
 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ АД УЖИЦЕ  

расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за учешће пословних банака у реализацији Програма промоције развоја ромског 

предузетништва 

 

Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 

149/20 и 40/21) обезбеђена су средства у износу од 120.000.000,00 динара за реализацију 

Програма промоције развоја ромског предузетништва (у даљем тексту: Програм), а у складу 

са Закључком Владе 05 Број: 023-28-2876/2021-1 од 1. априла 2021. године. 

 

Једна од две компоненте програма је одобрење повољних банкарских кредита од 

стране партнерске банке из сопствених извора, за које ће Агенција за осигурање и 

финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице (у даљем тексту: АОФИ) издавати 

гаранције. 

 

  Кредити се одобравају под следећим условима: 

1) максималан износ кредита: 6.000.000,00 РСД; у случају комбиновања оперативних 

трошкова и инвестиционог улагања, оперативни трошкови могу да учествују највише до 

20% у структури укупног инвестиционог улагања; 

2) максималан износ кредита у случају финансирања искључиво оперативних трошкова:  

3.600.000,00 РСД; 

3) номинална каматна стопа је варијабилна, у висини једномесечног БЕЛИБОР-а  увећаног 

за два процентна поена;  

4) трошкови и накнаде се обрачунавају сагласно општим условима пословања банке а 

њихова висина се утврђује на основу интерних аката банке; трошкови и накнаде не могу 

да буду виши од 0,5% од износа кредита; банка је у обавези да на захтев пружи 

одговарајућа објашњења и инструкције које се односе на наплату трошкова и тарифа као 

и да на захтев достави опште услове пословања у вези са обрачуном кредита; 

5) у случају доцње наплаћује се затезна камата у складу са општим условима пословања у 

вези са обрачуном кредита, актима пословне политике банке и прописима, а у случају да 

је уговорена каматна стопа виша од затезне камате, уговорена камата тече и након 

доспевања у доцњу;   

6) максимална рочност кредита је 60 месеци. 

 

Овим путем АОФИ позива све заинтересоване банке да се пријаве за учешће у 

реализацији Програма. 

 

 Право учешћа на овом конкурсу имају све заинтересоване банке које испуњавају све 

законом утврђене услове за обављање делатности на територији Републике Србије, под 

условом да: 

 

1) прихватају све услове Програма, који су обавезујући; 

2) банка није под мером/мерама Народне банке Србије због које/којих не може 

    учествовати на предметном конкурсу (нпр. Решењем Народне банке Србије изречени 

    налози и мере за исправљање неправилности у пословању које би могле да угрозе њено 



 
 

    финансијско стање или мере којима Народна банка Србије банци налаже да се усклади 

    са већим показатељем адекватности капитала од дотадашњег, што банка није учинила);  

3) је ниво кредита у доцњи преко 90 дана (проблематични кредити) за партнерску банку у 

    Републици Србији на дан 31. децембар 2020. године испод 20%; 

4) је адекватност капитала на дан 31. децембар 2020. године изнад 15%; 

5) је број филијала у Републици Србији најмање 60. 

 

 Критеријуми за избор банке су: 

- раније искуство у програмима подршке почетницима у бизнису и социјалном 

предузетништву; 

- успостављено партнерство са Ромском организацијом за пружање бесплатне подршке 

за потенцијалне кориснике.  

 

 У случају да више банака испуњава услове, предност ће имати она банка која има већу 

територијалну покривеност – већи број општина у којима има пословницу.  

Заинтересоване банке достављају оригинал или оверене фотокопије следећих 

докумената: 

- попуњен Прилог 1 (образац доступан на интернет страници www.aofi.rs); 

- образац са потписом лица овлашћених за заступање (ОП образац). 

 

Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за јавни позив за учешће 

пословних банака у реализацији Програма промоције развоја ромског предузетништва – НЕ 

ОТВАРАТИ“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Неблаговремене и 

непотпуне пријаве се неће разматрати. 

 

Пријава се предаје лично или препоручено поштом на адресу: 

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д.  

Улица Савска бр. 25 

11000 Београд 

(зграда Српске банке а.д. Београд, III спрат) 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 1. ЈУН 2021. ГОДИНЕ ДО 15 ЧАСОВА. 

 

Програм са пропратном документацијом за учешће у конкурсу може се преузети на 

интернет страници www.aofi.rs. 

 

 

 

 

 


