
 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМАТИЧНИХ КРЕДИТА ЗА ПЕРИОД 2018-2020. ГОДИНЕ 

 
 

 

Документ ЈП: Програм за решавање проблематичних кредита за период 2018-2020. године 

Акциони план: Акциони план за спровођење Програма за решавање проблематичних кредита за период 2018-2020. 
године 

Координација и извештавање Министарство финансија (МФ) 

Кровни документ ЈП: Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину 
 

Општи циљ:  Уклањање препрека идентификованих у систему које спречавају правовремено решавање проблематичних потраживања 
и успостављање система који ће спречити акумулацију проблематичних кредита и појаву негативних ефеката на кредитну активност 
угрожавајући потенцијални економски раст. 

Показатељ (и) на нивоу oпштег циља 
(показатељ eфекта) 

Jединица 
мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
последњој 
години АП 

Последња 
година 
важења АП 

Вредност продатих портфеља државних 
поверилаца 

млрд евра 
(номинално) 

МФ 0 2018 1,042 2020 

Учешће бруто проблематичних кредита 
у укупним кредитима 

%  НБС 6.4% Трећи 
квартал 
2018 

Просечна 
вредност 
на нивоу 
источне и 
југоисточне 
Европе 
(тренутно 
4.2%)  у 
складу са 
извештајем 
NPL Monitor 
for the 
CESEE 
Region1 

2020 

 

  

                                                           
1 Извор: http://npl.vienna-initiative.com/  

http://npl.vienna-initiative.com/
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Посебни циљ 1.1:  Решавање проблематичних потраживања државних финансијских поверилаца 

Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља (показатељ 
исхода) 

Јединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
години т+1 

Циљaна 
вредност у 
последњој 
години АП 

Вредност продатих 
портфеља државних 
поверилаца 

млрд евра 
(номинално) 

МФ 0 2018 0,242 1,042 

 

Мера 1.1.1: Продаја пилот портфеља потраживања  

Tип мере Орган 
одговоран за 
спровођење 
(координисањ
е спровођења) 
мере 

Период 
спровођења 

Извор 
финансирања 

Процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

Веза са (ПА/ПЈ)2  Потребне измене / 
доношење прописа (да-
не) У години т+1 У години т+1 

 

Финансијска АОД Фебруар 
2019 

GGF - - 
 

ПЈ Не  

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Јединица 
мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана вредност у години 
т+1 

Циљана вредност у 
последњој години АП 

Вредност продатих 
потраживања пилот портфеља 
номиналне вредности око 242 
милиона евра  

млрд евра 
(номинално) 

МФ 0 2018 0,242 0 

 

 

 

 

                                                           
2 Приказују се шифре програмских активности и пројеката у програмском буџету у оквиру којих се обезбеђују средства док су у анексу 4 дати називи програмскиx 
активности и пројеката по шифрама   
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Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Укупна процењена 
финансијска средства 
по изворима у 000 дин. 

Веза са 
програмским 
буџетом (ПА/ПЈ) 

 

Статус 
обезбеђења 
средстава 

 

2019 2020   

1.1.1.1 Процена вредности 
средстава обезбеђења и 
наплативости 
потраживања пилот 
портфеља 

АОД 
 

Ангажовани 
консултант 

25/10/18 Донаторска - 
GGF 

- - ПЈ Уговорена 
средства 

1.1.1.2 Испитивање 
тржишта (Market Sounding) 
о заинтересованости 
потенцијалних 
инвеститора везано за 
предложено уступање 
портфеља 

АОД Ангажовани 
консултант 

14/12/18 Донаторска - 
GGF 

- - ПЈ Уговорена 
средства 

1.1.1.3 Припрема 
Тендерске документације, 
која поред Процедуре 
тендерске продаје (Process 
Letter), садржи и преглед 
портфеља потраживања 
(Data tape), нацрт 
Обавезујуће понуде и 
нацрт Уговора о уступању 
портфеља потраживања.  

АОД Ангажовани 
консултант 

10/10/18 Донаторска - 
GGF 

- - ПЈ Уговорена 
средства 

1.1.1.4 Припрема Правила 
за собу са подацима (Data 
Room Rules). 

