ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
ЗА 2007. ГОДИНУ

Агенција за лиценцирање стечајних управника (у даљем тексту: АЛСУ) је током 2007.
године обављала послове дефинисане Законом о Агенцији за лиценцирање стечајних
управника, Законом о јавним агенцијама, Статутом АЛСУ и Годишњим програмом рада за
2007. годину.
Послови, који су се као континуирани садржај рада током 2007. године у АЛСУ обављали
јесу послови који произилазе из законских одредби, и то:
1) издавање, обнављање и одузимање лиценци за обављање послова стечајног
управника, у складу са законом;
2) организовање и спровођење стручног испита за стечајног управника;
3) вођење именика стечајних управника
4) надзор над радом и праћење развој професије стечајног управника;
5) праћење примене прописа којима се уређује стечајни поступак;
6) прикупљање и обрада статистичких и других података од значаја за спровођење
стечајног поступка;
7) предлагање националних стандарда за управљање стечајном масом и кодекс
етике, који се доносе у складу са законом којим се уређује стечајни поступак.
Реализација законом установљених и планским документима утврђених послова за 2007.
годину битно је измењена почев од јула 2007. године. Именовањем новог в.д. директора
(решење Владе РС од 5. јула 2007. године) и именовањем новог председника Управног
одбора АЛСУ, редефинисани су приоритети у обављању послова, утврђена нова
динамика и организација рада.
Основни разлог оваквог поступања била је потреба ажурирања послова и усмеравање
активности на оне послове за које је утврђено да се не обављају на ефикасан начин. Ти
послови су усмерени пре свега на установљење и нормативно уређење стручног надзора
над радом лиценцираних стечајних управника.

I СТРУЧНИ ИСПИТ, ЛИЦЕНЦЕ, ИМЕНИК
СТРУЧНИ ИСПИТ
Током 2007. године, у организацији АЛСУ, одржана су два испитна рока: мартовски
(24.03.2007) и новембарски (24.11.2007). На испит је изашло 202 кандидата, а испит у
целости положило 109 кандидата, што износи 53,9 %. Од овог броја:
По месту становања:
 48 или 44 % је из Београда
 61 или 56 % су из осталих градова у Србији
По занимању:
 59 или 54,2 % су дипл. економисти
 26 или 23,8 % дипл.правници
 24 или 22,0% осталих занимања
По полу:
 76 или 69,7 % је мушког пола
 33 или 30,3 % је женског пола
Укупан број кандидата који је положио испит у целости у 2005/2006 и 2007 години, износи
521.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА СТЕЧАЈНЕ УПРАВНИКЕ
За потребе одржавања стручног испита, у организацији АЛСУ и других образовних
институција, организоване су припремне наставе за едукацију стечајних управника.
Током 2007. године, организоване су три припремне наставе и то:



Правни факултет у Београду, у периоду 08.02. – 17.03.2007. године и 11.10.2007.
године – 10.11.2007. године.
Регионална привредна комора Нови Сад, од 18.05. – 29.06.2007. године.

ЛИЦЕНЦE
Полагањем испита у целости, кандидати стичу услов за добијање лиценце за обављање
послова стечајног управника.
У 2007. години, захтев за лиценцу је поднело и лиценцу добило 42 кандидата.
Како је током 2005. године, лиценцу добило 185 кандидата, током 2006 године 153
кандидата, а током 2007. године 42 кандидата, укупан број лиценцираних стечајних
управника закључно са 31.12.2007. године, износи 378, с обзиром да је у међувремену,
двоје управника брисано из именика стечајних управника због смрти, а на основу решења
директора Агенције.
ИМЕНИК СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
Агенција је по Закону о агенцији за лиценцирање стечајних управника (чл.3. став1.
тачка3), дужна да води именик стечајних управника. Именик се редовно ажурира,
уношењем података новолиценцираних управника.
Извод из наведеног именика са свим потребним подацима лиценцираних стечајних
управника, АЛСУ периодично доставља свим трговинским судовима на територији
Републике Србије. Toком 2007. године, извод из именика достављен:
• 13.02.2007. године
• 22.05.2007. године
• 18.07.2007. године
• 28.09.2007. године
• 30.11.2007. године
II НАДЗОР
АЛСУ је концепцијски и статешки изменила рад у области обављања послова
стручног надзора над радом лиценцираних стечајних управника и праћења развоја
професије стечајног управника.
Полазећи од комплетне анализе рада у области надзора над радом лиценцираних
стечајних управника В.Д. Директор АЛСУ сачинила је Извештај о стању и проблемима, са
предлогом њиховог решавања. Овај извештај достављен Министарству економије и
регионалног развоја 04.10.2007. године, а у циљу решавања уочених проблема
предузето је следеће:
1. Измењен је концепт рада и приступ надзору над радом стечајних управника, у
складу са интенцијама реформе система стечаја. Досадашњи концепт рада АЛСУ био је
фокусиран на праћење рада и поступања стечајног управника у конкретном стечајном
поступку. Целокупан систем евиденције и надзора базиран је на принципу праћења
стечајног поступка и документације која се односи на конкретног стечајног дужника, без
могућности праћења укупног рада и понашања стечајног управника. Разлози који су
указивали на неопходност измене система надзора који је установљен као надлежност
АЛСУ су следећи:

