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Привредна комора Београда-Удружење финансијских организација
Активности Удружења финансијских организација током 2015. године, спровођене су у
складу са Програмом рада Удружења и стратешким циљевима Привредне коморе
Београда, усмерених, пре свега, на заштиту интереса чланова, унапређење пословног
амбијента, подршку структурном прилагођавању реалног сектора и промоцију
инвестиционих потенцијала београдске привреде. Значајна део активности Удружења био
је посвећен представљању новог регулаторног оквира и системских прописа у области
финансијског сектора, едукацији и прмамнентном информисању чланова, посебно
информисању реалног сектора о доступним изворима финансирања. Активности Секције
за фаторинг представњају интергрални део овог Извештаја.
У току 2015. године, одржане су 3 седнице Одбора, 1 електронска седница, 4 седнице
Секције за факторинг, 11 тематских семинара и 12 других стручних скупова, са преко
900 учесника. Такође, одржани су бројни Б&Б сусрети, сајмови, привредни форуми и
друге манифестације, у чијем раду су активно учествовали представници Удружења,
чланови Одбора и других органа коморе. У складу са закључцима и предлозима са
одржаних скупова поднете су одговарајуће иницијативе или предлози надлежним
органима, а информације и закључци са скупова благовремено су објављивани на сајту
Коморе. Поред 30 догађаја Удружења, преко 170 представника финансијскох сектора
учествовало је на семинарима и другим панелима организованим у Комори преко Центра
за привредно правни систем или других организационих делова.
И Заступање и заштита интереса чланова - СЕДНИЦЕ ОДБОРА И СЕКЦИЈА

Током јануара и фебруара 2015. године спроведена је редовна годишња анкета
факторинг комапанија и пословних банака у циљу сагледавања стања, трендова и промена
у структури промета, као и ограничавајућих фактора у развоју ове финансијаке услуге.
Податке је доставило 13 фактора ( једна мање у односу на претходну годину), од који су
6 компаније, 6 пословне банке и Агенција за осигурање и финансирање извоза.

