предавање за студенте Економског факултета Универзитета 
у Београду, 2019.
Lecture for the students of the Faculty of Economics, University of 
Belgrade (2019)

Предавање за студенте Економског факултета у 
Суботици, Београд, 2016.
Lecture for the students of the Faculty of Economics in 
Subotica (Belgrade, 2016)
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Организација стручних скупова
Public Conferences

To keep up with the key developments 
and share its knowledge and 
experiences, DIA’s representatives are 

active participants in local and international 
events dedicated to deposit insurance and 
bank resolution.  

In October 2018, DIA co-hosted the 
first round-table discussions on the DGS’s 
role in preserving the stability of Serbia’s 
financial system. On the occasion of World 
Savings Day (31 October), DIA intended 
to address mainly the professionals and 
open a permanent dialogue with regula-
tory authorities, banks, and the academic 
community. Encouraged by a remarkable 
response and turnout, DIA kept hosting 
public conferences on deposit insurance, 
its development, and effect on the bank-
ing industry and the financial system as a 
whole, as well as the necessary improve-
ments. 

In 2018 and 2019, DIA, Association of 
Serbian Banks, and the Belgrade Bank-
ing Academy co-hosted round-table dis-
cussions on deposit insurance schemes. 
Both events were open to the public and 
covered by the media. 

Ради потпунијег сагледавања раз-
воја система осигурања депозита, 
представници Агенције активно 

учествују на домаћим и међународним 
стручним скуповима из области осигу-
рања депозита и санације банака.

У октобру 2018. године одржан је 
први округли сто посвећен значају сис-
тема осигурања депозита за стабилност 
финансијског система Србије. Намера 
Агенције, као једног од организатора ску-
па, била је да се поводом Светског дана 
штедње (31. октобра) обрати првенстве-
но стручној јавности и отвори контину-
ирани дијалог с регулаторним телима, 
банкама и академском заједницом. На-
ишавши на изванредан одзив, органи-
затори су из године у годину успешно 
приређивали сусрете на којима је главна 
тема била систем за осигурање депо-
зита, његов развој, утицај на банкарски 
сектор и финансијски систем уопште, као 
и начини његовог даљег унапређења. 

У 2018. и 2019. години одржана су два 
округла стола о систему осигурања де-
позита, у организацији Агенције за осигу-
рање депозита, Удружења банака Србије и 
Београдске банкарске академије. Скупови 
су били отворени за медије и јавност.

Слева надесно: др Милош Јанковић, 
председник Управног одбора, проф. 
др Хасан Ханић, члан Управног одбо-
ра, и Владимир Шарић, председник 
Одбора директора Агенције
Left to right: Miloš Janković, PhD, Chair 
of the Managing Board, Prof. Hasan 
Hanić, PhD, Member of the Managing 
Board, and Vladimir Šarić, Chair of DIA’s 
Executive Board
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Драгана Станић, вицегувернер 
НБС, проф. др Хасан Ханић, пред-
седник Управног одбора Агенције, 
Владимир Шарић председник Од-
бора директора Агенције и Вла-
димир Васић, генерални секретар  
Удружења банака Србије, 2019.
Dragana Stanić, Vice-Governor of 
NBS, Prof. Hasan Hanić, Chair of 
the Managing Board, Vladimir Šarić, 
Chair of DIA’s Executive Board and 
Vladimir Vasić, Secretary General,  
Association of Serbian Banks (2019)

Проф. др Хасан Ханић, Николај Евстра-
тенко, директор Сектора за међународну 
сарадњу руске Агенције за осигурање 
депозита, Марија Хребац, директорка хр-
ватске Државне агенције за осигурање 
штедних улога и санацију банака, Ђузепе 
Бокуци, генерални директор италијанског 
Фонда за заштиту депозита, Владимир 
Шарић  и Владимир Васић, 2019.
Prof. Hasan Hanić, Nikolai Evstratenko, 
International Cooperation Manager, State 
Corporation Deposit Insurance Agency 
(Russian Federation), Marija Hrebac, Man-
ager, State Agency for Deposit Insurance 
and Bank Rehabilitation (Croatia), Giuseppe 
Boccuzzi, Director General, Interbank  
Deposit Protection Fund (Italy), Vladimir 
Šarić and Vladimir Vasić (2019)

Радомир Костадиновић, члан Управ-
ног одбора, Небојша Анђелковић, члан 
Одбора директора, Радован Иветић, в. 
д. члана Одбора директора, и Дарко 
Стаменковић, члан Управног одбора 
Агенције, 2019. 
Radomir Kostadinović, DIA’s Managing 
Board Member, Nebojša Anđelković,  
Executive Board Member, Radovan Ivetić, 
Acting Executive Board Member, and 
Darko Stamenkovć, Managing Board 
Member (2019)
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У децембру 2019, поводом обеле-
жавања 30-годишњице оснивања Аген-
ције, у Београду је одржан међународни 
дијалог високих представника фондова 
за осигурање депозита, у организацији 
Агенције за осигурање депозита. Тема 
скупа била је „Стратешки изазови и улоге 
осигуравача депозита у будућности”.

Међу панелистима су били: Јелена 
Маквилијамс, председница америчког 
FDIC-а, Јуриј Исајев, генерални директор 
руске Државне корпорације Агенције за 
осигурање депозита, Кацунори Мику-
нија, председник IADI-ја и гувернер јапан-
ске Корпорације за осигурање депозита, 
и Тјери Дисо, председник EFDI-ја и фран-
цуског Фонда за осигурање депозита и 
реструктурирање банака. 

In December 2019, on the occasion 
of its 30th-anniversary celebration, DIA 
hosted a chair and CEO dialogue to dis-
cuss strategic challenges and roles of de-
posit insurers going forward. 

The panelists included Jelena McWil-
liams, Chair of FDIC (USA), Yuri Isaev, Di-
rector General of the State Corporation 
Deposit Insurance Agency (Russian Fed-
eration), Katsunori Mikuniya, IADI Presi-
dent and Governor of the Deposit Insur-
ance Corporation of Japan (DICJ), and 
Thierry Dissaux, EFDI Board Chair and 
Chair of the Board of the Fonds de Garan-
tie des Dépôts et de Résolution (France). 

Међународни скуп осигуравача депозита одржан у Народној банци Србије, 2019
International Conference of Deposit Insurers was held in the National Bank of Serbia (2019)

У раду су учествовали и генерални 
секретари IADI-ја и EFDI-ја, те директори 
регионалних институција за осигурање 
депозита (Албаније, Босне и Херцегови-
не, Северне Македоније, Хрватске, Црне 
Горе и Србије, као домаћина). 

The conference was attended by the 
IADI Secretary General, the EFDI Secretary 
General, and the CEOs of regional deposit 
insurers (Albania, Bosnia and Herzego-
vina, North Macedonia, Croatia, Montene-
gro, and Serbia). 
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Слева надесно: Тјери Дисо, Јелена Маквилијамс, Кацунори Микунија, Јуриј Исајев, Дејвид Вокер, генерални 
секретар IADI-ја, и Владимир Шарић
Left to right: Thierry Dissaux, Jelena McWilliams, Katsunori Mikuniya, Yuri Isaev, David Walker (Secretary Gen-
eral, IADI) and Vladimir Šarić
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Заштита инвеститора
Investor Protection

Preserving financial stability in the coun-
try is among the DIA’s primary goals. 
Besides the bank deposit protection 

provided via the deposit guarantee scheme, 
DIA is also trusted with the mandate of the 
Investor Compensation Fund administrator. 
The Fund protects non-professional retail 
investors in the capital market. This statu-
tory scheme aims to reinforce public confi-
dence in the safety of investments, which is 
an important pre-condition for the efficient 
financial system performance and further 
development of the capital market in Serbia.

Investor Compensation Fund (ICF) was 
created in compliance with the Law on the 
Capital Market, which designated DIA as 
the ICF administrator. The Serbian investor 
protection scheme, licensed by the Securi-
ties Commission, was established on 23 
July 2012. Its role is to ensure better protec-
tion of investors, a fairer, more efficient, and 
more transparent market, and a lower sys-
temic risk to the capital market. 

The ICF purpose is to protect the clients 
of the Fund members, namely individuals 
and legal entities not considered profes-
sional investors, whose money or financial 
instruments would be at risk in case: 

-  an ICF member goes out of business or
- the Securities Commission determines 

that an ICF member is unable to meet its due 
obligations to clients - to return their money 
and financial instruments - and such condi-
tions are unlikely to change significantly any 
time soon. 

The compensation limit is EUR 20,000 in 
dinar equivalent per ICF client. The protec-
tion covers the unreturned cash in dinars 
only and the financial instruments in all cur-
rencies.  

Membership in ICF is mandatory for:
- investment firms - providers of portfo-

lio management and financial instrument 
administration services to their clients, in-

Један од основних циљева Агенције 
за осигурање депозита јесте очу-
вање стабилности финансијског 

система у земљи. Поред заштите депо-
нената банака, која је обезбеђена систе-
мом за осигурање депозита, Агенцији је, 
у складу са Законом о Агенцији за оси-
гурање депозита, поверен и мандат ор-
ганизатора Фонда за заштиту инвестито-
ра. Тај фонд штити учеснике на тржишту 
капитала који нису професионални инве-
ститори. Овај институционални систем 
доприноси јачању поверења јавности у 
сигурност улагања, што представља ва-
жан аспект ефикасног функционисања 
финансијског система и даљег развоја 
тржишта капитала у Републици Србији.

Фонд за заштиту инвеститора форми-
ран је на основу Закона о тржишту капи-
тала, којим је Агенција за осигурање депо-
зита именована за организатора Фонда. 
Решењем Комисије за хартије од вредно-
сти о давању дозволе за обављање делат-
ности организатора Фонда од 23. јула 2012. 
године, успостављен је систем заштите 
инвеститора у Републици Србији, чиме је 
обезбеђена већа заштита инвеститора, 
праведније, ефикасније и транспарентније 
тржиште и смањен системски ризик на тр-
жишту капитала.  

Сврха Фонда је заштита клијената чла-
нова Фонда, тачније физичких и правних 
лица која се не сматрају професионалним 
инвеститорима, а чија су средства или фи-
нансијски инструменти изложени ризику у 
случају:

-  када је над чланом Фонда отворен 
стечајни поступак, или

-  када Комисија за хартије од вредно-
сти утврди да члан Фонда није у могућно-
сти да испуни своје доспеле обавезе према 
клијентима, укључујући новчана средства 
која дугује клијентима и финансијске ин-
струменте које држи за рачун клијената, а 
не постоје изгледи да ће се те околности у 
догледно време битно изменити. 
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Потраживања клијената члана Фонда 
осигурана су до износа од 20.000 евра у 
динарској противвредности по клијенту 
члана Фонда и обухватају новчана потра-
живања у динарима и потраживања за по-
враћај финансијских инструмената клијен-
та, независно од валуте.

Чланство у Фонду обавезно је за:
- инвестициона друштва која обављају 

услуге управљања портфељом и услуге чу-
вања и администрирања финансијских ин-
струмената за рачун клијената, укључујући 
чување инструмената и са тим повезане 
услуге, као што је администрирање новча-
ним средствима и колатералом;

- кредитне институције које обављају 
услуге чувања и администрирања финан-
сијских инструмената за рачун клијената, 
укључујући чување инструмената и с тим 
повезане услуге, као што је администри-
рање новчаним средствима и колатера-
лом;

- друштва за управљање када пружају 
услуге управљања портфељом за клијенте 
који нису инвестициони фондови, као и ка-
да су овлашћена да држе новчана средст-
ва и финансијске инструменте клијената.

Крајем 2019. године, Фонд за заштиту 
инвеститора имао је 35 чланова, и то: 14 
брокерско-дилерских друштава (40%), 13 
банака (37%) и осам овлашћених банака 
(23%).

Фонд се првенствено финансира упла-
тама доприноса својих чланова (иницијал-
ни и редовни допринос), као и од потражи-
вања наплаћених у стечајним поступцима 
над чланом Фонда и приходима од ула-
гања средстава Фонда. 

Средства Фонда улажу се у финан-
сијске инструменте које издаје Република 
Србија или Народна банка Србије, дужнич-
ке хартије од вредности за које гарантује 
Република и друге финансијске инстру-
менте који доносе приход, уз одобрење Ко-
мисије за хартије од вредности. Средства 
Фонда су бесповратна и служе искључиво 
за исплату заштићених потраживања.

Први осигурани случај наступио је 2014. 
године, а пријављена заштићена потражи-
вања измирена су у законском року. Сред-
ствима Фонда за заштиту инвеститора 
до сада су обештећени клијенти два чла-
на Фонда (банке и брокерско-дилерског 
друштва) који су престали да обављају де-
латности обухваћене системом заштите 
инвеститора. 

cluding safe-keeping of instruments and re-
lated services, such as cash and collateral 
administration,

- credit institutions that provide financial 
instruments safe-keeping and administra-
tion services to their clients, including the 
safe-keeping of instruments and related 
services, such as cash and collateral admin-
istration,

- management firms authorized to keep 
their clients’ cash and financial instruments 
and provide portfolio management services 
to their clients, except investment funds.

At the end of 2019, ICF had 35 members, 
namely, 14 broker-dealers (40 percent), 13 
banks (37 percent), and 8 authorized banks 
(23 percent). 

The primary source of ICF financing is 
the contributions paid by its members (ini-
tial and regular contributions). Some reve-
nue is also generated from recoveries from 
bankrupt ICF member estates and the return 
on investment of the ICF reserves.  

ICF reserves are invested in the financial 
instruments issued by the Republic of Ser-
bia or the National Bank of Serbia, sovereign 
bond-backed securities, or other profitable 
financial instruments approved by the Se-
curities Commission. ICF reserves can be 
used only for compensation payments to 
protected retail investors. 

The first insured event occurred in 2014. 
All protected investors who submitted their 
claims to DIA were recompensed within the 
legal time limit. So far, ICF has paid compen-
sations to the clients of two ICF members 
(a bank and a broker-dealer) who stopped 
performing the business activities covered 
by the investor protection scheme.
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Агенција је, заједно с Министарством 
финансија, Комисијом за хартије вред-
ности, Централним регистром, депоом и 
клирингом хартија од вредности, те Бео-
градском берзом учествовала у изради 
новог Закона о тржишту капитала, који 
треба да допринесе повећању ефикас-
ности и делотворности овог институци-
оналног система заштите.

Од оснивања Фонда, унапређена је 
информатичка подршка обављању по-
слова заштите инвеститора. Имплемен-
тацијом нових апликација за пријем и 
обраду месечних извештаја чланова 
Фонда и обрачуна доприноса Фонду за 
заштиту инвеститора подржан је целоку-
пан процес, од пријема, обраде и обрачу-
на доприноса до пријава потраживања и 
исплате заштићених потраживања клије-
ната, уколико наступи осигурани случај.

In cooperation with the Ministry of 
Finance, the Securities Commission, the 
Central Securities Depository and Clear-
ing House, and the Belgrade Stock Ex-
change, DIA contributed to drafting the 
new Law on the Capital Market, which is 
meant to help increase the efficiency and 
effectiveness of this institutional protec-
tion scheme.

The IT support to investor protection 
activities has constantly been developed 
since the ICF establishment. New appli-
cations facilitate the receipt and process-
ing of monthly reports submitted by the 
ICF members, contribution assessment, 
claim submission, and, ultimately, pay-
ment of compensations to retail investors 
in case the insured event occurs.

Обрачунати редовни тромесечни допринос чланова Фонда 2013–2019. (у динарима)
Assessed quarterly contribution of the ICF members from 2013 to 2019 (in RSD)
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Before a bank or an insurance compa-
ny goes out of business, the National 
Bank of Serbia must first determine 

that all statutory requirements are met to 
withdraw its operating license. A compe-
tent court can then decide to open the in-
solvency proceeding. The authorities in the 
process include the insolvency judge, the 
insolvency administrator, and the commit-
tee of creditors. DIA handles all insolven-
cies of financial institutions. In its capacity 
of the bankruptcy or liquidation administra-
tor, DIA forms estates, which consist of the 
debtors’ movable and immovable property, 
shares and interests in other legal entities, 
unpaid claims, and cash on hand. The ad-
ministrator sells or otherwise liquidates the 
debtor’s property and uses the proceeds to 
pay the creditors in the order specified by 
the law (“priority ranks”).   

Bankruptcy is instituted when the debt-
or’s obligations exceed the value of its 
property. Dividends are distributed to credi-
tors by their priority rank on a pari passu 
basis. Creditors whose deposits are in-
sured in conformity with the Deposit Insur-
ance Law are given priority, followed by the 
public revenue claims, NBS claims, claims 
of other creditors, and, finally, claims of 
creditors who are also the bank sharehold-
ers, excluding the claims arising from the 
share capital. 

Unlike bankruptcy, liquidation involves 
full payment of all creditors with admissible 
claims. When all creditors have been com-
pensated, any surplus money or property 
is transferred to shareholders. At any time 
during the liquidation proceedings, if the 
liquidator realizes that the debtor’s prop-
erty would not suffice to repay all creditors 

Стечај и ликвидација финансијских 
организација
Bankruptcy and Liquidation of Financial 
Organizations

Над банком или друштвом за осигу-
рање поступак стечаја отвара се 
онда када Народна банка Србије 

утврди да су се за то испунили услови 
и одузме дозволу за рад, а надлежни 
суд донесе одлуку о покретању стечај-
ног поступка. Органи поступка стечаја 
су: стечајни судија, стечајни управник и 
одбор поверилаца. Као стечајни управ-
ник, Агенција образује стечајну масу која 
садржи непокретну и покретну имовину 
дужника, његове акције и оснивачке уде-
ле у другим правним лицима, ненаплаће-
на потраживања од правних и физичких 
лица, као и затечену готовину. Током по-
ступка продаје, или на други начин, она 
уновчава имовину дужника, а од оства-
рених прилива намирује повериоце зако-
ном прописаним редоследом приорите-
та („исплатни редови”). 