МФ АОД, IFC, 
PwC 

10/10/18 Донаторска - 
GGF 

- - ПЈ Уговорена 
средства 

1.1.1.5 Анализа 
Правилника и предлог 
измена и допуна ради 
продаје портфеља 

МФ АОД, IFC, 
PwC 

10/10/18 Донаторска - 
GGF 

- - ПЈ Уговорена 
средства 

1.1.1.6 Објава огласа о 
уступању портфеља 
потраживања 

АОД Ангажовани 
консултант 

11/10/18 Донаторска - 
GGF 

- - ПЈ Уговорена 
средства 

1.1.1.7 Индикативна 
процена вредности 

АОД Ангажовани 
консултант 

14/12/18 Донаторска - 
GGF 

- - ПЈ Уговорена 
средства 
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потраживања са аспекта 
инвеститора 

1.1.1.8 Финализирање 
уговора о уступању 
портфеља потраживања 
од стране саветника, који 
ће бити доступан 
потенцијалним 
инвеститорима. 

АОД Ангажовани 
консултант 

10/01/19 Донаторска - 
GGF 

- - ПЈ Уговорена 
средства 

1.1.1.9 Рок за достављање 
Обавезујуће понуде 

АОД - 07/02/19 Донаторска - 
GGF 

- - ПЈ Уговорена 
средства 

1.1.1.10 Рок за закључење 
продаје пилот портфеља 

АОД Ангажовани 
консултант 

28/02/19 Донаторска - 
GGF 

- - ПЈ Уговорена 
средства 
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Мера 1.1.2: Продаја великог портфеља потраживања  

Tип мере Орган 
одговоран за 
спровођење 
(координисање 
спровођења) 
мере 

Период 
спровођења 

Извор 
финансирања 

Процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

Веза са (ПА/ПЈ)3  Потребне измене / 
доношење прописа (да-
не) У години т+1 У години т+2 

 

Финансијска АОД4   Јануар 2020 Донаторска или 
из кредита 

- - 
 

ПЈ Не 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Јединица 
мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана вредност у 
години т+1 

Циљана вредност у 
последњој години АП 

Вредност продатих 
потраживања великог 
портфеља номиналне 
вредности око 800 милиона 
евра  

млрд евра 
(номинално) 

МФ 0 2018 0 0,8  

 

Назив активности: Орган 
који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Укупна процењена 
финансијска средства по 

изворима у 000 дин. 

Веза са 
програмским 
буџетом (ПА/ПЈ) 

 

Статус 
обезбеђења 
средстава 

 

2019 2020   

1.1.2.1  Ангажовање 
овлашћеног ревизора или 
вештака 

АОД  
 

МФ 29/04/19 Донаторска или 
из кредита 

- - ПЈ Програмирање 
 

1.1.2.2 Спровођење поступка 
избора саветника за продају 
великог портфеља 

АОД  
 

МФ 29/04/19 Донаторска или 
из кредита 

- - ПЈ Програмирање 

1.1.2.3 Ангажовање 
добављача за виртуелну, 
или физичку (опционо), собу 
са подацима од стране АОД 

АОД  МФ, 
одабрани 
саветник 

31/05/19 Донаторска или 
из кредита 

- - ПЈ Програмирање  

                                                           
3 Приказују се шифре програмских активности и пројеката у програмском буџету у оквиру којих се обезбеђују средства док су у анексу 4 дати називи програмскиx 
активности и пројеката по шифрама 
4 Приликом продаје “великог” портфеља АОД-а потребно је додатно размотрити најефикасније механизме укључивања других државних финансијских поверилаца,  а 
на основу постојећег Меморандума о сарадњи. 
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1.1.2.4 Процена вредности 
средстава обезбеђења и 
наплативости потраживања 
пилот портфеља 

АОД  Одабрани 
саветник  

15/07/19 Донаторска или 
из кредита 

- - ПЈ Програмирање 
- 

1.1.2.5 Дефинисање састава 
великог портфеља од стране 
АОД и одлука о приступању 
продаји  

АОД  МФ, 
одабрани 
саветник 

15/07/19 Донаторска или 
из кредита 

- - ПЈ Програмирање 
- 
 

1.1.2.6 Процесно писмо 
(Process Letter), са 
Процедуром о поступку 
достављања и побољшања 
Обавезујућих понуда. 
Садржи и преглед портфеља 
потраживања (Data tape), 
нацрт Обавезујуће понуде и 
нацрт Уговора о уступању 
портфеља потраживања. 