27. март 2015.
Седница Секције за факторинг – АНАЛИЗА ПРОМЕТА
ФАКТОРИНГА У 2014. ГОДИНИ
На седници Секције за факторинг одржаној 27. марта 2015. године представњен је и
разматран Извештај о оствареном промету факторинга у 2014 години, као и проблеми
евидентирани у пракси, који успоравају развој ове услуге. Промет у 2014.години, износио
је 412,1 милиона евра, без есконта, и мањи је за 36%
у односу на претходну годину. Пад је забележен код
свих 6 анкетираних компанија, док су банке
оствариле раст од 6, 9%, а АОФИ раст промета од
14,9%. Истовремено, банке су повећале учешће у
укупном промету са 43,6% на 66,5%. Оцењено је да
су овогодишњи резултати реалнији и да су евидентне
позитивне квалитативне промене у структури
факторинга, изражене, пре свега, кроз раст
инофакторинга за 15,1% и раст извозног факторинга
за 14%. Ограничавајући фактори даљег раста факторинга, су неликвидност привреде и
пад укупне економске активности реалног сектора, неефикасна регулатива у области
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заштите поверилаца и компликована регулатива из области спречавања прања новца. У
наредном периоду прнеопходно је јачати квалитет услуга, што ће допринети
конкурентности овог производа и снижењу цене финансирања.
27. април 2015. Седница Одбора удружења -ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ У ОКВИРУ
ПРЕГОВАРАЧКОГ ПРОЦЕСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ЕУ– ПГ 9
У раду седнице Одбора, одржане 27. априла 2015. године, представници Народне банке
Србије,чланови преговарачке групе НБС, информисали су чланове Одбора о току и садржају
експленаторних и билатералних скрининга ,одржаних у периоду јануар – март 2015. године у
Бриселу, чиме је практично завршен први циклус преговора и начелно прихваћен
законодавни оквир ЕУ у оквиру поглавља 9. Генерално,
домаће законодавство у области финансијских услуга је
делимично ускллађено са директивама ЕУ, при чему
постоји висок ниво усклађености у области банкарства,
реструктурирања банака, заштите инвеститора и у
области система осигурања депозита, осим у погледу
висине осигуране суме. У оквиру дискусије истакнута је
заинтересованост индустрије за процес усклађивања а
имајући у виду обимност законске и подзаконске
регулативе указано је на потребу утврђивања дужих рокова за јавне расправе и достављање
примедби надлежним институцијама.
20 мај 2015. године -Електронска седница одбора - на електронској седници, на основу
писаних сагласности чланова Одбора, изабрани су представници Удружења у Скупштини
Привредне коморе Београда. За чланове Скупштине изабрани су Владимир Ђорђевић,
представник АИК банке и Бранко Грегановић, представник НЛБ банке.
07. јул 2015. Седница Секције за факторинг- НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ УКЉУЧИВАЊА
ФАКТОРИНГА У ИЗВЕШТАЈЕ КРЕДИТНОГ БИРОА
На седници Секције за факторинг оджаној 7. јула 2015 године, разматрани су ефекти
планираних активности Кредитног Бироа на укључивању у своје извештаје и обавеза
привредних друштава по факторингу, у првом моненту код банака и АОФИ а касније и код
фактороинг компанија. На седници је заузет јединствен став представника пословних
банака, факторинг компанија и АОФи-а, да би евидентирање обавеза правних лица и
предузетника по факторинг пословима у Кредитном бироу имало негативан утицај на даљи
развој ове услуге, смањење позитивних ефеката доношења Закона о факторингу на реални
сектор, што није у складу ни са циљевима доношења Закона, нити потребом привреде за
коришћењем алтернативних извора финансирања. Кредитном бироу упућена је писмена
Иицијативу са ставовима Секције и предлогом за преиспитивање такве одлуке. Одлука
Кредитног бироа УБС још увек је у процесу преиспитивања и очекује се уважавање ставова
факторинг индустрије.
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21. август 2015. Седница секције за развој факторинга - УНАПРЕЂЕЊЕ РЕГУЛАТИВЕ
У ОБЛАСТИ СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА
На седници Секције за факторинг одржаној 21. августа 2015. године, разматране су
могућности унапређења регулативе у делу идентификације дужника у међународном
факторингу. Предлози Секције за измену регулативе дефинисани су од стране радне групе и
2.7.2015. године писменом путем доставњени Управи на разматрање. Тим поводом, у
дијалогу са представницима Управе за спречавање прања
новца, истакнуто је да ће додела статуса трећег лица
факторинг компанијама, предвиђена предстојећим
изменама закона о СПНФТ, знатно олакшати процес
идентификације дужника. Ипак, фактор је обавезан да
изврши идентификацију инодужника у једнофакторском
систему, док у двофакторском систему идентификацију
дужника врши инофактор. Идентификација инофактора и
прибављање документације о стварном васнику зависи од
тога да ли држава инофактора примењује међународне
стандарде у овој области, односно да ли је на тзв. „белој“ или „црној“ листи. У наредном
периоду очекује се имплементација ИВ директиве ЕУ, усвојене у мају 2015. године, која
прописује обавезу да свако правно лице у свом седишту мора имати документацију о
стварном власнику и да свака држава мора успоставити централни регистар стварних
власника привредних субјеката.
16. септембар 2015. Проширена седница Одбора - ПОДРЖАНА СТРАТЕГИЈА ЗА
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМАТИЧНИХ КРЕДИТА
На проширеној седници Одбора Удружења, одржаној 16.септембра, представљена је
Стратегија Владе РС за решавање проблематичних кредита и Акциони планови
Министарства финансија и Народне банке Србије. Основне елеманте Стратегије и
планиране активности Министарства финансија презентовао је Златко Миликић, помоћних
министра, а елементе Акционог плана Народне банке
Србије представио је Дарко Стаменковић, заменик
генералног директора Сектора за контролу пословања
банака. Ниво проблематичних кредита достигао је износ од
3,7 милијарди евра или око 23% укупних пласмана
банкарског сектора, што представља проблем не само за
банке већ и реални сектор, јер успорава кредитну активност
и адекватно финансирање привреде.Одбор Удружења
подржао је доношење Стратегије, уз изражен став да се ово
питање мора решавати на одржив начин али не на штету пореских обваезника. Наглашена је
потреба поштовање рокова и укључивање свих релевантних институција и заинтересованих
учесника у решавању конкретних активносту, посебно у делу регулаторних промена. У
радном делу седнице донета је Одлука о оснивању заједничке Групације за Е –пословање,
у сарадњи са Удружењем информатичке делатности Привредне коморе Београда.
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25. новембар 2015. Седница секције за развој факторинга - Извештај о раду и програм
активности за 2016. годину
На седници секције за факторинг одржане 25. новембра усвојен је Извештај о раду за 2015.
годину и Програм рада за 2016. годину. Тежиште активности у наредној години биће
едукација привредника и дијалог са јавним сектором, ради већег укључивања буџетских
корисника у реализацију факторинг услуга. Пратиће се реализација поднетих иницијатива и
и предузимати активности на унапређењу амбијента за даљи развој факторинга.
30. новембар 2015.Седница
ТРЖИШТА КАПИТАЛА

