AГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ
СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

ФИНАНСИЈ СКИ ПЛАН ЗА 2011. ГОДИНУ

Оснивање и делатност агенције

Агенција за лиценцирање стечајних управника (у даљем тексту: Агенција)
као правно лице основана је Законом о Агенцији за лиценцирање стечајних
управника («Службени гласник РС», бр. 84/04, 104/09) којим је регулисан делокруг
и начин рада Агенције.
На рад Агенције која је основана посебним законом примењују се и
одређене одредбе Закона о јавним агенцијама («Службени гласник РС», бр. 18/05).
Органи Агенције су у складу са Законом и Статутом Агенције, Управни
одбор и Директор Агенције.
Седиште Агенције је у Београду, Република Србија на адреси: Kнеза
Михаила број 13, 11000 Београд
Шифра делатности: 074140
Матични број: 17599488
ПИБ: 103762410
Агенција у складу
Законом о Агенцији за лиценцирање стечајних
управника ( Сл. Гласник РС бр. 84/04 и 104/09) и другим прописима којима се
уређује стечај, обавља стручне и регулаторне послове, и то:
1) издаје и обнавља лиценцу за обављање послова стечајног управника;
2) врши стручни надзор над радом стечајног управника (у даљем тексту
стручни надзор), одузима лиценцу за обављање послова стечајног управника и
изриче друге мере прописане овим законом и законом којим се уређује стечај;
3) издаје обавезујућа упутства стечајним управницима када је то потребно
ради уједначавања примене прописа којима се уређује стечај;
4) води именик стечајних управника;
5) припрема предлог националних стандарда за управљање стечајном масом
и предлог кодекса етике стечајних управника;
Поред ових послова из става 1. члана 3. Закона о Агенцији за лиценцирање
стечајних управника, Агенција :
1) организује и спроводи полагање стручног испита за добијање лиценце за
обављање послова стечајног управника;
2) прати примену прописа којима се уређује стечај;
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3) прикупља и обрађује податке од значаја за спровођење стечајног
поступка,
4) обавља и друге послове ради унапређења и развоја професије стечајног
управника;
5) обавља друге послове, у скаду са прописима којима се уређује стечај и са
статутом агенције.
Пословe из става 1. тачка 1), 2) и 4) и става 2. тачка 1) овог члана Агенција
обавља као поверене послове.
Средства за оснивање и рад Агенције обезбеђена су из буџета Републике
Србије, донација и прихода које је остварила обављањем послова из своје
надлежности.

Правни основ
Правни основ за састављање финансијског плана Агенције, усвајање истог
од стране Управног одбора Агенције (у даљем тексту: Управни одбор) и
подношење Влади као оснивачу на сагласност садржан је у одредби става 1. члана
45. Закона о јавним агенцијама («Службени гласник РС», бр. 18/05 и 81/05). Према
овој одредби, Управни одбор Агенције усвaја и до 15. децембра текуће године
подноси Финансијски план оснивачу на сагласност.

Основне одредбе
Приликом пројектовања Финансијског плана за 2011. годину Агенције за
лиценцирање стечајних управника (у даљем тексту: Агенције) пошло се од
активности и задатака који проистичу из Закона о јавним агенцијама и Закона о
Агенцији за лиценцирање стечајних управника (у даљем тексту: Закона). Овај План
садржи преглед процењених расхода Агенције у висини од 110.361.708 динара
потребних за њено несметано функционисање у наредној години, који су на нивоу
процењених за 2010. годину као и прихода који се остварују обављањем послова
из своје надлежности у висини од 111.816.663 динара, а за које очекујемо да ће
бити за 0,5% већи од остварених у 2010. години.
Планиран добитак износи 1.454.955 динара и нећемо потраживати средства
из буџета Републике Србије.
Финансијски план за 2011. годину усаглашен је са Законом о рачуноводству
и ревизији («Сл.гласник РС», бр. 46/2006, 104/ 2009).

Текући приходи
Приходи Агенције, сходно Закону, у висини од 111.816.663 динара
обезбедиће се обављањем послова из своје надлежности тј. остваривањем накнаде

2

по „Тарифи о одређивању цена услуга које пружа Агенција за лиценцирање
стечајних управника“, коју је донео Управни одбор Агенције 26.07.2010. године , а
на коју је Влада Републике Србије дала сагласност на седници од 29.07.2010.
године. Тарифа је објављена у „Службеном гласнику РС“ бр. 54/10, дана
04.08.2010. године, а ступила је на снагу 05.08.2010. године.
По Финансијском извештају за 2009. годину Агенција је остварила губитак у
висини од 5.372.494 динара и исти је покривен из нераспоређене добити из ранијег
периода. Процењујемо да ће по Финансијком извештају за 2010. годину Агенција
пословати са добитком од око 500.000 динара.

