Привредна комора Београда
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Београд 24.11.2015
Ред.
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Стратешки циљ

Програма рада за 2016. годину

Садржај рада
(делатност / пројекат / активност)

Оперативни циљеви

-

1.

2.

Заступање и
заштита интереса
чланова на
националном и
међународном
нивоу

Заступање и
заштита интереса
чланова на
националном и
међународном
нивоу

Сарадња са члановима ради
остваривања утицаја чланова
Удружења на мере економске и
монетарне политике и адекватно
позиционирање у односу на
извршну и законодавну власт

-

-

Праћење и унапређење
регулативе и креирање развојног
пословног окружења, кроз
дијалог са регулаторним
органима и другим релевантним
чиниоцима
-

Oрганизациони део: Удружење финансијаки организација
___________________________________

Трајање

Учесници из / изван Коморе

Континуирано праћење мера економске и
кредитно монетарне политике, фискалне
консолидације, разматрање ефеката на
финансијаки сектор
Чланови Одбора
Комуникација са члановима и дефинисање
Чланови Удружења
предлога на седницама Одбора Удружења Континуирано Регулаторни органи
или и другим састанцима
Надлежна министарства
Праћење дешавања на међународном
финансијском тржишту, мере ЕЦБ и утицај
на макроекономска кретања и домаћи
финанијсаки сектор
Организовање јавних расправа по
Нацртима закона или подзаконских аката
Чланови
Представљање нових прописа од значаја за
Одбора/Групација/Секција
финансијски сектор ( Нацрт закона о
Чланови Удружења
проценитељима, најављене измене
Kонтинуирано Народна банка Србије
пореских прописа, Измене закона о
Комисија за хартије од
лизингу, нови Закон о тржишту капитала и
вредности
Покретање иницијатива за измене и допуне
Надлежна Министарства
постојећих прописа од значаја за
финансијски сектор
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3.

Заступање и
заштита интереса
чланова на
националном и
међународном
нивоу

Програма рада за 2016. годину

Садржај рада
(делатност / пројекат / активност)

Оперативни циљеви

5.

Трајање

Дијалог са надлежним институцијама и
организовање стручних скупова ради
информисања и утицаја финансијаког
сектора на спровођење планираних
Током године
законодавних и других активности
дефинисаних Акционоим плановима НБС и
надлежних министарстава

Праћење реализације Стратегије
решавања НПЛ у банкама и
увођење стандарда Базела III у
банкарски сектор
-

4.

Oрганизациони део: Удружење финансијаки организација
___________________________________

Заступање и
заштита интереса
чланова на
националном и
међународном
нивоу

Анализа пословања појединачних
делова финансијаког сектора,
праћење трендова у пословању,
предлагање мера за унапређење
секторске пословне климе
-

Заступање и
заштита интереса
чланова на
националном и
међународном
нивоу

Праћење кредитне активности
банкарског сектора и државних
финансијских институција, утицај
на реални сектор и предлагање
мера за поспешивање кредитне
активности, посебно према
сектору МСПП

Годишње и кварталне анализе пословања
појединачних делова финансијског сектота
анализа трендова и положај у односу на
земље у окружењу, утицај екстерних и
интерних ризика на конкурентност и
Квартално
квалитет финансијских услуга
Годишњи и периодични извештаји о
пословању сектора за Одбор ,руководство,
чланове или друге потенцијалне кориснике
Анализа кретања и предлагање мера за
поспешивање кредитне активности
Информисање реалног сектора о изворима
и условима финансирања путем месечних
билтена, обавештења на сајту, презентација Месечно
Трибине и панели на општинским
шалтерима

Учесници из / изван Коморе

Чланови
Одбора/Групација/Секција
Чланови Удружења
Регулаторни органи
Надлежна министарства

Стручна служба Удружења
Чланови Органа и тела
Чланови удружења

Стручна служба удружења
Чланови Удружења
Финансоијаке институције
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-

6.

Заступање и
заштита интереса
чланова на
националном и
међународном
нивоу

Праћење промена на тржишту
осигурања, усклађивања
пословања и ефеката
имплементације новог Закона о
осигурању

-

-

7.