одбора

:

НЕОПХОДНА

СТРАТЕГИЈА

РАЗВОЈА

На
седници
Одбора
Удружења
финансијских
организација, разматрано је “Стање на тржишту
капитала и значај увођења нових инструмената на
регулистано тржиште Београдске берзе”. Уводна
излагања поднели су Синиша Крнета, директор
Београдске берзе и Милко Штимац, члан комисије за
Хартије од вредности Републике Србије.
Након представљања стања и тенденција на
београдсској берзи, у оквиру дискусије истакнута је
потреба укључења свих релевантних учесника на оживљавању тржишта капитала, и
подржани су напори Београске берзе на реализацији прве ИПО. Закључено је да се преко
Привредне коморе Београда иницира доношење Стратегије развоја тржишта капитала.
ИИ - ОКРУГЛИ СТОЛОВИ И ДРУГИ СТРУЧНИ СКУПОВИ
10. фебруар 2015. Округли сто -ПРЕДСТАВЉАЊЕ НОВОГ ЗАКОНА О ОСИГУРАЊУ
У сарадњи са Народноим банком Србије, представљан је нови Закон о осигурању, усвојен у
децембру 2014. године, са применом од 27. јуна 2015. године. У раду скупа учествовало је
116 представника сектора осигурања, посредника и заступника, пословних банака, лизинг
компанија и других заинтересованих учесника. Оцењено је да нови Закон представља
модеран регуларорни оквир, усклађен са прописима ЕУ,
што пружа могућност даљег развоја ове индустрије, пре
свега, кроз квалитетне услуге прилагођене стварним
потребама осигураника. Новим законом обезбеђује се боља
информисаност и заштита корисника услуга осигурања,
стварају се претпоставке за ефикасније и квалитетније
пословања друштава за осигурање и омогућава се
постепена либерализација тржишта осигурања. Такође,
унапређује се надзорна улога Народне банке Србије, а
надзор НБС се проширује и на нове учеснике, односно
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поштанског оператера и лизинг компаније, које су добиле могућноист обављања послова
заступања у осигурању. Закључено је да се по потреби одрже додатни састанци са НБС ради
адекватног усклађивања индустрије за новим законом.
19. фебруар 2015. Инфо сесија -МЕЊАЧКИ ПОСЛОВИ У СВЕТЛУ СПРЕЧАВАЊА
ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА
У циљу информисања мењача о планираним изменама
законске регулативе и обезбеђења адекватног поступања у
примени Закона о спречавању прања новца и финансирања
тероризма, у сарадњи са Управом за спречавање прања
новца и Удружењем мењача Србије у одржана је Инфо
сесија
за
мењаче. У раду скупа учествовале су
представнице
УСПН,
Пореске Управе и генерални
секретар Удружења мењача Србије. У дијалогу са мењачима
идентификовани су бројни проблеми у пракси али и потреба
већег укључивања мењача у едукативни процес. Закључено
је да Удружење мењача Србије систематизује проблеме и предлоге проследи Управи, комори
и НБС.
26. фебруар 2015. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЗАКОНА О ПЛАТНИМ УСЛУГАМА
У сарадњи са Народноим банком Србије, представљан је нови Закон о платним услугама,
усвојен у децембру 2014. године, са применом од 1. октобра 2015. године. У раду скупа,
учествовало је преко 140 представника финансијског сектора. Оцењено је да Закон
представља основ за унапређење и модернизацију постојећег платног система, кроз
обезбеђење правног оквира за примену нових инструмената плаћања и увођење нових
учесника на домаћем тржишту платних услуга. Закон
омогућава сигурнију, квалитетнију и разноврснију услугу
плаћања, знатно већу конкурентност у пружању платних
услуга, као и већу заштиту корисника платних услуга,
истакнуто је на скупу. Овим Законом је извршено
усаглашавање правног оквира са праксом ЕУ, а
јединствен надзор над пословањем учесника на тржишту
платних услуга поверен је Народној банци Србије, која ће
сукцесивно доносити одговарајућа подзаконска акта, чиме
ће се заокружити законодавни оквир и омогућити имплементација закона у пракси.
Закључено је да се, по потреби, организују додатни скупови у циљу информисања и
благовремене припреме привредника и банкара за примену закона у пракси.
