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1. Уводне напомене 
 

Извештај о пословању Агенције за осигурање и финансирање извоза ад Ужице (у даљем 

тексту "Агенција") обухвата период пословања Агенције од 01. јануара до 31. децембра 2017. 

године (у даљем тексту: извештајни период) и има за циљ анализу и оцену профитабилности 

и продуктивности пословања Агенције, као и анализу стања и динамике вредности њене 

пословне имовине и извора финансирања током извештајног периода. 

Основу за анализу чинили су појединачни извештаји о пословању организационих целина и 

рачуноводствени подаци преузети из главне књиге Агенције.  

 

2. Оснивање и делатност 

 

Агенција је основана 26. јула 2005. године са неограниченим временом трајања. Подаци о 

Агенцији су регистровани у Регистар привредних субјеката 16. августа 2005. године, чиме је 

Агенција стекла својство правног лица. Правна форма Агенције је затворено акционарско 

друштво које је основано од стране Републике Србије, са уписаним капиталом од ЕУР 

25,000,000.00 од чега је у 2005. години било уплаћено ЕУР 12,507,469.50 (50.03% од укупно 

уписаног капитала) а остатак је уплаћен у 2006. години у динарској противвредности по 

средњем курсу важећем на дан уплате. 

Оснивање Агенције је спроведено у складу са посебним Законом о агенцији за осигурање и 

финансирање извоза Републике Србије. 

Платни промет везан за обављање делатности Агенције се спроводи преко подрачуна 

(подрачун за редовно пословање и подрачун за сопствене приходе) отворених у оквиру 

консолидованог рачуна трезора који се води у Управи за трезор. Спајањем Фонда СМЕЦА 

22. маја 2009. године преузети су и динарски и девизни рачуни код пословних банака које је 

Фонд имао отворене у тренутку спајања. 

Изменама и допунама Закона о Агенције (Службени Гласник Републике Србије бр. 88/10) од 

01. децембра 2010. године дошло је до измена и допуна и делатности Агенције. 

Основна регистрована делатност Агенције су остала осигурања, што обухвата: 

 Осигурање и реосигурање извозних послова и инвестиција у иностранству домаћих 

правних лица и предузетника од комерцијалних и некомерцијалних ризика као и осигурања 

наплате потраживања извозника на домаћем тржишту највише до износа вредности извозног 

посла, и то самостално или у сарадњи са другим осигуравајућим друштвима,односно 

агенцијама;  

 Финасирање извозних послова домаћих правних лица и предузетника, суфинансирање 

извозних послова са комерцијалним банкама и другим финансијским организацијама, 

рефинансирање извозних кредитних комерцијалних банака; 

 Финансирање припремних извоза домаћих правних лица и предузетника по закљученом 

уговору о извозу; 

 Финансирање инвестиција домаћих правних лица и предузетника на иностраним 

тржиштима ради подстицања извоза; 

 Осигурање припреме извоза домаћих правних лица и предузетника од некомерцијалних и 

комерцијалних ризика по закљученом уговору о извозу, самостално или у сарадњи са другим 

осигуравајућим друштвима, односно агенцијама; 

 Финансирање страног купца или његове банке у вези са извозом домаћег правног лица или 

предузетника; 
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 Осигурање домаћих банака у вези са кредитима и гаранцијама по извозним пословима и 

инвестицијама у иностранству и закљученим кредитним линијама са страним банкама; 

 Издавање гаранција и других јемства по извозним пословима и инвестицијама у 

иностранству; 

 Пружање других услуга у вези са финансирањем, гарантовањем и осигурањем извозних 

послова и инвестиција на домаћем и иностраном тржишту.   

 Остале регистроване делатности које Агенција може обављати су: давање и узимање 

кредита (кредитни послови), куповина и продаја хартија од вредности (послови са ефектима 

и емисиони послови), откуп потраживања и пружања других финансијских услуга. 

Седиште Агенције је у Ужицу, Љуба Стојановића 5.   

Матични број Агенције је 20069244. 

Порески идентификациони број Агенције је 103982111. 

 

 

3. Макроекономско окружење 

 

БДП као најважнији макроекономски агрегат који исказује снагу и стабилност економије у  

2017. наставио је са позитивним кретањем тако раст да износи 1,9%, захваљујући бржем 

расту индустријске производње, пре свега прерађивачке индустрије, грађевинарства и 

услужног сектора, мада је донекле успорен због неповољних метеоролошких услова који су 

утицали на пад пољопривредне производње, као и на неповољна кретањау електро-

енергетском сектору почетком године. Позитивни трендови настављени су и у првом 

кварталу 2018. године, с тим да се у 2018. очекује убрзање раста  БДП-а на 3,5% у односу на 

2017. годину, за шта су главни покретачи раста снажни раст инвестиција државе и приватног 

сектора, посебно у грађевинарству, убрзан раст извоза и повећана потрошња. 

Раст економских активности се позитивно одразио и на тржиште рада, тако да је крајем 2017. 

године стопа незапослености износила 13,5%. 

Нето прилив СДИ је порастао за 27,1% у односу на претходну годину  и износио је 2,3 млрд 

евра, и у 2017. години премашио је износ дефицита текућег биланса који је износио 5,7% 

БДП-а. У  2017. години забележен је раст учешћа дефицита текућег рачуна у БДП због 

шокова на страни понуде у енергетици и пољопривреди, што се одразило на 

спољнотрговинска кретања, као и због већег увоза капиталних добара и репроматеријала у 

вези са инвестицијама.  Повољна кретања по питању СДИ су настављена, тако да  пројекција 

СДИ за 2018. годину у износу од 2,6 млрд евра предвиђа да се премаши пуна покривеност 

текућег дефицита СДИ и да остане исти текући дефицит у БДП-у, што је у складу са 

снажним текућим инвестиционим циклусом и растом извоза, док се у средњем року очекује 

да се дефицит текућег рачуна стабилизује на нивоу 4-5% БДП-а и да приливи СДИ остану 

више него довољни за његову покривеност. 

Побољшање текућег рачуна се наставило и током 2017. године захваљујући даљем снажном 

расту извоза. У 2017. години повећана је спољнотрговинска размена тако да је износила  34,5 

млрд евра уз повећање извоза за 9,8 % на вредност од 15 млрд евра, док је повећан увоз за 

10,7% и износи 19,4 млрд евра, тако да је покривеност увоза извозом у 2017. години износила 

88,9%. Започети инвестициони циклус доприноси расту извоза, тако да је за први квртал 

2018. године извоз порастао за 9 % у односу на исти период прошле године. Услед снажног 

текућег инвестиционог циклуса и увоза капиталних добара и репроматеријала, укупан увоз у 

првом кварталу 2018. године је брже растао (11,9%) од извоза. 

На крају 2017. године је забележен укупни фискални суфицит у износу од 52,3 млрд динара, 

као и суфицит буџета Републике Србије  у износу од 33,9 млрд динара, што је све резултат 

боље наплате свих пореских категорија и убрзања раста економске активности.  Након више 
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деценија у 2017. години је забележен суфицит државног буџета у износу од  1,2% БДП-а и тај 

тренд раста се наставља и у првом кварталу 2018. године (0,4% БДП-а). 

Јавни дуг на крају 2017. године је значајно пао за више од 10% БДП-а и износио је 23,2 млрд 

евра, што чини 61,5% БДП-а. Како су настављене мере структурног прилагођавања које 

укључују реформу јавних предузећа и даље унапређење ефикасности Пореске управе, у 

марту 2018. године јавни дуг је пао на износ од 59% БДП-а.  

Стопа инфлације је била у оквиру граница циљаног коридора НБС и на крају 2017. године 

међугодишња инфлација је износила 3%, на шта су првенствено утицале цене примарних 

пољопривредних производа, цена сирове нафте и нафтних деривата и инфлација у 

међународном окружењу. У априлу 2018. године инфлација је пала на износ од 1,1%, али се 

током године очекује њена стабилизација на нивоу од 3%. 

Курс ЕУР/РСД на крају 2017. године је нижи за 4,2% од курса на крају 2016. године. Кретање 

курса динара је било под утицајем повољних макроекономских показатеља, позитивних 

оцена ММФ-а по питању спровођења потписаног “stand by“ аранжмана са  Владом 

Републике Србије, побољшаног кредитног рејтинга земље  (агенције Moodys, S&P, Fitch), 

повећаног поверења страних инвеститора и раста инвестиција у хартије од вредности 

Републике Србије. Апрецијацијски притисци на динар су настављени и почетком 2018. 

године. 

Захваљујући мерама НБС у 2017. години се бележи и значајно смањење удела 

проблематичних кредита на 11%, с тим да је тај тренд настављен и у 2018. години и износи 

9,2% крајем марта 2018. године. 

 

 

4. Активност Скупштине, Управног и Извршног одбора у извештајном периоду 

 

4.1   Скупштина Агенције  

  

Надлежности Скупштине Агенције су утврђене Законом о агенцији за осигурање и 

финансирање извоза Републике Србије и статутом Агенције. 

 

 

Чланови скупштине АОФИ на дан 31.12.2017. године 

Име и презиме Функција Акционар кога представља 

Никола Николоски Председник Република Србија 

Љубиша Ђуровић Члан Република Србија 

Зденка Миљковић Члан Република Србија 

Тања Наупарац Члан Република Србија 

 

 

Скупштина је у 2017. години одржала 34 седницe и донела 70 одлука из своје надлежности. 

Поред других одлука, Скупштина је донела следеће битне одлуке: 

1. 112. ванредна писана седница Скупштине од 24. јануара 2017. године 

– Oдлукa о одобрењу кредитног лимита по полиси осигурања привредном друштву 

TARKETT SEE ДОО БАЧКА ПАЛАНКА за купца ЕНЕРГОПРОЈЕКТ 

ВИСОКОГРАДЊА АД БЕОГРАД, у вези са радовима на пројекту „Београд на води”; 

2. 113. ванредна писана седница Скупштине од 31. јануара 2017. године; 

– Oдлукa о одобрењу кредита привредном друштву EXPORTWOOD ДОО БЕОГРАД у 

износу од ЕУР 50.000,00 у динарској противвредности; 

– Oдлукa о издавању две гаранције по захтеву привредног друштва ГП 

МОСТОГРАДЊА АД БЕОГРАД у износу од РСД 17.504.908,20 и РСД 52.514.727,60; 
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– Oдлукa о издавању гаранције по захтеву привредног друштва СИМПО АД ВРАЊЕ у 

износу од РСД 20.000.000,00; 

– Oдлукa о издавању гаранције по захтеву привредног друштва СИМПО ШИК ДОО 

КУРШУМЛИЈА у износу од РСД 40.000.000,00; 

– Oдлукa о репрограму кредита одобреног привредном друштву СИМПО АД ВРАЊЕ. 