АОД  МФ, 
одабрани 
саветник 

9/08/19 Донаторска или 
из кредита 

- - ПЈ Програмирање 
 

1.1.2.7 Објава огласа о 
уступању великог портфеља 
потраживања 

АОД  МФ, 
одабрани 
саветник 

30/09/19 Донаторска или 
из кредита 

- - ПЈ Програмирање 
 

1.1.1.8 Финализирање 
уговора о уступању великог 
портфеља потраживања од 
стране саветника, који ће 
бити доступан 
потенцијалним 
инвеститорима. 

АОД  МФ, 
одабрани 
саветник 

31/10/19 Донаторска или 
из кредита 

- - ПЈ Програмирање  

1.1.2.9 Рок за достављање 
Обавезујуће понуде 

АОД  - 30/11/19 Донаторска или 
из кредита 

- - ПЈ Програмирање  

1.1.2.10 Рок за закључење 
продаје великог портфеља 

АОД  МФ, 
одабрани 
саветник 

31/12/19 Донаторска или 
из кредита 

- - ПЈ Програмирање  
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Мера 1.1.3: Решавање преосталог портфеља Државних поверилаца 

Tип мере Орган 
одговоран за 
спровођење 
(координисање 
спровођења) 
мере 

Период 
спровођења 

Извор 
финансирања 

Процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

Веза са (ПА/ПЈ)5  Потребне измене / 
доношење прописа (да-
не) У години т+1 У години т+2 

 

Финансијска АОД6  Децембар 
2020 

Донаторска или 
из кредита 

- - 
 

ПЈ Не 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Јединица 
мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана вредност у 
години т+1 

Циљана вредност у 
последњој години АП 

Вредност решености 
преосталог портфеља 
исказаног као проценат од 
укупне номиналне вредности 
портфеља 

% МФ 0 2018 15 80 

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери 
у 
спровође
њу 
активност
и 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Укупна процењена 
финансијска средства по 

изворима у 000 дин. 

Веза са 
програмским 
буџетом (ПА/ПЈ) 

 

Статус 
обезбеђења 
средстава 

 

2019 2020   

1.1.3.1  Избор саветника за 
припрему анализе и 
предлога за решавање 
преосталог портфеља  

АОД  МФ, 
одабрани 
саветник 

30/03/20 Донаторска или 
из кредита 

- - ПЈ Програмирање 
 

1.1.3.1  Припрема анализе и 
предлога од стране 
ангажованог саветника и 
достава МФ и АОД 

АОД  МФ, 
одабрани 
саветник 

30/03/20 Донаторска или 
из кредита 

- - ПЈ Програмирање 
 

                                                           
5 Приказују се шифре програмских активности и пројеката у програмском буџету у оквиру којих се обезбеђују средства док су у анексу 4 дати називи програмскиx 
активности и пројеката по шифрама 
6 Приликом решавања остатка портфеља АОД-а потребно је додатно размотрити најефикасније механизме укључивања других државних финансијских поверилаца,  а 
на основу постојећег Меморандума о сарадњи. 
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1.1.3.2 Припрема предлога о 
начину(има) решавања 
преосталог портфеља од 
стране АОД 

АОД  
 

МФ, 
одабрани 
саветник 

30/06/20 Донаторска или 
из кредита 

- - ПЈ Програмирање 

Посебни циљ 1.2:  Унапређење стечајног оквира 

Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља (показатељ 
исхода) 

Јединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
години т+1 

Циљaна 
вредност у 
последњој 
години АП 

Повећање Doing Business 
индикатора за решавање 
стечаја 

% WBG 
Doing 
Business  

60,78 2019 62 65 

Учешће продаја 
реализованих преко 
интернет портала у 
укупном броју свих 
реализованих продаја 

% AЛСУ 0 2018 0 10 

 

Мера 1.2.1: Успостављање интернет портала за продају имовине стечајних дужника 

Tип мере Орган 
одговоран за 
спровођење 
(координисање 
спровођења) 
мере 

Период 
спровођења 

Извор 
финансирања 

Процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

Веза са (ПА/ПЈ)7  Потребне измене / 
доношење прописа (да-
не) У години т+1 У години т+2 