3. новембар 2015. Округли сто : НОВИ УЧЕСНИЦИ У ПЛАТНОМ СИСТЕМУ
Поводом почетка примене Закона о платним услугама, и издавања првих дозвола платним
институцијама, у сарадњи са Удружењем информатичке делатности и НБС, одржан је
промотивни скуп на тему "Нови учесници у платном систему" Дозволе НБС добиле су
компаније ТЕНФОРЕ д.о.о. Београд и ЕКИ ТРАНСФЕРС
д.о.о., чиме је почела да се шири мрежа пружалаца
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платних услуга у Србији, и повећава конкуренција банкама и Пошти. Основни циљ
доношења овог закона је повећање заштите корисника платних услуга, повећање
доступности и конкуренције на тржишту платних услуга како би се повећао њихов квалитет
и снизиле цене. Закон даје основ за појаву иновативних и савремених начина плаћања, али и
штити кориснике у свим случајевима када користе и традиционалне и иновативне методе
плаћања, истакли су представници Народне банке Србије.
25. децембар 2015. ПРЕЗЕНТАЦИЈА НАЦРТА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА
ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА КОД УГОВАРАЊА НА ДАЉИНУ
У организацији Удружења финансијских организација, а у сарадњи са Народном банком
Србије, у Привредној комори Београда одржана је презентација Нацрта Закона о заштити
корисника финансијских услуга код уговарања на даљину. У изради Нацрта, поред
представника Народне банке Србије, учествовали су и представници Министарства за
трговину, туризам и телекомуникације и Комисије за ХОВ, а његово упућивање у
скупштинску процедуру очекује се почетком 2016. године. Нацрт закона представили су
представници Народне банке Србије Уна Ласковић, Михајло Стеванчевић и Дејан Девић, а у
раду скупа учествовали су бројни представници финансијског сектора, пре свега банкарског
и сектора осигурања.
ИИИ Помоћ у структурном прилагођавању привреде -ОКРУГЛИ СТОЛОВИ И
ДРУГИ СТРУЧНИ СКУПОВИ
24. фебруар 2015. Округли сто- СПОРАЗУМНО ФИНАНСИЈСКО РЕСТРУКТУРИРАЊЕ
У циљу информисања привредника и афирмације добровољних модела реструктурирања
корпоративних дугова, у сарадњи са Центром за услуге и посредовање Привредне коморе
Србије, одржан је округли сто на тему "Значај и улога
споразумног
финансијског
реструктурирања“
.
Представљен је важећи законодавни оквир, процес и начин
реализације споразумног финансијског реструктурирања,
правни аспект и подстицају за учеснике у овом процесу.
Истакнути су услови и предности овог модела решавања
дужничко поверилачких односа. значај благовременог
реаговања и процене стања дужника обе заинтересоване
стране, као и улога Привредне коморе Србије, као законом
одређеног институционалног посредника у процесу медијације. У раду скупа учествовали су
представници привредних друштава, банкарског сектора, института и другуих привредних
субјеката, а у дискусији су истакнути разлози недовољног коришћења овог модела и потреба
унапређења регулаторног оквира. Новим законом о добровољном финансијском
реструктурирању, донетом у октобру 2015 године, уважене су одређене примедбе и
предлози коморског система.
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14. мај 2015. ОТВОРЕНА ВРАТА ЈУБМЕС БАНКЕ
У циљу побољшања приступа финансијаким средствима и
јачања директне комуникације привредника и банкарског
сектора, организован је дијалог са менаџментом Јубмес
банке ад Београд. Представљена је кредитна понуда и друге
услуге банке, са посебним акцентом на услове коришћења
актуелне нове транше талијанске кредитне линије за увоз
опреме из Италије. Истакнута је дугогодишња традиција
банке у извозним пословима и стратегија креирања понуде
у складу за индивидуалним потребам клијента.
Привредници су имали прилике да укажу на своје
индивидуалне потребе и ограничења у финансирању.
26. мај 2015. ОТВОРЕНА ВРАТА СБЕРБАНКЕ – РЕШЕЊЕ ЗА СИГУРАН ИЗВОЗ
У сарадњи са Сбербанком ад Београд и Агенцијом за
осигурање и финансирање извоза одржана је презентација