– Oдлукa о одобрењу кредита привредном друштву АБС МЕДИК ДОО БЕОГРАД у 

износу од ЕУР 850.000,00 у динарској противвредности; 

3. 114. ванредна писана седница Скупштине од 6. фебруара 2017. године 

– Одлука о одобравању оквирне линије за издавање гаранција по налогу ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЈУГОИМПОРТ – СДПР, Београд, у износу од ЕУР 10.000.000,00 у 

динарској противвредности; 

– Одлука о одобравању кредита ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЈУГОИМПОРТ – СДПР, 

Београд, у износу од ЕУР 3.500.000,00 у динарској противвредности; 

4. 116. ванредна писана седница од 27. фебруара 2017. године 

– Одлука по захтеву привредног друштва MILLENIUM TEAM ДОО БЕОГРАД за 

издавање гаранције за повраћај аванса у износу од ЕУР 9.600.000,00 у динарској 

противвредности и гаранције за добро извршење посла у износу од ЕУР 1.440.000,00 у 

динарској противвредности; 

5. 118. ванредна писана седница Скупштине од 16. марта 2017. године 

– Одлука о одобрењу кредита привредном друштву PINK INTERNATIONAL 

COMPANY ДОО БЕОГРАД у износу од 3.250.000,00 ЕУР у динраској 

противвредности; 

– Одлука о одобрењу кредита привредном друштву ХИДРОТЕХНИКА–
ХИДРОЕНЕРГЕТИКА АД БЕОГРАД У износу од 400.000,00 ЕУР у динраској 

противвредности; 

6. 119. ванредна писана седница Скупштине од 23. марта 2017. године 

– Одлука о одобрењу револвинг кредита привредном друштву АФАРАК ДОО 

БЕОГРАД у износу од 700.000,00 ЕУР у динраској противвредности; 

– Одлука о одобрењу кредита привредном друштву UTILITY TRADE ДОО БЕОГРАД У 

износу од 250.000,00 ЕУР у динраској противвредности; 

7. 120. ванредна писана седница Скупштине од 24. априла 2017. године 

– Одлука по захтеву привредног друштва WIZARD ДОО БЕОГРАД за издавање 

гаранције износу од 12.500.000,00 динара; 

8. 123. ванредна писана седница Скупштине од 19. маја 2017. године 

– Одлука о одобрењу кредита привредном друштву НОВКАБЕЛ АД НОВИ САД у 

износу од 250.000,00 ЕУР у динарској противвредности; 

9. 125. ванредна писана седница Скупштине од 31. маја 2017. године 

– Одлука о одобрењу кредита привредном друштву CITY RECORDS ДОО БЕОГРАД у 

износу од ЕУР 200.000,00 у динарској противвредности; 

– Одлука о издавању гаранције по захтеву привредног друштва AQUA MONT SERVICE 

ДОО БЕОГРАД у износу од ЕУР у износу од ЕУР 982.000,00; 

10. 126. редовна седница Скупштине од 30. јуна 2017. године 

– Одлука о усвајању Извештаја о раду Извршног одбора за 2016. годину; 

– Одлука о усвајању Извештаја о раду Управног одбора за 2016. годину;  

– Одлука о усвајању Извештаја о пословању Агенције за осигурање и финансирање 

извоза Републике Србије за 2016. годину; 

– Одлука о усвајању Финансијских извештаја Агенције за осигурање и финансирање 

извоза Републике Србије а.д. Ужице за 2016. годину, са Извештајем независног 

ревизора o извршеној ревизији Финансијских извештаја Агенције за осигурање и 

финансирање извоза Републике Србије за 2016. годину; 
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11. 127. ванредна писана седница Скупштине од 7. јула 2017. године 

– Одлука о одобрењу револвинг кредита привредном друштву ЛОТУС ДИВАНИ ДОО 

ШИМАНОВЦИ у износу од ЕУР 120.000,00 у динарској противвредности; 

12. 129. ванредна писана седница Скупштине од 8. августа 2017. године 

– Одлука о повећању основног капитала из нераспоређене добити остварене у 2015. 

години; 

13. 132. ванредна писана седница Скупштине од 4. септембра 2017. године 

– Одлука по захтеву привредног друштва ХОЛДИНГ КАБЛОВИ АД ЈАГОДИНА за 

одобрење револвинг кредита у износу од РСД 45.000.000,00; 

– Одлука о закључењу уговора о домаћем факторингу са привредним друштвом 

ХОЛДИНГ КАБЛОВИ АД ЈАГОДИНА ради откупа потраживања тог привредног 

друштва од привредног друштва ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД; 

14. 137. ванредна писана седница Скупштине од 30. октобра 2017. године 

– Одлука о уступању потраживања према привредном друштву ФФБ КОМЕРЦ ДОО 

БЕОГРАД по уговору о динарском кредиту привредном друштву LILLY DROGERIE 

ДОО БЕОГРАД; 

15. 142. ванредна писана седница Скупштине од 6. децембра 2017. године 

– Одлука о одобрењу кредита привредном друштву БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА 

ИНДУСТРИЈА ДОО БЕОГРАД у износу од ЕУР 200.000,00 у динарској 

противвредности; 

 

 

4.2 Управни одбор Агенције 

 

Надлежности Управног одбора Агенције су утврђене Законом о агенцији за осигурање и 

финансирање извоза Републике Србије и статутом Агенције.  

Чланови Управног одбора АОФИ на дан 31.12.2017. године 

Име и презиме Функција 
Акционар кога 

представља 
Референце 

Раде Петровић Председник 
Република 

Србија 

НБС, заменик генералног директора 

Дирекције за опште послове 

Олгица Батић 
Заменик 

председника 

Република 

Србија 
Адвокат 

Никола Вељић Члан 
Република 

Србија 
ЕМС 

Петар Павловић Члан 
Република 

Србија 
АОФИ 

Ђорђе Јоксић Члан 
Република 

Србија 
С Медија,  финансијски директор 

 

Управни одбор Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. 

Ужице (у даљем тексту: Агенција) је у периоду од 1. јануара 2017. године до 31. децембра 

2017. године одржао 18 седница и донео 55 одлука из своје надлежности. Најзначајнији 

послови који спадају у делокруг Управног одбора су доношење аката пословне политике 

Агенције и других општих аката и утврђивање предлога за Скупштину Агенције, као и избор 

генералног директора и Извршног одбора Агенције. 

На 29. писаној седници од 24. јануара 2017. године Управни одбор је донео одлуку о 

предлогу Скупштини Агенције да одобри кредитни лимит по полиси осигурања привредном 
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друштву TARKETT SEE ДОО БАЧКА ПАЛАНКА за купца ЕНЕРГОПРОЈЕКТ 

ВИСОКОГРАДЊА АД БЕОГРАД, у вези са радовима на пројекту „Београд на води”. 

Узимајући у обзир стратешки значај пројекта „Београд на води”, Управни одбор је 

образложено предложио Скупштини на донесе одлуку којом би се допринело реализацији 

наведеног пројекта. 

На 30. писаној седници од 31. јануара 2017. године Управни одбор је донео: 

– одлуку о усвајању Извештаја о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31. 

децембар 2016. године; 

– Програм пословања за 2017. годину. 

 Сагледавајући све елементе и валидност извршеног пописа, Управни одбор је донео 

одлуку да се исти усвоји. Такође, имајући у виду пословне циљеве Агенције у наредном 

периоду и потребу да она што адекватније одговори потребама извозника и захтевима 

финансијског тржишта, Управни одбор је донео Програм пословања за 2017. годину. 

На 31. писаној седници од 6. фебруара 2017. године Управни одбор је донео: 

– одлуку о предлогу Скупштини Агенције за осигурање и финансирање извоза 

Републике Србије а.д. Ужице за одобрење оквирне линије за издавање гаранција по налогу 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЈУГОИМПОРТ – СДПР, Београд, у износу од ЕУР 10.000.000,00 у 

динарској противвредности; 

– одлуку о предлогу Скупштини Агенције за осигурање и финансирање извоза 

Републике Србије а.д. Ужице за одобрење кредита ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЈУГОИМПОРТ – 

СДПР, Београд, у износу од ЕУР 3.500.000,00 у динарској противвредности.. 

Имајући у виду значај ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЈУГОИМПОРТ – СДПР, Београд за 

привреду Републике Србије, Управни одбор је предложио Скупштини доношење одлука 

којима се јачају извозни капацитети овог предузећа и побољшава његова позиција на 

међународном тржишту. 

На 32. писаној седници од 27. априла 2017. године Управни одбор је донео одлуку о 

предлогу Скупштини Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. 

Ужице за продужење рока важења гаранције издате по налогу привредног друштва 

MILLENIUM TEAM ДОО БЕОГРАД. 

Имајући у виду значај извозних послова привредног друштва MILLENIUM TEAM 

ДОО БЕОГРАД, Управни одбор је предложио Скупштини доношење одлуке којом се 

омогућава реализација извозног пројекта овог привредног друштва у Републици Хрватској. 

На 33. седници од 30. маја 2017. године Управни одбор је донео: 

– одлуку о предлогу Скупштини Агенције за осигурање и финансирање извоза 

Републике Србије а.д. Ужице за одобрење изложености према увозном фактору Deutsche 

Faktoring Bank gmbh&Co из Немачке у износу од ЕУР 5.000.000,00; 

– одлуку о предлогу Скупштини Агенције за осигурање и финансирање извоза 

Републике Србије а.д. Ужице за одобрење револвинг кредита привредном друштву CITY 

RECORDS ДОО БЕОГРАД у износу од ЕУР 200.000,00 у динарској противвредности; 

– одлуку о предлогу Скупштини Агенције за осигурање и финансирање извоза 

Републике Србије а.д. Ужице за издавање гаранције за обезбеђење плаћања по налогу AQUA 

MONT SERVICE ДОО, БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА), у износу од ЕУР 982.000,00. 

Сагледавајући значај предметних аранжмана за извоз Републике Србије, што се 

посебно односи на привредна друштва CITY RECORDS ДОО БЕОГРАД и AQUA MONT 

SERVICE ДОО, БЕОГРАД, Управни одбор је предложио Скупштини да донесе одлуке 

којима се омогућава њихова реализација. 

На 34. писаној седници од 31. маја 2017. године Управни одбор је, поред 

процедуралних питања, донео одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине Агенције, на 

чијем дневном реду ће бити питања од кључног значаја за пословање Агенције, као што је 

разматрање и усвајање Извештаја о раду Извршног одбора за 2016. годину, разматрање и 
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усвајање Извештаја о раду Управног одбора за 2016. годину, доношење одлуке о усвајању 

Извештаја о пословању Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије за 

2016. годину и доношење одлуке о усвајању Финансијских извештаја Агенције за осигурање 

и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице за 2016. годину са Извештајем 

независног ревизора o извршеној ревизији Финансијских извештаја Агенције за осигурање и 

финансирање извоза Републике Србије за 2016. годину. 

У складу са својим законским и статутарним обавезама и овлашћењима, Управни 

одбор је у законском року сазвао редовну годишњу седницу Скупштине Агенције. 

На 35. седници од 30. јуна 2017. године Управни одбор је, поред процедуралних 

питања, донео: 

– одлуку о предлогу Скупштини усвајања Извештаја о раду Извршног одбора за 2016. 

годину; 

– одлуку о подношење Скупштини Извештаја о раду Управног одбора за 2016. 

годину; 

– Правилник о начину унутрашњег узбуњивања; 

– одлуку о усвајању Годишњег извештаја о обављеним ревизијама и активностима 

интерне ревизије за 2016. годину и Годишњег извештаја о систему финансијског управљања 

и контролa за 2016. годину;  

– одлуку о предлогу Скупштини усвајања Извештаја о пословању Агенције за 2016. 

годину; 

– одлуку о предлогу Скупштини усвајања Финансијских извештаја Агенције за 2016. 

годину, са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији Финансијских извештаја 

Агенције за 2016. годину; 

– одлуку о давању сагласности на исплату јубиларних награда запосленима који су 

навршили 10 година рада у Агенцији; 

– одлуку о предлогу Скупштини Агенције за одобрење закључењa анекса 12 Уговора 

о факторингу Број: ФК–115/12 од 28. децембра 2012. године, закљученог са привредним 

друштвом АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТИГАР ПИРОТ. 

Након појединачног и усмено образложеног изнетог Извештаја о раду Извршног 

одбора за 2016. годину, Управни одбор је Скупштини Агенције предложио усвајање тог 

извештаја. Такође, Управни одбор је поднео Скупштини на усвајање извештај о свом раду у 

2016. години. 

Поштујући законску обавезу, Управни одбор је донео Правилник о начину 

унутрашњег узбуњивања. 

У складу са прихваћеним принципом контролне функције Управног одбора, те 

законским обавезама Агенције, посебно инсистирајући на транспарентности у раду и 

константном побољшању како квалитета, тако и обима рада Агенције, Управни одбор је, 

након детаљног и свеобухватног разматрања, усвојио Годишњи извештај о обављеним 

ревизијама и активностима Интерне ревизије у 2016. години и Годишњи извештај о систему 

финансијског управљања и контролa за 2016. годину. 

Објективно сагледавајући све активности Агенције у 2016. години, а нарочито водећи 

рачуна о законитости пословања Агенције и остваривању циљева због којих је основана, 

Управни одбор је донео одлуку којом се Скупштини Агенције предлаже да усвоји Извештај о 

пословању Агенције за 2016. годину, као и Финансијске извештаје Агенције за 2016. годину, 

са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији Финансијских извештаја Агенције 

за 2016. годину. 
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Препознајући дугорочност рада у Агенцији и најбољи интерес запослених и 

поступајући у складу са правима запослених према Закону о раду и Правилнику о раду 

Агенције, Управни одбор је донео одлуку којом се даје сагласност за исплату јубиларних 

награда запосленима који су навршили 10 година рада у Агенцији у висини неопорезивог 

износа прописаног законом којим се уређује порез на доходак грађана. 