Текући расходи
512  Остали утрошени материјал (режије), Финансијским планом је на
овој позицији предвиђено 2.000.000 динара. Овај износ добијен је на основу
количина материјала (канцеларијског материјала, материјала за домаћинство,
материјала за полагање стручног испита за стечајне управнике, стручне литературе
и друго) које треба набавити у наредној години и њихових просечних цена.
513  гориво и енергију Планирамо да ови трошкови износе 1.050.000
динара. Поседујемо два возила за потребе Агенције и теренског надзора
супервизора , односно , обиласка стечајних управника.
520  т рошкови зарада и накнада зарада износе 46.652.000 динара и
представљају формирана средства за 28 запослених радника. У 2010. години
укупне планиране зараде за 33 запослена (32 стално запослених и директор
запослен на одређено време) су износиле 56.982.850 динара, међутим тај износ није
остварен и постигнута је уштеда од око 9%, односно утрошено је 51.611.699
динара. Сходно Одлуци Владе Републике Србије од 16.09.2010. године о измени
Одлуке о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним
агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, Агенцији је одређен
максималан број стално запослених 27 тако да је петоро запослених проглашено
технолошким вишком којима 31.12.2010. године престаје радни однос у Агенцији.
Планирајући трошкове за зараде у 2011. години процењени износ за ове намене из
2010. године је умањен за укупне годишње зараде петоро људи који су проглашени
технолошким вишком, а потом увећан за проценат дозвољеног одмрзавања зарада у
јавном сектору датих у Меморандуму о економској политици за 2011. годину и
Закону о буџету за 2011. годину. Услед промене структуре школске спреме у
укупном броју запослених, односно већег учешћа високе стручне спреме у
предходној години, као и усклађивања зарада са горе наведеним препорукама,
просечна зарада по раднику неће се повећати и остаће приближно 138.000 динара
у бруто износу у 2011. години. Распон зарада у 2011. години износиће од 53.700
динара бруто на месечном нивоу за радно место кафе куварица до 282.490 динара
бруто за радно место директора Агенције док је 2010. године распон зарада био од
47.662 динара бруто до 259.200 динара бруто. ( Табеле 1, 2, 4 и 5). Из напред
наведеног следи да ће Агенција у 2011. години имати 27 запослених на неодређено
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време и директор који са Агенцијом има закључен Уговор о раду на одређено
време док траје функција на коју га је именовала Влада. По структури школске
спреме запослених, планирано је да буда 14 са в с с, 3 са вшс, 8 са с с с, 1 вкв и 1
нк.
522  Трошкови накнада по уговору о делу где подразумевамо услуге
превођења, дактило испомоћ код испита, ангажовање представника за медије
износе 2.000.000 динара. Потписан је Уговор о делу за ПР послове у висини
1.570.000 бруто. Новим Законом о стечају и Законом о Агенцији за лиценцирање
стечајних управника, подразумева се обавеза Агенције да транспарентно и
квалитетно информише јавност о свом раду како путем сајта , тако и путем разних
конференција за штампу и медијских наступа. С обзиром да у Правилнику о
унутрашњој систематизацији и организацији радних места немамо предвиђено
радно место за односе са јавношћу, били смо принуђени да склопимо Уговор о делу
са особом која ће на адекватан начин презентирати јавности наше
активности.Такође имамо потребу за Уговорима о делу у случајевима ангажовања
инструктора за ЕРС обуку. Из наведених разлога ови трошкови планирани су 9%
више од процењених за 2010. годину.
523  т рошкови накнада по ауторским уговорима (стручних тумачења
прописа, учешћа у изради стечајног информатора) за које је опредељено 500.000
динара и овај износ је мањи од планираног у предходној години за 50%.
524  т рошкови накнада по уговорима о привременим и повременим
пословима износе 700.000 динара из разлога већ наведених око опслуживања ЕРС
система и послова преузетих од USAIDа. Ови послови захтевају ангажовање лица
различитих стручних и техничко технолошких профила , какве ми немамо у
радном односу у Агенцији и ти послови су периодичног карактера што је за 23%
мање од планираних у 2010. години.
525  трошкови нак нада физичким лицима по основу остварених
уговора (комисија за полагање стручног испита за стечајне управнике и
дисциплинско веће) ће износити 1.500.000 динара.