Заступање и
заштита интереса
чланова на
националном и
међународном
нивоу

Подршка развоју факторинга ,
идентификација проблема у пракси
у дијалог са надлежним
институцијама
-

Oрганизациони део: Удружење финансијаки организација
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Трајање

Учесници из / изван Коморе

Активности везане за имплементацију
закона, сарадња са НБС и организовање
састанака у складу са иницијативама
сектора
Оснивање Групације за развој осигурања
Повезивање са реалним сектором ради
Током године
информисања и едукације,
Разматрање ефеката увођења полиса за
професионале одговорности у
грађевинарству и другим делатностима
Дијалог са привредницима и регулаторима

Удружење финансијских
организација
Друштва за осигурање
Посредници у осигурању
Заступници у осигурању
Привредници
Регилаторана тела

Активности усмерене на даљи развој
факторинга,дефинисане програмом рада
Током године
Секције
Спровођење годишње анкете о промету
Дијалог са јавним сектором ради повећања
улоге и разу,мевања факторинга ради
повећања ликвидности привреде
Едукација корисника услуга факторинга
Планирани округли столови: „Факторинг
из угла буџетских корисника „Панел :
Први квартал
„Подршка извозу кроз факторинг и
осигурање потраживања „

Чланови Удружења/Секција
Градска управа
Факторинг компаније
АОФИ
Народна банка Србије
Надлежна Министарства
Представници јавног сектора
Привредници
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Садржај рада
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Оперативни циљеви

-

-

8.

Заступање и
заштита интереса
чланова на
националном и
међународном
нивоу

Допринос развоју тржишта
капитала и финансијских
инструмената, кроз иницирање
тема и мера за оживњавање
тржишта
Оснивање групације берзанских
посредника , у складу са
потребама чланица

-
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Трајање

Иницирање активности и тема у циљу
развоја корпоративних и муниципалних
обвезница, и побољшање услова пословања
берзанских посредника
праћење развоја секундарног тржишта
државних хартија од вредности
организовање округлих столов, јавних
расправа а и других састанака ради
разматрања регулативе, проблема и
ограничења у пракси размене искустава из
окружења (Јавна расправа по највањеном
Нацрту Закона о тржишту капитала и
НацртуЗакона о привредним друштвима)
Током године
иницирање оснивања Групације берзанских
посредника, у складу са потребама чланица
Организовање тематских округлих столова
и панела ради едукације привредника
Разматрање услова за доношење закона и
развоја робних берзи
Иницирање усклађивања прописа у домену
ХОВ
Афирмација улагања у добровољне
пензијске фондове
Информисање о раду и значају
инвестиционих фондова

Учесници из / изван Коморе

Удружење финансијских
организација
Комисија за Хартије од
Вредности,ЦРХОВ
Београдска Берза
Продуктна берза
Брокерско дилерска друштва
ДЗУ Инвестиционим и
пензијским фондовима
Овлашћене банке
Осигуравајуће компаније
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-

9.
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Заступање и
заштита интереса
унапређење регулативе и подршка
чланова на
развоју лизинга
националном и
међународном
нивоу
-

Трајање

Интензивирање активности Секција ради
идентификовања проблема и предлагања
мера за унапређење регулативе и лизинга
сарадња са АЛЦС
Дијалог са јавним сектором ради повећања
Током године
улоге лизинга у финансирању потреба
јавног сектора
Едукација корисника услуга
Округли сто „ Лизинг у јавном секторутање и могућности „

Организовање промоција и презензација
нових производа и специфичних услуга
Заступање и
Презентација производа и
према секторској структури чланова, ради
заштита интереса промовисање нових услуга
представњања и повезивања са
чланова на
чланова удружења и/или нових
потенцијалним корисницима из реалног
националном и
приступа клијентима и
сектора
међународном
повезивање са корисницима из
- Организовање заједничких сајамских
нивоу
реалног сектора
наступа/ Промоција кроз медијско
извештавање, флајере, о сл
- Организовање појединачних Б&Б сусрета,
Заступање и
Јачање регионалне и међународне - Успоставњање регионалне и међународне
заштита интереса
сарадње,организовање учешћа на
сарадње и повезивање
чланова на
међународним скуповима и сајмовима
финансијског сектора са
националном и
Обезбеђење учешћа чланова удружења у
међународним финансијским
међународном
првредним делегацијама, инвестиционим
институцијама
нивоу
форумима, конференцијама и другим
скуповима у коморском систему

