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1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице (у даљем тексту Агенција) је
званична извозно кредитна агенција Републике Србије, основана 2005. године посебним законом о Агенцији
за осигурање и финансирање извоза Републике Србије.
Закон о Агенцији за осигурање и финансирање извоза је донет са следећим циљевима:
 Смањење дефицита платног биланса Републике Србије и повећање запослености дугорочним растом
извоза роба, услуга, инвестиционих радова и инвестиција у иностранству – основни економски циљ
оснивања Агенције;
 Пружање подршке домаћим привредним друштвима и предузетницима кроз ширење портфолија
извозних послова и инвестиција преко различитих механизама осигурања и финансирања извоза и
инвестиција;
 Формирање институционалног оквира за подршку националног извоза;
 Развој извозне привреде на здравим принципима и
 Стварање институције која искључиво подржава извозне послове привредних друштава и
предузетника са седиштем на територији Републике Србије.
Оснивачки капитал Агенције износи 25 милиона ЕУРА.
Делатност агенције су послови осигурања и финансирања извоза за српска извозно оријентисана привредна
друштва и предузетнике.
Услуге које Агенција пружа својим клијентима су:
 Финансирање извозних послова пружањем услуга финансирања;
 Финансирање извозних послова пружањем услуга факторинга;
 Осигурање извозних потраживања од комерцијалних и некомерцијалних ризика и
 Издавање гаранција и других јемстава.
Мисија Агенције је унапређење извоза српских привредних друштава и предузетника кроз финансирање и
осигурање извозних пројеката, као и сарадња са сличним институцијама држава спољнотрговинских партнера
у циљу подизања конкурентности домаће привреде и освајања нових тржишта. Агенција тежи остварењу
стратешког побољшања услова пословања извозне привреде и унапређењу структуре извоза Републике
Србије. Због свега наведеног циљ и мисија Агенције је заједнички наступ са свим развојним, финансијским и
другим институцијама у земљи, али и са страним компанијама и институцијама а у циљу изналажења
дугорочног решења за подстицање извоза уз истовремено побољшање његове структуре и конкурентности.
Агенција послује према начелима ликвидности, сигурности и рентабилности доследно спроводећи мере
очувања реалне вредности капитала и мере за заштиту од ризика пословања.
Основни циљ Агенције је да подстиче и унапређује извоз применом следећих принципа пословне политике:
 Очување реалне вредности капитала;
 Квалитетна процена кредитне способности клијента у циљу обезбеђивања сигурности пласмана и
наплате;
 Подстицање извоза сталним унапређењем и развијањем делатности Агенције из области осигурања
потраживања и
 Заштита интереса акционара.
Реализацијом Програма пословања, Агенција треба да обезбеди:
 Стабилност и сигурност пословања;
 Висок ниво бонитета пласмана;
 Очување реалне вредности капитала и
 Остварење стимулативне добити и повраћај дела исте у буџет Републике Србије.
За остварење овог циља, активност Агенције биће усмерена на:
 Повећање капиталног потенцијала;
 Повећање депозитног потенцијала;
 Повећање кредитне активности (кредити, факторинг, гаранције);
 Преструктуирање 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 и
 Развој послова осигурања у име и за рачун Републике Србије – некомeрцијални ризици.
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У реализацији ових активности, Агенција ће приоритетно развијати сарадњу са малим и средњим
привредним друштвима и предузетницима као циљној групи, чије интересе и развојне програме може
подржати и обезбедити својим потенцијалом.
С обзиром да сектор малих и средњих предузећа и предузетника у Републици Србији није довољно
развијен, циљ Министарства привреде, а самим тим и Агенције у 2018. години се огледа у помоћи овом
сегменту привреде да лакше дође до извора финансирања.
Мала и средња привредна друштва као и предузетници требало би да имају велику снагу и улогу у
привредном развоју Републике Србије и зато је планирана подршка веома важна а она треба да се
огледа у бољој понуди финансијских инструмената за њих. Управо у том делу биће акценат рада
Агенције у 2018. години.
Према подацима којима располажемо у Републици Србији веома је мали проценат извозника из сектора МСП
и предузетника. Он се, у зависности од начина узорковања параматера, креће у распону од 4 % до 9%, и по
томе смо далеко испод европског просека, где је близу 12% извозника у овом сектору. Највеће проблеме за
повећани обим извоза представљају недостатак јефтинијих извора финансирања и количине робе. Анкета о
пословању 1.000 предузећа открива да чак 91% малих и средњих предузећа и предузетника не извози. Од
малог броја породичних предузећа која излазе на страна тржишта, две трећине њих стиже само до бивших