526  Накнада члановима Управног одбора у 2011. години, планирана је у
висини 3.619.860 динара бруто, односно, сходно Закључку Владе Републике Србије
05 број : 1204780/2008 од 06.11.2008. године, председник Управног одбора 54.627
динара месечно нето, а чланови по 36.418 динара нето. У 2010. години нето
накнада председника Управног одбора у просеку је износила 50.450 динара, док су
чланови Управног одбора у просеку имали нето накнаде у износу 33.600динара.
(Табела 3, 3а и 7).
529  остали лични расходи и накнаде износе 7.870.000 динара, односно
на приближном нивоу на којем процењујемо да ће бити остварени у 2010. години, а
исти су нижи од планираних у 2010. години за 14% (Табела 7). Програмом рада
Агенције за 2011. годину предвиђена је активна сарадња са Трговинским судовима,
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удружењима стечајних управника и теренска контрола рада стечајних управника.
Такође, истичемо активнију сарадњу са USAIDом, GTZом и другим невладиним и
међунардним организацијама. Учешће на годишњем конгресу INSOL Europe у
Венецији, Република Италија , Конгресу одбора приступајућих земаља INSOLa у
Талину, Естонија, годишња регионална конференција INSOL international ,
годишња скупштина IAIR, саветовањима у организацији IAIRа, сајмовима
предузетника, поставља се као императив за нашу Агенцију. Тиме се стечена знања
и искуства из области стечајне проблематике имплементирају на најбољи могући
начин у домаћим условима. Такође имамо сталног члана у Савету INSOL EUROPE
који ће присуствовати седницама тог тела. Очекујемо, да ће запослени у сектор
надзора, у сарадњи са Европском банком за реконструкцију и развој и USAIDом,
боравити на одређеним студијским путовањима. Све ове активности подразумевају
издатке за превоз, хотелски смештај и дневнице на службеном путу у износу
2.700.000 динара. За превоз, смештај и исхрану лица која нису запослена у АЛСУ,
а њихово присуство и боравак на истим је у интересу Агенције ( предавачи,
инструктори ), определили смо 1.800.000 динара. Накнаде трошкова запослених за
превоз на посао и са посла износи 1.100.000 динара. За помоћ радницима и
породици предвидели смо 500.000 динара. Давања деци запослених поводом Нове
године ( пакетићи ) су такође на овој позицији. Акти којима се регулишу права на
исплате по наведеним основама су Закон о раду (Сл. Гласник РС бр.24/05,
61/05,54/09), Уредба о накнади трошкова и одпремнина државних службеника и
намештеника (Сл. Гласник РС бр. 86/07), Општи колективни уговор, Правилник о
раду Агенције и други.
531  т рошкови транспортних услуга ( интернет, трошкови отварања и
одржавања емајл адреса за 400 стечајних управника са којима морамо бити у
редовном контакту због слања економско финансијских извештаја, телефони,
мобилни телефони, такси и др.) предвиђени су у износу 2.990.000 динара. Разлог
планирања трошкова на овом нивоу лежи у чињеници да смо преузели обавезу
плаћања трошкова интернета великог протока ( hosting ERS/RMBS system projekta
BES ), који ће износити преко 2.000.000 динара, a све у склопу пројекта USAIDa
повезивања Трговинских судова, стечајних управника, разних републичких
агенција у јединствени информациони систем.
532  трошкови услуга одржавања Због урученог отказа од стране Фонда
за развој Републике Србије, који је од пре две године постао корисник зграде у
којој су се налазиле наше пословне просторије, били смо принуђени да склопимо
Уговор о закупу пословних просторија са „ Центротекстилом“. С обзиром да су
просторије у туђем власништву и да су у договору са закуподавцем реновиране и
доведене у пристојно стање, определили смо 1.000.000 динара за одржавање
првенствено рачунарске опреме, возила и др., а наведени износ је 33% мањи од
предвиђеног Финансијским планом за 2010. годину.
533  закуп пословног простора Надлежно Министарство економије и
регионалног развоја и Дирекција за имовину нису успели да нам нађу адекватан
пословни простор у власништву државе у који би се уселили, чиме би се на трајан
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начин, након четири пута мењане локације од оснивања, решило питање пословног
простора Агенције. До коначног решења принуђени смо да за 2011. годину
планирамо средства за закуп пословног простора у Београду, као и припадајућих
режијских трошкова (струје, воде, грејања, обезбеђења...) који ће бити плаћани у
оквиру закупнине, у висини 13.300.000 динара.