–

један од кључних елемената реформе стечајног права јесте форматирање и рад
на унапређењу професије стечајног управника и његово сврставање у корпус
привредних а не правосудних активности – рад на остварењу овог циља могућ је
једино ако се фокусира стечајнии управник као врхунски стручњак који учествује у
поступку стечаја, његови стручни квалитети и резултати које постиже;

–

да би се остварила регулаторна функција АЛСУ планирани су надзорни послови и
то тако да се детаљно опишу радње и установи механизам за мерење остварених
циљева – надзор је потребно планирати над радом стечајног управника, а не над
стечајним поступком јер тај поступак води и надзире суд;

–

потребно је установити систем праћења рада стечајних управника како би се
препознали ризични случајеви који би се приоритетно прегледали и проверавали
– овакав систем је могуће установити једино ако се фокусирају и прате конкретне
радње стечајног управника у свим стечајним поступцима у којима је ангажован и
то праћењем изабраних параметара;

–

примена санкција у поступку надзора над радом стечајног управника – потребно је
сачинити процедуре за спровођење формалних и неформалних истражних радњи,
дефинисати приоритете приликом провере рада стечајног управника на терену а
не само преко писаних извештаја које доставља, успоставити ефикасан систем
изрицања санкција

–

успостављање формалних процедура за обраду притужби на рад стечајних
управника и то тако да се анализира укупан рад стечајног управника а не само рад
у предмету на који се притужба односи,

–

спровођење редовних прегледа или посета стечајним управницима на терену –
овакви прегледи су неопходни како би се утврдило да ли стечајни управници воде
своје канцеларије у складу са стандардима и Кодексом етике. На овај начин ће се
створити права слика о раду стечајног управника као професионалног учесника у
поступку стечаја.

2. Организовано је прикупљање података о стању стечајних поступака на територији
Републике Србије. Постојећи систем обавештавања о стечајним поступцима путем
достављених решења о покретању стечајног поступка и увидом у «Службени гласник
РС» није давао реалну слику стања, броја и структуре стечајних поступака. Трговински
судови на територији Републике Србије доставили су, на захтев АЛСУ, током месеца
октобра 2007. године, спискове који су садржали податке о предметима који су покренути
по Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији и о предметима који су
покренути по Закону о стечајном поступку. Ови спискови садрже детаљан приказ
предмета – број предмета, назив стечајног дужника, име председника стечајног већа,
датум покретања стечајног поступка, датум закључења односно обуставе поступка, име
стечајног судије, именоване и разрешене стечајне управнике.
Помоћу овако прикупљених података АЛСУ је организовала појединачну проверу свих
предмета за које је имала сазнања, те су кориговани подаци и створена реална основа за
израду веродостојне базе података о стечајним поступцима. Паралелно са овим
информацијама, АЛСУ упоређује и прати стање у поступцима стечаја и ажурним
извештавањем Трговинског суда у Београду који доставља, у електронском облику
извештаје о датуму рочишта, врсти рочишта, начину и датуму решавања стечајног
предмета.
Захваљујући одличној сарадњи Трговинских судова са АЛСУ, АЛСУ је по први пут стекла
комплетан увид у стање стечајних поступака и ангажовање лиценцираних стечајних

