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Уважени домаћини, поштовани учесници Кинеског форума за финансијску 

технологију,  

Након тачно годину дана од претходног форума тема је иста: „Ново доба, нове 

финансије, нове технологије”, али су услови у којима радимо и живимо битно 

другачији. Упркос томе, наши циљеви су исти – човек и његово добро у XXI веку. 

Драги пријатељи, 

Ново доба и нове финансије захтевају још јачу сарадњу између земаља и народа. 

Следећи мисао Гетеа, који је пре више од два века рекао: „Реци ми са ким се 

дружиш, па ћу ти рећи ко си”, ја сам поносна што је Република Србија у 

претходних десет година развила блиску сарадњу с Народном Републиком Кином. 

Однос наших земаља дефинише чврсто партнерство и међусобно разумевање, које 

је подржано челичним пријатељством између српског председника Александра 

Вучића и кинеског председника Си Ђинпинга. Стара кинеска пословица каже: 

Када су браћа као једно, њихова снага може да сломи и метал, а однос наших 

земаља јесте потврда тога, што се види и кроз економску сарадњу. 

• За десет година, трговина између наших земаља је учетворостручена. 

• У првој половини ове године укупна спољна трговина робом са Кином 

чинила је готово 10% укупне спољне трговине Србије.  

• Континуирани узлазни тренд наше економске сарадње види се и кроз раст 

учешћа азијских земаља у приливима страних директних инвестиција које 

је у периоду од 2019. до 2021. износило око 15%. Прошле, 2021. године 

прилив директних улагања из Кине чинио је 20% укупних и рекордних 

страних директних инвестиција у Србију.  

Драге колеге, 

Природно је да подижемо лествице наших очекивања за све што нам доноси добро 

и да сваку добру услугу коју развијемо и која заживи корисници финансијских 

услуга прихвате као нову нормалност. Народна банка Србије, на чијем сам челу 

пуну деценију, генератор је технолошких промена на тржишту финансијских 

услуга којима смо грађанима и привреди створили услове за знатно лакше, брже, 

сигурније и јефтиније пословање у Републици Србији:  



 

 

– Прво, значајно смо унапредили платну инфраструктуру у Републици 

Србији увођењем најсавременијег система за инстант плаћања – IPS 

система Народне банке Србије пре четири године. Од тада га интензивно 

развијамо увођењем бројних нових функционалности, по мери савременог 

корисника.  

– Подстичемо финансијску инклузију развојем платних услуга које 

омогућавају једноставан и брз инстант пренос новца у било које доба дана 

и године, уз познавање само мобилног телефона. 

– У континуитету модернизујемо домаћу DinaCard платну картицу свесни 

значаја националне картичне шеме за независност од великих глобалних 

картичних система, као и за ниже трошкове платних услуга. Изузетно нам 

је важна динамична сарадња са China UnionPay, захваљујући којој се нашем 

националном DinaCard картичном систему омогућава употреба широм 

света. Данас је прихватање UnionPay картица обезбеђено на преко 85% 

банкомата у Србији, док је прихватањe UnionPay картица на продајним 

местима омогућено на 37% ПОС терминала. 

– Међу првима у Европи, корисницима финансијских услуга у Републици 

Србији омогућили смо закључивање финансијских уговора на даљину и 

коришћење видео-идентификације, уз пуну транспарентност, сигурност и 

заштиту њихових права.  

– Пратећи технолошка решења која се заснивају на blockchain технологији, а 

на основу које се врши трговање криптовалутама, међу првима смо уредили 

начине и услове под којима се може њима трговати. 

– Дигитализација је постала саставни део и свакодневног пословања на 

тржиштима осигурања и добровољних пензијских фондова у Републици 

Србији захваљујући увођењу онлајн куповине нових и модификованих 

производа, као и алтернативним каналима комуникације.  

Драги пријатељи, 

Упркос, слободно могу да кажем, револуционарним променама у домену 

финансијске индустрије, дигитализација је процес чији крај није близу, нити ће 



 

 

икада бити. Такође, нове технологије представљају нове могућности, али доносе 

и нове ризике. Пред нама су нове могућности, али и нови изазови. 

– На пример – како обезбедити задовољне кориснике у условима када се све 

брзо мења и апетити за иновацијама расту?  

– Или – како ићи у даљу транзицију на нове дигиталне технологије, а 

истовремено очувати оправдано поверење јавности и њихово очекивање за 

стабилан и сигуран финансијски систем, у који смо сви уложили много 

труда да га успоставимо и очувамо? 

Стара је мудрост да Сутра припада онима који визију имају данас! Ја ћу цитирати 

великог српског књижевника Милоша Црњанског: „У будућност треба гледати. У 

будућност треба ићи. У будућност гледају и иду сви срећнији народи.” На 

глобалном нивоу, неопходна је сарадња и размена искустава, јер излазак 

финансијских институција у свет информационих технологија брише 

међудржавне границе, а активности надзорних органа се све више преплићу. А 

када се пријатељи из далека разумеју, онда се крајеви света чине као комшилук.  

Захваљујем на пажњи и желим вам успешан Форум и пуно здравља. 

 