 У стечајном поступку, обавезе дуж-
ника превазилазе вредност имовине 
којом се обештећују повериоци. Због 
тога се њихова потраживања намирују 
по приоритетима, водећи рачуна да сви 
повериоци у истом исплатном реду буду 
исплаћени у једнаком проценту. Приори-
тет се даје повериоцима чији су депози-
ти осигурани у складу са законом којим 
се уређује осигурање депозита, након 
чега следе потраживања по основу јав-
них прихода, потраживања НБС, потра-
живања осталих поверилаца и, на крају, 
потраживања поверилаца који су и ак-
ционари банке, изузев потраживања по 
основу оснивачког капитала.

За разлику од стечаја, ликвидација 
подразумева потпуно намирење свих по-
верилаца, чија су потраживања утврђена 
као основана. Након исплате свих по-
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верилаца, вишак ликвидационе масе 
преноси се акционарима. Током спро-
вођења ликвидационог поступка над 
појединим банкама, када ликвидациони 
управник процени да је целокупна имо-
вина дужника недовољна за намирење 
свих поверилаца, може се предложити 
отварање стечајног поступка. 

Агенција, као стечајни/ликвидациони 
управник, поступа у складу са Законом 
о стечају и Законом о стечају и ликвида-
цији банака и друштава за осигурање. У 
циљу најповољнијег колективног нами-
рења поверилаца остваривањем највеће 
могуће вредности од уновчења имовине 
дужника, Агенција: формира стечајну/
ликвидациону масу; испитује пријаве 
потраживања и на рочиштима се изја-
шњава о њиховој основаности и висини; 
наплаћује потраживања од дужника бан-
ке или друштва за осигурање и уновчава 
његову имовину; предлаже нацрт деобе 
ради исплате поверилаца; представља 
дужника пред судовима и другим над-
лежним органима и предузима правне 
радње у циљу успешног вођења и окон-
чања парница које су у току. 

Ради ефикаснијег управљања поступ-
цима у својој надлежности, Агенција у 
свим банкама и друштвима за осигу-
рање у стечају или ликвидацији именује 
поверенике, који предлажу и оперативно 
спроводе одлуке с којима се Агенција са-
гласи. 

Надлежност за управљање стечајним 
и ликвидационим поступцима у банкама 
и другим финансијским организација-
ма Агенција је преузела 2001. године, у 
складу са изменама и допунама Закона 
о санацији, стечају и ликвидацији бана-
ка и Закона о Агенцији федерације за 
осигурање депозита и санацију банака. 
Законске измене представљале су део 
процеса реструктурирања банкарског и 
финансијског система који је дефинисан 
Стратегијом НБЈ и неопходан услов и по-
лазну тачку за спровођење привредне 
реформе у земљи.

Непосредно по ступању на снагу 
измена закона, крајем октобра 2001. 
године покренути су први стечајни и 
ликвидациони поступци над банкама. 
Организована је и исплата осигураних 
депозита грађана.

in full, they may file for opening bankruptcy 
case. 

In its capacity as the bankruptcy and liq-
uidation administrator, DIA acts in accord-
ance with the Insolvency Law and the Law 
on Bankruptcy and Liquidation of Banks 
and Insurance Companies. To maximize 
the collective satisfaction of creditors from 
the proceeds of the debtor’s property, DIA 
forms the bankruptcy or liquidation estate, 
reviews the filed proofs of debt and evalu-
ates their merit and claimed balances at 
the court hearings, pursues recoveries from 
borrowers, liquidates the insolvent debtor’s 
property, proposes plans for distribution of 
dividends to creditors, represents the debtor 
before courts and other competent authori-
ties, and takes all necessary legal steps to 
successfully conduct and complete the on-
going litigations.  

DIA appoints its trustees in each insol-
vent bank or insurance company to make 
sure all processes under its purview are 
managed as efficiently as possible. The 
trustees propose and implement the deci-
sions approved by DIA. 

The responsibility for handling bankrupt-
cy and liquidation cases in banks and other 
financial organizations was first granted to 
DIA in 2001 by virtue of the amended Law 
on Rehabilitation, Bankruptcy and Liquida-
tion of Banks and the Law on the Federal 
Agency for Deposit Insurance and Bank Re-
habilitation. These legal amendments were 
a part of the banking and financial system 
restructuring process, as defined by the NBY 
Strategy. They were also the main require-
ment and a starting point for the general 
overhaul of the national economy. 

Shortly after the amendments took ef-
fect, in October 2001, the first bankruptcy 
and liquidation proceedings in failed banks 
were initiated. DIA also repaid insured de-
posits to individuals.
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Акција Југобанке 
Jugobanka share 

Већ на почетку 2002. године, отво-
рен је стечајни поступак над четири та-
да највеће банке у Србији: Београдском 
банком, Беобанком, Инвестбанком и Ју-
гобанком. С обзиром на то да су надлеж-
ни државни органи тек у децембру 2001. 
године постигли сагласност о неизбеж-
ности стечаја тих банака, свеобухватна 
припрема обављена је у веома кратком 
року. Истовремено је организована ис-
плата обавеза тих банака према станов-
ништву (свих депозита осим старе де-
визне штедње), буџетским корисницима 
средстава, амбасадама и привреди. 

На дан отварања стечаја, четири ве-
лике банке имале су потраживања од 
око 2.300 дужника, у укупном износу од 
9,5 милијарди евра. Највећи дужници, 
међутим, налазили су се у процесу ре-
структурирања и тендерској приватиза-
цији, те их је од принудне наплате штитио 
Меморандум о разумевању између Аген-
ције за осигурање депозита и Агенције 
за приватизацију. На основу Уредбе о на-
чину и условима за измиривање обавеза 
одређених правних лица према банкама 
у стечају чији је стечајни управник Аген-
ција, која је донета 2003. године, Аген-
ција је с предузећима која су дужници 
банака у стечају закључивала уговоре о 
намирењу банке у стечају као повериоца 
кроз део купопродајне цене остварене 
у поступку приватизације, и то у висини 
која је сразмерна уделу потраживања 
банке у укупним обавезама дужника. Са-
мо у стечајним поступцима над четири 
велике банке поднето је више од 13.500 
пријава потраживања.

At the very beginning of 2002, the four 
largest banks in the Serbian market at the 
time (Beogradska banka, Beobanka, Invest-
banka and Jugobanka) went bankrupt on 
the same day. It was only in December 2001 
that the authorities agreed these banks 
faced imminent failure and that bankruptcy 
was unavoidable. Preparations for the bank-
ruptcy process were, therefore, relatively 
short. Reimbursement of insured deposi-
tors was organized in parallel (all deposits 
except the old foreign-currency savings 
were repaid). DIA also reimbursed the Gov-
ernment budget fund users, foreign embas-
sies, and corporate depositors. 

On the day the four banks went bank-
rupt, their total claim from around 2,300 
borrowers was EUR 9.5 billion. However, 
their largest borrowers were undergoing re-
structuring and privatization in competitive 
public processes. Therefore, a Memoran-
dum of Understanding between DIA and the 
Privatization Agency protected them from 
debt enforcement. Pursuant to the 2003  
Decree on the Manner and Conditions for 
Settling the Obligations of Some Legal Enti-
ties to Bankrupt Banks Administered by DIA, 
agreements were concluded with corporate 
borrowers to settle their debts to bankrupt 
banks from the privatization proceeds in 
proportion to the share of the bank’s claims 
in the debtor’s total obligations. More than 
13,500 claims were filed in the bankruptcy 
proceedings in the four large banks alone.
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Акцијe Инвестбанке  
Investbanka shares

Током 2003. године, процењена је 
вредност акцијског капитала банака у 
стечају у другим правним лицима. Аген-
ција је у почетку продавала те акције ме-
тодом јавног тендера, понудивши прет-
ходно откуп осталим акционарима који 
су имали право прече куповине. У окто-
бру 2003. године, међутим, применом За-
кона о тржишту хартија од вредности и 
других финансијских инструмената, трго-
вина акција ограничена је на берзу. Аген-
ција надаље уписује акције у власништву 
банака у стечају у Централни регистар 
хартија од вредности и берзи подноси 
проспект са захтевом за стављање ак-
ција на слободно берзанско тржиште, на-
стављајући на тај начин да продаје уделе 
банака у предузећима. 

У 2003. години, почела је исплата по-
верилаца првог исплатног реда четири 
велике банке, и то: Републике Србије по 
основу старе девизне штедње, Поштанс-
ке штедионице по основу исплате депо-
зита грађана и Министарства финансија 
и економије по основу платног промета 
грађана.

Половином 2005, спроведена је први

In 2003, the value of the bankrupt 
banks’ share capital in other legal entities 
was appraised. In the beginning, DIA sold 
these assets in public tendering process-
es, having offered the same shares pre-
viously to the shareholders with the pre-
emptive right. In October 2003, however, 
all share trade was limited to the stock 
exchange by the Law on Market for Se-
curities and Other Financial Instruments. 
From then on, DIA registered the shares 
held by bankrupt banks with the securi-
ties register and delivered the prospectus 
to the stock exchange to have the shares 
listed and freely traded in the market. The 
share trade was thus resumed. 

Creditors of the first priority rank start-
ed receiving their dividends from the four 
large banks in 2003, namely: the Republic 
of Serbia on account of old foreign-curren-
cy savings, Banka Poštanska štedionica 
on account of depositor reimbursement, 
and the Ministry of Finance and Economy 
on account of retail payment transac-
tions.

In mid-2005, the NPLs of bankrupt 
banks were first sold by public tenders. 
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пут и тендерска продаја проблематичних 
потраживања банака у стечају. Ради се о 
потраживањима веома слабог квалите-
та, махом од домаћих предузећа која су 
и сама била у стечају. 

До јула 2005, поступак стечаја и лик-
видације банака био је регулисан Зако-
ном о санацији, стечају и ликвидацији 
банака, а примењивале су се и поједине 
одредбе Закона о стечајном поступку. 
Изменама Закона о стечају и ликвида-
цији банака и друштава за осигурање, 
од јула 2005, Агенција је добила и функ-
цију стечајног/ликвидационог управни-
ка друштава за осигурање. Исте године, 
преузела је надлежност над 14 друшта-
ва за осигурање над којима су ликвида-

Број финансијских институција у стечају или ликвидацији у надлежности Агенције од 
2001. до 2019. године
Number of Financial Institutions in Bankruptcy or Liquidation under DIA’s Purview between 
2001 and 2019

These NPLs were of inferior quality as the 
portfolio mostly consisted of loans to lo-
cal companies, themselves bankrupt.

Until July 2005, bankruptcy and liqui-
dation proceedings in banks were gov-
erned by the Law on Bank Rehabilitation, 
Bankruptcy and Liquidation, and some 
provisions of the Insolvency Proceedings 
Law.  The 2005 amendments to the Law 
on Bankruptcy and Liquidation of Banks 
and Insurance Companies granted DIA an-
other role – that of insurance companies’ 
bankruptcy or liquidation administrator. 
The same year, DIA took over the insol-
vency processes in 14 insurance compa-
nies, which started in 2004 or 2005.

According to the 2015 Law on Bank-

Банке
Banks

Осигуравајућа друштва 
Insurance companies

Штедно-кредитне задруге
Savings and loan cooperatives
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циони поступци отворени током 2004. и 
2005. године.

У 2015. години донет је нови Закон о 
стечају и ликвидацији банака и друшта-
ва за осигурање којим је предвиђено да 
се у попису имовине и почетном стечај-
ном билансу вредност имовине исказује 
и у ликвидационој, а не само књиговод-
ственој вредности, а процену ликвида-
ционе вредности имовине врши овла-
шћени судски вештак или лиценцирани 
овлашћени ревизор. На основу процене 
наплативости потраживања, у књиго-
водственој евиденцији стечајног дуж-
ника врши се отпис, односно умањење 
потраживања према дужницима, у скла-
ду с Међународним стандардима фи-
нансијског извештавања. Први пут је 
Законом уведена обавеза Агенције да 
извештај о стању стечајне масе и току 
поступка стечаја квартално ажурира и 
објављује на свом веб-сајту.

До краја 2019, Агенција је окончала 
стечајне/ликвидационе поступке над 
16 банака, 12 друштава за осигурање и 
четири штедно-кредитне организације. 
Управљала је и стечајним или ликвида-
ционим масама још шест финансијских 
институција. У току су били поступци 
над 21 банком, три друштва за осигу-
рање и једном штедно-кредитном орга-
низацијом. 

Откада је спровођење стечајних/лик-
видационих поступака у надлежности 
Агенције (2001), до 31. децембра 2019. 
повериоцима је исплаћено 74,89 ми-
лијарди динара, односно 695,7 милиона 
евра. Од укупних исплата повериоцима, 
80,72% исплата односи се на повериоце 
четири велике банке.

На крају 2019. године, укупна имови-
на, односно стечајна/ликвидациона ма-
са финансијских институција у надлеж-
ности Агенције, исказана по номиналној 
вредности, износила је 407,66 милијар-
ди динара (3,47 милијарди евра). 

У намери да смањи ниво проблема-
тичних кредита који су од наступања 
светске економске и финансијске кри-
зе стално расли и постали потенцијал-

ruptcy and Liquidation of Banks and In-
surance Companies, both liquidation and 
book value of assets and property must 
be included in the inventory list and the 
opening balance sheet of bankrupt fi-
nancial organizations. The liquidation 
value is determined by an approved court 
appraiser or a certified auditor. In addi-
tion, all claims from debtors in bankrupt 
banks’ books must be reduced or written 
off completely on the basis of their esti-
mated recoverability, as per International 
Financial Reporting Standards. DIA was 
also required to post quarterly bankruptcy 
estate reports and progress reports for all 
banks and insurance companies in bank-
ruptcy or liquidation on its website.

As at the end of 2019, DIA completed 
bankruptcy/liquidation proceedings in 16 
banks, 12 insurance companies, and four 
savings and loan organizations. In addi-
tion, it administered the bankruptcy or liq-
uidation estates of another six financial 
institutions. Twenty-one banks were still 
in the bankruptcy regime, along with three 
insurance companies and one savings 
and loan organization. 

From 2001, when DIA became respon-
sible for bankruptcies and liquidations, to 
31 December 2019, creditors were paid a 
total of RSD 74.89 billion (EUR 695.7 mil-
lion), out of which 80.72 percent of divi-
dends were remitted to the creditors of 
the four large banks. 

At the end of 2019, the aggregate 
nominal value of the bankruptcy/ liqui-
dation estates of financial organizations 
administered by the DIA was RSD 407.66 
billion (EUR 3.47 billion). 

Since the onset of the global econom-
ic and financial crisis, the volume of NPLs 
kept growing and eventually became the 
potential source of systemic risk. To keep 
them in check, the Government imple-
mented the 2015 NPL Resolution Strategy 
and adopted the NPL Resolution Program 
for 2018-2020. This document foresaw 
the sale of NPLs under DIA’s management. 
It allowed a combined sale of loans within 
both portfolios (Government-owned and 
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ни извор системског ризика, Влада је, 
након успешне реализације Стратегије 
за решавање проблематичних креди-
та из 2015. године, донела Програм за 
решавање проблематичних кредита 
за период 2018–2020. године, којим је 
предвидела и продају проблематичних 
потраживања којима управља Аген-
ција. Програмом је омогућена комби-
нована продаја потраживања из оба 
портфеља (државе и банака у стечају), 
како би се превазишао проблем напла-
те проблематичних потраживања. Ре-
шавањем тих потраживања, значајан 
број дужника добија могућност да се 
реструктурира, реактивира и ревитали-
зује, односно да се њихови производни 
погони и друге имовинске целине брже 
оспособе за нормално функционисање 
и ставе у профитабилну експлоатацију. 
С друге стране, од прихода од продаје 
потраживања исплаћују се ликвидна 
средства повериоцима банака у стечају, 
што отвара нове могућности за улагања 
у пословне активности на здравим 
основама. На тај начин, поспешује се  
свеукупна динамика раста и развоја 
привреде уопште. Спровођење поступ-
ка продаје портфеља проблематичних 
потраживања којим Агенција управља у 
име и за рачун Републике Србије и пор-
тфеља банака у стечају у којима Агенција 
врши функцију стечајног управника био 
је један од реформских циљева програ-
ма Инструмент координације политика, 
који је Република Србија закључила са 
ММФ-ом средином 2018. године.

У периоду 2019–2021, Агенција је, у 
сарадњи с Министарством финансија, 
креирала и огласила продају два ком-
бинована пакета потраживања државе 
и банака у стечају. У пакетима су обје-
дињене одређене групе дужника и пла-
смана, како би били што атрактивнији 
за потенцијалне инвеститоре. Трошко-
ви спровођења поступка на тај начин 
нижи су него да су вршена појединачна 
уступања. За Агенцију, као уступиоца 
потраживања, важно је што на тај начин 
ефикасније ослобађа и уновчава имови-

loans of bankrupt banks to borrowers) in 
an attempt to overcome the problem of 
their recovery. By resolving these NPLs, a 
significant number of debtors would be-
come eligible for restructuring, reactiva-
tion, and revitalization, while their produc-
tion facilities and other property would 
become operable quicker, and their profit-
able exploitation would become possible. 
On the other hand, the NPL sale proceeds 
would be used for paying dividends to 
creditors, which could open new possibili-
ties for investment in business with sta-
ble prospects. This is expected to speed 
up economic growth and development in 
general. 