управника на целој територији Републике Србије што је било веома битно за
успостављање нове организације надзора над радом лиценцираних стечајних управника.
Конкретно, стање стечајних поступака, укупан број предмета о којима АЛСУ води
евиденцију од оснивања ( 24.02.2005. године), и ангажованих стечајних управника у 2007.
години, се приказују у табели:
Укупан број предмета који се воде у СР Србији по
старом и новом Закону ( податак из извештаја ТС
Србије доспелих у АЛСУ у октобру 2007 )

867

Предмети које води Агенција за приватизацију

313

Предмети које воде физичка лица (ст. уптавници)

350

Укупно активних предмета

663

Закључени предмети
решење
Архивирани предмета

који

чекају

правноснажно

156
359

Укупан број предмета које води АЛСУ

1187

Укупно лиценцираних управника

378

Укупно ангажовано лиценцираних управника у АПЦС

166

Укупно ангажованих
осталим предметима

лиценцираних

управника

у

Нелиценцирани управници ангажовани
у АПЦС ( руководиоци и повереници)

Нелиценцирани управници ангажовани
У осталим предметима
Од укупног броја лиценцираних стечајних управника,
њих 378 укупно је у предметима појединачно или
преко АПЦС ангажовано

174
Положили
немају
лиценцу
Нису
положили
УКУПНО

5
13
18
0

238

3. У циљу боље организације службе надзора, АЛСУ је у сарадњи са USAID / Booz Allen
Hamilton започела конкретне активности на спровођењу дела Пројеката за унапређење
стечајног и извршног поступка. Конкретно рад на овом пројекту подразумева
успостављање комплетног информационог система за стечајне управнике и АЛСУ.
Како се успостављање овог информационог система очекује крајем 2008. године, током
2007.године, АЛСУ је предузела активности на изградњи сопственог информационог
система
дефинисањем
основних
елемената
новог
програма
и
његовом
имплементацијом. Овај програм је компатибилан са новим информационим системом

који успоставља USAID / Booz Allen Hamilton, и по први пут АЛСУ је у могућности да све
податке из месечних извештаја унесе у базу података и контролу врши електронским
путем. Ручним, непосредним уносом 10.036 месечних извештаја који су достављали
стечајни управници у писаном облику од 2005. године, ови извештаји ажурирани су почев
од октобра 2007. године, и представљају основ за квалитетну контролу рада стечајних
управника. Такође су сачињени и 1599 исправки месечних извештаја у свим
случајевима где су уочерни недостаци у попуњавању истих. На овај начин служба
надзора АЛСУ први пут је стекла целовиту информацију о финансијским показатељима
за сваки поступак стечаја о раду стечајних управника. У оквиру ове фазе изградње
сопственог информационог система дефинисане су врсте извештаја и битни подаци који
се односе на стечајне управнике и стечајне поступке. Још увек су паралелно уношени
подаци у постојећи апликативни програм до израде коначне верзије новог софтвера.
4. АЛСУ је крајем 2007. године, прецизније у периоду новембар-децембар 2007.,
организовала састанке у седиштима свих 16 Трговинских судова на територији
Републке Србије. У раду састанака учествовали су, поред представника АЛСУ,
председници и судије трговинских судова, представници АПЦС и лиценцирани стечајни
управници које ти судови ангажују. Основни циљ састанака био је успостављање
непосредног контакта и стицање непосредног увида у проблеме са којима се сусрећу
учесници у стечајном поступку.
Овај циљ је реализован кроз унапред дефинисане и пажљиво изабране теме разговора
које су се односиле на следеће:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