Учесници из / изван Коморе

Чланови Удружења/Секција
Градска управа
Лизинг компаније
АЛЦС
Народна банка Србије
Представници јавног сектора
Привредници

-

10.

11.

периодично

периодично

Чланови Удружења
Удружења привреде по
секторској структури
Центар за МСП
Заједница предузетника
Представници реалног
сектора

Чланови Удружења
Партнери са домаћег и
међународног тржишта
Партнерске коморе и
асоцијације
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Подршка
структурном
прилагођавању
12. привреде и
унапређење
пословног
амбијента
Подршка
структурном
13. прилагођавању
привреде и
унапређење
пословног
амбијента
Подршка
структурном
прилагођавању
14.
привреде и
унапређење
пословног

15.

Подршка
структурном
прилагођавању
привреде и
унапређење
пословног
амбијента

Програма рада за 2016. годину

Садржај рада
(делатност / пројекат / активност)

Оперативни циљеви

Помоћ компанијама из реалног
сектора у разумевању и ефектима
појединих финансијских услуга
Промоција и нформисање
привредника о могућностима,
условима и предностима
споразумног финансијског
реструктурирања
Иницирање модела за подршку
микро и малом бизнису као
женском предузетништву
-

Праћење оснивања и пословања
нових учесника у платном
систему-платних инститиција и
институција електронског новца

Oрганизациони део: Удружење финансијаки организација
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Трајање

Организација панела, промоција сенимара
ради упознаваења привредних субјеката са
специфичностима и ефектима појединих
периосичо
финансијаких услуга
Директни контакти са компанијама из
малог бизниса / информисање преко
општинских шалтера
Организовање панела, семинара и других Периодично
видова едукације и информисања , у
сарадњи са ОКС

Учесници из / изван Коморе

Удружење финансијских
организација
Удружења привреде по
секторској структури
Центар за МСП
Заједница предузетника
Чланови Удружења
Представници
реалног
Удружење
финансијских
сектора
организација
Центар уа зслуге ПКС
Привредници

Иницирање посебних модела финансијске
и нефинансијаке подршке малом бизнису
женском предузетништву, посебно
Удружење финансијских
програма старт ап у женском бизнису
организација
Континиурано
Пружање информација о повољним
Надлежна Министарства и
условима државне помоћи, међународних
Агенције
финансијских институција, расположиве
кредитне линије
Удружење финансијских
Периодичне презентације, инфосеије и
организација
друге активности везане за ради промоцију
НБС
нових платних институција и институција Контуинуирано
Платне институције
електронског ноивца
Чланови Коморе
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16.

Стратешки циљ

Подршка
структурном
прилагођавању
привреде и
унапређење
пословног

Програма рада за 2016. годину

Оперативни циљеви

Подршка развоју Е пословања и
процесу дигитализације/подршка
активностима заједничке
групације за е пословање

Садржај рада
(делатност / пројекат / активност)

Oрганизациони део: Удружење финансијаки организација
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Трајање

- Сарадња са Удружењем ИТ по темема из
области примене ИКТ у финансијском
сектору
- Интензивирање заједничке групације за Е
пословање и укључивање представника
банкарског и финансијаког сектора у рад
групације
- Иницирање тема и активности у правцу
Птви квартал и
унапређења регулативе и развоја е
Током гидине
пословања
- Промовисање коришћења електронских
финансијских услуга и нових модела
плаћања у циљу модернизације и повећања
ефикасности сектора МСПП
- Презентације платних институција
- Презентације нових начина мобилног
плаћања и мобилног банкарства

Учесници из / изван Коморе

Удружење финансијских
организација
Удружење ИТ
Министарство
трговине,тзризма и
телекомуникацоија
Информатичке асоцијације
Финансијаки сектор
НБС

Страна 7 oд 11

Привредна комора Београда
Удружење финансијских организација
Секретар Вера Достанић
Београд 24.11.2015
Ред.
бр.