Узимајући у обзир значај привредног друштва ТИГАР АД ПИРОТ за извоз и 

привреду Републике Србије, Управни одбор је донео одлуку о одобрењу факторинг 

аранжмана којим се помаже пословање тог привредног друштва. 

Такође, Управни одбор је скренуо пажњу на предстојеће одржавање скупа Бернске 

уније у Београду чији је Агенција домаћин, као и на све припремне радње које је потребно 

обавити да би тај догађај био успешно организован.  

На 36. писаној седници од 7. јула 2017. године Управни одбор је донео: 

– одлуку о предлогу Скупштини Агенције за одобрење продужења рока важења 

гаранције издате по налогу привредног друштва AQUA MONT SERVICE ДОО БЕОГРАД; 

– одлуку о предлогу Скупштини Агенције за закључење уговора о домаћем 

факторингу са привредним друштвом AQUA MONT SERVICE ДОО БЕОГРАД; 

– измену одлуке о предлогу Скупштини Агенције за одобрење закључења анекса 

уговора о факторингу са привредним друштвом ТИГАР АД ПИРОТ; 

– одлуку о предлогу Скупштини Агенције за одобрење револвинг кредита привредном 

друштву ЛОТУС ДИВАНИ ДОО ШИМАНОВЦИ у износу од ЕУР 120.000,00 у динарској 

противвредности. 

С обзиром на значај привредних друштава AQUA MONT SERVICE ДОО БЕОГРАД, 

ТИГАР АД ПИРОТ и ЛОТУС ДИВАНИ ДОО ШИМАНОВЦИ и њихових извозних 

аранжмана, Управни одбор је предложио Скупштини доношење одлука којима се омогућава 

њихова реализација. 

На 37. писаној седници од 21. јула 2017. године Управни одбор је донео: 

– измене Финансијског плана за 2017. годину; 

– измена и допуне Плана јавних набавки за 2017. годину. 

Након добијања образложеног предлога стручних служби Агенције и њихових 

детаљних разматрања, а водећи рачуна како о рационалном коришћењу средстава Агенције и 

трошковима Агенције тако и о реалним потребама Агенције и условима за њено несметано и 

оптимално функционисање, Управни одбор је донео измене Финансијског плана за 201з. 

годину и измене и допуне Плана јавних набавки за 2017. годину. 

На 38. писаној седници од 28. јула 2017. године Управни одбор је донео одлуку о 

изменама и допунама Плана јавних набавки за 2017. годину. 

Поново узимајући у обзир реалне потребе Агенције и уважавајући предлог стручних 

служби, Управни одбор је донео измене и допуне Плана јавних набавки за 2017. годину. 

На 39. писаној седници од 1. септембра 2017. године Управни одбор је донео: 

– одлуку о предлогу Скупштини Агенције за одобрење закључења уговора о домаћем 

факторингу са привредним друштвом ХОЛДИНГ КАБЛОВИ АД ЈАГОДИНА ради откупа 

потраживања тог привредног друштва од привредног друштва ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД 

БЕОГРАД; 

– одлуку о предлогу Скупштини Агенције за одобрење продужења рока важења 

гаранције издате по налогу привредног друштва AQUA MONT SERVICE ДОО БЕОГРАД. 

Имајући у виду значај клијената ХОЛДИНГ КАБЛОВИ АД ЈАГОДИНА и AQUA 

MONT SERVICE ДОО БЕОГРАД, Управни одбор је предложио Скупштини да донесе одлуке 

којима се омогућава реализација њихових пословних аранжмана. 
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На 40. писаној седници од 15. септембра 2017. године Управни одбор је донео одлуку 

о предлогу Скупштини Агенције за одобрење продужења рока важења и промену корисника 

гаранције издате по налогу привредног друштва AQUA MONT SERVICE ДОО БЕОГРАД. 

 Узимајући у обзир значај привредног друштва AQUA MONT SERVICE ДОО 

БЕОГРАД и извозног аранжмана тог друштва у Црној Гори, Управни одбор је предложио 

Скупштини да донесе одлуку којом се омогућава његова реализација. 

На 41. писаној седници од 15. септембра 2017. године Управни одбор је донео одлуку 

којом се одобрава закључење уговора о осигурању потраживања са привредним друштвом 

ТИККУРИЛА ДОО ШАБАЦ на период од две године. 

Сагледавајући целисходност конкретног захтева осигураника ТИККУРИЛА ДОО 

ШАБАЦ, као и генералну потребу повећања обима активности Агенције у области 

осигурања, Управни одбор је донео о одлуку којом се омогућава наставак сарадње са 

наведени клијентом. 

На 42. писаној седници од 16. октобра 2017. године Управни одбор је донео: 

– одлуку о предлогу Скупштини Агенције за одобрење закључења уговора о домаћем 

факторингу са привредним друштвом НОВКАБЕЛ АД НОВИ САД ради откупа 

потраживања тог привредног друштва од привредног друштва ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД 

БЕОГРАД; 

– одлуку о предлогу Скупштини Агенције за одобрење продужења рока доспећа 

кредита одобреног привредном друштву НОВКАБЕЛ АД НОВИ САД. 

Имајући у виду значај клијента НОВКАБЕЛ АД НОВИ САД, Управни одбор је 

предложио Скупштини да донесе одлуке којима се побољшава његова финансијска ситуација 

и омогућава реализација његових пословних аранжмана. 

На 43. писаној седници од 27. октобра 2017. године Управни одбор је донео одлуку о 

предлогу Скупштини Агенције за одобрење уступањa потраживања према привредном 

друштву ФФБ КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД по уговору о кредиту привредном друштву LILLY 

DROGERIE ДОО БЕОГРАД. 

Препознајући потребу и прилику да се реши један важан споран пласман и наплати 

потраживање Агенције, Управни одбор је предложио Скупштини да донесе одлуку којом се 

то омогућава. 

На конститутивној седници од 20. новембра 2017. године Управни одбор је, поред 

процедуралних питања, донео: 

– одлуку о Конституисању Управног одбора; 

– одлуку о избору генералног директора; 

– одлуку о избору чланова Извршног одбора.  

 Будући да је члановима Управног одбора истекао четворогодишњи мандат, 

Скупштина Агенције је Одлуком Број: 314/17 од 20. новембра 2017. године именовала 

председника, заменика председника и чланова Управног одбора, којом је за новог члана 

Управног одбора именован г–дин Никола Вељић уместо досадашњег члана г–ђе Тање 

Гавриловић, док су председник, заменик председника и преостала два члана Управног 

одбора остали непромењени. 

Свеобухватно сагледавајући успешан рад генералног директора, као председника 

Извршног одбора, и чланова Извршног одбора Агенције у претходном четворогодишњем 

мандату, и оцењујући да је Агенција у том периоду остварила добре резултате, Управни 

одбор је донео одлуку којом се за генералног директора поново бира Дејан Вукотић, а за 

чланове Извршног одбора Данило Ћирковић и Никола Тегелтија. 

Такође, с обзиром на потребу да се пословање Агенције прилагоди условима на 

тршишту осигурања и потребама њених клијената, Управни одбор је донео измењене тарифе 

осигурања потраживања. 
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На 2. писаној седници од 22. децембра 2017. године Управни одбор је донео: 

– одлуку о предлогу Скупштини Агенције за одобрење кредита привредном друштву 

AQUA MONT SERVICE ДОО БЕОГРАД у износу од ЕУР 425.000,00 у динарској 

противвредности; 

– одлуку о исплати једнократне накнаде члановима Скупштине Агенције. 

Имајући у виду значај клијента AQUA MONT SERVICE ДОО БЕОГРАД, Управни 

одбор је донео одлуку којом предлаже Скупштини Агенције одобрење кредита том клијенту 

ради финансирања реализације његовог извозног посла. 

Такође, узимајући у обзир савестан и одговоран рад Скупштине Агенције у 2017. 

години, која је у наведеном периоду била изузетно активна и донела низ одлука од кључног 

значаја за пословање Агенције, Управни одбор је донео одлуку којом се овлашћеним 

представницима Владе који обављају послове Скупштине Агенције исплаћује накнада у 

износу од 120.000,00 динара. 

На 3. седници, одржаној 25. децембра 2017. године, Управни одбор је, поред 

процедуралних питања, донео: 

– Финансијски план за 2018. годину; 

– План јавних набавки за 2018. годину (уз разматрање извештаја о извршењу Плана 

јавних набавки за 2017. годину); 

– одлуку о усвајању Коначног извештаја Интерне ревизије о обављеној интерној ревизији 

обрачуна и исплата зарада и других примања, Коначног извештаја Интерне ревизије о 

обављеној интерној ревизији јавних набавки за 2017. годину и Коначног извештаја Интерне 

ревизије о обављеној интерној ревизији факторинг послова (уз разматрање Годишњег плана 

Интерне ревизије за 2018. годину);  

– Програм пословања за 2018. годину; 

– Одлуку у условима кредитирања и висини каматних стопа и провизија; 

– Одлуку o условима издавања гаранција и висини провизија за издавање гаранција и 

других облика јемстава; 

– Услове за обављање послова факторинга; 

– Кредитно упутство; 

– Политику и процедера за управљање кредитним ризиком; 

– одлуку о исплати јубиларних награда запосленима који су навршили 10 година рада у 

Агенцији; 

У складу са досадашњом политиком рационализације трошкова, а узимајући у обзир 

реалне потребе пословања Агенције и циљеве које она треба да оствари у наредном периоду, 

Управни одбор је донео Финансијски план, План јавних набавки и Програм пословања за 

2018. годину. 

Затим, вршећи функцију органа који контролише законитост пословања Агенције, 

Управни одбор је усвојио извештаје Интерне ревизије из више сегмената рада Агенције. 

Такође, настављајући праксу сталног унапређења пословања Агенције и 

прилагођавања потребама клијената и приликама на тржишту, Управни одбор је, у складу са 

својим овлашћењима, донео опште акте којима се ближе утврђују услови под којима се 

обављају послови из законске делатноси Агенције у области кредитирања, гарантовања и 

факторинга, као и интерне процедуре којима се уређује начин одобравања пласмана 

Агенције. 

На крају, уважавајући дугорочност рада у Агенцији и најбољи интерес запослених, а 

поступајући у складу са правима запослених датим Законом о раду и Правилником о раду 
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Агенције, Управни одбор је донео одлуку о сагласности за исплату јубиларних награда 

запосленима који су навршили 10 година рада у Агенцији у висини неопорезивог износа 

прописаног законом којим се уређује порез на доходак грађана. 

 

4.3 Извршни одбор Агенције 
 

Надлежности Извршног одобра Агенције су утврђене Статутом Агенције. Пословне 

активности Извршног одбора Агенције током 2017. године биле су усмерене на подршку 

извозу Републике Србије, као и на одржавање ликвидности и профитабилности пословања, 

јачање економског положаја и раст тржишног учешћа Агенције. У посматраном периоду 

одбор Агенције је радио у следећем саставу: 

 

Име и презиме Функција 

Дејан Вукотић Председник  

Данило Ћирковић Члан 

Никола Тегелтија Члан 

 

У периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године Извршни одбор Агенције одржао је 

115 седнице и донео укупно 731 одлуку из своје надлежности. 

Од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године у Агенцији је поднето 149 захтева за 

финансирање извозних пројеката у укупном износу од ЕУР 67.034.516,00. Током 2017. 

године је реализовано 135 кредитних партија, од тога на захтеве поднете током 2017. године 

односи се 128 партија. Поред одобрених и исплаћених кредита у 2017. години, реализованo 

je и 7 кредитних партија одобрених у 2016. години, што значи да је укупан број исплаћених 

кредита током 2017. године 135 у износу од ЕУР 56.254.357,15.  

У 2017. години у Агенцији  је издато 39 чинидбених и плативих гаранција, у укупном износу 

од ЕУР 25.332.327,81, као и две оквирне гарантне линије у износу од ЕУР 2,4 милиона. На 

дан 31.12.2017. године Агенција има у стању укупно 45 гаранција у износу од ЕУР 

33.038.512,71.   

По пословима факторинга Агенција је у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године 

откупио потраживања на међународном и домаћем тржишту у укупном износу од ЕУР 

51.308.937. Број реално активних уговора у наведеном периоду износио је 58, и то 34 уговора 

у међународном промету и 24 уговора у домаћем, по којима су откупљена потраживања од 

45 дужника у земљи и 78 дужника из 25 земаља, претежно ЕУ. Кроз двофакторски систем 

рада у Агенцији је остварен промет у 2017. години од ЕУР 13.588.977. 