специјалног пакета услуга, креираног у циљу подршке
садашњим и потенцијалним извозницима на руско тржиште,
под називом "Решење за сигуран извоз" У двочасовном
дијалогу са привредницима представници Сбербанке и
АОФИ презентовали су оригинално и јединствено решење
намењено привредницима који већ имају успостављене
пословне односе са руским партнерима али и свим
потенцијалним извозницима на ово тржиште. Сет услуга обухвата закључивање форwард
уговора, ради зашите од ризика курсних разлика, финансирање из кредитне линије у
рубљама и опционо, осигурање потраживања кроз полису осигурања Агенције за
осигурање и финансирање извоза.
02. јун 2015. Заједничка седница са Удружењем ИТ : ДИГИТАЛНА РЕВОЛУЦИЈА
У сарадњи са Удружењем информатичке делатности, одржана је заједничка седница на тему
Дигитална револуција, у циљу промоције процеса дигиталитације у свим сверама перивредне
активности, посебно у финансијском сектору. Предавање о нужној трансформацији бизнис
модела компанија у односу на драматичне промене пословног окружења одржао је
Бранислав Вујовић, председник групације Неw Фронтиер Гроуп, једном од 10 највећих
компанија у области ИТ услуга, са седиштем у Бечу.
У раду скупа, учествовали су представници банкарског сектора и сектора осигурања.
22. октобар 2015. Округли сто - ФИНАНСИРАЊЕ КОМПАНИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ИКТ
У циљу благовременог информисања компанија из области
ИТ сектора о могућностима и условима коришћења
подстицајних кредитних средстава, у сарадњи Удружењем
Информатичке делатности организовано је представњање
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услова ккредитирања дефинисаних Уредном Владе Републике Србије и јавним позивом
Министарства трговине и телекомунокација. У раду скупа учествовао је помоћник министра
за информационо друштво Сава Савић, са сарадницима и представници Фонда за развој РС.
Ради о повољним старт ап кредитима и иновативним кредитима, са роком враћанја од 4
године уз каматну стопу од 1% годишње. За ову годину из буџета је опредељено 50 милиона
динара, а средства ће се технички реализовати преко Фонда за развој Рок за подношење
захтева је 31. октобар 2015. године, што је у дискусији оцењено као изузетно кратак рок, пре
всвега због дужег прибављања уверења Пореске управе и средстава обезбеђења кредита.
Покренута је иницијатива да се рок за аплицирање продужи, а предложено је да се у
наредном периоду размотри могућност раздвајања јавних позива на пројекте за старт ап и
иновативне пројекте, као и могућност објављивање конкурса квартално или полугодишње,
уз генерално повећање информисаности ИКТ индустрије. Иницијатива Коморе са
закњучцима са састнка достављена је Министарству 23.октобра и иста је прихваћена у делу
рока који продужен за додатних 7 дана.
29. октобар 2015. Стручни скуп : КРЕДИТНА ПОДРШКА ЗА "ЖЕНЕ У БИЗНИСУ "
У циљу информисања и афирмације жена у бизнису,
организована је презентација кредитне линије, коју
пласира банка Банка Интеза, у сарадњи са Европском
банком за обнову и развој. Ова кредитна линија од 5
милиона евра, намењена је за финансирање обртних
средстава и инвестиционих улагања компанијама којим
управљају жене. Посебну погодност чине олакшице у
погледу инструмената обезбеђења кредита, што у пракси
често представња главни узрок неадекватног приступа
финансијским средствима. Поред кредитних средстава представљена је и нефинансијска
подршка и саветодавне услуге ЕБРД-а намењене женском микробизнису. У раду скупа
учествовала је и Дубравка Филиповски, народна посланица и члан Женске парламентане
мреже, истакавши да је Влада Републике Србије препознала значај и улогу жена у
економском животу и да је ове године први пут уведено родно буџетирање, у којем ће се
издвојити посебне финансијске ставке за развој женског предузетништва.
8. децембар 2015. Округли сто: ПЕРФОРМАНСЕ
ПОСПЕШИВАЊЕ ЛИКВИДНОСТИ