The sale of NPLs owned by the Re-
public of Serbia and bankrupt banks, all 
of which are managed by DIA, was one of 
the reform goals listed in the Policy Co-
ordination Instrument concluded between 
the Republic of Serbia and IMF in 2018.

Between 2019 and 2021, in cooperation 
with the Ministry of Finance, DIA pooled 
together and announced for sale two 
combined clusters of NPLs owned by 
the state and the bankrupt banks. These 
clusters integrated certain groups of 
debtors and loans to make them as 
attractive as possible to prospective 
investors. Also, this method made the 
cost of sale lower than by offering each 
NPL to the market one by one. From the 
point of view of DIA, as the assignor of 
the NPLs, it was important to achieve a 
more efficient release and liquidation 
of the assets burdened with different 
problems, to transfer the proceeds to the 
state and creditors, and accelerate the 
bank bankruptcy proceedings at the same 
time. 

Two combined clusters of NPLs 
were assigned (sold) in the respective 
public bidding processes. These sales 
decreased the total nominal value of 
the combined portfolio managed by 
DIA by around EUR 2 billion (almost 30 
percent of the total nominal value of the 
combined portfolio as at 30 June 2018). 
The clusters comprised the NPLs owned 
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ну оптерећену различитим проблемима, 
ефективни новац исплаћује држави и 
повериоцима, те убрзава реализацију 
стечајних поступака над банкама.

Спроведена су два поступка усту-
пања уз накнаду комбинованих паке-
та потраживања прикупљањем јавних 
понуда. Реализованим поступцима је 
укупна номинална вредност комбинова-
ног портфеља којим Агенција управља 
смањена за око две милијарде евра (го-
тово 30% од укупне номиналне вредно-
сти комбинованог портфеља на дан 30. 
јуна 2018). Пакети су садржали потра-
живања државе и осам банака у стечају. 
Поступци су били јавни и транспарент-
ни, с већим бројем понуђача. Најуспеш-
нији понуђачи биле су професионалне 
куће специјализоване за наплату про-
блематичних потраживања.

by the state and eight bankrupt banks. The 
assignment procedures were public and 
transparent and participated by a large 
number of bidders. The most successful 
bidders were professional companies 
which specialize in NPL recovery. 
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Наплата потраживања у име и за 
рачун државе
Asset Recovery on Behalf and for the 
Benefit of the State

Since 2004, DIA has collected receiv-
ables on behalf and for the benefit 
of the Republic of Serbia and the 

Autonomous Province of Vojvodina. The 
legal pre-requisite for this part of the DIA’s 
mandate is contained in Art. 9 of the 2005 
Deposit Insurance Agency Law, accord-
ing to which the Government may adopt a 
regulation at the proposal of the National 
Bank of Serbia, by which DIA may be re-
quired to cover potential losses of banks; 
assume, buy or otherwise acquire bad as-
sets; manage such bad assets and sell 
them.

DIA was authorized to purchase fully 
provisioned impaired loans from banks 
ahead of the sale of the state-owned in-
terest and take all necessary actions to 
collect the outstanding balances from 
borrowers. 

DIA thus assumed NPLs from six banks 
(Jubanka, Vojvođanska banka, Niška ban-
ka, Novosadska banka, Kontinental banka 
and Privredna banka Pančevo), which 
were then successfully privatized and re-
structured.  

The largest portion of the NPL portfo-
lio managed by DIA consists of the receiv-
ables based on the obligations assumed 
in accordance with the Law on Mutual 
Rights and Obligations of the Republic of 
Serbia and Bankrupt Banks on the Basis 
of Foreign Loans. They mostly relate to 
the Paris and London clubs of creditors, 
but also include the claims of the IBRD, 
Export-Import Bank of China, the Council 
of Europe Development Bank, and other 
foreign creditors. 

Од 2004. године, Агенција наплаћује 
потраживања у име и за рачун Ре-
публике Србије и АП Војводине. 

Законски основ за ту надлежност сад-
ржан је у члану 9 Закона о Агенцији за 
осигурање депозита из 2005. године, 
у ком је наведено да Агенција, у скла-
ду с актом Владе донетим на предлог 
Народне банке Србије, може: покрити 
потенцијалне губитке банака, преузети, 
купити или на други начин стећи лошу 
активу, као и управљати лошом акти-
вом и продати је.

Агенција је овлашћена да у име и 
за рачун државе откупи у целости ре-
зервисана потраживања од банака пре 
продаје њихових акција у државном 
власништву и да предузме све потребне 
радње за њихову наплату. 

Агенција је по том основу преузела 
проблематичну активу од шест бана-
ка (Јубанка, Војвођанска банка, Нишка 
банка, Новосадска банка, Континентал 
банка и Привредна банка Панчево), које 
су потом успешно приватизоване или 
реструктуриране. 

Највећи део портфеља којим Аген-
ција управља представљају потражи-
вања по основу обавеза преузетих по 
Закону о регулисању односа Републике 
Србије и банака у стечају по основу пре-
узетих иностраних кредита односно зај-
мова. Углавном се односе на Париски и 
Лондонски клуб поверилаца али има и 
потраживања Међународне банке за об-
нову и развој, Кинеске извозно-увозне 
банке, Развојне банке Савета Европе и 
других иноповерилаца.
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Осим тога, Агенција је 2012. преузела 
и део проблематичне имовине Развојне 
банке Војводине. 

У децембру 2014, Српска банка пренела 
је на Агенцију своју лошу активу, коју Аген-
ција наплаћује у име и за рачун Републике 
Србије.

У марту 2018, Југобанка Југбанка Ко-
совска Митровица пренела је потражи-
вања према крајњим дужницима с те-
риторије Косова и Метохије, по основу 
одобрених кредита из средстава Париског 
и Лондонског клуба поверилаца на Репу-
блику Србију и обавезала се да потпише 
појединачне уговоре о преносу потражи-
вања с Агенцијом за осигурање депозита.

По одбитку судских и других стварних 
трошкова и сопствене накнаде, Агенција 
сва наплаћена средства уплаћује у буџет 
Републике Србије, односно буџет АП Војво-
дине. 

Од 2010. до краја 2019. године, напла-
том потраживања у име и за рачун државе 
остварен је приход за буџет Републике Ср-
бије у укупном износу већем од 370 мили-
она евра.

In 2012, DIA also took over a portion of 
NPLs from Razvojna banka Vojvodine. 

In December 2014, Srpska banka trans-
ferred its bad assets to DIA for collection 
on behalf and for the benefit of the Repub-
lic of Serbia.

In March 2018, the Republic of Serbia 
assumed the claims of Jugobanka Jugban-
ka Kosovska Mitrovica from the end debt-
ors located in Kosovo and Metohija, arising 
from the loans extended by the Paris and 
London clubs of creditors. The bank com-
mitted to signing contracts on transfer of 
receivables with DIA for each loan. 

After deducting legal and other expens-
es incurred and retaining its fee, DIA pays 
all proceeds to the respective budgets of 
the Republic of Serbia and the AP of Vojvo-
dina. 

From 2010 to the end of 2019, the total 
collection proceeds transferred by DIA to 
the Government budget exceeded EUR 370 
million.
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САРАДЊА 
СА ДРУГИМ 
ИНСТИТУЦИЈАМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

COOPERATION 
WITH OTHER 
INSTITUTIONS AND 
ORGANIZATIONS
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Сарадња с институцијама у 
Републици Србији
Cooperation with Institutions in the 
Republic of Serbia

To ensure an efficient discharge of its 
mandate, DIA closely cooperates with 
the Government of the Republic of 

Serbia, the National Bank of Serbia, the Se-
curities Commission, the Chamber of Com-
merce and Industry of Serbia, and other in-
stitutions. 

DIA has been a member of the Financial 
Stability Committee since 2013. The Com-
mittee was created by an agreement with 
the Government of the Republic of Serbia, 
the National Bank of Serbia, and the Secu-
rities Commission. This coordination and 
consultative body was formed to enhance 
cooperation among parties, policy harmoni-
zation, and timely and efficient exchange of 
data and information concerning financial 
stability in order to strengthen and safe-
guard the stability of the national economy.

Ради ефикаснијег обављања послова 
из своје надлежности, Агенција раз-
вија непосредну сарадњу са Владом 

Републике Србије, Народном банком Ср-
бије, Комисијом за хартије од вредности, 
Привредном комором Србије и другим 
институцијама.

Од 2013. године, Агенција је члан Ко-
митета за финансијску стабилност, који 
је образован споразумом с Владом Репу-
блике Србије, Народном банком Србије и 
Комисијом за хартије од вредности. Реч 
је о координационом и саветодавном те-
лу, формираном ради јачања међусобне 
сарадње, усклађивања политика и мера 
и благовремене и ефикасније размене 
података и информација у области фи-
нансијске стабилности, што треба да до-
принесе јачању и очувању стабилности на-
ционалне економије.

Извод из Споразума о Комитету за финансијску 
стабилност
Excerpt from the Financial Stability Committee 
Agreement
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У августу 2006. године, с Народном 
банком Србије закључен је Меморандум 
о разумевању, који се односи на непо-
средну сарадњу и размену информација 
у вези с осигурањем депозита. Анекс Ме-
морандума закључен је 2009. године.

Године 2015, две институције закљу-
чиле су Споразум о сарадњи и међусоб-
ној размени информација и података, а 
Анекс тог Споразума потписан је у но-
вембру 2019. године. Закључењем Спо-
разума о сарадњи, Меморандум о раз-
умевању из 2006. престао је да важи. 

Циљ Споразума је унапређење са-
радње на размени података и информа-
ција који се односе на банке и осигурање 

In August 2006, a Memorandum of Un-
derstanding was concluded with the Na-
tional Bank of Serbia to regulate bilateral 
cooperation and information exchange in 
the field of deposit insurance. The MoU 
was amended in 2009.  

This MoU was repealed when the two 
institutions signed a new Agreement on 
Cooperation and Exchange of Information 
and Data in 2015. It was amended in No-
vember 2019. 

The Agreement aims to promote co-
operation in the exchange of data and in-
formation related to banks and deposit in-
surance and to coordinate joint activities 
within the scope of the respective man-

Лидија Перовић и Марко Чадеж, председник Привредне коморе Србије, потписали су Меморандум о  
сарадњи, 2015.  
Lidija Perović and Marko Čadež, Chair of the Chamber of Commerce and Industry of Serbia, signed the Memorandum 
of Cooperation (2015) 

депозита, као и координација међусоб-
них активности у обављању послова из 
законом утврђених надлежности пот-
писника. 

Анексом Споразума о сарадњи, из но-
вембра 2019, омогућена је, између оста-

dates of the signatories. 
The 2019 amendments facilitated, in-

ter alia, a consistent application of the 
2019 Amendments to the Deposit Insur-
ance Law relative to the deposit insurance 
premium assessment based on the mem-
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лог, доследна примена одредаба Закона 
о осигурању депозита (измене и допуне 
из 2019) које се односе на обрачун пре-
мије осигурања депозита у зависности 
од профила ризика банке, као и на посеб-
на правила обрачуна осигураног износа 
по припајању или спајању две или више 
банака. 

У новембру 2015. године, Агенција 
је закључила Меморандум о сарадњи с 
Привредном комором Србије, ради уна-
пређења регулаторног оквира и праксе 
у области тржишта капитала, осигурања 
депозита, развоја тржишне привреде и 
стабилности финансијског система, при-
ватизације и стечаја, подстицања укуп-
ног привредног развоја и заступања и 
остваривања заједничких интереса на-
ступом пред државним органима и ин-
ституцијама.

ber banks’ risk profiles and to the excep-
tional rules for the calculation of covered 
deposits upon bank mergers or acquisi-
tions.   

In November 2015, DIA executed a 
Memorandum of Cooperation with the 
Chamber of Commerce and Industry of 
Serbia, intending to improve the profes-
sional practice and overall regulatory 
framework governing the capital market, 
deposit insurance, market economy de-
velopment and financial system stability, 
privatization and insolvency, to help boost 
the economic development, and represent 
and further common interests in dealings 
with public authorities and institutions.
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Сарадња с међународним 
организацијама
Cooperation with International 
Organizations

DIA has been committed to developing 
close cooperation with international 
financial institutions, organizations, 

and associations since its early days. It 
invariably took an active part in all finan-
cial and banking development projects. In 
the current conditions of financial stability, 
this cooperation predominantly takes the 
form of advisory and technical support to 
the improvement of the deposit guarantee 
scheme and harmonization with the EU 
legislation and international standards, but 
also to help resolve the NPL portfolio of 
bankrupt banks. 

As a full member, DIA participates in the 
activities and projects of two international 
organizations: the International Associa-
tion of Deposit Insurers (IADI) and the Eu-
ropean Forum of Deposit Insurers (EFDI).

DIA is also dedicated to developing co-
operation with regional deposit insurers 
and partnering institutions from around the 
world.

Агенција је од свог настанка раз- 
вијала сарадњу с међунарород-
ним финансијским институција-

ма, организацијама и удружењима и 
била незаобилазни учесник у развојним 
пројектима везаним за финансијски и 
банкарски сектор. Данас се та сарадња 
одвија у условима стабилности финан-
сијског сектора, а саветодавна и технич-
ка подршка усмерена је на унапређење 
система осигурања депозита и усагла-
шавање с регулативом Европске уније 
и међународним стандардима, као и на 
решавање портфеља проблематичних 
потраживања банака у стечају. 

Агенција је чланица две међународне 
организације с којима развија интензив-
ну сарадњу, а то су: Mеђународно удру-
жење институција за осигурање депо-
зита (International Association of Deposit 
Insurers – IADI) и Европски форум инсти-
туција за осигурање депозита (European 
Forum of Deposit Insurers – EFDI).

Велику пажњу поклања и сарадњи са 
сродним институцијама из региона, као 
и билатералној сарадњи с партнерима из 
целог света.
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Активности у оквиру Mеђународног удружења 
институција за осигурање депозита 
Activities within the International Association of 
Deposit Insurers 

Агенција је чланица IADI-ја од 2011. го-
дине. IADI је непрофитно струковно удру-
жење осигуравача депозита, основано 
2002, у циљу јачања стабилности финан-
сијских система поспешивањем међуна-
родне размене и сарадње осигуравача 
депозита и других заинтересованих инсти-
туција. У време њеног приступања, IADI је 
имао 64 пуноправна члана, а чак 92 крајем 
2019. године.

Ради остваривања ближе сарадње чла-
нова с истог географског подручја, у окви-
ру IADI-ја образовано је осам регионалних 
комитета. Европски регионални комитет 
обухвата све чланове из Европе. Органи 
комитета су председник и потпредседник, 
који морају бити овлашћени представници 
својих институција. Од фебруара 2016. до 
марта 2018. године, потпредседница Ев-
ропског регионалног комитета била је Ли-
дија Перовић, тадашња директорка Аген-
ције.

DIA joined IADI in 2011 as a full member. 
IADI is a non-profit association of deposit 
insurers founded in 2002 to promote the 
stability of financial systems by promoting 
international cooperation and encouraging 
wide international contact among deposit 
insurers and other interested parties. From 
the joining of DIA to 2019, IADI membership 
grew from 64 to 92 full members.

To facilitate closer cooperation of mem-
bers within large geographic areas, IADI 
formed eight regional committees. The 
European Regional Committee (ERC) com-
prises all IADI members from European ju-
risdictions. ERC is led by the Chair and the 
Vice-Chair, elected among the nominated 
representatives of the ERC members. From 
February 2016 to March 2018, Lidija Perović, 
the DIA Director at the time, served as the 
ERC Vice-Chair. 

Учесници скупа Европ-
ског регионалног коми-
тета IADI-ја у Торину 2016, 
на ком је Лидија Перовић 
изабрана за потпредсед-
ницу  
Participants of the IADI 
ERC meeting in Turin (It-
aly) in 2016, when Lidija 
Perović was elected the 
ERC Vice-Chair   
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Заједно с Базелским комитетом за су-
первизију банака, IADI је конципирао и обја-
вио Базне принципе делотворних система 
осигурања депозита, као и Методологију 
процене усклађености система осигурања 
депозита с Базним принципима. Године 
2010, Међународни монетарни фонд и 
Светска банка усвојили су Базне принци-
пе као средство за процену делотворно-
сти система осигурања депозита у оквиру 
Програма процене финансијског сектора 
(FSAP) појединих држава.

With the Basel Committee on Bank-
ing Supervision (BCBS), IADI compiled and 
released the Core Principles for Effective 
Deposit Insurance Systems (the Core Prin-
ciples), along with the Compliance Assess-
ment Methodology for the Core Principles. 
In 2010, the International Monetary Fund 
and the World Bank started applying the 
Core Principles in the Financial Sector As-
sessment Program (FSAP) context to as-
sess the effectiveness of deposit guarantee 
schemes and practices in various jurisdic-
tions. 