Агенција је 2017. годину закључила са 60 полиса осигурања извозних потраживања од 

комерцијалних (банкротство или продужено неплаћање дуга) ризика и некомерцијалних 

(политичких) ризика. Тим уговорима осигурана су потраживања српских извозника од купаца 

из 58 земаља света у износу од ЕУР 432.632.864. 

 

5. Пословне активности Агенције по секторима у извештајном периоду 
 

КРЕДИТНА АКТИВНОСТ  

 

У Агенцији је у току 2017. године поднето 149 захтева за финансирање извозних пројеката у 

укупном износу од ЕУР 67.034.516. Током 2017. године је реализовано 135 кредитних 

партија са појединачним износима од ЕУР 30.000 до максималних ЕУР 3.500.000, у складу са 

пословном политиком АОФИ. 

У  току 2017. године је исплаћено 135 кредита у укупном износу од ЕУР 56.254.357,15. 
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20 захтева за кредите у укупном износу од ЕУР 8.263.516,00 су одбијени/одустали због 

неиспуњавања критеријума за кредитирање или обавезних услова Агенције.  

У Агенцији су у обради још 9 захтева за краткорочне кредите у укупном износу од ЕУР 

5.740.000,00.  

 

Статус захтева Број кредита Износ кредита у ЕУР 

Реализовани 135 56.254.357,15 

Одбијени и одустали 20 8.263.516,00 

У процедури 9 5.740.000,00 

 

Просечна пондерисана каматна стопа на кредите у 2017. години је била 3,42 %. 

Преглед реализованих кредита по висини каматне стопе: 

 

Каматна стопа 
Број 

кредита 
Износ у ЕУР 

Учешће у 

% 

4 59 20,239,357.15 35.98 

3 21 14,650,000.00 26.04 

3.5 27 6,565,000.00 11.67 

2.8 12 6,270,000.00 11.15 

2.75 1 3,500,000.00 6.22 

2.5 2 3,000,000.00 5.33 

5 5 1,390,000.00 2.47 

4.5 5 410,000.00 0.73 

3.8 2 180,000.00 0.32 

3.3 1 50,000.00 0.09 

Укупно: 135 56,254,357.15 100.00 

 

 

 
 

Кредити у износу од ЕУР 56.254.357,15 су дати директно корисницима уз обезбеђења 

потраживања у широком дијапазону од сопствених меница зајмотражиоца и јемстава других 

35.98

26.04

11.67

11.15

6.22
5.33

2.47
0.73 0.32

0.09

Диверсификација портфолија 

према каматним стопама 

4

3

3.5

2.8

2.75

2.5

5

4.5

3.8

3.3
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бонитетних предузећа и личних меница власника предузећа, хипотека, залога на опреми или 

роби, у зависности од процене ризика пласмана на основу оцене бонитета зајмотражиоца. 

 

Преглед реализованих кредита по средствима обезбеђења: 

 

Средства обезбеђења 
Број 

кредита 
Износ у ЕУР 

Учешће 

у % 

залога на роби 25 13,520,000.00 24.03 

менице предузећа 36 12,884,688.47 22.90 

менице јемца 23 9,070,000.00 16.12 

хипотека 18 7,994,668.68 14.21 

залога на 

потраживањима 
4 6,425,000.00 11.42 

залога на опреми 19 3,800,000.00 6.76 

корпоративна гаранција 3 1,300,000.00 2.31 

личне менице 7 1,260,000.00 2.24 

Укупно: 135 56,254,357.15 100.00 

 

 

 

 

У току 2017. године у Агенцији је реализовано 16 кредита у износу од ЕУР 1.695.000,00 

извозницима који спадају у микро предузећа, 72 кредита у износу од ЕУР 21.802.972,68 

извозницима – малим предузећима, 34 кредита у износу од ЕУР 13.330.000,00 извозницима – 

средњим предузећима и 13 кредита у износу од ЕРУ 19.426.384,47 извозницима – великим 

предузећима.  

 

 

 

24.03

22.9

16.12

14.21

11.42

6.76
2.31 2.24

Диверсификација портфолија према 

средствима обезбеђења

залога на роби

менице предузећа

менице јемца

хипотека

залога на потраживањима

залога на опреми

корпоративна гаранција

личне менице
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Преглед реализованих кредита по величини предузећа: 

Величина 

предузећа 

Број 

кредита 
Износ у ЕУР 

Учешће у 

% 

Мало 72 21,802,972.68 38.76 

Велико 13 19,426,384.47 34.53 

Средње 34 13,330,000.00 23.70 

Микро 16 1,695,000.00 3.01 

Укупно: 135 56,254,357.15 100.00 

 

 

 
 

Највећу заступљеност у коришћењу краткорочних кредита Агенције имала су предузећа која 

послују у прерађивачкој индустрији, у износу од ЕУР 31.331.053,15 што представља 55,70% 

свих пласмана. Предузећа прехрамбене индустрије су такође имала значајније учешће од 

22,38% у кредитном портфолију Агенције. 

 

Кредити су додељени извозницима из следећих делатности: 

  Делатност 
Број 

кредита 
Износ у ЕУР 

Учешће у 

% 

Прерађивачка  62 31,331,053.15 55.70 

Прехрамбена 37 12,590,000.00 22.38 

Наменска 1 3,500,000.00 6.22 

Машинска 10 1,980,000.00 3.52 

Фармацеутска 4 2,028,304.00 3.61 

Електронска 6 1,940,000.00 3.45 

Грађевинска 4 1,500,000.00 2.67 

Дрвна 8 845,000.00 1.50 

Хемијска 1 300,000.00 0.53 

Графичка 1 150,000.00 0.27 

Текстилна 1 90,000.00 0.16 

Укупно: 135 56,254,357.15 100.00 

38.76

34.53

23.7

3.01

Диверсификација портфолија према 

величини предузећа

Мало

Велико

Средње

Микро
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Агенција је у досадашњем раду кредитирао предузећа из свих региона Србије осим са 

подручја Косова и Метохије. Сам регионални распоред реализованих кредита је био 

концентрисан према регионима који су имали највиши раст извозних активности.  

 

Кредити су додељени извозницима из следећих округа:    

 

Округ 
Број 

кредита 
Износ у ЕУР 

Учешће у 

% 

Град Београд 57 23,903,304.00 42.49 

Пчињски 10 11,509,668.68 20.46 

Златиборски 6 3,480,000.00 6.19 

Јужно Бачки 13 2,670,000.00 4.75 

Мачвански 4 2,380,000.00 4.23 

Подунавски 3 2,250,000.00 4.00 

Расински 6 2,170,000.00 3.86 

Јабланички 4 1,350,000.00 2.40 

Моравички 4 1,300,000.00 2.31 

Северно Банатски 6 1,025,000.00 1.82 

Остало 22 4,216,384.47 7.50 

Укупно: 135 56,254,357.15 100.00 
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У структури кредитираних извозних послова предњаче послови са државама ЕУ и бившим 

југословенским републикама као и извозни послови према Руској федерацији. 
 
 

Кредити су одобрени предузећима за извоз роба у следеће државе:    

 

Извозно 

тржиште 

Број 

кредита 
Износ у ЕУР Учешће у % 

Македонија 7 7,860,000.00 13.97 

БиХ 25 7,700,000.00 13.69 

Аустрија 11 6,560,000.00 11.66 

Русија 19 6,066,384.47 10.78 

Немачка 18 5,190,000.00 9.23 

Италија 9 4,825,000.00 8.58 

Црна Гора 6 3,825,000.00 6.80 

Вијетнам 1 3,500,000.00 6.22 

Румунија 7 1,230,000.00 2.19 

Хрватска  3 1,209,668.68 2.15 

Остало 29 8,288,304.00 14.73 

Укупно: 135 56,254,357.15 100.00 
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У 2017. години у Агенцији је по основу камата по кредитима приходовано ЕУР 2.404.500,00 

што представља смањење од 4% у односу на претходну годину, услед прилагођавања висине 

каматних стопа тржишним условима. Такође, по пословима кредитирања је реализован 

укупан приход од око ЕУР 2.743.000,00 по основу камата и провизија. 

 

(у 000 ЕУР) 
2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Приходи од камата на одобрене 

краткорочне кредите 2.491 2.055 1.732 2.503 2.404 

Процентуална промена прихода од камата -4% -17% -16% 45% -4% 
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У 2017. години по основу провизија у Агенцији је приходовано ЕУР 339.000,00 што 

представља смањење од 24% у односу на претходну годину, услед прилагођавања висине 

провизија по кредитима тржишним условима.  

 

(у 000 ЕУР) 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Приходи од провизија на одобрене 

краткорочне кредите 498 341 408 447 339 

Процентуална промена прихода од 

провизија -8% -32% 20% 10% -24% 

 

 

 

 
 

 

АКТИВНОСТИ  ИЗДАВАЊА  ГАРАНЦИЈА  

 

Агенција се бави издавањем плативих и чинидбених гаранција као што су лицитационе 

гаранције, гаранције за добро извршење посла, авансне гаранције и гаранције за одржавање у 

гарантном периоду. Издавање гаранција не захтева пласман средстава од стране Агенције 

(осим у случају плаћања по гаранцији), а чинидбене гаранције обезбеђују значајно веће 

извозне послове од  њиховог износа (обично чинидбене гаранције чине 2-15%, најчешће 5-

10% вредности извозног посла/инвестиционог пројекта, тако да је њихов мултипликатор  

најчешће 20, а може бити  и до 50). 

 

У 2017. години у Агенцији је издато тридесет девет појединачних гаранција у укупном 

износу од ЕУР 25.332.327,81. Од укупног броја гаранција десет гаранција је за наплату 

потраживања, две су за озбиљност понуде, десет су гаранције за примљени аванс, једанаест 

гаранција је за добро извршење посла и шест гаранција је за одржавање у гарантном периоду, 

а издате су и две оквирне гарантне линије укупне вредности ЕУР 2.400.000. При томе шест 

гаранција су контрагаранције по пословима за које су тражене банкарске гаранције, па је 

Агенција издала контрагаранције у корист банака. 
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На дан 31.12.2017. године Агенција на стању има четрдесет и пет гаранција и три оквирне 

гарантне линије са укупним износом издатих појединачних гаранција од ЕУР 33.038.512,71. 

Од укупног броја гаранција десет гаранција је за наплату потраживања,  осам су гаранције за 

примљени аванс, тринаест гаранција је за добро извршење посла и четрнаест гаранција је за 

одржавање у гарантном периоду. Такође, од гаранција које су у стању на дан 31.12.2017. 

године шест гаранција су контрагаранције по пословима за које су тражене банкарске 

гаранције, па је Агенција издала контрагаранције у корист банака. 

Последњих година је евидентан раст активности Агенције на издавању гаранција, с тим да у 

2017. години долази до раста у односу на 2016. годину и 2015. годину, што се може  видети 

из графика који следи: 

 

 

 

Гаранције су издате уз обезбеђења потраживања у широком дијапазону од сопствених 

меница зајмотражиоца и јемстава других бонитетних предузећа и личних меница власника 

предузећа, хипотека, залога на опреми или потраживањима у зависности од процене ризика 

пласмана на основу оцене бонитета зајмотражиоца.  

 

Преглед гаранција које су издате у Агенцији током 2017. године према средствима 

обезбеђења: 

 

Средства 

обезбеђења 

Број 

гаранција 
Износ у ЕУР 

Учешће 

у % 

Менице 

налогодавца 
18 17,039,336.76 67.26 

Хипотека 11 5,547,136.10 21.9 

Менице јемца 8 2,413,901.17 9.53 

Залога на опреми 2 331,953.78 1.31 

Укупно: 39 25,332,327.81 100,00 
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Преглед гаранција на дан 31.12.2017. године  у Агенцији према средствима обезбеђења: 

 

Средства обезбеђења 
Број 

гаранција 
Износ у ЕУР 

Учешће 

у % 

Менице налогодавца 20 24,698,820.06 74.76 

Хипотека 15 6,297,899.95 19.06 

Корпоративна гаранција 1 946,146.63 2.86 

Менице јемца 7 754,626.99 2.28 

Залога на опреми 2 341,019.08 1.03 

Укупно: 45 33,038,512.71 100,00 

 

 
Уз помоћ издатих гаранције у Агенцији су подржана и велика, као и мала и средња извозна 

предузећа и микро предузећа, с тим да је оријентација активности Агенције у наредном 

периоду на подстицању развоја и извоза микро, малих и средњих предузећа.  
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Преглед гаранција које су издате у Агенцији током 2017. године према величини 

предузећа: 

Величина 

предузећа 

Број 

гаранција 
Износ у ЕУР Учешће у % 

Средње 20 17,623,191.04 69.57 

Велико 5 3,831,462.24 15.12 

Мало 13 3,747,674.53 14.79 

Микро 1 130,000.00 0.51 

Укупно: 39 25,332,327.81 100,00 

 

 
 

Преглед гаранција на дан 31.12.2017. године  у Агенцији према величини предузећа:  

 

Величина 

предузећа 

Број 

гаранција 
Износ у ЕУР 

Учешће у 

% 

Средње 21 21,865,323.69 66.18 

Велико 7 5,635,153.99 17.06 

Мало 12 4,832,028.83 14.63 

Микро 5 706,006.20 2.14 

Укупно: 45 33,038,512.71 100,00 
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Уз помоћ издатих гаранција клијенти Агенције су реализовали послове у домену 

прерађивачке индустрије, машинске индустрије, електронике, текстилне индустрије, дрвне, 

прехрамбене производње и грађевинарства. 