ПРИВРЕДЕ

И

МЕРЕ

ЗА

На округлом столу у Привредној комори Београда, одржаном у сарадњи са Друштвом
економиста Београда разматране су Перформансе привреде у 2014. години и стање
ликвидности, у намери да се дефинишу предлози за побољшање услова пословања који би
допринели одрживом привредном расту. У раду округлог стола учествовали су проф. др
Гојко Рикаловић, председник Друштва економиста Београда, Бранко Хинић, генерални
директор Директората за економска истраживања и статистику Народне банке Србије, др
Дејан Молнар, доцент на Економском факултету и Јелена Иванковић, руководилац Центра за
економску политику, порески систем и пословно извештавање Привредне коморе Београда
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2. децембар 2015. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ
ОПРЕМЕ У 2015. ГОДИНИ
У циљу информисања привредника о актуелним програмима финансирања, у Привредној
комори Београда представљен је Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у
2015. години, који реалаизује Министарство привреде у
сарадњи у Националном агенцијом за регионални развој и
пет одабраних пословних банака. Програм је представила
Катарина Обрадовић Јовановић, помоћник министра у
Министарству привреде,
истакавши да се ради о
комбинацији јавних и приватних средстава и да је циљ
програма повећање конкурентности сегмента микро и
малог бизниса, кроз доделу бесповратних средстава за
покриће дела трошкова за набавку производне опреме.
IV ПОДНЕТЕ ИНИЦИЈАТИВЕ
У циљу унапређења прописа и пословног амбијента, а на основу закључака и предлога са
одржаних седница и стручних скупова, током 2015. године, поднете су следеће Иницијативе
надлежним институцијама:










Иницијатива Народној банци Србије са предлозима за допуну и прецизирање
појединих одредби Предога закона о изменема и допунама закона о банкама,
поднета 5, јануара 2015 године, по закључцима са јавне расправе одржане
29.12.2014. године у оквиру проширене седнице Одбора Удружења. Предлози су
делимично усвојени и уграђени у Закону који је донет 3. фебруара 2015. године.
У сарадњи са Привредном комором Србије поднета је заједничка Иницијатива
Министарству финансија за измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана и
Закона о порезу на добит правних лица, ради унапређења пореског третмана отписа
потраживања банкарског сектора према физичким и правним лицима. Очекује се
прихватање иницијативе у складу са реализацијом Стратегије решавања НПЛ-ова.
Заједничка иницијатива Привредне коморе Београда са предлозима за измену
Закона о привредним друштвима (Предлози брокерско-доилерских друштава)
поднета Министрству привреде 23.јануара 2015. године
Иницијатива Секције за факторинг за поједностављење процеса идентификације
колијента по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма, поднета
Управи за спречавање прања новца дана 2,7,2015. године. Иницијатива делимично
усвојена.
Иницијатива Секције за факторинг за обустављање активности Кредитног бироа
на увођењу обавеза по факторингу у извештаје КБ , поднета Кредитном бироу
10.7.2015. године, а која јејош увек у процесу преиспитивања.
Иницијатива за продужење рока за подношење захтева по јавном конкурсу за
кредитирање компанија из ИТ сектора, упућена Министарству трговине, туризма и
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телекомуникација дана 23,октобра 2015. године, што је прихваћено и рок је
продиужен за додатних седам дана.
В

ЕДУКАЦИЈА

Током 2015. године Удружење финанијских организација је иницирало и самостално или у
сарадњи са другим Удружењима, организовало више тематских семинара, правних
радионица и других едукативних скупова, у чијем раду су учествовали представници
финансијског сектора. Одржани су следећи семинари:
 ОБУКА ВЕШТАКА И КАНДИДАТА ЗА ВЕШТАКЕ ФИНАНСИЈСКЕ,
САОБРАЋАЈНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ СТРУКЕ -одржана у периоду 28. фебруара до
21. марта 2015. године, у сарадњи са Удружењем за грађевинарство и Центром за
образовање Привредне коморе Београда


СЕМИНАР " МЕРЕ И РАДЊЕ ПОЗНАВАЊА И ПРАЋЕЊА СТРАНКЕ У
ПРИМЕНИ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА
ТЕРОРИЗМА" одржан 28. априла и 10. септембра 2015.године, у организацији
Удружења
финансијских
организација,
Удружења трговине и услуга и Центра за
образовање.
Семинаре
су
реалозовале Милунка Милановић, Данијела
Танић Зафировић и Јелена Пантелић,
дугогодишњи руководиоци у Управи за
спречавање прања новца, чланови радних
група за израду прописа и реализатори
бројних семинара и радионица из ове области. У раду семинара учествовали су
банкари и представници других финансијаких институција.