Јелена Златовић, шеф Одељења за осигурање депозита Агенције, на семинару IADI-ја у 
Москви, 2013. 
Jelena Zlatović, Head of the DIA’s Deposit Insurance Unit, at the IADI workshop, Moscow 2013 

У мају 2011. године, у Вашингтону, одр-
жана је прва радионица за едукацију про-
ценитеља система осигурања депозита 
из перспективе усклађености са Базним 
принципима. Представник Агенције био је 
један од осморо европских кандидата који 
су похађали обуку за обављање процене 
усклађености система осигурања депо-
зита са Базним принципима и обучавање 
других експерата за реализацију самостал-
них процена.

In May 2011, in Washington D.C. (the 
USA), the first facilitator training for the as-
sessment of compliance with the Core Prin-
ciples took place to prepare a number of 
practitioners who would become proficient 
in conducting an assessment of compliance 
with the CPs and help other deposit insurers 
to conduct self-assessment in their respec-
tive jurisdictions. The DIA’s representative 
was one of the eight European candidates 
who participated in the training.
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Учесници радних група Европског регионалног комитета IADI-ја у Београду, 2016. 
Members of the IADI ERC working groups, Belgrade, 2016 

Јуриј Исајев, др Милош Јанковић 
и Кацунори Микунија (слева на-
десно), током 55. Седнице Изврш-
ног савета IADI-ја у Москви, 2018. 
From left to right: Yuri Isaev, Miloš 
Janković, PhD, and Katsunori 
Mikuniya in the margins of the 55th 
session of the IADI Executive Coun-
cil, Moscow 2018 
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Активности у оквиру Европског форума 
институција за осигурање депозита 
Activities within the European Forum of Deposit 
Insurers 

Агенција је чланица ЕFDI-ја од осни-
вања 2002. године. Крајем 2019, ЕFDI је 
имао 56 чланица. Најзначајнија подручја 
деловања EFDI-ја су: унапређење сарадње 
у области осигурања депозита у оквиру 
Европе, као и подстицање дискусије и раз-
мене стручног знања и информација о те-
мама од заједничког интереса. EFDI данас 
окупља не само осигураваче депозита, већ 
и институције које су надлежне за заштиту 
„малих” инвеститора.

На основу одлуке Управног одбора 
EFDI-ја, седница Скупштине и пратеће кон-
ференције одржане су 2011. године, у орга-
низацији Агенцији за осигурање депозита. 
Било је то први пут да се седница Скупш-
тине EFDI одржава у Југоисточној Европи.

DIA has been an EFDI member since its 
foundation in 2002. At the end of 2019, EFDI 
had 56 members. EFDI aims to promote Eu-
ropean cooperation in the field of deposit 
insurance and facilitate discussion and 
exchange of expertise and information on 
issues of mutual interest and concern. Its 
membership today includes not only depos-
it insurers but also the institutions responsi-
ble for the protection of retail investors from 
all over Europe.

By the decision of the EFDI Board, DIA 
hosted the 2011 General Assembly Meet-
ing and International Conference. It was the 
first time an EFDI annual general meeting 
was held in Southeast Europe.  

Мирко Цветковић, председник 
Владе и министар финансија, 
отворио је годишњу седницу 
Скупштине и међународну кон-
ференцију EFDI-ја, 2011. 
Mirko Cvetković, Serbian Prime 
Minister and Minister of Finance, 
opened the EFDI AGM and Interna-
tional Conference in 2011 
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Др Дејан Шошкић, гувернер Народне банке Србије (други слева) и Милорад Џамбић, директор Агенције (трећи слева) на 
уводном панелу међународне конференције EFDI-ја, 2011.
Dejan Šoškić, PhD, Governor of the National Bank of Serbia (the second from the left), and Milorad Džambić, DIA Director  
(the third from the left) at the introductory panel of the 2011 EFDI International Conference
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Поред Скупштине, одржана је и међу-
народна конференција посвећена обез-
беђивању средстава фондова за осигу-
рање депозита и заштиту инвеститора. 
Оба скупа одржана су у Београду крајем 
маја 2011. године, уз учешће више од де-
ведесет представника из преко четрде-
сет земаља, укључујући и представнике 
Светске банке, Међународног монетар-
ног фонда и Европске банке за обнову и 
развој, као и Народне банке Србије, Ми-
нистарства финансија, Удружења банака 
Србије и домаћих банака. 

Агенција је активно укључена у разне 
иницијативе и радна тела EFDI-ја. Редовно 
учествује на стручним скуповима и одази-
ва се на све позиве да презентује искуст-
ва стечена у испуњењу свог мандата.

The international conference was dedi-
cated to DGS and ICS funding. Both AGM 
and the conference were held in May 2011 
in Belgrade. The events were attended by 
more than 90 representatives from over 40 
jurisdictions, including the delegates of the 
World Bank, IMF, EBRD, the National Bank of 
Serbia, the Ministry of Finance, the Associa-
tion of Serbian Banks, and local banks. 

DIA takes an active part in various ini-
tiatives and working groups within EFDI. Its 
delegates regularly participate in conferenc-
es and accept invitations to speak about the 
DIA’s experiences in discharging its man-
dates.

Ксенија Зорчић, директорка Сектора за праћење и очување финансијске стабилности Агенције, на семинару 
EFDI-ја у Риму, 2018
Ksenija Zorčić, Manager of the DIA’s Department for Monitoring and Safeguarding the Financial Stability, at the EFDI 
workshop, Rome, 2018
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Регионална сарадња 
Regional Cooperation

У циљу ефикаснијег заступања зајед-
ничких интереса на међународним фору-
мима, унапређења регулаторног оквира и 
праксе, као и јачања финансијске стабил-
ности у региону, институције за осигурање 
депозита Албаније, Босне и Херцеговине, 
Хрватске, Македоније, Црне Горе и Србије 
закључиле су 2016. године Меморандум о 
разумевању.

To achieve better efficiency in pursuing 
their joint interests at international forums, 
improve the regulatory frameworks and 
practice in their respective jurisdictions, and 
strengthen the financial stability in the re-
gion, the deposit insurers of Albania, Bosnia 
and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Mon-
tenegro, and Serbia concluded a Memoran-
dum of Understanding in 2016.

Потписивање Меморанду-
ма о разумевању институ-
ција за осигурање депози-
та из региона, на 
Златибору, 2016 
CEOs of the deposit insurers 
from the Balkan region sign 
the MoU, Zlatibor, 2016 

Извод из Меморандума о 
разумевању осигуравача 
депозита из региона
Excerpt from the multilateral 
MoU concluded by the Bal-
kan region deposit insurers 
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Састанци регионалних осигуравача 
депозита одржавају се редовно од 2015. 
године. 

Крајем децембра 2019. у Београду је 
одржан редован састанак представника 
осигуравача депозита из Албаније, Босне и 
Херцеговине, Северне Македоније, Хрват-
ске, Црне Горе и Србије, као организатора. 
Скуп је одржан у Народној банци Србије.

Regional DGSs have been meeting 
regularly since 2015. 

At the close of 2019, a Balkan Region 
DGS meeting took place in Belgrade, partici-
pated by the delegates from Albania, Bos-
nia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, 
North Macedonia, and Serbia, as the host. 
The meeting was held in the National Bank 
of Serbia.

Скуп осигуравача депозита из региона, одржан 2019.
Balkan Region deposit insurers meeting, 2019

Састанку су присуствовали и Јеле-
на Маквилијамс, председница америчке 
Савезне корпорације за осигурање депо-
зита (FDIC), Дејвид Вокер, генерални се-
кретар IADI-ја, и Андраш Комар, директор 
мађарског Фонда за осигурање депозита, 
као и чланови делегација FDIC-а и IADI-ја.

The meeting was attended by Jelena 
McWilliams, Chair of the Federal Deposit 
Insurance Corporation (FDIC, USA), David 
Walker, Secretary General of IADI, Andras 
Komar, Managing Director of the National 
Deposit Insurance Fund of Hungary, and 
members of the FDIC and IADI delegations. 
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Билатерална сарадња
Bilateral Cooperation

У тридесетогодишњем раду, Аген-
ција је развијала директну сарадњу са 
бројним сродним институцијама у свету, 
првенствено ради размене искустава, 
експертског знања и праћења савреме-
них токова у осигурању депозита и њи-
ховој примени. 

Поводом обележавања 30-годишњи-
це оснивања, у децембру 2019. у посети 
Агенцији боравила је висока делегација 
америчке Савезне корпорације за осигу-
рање депозита (Federal Deposit Insurance 
Corporation – FDIC), коју је предводила 
председница, Јелена Маквилијамс.

In its 30-year long history, DIA has de-
veloped direct ties with a number of de-
posit insurers around the world to exchange 
professional experiences, enhance expert 
knowledge base and stay abreast of all rel-
evant issues and advances in deposit insur-
ance. 

On the occasion of the DIA’s 30th-an-
niversary celebration, a high-ranking del-
egation of the Federal Deposit Insurance 
Corporation (USA), headed by Chair Jelena 
McWilliams, visited DIA in December 2019. 

Јелена Маквилијамс у посети Агенцији, 2019. 
Jelena McWilliams at the visit to DIA, 2019
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Чланови Управног одбора и Одбора директора Агенције на састанку са делегацијом америчког FDIC-a, 2019. 
Members of DIA’s Managing Board and Executive Board at the meeting with the FDIC delegation in 2019

Током посете, Агенција и FDIC закљу-
чили су Споразум о сарадњи. Споразум 
пружа нове могућности за међусобну 
размену ставова и налаза истраживања 
о макроекономским кретањима и по-
литици у САД и Србији, као и размену 
искуства и праксе у областима осигу-
рања депозита, реструктурирања банака 
и других тема од заједничког интереса. 
Осим тога, отвара пут унапређењу са-
радње на осмишљавању и реализацији 
заједничких истраживачких пројеката и 
едукативних материјала.

During the visit, the two institutions exe-
cuted a Cooperative Agreement. The agree-
ment provided new possibilities for bilateral 
exchange of views, research on macroeco-
nomic developments and policies in the USA 
and Serbia, and exchange of experiences in 
deposit insurance, bank resolution, and oth-
er items of mutual interest. The parties also 
committed to identifying opportunities to 
collaborate on developing and implement-
ing joint research projects, educational ma-
terials, etc. 
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Потписивање Споразума о сарадњи с америчким FDIC-oм, 2019. 
DIA and FDIC signing the Cooperative Agreement in 2019

Извод из Споразума о сарадњи Агенције с 
америчким FDIC-ом, закључен 2019. 
Excerpt from the 2019 DIA-FDIC Cooperative 
Agreement 
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Представници Агенције и америчког FDIC-a с Аном Брнабић, председницом 
Владе Републике Србије,  2019. 
DIA and FDIC officials at the meeting with Ana Brnabić, Serbian Prime Minister, 2019
Фото: Танјуг / Photo: Tanjug

Јелена Маквилијамс у посети Народној банци Србије, 2019
Jelena McWilliams at the visit to the National Bank of Serbia, 2019



ТРИДЕСЕТ ГОДИНА AГЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА
30 YEARS OF DEPOSIT INSURANCE AGENCY OF SERBIA106  

Посебно плодна сарадња остварује 
се с институцијама из земаља региона 
Балкана и Евроазије, с обзиром на специ-
фичности макроекономског окружења, 
али и сличности мандата. Сарадња је 
формализована с осигуравачима депо-
зита из Украјине (2011) и Русије (2017).

DIA has had remarkably productive co-
operation with Balkan and Eurasia DGSs 
thanks to the specific features of their mac-
roeconomic environment and similarities of 
their mandates. This cooperation was for-
malized with DGSs from Ukraine (in 2011) 
and Russia (in 2017).  

Срђан Михајловић, председник Одбора директора Агенције, и Јуриј Исајев, потписали су Меморан-
дум о разумевању, Москва 2017 
Srđan Mihajlović, Chair of the DIA’s Executive Board, and Yuri Isaev signed the bilateral MoU, Moscow, 2017 

Чланови делегације руске Државне корпорације и Агенције за осигурање депозита 
са др Јоргованком Табаковић, гувернером Народне банке Србије
Delegation of the Russian State Corporation Deposit Insurance Agency with Jorgovanka Tabaković, 
PhD, Governor of the National Bank of Serbia 
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Владимир Шарић (трећи здесна) на XXVIII Међународном финансијском конгресу у 
Санкт Петербургу, 2019. 
Vladimir Šarić (third from the right) at the 28th International Financial Congress in 
St. Petersburg, 2019  

Представници руске Државне корпорације и Агенције за осигурање депозита са Синишом  
Малим, министром финансија
Representatives of Russian State Corporation and DIA with Siniša Mali, Minister of Finance
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Делегација Агенције у посети Фонду за осигурање депозита Бугарске, 2011. 
DIA delegation during the study visit to the Bulgarian Deposit Insurance Fund in 2011

Висока делегација Корпорације за осигурање депозита Јапана, на челу са гувернером 
Кацуноријем Микунијом, на састанку са проф. др Хасаном Ханићем, Небојшом Анђелковићем и Радованом 
Иветићем, 2019
A high-ranking delegation of DICJ headed by Governor Katsunori Mikuniya at the meeting with Prof. Hasan Hanić, 
Nebojša Anđelković, and Radovan Ivetić, 2019 
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У протеклих тридесет година, реали-
зовано је мноштво студијских посета, 
како експерата Агенције другим инсти-
туцијама надлежним за осигурање депо-
зита у Европи и свету, тако и сарадника 
из целог света Агенцији. Билатерална са-
радња на темељу обостране потребе за 
стицањем знања и разменом искустава 
остварена је с партнерским институција-
ма из Азербејџана, Босне и Херцеговине, 
Бугарске, Чешке Републике, Пољске, Ру-
сије, САД, региона и с многим другима. 

У оквиру Пројекта финансирања 
успостављања система осигурања де-
позита у Републици Србији, а на основу 
Уговора закљученог 2007. године између 
Министарства за економске односе с 
иностранством, у име Владе Републике 
Србије и Агенције, с једне, и Развојне бан-
ке Немачке (KfW), с друге стране, органи-
зована су студијска путовања експерата 
Агенције у Шведску, ради упознавања с 
радом Управе за јавни дуг (Riksgälden 
– институција надлежна за осигурање 
депозита), Централне банке Шведске 
(Riksbanken) и Финансијске инспекције 
(Finansinspektionen – институција над-
лежна за контролу пословања банака). 
Реализована је и посета америчкој Са-
везној корпорацији за осигурање депо-
зита (FDIC), Међународном монетарном 
фонду и Светској банци. Током студијске 
посете Пољској, делегација Агенције 
упознала се с радом Банкарског гарант-
ног фонда, централне банке, Министар-
ства финансија и институције за контро-
лу пословања банака Пољске.

Over the last 30 years, DIA’s experts 
have paid many study visits to deposit in-
surers from Europe and the world to learn 
from them firsthand. DIA also hosted a 
number of bilateral events attended by pro-
fessionals and DGS practitioners from all 
over the world to share its knowledge and 
experience. Bilateral cooperation based on 
the mutual need to gain knowledge and ex-
change experiences was established with 
the partnering institutions from Azerbaijan, 
Bosnia and Herzegovina and other coun-
tries of Southeast Europe, Bulgaria, Czech 
Republic, Poland, Russian Federation, the 
USA, and many others. 

Under the DGS Funding Project in the Re-
public of Serbia, pursuant to the 2007 Agree-
ment between the Ministry of Foreign Eco-
nomic Relations (on behalf of the Serbian 
Government) and DIA, on the one hand, and 
German Development Bank KfW, on the oth-
er, DIA’s experts paid study visits to Sweden 
to learn more about the operations of the 
Swedish Riksgälden (the institution respon-
sible for deposit insurance), the Riksbanken 
(central bank) and the Finansinspektionen 
(banking supervisor). They also visited FDIC, 
IMF, and the World Bank in Washington D.C. 
During the study visit to Poland, the DIA del-
egation had the opportunity to learn about 
the Bank Guarantee Fund, the Polish central 
bank, the Ministry of Finance, and the bank-
ing supervisor.  
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
30-ГОДИШЊИЦЕ 
АГЕНЦИЈЕ  

CELEBRATION OF 
THE DIA’S 30TH 
ANNIVERSARY
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The thirtieth anniversary of the Deposit 
Insurance Agency of Serbia was 
celebrated on 17 December 2019 

at the Serbian Parliament building. The 
festive event was attended by over a 
hundred distinguished guests, including 
the delegates of the Serbian Government, 
the National Bank of Serbia, other public 
authorities, international associations of 
deposit insurers, deposit insurers from the 
region and the world, commercial courts, 
insurance companies, and academic 
institutions.

Тридесета годишњица оснивања Аген-
ције за осигурање депозита свечано 
је обележена 17. децембра 2019. го-

дине, у Дому Народне скупштине Републи-
ке Србије. Скупу је присуствовало више од 
стотину званица, међу којима и представ-
ници Владе, Народне банке Србије, других 
државних органа, међународних удружења 
осигуравача депозита, институција за оси-
гурање депозита из региона и света, при-
вредних судова, банака, друштава за оси-
гурање и академских институција.

Чланови Управног одбора и Одбора директора Агенције на свечаности поводом обележавања 30-годишњице 
Агенције 
Members of the DIA’s Managing Board and Executive Board at the DIA’s 30th-anniversary celebration

Присутнима су се обратили проф. др 
Хасан Ханић, председник Управног одбо-
ра Агенције, вицегувернер Народне банке 
Србије Жељко Јовић, председница аме-
ричког FDIC-а Јелена Маквилијамс, Ка-
цунори Микунија, председник Извршног 
одбора IADI-ја и гувернер Корпорације за 
осигурање депозита Јапана, Тјери Ди-
со, председавајући EFDI-ја и председник 
Фонда за осигурање депозита Францу-
ске, те Јуриј Исајев, генерални директор 
Државне корпорације „Агенције за осигу-
рање депозита” Руске Федерације.