 

Преглед гаранција које су издате у Агенцији током 2017. године према делатности: 

 

Делатност 
Број 

гаранција 
Износ у ЕУР 

Учешће у 

% 

Прерађивачка 11 14,687,139.56 57.98 

Грађевинска 8 3,847,267.38 15.19 

Наменска 1 3,008,330.57 11.88 

Дрвна 12 1,488,333.65 5.88 

Електронска 2 1,382,502.87 5.46 

Машинска 4 468,753.78 1.85 

Прехрамбена 1 450,000.00 1.78 

Укупно: 39 25,332,327.81 100,00 

 

 

 
 

Преглед гаранција на дан 31.12.2017. године  у Агенцији према делатностима:  

 

Делатност 
Број 

гаранција 
Износ у ЕУР 

Учешће у 

% 

Прерађивачка 12 20,906,574.19 63.28 

Грађевинска 8 4,682,972.48 14.17 

Наменска 2 4,072,850.07 12.33 

Дрвна 9 1,222,765.16 3.7 

Прехрамбена 2 950,000.00 2.88 

Електронска 5 649,525.52 1.97 

Машинска 7 553,825.28 1.68 

Укупно: 45 33,038,512.71 100,00 

 

 

57.98
15.19

11.88

5.88

5.46 1.85 1.78

Портфолио гаранција према 

делатности

Прерађивачка

Грађевинска

Наменска

Дрвна

Електронска

Машинска

Прехрамбена



 www.ao f i . r s  

 

 

 
 

У Агенцији су издате гаранције предузећима из округа Србије који су имали висок раст 

извозних активности и то првенствено из београдског, пчињског и борског округа. 

 

 

Преглед гаранција које су издате у Агенцији током 2017. године према окрузима: 

 

Округ 
Број 

гаранција 
Износ у ЕУР 

Учешће у 

% 

Град Београд 23 22,694,897.01 89.59 

Пчињски 9 1,128,874.53 4.46 

Борски 4 800,345.99 3.16 

Северно Бачки 1 450,000.00 1.78 

Топлички 2 258,210.28 1.02 

Укупно: 39 25,332,327.81 100,00 
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Преглед гаранција на дан 31.12.2017. године  у Агенцији према окрузима:  

 

Округ 
Број 

гаранција 
Износ у ЕУР 

Учешће 

 у % 

Град Београд 30 24,472,406.46 74.07 

Средње Банатски 1 5,460,000.00 16.53 

Шумадијски 1 946,146.63 2.86 

Пчињски 6 847,151.20 2.56 

Борски 3 540,772.99 1.64 

Северно Бачки 1 450,000.00 1.36 

Топлички 2 270,104.42 0.82 

Колубарски 1 51,931.00 0.16 

Укупно: 45 33,038,512.71 100,00 

 

 
Захваљујући издатим чинидбеним гаранцијама и контрагаранцијама клијенти Агенције су 

реализовали извозне послове у износу од око 100 милиона ЕУР  на тржишта Немачке, 

Француске, Велике Британије, Данске, Норвешке, Емирата, Танзаније, Хрватске, Словеније, 

Црне Горе и БИХ.  

 

Преглед гаранција које су издате у Агенцији током 2017. године према тржиштима:  

 

Тржиште 
Број 

гаранција 
Износ у ЕУР 

Учешће  

у % 

Република Србија 22 21,261,442.44 83.93 

Црна Гора 2 1,570,000.00 6.2 

Холандија 1 982,000.00 3.88 

Норвешка 4 800,345.99 3.16 

БИХ 4 387,642.98 1.53 

Данска 1 130,000.00 0.51 

Немачка 1 113,600.00 0.45 

Хрватска 1 42,116.00 0.17 

Француска 1 23,200.00 0.09 

Словенија 2 21,980.40 0.09 

Укупно: 39 25,332,327.81 100,00 
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Преглед гаранција на дан 31.12.2017. године  у Агенцији према тржиштима:  

 

Тржиште 
Број 

гаранција 
Износ у ЕУР 

Учешће  

у % 

Република Србија 24 26,962,078.78 81.61 

Црна Гора 1 1,500,000.00 4.54 

Аустрија 2 1,144,444.71 3.46 

Немачка 2 1,059,746.63 3.21 

УАЕ 1 1,034,175.34 3.13 

Норвешка 3 540,772.99 1.64 

БИХ 3 381,149.39 1.15 

Данска 2 187,598.20 0.57 

Хрватска 2 124,017.47 0.38 

Танзанија 1 51,931.00 0.16 

Француска 2 30,708.00 0.09 

Словенија 1 10,990.20 0.03 

Велика Британија 1 10,900.00 0.03 

Укупно: 45 33,038,512.71 100.00 
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Током 2017. године у Агенцији  је исплаћено ЕУР 2,5 милиона по две гаранције издате у 

складу са Програмом мера и у истом износу су и наплаћена потраживања по исплаћеним 

гаранцијама од Управе за јавни дуг. 

У 2017. години је укупно фактурисано по основу прихода од провизија и затезних камата  

РСД 67.497.956 или ЕУР 569.734, од чега је  наплаћено 96% или РСД 63.974.388,35 (ЕУР 

539.992,66).  

Кретање  прихода по  гаранцијама најбоље се види из следећег графика у коме је евидентно 

смањење прихода од провизија по  гаранцијама у 2017. години у односу на претходну годину 

и поред пораста броја издатих гаранција услед смањења провизија по гаранцијама због 

прилагођавања тржишним условима: 
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ФАКТОРИНГ ПОСЛОВИ 

 

У периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године у Агенцији  је откупљено 

потраживања у износу од ЕУР 51.308.937. Број реално активних уговора у наведеном 

периоду износио је 58, и то 34 уговора у међународном промету и 24 уговора у домаћем, по 

којима су откупљена потраживања од 123 дужника, 45 дужника у земљи и 78 дужника из 25 

земaљa, претежно ЕУ.  

У међународном факторингу откупљено је потраживања у износу од ЕУР 40.208.065.  

Учешће међународног промета у укупном промету je повећан за 7,7 % у односу на 2016. 

годину и износи 78,36%. Кроз двофакторски систем рада у 2017. години остварен је промет 

од ЕУР 13.588.977. Учешће међународног двофакторског факторинга у укупном промету је 

на незнатно вишем нивоу у односу на 2016. годину и износи 26,5%.  У домаћем факторингу 

остварен је промет од РСД 1.349.587.904,54 односно ЕУР 11.100.872 (конверзија вршена по 

средњем курсу на дан исплате уступљеног потраживања за 1 ЕУР = 121,5749 РСД). Учешће 

домаћег факторинга у укупном промету износи 21,64%.     

Током 2017. године кроз послове факторинга остварен је промет мањи за 15,40 % у односу на 

2016. годину, услед значајне промене тржишних услова у финансијском сектору, као и 

фокуса на сектор малих и средњих предузећа.  

 Експонираност Агенције посматрано по активним клијентима на дан 31.12.2017. износи ЕУР 

5.852.687, а укупан број трансакција износи 3.280.  

Укупно остварени приходи у 2017. години кроз послове факторинга износе РСД 84.259.728.  

од чега фактурисане камате износе РСД 57.119.351, док је на име провизије фактурисано 

РСД 27.140.377. Проценат наплате прихода износи око 90%.    

Од укупног факторинг промета оствареног у Републици Србији,  Агенција  и у 2017. години 

и даље заузима водеће место у међународном факторингу, нарочито у двофакторском 

систему рада, док у домаћем факторингу банке и даље имају примат. Резултати Агенције  по 

основу факторинг послова су дати у прегледу који следи: 

 

Укупан промет  51,308,937.00  ЕУР 100,00% 

Промет међународни факторинг 40,208,065.00 ЕУР 78,36% 

Промет домаћи факторинг 11,100,872.00 ЕУР 21,64% 

Експонираност АОФИ  

на дан 31.12.2017.  
5,852,687.00 ЕУР 

 

Укупан приход * 84,259,728.00 РСД  

РСД 

 

Приход од камата 57,119,351.00 РСД  

РСД 

РСД 

 

Приход од провизија             27,140,377.00 РСД 

РСД 

РСД  

 

Број трансакција 3,280  
 

*Подаци преузети из књиговодства представљају обрачунски износ фактурисаних камата и провизија 

за период 02.01.2017.-31.12.2017 
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 Промет сектора факторинга у периоду 2013. - 2017. у ЕУР: 

 

 
 

Током 2017. године која је означена као година предузетништва у Агенцији је настављено са  

подршком сектору микро и малих предузећа, чије учешће у укупном промету износи близу 

35%. Највеће учешће у промету и даље имају средња предузећа у износу од 22,7 милиона 

ЕУР и учешћем од 44%.   

 

Преглед пласмана по факторингу према величини предузећа:  

Величина 

предузећа 

Број 

предузећа 

Остварен 

промет 

Учешће у 

% 

микро и мала  32 17.653.110 34,41 

средња 13 22.760.182 44,36 

велика 5 10.895.645 21,24 

Укупно 50 51.308.937 100,00 
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Најзаступљеније делатности у портфолију  факторинг послова са укупним процентом учешћа 

до 90% су прерађивачка, металска и услужна делатност.   

 

Приказ портфолиа факторинг послова према делатностима  предузећа: 

 

Делатност 
Промет у ЕУР 

 у 2017. 
Учешће у % 

Прерађивачка 29,976,563.34 58.42 

Металска 12,341,261.17 24.05 

Услуге 3,675,854.42 7.16 

Трговина 2,500,907.89 4.87 

Машинска 951,281.00 1.85 

Текстилна 626,511.76 1.22 

Остале делатности 1,236,557.63 2.41 

Укупно: 51,308,937.21 100.00 

 

 

 
 

Највећи број клијената по пословима факторинга долази из београдског региона што је 

уједно и регион са највећим прометом. Уз  београдски регион издвајају се шумадијски, 

јужно-бачки, златиборски  и нишавски регион. 

 

Диверсификација портфолија факторинг послова по окрузима: 

 

Регион 
Укупна промет у 

2017. у ЕУР 
Учешће у % 

Београдски 10,775,855.47 21.00 

Шумадијски 9,377,951.60 18.28 

Јужно-Бачки 7,959,598.46 15.51 

Златиборски 5,106,215.11 9.95 

Нишавски 4,414,526.05 8.60 

58%
24%

7%

5%
2%

4%

Диверсификација портфолиа према 

делатностима предузећа
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Остале делатности
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Пиротски 4,394,356.79 8.56 

Поморавски 2,990,423.26 5.83 

Пчињски 1,163,709.43 2.27 

Северно-Банатски 1,048,601.53 2.04 

Расински 1,035,445.97 2.02 

Остали региони 3,042,253.54 5.93 

Укупно: 51,308,937.21 100.00 

 

 

 
 

 

И током 2017. године Агенција је наставила са подршком извозницима који су ове године 

највећи извоз остварили у земљама региона и ЕУ.   