СЕМИНАР: ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ - ПРИМЕРИ ИЗ
ПРАКСЕ , одржан 22.маја 2015. у организацији Удружења финансијских
организација, Удружења трговине и услуга , Удружења грађевинарства и Центра за
образовање.



ТРЕНИНГ - ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА одржан 26. и 27. јуна 2015. године, у
циљу стицања нових знања и вештина чланова Коморе у примени различитих метода
финансијске анализе, којима се процењује актуелна финансијска ситуација предузећа
и његово финансијско здравље. Организатори су Удружења финансијских
организација, Удружења трговине и услуга и Центра за едукацију, а семинар је
реализовала Ружица Стаменковић из АПР-а.



СЕМИНАР "ИНТЕРНИ АКТИ ПРЕМА ЗАКОНУ О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА
НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА" одржан 4. новембра 2015. у
организацији
Удружења
финансијских
организација, Удружења трговине и услуга и
Центра за образовање, У раду семинара
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учествовали су представници банкарског сектора, лизинг компанија, осигуравајућих
друштава, посредника и застпника у осигурању, Друштва за управљање
инвестиционим фондовима, факторинг компанија, ревизора, рачуноводствених
агенција и других обвезника у примени закона. Предавања су реализовале Данијела
Танић Зафировић и Јелена Пантелић, дугогодишњи руководиоци у Управи за
спречавање прања новца, чланови радних група за израду прописа и реализатори
бројних семинара и радионица из ове области. У раду семинара учествовало је преко
30 учесника из финансијаког и нефинансијаког сектора.
СЕРИЈА СЕМИНАРА: ОБУКА ЗА САМОСТАЛНОГ КЊИГОВОЂУ ОДРЖАНИХ
03. октобра - 05. децембра 2015. у организацији Удружења финансијских
организација, Удружења трговине и услуга и Центра за образовање, а у сарадњи са
компанијом САОП.
Радни доручак са експертом на тему ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ПРЕМА ИТИЛ-У И
ПО РЕГУЛАТИВИ НБС одржан 14. маја 2015. у ТМС Академији, у организацији
ТМС ЦЕЕ и Центра за унапређење квалитета и корпоративну безбедност и Удружења
финансијских организација Привредне коморе Београда.У раду семинара учествовали
су представници банкартског сектора.



Семинар из области ДЕВИЗНОГ ПОСЛОВАЊА И ИЗВЕШТАВАЊА НБС по
кредитним пословима, одржан 3. Новембра 2015. у сарадњи са ИФА академијом, а у
организацији Удружења финансијских организација, Удружења трговине и услуга и
Центра за образовање.



Семинар

на тему ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ
ВРЕДНОСТ, планиран за 25. новембра 2015., у организацији Удружења финансијских
организација, Удружења трговине и услуга и Центра за образовање
ПРОМЦИЈЕ, ФОРУМИ, САЈМОВИ