југословенских република, резултати су истраживања УСАИД пројекта за боље услове пословања
Према проценама, да би фирма из овог сектора извозила, неопходно је да оствари годишњи обрт од 200.000 до
250.000 евра. За остварење овог циља неопходна су и додатна улагања у опрему и машине као и „јефтинији“
извори финансирања за трајна обртна средства.
Ради остваривања ефикасније сарадње са клијентима правним лицима, али и остварења напред наведених
програма и политика Владе Републике Србије, Агенција ће извршити сегментацију правних лица према
висини годишњих прихода и износу пласмана које користе код Агенције. Група повезаних лица се у овом
смислу посматра консолидовано. Агенција ће дефинисати три сегмента правних лица:
1) Микро сегмент (предузетници) – привредна друштва са годишњим приходом до 1 (један) милиона
евра у динарској противвредности и задужењем код Агенције до 200.000 (две стотине хиљада) евра у
динарској противвредности;
2) СМЕ сегмент – привредна друштва са годишњим приходом од 1(један) до 10 (десет) милиона евра у
динарској противвредности и задужењем код Агенције до 2 (два) милиона евра у динарској
противвредности;
3) Велика предузећа – привредна друштва са годишњим приходом преко 10 (десет) милиона евра у
динарској противвредности и задужењем код Агенције преко 2 (два) милиона евра у динарској
противвредности.
За 2018. годину планиране су активности аквизиције нових МСП клијената. Фокус ће бити на проналажењу
извозника који поседују већи извозни потенцијал, а немају финансијских средстава да исти остваре. Посебна
пажња ће се обратити и на неразвијена подручја. Ради остварења планираних циљева и активности, Агенција
ће у 2018. годину улази са ценовном политиком која је прилагођена програму Министарства Привреде.
Промене се огледају у смањеним минималним каматним стопама, накнадама и премијама у свим сегментима
пословања Агенције. Новина је начин формирања цене капитала Агенције који ће у своју калкулацију
укључити и параметре попут стопе повећања извоза, број новоотворених радних места и територијалну
припадност клијента. Ради додатне помоћи клијентима, а у циљу смањења њихових трошкова извршиће се
ажурирање и допуна листе проценитеља, увођењем нових са седиштем у до сада не обухваћеним подручјима
Републике Србије.
Ипак највећа новина у у програму пословања Агенције за 2018. годину огледа се у променама начина
пословања сектора осигурања, а у циљу прилогођавања новонасталим условима на тржишту, а ради
очувања лидерске позиције на тржишту у условима постојања све јаче конкуренције и у овом сегменту
пословања.
Међутим, као најважнији стратешки корак ка даљем развоју, Агенција планира да у сарадњи са
ресорним министарством, али и другим надлежним министарствима, започне пројекат осигурања у име
и за рачун Републике Србије, а у складу са препорукама ЕК и добре праксе развијених извозно
кредитних агенција, како из региона, тако и у светским оквирима.
Активност Агенције ће такође бити усмерена на подизање квалитета интерних процеса, производа и услуга и
рационализацију пословања.
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Пројекција обима и структуре датих активности и нивоа датих циљева, као планских задатака, приказана је у
прилозима овог програма пословања као и у финансијском плану Агенције за 2018. годину.
Визија Агенције је бити мера успешности развојне и извозне институције у региону која путем својих
клијената и запослених подстиче одрживи развој шире друштвене заједнице.
Својим одговорним понашањем према повереном капиталу и према сваком запосленом, клијенту и пројекту
кога финансира Агенција жели да одржи дугорочну успешност у остварењу своје основне мисије.
Испуњење напред наведених циљева и визије треба да обезбеди континуирано позитивно пословање
Агенције. Пројекција финансијског плана за 2018. годину Агенције са јасно дефинисаним приходима и
расходима, а самим тим са пројектованим Нето резултатом приказана је у прилогу овог програма
пословања.
Принципи
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
овим 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
Ликвидност
Политиком прибављања средстава и политиком пласирања средстава треба да се обезбеди текућа и дугорочна
ликвидност Агенције. У складу са тим рочна структура средстава и пласмана мора бити усклађена, тако да
Агенција дневно одржава адекватни показатељ ликвидности.
У том циљу, ради обезбеђења ликвидности, органи управљања Агенције се овлашћују да могу применити и
предузети следеће мере:
 да се користе кредити за ликвидност,
 да се приступи превременој наплати потраживања у договору са клијентима,
 да се приступи уновчавању хартија од вредности или
 да се одложи пуштање у течај одобрених кредита.
Наведене мере органи управљања ће предузимати на основу оцене ургентности и трошкова које из њихове
примене произилазе за Агенцију.