 

Диверсификација портфолија факторинг послова према земљама извоза: 

 

Тржиште Промет у ЕУР 

 

Учешће 

у % 

Италија 9,355,877.72 23.27 

Словенија 6,739,621.66 16.76 

Босна и Херцеговина 5,794,342.24 14.41 

Немачка 4,172,420.63 10.38 

Румунија 2,307,361.29 5.74 

Финска 1,823,553.89 4.54 

Словачка 1,792,620.68 4.46 

Црна Гора 1,243,599.17 3.09 

Македонија 1,118,111.92 2.78 

21%

18%

15%

10%
9%

9%

6%

2%
2%

2%
6%
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Пољска 881,913.98 2.19 

Шпанија 808,724.70 2.01 

Шведска 709,547.79 1.76 

Француска 702,019.48 1.75 

Данска 582,939.00 1.45 

Чешка 581,732.46 1.45 

Израел 504,827.27 1.26 

Хрватска 348,745.70 0.87 

Белгија 324,031.04 0.81 

Русија 185,843.25 0.46 

Швајцарска 93,010.79 0.23 

В. Британија 55,440.00 0.14 

Бугарска 34,819.74 0.09 

Грчка 21,511.10 0.05 

Аустрија 15,400.00 0.04 

Турска 10,050.00 0.02 

Укупно: 40,208,065.50  100.00 

 

 

Традиционално и током 2017. године тржишта са највећим прометом по пословима 

факторинга су  Италија, Босна и Херцеговина, Словенија, Немачка, што је у складу са 

укупним извозним активностима Републике Србије. 
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Предузете радње у наплати тешко наплативих пласмана у  2017. години у Агенцији 

 

Како током 2017. године није било значајнијих промена у броју усвојених и правоснажних 

Унапред припремљених планова реорганизације (у даљем тексту УППР) за клијенте 

Агенције, осим усвајања УППР-а у првом степену и без добијања правоснажности за Векић 

Чоколате д.о.о. и Галеб гроуп д.о.о., фокус активности је био на  праћењу извршења већ 

усвојених и правоснажаних УППР-ова клијената Агенције по којима је током 2017. године 

остварена следећа наплата: 

 

Клијенти са правоснажним 

 УППР-ом у 2017. год Бр.кредита 

Уплаћене 

камате у 

2017. РСД 

         Уплаћене 

главнице у 

2017. у РСД 

Укупно 

уплаћено 

 у 2017. у РСД 

Атлас 
1947-1/16 

1947-2/16 
1.301.329,20 0,00 

1.301.329,2

0 

Дуга Фрут д.о.о. 1406/12 199.217,65 705.157,31 904.374,96 

Ераковић д.о.о. 1463/13 0,00 0,00 0,00 

Гранд Д Инжењеринг д.о.о. 1618/13 248.142,37 528.981,62 777.123,99 

Марел д.о.о. 1748/14 634.699,97 168.489,27 803.189,24 

Мартис Комерц д.о.о. 1502/13 178.074,39 378.406,25 556.480,64 

Металопромет д.о.о. 1465/13 5.120,28 0,00 5.120,28 

Монди д.о.о. 1343/12 461.376,23 9.579.693,64 10.041.069,87 

Нисал АД 1375/12 4.608.059,84 0,00 4.608.059,84 

Тигар АД 1240/12 2.507.941,01 0,00 2.507.941,01 

Вино Жупа АД 1513/13 1.559.984,36 1.248.693,38 2.808.677,74 

Укупно   11.703.945,30 12.609.421,47 24.313.366,77 

 

У истом периоду забележен је престанак примене правоснажних УППР-ова за клијенте Дуга 

фруит д.о.о., Ераковић д.о.о., Гранд Д инжењеринг д.о.о. и Металопромет д.о.о. због 

немогућности клијената да своје обавезе изврше у складу са правоснажним УППР-овима. У 

свим случајевима где је дошло до прекида спровођења УППР-а клијенти су поднели нове 

УППР-ова привредним судовима. 

Током 2017. године за клијенте Агенције у усвојеним поступцима Споразумног 

финансијског реструктурирања пред ПКС (у даљем тексту СФР), изузимајући Инос Синму 

АД над којом је отворен стечај, остварена је следећа наплата: 

 

Клијенти са усвојеним  

СФР-ом у 2017. 

години 

Бр кредита 

Уплаћене 

камате  

у 2017.  РСД 

Уплаћене 

главнице 

 у 2017. у РСД 

Укупно 

уплаћено 

 у 2017. у РСД 

Галеб гроуп д.о.о. 1172/11 2.392.383,55 3.570.735,96 5.963.119,51 

Намештај Тахировић д.о.о. 1748/14 20.438,09 2.001.292,25 2.021.730,34 

Србоеxпорт д.о.о. 1667/14 3.617.711,94 7.953.275,20 11.570.987,14 

Форест Фуд д.о.о. 2046/16 107.309,67 0,00 107.309,67 

Wizard 1896/15 2.516.616,72 0,00 2.516.616,72 

Укупно   8.654.459,97 13.525.303,41 22.179.763,38 
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На овај начин наплаћен је у целости кредит клијента Намештај Тахировић д.о.о. док је код 

Галеб гроуп д.о.о. због немогућности спровођења СФР-а током 2017. године дошло до 

усвајања УППР-а који још увек није добио статус правоснажности. 

У делу наплате тешко наплативих потраживања извршена је потпуна или делимична наплата 

следећих кредита: 

1. КР 1317/12 Матеx д.о.о. у стечају – извршена продаја имовине под хипотеком РСД 

18.433.948 чиме је наплаћен комплетан кредит са затезним каматама; 

2. Визахем д.о.о. у стечају – наплата из стечаја дела потраживања по основу 

факторинг уговора са СМЕЦА РСД 5.318.867; 

3. КР 1972/16 Био Енергооил д.о.о. – извршена продаја имовине под хипотеком РСД 

15.474.732 чиме је наплаћен комплетан кредит са каматама; 

4. КР 1573/13 Румапласт АД у стечају – извршена продаја имовине под залогом РСД 

1.009.185 чиме је наплаћена главница дуга; 

5. КР 1753-1/14 Сwеет анд Цандy д.о.о. – извршена продаја имовине под хипотеком 

РСД 16.901.550 чиме је измирен део потраживања од дужника;  

6. КР 669/09 ФФБ Комерц АД – извршена продаја потраживања за РСД 26.395.017 

чиме је измирено 80% главног дуга дужника; 

7. КР 1509/13 ИТМ Гроуп д.о.о. у стечају – извршена наплата из стечаја РСД 

605.613,00; 

8. КР 1487/13 Белком д.о.о. у стечају – извршена наплата из стечаја РСД 13.761,00; 

9. КР 1339/12 Тоза Марковић д.о.о. – извршена наплата по основу Плана 

реорганизације у износу од РСД 1.097.387,00. 

Укупно наплаћено на овај начин РСД 85.250.060 

Укупна наплата тешко наплативих пласмана у 2017. години износила је укупно РСД 

131.743.190,15 што је раст од 141% у односу на наплату у 2016.години која је износила 

РСД 54.821.565,76. 

Тренутно су у поступку реализације покренути извршни поступци у следећим предметима: 

 

1. КР 1078/11 – Wholemark д.о.о. у стечају (продаја непокретности у Сенти у власништву 

јемца) – извршена поновна процена вредности и заказана прва јавна продаја 

комплекса магацина у Ади за 10.01.2018.године; 

2. КР 1191/11 – Интермаркет д.о.о. (продаја хладњаче у Змињаку) – пронађен 

заинтересовани купац и очекује се покретање новог извршног поступка пред судом; 

3.  КР 1714/14 – Пожаревацпласт д.о.о.- досуђена опрема у извршном поступку која је 

предата у посед од стране извршитеља 13.12.2017. године и чија продаја се ускоро 

очекује. 

 

 

 

 

АКТИВНОСТИ ОСИГУРАЊА ИЗВОЗНИХ ПОТРАЖИВАЊА 
 

Агенција је у домену осигурања потраживања од комерцијалних ризика по основном и 

фронтинг портфолију у 2017. години  остварила следеће резултате:  
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 ЕУР  

 

Редовне полисе 31.12.2016.  31.12.2017.  

Промене у 

апсолутном износу 

(број) 16/17 

Индекс у 

% 

 

Број полиса 52 59 7 13.46 

 

Број купаца 1,481 1,967 486 32.82 

 

Број земаља 51 58 7 13.73 

 

Осигурани промет 282,751,785.00 420,997,864.00 138,246,079.00 48.89 

 

Премијски приход 1,223,296.00 1,510,038.00 286,742.00 23.44 

 

Просечна премијска 

стопа 0.43 0.36 -0.074 -17.09 

 

Број донетих одлука 2,495 3,329 834 33.43 

 

Број одобрених 

лимита 1,861 2,617 756 40.62 

 

Износ кредитних 

лимита 166,939,500 244,185,100 77,245,600 46.27 

 

Број екстерних 

мониторинга 2,045 4,245 2,200 107.5 

 

Број интерних 

мониторинга 160 209 49 30.63 

     

ЕУР 

  
Фронтинг послови 31.12.2016.  31.12.2017.  

Промет у апсолутном 

износу(броју)16/17 

Индекс 

у % 

 

Број осигураника 1 1 0   

 

Број купаца 19 15 -4.00 -21.05 

 

Осигурани промет 10,064,257.00 11,635,000.00 1,570,743.00 15.61 

 

Премијски приход 33,420.00 33,778.00 358 1.07 

     

 ЕУР 

  

Редовне полисе 

+ Фронтинг послови 
31.12.2016.  31.12.2017.  

Промет у 

апсолутном 

износу(броју)16/17 

Индекс у 

% 

 

Број осигураника 53 60 7 13.21 

 

Осигурани промет 292,816,042.00 432,632,864.00 139,816,822.00 47.75 

 

Премијски приход 1,256,716.00 1,543,816.00 287,100.00 22.85 

 

Као што се из табеле може видети, по свим битним елементима пословања остварен је раст, 

изузев у погледу просечне премијске стопе (у последње три године просечна премијска стопа 

је са 0,65% у 2014. години пала на 0,36% у 2017. години). Пад просечне премијске стопе је 

последица постојања конкуренције на локалном тржишту кредитног осигурања. У односу на 

претходну годину у којој није дошло до повећања броја осигураника, у 2017. години тај број 

је повећан за 13%.  У осталим битним сегментима пословања наставља се  позитивни тренд, 

тако да и поред драстичног пада просечне премијске стопе за 17%, повећан је премијски 

приход по основном портфолију за 23,4%, али и осигурани промет, број купаца, број одлука 

и број обављених мониторинга. Сектор осигурања од комерцијалних ризика је у 2017. години 

одобрио кредитне лимите у 58 земаља света. 

Иако је и у 2017. години један од приоритета био очување постојећег портфолија, доста се 

радило на његовом проширењу. У току 2017. године за дванаест месеци потписано је 17 

нових полиса, мада је 14 осигураника одлучило да не обнови сарадњу. И поред свега, 
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остварен је одличан резултат узимајући у обзир искуства других експортно-кредитних 

агенција код којих је појавом конкуренције дошло и до пада броја осигураника и до пада 

премијског прихода.Основни и најзначајни циљ послова осигурања јесте раст премијског 

прихода са акцентом на задржавању постојећег рација губитка (Loss Racio), који је у 2017. 

години износио 7%, а што АОФИ чини једном од најуспешнијих експортно-кредитних 

агенција у региону.  

АОФИ је  током 2017. године био домаћин Годишње конференције чланица Бернске 

уније 2017 (Berne Union Annual General Meeting 2017) која је одржана  у Београду од 01 – 

05.  октобра 2017. године, где су се окупили представници највећих светских осигуравача 

потраживања и инвестиција и то рекордан број учесника - преко 250 представника из 61 

земље. Поред учешћа у организацији Конференције, запослени у осигурању Агенције ову 

јединствену прилику су искористили да сви учествују у раду скупа и размене искуства са 

колегама из различитих делова света. Судећи према БУ евалуацији Конференције (просечна 

оцена 4,92 од 5,00), Агенција се показала као одличан домаћин. Годишња конференција је од 

изузетне важности за Агенцију у смислу бољег позиционирања на међународном тржишту 

осигурања потраживања и инвестиција.  Истовремено, скуп је значајан и за Републику 

Србију због повећања међународне размене и смањења спољнотрговинског дефицита. 

