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На основу члана 42. Закона о јавним агенцијама ("Службени гласник РС", 
бр. 18/05, 81/05 - исправка и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади ("Службепн1- ~ _ l)/ 
гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16111, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 1. о-~ 
44/14 и 30/18 - др. закон), 

Влада доноси 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА 

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

1 

Даје се сагласност на Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних 

управника за 2021. годину, који је донео Управни одбор Агенције за лиценцирање 
стечајних управника, на седници од 11 . децембра 2020. године. 

п 

Ово решење објавити у "Службеном гласнику Републике Србије". 

05 Број: 400-469/2021 
У Београду, 21. јануара 2021. године 

ВЛАДА 

Тачност преписа оверава 

ЗАМЕНИК 

ГЕНЕРАЛ~ОГСЕКРЕТАРА .d 
iмэра C-rojчewtЪ -

ПРЕДСЕДНИК 

Ана Брнабић, с.р. 
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На основу чл. 42. и 45. Закона о јавним агенцијама ("СЛужбени ГЛасник 
РС", бр. 18/05 и 81/05 - исправка и 47/2018) и члана 8. став З. тачка 2) Закона о 
Агенцији за лиценцирање стечајних управника ("Службени гласник РС", бр. 

84/04, 104/09 и 89/15), Управни одбор Агенције за лиценцирање стечаЈних 
управника, дана 11 . децембра 2020. године, доноси 

ОДЛУКУ 

о усвајању Финансијског плана 

Аrенције за лиценцирање стечајних управника 

за 2021. годину 

1. Усваја се Финансијски план Агенције за лиценцирање стечаЈНИХ 

управника за 2021. годину. 

2. Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 

2021. годину, саставни је део ове одлуке. 

З. Ова одлука се сматра донетом када на њу да сагласност Влада. 

Агенција за лиuеiШИрање стечајних уnравника 

Теразије 23; тел: 7156 189; e-mai\: office@alsu.gov.rs 



Република Србија 

АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ 

СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ 

СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

Београд, l l. децембар 2020. године 



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

АГЕНЦИЈЕ ЗА ШЩЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

Основни подаци 

1. Увод 

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 и 89/15), којим 
је регулисан делокруг и начин рада Агенције. 

На рад Агенције примењују се и одређене одредбе Закона о јавним 
агенцијама ("Службени гласник РС", бр. 18/05 и 81/05- исправка и 47/18). 

Седиште Агенције Теразије број 23, 11 000 Београд 

Шифра делатности 7022 

Матични број 17599488 

ПИБ 103762410 

2. Организациона структура 
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕIЩИР АЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

3. Органи Агенције 

Органи Агенције су управни одбор и директор. 

Управни одбор чине председник и четири члана, које именује и разрешава 

Влада РС, на предлог министра надлежноr за послове привреде. Мандат 

председника и чланова управног одбора траје пет година. Управни одбор усваја 

Годишњи програм рада и Финансијски план Агенције, извештаје које Агенција 

подноси оснивачу, доноси прописе и друге опште акте Агенције, изузев 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, 

усмерава рад директора и издаЈе му упутства за рад. 

Директор Агенције је одговоран за законитост рада Агенције. Он заступа 

и представља Агенцију, руководи радом и пословаљем Агенције, предлаже и 

организује припрему аката које доноси Управни одбор, доноси појединачне акте 
Агенције, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у 

Агенцији, припрема и спроводи одлуке управног одбора и врши друге послове 

одређене законом. 

4. Делатност Агенције 

Агенција у складу са чланом З. став 1. Закона о Агенцији за лиценцирање 
стечајних управника (у даљем тексту: Закона) обавља стручне и регулаторне 

послове, и то: 

1) издаје и обнавља лиценцу за обављаље послова стечајноr 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; 
З) 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 управљаље стечаЈНОМ 

масом и предлог кодекса етике стечаЈНИХ управника; 

6) послове стечајног управника , у складу са законом који уређује стечај: 

Поред ових послова Агенција : 
1) организује и спроводи полагаље стручног испита за добијаље лиценце 

за обављаље послова стечајног управника; 

2) прати примену прописа којима се уређује стечај; 
З) прикупља и обрађује податке од значаја за спровођење стечајног 

поступка, 

4) обавља и друге послове ради унапређеља и развоја професије стечајног 

управника; 

2 



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕIЩИР АЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

5) обавља друге послове, у скаду са прописима којима се уређује стечај и 
са статутом Агенције. 

Послове из члана 3. став 1. тачка 1), 2), 4) и 6) и став 2. тачка 1) Закона, 
Агенција обавља као поверене послове. 

Послове стечајног управника Агенција обавља у стечајним поступцима 

који се спроводе над правним лицима која су у већинском јавним или 
друштвеним капиталом, као и у поступцима када се током поступка стечаја 

промени власничка структура стечајног дужника тако да стечајни дужник 

постане правно лице са већинским јавним капиталом, у складу са законом којим 

се уређује стечај. 