објашњење сврхе организовања свих састанака
анализу степена ангажовања стечајних управника, указивање на проблем
неангажовања појединих лиценцираних стечајних управника и покушај
превазилажења овог проблема
анализу проблема и потребе сачињавања плана трошкова стечајног поступка и
уједначавања праксе
проблем дуготрајних стечајних поступака (могућност стављања у приоритет
решавања судских спорова везаних за стечајне дужнике)
обрачун награде стечајном управнику
обрачун и поступање по Тарифи (3% и 1%)
самосталност стечајних управника приликом доношења одлука на које су изричито
Законом овлашћени
ажурност и тачност приликом достављања месечних извештаја
достављање остале документације и случајеви недостављања АЛСУ било какве
документације
притужбе на рад стечајних управника
изјашњење стечајних управника о проблемима које имају
запажања стечајних судија о раду стечајних управника (проблеми)
обавештење о новом информационом систему
обавештење о новим видовима едукације стечајних управника у циљу развоја
професије стечајних управника

На овим састанцима свим стечајним управницима и судијама подељени
стандардизовани обрасци за поступање стечајних управника нарезани на cd.

су

5. У 2007. години поднето је 57 притужби на рад лиценцираних стечаних управника.
Сектор супервизије АЛСУ је све притужбе прегледао и спровео иницијално
испитивање њихове основаности, као прву радњу приликом пријема притужбе. Сви
поступци испитивања основаности приспелих притужби нису окончани али су свим
стечајним управницима оне достављене на изјашњење и подносиоци притужби су
углавном обавештени о фази у којој се поступак налази.

Током рада на испитивању основаности притужби на рад стечајних управника, у већини
случајева не постоје индиције да је стечајном управнику потребно одузети лиценцу али
да његово понашање захтева предузимање других, блажих мера. Ова појава указала је
на немогућност квалитетног и ефикасног обављања комплетног надзора над радом
стечајних управника који резултира изрицањем одређених санкција јер нису предвиђене
позитивним прописима.
АЛСУ је, након комплетне анализе позитивних прописа, у сарадњи са међународним
организацијама (USAID-BES i EBRD) сачинила радни текст измена и допуна Закона о
АЛСУ и Правилника о надзору над радом стечајних управника. Наведено је
достављено на разматрање и одлучивање Министарству економије и регионалног
развоја, уз детаљно образложење.
Основни циљ јесте да се омогући АЛСУ да за поступање стечајних управника које није у
складу са законом, националним стандардима и Кодексом етике, изриче и друге мере
осим одузимања лиценце (опомена, јавна опомена, суспензија лиценце и сл).
III ПОСЛОВИ СЕКТОРА ФИНАНСИЈА
У области финасијског сектора АЛСУ у 2007. години обављени су следећи ванредни
послови:
1. Прибављен је писмени став Министарства финансија, којим се констатује, да се
приходи које Агенција остварује ( по основу обављања послова од општег
интереса из своје надлежности), од накнада наплаћених на име услуга које
Агенција пружа и накнаде за трошкове полагања стручног испита за стечајне
управнике, не сматрају приходима оствареним на тржишту и не опорезују се у
складу са Законом и самим тим АЛСУ није обвезник пореза на добит предузећа.
2. Добијена је потврда Пореске управе о брисању АЛСУ из евиденције обвезника
ПДВ-а, јер приходи које остварује Агенција, мимо оних по основу обављања
послова од општег интереса из своје надлежности, не прелазе 2.000.000 динара.
3. Предат је и усвојен Годишњи Финансијски извештај за 2006. годину Народној
Банци Србије и оснивачу.
4. Поступајући по налогу директора АЛСУ организована је и спроведена интерна
ревизија интерне аналитичке евиденције свих уплата и задужења стечајних
дужника по Тарифи о одређивању цене услуга које пружа АЛСУ, почев од
02.09.2005. године, а према подацима из достављених месечних извештаја о раду
стечајних управника.
5. Сачињен је и усвојен, од стране Управног одбора, Финансијски план за 2008.
годину и на исти је Влада РС дала сагласност.
IV СТАТИСТИКА
АЛСУ је континуирано организовала прикупљање и обраду статистичких података у
вези стечаја ( колико се стечајних поступака води у Србији по старом закону и колико их
је настављено по новом, колико се стечајних поступака води по новом закону, колико
има стечајних дужника где је већински државни и друштвени капитал, а колико осталих, у
којој фази се налази сваки стечајни поступак и када је окончан ).