 

Структура осигураног промета по земљама: 

 
 

У структури осигураног промета по земљама расте осигурање потраживања на домаћем 

тржишту које је у 2017. години имало највеће учешће од 33,90% , на другом месту је Италија 

са 10,7%, а на трећем Бугарска са 8,69%. 
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Преглед осигураног промета по земљама 
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Однос промета и премије по земљама: 

 

 
 

 

 

 

Просечна премијска стопа по земљама: 

 
 

Од маја 2006. године, када је издата прва полиса осигурања потраживања од комерцијалних 

ризика, број полиса осигурања има позитиван тренд. Број осигураника у 2017. години је 

повећан за 13% у односу на претходну годину, тј. потписано је 59 редовних полиса и једна 

фронтинг полиса. 
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Структура одобрених кредитних лимита по вредности у ЕУР:  

 

 
 

Структура по броју одобрених кредитних лимита: 

 
 

 

Међу клијентима и даље су  највише заступљена  велика предузећа, чије је учешће у укупној 

структури осигураног промета повећано са 74% на 77%, док је учешће предузећа средње 

величине смањено са 24% на 21%. У односу на претходну годину у портфолију су се 

појавили и осигураници који су микро предузећа. 
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Структура осигураног промета по величини предузећа: 

 
 

 

Структура осигураног промета по делатностима: 

 
 

 

Посматрајући осигурани промет по врсти делатности видимо да је и даље најзаступљенија 

прерађивачка индустрија са 58% учешћа, док је учешће производње у структури промета на 

ниво од 31%  

У последње три године Агенција бележи драстичан раст осигураног промета који је у 2017. 

години у односу на претходну повећан за 48,89% и износио је ЕУР 420.997.864. 

. 
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Раст је забележен и у премијском приходу у 2017. години у односу на претходну годину за 

23,44%. У 2017. години остварен је премијски приход од 1.510.038 ЕУР и поред значајног 

смањења премијских стопа. На увећање износа премијског прихода највећим делом је 

утицало повећање осигураног промета. 

 

 
 

 

У 2017. години пријављено је укупно 20 штета у износу ЕУР 1.595.791,60, од којих је 

успешном наплатом затворено 10 штета. Укупан број исплаћених штета у 2017. години је три 

у укупном износу од ЕУР 105.861,41. 
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По висини исплаћених штета највећи удео има Италија, на коју се односи 58,38%, затим 

следи Србија  са 24,89% и Русија са 16,73%. 

 

 
 

 

Упоредном анализом исплаћених штета и оствареног премијског прихода у 2017. години 

може се закључити да исплаћене штете у укупном премијском приходу учествују са свега 

7%. 
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Регрес у 2017. години по основу исплаћених штета износио је 14.080,14 ЕУР.  

 

 

 
 

Током године, акценат је био на  побољшању процента наплате исплаћених штета од дужника 

кроз регресни поступак, тако да се у 2018. години очекују позитивни резултати тих активности и 

то највише у следећим случајевима:  

- Аlubel из Италије (Импол Севал): штета је исплаћена 01.09.2017. године  у износу од ЕУР 

61.803,11, с тим да укупан дуг износи ЕУР 68.670,12. Покренута је тужба против дужника и 

суд је дужнику издао налог за плаћање дуга са припрадајућом каматом и трошковима 

поступка у укупном износу ЕУР 80.566,36. Рок за плаћање истиче 31.01.2018. године и 

уколико дужник не плати, адвокат ће покренути поступак извршења; 

- Беламикс из Белорусије (Форма Идеале): штета је исплаћена 14.10.2016. године у износу од 

ЕУР 37.558,59, с тим да укупан дуг износи ЕУР 44.186,58. Покренут је поступак против 
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дужника пред арбитражом Привредне коморе Републике Србије и донета је пресуда у корист 

Агенције. У току је достављање документације адвокату који ће да покрене поступак 

извршења у Белорусији. 

- Belogradskya Solyanaya Kompaniya из Русије (Аграр Кватро): штета је исплаћена 25.05.2017. 

године у износу од ЕУР 17.705,71, с тим да је укупан дуг износио ЕУР 22.132,14. У 

регресном поступку наплаћеноје ЕУР 14.080,14, након чега је ангажована агенција ИГК у 

циљу наплате. Агенција није имала успеха, због чега је ангажована агенција Coface. 

Трошкови судског поступка би значајно превазишли износ дуга, због чега се АОФИ поново 

одлучио за наплату помоћу агенције. 

- Табернакул Цветан из Македоније (ФХБ): штета је исплаћена 11.01.2018. године у износу од 

ЕУР 8.999,32, с тим да  је у тренутку исплате дуг износио ЕУР 11.249,15. АОФИ је ангажовао 

агенцију Coface за наплату. 

- Salzburg Patisserie из Аустрије (Пета Гама): штета је исплаћена 30.06.2016. године у износу 

од ЕУР 82.001,80, с тим да је у тренутку исплате дуг износио ЕУР 146.002,56. Покренута је 

тужба против дужника и суд је пресудио у корист АОФИ. Покренут је поступак извршења 

пресуде и очекује се наплата након блокаде рачуна дужника. 

- Paciotti из Италије (Дафар): штета је исплаћена 29.05.2014. године у износу од ЕУР 

255.000,00 с тим да је  укупан дуг у тренутку исплате био ЕУР 383.631,16. У стечајном 

поступку је донета одлука да се АОФИ исплати ЕУР 172.634,00 кроз четири годишње уплате. 

Прва је требало да буде средином новембра 2017. године, али је одложена за јануар 2018. 

Уплата зависи од продаје објекта. 

У циљу обезбеђења што ефикасније подршке извозницима АОФИ је, у сарадњи са сличним 

агенцијама из окружења и бонитетним кућама из иностранства, омогућавао информације о 

бонитету њихових постојећих и потенцијалних купаца. На тај начин, Агенција је помагала 

својим клијентима у избору страних купаца смањујући ризик наплате потраживања на 

најмању могућу меру. 

Агенција је и у 2017. години сарађивала са привредним коморама Србије и Београда, као и 

регионалним привредним коморама учествујући на бројним семинарима и презентацијама 

намењеним извозницима, првенствено микро, малим и средњим предузећима и активно је 

учествовао у пројекту Владе Републике Србије и Министарства привреде – Деценија 

предузетништва. 

 

 

6. Биланс успеха Агенције 

 

Агенција је током 2017. године пословала профитабилно и остварила је добитак, пре 

опорезивања, у износу од 147 милионa динара односно нето добит у износу од 131 милион 

динара.  

  

2017. 

 

2016. 

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  -  - 

     
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  (428.910)  (435.537) 

Трошкови материјала  (8.539)  (2.275) 
Трошкови горива и енергије  (1.321)  (1.127) 
Трошкови зарада. накнада зарада и остали лични расходи 

 
(198.084) 

 
(180.358) 

Трошкови производних услуга 
 

(59.147) 
 

(20.462) 
Трошкови амортизације 

 
(10.299) 

 
(3.524) 

Трошкови дугорочних резервисања 
 

(22.296) 
 

(122.073) 
Нематеријални трошкови  (129.224)  (105.717) 

     
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК 

 

(428.910) 

 

(435.537) 
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ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

 

1.060.107 

 

2.233.443 
Финансијски приходи од повезаних лица и остали фин. 

приходи 
 

653.403 
 

1.612.497 
Приходи од камата (од трећих лица) 

 
398.532 

 
453.857 

Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне 

клаузуле (према трећим лицима) 
 

8.172 
 

167.089 

    

 
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

 
(726.990) 

 
(1.319.700) 

Финансијски расходи из односа са повезаним правним 

лицима и остали финансијски расходи 
 

(332.238) 
 

(1.286.835) 
Расходи камата (према трећим лицима) 

   
(2) 

Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне 

клаузуле (према трећим лицима) 
 

(394.752) 
 

(32.963) 

    

 
ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА 

 

333.117 

 

913.743 

    

 
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 

ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 

ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  
 

423.014 
 

285.271 

РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 

ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 

ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  
 

(251.345) 
 

(135.301) 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
 

71.614 
 

18.989 

ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 

(727) 

 

(6.385) 

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 

ОПОРЕЗИВАЊА 
 

146.763 
 

640.780 

  
НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧ. ПОЛИТИКЕ И 

ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 
   

449 
НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉА… 
   

  

  

  

 

 
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

 

146.763 

 

641.229 

    

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

   

 
Порески расход периода 

 
(16.325) 

 
(87.934) 

Одложени порески расходи периода 
   

(1.022) 

Одложени порески приходи периода 
 

951 
 

 

  

  

 

  
НЕТО ДОБИТАК 

 

131.389 

 

552.273 

    

 
ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 

 
2 

 
10 

 

 

У наставку је преглед прихода из основних делатности Агенције за текућу и претходну 

годину. 
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 2017. 

 

2016. 

Приходи из основне делатности Агенције:  

  

 

Приходи од камата на:  

  

 
- краткорочне кредите  284.979 

 
308.943 

- факторинг послове  57.280 
 

74.633 
- гаранције  15.105 

 
18.066 

 

 

  

 
Укупно приходи од камата из основне делатности  357.364 

 

401.641 

 

 

  

 

Приходи по основу накнада и провизија на:  

  

 
- краткорочне кредите  40.199 

 
54.411 

- факторинг послове  27.130 
 

36.728 
- гаранције  53.605 

 
61.403 

    

 
Укупно приходи од накнада из основне делатности  120.935 

 

152.542 

 

 

  

 
Приходи од премија осигурања  184.927 

 

154.496 

 
 

  

 
Укупно приходи из основне делатности  663.226 

 

708.679 

 

 

  

 

Остали финансијски приходи:  

  

 
Приходи од камата на орочене депозите  2.298 

 
5.904 

Позитивне курсне разлике  8.172 
 

152.007 
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле  - 

 
15.082 

Приходи по основу потраживања за исплаћене штете по 

регресном праву 
 

13.779 
 

15.241 
Приходи по основу реосигурања  5.368 

 
13.975 

Приходи по основу потраживања из уговора о гаранцијама  309.696 
 

1.260.396 
Приход од камата по ХОВ Обвезнице РС  38.871 

 
46.311 

Остали финансијски приходи  18.698 
 

15.847 

 
 

  

 
Укупно остали финансијски приходи  396.881 

 

1.524.764 

 
 

  

 
Укупно финансијски приходи  1.060.107 

 

2.233.443 

 

 

 

7. Биланс стања Агенције 
 

Укупна нето билансна сума Агенције на дан 31. децембар 2017. године износи 8.148.828 

милиона динара и мања је од билансне суме на дан 31. децембра 2016. године (10.389.613 

милиона динара). 

Ванбилансна сума износи 24.900.712 хиљадe динара.  

Вредност сталне имовине, коју чине нематеријална имовина, опрема и дугорочни 

финансијски пласмани лица износи 1.832.861 хиљаду динара. 

Обртна имовина на дан 31. децембар 2017. године износила је 6.315.967 хиљада динара.  

Укупан капитал Агенције на дан 31. децембра 2017. године износи 7.306.644 хиљаде динара 

(31. децембар 2016. године: 7.373.360 хиљада динара) и односи се на: основни капитал у 

износу од 6.191.145 хиљада динара (31. децембар 2016. године: 5.957.053 хиљаде динара), 

резерве у износу од 946.353 хиљаде динара (31. децембар 2016. године: 670,216 хиљада 

динара) и на нераспоређену добит у износу од 169.146 хиљада динара (31. децембар 2016. 

године: 746.091 хиљаду динара). 
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31. 12.2017. 

 

31. 12.2016. 