The speakers at the event included Prof. 
Hasan Hanić, PhD, DIA’s Managing Board 
Chair, Željko Jović, National Bank of Serbia 
Vice-Governor, Jelena McWilliams, FDIC 
Chair, Katsunori Mikuniya, IADI President, 
IADI Executive Board Chair and DICJ Gover-
nor, Thierry Dissaux, EFDI Board Chair and 
Chair of the Board of the Fonds de Garantie 
des Dépôts et de Résolution (France), and 
Yuri Isaev, Director General of the State Cor-
poration Deposit Insurance Agency of the 
Russian Federation.
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Дечји хор „Чаролија” изводи химну Републике Србије. 
Children’s choir Magic performing the national anthem of the Republic of Serbia

Јубилеј Агенције свечано је обележен у малој пленарној сали Народне скупштине Републике Србије
DIA’s anniversary was celebrated in the small plenary conference room in the Serbian Parliament building
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Проф. др Хасан Ханић подсетио је у 
свом обраћању на дугу и садржајну исто-
рију Агенције и њен допринос очувању 
финансијске стабилности у земљи. Ука-
зао је и на важне измене Закона у осигу-
рању депозита 2017. и 2019. године, које 
су омогућиле боље финансијске резулта-
те Фонда за осигурање депозита и даље 
усклађивање с правним тековинама Ев-
ропске уније. 

„Независност Агенције огледа се 
и у структури и саставу њених органа 
управљања”, истакао је. „Управни од-
бор већински се састоји од независних 
чланова, изабраних на јавном конкур-
су, међу којима се бира и председник. 
Након конкурса спроведеног прошле 
године, изабран сам прво за члана а за-
тим и за председника Управног одбора 
Агенције. Конкурсна комисија, Влада, 
Народна банка Србије и Агенција указа-
ли су ми изузетно поверење, које сваком 
својом одлуком у својству председника 
Управног одбора настојим да оправдам”, 
закључио је професор Ханић.

In his address, Professor Hasan Hanić 
spoke about the long and eventful history of 
the Deposit Insurance Agency and its con-
tribution to the financial stability in Serbia. 
He made particular reference to the succes-
sive amendments to the Deposit Insurance 
Law in 2017 and 2019, which paved the way 
for improved financial results of the Deposit 
Insurance Fund and brought the applicable 
legislation closer to the EU acquis. 

“DIA’s independence is also reflected in 
the structure and composition of its govern-
ance bodies,” he said. “The majority of the 
Managing Board members are independent, 
selected in a public competitive process. 
The Board chair is elected among these 
independent members. After one such pro-
cedure conducted last year, I was first ap-
pointed a Member and then the Chair of the 
DIA’s Board. The Selection Committee, the 
Government, the National Bank of Serbia, 
and DIA bestowed a high degree of trust on 
me. In turn, I do my best to justify that trust 
with every decision I make as the Managing 
Board Chair”, he concluded. 

Проф. др Хасан Ханић, председник Управног одбора Агенције
Prof. Hasan Hanić, PhD, Chair of the DIA’s Managing Board
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Жељко Јовић je нагласио да су На-
родна банка Србије и Агенција, у скла-
ду са својим законом дефинисаним 
овлашћењима и функцијама, партнери 
у очувању стабилности финансијског 
система, што се континуирано показује 
кроз успешну сарадњу две институције. 
„Ефикасан систем осигурања депозита 
доприноси очувању поверења депоне-
ната, али и стабилности целокупног фи-
нансијског система, о чему постоји свест 
у обе институције”, рекао је вицегувернер 
Јовић. 

Željko Jović underscored that the Na-
tional Bank of Serbia and DIA, in conformity 
with their statutory roles and powers, work 
as partners on maintaining the financial sys-
tem stability. This is manifested in continu-
ous and successful cooperation between 
the two institutions. “An efficient deposit 
guarantee scheme helps maintain the de-
positors’ confidence and the stability of the 
entire financial system. Both institutions are 
well aware of this”, he remarked. 

Жељко Јовић, вицегувернер Народне банке Србије
Željko Jović, Vice-Governor of the National Bank of Serbia

“The financial system can be stable only 
in a steady macroeconomic environment, 
which has been achieved by the alignment 
of the monetary and fiscal policies. For more 
than six successive years, the inflation rate, 
the foreign-currency exchange rate, and our 
foreign-currency reserves have been stable, 
making the financial system less vulnerable 
to any shocks in international markets“, Mr. 
Jović asserted.

„Стабилност финансијског система 
могућа је само у условима макроеко-
номске стабилности која је постигнута 
захваљујући усклађивању монетарне 
и фискалне политике. Више од шест го-
дина заредом имамо стабилну и ниску 
инфлацију, стабилан девизни курс и де-
визне резерве чији ниво јача отпорност 
финансијског система на евентуалне 
потресе из међународног окружења“, на-
гласио је Јовић.
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Јелена Маквилијамс говорила је о 
специфичним околностима у америчкој 
економији које су тридесетих година 20. 
века довеле до оснивања FDIC-a и подсе-
тила да је амерички финансијски систем 
у том периоду био подложан кризама, те 
да су корисници банкарских услуга често 
реаговали панично. На сваких неколико 
деценија, депоненти би масовно повла-
чили средства из банака, а привреда бе-
лежила пад. Најпогубнија криза наступи-
ла је током Велике депресије почетком 
тридесетих година 20. века. Само 1933, у 
САД је затворено више од 4.000 банака.

Jelena McWilliams reminded about the 
specific circumstances in the US economy 
during the 1930s, which led to the establish-
ment of FDIC. She added that the US finan-
cial system was highly susceptible to crises 
at the time and that financial consumers 
reacted by panicking on many such occa-
sions. Bank runs were a common occur-
rence every few decades, and the economy 
was on a downturn. The most disastrous 
bank crisis erupted during the Great Depres-
sion in the early 1930s. Over 4,000 banks in 
the US were closed in 1933 alone. 

Јелена Маквилијамс, председница америчког FDIC-a
Jelena McWilliams, Chair of FDIC

„Судећи по нашој историји и на осно-
ву осамдесет пет година искуства FDIC-
а, може се рећи да систем осигурања 
депозита чини темељ финансијске ста-
билности у САД, а самим тим и у свету”, 
истакла је. Посебно је подвукла да сис-
тем осигурања депозита почива на по-
верењу јавности и на транспарентности 
институције која је за њега надлежна.

“Based on our history and 85 years of 
our own experience at FDIC, I think it is fair 
to say that the federal deposit insurance 
forms the foundation of financial stability 
in the United States, and by consequence 
of that, in the world”, Ms. McWilliams pin-
pointed and added that an effective deposit 
insurance system must be well understood 
by the public and operated with a high level 
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 На почетку обраћања, говорила је и 
о сопственом искуству с кризом банкар-
ског система крајем деведесетих година 
20. века у Србији.

Кацунори Микунија говорио је о исто-
рији система осигурања депозита у Ја-
пану, али и о глобалним тенденцијама и 
циљевима IADI-ја: „Сматрам да систем 
заштите финансијске стабилности сваке 
земље одражава њену историју. Дијало-
зи и размена података међу јурисдик-
цијама у непосредној комуникацији за 
нас су веома добре прилике да се међу-
собно разумемо. То је један од разлога 
што сам дошао да учествујем у овом 
важном догађају”, рекао је г. Микунија.

of transparency. 
She started her speech with a reminis-

cence of her own experience with the bank-
ing system crisis in Serbia at the end of the 
1990s. 

 Katsunori Mikuniya spoke about the 
history of the Japanese deposit guarantee 
scheme but also about global tendencies 
and IADI goals. “I think each jurisdiction’s 
financial safety net system reflects the his-
tory of that jurisdiction. Having dialogues 
and exchanging information among jurisdic-
tions on a face-to-face basis is an extremely 
useful opportunity for us to understand 
each other. It is one of the reasons I am par-
ticipating in this very important event for the 

Кацунори Микунија, председник Извршног савета IADI-ја и гувернер Корпорације за осигурање депозита 
Јапана
Katsunori Mikuniya, IADI President, IADI Executive Board Chair and DICJ Governor

 „Систем осигурања депозита од суш-
тинског је значаја за финансијску ста-
билност и економију у целини. Умањује 
вероватноћу појаве кризе, ублажава 
утицај финансијских потешкоћа и пома-
же привреди да се брзо опорави. Како 
се финансијски производи усложњавају 
и размењују безбедније и шире, финан-
сијски регулаторни системи постају тема 

DIA Serbia from the Far East”, he said. “De-
posit insurance system is indispensable for 
financial stability and the entire economy. It 
minimizes the likelihood of emergence of a 
crisis, mitigates the impact of financial dif-
ficulties and helps the economy to recover 
resiliently. Further, as financial products 
become more complicated and transacted 
more safely and widely, financial regula-
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разговора у међународним оквирима. 
(…) Сигуран сам да ће српска Агенција, 
као једна од уважених чланица IADI-ја, 
наставити да битно доприноси нашим 
настојањима да одговоримо на разне 
важне изазове”, закључио је господин 
Микунија.

„Агенција за осигурање депозита ост-
варила је огроман напредак и све је бли-
же достизању онога што зовемо европ-
ским правним тековинама, захваљујући 
одлучности државних органа и саме 
Агенције”, оценио је Тјери Дисо. 

tory systems have come to be discussed in 
the international arena. (…) I have no doubt 
that DIA Serbia, as one of the distinguished 
members of IADI, will continue to play an im-
portant role for us to tackle various impor-
tant challanges”, Mr. Mikuniya concluded.

“The DIA Serbia’s (…) progress has been 
really tremendous and (…) DIA Serbia is now 
closer and closer to what we call the EU ac-
quis, thanks to the determination of your au-
thorities and thanks also to the determina-
tion of the DIA Serbia itself”, Thierry Dissaux 
observed. 

Тјери Дисо, председник Одбора EFDI-ја и председник француског Фонда за осигурање депозита и реструкту-
рирање банака
Thierry Dissaux, EFDI Board Chair and Chair of the Board of the Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution

Јуриј Исајев у свом обраћању је иста-
као: „Свет се пребрзо мења, али морамо 
имати на уму да сви системи осигурања 
депозита имају задатак да помажу људи-
ма и да их заштите у тешким животним 
ситуацијама. Тридесет година српског 
система осигурања депозита доказ су да 
се применом тог приступа могу оствари-
ти одлични професионални резултати.”

“The world is changing so fast, but we 
need to remember that at the heart of all in-
surance systems lies the mission of protect-
ing and helping people in difficult life situ-
ations. Thirty years of work of the Serbian 
deposit insurance system proves that with 
this approach you can achieve excellent pro-
fessional results”, Yuri Isaev highlighted.
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Јуриј Исајев, генерални директор руске Државне корпорације Агенције за осигурање депозита
Yuri Isaev, Director General of the State Corporation Deposit Insurance Agency of the Russian Federation



ТРИДЕСЕТ ГОДИНА AГЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА
30 YEARS OF DEPOSIT INSURANCE AGENCY OF SERBIA120  



ТРИДЕСЕТ ГОДИНА AГЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА
30 YEARS OF DEPOSIT INSURANCE AGENCY OF SERBIA 121

ПРИЛОЗИ  

APPENDIX



ТРИДЕСЕТ ГОДИНА AГЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА
30 YEARS OF DEPOSIT INSURANCE AGENCY OF SERBIA122  

УПРАВНИ ОДБОР
MANAGING BOARD

ОДБОР ДИРЕКТОРА
EXECUTIVE BOARD

СЕКТОР ЗА ПРАЋЕЊЕ И 
ОЧУВАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ  

СТАБИЛНОСТИ
DEPT. FOR MONITORING AND 
 SAFEGUARDING FINANCIAL  

STABILITY

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ
INTERNAL AUDIT UNIT

КАБИНЕТ
EXECUTIVE BOARD OFFICE

СЕКТОР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  
СТЕЧАЈА И ЛИКВИДАЦИЈЕ  

ФИН.ИНСТИТУЦИЈА 
BANKRUPTCY/LIQUIDATION  

DEPARTMENT 

Одељење за анализу фин. система и 
праћење ризика банака

Financial System Analysis and Risk  
Monitoring Unit

Одељење за надзор над радом правних 
лица у стечају/ликвидацији

Oversight of Fin. Institutions in Bankruptcy/ 
Liquidation Unit

Одељење за осигурање депозита
Deposit Insurance Unit

Одељење за уновчење имовине и наплату 
Asset Realisation and Recovery Unit

Одељење за решавање  
проблематичних банака

Problem Bank Resolution Unit

Одељење за извештавање о  
току поступака

Bankruptcy/ Liquidation Process  
Reporting Unit

Одељење за заштиту инвеститора
Investor Protection Unit

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА  
АГЕНЦИЈЕ 

DIA’S ORGANIZATIONAL 
STRUCTURE
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СЕКТОР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСЛОВА У ИМЕ И 
ЗА РАЧУН ДРЖАВЕ 

DEPT. FOR MANAGING AFFAIRS 
ON BEHALF OF THE STATE 

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ И  
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

FINANCE AND ACCOUNTING  
DEPARTMENT 

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
LEGAL AND GENERAL AFFAIRS 

DEPARTMENT

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ  
ТЕХНОЛОГИЈЕ 

INFORMATION TECHNOLOGIES 
DEPARTMENT 

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, КОМУНИКАЦИЈЕ И 
МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 

DEVELOPMENT, COMMUNICATION AND 
INT’L COOPERATION DEPARTMENT

Одељење за наплату  
потраживања и заступање

Asset Recovery and Legal  
Representation Unit

Одељење за управљање 
ликвидношћу

Liquidity Management Unit

Одељење за правне послове и 
људске ресурсе

Legal Affairs and Human  
Resources Unit

Одељење за спровођење 
међународних пројеката

International Project  
Management Unit

Одељење за продају имовине и  
капитала фин. организација

Financial Institutions’ Asset and  
Capital Sale Unit

Одељење за рачуноводствене и 
књиговодствене послове
Financial Accounting Unit

Одељење за опште и  
заједничке послове
General Affairs Unit

Одељење за комуникације и 
међународну сарадњу

Communications and International 
Cooperation Unit
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Одбор директора Агенције: Небојша Анђелковић, председник и Саша Савић, члан
DIA’s Executive Board: Nebojša Anđelković, Chair and Saša Savić, Member

Сектор за праћење и очување финансијске стабилности
Department for Monitoring and Safeguarding Financial Stability
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Сектор за спровођење стечаја и ликвидације финансијских институција
Bankruptcy/Liquidation Department

Сектор за спровођење послова у име и за рачун државе
Department for Managing Affairs on Behalf of the State
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Сектор за информационе технологије
Information Technologies Department

Сектор за развој, комуникације и међународну сарадњу
Development, Communications and International Cooperation Department
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Љубица Пантелић, директорка Сектора за финансијске и  
рачуноводствене послове
Ljubica Pantelić, Finance and Accounting Department Manager

Кабинет и Сектор за правне и опште послове
Executive Board Office and Legal and General Affairs Department
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Запослени у Агенцији
DIA Staff
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Органи управљања Агенције  
1989–2020.
DIA’s Governance Bodies from  
1989 to 2020

У складу са чл. 13 Закона о Агенцији фе-
дерације за осигурање депозита и санацију 
банака из 1989. године, орган управљања 
Агенцијом био је Савет који се састојао од 
председника и шест чланова. Председника 
и чланове Савета постављало је Савезно 
извршно веће, на предлог Народне банке 
Југославије и функционера који је руково-
дио савезним органом управе надлежним 
за послове финансија.

НБЈ је предлагала СИВ-у председника и 
три члана Савета из реда стручних радника 
из области банкарства и финансија, а функ-
ционер који руководи савезним органом 
управе надлежним за послове финансија 
предлагао је још три члана. Мандат члано-
ва Савета био је шест година. 

Савет Агенције и извршни директор би-
ли су за свој рад одговорни СИВ-у. Према чл. 
14 Статута тадашње Агенције, извршни ди-
ректор Агенције руководио је пословањем, 
организовао рад и закључивао уговоре о 
раду. Извршног директора и његовог заме-
ника именовао је СИВ на предлог Савета 
Агенције на период од шест година. Према 
чл. 16 Статута, ако извршни директор оце-
ни да су одлуке Савета Агенције такве да 
доводе у питање законитост пословања 
Агенције, о томе обавештава СИВ, НБЈ и са-
везни орган управе надлежан за послове 
финансија. 

Законом о Агенцији за осигурање де-
позита из 2005. године, унете су осетније 
промене у структуру органа управљања. 
Тим законом основана је нова Агенција, с 
новим називом и правним статусом (јавне 
агенције), али је њен правни и финансијски 
континуитет задржан на основу прелазних 
и завршних одредаба тог Закона. Наиме, 
даном његовог ступања на снагу, Агенција 
за осигурање депозита преузела је сва 
права и обавезе дотадашње Агенције за 

Pursuant to Art. 13 of the 1989 Law on 
the Federal Agency for Deposit Insurance 
and Bank Rehabilitation, the DIA’s highest 
governance body was the Council, compris-
ing a chair and six members. The Council 
chair and members were appointed by the 
Federal Executive Council (the FEC) at the 
proposal of the National Bank of Yugoslavia 
and the official at the helm of the federal au-
thority responsible for finance. 