Стратешки циљ

Програма рада за 2016. годину

Садржај рада
(делатност / пројекат / активност)

Оперативни циљеви

-

17.

Подршка
структурном
прилагођавању Подршка развоју алтернативних
привреде
и извора финансирања
унапређење
пословног

-

-

-

18.

Допринос
европским
интеграцијама

Информисање и едукација
чланова о расположивим
фондовима ЕУ, конкурсима и
пројектима

-

-

19.

Допринос
европским
интеграцијама

Праћење преговарачког процеса
и информисање о услађивању
финансијских услуга са
директивама и прописима ЕУ
-

Oрганизациони део: Удружење финансијаки организација
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Трајање

разматрање и анализа могућности за развој
микрофинансирања и кредитно гарантних
фондова; са аспекта регулативе и упоредне
праксе у окружењу
представњање примера добре праксе и
континуирано
сарадња са надлежним институцијама и
невладиним сектором
иницирање доношења регулативе и
информисање привредника о финансирању
путем фондова ризичног капитала и и
дугих приватних фондова
Информисање и едукација чланова о
расположивим фондовима ЕУ, отвореним
конкурсима,
едукација у области писања пројеката,
У току године
помоћ у процесу аплицирања
укључивање предста вника Удружења у
пројекте коморског система и
министарстава
Праћење преговарачког процеса и
усклађивања финансијаког сектора са
директивама и прописима ЕУ, посебно у
области банкартства, осигурања,
Периодично
спречавања прања новца, факторинга,
примене МРС и др
Организовање тематских скупова са
регулаторним телима ради информисања
чланова Удружења

Учесници из / изван Коморе

Удружење,
НБС
УСАИД
Министарства
Управа града

Удружење финансијских
организација
Центар за пројекте
Центар за образовање
Чланови удружења

Чланови Удружење
Ффинансијске институције
НБС
Стручна јавност

Страна 8 oд 11

Привредна комора Београда
Удружење финансијских организација
Секретар Вера Достанић
Београд 24.11.2015
Ред.
бр.

Стратешки циљ

Програма рада за 2016. годину

Садржај рада
(делатност / пројекат / активност)

Оперативни циљеви

-

20.

21.

Допринос
европским
интеграцијама

Едукација у
складу са
потребама
привреде

Информисање о чланица о
активностима и актуелностима
из домена појединих радних
група ISS Париз

Oрганизациони део: Удружење финансијаки организација
___________________________________

-

Ангажовања чланова Стручне службе и
Удружења у раду Националног одбора и
Комисије за банкарску технику и праксу
Учешће финансијаког сектора у анкетама
коју спроводи ISS Париз
Извештавање о актуелним прописима и
догађајима које организује ISS Париз

Трајање

Повремено

Тематски семинари, радионице, инфосесије
од значаја за чланове Удружења, и семинари
везани за позбнавање финансијских услуга,
намењени реалном сектору, као што су :
- Семинари из области примене Закона о
спречавању прања новца
- Савремени начини проналажења будућих
Идентификација потреба и
клијената у осигурању
организација тематских семинара
- Примена прописа везаних за хипотеку
Током године
из области финансијског
- Примена МРС у финансијским
/месечно
пословања и примене прописа
институцијама
од значаја за чланове Удружења
- Семинар из области инерне контроле
- Актуелности у спољнотрговинском и
документарном пословању
- Третман гаранција у случајевима отварања
стечаја и УППР –а
- Девизно пословање и извештавање НБС
- Измене пореских прописа и сл.

Учесници из / изван Коморе

Удружење финансијских
организација

Удружење финансијских
организација
Центар за едукацију
Струковна Удружења

Страна 9 oд 11

Привредна комора Београда
Удружење финансијских организација
Секретар Вера Достанић
Београд 24.11.2015
Ред.
бр.