 АКТИВА 

   

 

 Стална имовина 

 

1.832.861 

 

996.780 

 Нематеријална имовина 
 

89.767 
 

72.551 
 Некретнине, постројења и опрема 

 
16.679 

 
12.279 

 Дугорочни финансијски пласмани 
 

1.726.415 
 

911.950 
 Одложена пореска средства 

   

 

 Обртна имовина 

 

6.315.967 

 

9.392.833 

 Залихе 
 

26.060 
 

29.477 
 Потраживања по основу продаје 

   

 

 Потраживања из специфичних послова 
 

737.190 
 

2.924.116 
 Друга потраживања 

 
105.359 

 
34.711 

 Краткорочни финансијски пласмани 
 

4.989.348 
 

5.454.238 
 Готовински еквиваленти и готовина 

 
411.086 

 
904.756 

 Активна временска разграничења 
 

46.924 
 

45.535 
 УКУПНА АКТИВА 

 

8.148.828 

 

10.389.613 

 
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 

 
24.900.712  

 

18.052.373 

 ПАСИВА 

   

 

 Капитал 

 

7.306.644 

 

7.373.360 

 Основни капитал 
 

6.191.145 
 

5.957.053 
 Резерве 

 
946.353 

 
670.216 

 Нераспоређени добитак 
 

169.146 
 

746.091 
 

    

 

 Дугорочна резервисања и обавезе 

 

463.555 

 

506.285 

 Дугорочна резервисања 
 

213.555 
 

256.285 
 Дугорочне обавезе 

 
250.000 

 
250.000 

 Одложене пореске обавезе 

 

333 

 

1.285 

 Краткорочне обавезе 

 

378.296 

 

2.508.683 

 Краткорочне финансијске обавезе 

 

100.000 

 

2.131.316 

 Обавезе из пословања 
 

32.255 
 

95.400 
 Остале краткорочне обавезе 

 
215.244 

 
211.044 

 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге 

дажбине 
   

35.161 
 Пасивна временска разграничења 

 
30.797 

 
35.762 

 УКУПНА ПАСИВА 

 

8.148.828 

 

10.389.613 

 ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 

 

24.900.712  

 

18.052.373 

  

 

8.  Изложеност Агенције ризицима 

 

Агенција има успостављен свеобухватан и поуздан систем управљања ризицима који је у 

потпуности интегрисан у све пословне активности Агенције, односно омогућује да се 

управља са свим ризицима којима је изложена или може бити изложена по основу свих 

њених пословних активности. 

Систем управљања ризицима дефинисан је Процедуром за управљање ризицима, политикама 

и процедурама, те дефинисањем склоности за преузимање ризика кроз успостављање лимита 

за нивое ризика који су прихватљиви за Агенцију. Сви ризици које је могуће измерити или 

оценити подвргавају се структури лимита на нивоу Агенције и усаглашеност са тим 

лимитима се континуирано прати. 

Агенција  је у свом пословању изложена следећим ризицима: 
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-       кредитни ризик; 

-       каматни и девизни ризик; 

-       ризик ликвидности; 

-       тржишни ризици; 

-       оперативни ризик; 

-       ризик изложености; 

-       ризик концетрације; 

-       ризик улагања; 

-       ризик земље; 

-       ризик измирења/испоруке; 

-       ризик друге уговорне стране; 

-       стратешки ризик; 

-       репутациони ризик; 

-       ризици који настају по основу спољих фактора. 

 

9.  Развој Агенције у наредном периоду 

 

План активности Агенције полази од расположивих пословних ресурса, са једне, и износа и 

структуре затеченог портфеља пласмана Агенције, са друге стране. Поред тога, План 

активности узео је у обзир полазне оквире Плана пословања Агенције за 2018. годину, као и 

опште услове за пословање банкарског сектора у пројектованом макроекономском 

амбијенту. Постојеће макроекономске пројекције узимају у обзир све релевантне факторе од 

значаја за анализу и планирање активности у оквиру појединачних индустрија, укључујући и 

банкарску индустрију и пласман банкарских производа на тржишту Републике Србије.  

Влада је стратешки оријентисана на процес европских интеграција ради бржег стицања 

статуса пуноправног члана ЕУ. Општи оквир економске политике за период од 2016. до 

2018. године утврђен је развојним документима Владе као што су: Споразум о стабилизацији 

и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и 

Републике Србије са друге стране (у даљем тексту: ССП), Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније, опште и секторске националне развојне стратегије, 

Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину. Ради 

задовољавања економских и политичких критеријума за чланство у Европској унији (ЕУ) 

обезбедиће се јачање административних капацитета и стабилност институција које гарантују 

демократију, владавину права, поштовање људских права и заштиту мањина, развој тржишне 

економије и јачање њених капацитета да одговори на притисак конкуренције и тржишних 

снага из ЕУ, као и стварање стабилног економског и монетарног окружења. У складу са 

стратешким развојним оквиром опредељена је економска политика за наредни средњорочни 

период. Основни циљеви економске политике у наредном средњорочном периоду су:  

1. наставак спровођења мера фискалне консолидације, одржавање макроекономске 

стабилности и јачање стабилности финансијског сектора, уз заустављање даљег дуга и 

успостављање тренда његовог смањења;  

2. јачање стабилности и отпорности финансијског сектора решавањем питања 

проблематичних кредита; 

3. отклањање препрека расту привредне активности и подизању конкурентности 

спровођењем и наставком примене  свеобухватних структурних реформи, посебно у домену 

јавних предузећа и подизања ефикасности јавног сектора. 

Владаће, у наредном периоду, водити економску политику усмерену на креирање стабилног 

и предвидивог пословног амбијента неопходног за раст инвестиционих активности како би 

се подстакао привредни раст и запошљавање, као и повећање удела приватног сектора у 

производњи, запошљавању и инвестицијама. У том циљу, у претходном периоду, усвојен је 
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већи број реформских закона чија примена треба да доведе до отклањања структурних 

слабости привреде и стварања основе за дугорочно одржив раст.  

Основни циљеви фискалне политике у наредном периоду су: 

 снижавање удела јавних расхода, фискалног дефицита и јавног дуга у БДП;  

 јачање пореске дисциплине, која подразумева побољшање система наплате пореза и 

смањење сиве економије;  

 јачање дугорочне фискалне одрживости кроз спровођење структурних реформи, 

посебно реформи јавног сектора.  

Структура и динамика усвојених мера штедње креирана је тако да обезбеди одрживу путању 

опоравка у наредним годинама. Са становишта раста привреде битно је нагласити да се 

уштеде неће остваривати на рачун капиталних улагања који су кључни за покретање 

инвестиционог циклуса, већ првенствено кроз смањење текућих расхода који су у протеклом 

периоду били предимензионирани у односу на снагу привреде. Предвиђено фискално 

прилагођавање највећим делом извршиће се смањивањем нерационалне јавне потрошње, али 

уз заштиту најрањивијих и најсиромашнијих слојева становништва. Такође, приоритети 

фискалне политике у наредном периоду биће јачање пореске дисциплине, повећање 

ефикасности наплате пореза и борба против сиве економије. На овај начин ће се истовремено 

обезбедити унапређење општих услова привређивања и равноправног пословања и 

смањивање укупног фискалног дефицита.  

Економска политика у наредном периоду биће заснована на компаративним предностима 

Србије, првенствено у области пољопривреде и прехрамбене индустрије, енергетике, 

саобраћајне инфраструктуре, аутомобилске индустрије и индустрије  информационих 

технологија. Истовремено, потребно је подстицање делова привреде који доприносе расту 

БДП, извоза и запошљавања. 

 Средњорочна и дугорочна одрживост салда на текућем рачуну зависиће од спровођења 

структурних реформи и повећања конкурентности извоза роба и услуга, али и од каматних 

трошкова. У том погледу важну улогу има одржива фискална позиција и смањивање 

унутрашњих макроекономских неравнотежа. Очекује се да ће ефекти фискалне 

консолидације, кроз смањење државне потрошње, утицати на смањивање дефицита текућег 

рачуна, мада ови ефекти могу бити делимично неутралисани већим издацима за камате. 

Бржи раст извоза од увоза омогућиће смањивање дефицита робе и услуга на 6,7% БДП 

у 2018. години. Очекује се и нижи ниво дефицита текућег рачуна (са донацијама) са 

уделом од 4,2% у БДП на крају 2018. године. Редукција негативног нето извоза робе и 

услуга, првенствено као резултат промене структуре домаће привреде, допринеће 

смањивању спољне неравнотеже и ризика одрживости спољног дуга и екстерне 

ликвидности. 

Обзиром да је и основни циљ пословања Агенције подстицање раста извоза и смањење 

спољнотрговинског дефицита Републике Србије, пословање Агенције у 2018. години 

одвијаће се у складу са Програмом пословања за 2018. годину, као и са циљевима, 

принципима и политикама утврђеним у њему, применом инструмената и мера које ће донети 

и доносити, односно предузимати органи Агенције у складу са овлашћењима и Правилима 

пословања и одлукама о условима краткорочног кредитирања, гарантовања, откупа 

потраживања и осигурања, као и висинама каматних стопа, провизија и премија за све 

производе Агенције.  

Реализацијом Програма пословања, Агенција треба да обезбеди: 

           -      раст извозних активности привреде Републике Србије, 

           -      смањење спољнотрговинског дефицита Републике Србије и 

           -      развој међународних економских односа  Републике Србије.  

За остварење ових циљева, активност Агенције биће усмерена на: 

-     стабилност и сигурност пословања, 
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-     висок ниво бонитета пласмана, 

-     очување реалне вредности капитала, 

-     остварење стимулативне добити и повраћај дела исте у буџет Републике Србије, 

-     повећање активности осигурања потраживања, гарантовања  и финансирања 

 ( кредити, факторинг и двофакторски послови), 

-     преструктурирање у сфери пласмана средстава, са класичних кредитних односа на 

нове видове и облике сарадње попут факторинга, форфетинга, издавања гаранција и 

послова осигурања, 

-     развој кредитних односа и послова осигурања са иностранством, 

-     развој послова осигурања у име и за рачун Републике Србије – некомерцијални 

ризици.  

У реализацији ових активности, Агенција ће приоритетно развијати сарадњу са 

предузетницимa, малим и средњим предузећима као циљном групом, чије интересе и 

развојне програме може подржати и обезбедити својим потенцијалом. 

Активност Агенције ће такође бити усмерена на подизање квалитета интерних процеса, 

производа и услуга и рационализацију пословања. 

У својим активностима, Агенција ће се руководити на првом месту интересима свог 

акционара, а затим и клијената, уз поштовање и уважавање интереса других, у циљу 

остваривања равноправних међусобних односа. 

Приступ пласманима и услугама Агенције могућ је свим потенцијалним клијентима под 

условима утврђеним Програмом пословања. 

Пословне активности Агенција ће реализовати наступом: 

-          у своје име и за свој рачун, 

-          у своје име, а за рачун других субјеката и 

-          у име и за рачун других субјеката. 

У дефинисању и реализацији политике, Агенција ће се руководити следећим принципима: 

-          ликвидности, 

-          сигурности и 

-          профитабилности. 

Приоритетно, у реализацији пласмана императив је да се обезбеди здрав портфолио, како би 

се потенцијални губици због лоших пласмана свели на најмању могућу меру. У том циљу, 

морају се обезбедити реални и сигурни инструменти обезбеђења наплате и брз и ефикасан 

систем наплате пласмана. 

Расположива средства, сагласно Програму пословања Агенција ће пласирати 

предузетницима, малим и средњим предузећима, као и великим предузећима, с тим да је 

акценат у проширењу сарадње са предузетницима, у складу са ставом Владе Републике 

Србије. 

Агенција ће својим клијентима правним лицима одобравати:  револвинг кредите, есконт 

меница, кредите са планом отплате, као и дугорочне кредите, факторинг и форфетинг 

аранжмане, плативе и чинидбене гаранције. Агенција ће такође, од клијената који имају 

потраживања од кредитно способних дужника откупљивати таква потраживања уколико 

процени да је тај облик кредитирања најпогоднији за Агенцију и клијента. 

У сарадњи са јавним предузећима и локалним самоуправама, Агенција ће учествовати на 

тендерима за пружање својих услуга, а све у циљу регионалног развоја мање развијених 

средина.  

Кредити правним лицима се одобравају у динарима са валутном клаузулом  по важећем 

курсу Народне банке Србије за страну валуту на дан пуштања кредита у течај, или у 

девизама за плаћање према иностранству. 

На основу расположивог потенцијала, Агенција ће издавати: 

-          гаранције, 
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-          контрагаранције, 

-           авале и 

-          друге облике јемства. 

У циљу лакшег праћења клијената, Агенција може одобравати и вишенаменске, обавезујуће 

и необавезујуће кредитне линије на период до годину дана, које могу укључивати више 

различитих билансних и ванбилансних производа.    

Оцена бонитета клијената, одобравање пласмана и давање јемства и гаранција и контрола и 

утврђивање одговорности за донете и реализоване одлуке, врши се по процедури и на начин 

који су утврђени у кредитном упуству за правна лица и осталим актима Агенције. 

Обезбеђење сигурности наплате пласмана и потраживања и по основу  јемства и гаранција, 

вршиће се следећим инструментима: 

-          меницама,  

-          овлашћењем за наплату са текућег рачуна 

-          гаранцијама других банака, 

-          депозитом, 

-          залогом потраживања, хартија од вредности, страног новца, драгоцености, робе 

и других покретних ствари. 

-          осигурања код осигуравајућих организација и 

-          хипотеком на непокретну имовину. 
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