Током 2007. године Трговински суд у Београду континуирано је, у електронском облику
достављао податке о стечајним поступцима на територији Републике Србији.
V СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
Током 2007. године Управни одбор је одржао 8 седница то:
XXII СЕДНИЦА одржана 24.01.2007. године
– Донета је одлука о
усвајању Плана набавки за 2007. годину, бр.25 од
12.01.2007. године
– Донета је одлука о усвајању извештаја пописне комисије о попису за 2006. годину
XXIII СЕДНИЦА одржана 22.02.2007. године
– Донета је одлука о усвајању Финансијског извештаја Агенције за лиценцирање
стечајних управника за 2006. годину
– Донета је одлука оусвајању Годишњег извештаја о раду за 2006
XXIV СЕДНИЦА одржана 26. и 27.06.2007. године
– Донета је одлука о усвајању Одлуке о предлогу за покретање поступка за
разрешење Јована Јовановића дужности директора Агенције за лиценцирање
стечајних управника
– Донета је одлука о усвајању Одлуке о предлогу за именовање Весне Гаћеше за
вршиоца дужности директора Агенције за лиценцирање стечајних управника на
период од шест месеци
XXV СЕДНИЦА одржана 22.10.2007. године
– Донета је Одлука о изменама и допунама правилника о раду
– Донета је одлука о Изменама и допунама Плана набавки за 2007. годину
– Одлучено је о Листи категорија регистратурског материјала са роковима чувања
XXVI СЕДНИЦА одржана 08.11.2007. године
– Донета је Одлука о покретању изборног поступка за имењовање директора
Агенције за лиценцирање стечајних управника, објављивањем јавног конкурса у
,,Службеном гласнику Републике Србије,, бр.105, дана 13.11.2007. године, и
дневном листу ,,Политика,, дана13.11.2007. године
– Донета је одлука о одређивању мерила за утврђивање стручне оспосебљености
кандидата у поступку именовања директора Агенције
XXVII СЕДНИЦА одржана 30.11.2007. године
– Изборни поступак за именовање директора Aгенције за лиценцирање стечајних
управника
– Утврђивање стручне оспособљености кандидата у поступку именовања директора
Агенције
XXVIII СЕДНИЦА одржана 03.12.2007. године
– Донета је одлука о листи кандидата за именовање директора Агенције за
лиценцирање стечајних управник и достављена Влади на усвајање .
– Решењем о именовању Владе Републике Србије 24 бр.119 – 8399/2007 од 13.
децембра Весна Гаћеша именована за директора Агенције
XXIX СЕДНИЦА одржана 10.12.2007. године
– Донета је одлука о прерасподели средстава у оквиру Финансијског плана за 2007.
годину Агенције за лиценцирање стечајних управника

–
–

Одлука о усвајању финансијског плана за 2008. годину
Донета је одлука о усвајању Годишњег програма рада Агенције за лиценцирање
стечајних управника за 2008 годину

•

Телефонским изјашњавањем донета Одлука о образовању Комисије за попис
имовине и обавеза

VI НОРМАТИВА АЛСУ
Органи управљања АЛСУ, током 2007. године, усвојили су следећа акта:
1. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;
2. Правилник о изменама и допунама Правилника о раду,
3. Листа регистратурског материјала са роковима чувања,
На основу анализе стања и уочених проблема, Министарству економије и регионалног
развоја достављени су радни текстови Измена и допуна Закона о агенцији за
лиценцирање стечајних управника, Правилник о вршењу надзора над радом стечајних
управника сачињен у складу са предложеним Изменама и допунама Закона о АЛСУ.
У поступку израде новог правилника којима се одређује награда за рад стечајног
управника АЛСУ је доставила 3 пута сугестије, мишљење и конкретне предлоге за
измену радног текста Министарству економије и регионалног развоја.
VII СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У АЛСУ
УЧЕШЋЕ У РАДУ СЕМИНАРА У СРБИЈИ