NBY proposed to FEC competent bank-
ing and finance experts as the chair and 
three Council members, whereas the official 
in charge of the federal authority respon-
sible for finance proposed the remaining 
three members. The Council members were 
appointed for the term of six years. 

The DIA Council and the Executive 
Manager were accountable to FEC. As per 
Art. 14 of the first DIA Statute, the Execu-
tive Manager organized and oversaw DIA’s 
day-to-day operations and concluded labor 
contracts with employees. FEC appointed 
the Executive Manager and the Deputy Ex-
ecutive Manager at the proposal of the DIA 
Council for a six-year term. According to Art. 
16 of the Statute, in case the Executive Man-
ager believes that DIA Council’s decisions 
do not comply with legal requirements, they 
shall notify FEC, NBY, and the federal finance 
authority thereof. 

The 2005 Deposit Insurance Agency Law 
changed the composition of the governance 
bodies considerably. This law established a 
new agency with a new name and legal sta-
tus (a public agency), whose legal and finan-
cial continuity was defined in the transition-
al and final provisions. On the day the 2005 
Law took effect, the new Deposit Insurance 
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осигурање депозита, санацију, стечај и лик-
видацију банака. Сагласно Закону из 2005. 
године, уместо Савета и извршног дирек-
тора, Агенција је добила Управни одбор и 
директора. Управни одбор имао је седам 
чланова, од којих три по функцији: минис-
тра надлежног за послове финансија, ми-
нистра надлежног за послове привреде и 
вицегувернера Народне банке Србије, заду-
женог за послове контроле банака. Остала 
четири члана именовала је и разрешавала 
Влада. 

Законом о Агенцији за осигурање де-
позита из 2015. године, посебна пажња 
посвећена је независности Агенције. Про-
писано је да Управни одбор Агенције има 
већину независних чланова, односно три 
од укупно пет чланова. Независне чла-
нове предлаже министарство надлежно 
за послове финансија, уз претходно при-
бављену сагласност НБС. Преостала два 
члана Управног одбора су представник 
Министарства финансија и представник 
НБС. На тај начин, постиже се испуњење 
међународно признатих принципа ефикас-
ног система осигурања депозита, по којима 
институција надлежна за осигурање де-
позита 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 име-
нују након спроведеног јавног конкурса, чи-
ме се постиже професионализација органа 
управљања. Остављена је и могућност да 
Агенција има једног или више директора 
који чине Одбор директора. Број директора 
и начин рада Одбора директора утврђују се 
Статутом Агенције.

Изменом Статута Агенције за осигу-
рање депозита 2016. године, директор 
Агенције, као инокосни орган управљања, 
замењен је трочланим Одбором директо-
ра. Чланови првог сазива Одбора директо-
ра изабрани су на јавном конкурсу, а име-
новани Одлуком Управног одбора Агенције, 
у јулу 2016. године. Њихове надлежности и 
одговорности, као председника, односно 
чланова Одбора директора, уређене су по-
себном одлуком Управног одбора.

У априлу 2016. године, донета је и одлу-
ка о образовању трочланог Одбора за ре-
визију, као посебног оперативног и савето-
давног тела које помаже Управном одбору 
у обављању послова.

Agency assumed all rights and obligations 
of the former Agency for Deposit Insurance 
and Bank Rehabilitation, Bankruptcy, and 
Liquidation. Instead of the Council and Ex-
ecutive Manager, new DIA had the Managing 
Board and the Director. The Managing Board 
was composed of seven members, three of 
whom were appointed ex officio: the Minis-
ter of Finance, the Minister of Economy, and 
the NBS Vice-Governor in charge of pruden-
tial bank supervision. The remaining four 
members were appointed and removed by 
the Government. 

In 2015, a new Deposit Insurance Agency 
Law was passed, which placed more impor-
tance on DIA’s independence. From then on, 
three out of five Managing Board members 
are independent and constitute the major-
ity. Independent members are proposed by 
the Ministry of Finance subject to the NBS’s 
prior consent. The remaining two members 
are the representatives of the Ministry of 
Finance and the National Bank of Serbia, 
respectively. These requirements are in line 
with the internationally accepted principles 
of effective deposit insurance systems, 
which call for deposit insurers’ operational 
independence, transparency, accountability, 
and protection from any unjustified political 
influence or banking sector interference. 

Independent members of the Managing 
Board and the Director are appointed upon 
their selection in a competitive public pro-
cedure to ensure professionalism in govern-
ance. DIA may have one director or an Ex-
ecutive Board composed of more than one 
director. The DIA Statute specifies the num-
ber of directors and their rules of operation. 

The Statute was amended in 2016. As a 
single official, the director was replaced by 
a three-member Executive Board. The first 
Executive Board members were selected in 
a public procedure and appointed by the DIA 
Managing Board’s decision in July 2016. A 
separate Managing Board’s decision regu-
lated their specific powers and duties. 

In April 2016, an Audit Committee, com-
posed of three members, was established 
as a special operational and advisory body 
whose main task is to assist the Managing 
Board in its work. 



ТРИДЕСЕТ ГОДИНА AГЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА
30 YEARS OF DEPOSIT INSURANCE AGENCY OF SERBIA140  

Агенција федерације за осигурање депозита и санацију банака
Federal Agency for Deposit Insurance and Bank Rehabilitation

1990-1994
Период  
Period

Савет  
Council

Извршни директор  
Executive Manager

1990-1991.

Др Обрад Пиљак, председник Савета 
Obrad Piljak, PhD, Chairman
Борисав Атанацковић, гувернер Народне банке Србије
Borisav Atanacković, Governor, National Bank of Serbia
Невен Матес, Економски институт, Загреб
Neven Mates, Institute of Economics, Zagreb
Др Милован Милутиновић, генерални секретар Удружења банака Југославије
Milovan Milutihović, PhD, Secretary General, Banking Association of Yugoslavia
Мр Вук Огњановић, потпредседник Владе СР Црне Горе
Vuk Ognjanović, MSc, Deputy Prime Minister of SR Montenegro 
Милица Ожбич, гувернер Народне банке Словеније
Milica Ožbič, Governor, National Bank of Slovenia 
Мр Борко Станојевски, гувернер Народне банке Македоније
Borko Stanojevski, MSc, Governor, National Bank of Macedonia

Мр Јован Кунац 
Jovan Kunac, MSc

1992.

Др Обрад Пиљак, председник Савета 
Obrad Piljak, PhD, Chairman
Борисав Атанацковић, гувернер Народне банке Србије
Borisav Atanacković, Governor, National Bank of Serbia
Јован Зебић, секретар за финансије СР Србије
Jovan Zebić, Finance Secretary, SR Serbia
Др Милован Милутиновић, генерални секретар Удружења банака Југославије
Milovan Milutihović, PhD, Secretary General, Banking Association of Yugoslavia
Мр Вук Огњановић, потпредседник Владе СР Црне Горе
Vuk Ognjanović, MSc, Deputy Prime Minister of SR Montenegro 
Славољуб Станић, министар финансија у Влади РС 
Slavoljub Stanić, Minister of Finance, Republic of Serbia
Мр Борко Станојевски, гувернер Народне банке Македоније
Borko Stanojevski, MSc, Governor, National Bank of Macedonia

Мр Јован Кунац 
Jovan Kunac, MSc

1993

Јован Зебић, председник Савета
Jovan Zebić, Chairman
Др Војин Бјелица, члан Савета гувернера НБЈ 
Vojin Bjelica, PhD, Member of the Council of Governors, NBY
Душан Влатковић, министар финансија СР Србије 
Dušan Vlatković, Minister of Finance, Republic of Serbia
Крунислав Вукчевић, потпредседник Владе ЦГ
Krunislav Vukčević, Deputy Primer Minister of Montenegro
Мр Божидар Газивода, заменик гувернера НБЈ
Božidar Gazivoda, MSc, Deputy Governor, NBY
Драгослав Јовановић, потпредседник Владе Србије
Dragoslav Jovanović, Deputy Prime Minister of Serbia 
Љубомир Михајловић, генерални директор Комерцијалне банке
Ljubomir Mihajlović, Director General, Komercijalna banka
Мр Вук Огњановић, министар финансија СРЈ
Vuk Ognjanović, MSc, Minister of Finance of the FRY

Мр Јован Кунац 
Jovan Kunac, MSc
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Агенција СР Југославије за осигурање депозита и санацију банака
Agency of the FR Yugoslavia for Deposit Insurance and Bank Rehabilitation 

1994–2001. 
Период  
Period

Савет  
Council

Извршни директор  
Executive Manager

1995.

Јован Зебић, председник Савета 
Jovan Zebić, Chairman
Душан Влатковић, министар финансија СР Србије
Dušan Vlatković, Minister of Finance, Republic of Serbia
Крунислав Вукчевић, потпредседник Владе ЦГ
Krunislav Vukčević, Deputy Prime Minister of Montenegro
Мр Божидар Газивода, заменик гувернера НБЈ
Božidar Gazivoda, MSc, Deputy Governor, NBY
Мр Јован Кунац, члан
Jovan Kunac, MSc, Member 
Љубомир Михајловић, генерални директор Комерцијалне банке
Ljubomir Mihajlović, Director General, Komercijalna banka 
Мр Вук Огњановић, члан
Vuk Ognjanović, MSc, Member

Мр Јован Кунац (до 
септембра 1995)
Jovan Kunac, MSc  
(until September 1995)

Радмила 
Милутиновић 
Марковић  
(од септембра 1995)
Radmila Milutinović 
Marković (from Sep-
tember 1995)

1996–1999.

Јован Зебић, председник Савета 
Jovan Zebić, Chairman
Душан Влатковић, гувернер Народне банке Србије
Dušan Vlatković, NBY Governor
Крунислав Вукчевић, потпредседник Владе ЦГ (до 1997)
Krunislav Vukčević, Deputy Prime Minister of Montenegro (until 1997)
Мр Божидар Газивода, заменик гувернера НБЈ
Božidar Gazivoda, MSc, Deputy Governor, NBY
Мр Јован Кунац, члан
Jovan Kunac, MSc, Member
Љубомир Михајловић, генерални директор Комерцијалне банке
Ljubomir Mihajlović, Director General, Komercijalna banka 
Мр Вук Огњановић, члан
Vuk Ognjanović, MSc, Member

Радмила 
Милутиновић 
Марковић
Radmila Milutinović 
Marković

1999.

Јован Зебић, председник Савета 
Jovan Zebić, Chairman
Душан Влатковић, гувернер Народне банке Србије
Dušan Vlatković, NBY Governor
Крунислав Вукчевић, потпредседник Владе ЦГ (до 1997)
Krunislav Vukčević, Deputy Prime Minister of Montenegro (until 1997)
Мр Божидар Газивода, заменик гувернера НБЈ
Božidar Gazivoda, MSc, Deputy Governor, NBY
Мр Јован Кунац, члан
Jovan Kunac, MSc, Member
Љубомир Михајловић, генерални директор Комерцијалне банке
Ljubomir Mihajlović, Director General, Komercijalna banka 
Мр Вук Огњановић, члан
Vuk Ognjanović, MSc, Member

Радмила 
Милутиновић 
Марковић  
(до фебруара 1999)
Radmila Milutinović 
Marković  
(until February 1999)

Ненад Ђокић  
(од фебруара 1999)
Nenad Đokić  
(from February 1999)
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Агенција СР Југославије за осигурање депозита и санацију банака
Agency of the FR Yugoslavia for Deposit Insurance and Bank Rehabilitation

1994–2001. 
Период  
Period

Савет  
Council

Извршни директор  
Executive Manager

2000.

Јован Зебић, председник Савета 
Jovan Zebić, Chairman
Милета Бабовић, генерални секретар УБС
Mileta Babović, Secretary General, ASB
Радивоје Рашовић, заменик гувернера НБЈ
Radivoje Rašović, Deputy Governor, NBY
Небојша Величковић, члан
Nebojša Veličković, Member 
Борислав Вуковић, члан
Borislav Vuković, Member
Мр Јован Кунац, члан
Jovan Kunac, MSc, Member
Др Вук Огњановић, члан
Vuk Ognjanović, PhD, Member

Ненад Ђокић  
(до марта 2000) 
Драган Илић  
(од марта 2000)

Nenad Đokić  
(until March 2000) 
Dragan Ilić  
(from March 2000)

2001.

Мирољуб Лабус, потпредседник Савезне владе – председник Савета 
Miroljub Labus, Vice Prime Minister, Federal Government – Council Chair
Драгиша Пешић, Савезни министар финансија
Dragiša Pešić, Federal Minister of Finance
Божидар Ђелић, министар за финансије и економију Владе РС
Božidar Đelić, Serbian Minister of Finance and Economy
Радован Јелашић, вицегувернер Народне банке Југославије
Radovan Jelašić, Vice-Governor, NBY 
Лепосава Келечевић, помоћник савезног министра финансија
Leposava Kelečević, Assistant Federal Minister of Finance
Весна Арсић, вицегувернер Народне банке Југославије
Vesna Arsić, Vice-Governor, NBY 
Веселин Рајковић, председник Савезне комисије за хартије од вредности и 
финансијско тржиште
Veselin Rajković, Federal Securities and Financial Market Commission

Драган Илић  
(до фебруара 2001)
Радмила 
Милутиновић 
Марковић 
(од фебруара до 
октобра 2001)

Dragan Ilić  
(until February 2001)
Radmila Milutinović 
Marković  (February – 
October 2001)
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Агенција за осигурање депозита, санацију, стечај и ликвидацију банака
Agency for Deposit Insurance and Bank Rehabilitation, Bankruptcy, and 
Liquidation

2001–2005.
Период  
Period

Савет  
Council

Извршни директор  
Executive Manager

2001–2003.

Мирољуб Лабус, потпредседник Савезне владе – председник Савета 
Miroljub Labus, Vice Prime Minister, Federal Government – Council Chair
Драгиша Пешић, Савезни министар финансија
Dragiša Pešić, Federal Minister of Finance
Божидар Ђелић, министар за финансије и економију Владе РС
Božidar Đelić, Serbian Minister of Finance and Economy
Радован Јелашић, вицегувернер Народне банке Југославије
Radovan Jelašić, Vice-Governor, NBY 
Лепосава Келечевић, помоћник савезног министра финансија /
Александар Влаховић, министар за привреду и приватизацију
Leposava Kelečević, Assistant Federal Minister of Finance /
Aleksandar Vlahović, Minister of Economy and Privatization
Весна Арсић, вицегувернер Народне банке Југославије
Vesna Arsić, Vice-Governor, NBY 
Веселин Рајковић, председник Савезне комисије за хартије од вредности и 
финансијско тржиште / проф. др Бошко Живковић, професор Економског 
факултета
Veselin Rajković, Federal Securities and Financial Market Commission / 
Boško Živković, PhD, Professor, Faculty of Economics

Весна Џинић 
(од октобра 2001)

Vesna Džinić  
(from October 2001)

2003.

Укидање државне заједнице Србија и Црна Гора – Савет министара СЦГ 
донео Решење о разрешењу целог сазива Савета Агенције
State Union of Serbia and Montenegro dissolved – Council of Ministers passes the 
decision to dismiss all DIA’s Council members

2003.

Др Мирољуб Лабус / проф. др Бошко Живковић, председник
Miroljub Labus, PhD / Boško Živković, PhD, Professor, Chair
Мр Божидар Ђелић, министар финансија и економије
Božidar Đelić, MSc, Minister of Finance and Economy 
Радован Јелашић / Мира Ерић Јовић, вицегувернер НБС 
Radovan Jelašić / Mira Erić Jović, Vice-Governor, NBS
Весна Арсић, вицегувернер НБС
Vesna Arsić, Vice-Governor, NBS
Александар Влаховић, министар за привреду и приватизацију
Aleksandar Vlahović, Minister of Economy and Privatization
Мирко Цветковић, директор Агенције за приватизацију
Mirko Cvetković, Director, Privatization Agency
Катарина Вељовић, саветник у Министарству финансија и економије
Katarina Veljović, Adviser, Ministry of Finance and Economy 

Немања Колесар 
(од јуна до августа 
2003)
Лидија Перовић, в. д. 
(од августа 2003)

Nemanja Kolesar 
(June – August 2003)
Lidija Perović, Acting 
Executive Manager 
(from August 2003)

2004–2005. 

Весна Џинић, председница 
Vesna Džinić, Chair
Мр Млађан Динкић, министар финансија
Mlađan Dinkić, MSc, Minister of Finance
Мира Ерић-Јовић, саветник гувернера НБС
Mira Erić-Jović, Adviser to the NBS Governor
Весна Арсић, Министарство финансија
Vesna Arsić, Ministry of Finance
Горан Анђелић, Министарство финансија
Goran Anđelić, Ministry of Finance
Мр Зора Симовић, заменик министра привреде 
Zora Simović, MSc, Deputy Minister of Economy
Душан Стојановић / мр Дејан Симић, вицегувернер НБС
Dušan Stojanović / Dejan Simić, MSc, Vice-Governor, NBS

Лидија Перовић, в. д. 
(до марта 2004)
Милорад Џамбић

Lidija Perović, Acting 
Executive Manager 
(until March 2004) 
Milorad Džambić
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Агенција за осигурање депозита
Deposit Insurance Agency

2005–2015.
Период  
Period

Управни одбор   
Managing Board 

Директор
Director

2005.

