НАЦРТ
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА ОСИГУРАЊЕ И
ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Члан 1.
У Закону о Агенцији за осигурање и финансирање извоза Републике Србије
(„Службени гласник РС”, бр. 61/05 и 88/10) у члану 1. додају се ст. 2. и 3. који гласе:
„Агенција, у складу са међународном, спољнотрговинском, финансијском,
монетарном политиком и политиком индустријског развоја Републике Србије, као и према
обавезама које произлазе из чланства у међународним организацијама, подржава извозно
орјентисана привредна друштва и предузетнике (у даљем тексту: привредни субјекти) кроз
финансирање, гарантовање и осигурање с циљем повећања конкурентности домаћег
производа, водећи рачуна и о подршци запошљавању, регионалном развоју, заштити
животне средине, подршци улагања у нове технологије и одговарајућу инфраструктуру.
Агенција у своје име и за свој рачун на домаћем и међународном финансијском
тржишту може да повлачи, пласира и депонује средства потребна за обављање делатности
из члана 3. овог закона.”
Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
„Делатност Агенције је:
1)
осигурање и реосигурање извозних послова и инвестиција у земљи и
иностранству домаћих привредних субјеката од комерцијалних и некомерцијалних ризика,
који могу да буду тржишни и нетржишни ризици, као и осигурање наплате потраживања
извозника на домаћем тржишту, и то самостално или у сарадњи са другим осигуравајућим
друштвима, односно агенцијама и друштвима за реосигурање;
2)
финансирање извозних послова домаћих привредних субјеката,
суфинансирање извозних послова са комерцијалним банкама и другим финансијским
организацијама, рефинансирање извозних кредита комерцијалних банака,
3)
финансирање припреме извоза домаћих привредних субјеката по
закљученом уговору о извозу;
4)
финансирање инвестиција домаћих привредних субјеката на иностраним
тржиштима ради подстицања извоза;
5)
осигурање припреме извоза домаћих привредних субјеката од
некомерцијалних и комерцијалних ризика по закљученом уговору о извозу, самостално
или у сарадњи са другим осигуравајућим друштвима, односно агенцијама и друштвима за
реосигурање;
6)
финансирање страног купца или његове банке у вези са извозом домаћег
привредног субјекта;
7)
осигурање банака у вези са кредитима и гаранцијама по извозним пословима
и инвестицијима у иностранству и закљученим кредитним линијама са банкама;
8)
издавање гаранција и других јемстава по извозним пословима, пословима у
земљи, односно инвестицијама у земљи и иностранству;

9)
полагање новчаних депозита у земљи и иностранству, код домаћих и страних
банака и финансијских институција ради обезбеђивања гаранција, контрагаранција или
полиса осигурања за извозне послове, учешћа на тендерима, и инвестиција у иностранству
домаћих привредних субјеката;
10)
дисконтовање и редисконтовање меница;
11)
факторинг и форфетинг послови;
12)
израда бонитета привредних субјеката лица за сопствене потребе и потребе
других привредних субјеката;
13)
издавање обвезница и трговање са хартијама од вредности;
14)
узимање финансијских кредита у домаћај или страним валутама од банака и
других финансијских институција у земљи и иностранству;
15)
консултантске услуге у вези са финансирањем, осигурањем и гарантовањем,
као и спољнотрговинским питањима;
16)
пружање других услуга у вези са финансирањем, гарантовањем и
осигурањем извозних послова, односно инвестиција на домаћем и иностраном тржишту.
Под комерцијалним ризицима из става 1. тачка 1) овог члана сматрају се ризици
наплате потраживања која се тичу производње или пословних активности домаћих
привредних субјеката насталих у земљи страног купца, трећој земљи, или Републици
Србији, нарочито као резултат несолвентности и кашњења у плаћању, као и случај отказа
уговора.
Под тржишним ризицима из става 1. тачка 1) овог члана сматрају се комерцијални
или некомерцијални ризици које је могуће
реосигурати на приватном тржишту
реосигурања по важећим условима на међународном тржишту реосигурања.
Под нетржишним ризицима из става 1. тачка 1) овог члана сматрају се
комерцијални и некомерцијални ризици који се не могу реосигурати на међународном
тржишту реосигурања.
Агенција је дужна да делатности, односно послове ради којих је основана обавља у
складу са одредбама овог закона, закона којим се уређује правни положај привредних
друштава и међународним споразумима и уговорима, као и у складу са другим прописима,
осим прописа којима се уређује оснивање, пословање и организација банака, односно
услови за оснивање и пословање друштава за осигурање.
Надзор над радом Агенције врши министарство надлежно за послове привреде ( у
даљем тексту: Министарство).”
Члан 3.
У члану 5. став 2. реч: „затворено”, брише се.
Члан 4.
У члану 6. додаје се нови став 2. који гласи:
„Република Србија је одговара за обавезе Агенције настале на основу овог закона,
искључујући обавезе које проистичу из тржишних ризика осигурања.”
У постојећем ставу 2. који постаје став 3, реч: „некомерцијалних” замењује се
речима: „нетржишних”.