 

Обезбеђење 
добара и 
пружање 
услуга 

МПРИВ Јануар 2020 Донаторска - 
IFC / Један део 

није обезбеђен 

- - 
 

ПЈ Да 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Јединица 
мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана вредност у 
години т+1 

Циљана вредност у 
последњој години АП 

Постојање функционалног 
портала за продају стечајне 
имовине  

Интернет 
портал за 
продају 
имовине 

АЛСУ - 2018 - Пуштање у рад 
интернет портала за 
продају имовине 
стечајних дужника 

                                                           
7 Приказују се шифре програмских активности и пројеката у програмском буџету у оквиру којих се обезбеђују средства док су у анексу 4 дати називи програмскиx 
активности и пројеката по шифрама 
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стечајних 
дужника 

Учешће продаја реализованих 
преко интернет портала у 
укупном броју свих 
реализованих продаја 

% AЛСУ 0 2018 0 10 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Укупна процењена 
финансијска средства по 

изворима у 000 дин. 

Веза са 
програмским 
буџетом (ПА/ПЈ) 

 

Статус 
обезбеђења 
средстава 

 

2019 2020   

1.2.1.1  Анализа 
регулаторног и 
административног оквира,  

МПРИВ АЛСУ 30/06/19 Донаторска - 
IFC 

- - ПЈ Уговорена 
средства 

1.2.1.2  Израда пројектног 
задатка и расписивање 
јавног позива за израду 
Интернет портала 

МПРИВ 
 

АЛСУ 31/08/19 Донаторска - 
IFC 

- - ПЈ Уговорена 
средства 

1.2.1.3  Израда правног 
оквира потребног за 
успостављање портала за 
продају имовине 
стечајних дужника 

МПРИВ 
 

АЛСУ 30/09/19 Донаторска - 
IFC 

- - ПЈ Уговорена 
средства 

1.2.1.4 Имплементација 
софтверског и 
хардверског решења 

МПРИВ 
 

АЛСУ 30/11/19 Није обезбеђен - - ПЈ Нису 
обезбеђена 
средства  

1.2.1.5 Пуштање у рад 
интернет портала за 
продају имовине 
стечајних дужника 

МПРИВ 
 

АЛСУ 31/03/20 Није обезбеђен - - ПЈ Нису 
обезбеђена 
средства  

1.2.1.6 Активности у вези 
са промоцијом рада 
портала (припрема 
брошура, вишејезичних 
материјала, комуникација 
за промоцију портала) 

МПРИВ 
 

АЛСУ 31/03/20 Донаторска - 
IFC 

- - ПЈ Уговорена 
средства 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

Мера 1.2.2: Унапређење професије стечајних управника кроз обуке 

Tип мере Орган 
одговоран за 
спровођење 
(координисањ
е спровођења) 
мере 

Период 
спровођења 

Извор 
финансирања 

Процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

Веза са (ПА/ПЈ)8  Потребне измене / 
доношење прописа (да-
не) У години т+1 У години т+2 

 

Информативно 
едукативна 

МПРИВ Јануар 2020 Донаторска - 
IFC 

- - ПЈ Не  

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Јединица 
мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана вредност у 
години т+1 

Циљана вредност у 
последњој години АП 

Број одржаних тренинга за 
националне стандарде 

Број  АЛСУ - 2018 2 0 

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Укупна процењена 
финансијска средства 

по изворима у 000 
дин. 

Веза са 
програмским 
буџетом (ПА/ПЈ) 

 

Статус 
обезбеђења 
средстава 

2019 2020   

1.2.2.1  Организација 
обука о коришћењу 
портала за продају 
стечајне имовине 

МПРИВ 
 

АЛСУ 31/01/20 Донаторска - 
IFC 

- - ПЈ Уговорена 
средства 

 

  

                                                           
8 Приказују се шифре програмских активности и пројеката у програмском буџету у оквиру којих се обезбеђују средства док су у анексу 4 дати називи програмскиx 
активности и пројеката по шифрама 
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Мера 1.2.3: Унапређење рада стечајних судова 

Tип мере Орган 
одговоран за 
спровођење 
(координисање 
спровођења) 
мере 

Период 
спровођења 

Извор 
финансирања 

Процењена финансијска 
средства по изворима 
финансирања у 000 дин. 