Сигурност
У функцији обезбеђења ликвидности, политиком пласирања средстава мора се обезбедити сигурна наплата
пласираних средстава и других потраживања од клијената. Сигурност наплате обезбедиће се кроз:
 избор клијената,
 избор инструмената обезбеђења,
 ефикасан систем контроле и
 ефикасан и брз систем наплате.
Применом ових инструмената и мера треба да се обезбеди и висок ниво бонитета портфолија, ради свођења
ризичних пласмана на најмању могућу меру.
Профитабилност
Све политике морају бити дефинисане у функцији профитабилности, као синтетичког израза ефеката њихове
примене. У том правцу, финансијски план, политика прихода и расхода морају бити реални и свеобухватни, а
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понашање субјеката у примени тих политика и планова и реализацији утврђених активности, мора бити
рационално и економично.
Политике
Политика прибављања средстава
У циљу повећања укупног потенцијала, Агенција може прибављати средства путем:
 емитовања дугорочних хартија од вредности,
 емитовања краткорочних хартија од вредности,
 узимања кредита на домаћем и међународном тржишту и
 из добити.
Емитовање хартија од вредности
У политици прибављања средстава ради стабилности потенцијала, Агенција може настојати да потенцијалне
инвеститоре заинтересује за улагање средстава на дужи рок на основу емисије дугорочних власничких хартија
од вредности (обичне и приоритетне акције) и дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезнице,
цертификати и др.).
Емитовање краткорочних хартија од вредности
У оквиру прибављања средстава путем краткорочних хартија од вредности Агенција може:
 емитовати сопствене хартије од вредности,
 прибављати средства на основу депоа хартија од вредности и
 вршити куповину и продају хартија од вредности.
Емисија и купо-продаја хартија од вредности вршиће се непосредно и преко тржишта хартија од вредности. У
промету хартија од вредности приоритет ће имати хартије које су погодне за реесконт код Народне Банке
Србије.
Узимање кредита
Агенција може узимати кредите у земљи само у функцији обезбеђења ликвидности. Кредите у иностранству
Агенција може узимати непосредно путем отварања кредитних линија и посебно у аранжманима са
клијентима за њихов рачун. Агенција ће приоритетно настојати да се квалификује за коришћење кредитних
линија страних институција, којима се подржава развој малих и средњих привредних друштава и
предузетника.
Повећање средстава из добити
Сагласно централном опредељењу, да све активности усмери на повећање свог потенцијала, Агенција може,
приликом расподеле добити 50% своје добити расподелити у резерве и за повећање капитала.
Политика пласирања средстава
Пласирање средстава вршиће се у функцији подстицања повећања депозитног потенцијала и развоја других
пословних односа са клијентима. У складу са тим, приоритет у пласирању средстава имаће клијенти из
сегмента малих и средњих предузећа и који имају и обезбеђују:
 прворазредан бонитет,
 профитабилан програм,
 реално покриће за обезбеђење наплате и
 редовно измирују обавезе према Агенцији.
Приоритетно, у реализацији пласмана императив је да се обезбеди здрав портфолио, како би се 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 овом програму пословања Агенција ће пласирати предузетницима, малим и
средњим привредним друштвима, као и великим привредним друштвима, с тим да ће нагласак у проширењу
сарадње са предузетницима у 2018. години у складу са ставом Владе Републике Србије.
Агенција ће својим клијентима привредним друштвима и предузетницима 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
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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 привредним друштвима и предузетницима се одобравају у динарима са валутном клаузулом по
важећем средњем курсу Народне банке Србије за страну валуту на дан пуштања кредита у течај, или у
девизама за плаћање према иностранству.
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.
Сагласно овом Програму пословања, на основу расположивог потенцијала, Агенција ће издавати:
 гаранције,
 контрагаранције,
 авале и
 друге облике јемства.
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
упутству за правна лица и осталим актима Агенције.
Обезбеђење сигурности наплате пласмана и потраживања и по основу јемства и гаранција, вршиће се
следећим инструментима:
 меницама,
 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.
Параметри активности и резултата пословања
У реализацији програма пословања за 2018. годину, активности Aгенције треба да се валоризују у повећању
кредитног потенцијала, кредитне активности, и ширем и обухватнијем пословању са клијентима, широком
понудом конкурентних услуга и производа, на основу:
 повећања капиталног потенцијала
 нивоа трошкова пословања,
 пројекција трошкова запослених.