Члан 5.
У члану 14. став 3. брише се.
Постојећи став 4. постаје став 3.
Члан 6.
Члан 16.мења се и гласи:
„Овлашћења Скупштине Агенције врши Влада преко овлашћених представника.
Овлашћене представнике из става 1. овог члана именује и разрешава Влада.
За председника Скупштине именује се министар надлежан за послове привреде.
Чланови Скупштине укључујући и председника су: министар надлежан за послове
привреде, министар надлежан за послове финансија, министар надлежан за послове
трговине, туризма и телекомуникација, државни секретар у министарству надлежном за
послове привреде и лице из реда запослених у Агенцији.
За члана Скупштине, осим председника, уместо министра из става 4. овог члана
може бити именован државни секретар у министарству образованом за област из
надлежности тог министра.”
Када се повећа број акционара, Скупштину Агенције чине акционари са правом
управљања.
Право управљања акционари остварују непосредно или преко својих представника.
У име Републике Србије као акционара, право из става 7. овог члана врши Влада.
Статутом Агенције се утврђује минималан број акција као услов за чланство у
Скупштини Агенције.”
Члан 7.
Члан 17. мења се и гласи:
„ Скупштина Агенције:
1)
доноси статут и одлучује о изменама и допунама статута Агенције;
2)
доноси акта пословне политике;
3)
доноси план развоја и програм рада Агенције;
4)
доноси акта којима се ближе уређују услови и начин обављања делатности
Агенције;
5)
одлучује о повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији
хартија од вредности;
6)
одлучује о износу и структури резерви сигурности;
7)
одлучује о броју одобрених акција;
8)
одлучује о променама права или повластица било које класе акција;
9)
одлучује о статусним променама и променама правне форме;
10)
одлучује о стицању и располагању имовином велике вредности;
11)
одлучује о расподели добити и покрићу губитака;
12)
усваја финансијске извештаје, као и извештај ревизора ако су финансијски
извештаји били предмет ревизије;
13)
усваја извештај Надзорног одбора и разматра годишњи извештај Извршног
одбора;

14)
одлучује о накнадама члановима Надзорног одбора, односно правилима за
њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим
хартијама од вредности друштва;
15)
именује и разрешава чланове Надзорног одбора;
16)
одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад;
17)
одлучује и о другим питањима која су у складу са законом стављена на
дневни ред седнице Скупштине;
18)
одлучује и о другим питањима у складу са законом и статутом.”
Члан 8.
Члан 18. мења се и гласи:
„ Надзорни одбор има председника и два члана,
Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина
Агенције.
Мандат председнка и чланова Надзорног одбора Агенције је четири године и иста
лица могу бити поново бирана.”
Члан 9.
Члан 19. мења се и гласи:
„ Надзорни одбор Агенције:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Агенције и надзире њихово
остваривање;
2) надзире рад извршних директора;
3) врши унутрашњи надзор над пословањем Агенције;
4) установљава рачуноводствене политике Агенције и политике управљања
ризицима;
5) утврђује финансијске извештаје Агенције и подноси их Скупштини на усвајање;
6) даје и опозива прокуру;
7) сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда;
8) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен статутом или одлуком Скупштине;
9) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са
законом којим се уређује правни положај привредних друштава;
10) утврђује тржишну вредност акција, у складу са законом којим се уређује правни
положај привредних друштава;
11) доноси одлуку о стицању сопствених акција, у складу са законом којим се
уређује правни положај привредних друштава;
12) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у складу са којим се
уређује правни положај привредних друштава;
13) именује и разрешава Генералног директора;
14) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, статутом и одлукама
Скупштине.
Питања из надлежности Надзорног одбора:
1) не могу се пренети на извршне директоре Агенције;
2) могу се пренети у надлежност Скупштине само одлуком Надзорног одбора, ако
статутом није другaчије одређено.

О питањима из свог делокруга Надзорни одбор одлучује већином гласова.
У случају једнаке поделе гласова, одлучујући је глас председника Надзорног
одбора.”
Члан 10.
У члану 20. став 1. реч: „Управни” замењује се речју: „Надзорни”
Став 3. мења се и гласи:
„Извршни одбор:
1) води послове Агенције и доноси општи акт о организацији и систематизацији
радних места у Агенцији;
2) одговара за тачност пословних књига Агенције;
3) одговара за тачност финансијских извештаја Агенције;
4) припрема седнице Скупштине и предлаже дневни ред Надзорном одбору;
5) израчунава износе дивиденди који у складу са законом, статутом и одлуком
Скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове
исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата статутом
или одлуком Скупштине;
6) извршава одлуке Скупштине;
7) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, статутом, одлукама
Скупштине и одлукама Надзорног одбора.
Питања из надлежности Извршног одбора не могу се пренети на Надзорни одбор.”
Став 4. брише се.
Члан 11.
У члану 15. и члану 21. став 2. реч: „Управни” замењује се речју: „Надзорни”, у
одговарајућем падежу.
Члан 12.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.