22.

23.

Стратешки циљ

Едукација у
складу са
потребама
привреде

Сарадња са
Управом града
Београда

Сарадња са
Управом града
24. Београда

25.

Сарадња са
Управом града
Београда

Програма рада за 2016. годину

Oрганизациони део: Удружење финансијаки организација
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Садржај рада
(делатност / пројекат / активност)

Оперативни циљеви

- Основе финансијске анализе
- Семинари из области спољње трговине и
Иницарање и организација
девизног пословања
темаматских семинара из области
- Семинари из области књиговодствених и
финансијских услуга и
рачуноиводствених послова и пореског
финансијаког пословања
саветовања
намењени реалном сектору,
- Семинари о факторингу
посебно сектору МСПП
- Инфосесије о алтернативним изворима
финансиарња
- Инструменти обезбеђења кредита
- заједничко дефинисање ефикасних модела
Сарадња са надлежним
финансијске подршке локалним
секретаријатима Управе Града
самоуправама и припоритеним сегментима
ради учешћа финансијског
привреде ;
сектора у реализацији
- Подршка привреди Београда и Граду
специфичних циљева и пројеката Београду у унапређењу пословања
градске управе, локалне
грађевинског и јавнокомуналног сектора
самоправе и привреде града
Београда
Сарадња и промоција пројеката
Јавноприватног партнерсва и
друштвено одговорног пословања
Институционална сарадња на
проналажењу инструмената за
брже запошљавање младих на

Трајање

Учесници из / изван Коморе

Током године
/месечно

Удружење финансијских
организација
Центар за едукацију
Струковна Удружења

Током године

Удружење финансијаких
организација
Секретаријат за привреду
Секретаријат за финансијае
Банке чланице коморе

-Промоцији ЈПП и ДОП ,заједничке акције и Током године
-Промоција примера добре праксе

-

Сагледавање могућности формирања
„Београдске финансијаке школе за
преквалификацију и доквалификацију

Удружење , Секретаријати
града, Министарство
Привреде,општине
Партнерске институције
Компаније
Удружење финансијаких
Током године организација
Управа града Београда
Страна 10 oд 11

Привредна комора Београда
Удружење финансијских организација
Секретар Вера Достанић
Београд 24.11.2015
Ред.
бр.

Стратешки циљ

Програма рада за 2016. годину

Садржај рада
(делатност / пројекат / активност)

Оперативни циљеви

територији града у финансијаком
сектору

26.

Сарадња са
Управом града
Београда

27.

28.

Oрганизациони део: Удружење финансијаки организација
___________________________________

високо образовног кадра“, у складу са
поребама финансијског сектора и
запошљавање (посебно преко 45 година),
оснивачи Комора и Град, заинтересоване
финансијске институције
Развој система праксе за дипломце

Центар за едукацију
Нацонална служба за
запошљавање

Удружење финансијаких
организација
БИЦ канцеларија

континуирано

Удружење финансијаких
организација
руководство

Унапређење
међуинституционалне сарадње,
сарадње у оквиру коморског
система, допринос чланова раду
орагана и тела Коморе и
имплеметацији новог закона о
коморама

Активна комуникација и сарадња у оквиру
коморског система
Допринос на имплементацији нових
законских ресења по питању коморског
Током године
система,са нагласком на посебан статус
ПКБ
Развој међуинституционалне сарадње

Удружење финансијаких
организација
Руководство

Перманентна едукација
запослених у стручној служби

Едуклацоија запослених из области
финансијаких услуга, ИТ вештина, страних континуирано
језика и друго

Запослени
Руководство

Информације и одговори на питања из
домена Удружења

Модернизација
коморског
система

Развијање комерцијалних услуга

Истраживање, дефинисање и развој
комерцијалних услуга

Модернизација
коморског
система

Вера Достанић

Учесници из / изван Коморе

континуирано

Реализацији циљева и задатака
Канцеларије за брзе одговоре

Модернизација
29. коморског
система
Секретар Удружења

Трајање

Председник Одбора
Војислав Лазаревић
Страна 11 oд 11