На 535  трошкове рекламе и пропаганде одвојиће се 400.000 динара што
је за 71% мање него предходне године за ове намене. Посебно истичемо штампање
стечајних информатора и брошура које се деле бесплатно стечајним управницима,
а који ће истима бити од изузетне користи у обављању своје делатности. Такође,
учешће на сајмовима, где наглашавамо наше учешће на традиционалном сајму
предузетништва „ Бизнис база“, захтева израду пропагандног материјала,
публикација, проспеката и плаката који су неопходни да би се Агенција и област
којом се бави презентирали на квалитетан начин.
540  трошкови амортизације планирамо да износе 3.400.000 динара,што
је на нивоу планираних трошкова амортизације у предходној години услед набавке
и донације првенствено рачунарске опреме.
550  трошкови непроизводиних услуга ће износити 10.679.000 динара,
што је 22% више од трошкова планираних за ове намене у 2010. години. Услуге у
виду стручног образовања запослених планирамо да износе 2.111.140 динара, где
посебно истичемо информатичку обуку, разне стручне обуке запослених, стручну
литературу, котизацију за семинаре итд.
Програмом рада Агенције предвиђено је организовање традиционалног
саветовања за стечајне управнике са практичном обуком и организованим
радионицима и секцијама. На истим ће се обрађивати конкретна питања из
стечајне проблематике (месечни извештаји, ЕФИобрасци, употреба ЕРС система и
др.) за чије потребе је планирано 1.000.000 динара. Саветовање ће се организовати
у сарадњи са надлежним Министарством, Агенцијом за приватизацију – Центар за
стечај, Агенцијом за привредне регистре итд. Такође смо у прилици да крајем
године организујемо Међународну конференцију о положају стечајног управника у
оквиру међународног стечајног права, с обзиром да смо у пуноправном чланству
IAIRа, а наш представник је у Извршном одбору те организације. У овој групи
трошкова урачунали смо и проширење пословног софтвера за аналитичку
евиденцију свих података везаних за стечај и лиценциране стечајне управнике, као
и надоградња постојећег за потребе супервизије. Одржавање ЕРС система који је у
септембру месецу предат на коришћење Агенцији од стране УСАИДа, који чини
обједињен систем електронског извештавања о току и свим фазама стечајног
поступка, представља значајан трошак од око 3.000.000 динара који Агенција није
имала до ове године. Одржавање портала Агенције, који смо израдили у 2010.
години је , такође нови трошак, затим лиценце, антивирус програми итд.
планирамо да износе око 2.718.500 динара, услуге чишћења просторија 1.200.000
динара, медија клипинг 250.000 динара итд.
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551  трошкови репрезентације планирани су на нивоу од 750.000 динара
и планирани су за 50% мање у односу на остварене у предходној години. Овде су
укључени трошкови одржавања коктела за све лиценциране стечајне управнике у
Србији и судије трговинских судова, прослава поводом дана Агенције и пријем у
Палати Србија поводом додела лиценци, поклони званичницима и међународним
институцијама и услуге за госте Агенције.
554  ч ланарине међународним организацијама Као редован члан
Међунардног удружења стечајних регулатора IAIRa, међународног удружења
стечајних управника INSOL и др, у обавези смо да за потребе чланарине истима
определимо 370.140 динара.
579  издаци за хуманитарне, к ултурне и здраствено образовне
делатности У ове сврхе смо предвидели 500.000 динара. Агенција је у предходној
години у ове сврхе издвојила одређена средства и упла тила на рачун Скупштине
општине Краљево, ради санирања последица земљотреса у том крају. И у 2011.
години Агенција ће одговорити на молбе хуманитарног карактера у мери којом
располажемо.
Издаци за набавку опреме
Према одлукама Управног одбора набавку опреме у виду канцеларијског
намештаја и рачунара, ћемо финансирати из текуће амортизације.

Добитак
Из напред наведеног планирамо да ће Агенција за лиценцирање стечајних
управника у финансијском пословању у 2011. години остварити добитак у износу
од 1.454.955 динара, а у складу са Законом о Јавним агенцијама , Законом о
Агенцији за лиценцирање стечајних управника, као и осталим актима Владе
Републике Србије, Управни одбор Агенције ће одлучити о начину расподеле истог
и доставити оснивачу на сагласност.

Председник Управног одбора
Ненад Илић
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