У циљу промовисања и унапређења
професије стечајног управника, праћења
стандардизације неопходних услова и критеријума за њено обављање, обезбеђења
вишег професионалног квалитета и већег степена одговорности у раду стечајног
управника, представници АЛСУ су присуствовали стручним семинарима и то:
1. Четвртом традиционалном саветовању правосуђа „Вршац 2007“ од 27.–30.03.2007.
године. Тема саветовања била је : „Стечај и приватизација“.
2. XVI Конгресу правника у привреди Србије у Врњачкој Бањи у периоду од 15- 18
маја, на тему „Право и заштита инвеститора“.
3. XV Саветовање судија Трговинских судова Републике Србије у Доњем Милановцу,
у периоду од 16. до 19. септембра 2007.године
4. Саветовање у организацији Врховног суда Србије у Врњачкој Бањи од 0912.10.2007. године
5. Копаоничка школа природног права на Копаонику од 12-17-12-2007. године
МЕЂУНАРОДНИ СЕМИНАРИ – КОНФЕРЕНЦИЈЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ АЛСУ

-

-

Трећа Конференције Одбора приступајућих земаља ИНСОЛ Еуропе 2007 у
Београду, где су се АЛСУ и највеће удружење стечајних управника у Европи Insol
Europa појавили као суорганизатори овог скупа који је по први пут одржан у
региону Југоисточне Европе и то 11. и 12. маја 2007. године у Сава Центру у
Београду. Тема Конференције је била „Несолвентност, реструктурирање и
неуспеле инвестиције у Источној Европи Актуелна питања & Панел дискусије.“
У сарадњи са АЛСУ, 10. маја 2007. године, у Сава Центру у Београду, одржана је
Четврта стечајна радионица међународног удружења стечајних регулатора IAIR.
Србија је прва држава Централне Европе и Балкана која је постала члан ИАИР-а

-

глобалне организација државних тела, министарстава, агенција и јавних органа,
надлежних за политику и законодавство у области несолвентности.
Учешће АЛСУ на Годишњој скупштини и Конференцији ИАИР – Бангкок од 02.05.09.2007. године, са израдом годишњег извештаја о раду АЛСУ
Учешће АЛСУ на Годишњој скупштини ИНСОЛ Еуропе – Монако од 11. –
14.10.2007. године,
Учешће АЛСУ на VI Међународном сајму предузетништва « Бизнис база « Београд, од 27.11.-29.11.2007. године, са израдом информатора о АЛСУ и
стечајном поступку
Учешће АЛСУ на студијском боравку у организацији USAID – Лондон од 01.08.12.2007. године
У оквиру подршке GTZ пројекта «Стручно усавршавање лиценцираних
стечајних управника, учешће АЛСУ на семинару одржаном у Београду, у
хотелу «Палас» 17. и 18.12.2007. године.

VIII РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ – МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
1. АЛСУ је током 2007. године активно укључена у реализиацију BES - Пројеката за
унапређење стечајног и извршног поступка чији је носилац међународна асоцијација
USAID / Booz Allen Hamilton и односи се, на унапређење рада стечајних управника и
АЛСУ, као регулаторног тела. Основ овог пројекта представља израда новог
информационог система за стечајне управнике и АЛСУ , а у циљу његовог спровођења
већ је дефинисана прва фаза израде новог апликативног програма.
2. АЛСУ се активно укључила у рад GTZ -Програма техничке помоћи Агенцији за
приватизацију, на реализацији пројекта под именом Стручно усавршавање
лиценцираних стечајних управника. АЛСУ и GTZ су организовале обуку-семинар 17. и
18. децембра 2007.године, за стечајне управнике у циљу подизања нивоа знања
неопходних за успешно обављање ове делатности.
IX ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
-Током 2007. године, АЛСУ је издала два броја часописа „СТЕЧАЈНИ ИНФОРМАТОР“
бр. 4 и бр.5. Овај часопис је достављен свим лиценцираним стечајним управницима.
Идеја је да овај часопис допринесе развоју професије стечајног управника тако што ће
се сви заинтересовани укључити у расправу о актуелним питањима из области стечаја.
АЛСУ је позвала све лиценциране стечајне управнике да својим конструктивним
предлозима, обрадом актуелних питања из области стечаја, разним занимљивостима из
праксе учествују у креирању нaредних бројева „Стечајног информатора“.
-Са Конференције одбора приступајућих земаља INSOL Europe издат је зборник
радова на српском и енглеском језику. Овај зборник обухвата реферате поднете на
Конференцији која је одржана у Београду 11-12. маја 2007. године.
X ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ДРУГИ ОПШТИ ПОСЛОВИ
У складу са планом јавних набавки за 2007. годину који је у оквиру Финансијског плана
усвојио Управни одбор почетком године, поступајући по актуелним захтевима надлежних
служби и уз сагласност директора, спроведено је укупно 20 поступака јавних набавки по
одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 39/02, 43/03, 55/04).
Све јавне набаве су набавке мале вредности, односно набавке чија је процењена и
реализована вредност појединачно на годишњем нивоу мања од 2.500.000,00 динара и
које су спроведене у складу са Правилником о јавним набавкама мале вредности АЛСУ.