VI







Промоција услуга чланова Удружења – промоција Института за економику,
промоција услуга Пираеус банке за запослене, промоција Аик банка за чланове
циндиката, промоција услуга Дунав осигурања и др
Учешће чланова Удружења на манифестацији " Београдски инвестициони дани "
одржаној 20-22. септембра 2015. године
Учешће чланова Удружења на сајму Етно хране и пића, на заједничком штанду
привредне коморе Београда, одржаном 20-22. септембра 2015. Године (АИК банка И
Дунав осигурање)
Учешће на 12. Међународном сајаму заштите животне средине – Екофаир, у оквиру
којег је одржана панел дисусија коморе о Одговорном управљању отпадом у
комуналном сектору кроз моделе Јавно-приватног партнерства.
Учешће на манифестацијама доделе награда Привредне коморе Београда
Учешће чланова Одбора и Удружења у привредним делегацијама, Б&Б сусретима и
другим привредним скуповима у 2015. Години,
као што су : сусрет са
представницима Турско македонске коморе; састанак са представницима Банке Кина,
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састанак са бројним кинеским привредним делегацијама, састанци са представницима
градске управе и други привредни скупови у коморском систему
VII УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА, КОНФЕРЕНЦИЈАМА
Представници Удружења и стручне службе Удружења финансијских организација
учествовали су у раду бројних саветовања, конференција и других скупова, одржаних у
организацији коморског система или других институција, са темама од значаја за
финансијски сектор. Најзначајнји су :
 Праћење директног преноса скрининга у Бриселу –поглавлје 9 –финансијаке услуге, у
организацији Канцеларије за европске интеграције - у просторијама НБС 21-22.јануар
2015
 Манифестација доделе награда Привредне коморе Србије „Вип биз партнер
2014“ 27. јануар 2015.
 Презентација бизнис портала " е пословање", за мала и средња предузећа , креиран у
сарадњи Привредне коморе Србије и УСАИД пројекта за боље услове пословања,
одржана 27. фебруара 2015
 Округли сто “ Еkселент СМЕ Плус“, одржан у организацоији коморског система,
УСАИД-а и КОФАЦЕ
 Округли сто:" Унапређење корпоративног управљања – лакши приступ тржишту
капитала" одржаног 27. маја 2015. у Привредној комори Србије.
 Саветовање, " Функција усклађивања у банкама 2015" у организацији Удружења
банака Србије, одржано у периоду 3-5. јуна 2015. године, на Палићу
 Саветовање “Платне картице 2015” одржано 5. јун 2015. у организацији Привредне
коморе Србије.
 Саветовање "Негативне каматне стопе" , одржано у организацији Удружења банка
Србије
 Саветовање „Сајбер криминал и финансијски малверзације - изазов и одговор“одржано 10. јуна 2015. у Удружењу банка Србије,
 Годишња конференција "Лизинг као подршка привредном расту Србије" одржана
2. октобар 2015. у Привредној комори Србије
 Јавна трибина „Развој берзе – шанса за оздрављење јавних финансија Србије“
одржана 13. октобра 2015. у организацији Европског покрета у Србији, а поводом
представљања предлога практичне политике „Развој берзе у служби увођења реада у
јавни сектор и оздрављења јавних финансија“.
 Међународна конференција Београдске берзе –2015 , одржана 19. новембар 2015 у
организацији Београдске берзе
 Саветованје Trade Finance - 26.новембар 2015 у организацији Удружења банка
Србије.
VIII ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ И МЕЂУИНСТИТУЦИОНАЛНА САРАДЊА
Поред иницирања и организације тематских догађаја у различитим формама стручних
скупова, у периоду јануар – децембар, у Удружењу финансијаких организација реализоване
су и бројне друге актовности, као што су :
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Комуникација и сарадња са члановима Удружења, директне посете и сатанци у
комори
Комуникација са члановима органа и тела Коморе и учешће у раду седница
Управног одбора, Скупштине коморе,
Комуникација са члановима Удружења, ради јачања сарадње, информисања и
реализације заједничких активности
Координација и сарадња са другим Удружењима и центрима коморе, ради
организовања заједничких скупова, обавештавање и позивање чланова Удружена
на семинаре, округле столове, инфосесије, привредне делегације и друге скупове,
у организацији у коморском систему, а од значаја за информисање и пословање
финансијаког сектора
Учешће у раду Б&Б сусрета са представницима привредних делегација и састанака
организованих у Комори у циљу унапређења пословних односа и остваривања
заједничких циљева ,
Праћење и анализа прописа из области финансијског сектора и монетарне
политике Народне банке Србије
Спровођење годишње анкете о факторинг промету
Израда Информација, извештаја, записника, анализа и прилога са одржаних
скупова, дефинисање и реализација закључака и иницијатива
Израда предлога мера за побољшање пословног амбијента
из области
финансијског сектора, у оквиру интегралног материјала Коморе "Београдски
инвестициони дани"
Учешће у реализацији активности БИЦ-а коморе и Канцеларије за брзе одговоре,
Анализа стања у чланству и наплате доприноса, састанци са члановима и
потенцијалним члановима Удружења, обезбеђење сарадње између чланова
удружења и привредника,
Учешће у раду конференција, саветовање и других стручних скупова ван Коморе,
ради праћења проблематике од интереса за чланове Удружења



Планирање и извештавање, израда прилога и других садржаја на сајту Удружења и
коморе, ажурирање података у систему ЦРМ и ЦМС



чланство у радним групама и пројектним тимовима Коморе



Интерна едукација запослених у области писања пројеката ЕУ, коришћења ИТ
технологија, курсеби страних језика, медијска сарадња и наступи и слично
Сарадња са надлежним институцијама, регулаторним органима, Управом града
града Београда, Привредном комором Србије и регионалним коморама.
Удружењем банака Србије и другим струковним удружењима и привредним
асоцијацијама, међународним финансијским институцијама и асоцијацијама као и
другим релевантним партнерима .



Секретар Удружења

Председник Одбора
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Вера Достанић

Војислав Лазаревић
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