Весна Џинић, председница 
Vesna Džinić, Chair
Предраг Бубало, министар привреде
Predrag Bubalo, Minister of Economy
Млађан Динкић, министар финансија
Mlađan Dinkić, Minister of Finance
Мира Ерић-Јовић, вицегувернер НБС
Mira Erić-Jović, Vice-Governor, NBS
Дејан Симић, вицегувернер НБС
Dejan Simić, Vice-Governor, NBS
Весна Арсић, Министарство финансија
Vesna Arsić, Ministry of Finance
Емица Здравковић, Удружење банака Србије 
Emica Zdravković, Association of Serbian Banks 

Милорад Џамбић
Milorad Džambić

2006.

Весна Џинић, председница 
Vesna Džinić, Chair
Предраг Бубало, министар привреде
Predrag Bubalo, Minister of Economy
Млађан Динкић, министар финансија /
Др Милан Париводић, министар за економске односе са иностранством 
Mlađan Dinkić, Minister of Finance /
Milan Parivodić, PhD, Minister of Foreign Economic Relations 
Мира Ерић-Јовић, вицегувернер НБС
Mira Erić-Jović, Vice-Governor, NBS
Дејан Симић, вицегувернер НБС 
Dejan Simić, Vice-Governor, NBS
Емица Здравковић, Удружење банака Србије
Emica Zdravković, Association of Serbian Banks
Весна Арсић, Министарство финансија
Vesna Arsić, Ministry of Finance

Милорад Џамбић
Milorad Džambić

2007.

Др Слободан Илић, председник 
Slobodan Ilić, PhD, Chair
Др Мирко Цветковић, министар финансија
Mirko Cvetković, PhD, Minister of Finance
Мр Млађан Динкић, министар економије и регионалног развоја 
Mlađan Dinkić, MSc, Minister of Economy and Regional Development 
Др Предраг Бубало, министар трговине и услуга 
Predrag Bubalo, PhD, Minister of Commerce and Services
Мира Ерић Јовић, вицегувернер НБС
Mira Erić-Jović, Vice-Governor, NBS
Мирјана Јовашевић, Министарство финансија
Mirjana Jovašević, Ministry of Finance
Емица Здравковић, Удружење банака Србије
Emica Zdravković, Association of Serbian Banks

Милорад Џамбић
Milorad Džambić
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Агенција за осигурање депозита
Deposit Insurance Agency

2005–2015.
Период  
Period

Управни одбор   
Managing Board 

Директор
Director

2008.

Др Слободан Илић, председник 
Slobodan Ilić, PhD, Chair
Др Мирко Цветковић, министар финансија / др Диана Драгутиновић, 
министар финансија
Mirko Cvetković, PhD, Minister of Finance / Diana Dragutinović, PhD, Minister of 
Finance
Мр Млађан Динкић, министар економије и регионалног развоја
Mlađan Dinkić, MSc, Minister of Economy and Regional Development
Др Предраг Бубало, министар трговине и услуга 
Predrag Bubalo, PhD, Minister of Commerce and Services
Мира Ерић Јовић, вицегувернер НБС
Mira Erić-Jović, Vice-Governor, NBS
Мирјана Јовашевић / Драгана Павловић, Министарство финансија
Mirjana Jovašević / Dragana Pavlović, Ministry of Finance
Емица Здравковић, Удружење банака Србије
Emica Zdravković, Association of Serbian Banks

Милорад Џамбић
Milorad Džambić

2009-2010.

Др Слободан Илић, председник 
Slobodan Ilić, PhD, Chair
Др Диана Драгутиновић, министар финансија
Diana Dragutinović, PhD, Minister of Finance
Мр Млађан Динкић, потпредседник Владе и министар економије и 
регионалног развоја
Mlađan Dinkić, MSc, Vice Prime Minister and Minister of Economy and Regional 
Development
Мира Ерић Јовић, вицегувернер НБС
Mira Erić-Jović, Vice-Governor, NBS
Љубомир Илкић, НБС
Ljubomir Ilkić, NBS
Драгана Павловић, Министарство финансија
Dragana Pavlović, Ministry of Finance
Емица Здравковић, Удружење банака Србије
Emica Zdravković, Association of Serbian Banks

Милорад Џамбић
Milorad Džambić

2011.

Др Слободан Илић / др Зоран Ћировић, председник 
Slobodan Ilić, PhD / Zoran Ćirović, PhD, Chair
Др Диана Драгутиновић, министар финансија 
Diana Dragutinović, PhD, Minister of Finance 
Др Мирко Цветковић, председник Владе и министар финансија 
Mirko Cvetković, PhD, Prime Minister and Minister of Finance
Мр Млађан Динкић, потпредседник Владе и министар економије и 
регионалног развоја
Mlađan Dinkić, MSc, Vice Prime Minister and Minister of Economy and Regional 
Development
Небојша Ћирић, министар економије и регионалног развоја 
Nebojša Ćirić, Minister of Economy and Regional Development 
Мира Ерић Јовић, вицегувернер НБС
Mira Erić-Jović, Vice-Governor, NBS
Љубомир Илкић, НБС
Ljubomir Ilkić, NBS
Драгана Павловић, Министарство финансија 
Dragana Pavlović, Ministry of Finance
Емица Здравковић, Удружење банака Србије
Emica Zdravković, Association of Serbian Banks

Милорад Џамбић 
(до децембра 2011)
Лидија Перовић, в. д. 
(од децембра 2011)

Milorad Džambić
(until December 2011)
Lidija Perović, Acting 
Director (from  
December 2011)
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Агенција за осигурање депозита
Deposit Insurance Agency

2005–2015.
Период  
Period

Управни одбор   
Managing Board 

Директор
Director

2012.

Др Зоран Ћировић, председник 
Zoran Ćirović, PhD, Chair
Др Мирко Цветковић, председник Владе и министар финансија
Mirko Cvetković, PhD, Prime Minister and Minister of Finance
Небојша Ћирић, министар економије и регионалног развоја
Nebojša Ćirić, Minister of Economy and Regional Development
Мира Ерић Јовић, вицегувернер НБС
Mira Erić-Jović, Vice-Governor, NBS
Љубомир Илкић, НБС
Ljubomir Ilkić, NBS
Драгана Павловић, Министарство финансија
Dragana Pavlović, Ministry of Finance 
Емица Здравковић, Удружење банака Србије 
Emica Zdravković, Association of Serbian Banks

Лидија Перовић, в. д. 
(до децембра 2012)

Lidija Perović, Acting 
Director (until  
December 2012)

2012.

Проф. др Ненад Вуњак, председник 
Prof. Nenad Vunjak, PhD, Chair
Мр Млађан Динкић, министар финансија и привреде
Mlađan Dinkić, MSc, Minister of Finance and Economy
Др Коста Сандић, члан
Kosta Sandić, PhD, Member
Жељко Јовић, НБС
Željko Jović, NBS
Др Весна Матић, Удружење банака Србије
Vesna Matić, PhD, Association of Serbian Banks

Милорад Џамбић, 
в. д. 
(од децембра 2012)

Milorad Džambić,  
Acting Director  
(from December 2012)

2013.

Проф. др Ненад Вуњак, председник 
Prof. Nenad Vunjak, PhD, Chair
Лазар Крстић, министар финансија
Lazar Krstić, Minister of Finance
Саша Радуловић, министар привреде
Saša Radulović, Minister of Economy
Жељко Јовић, НБС
Željko Jović, NBS
Др Коста Сандић, НБС
Kosta Sandić, PhD, NBS
Милан Ђукић, Министарство финансија
Milan Đukić, Ministry of Finance
Др Весна Матић, Удружење банака Србије
Vesna Matić, PhD, Association of Serbian Banks

Милорад Џамбић 
(до октобра 2013) 
Др Зоран Обрадовић 
(од октобра 2013)

Milorad Džambić  
(until October 2013) 
Zoran Obradović, PhD 
(from October 2013)

2014.

Проф. др Ненад Вуњак, председник 
Prof. Nenad Vunjak, PhD, Chair
Лазар Крстић, министар финансија / др Душан Вујовић, министар финансија
Lazar Krstić, Minister of Finance / Dušan Vujović, PhD, Minister of Finance
Жељко Сертић, министар привреде 
Željko Sertić, Minister of Economy  
Жељко Јовић, НБС
Željko Jović, NBS
Др Коста Сандић, НБС
Kosta Sandić, PhD, NBS
Милан Ђукић, Министарство финансија
Milan Đukić, Ministry of Finance
Др Весна Матић, Удружење банака Србије
Vesna Matić, PhD, Association of Serbian Banks

Др Зоран Обрадовић 
(до јуна 2014)
Лидија Перовић, в. д. 
(од јуна 2014)

Zoran Obradović, PhD 
(until June 2014)
Lidija Perović, Acting 
Director (from June 
2014)
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Агенција за осигурање депозита
Deposit Insurance Agency

2005–2015.
Период  
Period

Управни одбор   
Managing Board 

Директор
Director

2015.

Проф. др Ненад Вуњак, председник 
Prof. Nenad Vunjak, PhD, Chair 
Др Душан Вујовић, министар финансија 
Dušan Vujović, PhD, Minister of Finance
Жељко Сертић, министар привреде 
Željko Sertić, Minister of Economy
Жељко Јовић, НБС
Željko Jović, NBS
Др Коста Сандић, НБС
Kosta Sandić, PhD, NBS
Милан Ђукић, Министарство финансија
Milan Đukić, Ministry of Finance
Др Весна Матић, Удружење банака Србије
Vesna Matić, PhD, Association of Serbian Banks

Лидија Перовић, в. д.
Lidija Perović, Acting 
Director 

Агенција за осигурање депозита
Deposit Insurance Agency

2015–2016. 
Период  
Period

Управни одбор   
Managing Board 

Директор
Director

2015.

Мр Милош Јанковић, председник 
Miloš Janković, MSc, Chair
Милан Ђукић, независан члан 
Milan Đukić, Independent Member  
Проф. др Владимир Медан, независан члан
Prof. Vladimir Medan, PhD, Independent Member
Андријана Ћурчић, Министарство финансија
Andrijana Ćurčić, Ministry of Finance
Жељко Јовић, НБС
Željko Jović, NBS

Лидија Перовић, в. д.
Lidija Perović, Acting 
Director 
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Агенција за осигурање депозита
Deposit Insurance Agency

од 2016. до данас
Период  
Period

Управни одбор   
Managing Board 

Одбор директора
Executive Board

2016.

Мр Милош Јанковић, председник  
Miloš Janković, MSc, Chair
Милан Ђукић, независан члан 
Milan Đukić, Independent Member
Проф. др Владимир Медан / проф. др Хасан Ханић, независан члан 
Prof. Vladimir Medan, PhD / prof. Hasan Hanić, PhD, Independent Member
Андријана Ћурчић, Министарство финансија
Andrijana Ćurčić, Ministry of Finance 
Жељко Јовић, НБС
Željko Jović, NBS

Срђан Михајловић, 
председник 
Др Владимир Медан, 
члан 
Лидија Перовић, 
члан 

Srđan Mihajlović, Chair 
Vladimir Medan, PhD, 
Member  
Lidija Perović, Member

2018.

Др Милош Јанковић, председник 
Miloš Janković, MSc, Chair
Проф. др Хасан Ханић, независан члан
prof. Hasan Hanić, PhD, Independent Member
Милан Ђукић, независан члан
Milan Đukić, Independent Member
Андријана Ћурчић / Милица Милорадовић / Јелена Стојовић, Министарство 
финансија
Andrijana Ćurčić / Milica Miloradović / Jelena Stojović, Ministry of Finance
Др Жељко Јовић, НБС
Željko Jović, PhD, NBS

Срђан Михајловић, 
председник
Др Владимир Медан, 
члан (до марта 2018)
Лидија Перовић, члан

Srđan Mihajlović, Chair 
Vladimir Medan, PhD, 
Member (until March 
2018) 
Lidija Perović, Member

2018–2019.

Др Милош Јанковић, председник 
Miloš Janković, PhD, Chair
Проф. др Хасан Ханић / Радомир Костадиновић,  независан члан 
prof. Hasan Hanić, PhD / Radomir Kostadinović, Independent Member
Милан Ђукић, независан члан
Milan Đukić, Independent Member
Јелена Стојовић / Зоран Шкобић, Министарство финансија 
Jelena Stojović / Zoran Škobić, Ministry of Finance
Др Жељко Јовић / Дарко Стаменковић, НБС 
Željko Jović, PhD / Darko Stamenković, NBS 

Од марта 2018:
Срђан Михајловић, 
председник 
Лидија Перовић, члан 
Владимир Шарић, в. 
д. члана 

From March 2018:
Srđan Mihajlović, Chair 
Lidija Perović, Member
Vladimir Šarić, Acting 
Member 

Од јула 2018:
Владимир Шарић, в. 
д. председника
Небојша Анђелковић, 
в. д. члана
Милош Лазаревић, в. 
д. члана 

From July 2018:
Vladimir Šarić, Acting 
Chair,
Nebojša Anđelković, 
Acting Member,
Miloš Lazarević, Acting 
Member 

Од августа 2018:
Владимир Шарић, 
председник
Небојша Анђелковић, 
члан
Милош Лазаревић, в. 
д. члана

From August 2018:
Vladimir Šarić, Chair,
Nebojša Anđelković, 
Member,
Miloš Lazarević, Acting 
Member
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Агенција за осигурање депозита
Deposit Insurance Agency

од 2016. до данас
Период  
Period

Управни одбор   
Managing Board 

Одбор директора
Executive Board

2019.

Проф. др Хасан Ханић, председник 
prof. Hasan Hanić, PhD, Chair 
Радомир Костадиновић, независан члан
Radomir Kostadinović, Independent Member
Филип Јевтић Тодосијевић, Министарство финансија
Filip Jevtić Todosijević, Ministry of Finance
Дарко Стаменковић, НБС
Darko Stamenković, NBS

Од октобра 2019:
Владимир Шарић, 
председник
Небојша Анђелковић, 
члан
Радован Иветић, в. д. 
члана

From October 2019:
Vladimir Šarić, Chair,
Nebojša Anđelković, 
Member
Radovan Ivetić, Acting 
Member
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Поступци санације банака које је 
Агенција спровела 1991–2001.
Bank Rehabilitation Processes Imple-
mented by DIA between 1990 and 2001

Банка у санацији 
Bank in  
Rehabilitation 
Regime

Година 
отварања 
поступка 
санације 
Start Year

Година завршетка санације 
End Year

Спроведене мере 
Агенције 
Measures Taken  
by DIA

Кредитна банка 
д.д. Приштина  
Kreditna banka dd 
Priština

1990.

1992. 
(продаја деоница на тржишту капи-
тала – остварена цена продатих де-
оница била је 12,5 пута већа од номи-
налне вредности улога у оснивачки 
капитал)
1992 (shares sold in capital market 
– the achieved share price was 12.5 
times higher than the nominal value of 
investment in share capital)

•  Улагање у  
   оснивачки  
   капитал
•  Санациони  
   кредит
•  Investment in share 
    capital
•  Rehabilitation loan

Југобанка д. 
д. Косовска 
Митровица
Jugobanka d.d. 
Kosovska Mitrovica

1991.

1992. (продаја деоница на тржишту 
капитала – остварена цена прода-
тих деоница била је 12,5 пута већа 
од номиналне вредности улога у 
оснивачки капитал)
1992 (shares sold in capital market 
– the achieved share price was 12.5 
times higher than the nominal value of 
investment in share capital)

•  Улагање у  
   оснивачки  
   капитал
•  Санациони  
   кредит
•  Investment in share 
    capital
•  Rehabilitation loan

Тузланска банка д. 
д. Тузла
Tuzlanska bank dd 
Tuzla

1991. 1991. Санациони кредит
Rehabilitation loan

Југобанка Скопље 
Jugobanka Skoplje 1991. 1991.

•  Кредит за  
  финансијску    
  подршку  
  (мека санација)
•  Financial support  
  loan (“soft  
  rehabilitation”)
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Банка у санацији 
Bank in  
Rehabilitation 
Regime

Година 
отварања 
поступка 
санације 
Start Year

Година завршетка санације 
End Year

Спроведене мере 
Агенције 
Measures Taken  
by DIA

Монтенегро банка 
д. д. Титоград 
(филијала Никшић, 
филијала Беране 
и филијала 
Подгорица) 
Montenegro bank dd 
Titograd (Nikšić,  
Berane and  
Podgorica branches)

1991/92.

1992. (филијале у Никшићу, Берана-
ма и Подгорици конституисане као 
засебна правна лица)
1992 (branches in Nikšić, Berane, and 
Podgorica set up as autonomous legal 
entities)

•  Финансијска      
    подршка до  
    преузимања  
    Подгоричке банке  
    у санацију
•  Financial support  
    until rehabilitation of 
    Podgorička banka
•  Turning branches  
    into separate legal 
    entities for rehabil- 
    tation purposes

Београдска банка 
Нишка банка д. д. 
Ниш
Beogradska banka 
Niška bank add Niš

1992.