7

2. ОСНОВЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ
На основу пројекције остварења за 2017. годину закључујемо да ће усвојени финансијски план за 2017. годину
бити остварен. План за 2018. годину предвиђа:
1. У погледу прихода планирано је повећање од око 8,5% (пословни приходи за 2018. годину су
планирани у износу од 594.500.000 рсд ) и то највећим делом због повећања по основу прихода од
премија осигурања;
2. У погледу пословних расхода планирано је повећање од 12,8% (пословни расходи у 2018. години су
планирани у износу од 435.218.000 рсд);
3. Како се у 2018. години очекује стабилизација курса динара, очекује се да неће бити ни негативног ни
позитивног ефекта курсних разлика који битније могу утицати на резултат пословања Агенције.
3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ
За 2018. годину планирано је повећање прихода у односу на 2017. годину за 8,5% и то због повећаних
активности на аквизицији нових клијената посебно из сегмента МСП сектора и предузетника, а све у складу са
програмом и политикама Министарства Привреде Републике Србије.
Пројектовано је:
 Повећање прихода по основу краткорочног кредитирања – по основу аквизиције нових клијената,
посебно из сегмента МСП и предузетника;
 Смањење прихода по основу факторинг послова – по основу промене ценовне политике;
 Повећање прихода по основу премија осигурања и то пре свега по основу аквизиције нових клијената,
посебно из сегмента МСП и предузетника;
 Повећање прихода по основу накнада за дате гаранције и то по основу аквизиције нових клијената,
посебно из сегмента МСП и предузетника.
4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ
Индикатори пословања Агенције за 2018. годину биће:
 остварење планираних прихода од камата и накнада по основу кредитирања;
 остварење планираних прихода од камата и накнада по основу факторинг послова;
 остварење планираних прихода од провизија по основу издатих гаранција;
 остварење планираних прихода од премија осигурања по основу краткорочног кредитног осигурања;
 Нето резултат;
5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
Планирани ниво зарада за 2018. годину је већи за 12,9% од трошкова зарада претходне године. Структура
постојећег кадра приказана је у тачки 2 овог програма – организациона шема. Свако евентуално ново
запошљавање, попуњавање упражњених радних места, проузроковано природним одливом постојећег кадра,
Агенција ће обављати у складу са Законом о буџетском систему и условима и процедурама прописаним
Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава.
6. ИНВЕСТИЦИЈЕ
У току 2018. године планирана су мања инвестициона улагања за набавку моторног возила и канцеларијског
намештаја у седишту Агенције, као и средства за инвестиционо одржавање.
7. ЗАДУЖЕНОСТ
У току 2018. године Агенција ће размотрити могућност да се финансира из позајмљених извора под повољним
условима како би у већој мери подржала развој извоза МСП и предузетника.
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8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Сва планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности алоцирана су
у финансијском плану за 2018. годину. Неопходно је навести да Агенција сва наведена средства обезбеђује из
текућег пословања.
Планиране набавке за 2018. годину су:
 Набавка канцеларијског материјала – 1.500.000 рсд;
 Набавка рачунарске опреме – 1.500.000 рсд;
 Набавка моторних горива – 1.500.000 рсд;
 Набавка канцеларијског намештаја – Ужице – 3.000.000 рсд;
 Набавка возила – 2.000.000 рсд;
 Резервисана средства за непредвиђени материјал – 1.200.000 рсд;
 Услуге туристичке агенције – 2.000.000 рсд;
 Услуге ревизије – 850.000 рсд;
 Услуге консолидације и „outsorcinga“ штампе – 1.000.000 рсд;
 Радови инвестиционог одржавања – 3.000.000 рсд;
 Резервисана средства за непредвиђене услуге – 1.000.000 рсд.
9. ЦЕНЕ
Агенција ће водити политику реалних каматних стопа, које ће се формирати на нивоу који обезбеђује
профитабилност пословања сагласно циљевима утврђеним овим програмом пословања, а у зависности од:
 текуће економске, монетерне и фискалне политике,
 стопе раста цена на мало,
 есконтне стопе и
 каматних стопа на тржишту новца, хартија од вредности и капитала.
Политика каматних стопа биће у функцији подстицаја и стимулације депозитно-кредитне политике као и
стимулација развоја предузетника, микро и СМЕ сегмента привреде Републике Србије.
Политиком накнада за вршење кредитних и других услуга обезбедиће се реална и конкурентна цена тих
услуга, сагласно циљевима утврђеним овим планом пословања.
На основу и у складу са овим планом пословања за 2018. годину, а за њену операционализацију и реализацију,
Управни одбор Агенције је усвојио:
 план јавних набавки и
 план прихода и расхода – финансијски план.
Обавезују се органи управљања Агенције, да у реализацији овог програма пословања за 2018. годину и аката
за њену операционализацију, поступају у складу са прописима и свим актима Агенције.
Управни одбор Агенције може доносити одлуке о ангажовању Агенције, које одступа или није санкционисано
овим програмом пословања, кад оцени да је то у интересу Агенције.
О одлукама по овлашћењу Управни одбор је дужан да обавести Скупштину Aгенције на првој наредној
седници Скупштине.
10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
У реализацији програма пословања, Агенција стално идентификује, мери и процењује ризике којима је
изложена у пословању. У складу с тим, органи Агенције дужни су да, у оквиру својих надлежности и
одговорности, управљају ризицима на начин и у складу са прописима и актима Агенције утврђеним
поступцима и процедурама, како би се могући ризици предупредили и свели на најмању могућу меру.
Ради контроле и доследне примене свих процедура у вези са управљањем ризицима, дужност је свих
запослених да редовно и у континуитету, у оквиру свог делокруга рада, извештавају органе Агенције о
идентификацији ризика који би за Агенцију могли настати из односа са клијентима и о неадекватним