Од наведених набавки у поступку са погађењем без претходног објављивања уз
сагласност Управе за јавне набавке додељено је 5 Уговора . Треба напоменути да ни све
планиране набавке у претходној години нису реализоване.
Сви уобичајени општи послови обављани су током извештајног периода у сврху
обезбеђења адекватних техничких и радних услова за запослене, заштите Законом и
општим актима гарантованих права и обавеза запослених и са циљем стварања радног
окружења које ће високим техничким, естетским и етичким стандардима кроз
установљене процедуре рада и понашања, омогућити постизање што бољих резултата
Агенције. Уз поштовање јасне хијерархијске линије односа координације и субординације,
кроз однос сарадње створени су услови за рад у атмосфери пуног поверења и старања о
појединачним интересима и склоностима сваког од запослених.
XI ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
Агенција је током 2007. године, редовно обавештавала стечајне управнике о свим
важним догађањима везаним за рад Агенције, као и професију стечајног управника.
Предузете су активности на прикупљању сугестија и предлога стечајних управника који
би помогли унапређењу рада Агенције и омогућили да се на што бољи начин осмисле
едукативни програми за стечајне управнике. Стечајни управници
су редовно
обавештавани и позивани да у што већем броју узму учешће на разним стручним
саветовањима у циљу сталног усавршавања и праћења развоја стечајне материје.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Марта месеца 2007 године, свим стечајним управницима отворене е-мејл адресе.
Стечајни управници су 13.04.2007. године, обавештени о одржавању Треће
конференције одбора приступајућих земаља INSOL Europe
15.06.2007. године, упућен допис стечајним управницима са позивом за чланство у
ИНСОЛ ЕУРОПЕ организацији.
20.07.2007. године, упућено обавештење стечајним управницима о промени
директора Агенције.
Стечајни управници позвани да дају своје предлоге, сугестије, примедбе у
погледу рада Агенције и унапређења професије стечајног управника.
15.08.2007. године, стечајни управници обавештени писменим и електронским
путем, о одржавању XV саветовањa трговинских судова у Лепенском виру са
позивом за учешће.
20.08.2007. године, стечајни управници обавештени писменим и електронским
путем, о поступку регистрације промена привредних субјеката, у складу са
дописом АПР од 06.08.2007. године.
21.09.2007. године, у Палати Србије, организован свечани коктел стечајних
управника поводом двогодишњице доделе прве лиценце
29.10.2007. године, упућена анкета стечајним управницима са предлогом
едукативних програма и других врста обука за стечајне управнике.
19.11.2007. године, обавештење стечајним управницима о VI Meђународном сајму
предузетништва « Бизнис база» у периоду 27.11. – 29.11. 2007. године.
Током новембра и децембра месеца, стечајни управници обавештавани о
обиласку трговинских судова у Србији.
06.12.2007. године, обавештење стечајним управницима о саветовању стечајних
управника на Златибору у организацији АЛСУ у периоду 0д 02.03.-05.03.2008.
године, са позивом за достављање предлога тема и питања.
07.12.2007. године, у просторијама Агенције, одржан састанак чланова ИНСОЛ
организације.

–

17. и 18.12.2007. године, у хотелу Палас одржан семинар под називом
«Стручно усавршавање стечајних управника», коме је присуствовало 10
лиценцираних управника, чије учешће је финансијски подржала Агенција.

Председник УО
Миодраг Петровић