1999. (реоткуп акција од стране Бе-
оградске банке обвезницама СРЈ на 
основу Закона о претварању креди-
та одобрених код банака носиоцима 
примарне пољопривредне произ-
водње и туристичке привреде у јав-
ни дуг федерације)
1999 (repurchase of shares by  
Beogradska banka with FRY bonds 
in conformity with the Law on  
Transforming Loans Granted by Banks 
to Primary Agricultural Producers and 
Tourism into Federal Public Debt)

•  Санациони кредит
•  Куповина  
    управљачких   
   деоница (53,6%)
•  Уговор о  
    депоновању дела  
    средстава  
    Агенције
•  Обезбеђење  
    средстава за откуп  
    инодугова
•  Докапитализација
•  Кредит за  
    финансијску  
    подршку
•  Рационализација
•  Rehabilitation loan 
•  Purchase of voting  

shares (53.6%) 
•  Agreement on  
   depositing a portion  
    of DIA’s resources 
•  Secured funding for  

purchase of foreign  
    debts
•  Recapitalization
•  Financial support  
    loan
•  Rationalization
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Банка у санацији 
Bank in  
Rehabilitation 
Regime

Година 
отварања 
поступка 
санације 
Start Year

Година завршетка санације 
End Year

Спроведене мере 
Агенције 
Measures Taken  
by DIA

Никшићка банка д. 
д. Никшић 
Nikšićka banka dd 
Nikšić 

1992. 1999.

•  Санациони кредит
•  Докапитализација
•  Кредит за  

финансијску  
•  подршку
•  Rehabilitation loan
•  Recapitalization
•  Financial support  

loan

Беранска банка
д. д. Беране   
Beranska bank dd 
Berane 

1992. 1999.

•  Санациони кредит
•  Докапитализација
•  Кредит за  

финансијску  
подршку

•  Rehabilitation loan
•  Recapitalization
•  Financial support  

loan

Подгоричка банка 
д. д. Подгорица 
Podgorička banka 
d.d. Podgorica 

1992. 1999. (продаја акција на берзи)
1999 (shares sold on stock exchange)

•  Докапитализација
•  Кредит за  

финансијску  
•  подршку
•  Recapitalization
•  Financial support  

loan

Војвођанска банка 
д. д., филијала 
Суботица 
Vojvođanska banka 
dd, Subotica branch 

1992. 1992.

Кредит за  
финансијску  
подршку (мека  
санација)
Financial support  
loan (“soft  
rehabilitation”)

Славија банка
д. д. Београд
Slavija bank dd 
Beograd 

1992. 1992.

Кредит за  
финансијску  
подршку (мека  
санација)
Financial support  
loan (“soft  
rehabilitation”)
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Банка у санацији 
Bank in  
Rehabilitation 
Regime

Година 
отварања 
поступка 
санације 
Start Year

Година завршетка санације 
End Year

Спроведене мере 
Агенције 
Measures Taken  
by DIA

Ваљевска банка
а. д. Ваљево
Valjevska banka a.d. 
Valjevo

1998.

1999. (припојена Београдској банци 
као филијала, затим поново поста-
ла самостална), 2001. ликвидација 
– пријављено потраживање на име 
кредита за ликвидност и акционар-
ског капитала
1999 (merged as a branch with Beo-
gradska banka followed by re-establish-
ment as an independent entity), 2001 
liquidation – as a creditor, DIA claimed 
back the liquidity loan proceeds and the 
funds invested in share capital

•  Отписан целокупан 
   капитал на име  
   делимичног  
   покрића губитака 
   Агенција као  
   једини оснивач  
   преузела  
   функцију  
   Скупштине  
   акционара  
   и именовала  
   председника и  
   чланове УО 
•  Докапитализација 
•  Кредит за  
   ликвидност
•  Equity wiped out to  
   cover losses  
   As the sole shar-   
   holder, DIA assumed 
   the role of Share- 
   holders Assembly  
   and appointed  
   Board chair and  
   members 
•  Recapitalization
•  Liquidity loan

Нишка банка а. д. 
Ниш
Niška banka a.d. Niš

2001. 2006. приватизована
Privatized in 2006

•  Докапитализација 
•  Исплата  
   отпремнина вишку  
   запослених 
•  Припрема за  
   приватизацију
•  Recapitalization 
•  Redundancy  
   payments made 
•  Preparation for  
   privatization

Прокупачка банка 
а. д. Прокупље 
Prokupačka banka 
a.d. Prokuplje

2001. 2002. припојена Нишкој банци
Merged with Niška banka in 2002

•  Отпис капитала  
   на име покрића  
   губитака 
•  Емисија нових  
   акција 
•  Постављено ново  
   руководство
•  Equity wiped out to  

cover losses  
•  New shares issued 
•  New management  

appointed

ББ Пиротска банка 
а. д. Пирот
BB Pirotska banka 
a.d. Pirot

2001. 2004. припојена Нишкој банци
Merged with Niška banka in 2004 

Финансијска помоћ 
у виду депозита по 
виђењу
Financial support 
in form of demand 
deposit 
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Банка у санацији 
Bank in  
Rehabilitation 
Regime

Година 
отварања 
поступка 
санације 
Start Year

Година завршетка санације 
End Year

Спроведене мере 
Агенције 
Measures Taken  
by DIA

Југобанка а. д. Бор 
(касније Борска 
банка а. д. Бор)
Jugobanka a.d. Bor 
(later Borska banka 
a.d. Bor)

2001.
2004. отворен стечајни поступак
Bankruptcy proceedings opened in 
2004

•  Отпис капитала  
на име покрића  
губитака 

•  Емисија нових  
акција 

•  Постављено ново  
руководство

•  Реализација  
социјалног  
програма

•  Equity wiped out to 
cover losses  

•  New shares issued 
•  New management  

appointed 
•  Redundancy  

packages

Врањска банка
а. д. Врање   
Vranjska banka a.d. 
Vranje

2001. 2002. припојена Нишкој банци
Merged with Niška banka in 2002

•  Отпис капитала 
на име покрића 
губитака 

•  Емисија нових  
акција

•  Постављено ново  
руководство

•  Equity wiped out to  
cover losses 

•  New shares issued
•  New management  

appointed

Београдска банка 
а. д. Београд
Beogradska banka 
a.d. Beograd

2001. 2002. отворен стечајни поступак
Bankruptcy initiated in 2002

•  Отпис капитала  
на име покрића 
губитака

•  Емисија нових 
акција

•  Постављено ново  
руководство

•  Обезбеђивање  
дневне  
ликвидности из  
буџета РС

•  Equity wiped out to 
 cover losses 

•  New shares  
issued

•  New management  
appointed

•  Daily liquidity  
secured from the  
Government budget 
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Банка у санацији 
Bank in  
Rehabilitation 
Regime

Година 
отварања 
поступка 
санације 
Start Year

Година завршетка санације 
End Year

Спроведене мере 
Агенције 
Measures Taken  
by DIA

Инвестбанка а. д. 
Београд
Investbanka a.d. 
Beograd

2001. 2002. отворен стечајни поступак
Bankruptcy initiated in 2002

•  Отпис капитала  
на име покрића 
губитака

•  Емисија нових 
акција

•  Постављено ново  
руководство

•  Обезбеђивање  
дневне  
ликвидности из  
буџета РС

•  Equity wiped out to 
 cover losses 

•  New shares  
issued

•  New management  
appointed

•  Daily liquidity  
secured from the  

 Government budget 

Југобанка а. д. 
Београд
Jugobanka a.d. 
Beograd

2001. 2002. отворен стечајни поступак
Bankruptcy initiated in 2002

•  Отпис капитала  
на име покрића 
губитака

•  Емисија нових 
акција

•  Постављено ново  
руководство

•  Обезбеђивање  
дневне  
ликвидности из  
буџета РС

•  Equity wiped out to 
 cover losses 

•  New shares  
issued

•  New management  
appointed

•  Daily liquidity  
secured from the  

 Government budget

Беобанка а. д. 
Београд
Beobanka a.d.  
Beograd

2001. 2002. отворен стечајни поступак
Bankruptcy initiated in 2002

•  Отпис капитала  
на име покрића 
губитака

•  Емисија нових 
акција

•  Постављено ново  
руководство

•  Обезбеђивање  
дневне  
ликвидности из  
буџета РС

•  Equity wiped out to 
 cover losses 

•  New shares  
issued

•  New management  
appointed

•  Daily liquidity  
secured from the  
Government budget
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Преглед стечајних и 
ликвидационих поступака над 
финансијским организацијама на 
дан 31. децембра 2019. године
Bankruptcy and Liquidation of 
Financial Organizations as at 
31 December 2019

Окончани стечајни и ликвидациони 
поступци

Банке

1. Комбанка а. д. Београд, у стечају
2. Монтекс банка а. д. Београд, у 

стечају
3. АИК банка а. д. Сента, у стечају
4. YU EKI банка а. д. Београд, у  

стечају
5. Српска комерцијална банка а. д. 

Ниш, у ликвидацији
6. Gold Internacional банка а. д. Бео-

град, у стечају
7. Ваљевска банка а. д. Ваљево, у 

стечају
8. Контрол банка а. д. Београд, а. д. 

Београд, у стечају
9. BC BANK CREDIT а. д. Београд, у 

стечају
10. Шабачка банка а. д. Шабац, у 

стечају
11. Стечајна маса ББ Славија банке а. 

д. Београд
12. Привредна банка а. д. Нови Сад, у 

стечају
13. Београдска банка Лозничка  

банка а. д. Лозница, у стечају
14. Кредитно-експортна банка а. д. 

Београд, у ликвидацији
15. First Textil Bank а. д. Београд, у 

стечају
16. Dijamant banka а. д. Зрењанин, у 

ликвидацији 

Closed Bankruptcy and Liquidation 
Cases

Banks
1. Kombanka a.d. Beograd, in bank-

ruptcy
2. Monteks banka a.d. Beograd, in 

bankruptcy
3. AIK banka a.d. Senta, in bankruptcy
4. YU EKI banka a.d. Beograd, in bank-

ruptcy
5. Srpska komercijalna banka a.d. Niš, 

in liquidation
6. Gold Internacional banka a.d. Beo-

grad, in bankruptcy
7. Valjevska banka a.d. Valjevo, in 

bankruptcy
8. Kontrol banka a.d. Beograd, in bank-

ruptcy
9. BC BANK CREDIT а.d. Beograd, in 

bankruptcy
10. Šabačka banka a.d. Šabac, in bank-

ruptcy
11. Bankrupcy estate of BB Slavija 

banka a.d. Beograd
12. Privredna banka a.d. Novi Sad, in 

bankruptcy
13. Beogradska banka Loznička banka 

a.d. Loznica, in bankruptcy
14. Kreditno-eksportna banka a.d.  

Beograd, in liquidation
15. First Textil Bank a.d. Beograd, in 

bankruptcy
16. Dijamant banka а.d. Zrenjanin, in 

liquidation
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Друштва за осигурање

1. Плава тачка – СЛО а. д. о. 
Београд, у ликвидацији

2. Агроосигурање а. д. о. Београд, у 
стечају

3. Аутонена а. д. о. Београд, у 
ликвидацији

4. Космет а. д. о. Београд, у стечају
5. Осигурање Плус а. д. о. Београд, у 

ликвидацији
6. Динара осигурање а. д. о. 

Београд, у стечају
7. Стрела осигурање а. д. о. Ваљево, 

у стечају
8. Екос осигурање а. д. о. Београд, у 

стечају
9. Либертас а. д. о. Београд, у 

ликвидацији
10. Топ-Ган а. д. о. Чачак, у 

ликвидацији
11. Морава осигурање а. д. о. 

Београд, у ликвидацији
12. Балкан осигурање а. д. о. 

Београд, у стечају
 
Остале финансијске организације

1. Земљорадничка штедно кредитна 
задруга Агро Каса а. д. Београд, у 
ликвидацији

2. Штедно-кредитна организација 
АИК Врање а. д. Врање, у 
ликвидацији

3. Штедно-кредитна задруга 
самосталних привредника Србије 
а. д. Београд, у стечају

4. Diners Club International Belgrade  
д. о. о. Београд, у стечају

 

Поступци који се настављају над 
делом стечајне/ликвидационе масе

Банке

1. ББ Пожаревачка банка а. д. 
Пожаревац, у стечају

2. МБ банка а. д. Ниш, у ликвидацији
3. Станком банка а. д. Београд, у 

стечају

Друштва за осигурање

1. Плава тачка а. д. о. Београд, у 
ликвидацији

2. Империал а. д. о. Београд, у стечају

Insurance Companies

1. Plava tačka – SLO a.d.o. Beograd, in 
liquidation

2. Agroosiguranje a.d.o. Beograd, in 
bankruptcy

3. Autonena a.d.o. Beograd, in liquida-
tion

4. Kosmet a.d.o. Beograd, in bank-
ruptcy

5. Osiguranje Plus a.d.o. Beograd, in 
liquidation

6. Dinara osiguranje a.d.o. Beograd, in 
bankruptcy

7. Strela osiguranje a.d.o. Valjevo, in 
bankruptcy

8. Ekos osiguranje a.d.o. Beograd, in 
bankruptcy

9. Libertas a.d.o. Beograd, in liquida-
tion

10. Top-Gan a.d.o. Čačak, in liquidation
11. Morava osiguranje a.d.o. Beograd, in 

liquidation
12. Balkan osiguranje a.d.o. Beograd, in 

bankruptcy

Other Financial Organizations

1. Zemljoradnička štedno kreditna 
zadruga Agro Kasa a.d. Beograd, in 
liquidation

2. Štedno-kreditna organizacija AIK 
Vranje a.d. Vranje, in liquidation

3. Štedno-kreditna zadruga samostal-
nih privrednika Srbija a.d. Beograd, 
in bankruptcy

4. Diners Club International Belgrade 
d.o.o. Beograd, in bankruptcy

 

Bankruptcy/ Liquidation Estates –  
Resumed Proceedings

Banks

1. BB Požarevačka banka a.d. 
Požarevac, in bankruptcy

2. MB banka a.d. Niš, in liquidation
3. Stankom banka a.d. Beograd, in 

bankruptcy

Insurance Companies

1. Plava tačka a.d.o. Beograd, in liquida-
tion

2. Imperial a.d.o. Beograd, in bankruptcy
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Стечајни и ликвидациони поступци у 
току

Банке

1. Београдска банка а. д. Београд, у 
стечају

2. Инвестбанка а. д. Београд, у 
стечају

3. Југобанка а. д. Београд, у стечају
4. Беобанка а. д. Београд, у стечају
5. ЈИК банка а. д. Београд, у стечају
6. Астра банка а. д. Београд, у 

стечају
7. Борска банка а. д. Бор, у стечају
8. Рај банка а. д. Београд, у стечају
9. Медифарм банка а. д. Београд, у 

стечају
10. Косовска банка д. д. Београд, у 

стечају 
11. МБ Унион банка а. д. Београд, у 

стечају
12. ПБ Агробанка а. д. Београд, у 

стечају
13. Нова Агробанка а. д. Београд, у 

стечају
14. Развојна банка Војводине а. д. 

Нови Сад, у стечају
15. Привредна банка Београд а. д. 

Београд, у стечају
16. Универзал банка а. д. Београд, у 

стечају
17. Ресавска банка ДПРМ а. д. 

Деспотовац, у стечају
18. International Investment Banka а. д. 

Београд, у стечају
19. Извозна банка а. д. Београд, у 

ликвидацији
20. МБ Привредно кредитна банка а. 

д. Београд, у стечају
21. Југобанка Југбанка а. д. Косовска 

Митровица, у стечају
22. Пештер банка а. д. Нови Пазар, у 

стечају

Друштва за осигурање

1. Европа осигурање а. д. о. Београд, 
у стечају

2. Сим осигурање а. д. о. Београд, у 
стечају

3. Таково осигурање а. д. о. 
Крагујевац, у ликвидацији

Остале финансијске организације

Железничка штедно кредитна задруга 
1891 а. д. Београд, у ликвидацији

Ongoing Bankruptcy and Liquidation 
Cases

Banks

1. Beogradska banka a.d. Beograd, in 
bankruptcy

2. Investbanka a.d. Beograd, in bank-
ruptcy

3. Jugobanka a.d. Beograd, in bankruptcy
4. Beobanka a.d. Beograd, in bankruptcy
5. JIK banka a.d. Beograd, in bankruptcy
6. Astra banka a.d. Beograd, in bank-

ruptcy
7. Borska banka a.d. Bor, in bankruptcy
8. Raj banka a.d. Beograd, in bankruptcy
9. Medifarm banka a.d. Beograd, in 

bankruptcy
10. Kosovska banka d.d. Beograd, in 

bankruptcy 
11. MB Union banka a.d. Beograd, in 

bankruptcy
12. PB Agrobanka a.d. Beograd, in bank-

ruptcy
13. Nova Agrobanka a.d. Beograd, in 

bankruptcy
14. Razvojna banka Vojvodine a.d. Novi 

Sad, in bankruptcy
15. Privredna banka Beograd a.d. Beo-

grad, in bankruptcy
16. Univerzal banka a.d. Beograd, in 

bankruptcy
17. Resavska banka DPRM a.d. Despo-

tovac, in bankruptcy
18. International Investment Banka a.d. 

Beograd, in bankruptcy
19. Izvozna banka a.d. Beograd, in liqui-

dation
20. MB Privredno kreditna banka a.d. 

Beograd, in bankruptcy
21. Jugobanka Jugbanka a.d. Kosovska 

Mitrovica, in bankruptcy
22. Pešter banka a.d. Novi Pazar, in 

bankruptcy

Insurance Companies

1. Evropa osiguranje a.d.o. Beograd, in 
bankruptcy

2. Sim osiguranje a.d.o. Beograd, in 
bankruptcy

3. Takovo osiguranje a.d.o. Kragujevac, 
in liquidation

Other financial organizations

Železnička štedno kreditna zadruga 
1891 a.d. Beograd, in liquidation
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