9

поступцима и процедурама у систему интерних контрола. Нарочиту пажњу Агенција ће посветити следећим
ризицима:







ризик ликвидности,
кредитни ризик,
каматни и девизни ризик,
ризик изложености,
ризик улагања и
оперативни ризик.

Сагласно с претходним, Агенција ће своју организациону структуру ускладити с обимом активности и
структуром послова које обавља.
Поверилачке односе са клијентима Агенција ће заснивати на основу њихове претходне класификације и на
основу процене могућности Агенције, да из пословања обезбеди средства за покриће ризика из односа са тим
клијентима.
Ради превенције ризика од изложености према једном клијенту, Агенција ће вршити широку дисперзију
поверилачких односа са клијентима у оквиру прописаних параметара.
Неопходно је, да Агенција има уравнотежену структуру активе и пасиве и да њихов обим буде усклађен са
прописаним параметрима и еластичан, ради брзог и ефикасног прилагођавања променама на тржишту и
економско-правном окружењу, а у циљу превенције каматног и девизног ризика.
11. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај програм пословања за 2018. годину ступа на снагу и примењиваће се од дана доношења, а важи до
доношења пословне политике и програма пословања за 2019. годину.
12. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ – ПРИЛОГ 1
Ради остварења дефинисаних финансијских циљева за 2018. годину, Агенција ће потребна средства
обезбедити наплатом рата краткорочних кредита који доспевају у 2018. години, наплатом средстава
пласираних путем иностраног и домаћег факторинга, као и наплатом провизија по гаранцијама и премија
осигурања по основу осигурања иностраних и домаћих потраживања наших клијената.
С обзиром да је инфлација већ на ниском нивоу, као и да је побољшан кредитни рејтинг Републике Србије
(Standard and Poor's на BB/стабилни изгледи, Fitch Ratings на ВВ/ стабилни и Moody’s Investors Service на
Ва3/стабилни) и да ће у наредном периоду мере монетарне политике даље бити усмерене на задржавању
инфлације у границама циља, наша очекивања су да ће курс динара у 2018. години бити релативно стабилан.
Самим тим очекујемо да неће бити негативног ни позитивног ефекта курсних разлика који могу битније
утицати на резултат пословања Агенције.
Пројекција наплате за кредите изведена је на основу рата који доспевају за наплату у 2018. години. За разлику
од претходних година не очекује се већи прилив од наплате по основу лоших пласмана из ранијих периода
пословања Агенције, обзиром да су максимално исцрпљене могућности наплате истих. Уколико се евентуално
распише планирани тендер у 2018. години за продају лоших пласмана Агенције, у складу са Акционим планом
Министарства привреде и Министарства финансија за израду стратегије за решавање проблематичних
кредита, може се очекивати наплата средстава у износу од додатних 40-50 милиона динара.
Као предуслов за остварење плана су свакако финансијска дисциплина, контрола трошкова, знање и вештина
менаџмента Агенције да предвиђа и управља тржишним изазовима у датом окружењу. Пројекција привредног
раста и раст извоза кроз мере Владе Републике Србије преузете у последње три године и планиране за 2018.
годину усмерене су ка успостављању предуслова за консолидацију домаћег тржишта, као и стимулацију
појачаних извозних активности као стратешког опредељења, а што ће сигурно утицати на још боље пословање
Агенције у наредном периоду.
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Финансијски план за 2018. годину

у 000 РСД

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
1.1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
Приходи по основу камата