Веза са (ПА/ПЈ)9  Потребне измене / 
доношење прописа (да-
не) 

У години т+1 У години т+2 
 

Информативно 
едукативна 

МПРИВ Јануар 2020 Донаторска - IFC - - 
 

ПЈ Да  

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Јединица 
мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана вредност у 
години т+1 

Циљана вредност у 
последњој години АП 

Број одржаних тренинга за 
националне стандарде 

Број АЛСУ - 2018 2 0 

Анализа примене и измене и 
допуне Правилника о основама и 
мерилима за одређивање награде 
за рад и накнаде трошкова 
стечајних управника 

Нови 
Правилник 

АЛСУ - - - Доношење новог 
Правилника о основама 
и мерилима за 
одређивање награде за 
рад и накнаде трошкова 
стечајних управника 

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Укупна процењена 
финансијска средства 

по изворима у 000 
дин. 

Веза са 
програмским 
буџетом (ПА/ПЈ) 

 

Статус 
обезбеђења 
средстава 

 

2019 2020   

1.2.3.1  Израда измене и 
допуне Правилника о 
основама и мерилима за 
одређивање награде за рад 
и накнаде трошкова 
стечајних управника 

МПРИВ 
 

АЛСУ 31/01/20 Донаторска – 
IFC  

- - ПЈ Уговорена 
средства  

1.2.2.2 Организација обуке о 
изменама и допунама 
Закона о стечају,  
Националних стандарда за 

Правосудна 
академија 
 

МПРИВ, 
АЛСУ 

31/12/19 Донаторска – 
IFC 

- - ПЈ Програмирање 
 

                                                           
9 Приказују се шифре програмских активности и пројеката у програмском буџету у оквиру којих се обезбеђују средства док су у анексу 4 дати називи програмскиx 
активности и пројеката по шифрама 
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управљање стечајном масом 
и других подзаконских аката 

 

Мера 1.2.4: Припрема Предлога новог регулаторног оквира за стечај предузетника 

Tип мере Орган 
одговоран за 
спровођење 
(координисање 
спровођења) 
мере 

Период 
спровођења 

Извор 
финансирања 

Процењена финансијска средства 
по изворима финансирања у 000 
дин. 

Веза са (ПА/ПЈ)10  Потребне измене / 
доношење прописа (да-
не) 

У години т+1 У години т+2 
 

Регулаторна МПРИВ Јун 2020 Донаторска - 
IFC 

- - 
 

ПА Да 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Јединица 
мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана вредност у 
години т+1 
 

Циљана вредност у 
последњој години АП 

Припрема Предлога законског 
решења којим се уређује стечај 
предузетника 

Предлог 
законског 
решења 

МПРИВ - 2018 - Објављивање Нацрта 
законског решења на 
сајту Министарства 
привреде 

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Укупна процењена 
финансијска средства 
по изворима у 000 дин. 

Веза са 
програмским 
буџетом (ПА/ПЈ) 

 

Статус 
обезбеђења 
средстава 

 

2019 2020   

1.2.4.1  Формирање радне 
групе за израду нацрта 
законског решења стечаја 
предузетника 

МПРИВ 
 

АЛСУ 31/03/19 Донаторска - 
IFC 

- - ПА Уговорена 
средства 

1.2.4.2  Израда анализа 
постојећег правног оквира 
од значаја за стечај 
предузетника 

МПРИВ 
 

АЛСУ 30/06/19 Донаторска - 
IFC 

- - ПА Уговорена 
средства 

                                                           
10 Приказују се шифре програмских активности и пројеката у програмском буџету у оквиру којих се обезбеђују средства док су у анексу 4 дати називи програмскиx 
активности и пројеката по шифрама 
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1.2.4.3 Израда анализе 
ефеката опција и 
консултативног документа 

МПРИВ 
 

АЛСУ 31/08/19 Донаторска - 
IFC 

- - ПА Уговорена 
средства 

1.2.4.4 Припрема нацрта 
Закона о стечају 
предузетника 

МПРИВ 
 

АЛСУ 30/06/20 Донаторска - 
IFC 

- - ПА Уговорена 
средства 

Посебни циљ 1.3:  Превенција настанка проблематичних кредита 

Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља 
(показатељ исхода) 

Јединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
години т+1 

Циљана 
вредност у 
последњој 
години АП 

Број новонасталих 
проблематичних кредита 

млрд 
динара 

НБС 86,7 Просек у 
периоду 
2015 - 2018 

60 50 

 

Мера 1.3.1: Израда студије о корпоративној задужености и превенцији настанка проблематичних кредита реалног сектора у Републици Србији 

Tип мере Орган 
одговоран за 
спровођење 
(координисање 
спровођења) 
мере 

Период 
спровођења 

Извор 
финансирања 

Процењена финансијска средства 
по изворима финансирања у 000 
дин. 

Веза са (ПА/ПЈ)11  Потребне измене / 
доношење прописа (да-
не) 

У години т+1 У години т+2 
 

Регулаторна / 
Обезбеђење 
добара и 
пружање 
услуга  

МПРИВ 
 

Децембар 
2020 

 

Financial Sector 
Advisory Center 
(FinSAC) – 

WBG12 

- - 
 

ПЈ Да  

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Јединица 
мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана вредност у 
години т+1 

Циљана вредност у 
последњој години АП 

Припрема и усвајање 
препорука за уређење 
регулаторног оквира13 

Број 
усвојених 
препорука 

Радна група за 
решавање 

- 2018 Немогуће утврдити пре 
израде студије о 
корпоративној 

- 

                                                           
11 Приказују се шифре програмских активности и пројеката у програмском буџету у оквиру којих се обезбеђују средства док су у анексу 4 дати називи програмскиx 
активности и пројеката по шифрама 
12 Обезбеђење средстава за ову активност налази се у фази преговора 
13 Доношење и измене банкарске регулативе налазе се искључиво у надлежности Народне Банка Србије  
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проблематичних 
кредита 

задужености 
превенцији  

 

 

 

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Укупна процењена 
финансијска средства 
по изворима у 000 дин. 

Веза са 
програмским 
буџетом (ПА/ПЈ) 

 

Статус 
обезбеђења 
средстава 

 

2019 2020   

1.3.1.1  Израда пројектног 
задатка и расписивање 
јавног позива за израду 
студије 

МПРИВ 
 

МФ, IFC 31/05/19 Донаторска - 
FinSAC 

- - ПЈ Преговарање 
 

1.3.1.2  Утврђивање „early 
warning” сигнала на 
основу историјских 
трендова пословања 
компанија у Србији 

МПРИВ 
 

МФ, IFC 30/09/19 Донаторска - 
FinSAC 

- - ПЈ Преговарање 
 

1.3.1.3 Израда препорука 

у погледу законског 
оквира, надлежности и 
активности усмерених ка 
превенцији настајања 
нових проблематичних 
кредита 

МПРИВ 
 

МФ, IFC 30/11/19 Донаторска - 
FinSAC 

- - ПЈ Преговарање 
 

1.3.1.4 Усвајање 
препорука од стране 
Радне групе за решавање 
проблематичних кредита 

МПРИВ 
 

- 31/01/20 - - - ПЈ - 
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Мера 1.3.2: Израда алатки намењених превенцији и предупређивању финансијских тешкоћа 

Tип мере Орган одговоран 
за спровођење 
(координисање 
спровођења) 
мере 

Период 
спровођења 

Извор 
финансирања 

Процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

Веза са 
(ПА/ПЈ)14  

Потребне измене / 
доношење прописа (да-
не) У години т+1 У години т+2 

 

Информативно 
едукативна 

ПКС  
 

Новембар 2019 
 

Financial 
Sector Advisory 
Center 
(FinSAC) – 

WBG15 

- - 
 

ПЈ Не 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Јединица мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана вредност у 
години т+1 

Циљана вредност у 
последњој години АП 

Креирање портала намењеног 
превенцији и предупређивању 
финансијских тешкоћа 

Функционални 
информациони 
портал 

ПКС - 2018 - Постојање 
функционалног портала  

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Укупна процењена 
финансијска средства 

по изворима у 000 
дин. 