594.500
594.500
295.000

Краткорочно кредитирање
Факторинг послови
Приходи по основу накнада и провизија
Краткорочно кредитирање
Факторинг послови
Приходи по основу премија осигурања
Накнаде и камате за дате гаранције
2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
2.1. Трошкови материјала
Трошак канцеларијског материјала
Трошак резервних делова
Опрема мање вредности
Трошак горива
Остали трошкови материјала
2.2. Трошкови зарада, накнада зарада
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
Трошкови пор. и доп. на зараде и нак. зарада на терет послодавца
Трошкови накнада члановима Управног одбора
Трошкови накнада по ауторским уговорима
Трошак накнада-привремени и повр.послови
Трошак нак. по уговору о делу
Остали лични расходи и дневнице
2.3. Трошкови амортизације и резервисања
Резервисања за отпремнине
Резервисања за настале пријављене штете
Трошак амортизације
2.4. Остали пословни расходи
Трошкови закупнина
Трошкови репрезентације
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови платног промета
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови премије осигурања и реосигурања
Трошкови осталих услуга
Трошкови пореза
Трошкови чланарина
Трошкови услуга одржавања
Трошкови транспортних услуга
Трошкови доприноса
Остали нематеријални трошкови
3. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (ГУБИТАК) 1-2
4. ФИНАНСИЈСКИ И ОСТАЛИ ДОБИТАК (ГУБИТАК)
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
Приходи од камата на орочене депозите, ХОВ
Позитивне курсне разлике
Остали финансијски приходи
Приходи од регресних потраживања за исплаћене штете
Приход од наплате штете реосигуравача
Приходи-протест гаранције
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
Негативне курсне разлике
Исплате штете и остали расходи из осигурања
Провизије за двофакторски систем
Рaсходи-протест гаранције
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
Приходи од укидања исправке вредности
Приходи од укидања резервисања
Остали приходи-смањење обавеза по гаранцијама
Добици од продаје обвезница РС
Остали непоменути приходи
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Расходи по основу исправке вредности
Расходи по основу резервисања
Остали расходи
Расходи по основу исправки вредности-реализоване гаранције
5. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
6. ДОБИТ КОЈА СЕ ОБУСТАВЉА
Приходи, ефекти промене рач. политика и исправке грешака из ранијих година
Расходи, ефекти промене рач. политика и исправке грешака из ранијих година
7. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
8. ПОРЕЗ
Порез на добитак - (15%)
Одложени порески приход/расход
9. НЕТО ДОБИТАК

225.000
70.000
59.500
30.000
29.500
190.000
50.000
435.218
10.700
3.000
600
4.500
1.800
800
237.518
183.000
32.143
5.175
500
8.000
3.000
5.700
13.100
600
12.500
173.900
14.000
14.500
20.000
9.200
3.500
62.000
2.500
17.000
3.000
16.000
4.500
1.000
6.700
159.282
(35.270)
113.000
12.000
25.000
16.000
40.000
20.000
74.000
25.000
40.000
9.000
31.230
30.000
1.000
230
105.500
100.000
1.500
4.000
124.012
0
124.012
18.602
18.602
105.410

11

13. КАТАЛОГ ПРОИЗВОДА
А. УВОД
Каталог производа за привредна друштва и предузетнике је сачињен у складу са пословном политиком
Агенције. Приликом састављања овог каталога водило се рачуна да се одабиром производа на најбољи и
најједноставнији начин задовоље потребе клијената привредних друштава и предузетника. У складу са
прокламованим циљевима, Агенција жели да створи транспарентну и тржишно оријентисану понуду,
једноставну за примену и контролу, и прилагођену појединим сегментима правних субјеката.
У програму пословања Агенције, извршена је сегментација привредних друштава и предузетника по основу
годишњег промета и износа пласмана Агенције. Агенција је идентификовала 3 сегмента привредних
друштава:
1) Микро сегмент – привредна друштва са годишњим приходом до 1 (један) милиона евра у динарској
противвредности и задужењем код Агенције до 200.000 (две стотине хиљада) евра у динарској
противвредности;
2) СМЕ сегмент – привредна друштва са годишњим приходом од 1(један) до 10 (десет) милиона евра у
динарској противвредности и задужењем код Агенције до 2 (два) милиона евра у динарској
противвредности;
3) Велика предузећа – привредна друштва са годишњим приходом преко 10 (десет) милиона евра у
динарској противвредности и задужењем код Агенције преко 2 (два) милиона евра у динарској
противвредности.
У циљу што бољег задовољавања потреба клијената, а примењујући све стандарде у погледу заштите од
кредитног и других ризика, спречавања прања новца, Агенција је одлучила да сваком од три горе наведена
сегмента припреми понуду како у погледу производа, тако и у погледу тарифа које наплаћује.
Б. ПЛАСМАНИ / УСЛУГЕ
Краткорочни кредити:
- Револвинг кредити
- Кредит са планом отплате
- Есконт меница
Дугорочни кредити:
- Дугорочни кредит
Ванбилансни производи:
- Гаранције
- Авали
Факторинг послови:
- Домаћи факторинг је факторинг чији је предмет продаја потраживања насталог продајом робе или
пружањем услуга између домаћих лица на унутрашњем тржишту.
- Међународни факторинг je факторинг чији је предмет продаја потраживања насталог у спољнотрговинском
промету робе, односно услуга, у смислу закона којим се уређује спољнотрговинско пословање.
На основу напред наведеног Агенција ће обављати следеће:
- Финансирање - обезбеђење ликвидних средстава уступиоцу;
- Вођење евиденције о уступљеним потраживањима;
- Преузимање ризика наплате (у сарадњи са сектором осигурања, у сарадњи са другим фактором –
двофакторски систем).
Послови осигурања:
-Осигурање наплате краткорочних потраживања од ризика неплаћања (комерцијалних ризика – ризика стечаја
и ризика продуженог неплаћања дуга).
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ОПИС ПРОИЗВОДА:
Краткорочни кредити:
Износ
Намена
Период
Валута
Накнада
Камата
Обезбеђење
Обавеза