Веза са 
програмским 
буџетом (ПА/ПЈ) 

 

Статус 
обезбеђења 
средстава 

 

2019 2020   

1.3.2.1  Израда алатки и 
информационог портала о 
правовременом 
препознавању 
финансијских потешкоћа 

ПКС 
 

МПРИВ 31/10/19 Донаторска - 
FinSAC 

- - ПЈ Преговарање 
 

1.3.2.2  Спровођење 
информационе кампање о 
порталу  

ПКС 
 

МПРИВ 31/10/19 Донаторска - 
FinSAC 

- - ПЈ Преговарање 
 

 

 

                                                           
14 Приказују се шифре програмских активности и пројеката у програмском буџету у оквиру којих се обезбеђују средства док су у анексу 4 дати називи програмскиx 
активности и пројеката по шифрама 
15 Обезбеђење средстава за ову активност налази се у фази преговора 
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Мера 1.3.3: Унапређење оквира за примену Закона о роковима измирења обавеза у комерцијалним трансакцијама и регулаторног оквира за процену 
вредности непокретности 

Tип мере Орган одговоран 
за спровођење 
(координисање 
спровођења) 
мере 

Период 
спровођења 

Извор 
финансирања 

Процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

Веза са 
(ПА/ПЈ)16  

Потребне измене / 
доношење прописа (да-
не) У години т+1 У години т+2 

 

Регулаторна МФ / МПРИВ / 
МПРАВ 

 

Децембар 2020 
 

Донаторска 
или из кредита  

- - 
 

ПА Да  

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Јединица мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана вредност 
у години т+1 

Циљана вредност у 
последњој години АП 

Губитак предузећа услед 
ненаплативих потраживања као 
проценат од укупног прихода 
предузећа 

% European 
Payment 
Report  

2,9 2018 2,9 2,5 

Увођење обавезе да судски 
вештак који се бави проценама 
вредности непокретности мора да 
буде  лиценцирани проценитељ у 
складу са Законом о 
проценитељима вредности 
непокретности 

 
2019 

 
 

- 2018 - Предлог измена и 
допуна Закона о 
судским вештацима 
усвојен у Скупштини. 

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Укупна процењена 
финансијска средства 
по изворима у 000 дин. 

Веза са 
програмским 
буџетом (ПА/ПЈ) 

 

Статус 
обезбеђења 
средстава 

 

2019 2020   

1.3.3.1  Еx post анализа 
примене прописа 
укључујући и B2B и G2B 
трансакције 

МФ 
 

МПРИВ 31/03/20 Донаторска или 
из кредита   

- - ПЈ Преговарање 

                                                           
16 Приказују се шифре програмских активности и пројеката у програмском буџету у оквиру којих се обезбеђују средства док су у анексу 4 дати називи програмскиx 
активности и пројеката по шифрама 
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1.3.3.2  Израда измена и 
допуна Закона о роковима 
плаћања 

МФ 
 

МПРИВ 31/05/20 Донаторска или 
из кредита   

- - ПЈ Преговарање 

1.3.3.3  Спровођење 
промотивних активности 

ПКС 
 

МФ, МПРИВ 31/07/20 Донаторска или 
из кредита   

- - ПЈ Преговарање 

1.3.3.4  Увођење обавезе 
да судски вештак који се 
бави проценама 
вредности непокретности 
мора да буде  
лиценцирани проценитељ 
у складу са Законом о 
проценитељима 
вредности непокретности. 

МПРАВ 
 

- 31/12/20 - - - ПЈ - 

 

 

Л Е Г Е Н Д А  

  

Министарство финансија  МФ  

Министарство привреде МПРИВ 

Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ 

Министарство правде МПРАВ 

Међународна финансијска корпорација / Групација Светске банке IFC / WB 

Good Governance Project  GGF 

Европска банка за обнову и развој  EBRD 

Агенција за осигурање депозита АОД 

Агенција за привредне регистре АПР 

Привредна комора Србије ПКС 

Агенција за осигурање и финансирање извоза  АОФИ 

Савез рачуновођа и ревизора Србије СРРС 

Меморандум о сарадњи закључен између МФ, АОД, Фонда за развој, Банке Поштанска 
штедионица, и АОФИ 

Меморандум о сарадњи (МоС) 
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АОД, АОФИ, Фонд за развој и банке у стечају заједно Државни повериоци 

  

 