Износ

Намена

Период
Валута
Грејс
Отплата
Накнада
Камата
Обезбеђење
Обавеза

Износ
Период
Накнада
Камата
Обезбеђење
Обавеза

РЕВОЛВИНГ КРЕДИТ
У складу са потребама и бонитетом клијента
за обртна средства
До 12 месеци
у динарима са валутном клаузулом
у складу са важећим тарифником
у складу са важећим тарифником
у складу са важећом листом прописаних инструмената обезбеђења
Клијент мора испуњавати услове из политике пласирања средстава
дефинисане у програму пословања Агенције
КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТ СА ПЛАНОМ ОТПЛАТЕ
У складу са потребама и бонитетом клијента
за обртна средства:
- припрема извоза
- пољопривредни циклус
- финансирање конкретног посла на бази уговора, фактура ...
- остало
за основна средства
До 12 месеци
У динарима са валутном клаузулом
Максимум до 12 месеци
У ануитетима
О року доспећа
У складу са важећим тарифником
У складу са важећим тарифником
У складу са важећом листом прописаних инструмената обезбеђења
Клијент мора испуњавати услове из политике пласирања средстава
дефинисане у програму пословања Агенције
ЕСКОНТ МЕНИЦА
Максимум – у складу са потребама и бонитетом клијента
Минимум 1.000.000 динара по меници
Максимум 12 месеци
Минимум 60 дана
У складу са важећим тарифником
У складу са важећим тарифником
У складу са важећом листом прописаних инструмената обезбеђења
Клијент мора испуњавати услове из политике пласирања средстава
дефинисане у програму пословања Агенције
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Дугорочни кредити:

Износ
Намена
Период
Отплата
Грејс период
Валута
Накнада
Камата
Обезбеђење
Обавеза

Износ
Намена
Период
Валута
Накнада
Камата
Обезбеђење
Обавеза

ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ
Максимум – у складу са захтевом и бонитетом клијента
Минимум 50.000 Евра
За набавку сталних средстава (опреме, некретнина)
За трајна обртна средства
Од 12 до 120 месеци
Месечно / Квартално / Полугодишње / Годишње
До 24 месеца
У динарима са валутном клаузулом
У страној валути за увоз опреме
У складу са важећим тарифником
У складу са важећим тарифником
У складу са важећом листом прописаних инструмената обезбеђења
Клијент мора испуњавати услове из политике пласирања средстава
дефинисане у програму пословања Агенције
ФАКТОРИНГ
У складу са потребама и бонитетом клијента и дужника
Предузећа која имају потребе за додатним обртним средствима
12 месеци - револвинг
У динарима
У страној валути
У складу са важећим тарифником
У складу са важећим тарифником
У складу са важећом листом прописаних инструмената обезбеђења
Клијент мора испуњавати услове из политике пласирања средстава
дефинисане у програму пословања Агенције

Ванбилансни производи:

Врста
гаранција
Износ
Период
Валута
Накнада
Провизија
Обезбеђење
Обавеза

ГАРАНЦИЈЕ И АВАЛИ
Чинидбене гаранције
Плативе гаранције
Максимум – у складу са захтевом и бонитетом клијента
Минимум 10.000 ЕУР
До 5 година
У динарима и у динарима са валутном клаузулом
У страним валутама
У складу са важећим тарифником
У складу са важећим тарифником
У складу са важећом листом прописаних инструмената обезбеђења
Клијент мора испуњавати услове из политике пласирања средстава
дефинисане у програму пословања Агенције
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ОСИГУРАЊЕ НАПЛАТЕ КРАТКОРОЧНИХ ПОТРАЖИВАЊА ДО 180 ДАНА
Комерцијални –стечај и продужено неплаћање дуга
Покривени ризици
осигураниковог купца прихваћеног у осигурање
Обухват
Домаћа и извозна потраживања
Период важења полисе осигурања
Годину дана уз могућност обнове
Валута
ЕУР и РСД
4 милиона ЕУР, изузетно уз одобрење ИО и
Максимални износ преузетог ризика по купцу
реосигуравача преко 4 милиона ЕУР
Максимални износ изложености Агенције по
750.000 ЕУР
преузетом ризику (купцу)
Максимални рок плаћања купца
180 дана (у изузетним ситуацијама до 360 дана)
Осигурани проценат
До 90%
Премијска стопа
У складу са важећим тарифником
В. ЦЕНОВНИК ПЛАСМАНА / УСЛУГА
1. Каматне / премијске стопе

Револвинг кредит
Кредит са планом отплате
Есконт меница
Дугорочни кредит
Гаранције и Авали

Накнада за
одобравање у %
0,3-0,9
Од 0,2 до 0,7
Од 0,3 до 0,9
Од 0,5 до 1
Од 0,1 до 1

Факторинг

0,15 до 1,0

Врста пласмана

Осигурање краткорочних потраживања од
комерцијалних ризика
2. Каматне стопе у периоду доцње
На доспелу, а о року неизмирену обрачунату камату, провизију,
ревалоризацију и друго.
Реализација меница и гаранција на терет Агенције

Каматна / премијска стопа у %
Од 3 до 6 годишње(ЕУР)
Од 2 до 6 годишње(ЕУР)
Од 0,5 до 1,0 месечно(РСД)
Од 3 до 5 годишње (ЕУР)
Од 0,1 до 1 квартално (ЕУР/РСД)
Oд 3 до 7 годишње(ЕУР)
Oд 5 до 12 годишње(РСД)
Од 0,13 до 1,528 (180 дана) или
3,055 (360 дана) по фактури
пријављеној у осигурање

Законска затезна камата
Законска затезна камата

Правилник за одређивање цена пласмана
1. Производи из каталога пласмана се могу одобравати у оквиру годишњих линија (линија за гаранције, есконт
меница, кредитна линија).
Линије могу бити обавезујуће за Агенцију или необавезујуће. У случају одобравања обавезујуће линије, са
клијентом се потписује оквирни уговор за целу линију, а касније појединачни уговори по сваком конкретном
захтеву за пласман. Клијенту се може наплатити једнократна накнада за обраду захтева при потписивању
уговора о линији или се може уговорити да се при сваком конкретном пласману посебно наплаћује.
2. Пласмани Агенције могу бити обезбеђени са 100% депозита. У том случају Агенција наплаћује само
минималну провизију за обраду захтева из тарифника Агенције.
Код кредита, Агенција наплаћује најповољнију каматну стопу за ту врсту кредита у складу са важећом
тарифом пласмана, односно 2% на годишњем нивоу за пласмане са валутном клаузулом. Положени депозит
мора бити у истој валути као пласман, односно без валутног ризика.
3. Цене у тарифнику пласмана су дате у фиксном проценту. Међутим, неопходно је навести да у случају
преласка на варијабилне каматне стопе, оне су одређене на бази следећих референтних стопа:
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ЕУР – једномесечни и тромесечни ЕУРИБОР
РСД – тромесечни БЕЛИБОР
4. Дугорочни кредити из каталога производа Агенције се могу превремено отплатити без плаћања накнаде за
превремену отплату.
5. Кварталне провизије за ванбилансне производе се наплаћују унапред за сваки започети квартал. Код
гаранције са роком важења до 30 дана наплаћује се само 0,35% вредности гаранције.
Уколико гаранције трају дуже од једног квартала, а истичу у првој половини последњег квартала, Агенција на
захтев клијента може умањити износ последње кварталне провизије до 50%.
6. Општи ниво цена и други услови као и појединачна одступања од овог тарифника се могу мењати само уз
сагласност Управног одбора Агенције.

__________________________________
Дејан Вукотић
Председник Извршног одбора
Агенције за осигурање и финансирање
извоза Републике Србије а.д.Ужице
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