5. Финансирање Агенције 

Агенција средства за рад обезбеђује искључиво из прихода које оствари 

обављањем послова из своје надлежности по основу награде стечајног управника 

које Агенција обавља у стечајним поступцима који се спроводе над правним 

лицима која су у већинском јавним или друштвеним капиталом и остваривањем 

накнаде по " Тарифи о ценама за послове из надлежности Агенције за 
лиценцирање стечајнuх управника ", као и донација, прилога и спонзорстава 

домаћих и страних правних и физичких лица. 

Финансијски план Агенције садржи преглед процењених прихода који се 

остварују обављањем послова из своје надлежности и расхода потребних за њено 

несметано функционисаље у наредној години. 

Приликом пројектоваља Финансијског плана Агенције за 2021. годину, 
пошло се од активности и задатака који проистичу из Закона о јавним агенцијама 

и Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника. 

У табели која је саставни део Финансијског плана дат је упоредни приказ: 

оствареног по Финансијском извештају за 2019. годину, процељеног оствареља 
Финансијског плана за 2020. годину и предложени Финансијски план за 2021. 
годину са исказаним индексом очекиваног оствареља у 2020.години у односу на 

остварење у 20 19 .години и Финансијског плана за 2021. годину у односу на 
очекивано остварење Финансијског плана за 2020.годину. 

3 
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИР АЊЕ СТЕЧАЛШХ УПРАВНИКА 

ЗА 2021 . ГОДИНУ 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА 

ЗА 2021 . ГОДИНУ 
ПРЕГЛЕд ПРИХОДА И РАСХОДА 

и з н о с 

о n и с Остварено Процена Планирано Индекс 

у 2019. оств 2020. за 2021 . 2Q2Cr201g 

r 2 з 4 5 7 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 484.785.736 453.050.000 515.520.000 93,45 

Прих од продаје nроизв.и усл. на дом:тржишту 

Приходи од донација 45.669 
Остали посл.nриходи (Прих.од поверених пос. 408.729.399 420.000.000 483.320.000 102,76 

Добици од продаје постројењаи опреме 651.750 
Приходи од укидања дугорочних резервисаtt 19.252.424 
Остали непоменути nриходи 495.713 50.000 200.000 10,09 

Приходи од усклађивања вредности потражи 55.442.781 30.000.000 30.000.000 54,11 

Приходи од ислравки грешака ранијих година 168.000 3.000.000 2.000.000 

ТЕКУЋИ PACXOllИ 476.215.789 433.271.902 492.327.804 90,98 

Остали утрошени маrеријал (режија) 6.157.386 5.300.000 6.340.000 86,08 

Трошкови горива и енергије 2.092.283 1.300.000 2.700.000 62,13 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруw) 198.697.324 208.738.879 228.843.242 105,05 

Трош.пор и допр.на зар и нак. на rерет послод 34.248.593 34.755.023 38.102.400 101,48 

Трош.накнада по уговору о делу о 450.000 800.000 0,00 

Трош.накнада по ауwрским уговорима о 50.000 50.000 0,00 

Трош.накнада по уговору о nривр.и nовр.nосл 490.293 2.225.000 4.500.000 453,81 

Трош.накн. ф1з .лицима по основу ост.уговора 10.135.923 11.000.000 13.500.000 108,52 

Накнаде члановима управног одбора 4.258.208 4.700.000 5.857.162 110,38 

Остали лични расходи и накнаде 7.239.236 8.800.000 10.120.000 121,56 

Трошкови транспортних услуга 2.035.310 2.957.000 3.550.000 145,28 

Трошкови услуга одржавања 518.504 1.560.000 2.200.000 300,87 

Закупнина канцелар. и осталог просwра 29.023.842 29.000.000 30.235.000 99,92 

Трошкови рекламе и nроnаганде 336.510 420.000 440.000 124,81 

Трошкови осталих услуга 2.404.251 2.900.000 3.560.000 120,62 

Трошкови амортизације 5.670.279 6.000.000 6.500.000 105,81 

Трошкови непроизводних услуга 115.712.196 79.000.000 106.120.000 68,27 

Трошкови репрезентације 706.133 650.000 740.000 92,05 

Трошкови премија осигурања 900.126 900.000 1.070.000 99,99 

Трошкови платног nромета 980.897 990.000 1.220.000 100,93 

Чланарине међународним организацијама 156.130 150.000 200.000 96,07 

Трошкови пореза - 112.494 100.000 100.000 88,89 

Остали немаrеријални трошкови 8.018.499 4.900.000 4.145.000 61 ,11 

Расходи камата о 23.000 30.000 0,00 

Курсне разлике 326 3.000 5.000 920,25 

Неоmис.вредн.расход.осн.средс. 14.143 о о 0,00 

Расход по осн.дирек.оmиса потраж. 1.298.001 5.000.000 3.500.000 385,21 

Остали непоменути расходи 24.668.030 3.400.000 3.900.000 13,78 

Обезвређивање потраживања из спец.лос. 14.811 .831 10.000.000 10.000.000 67,51 

Расх по основу исправки грешака ран.период 5.529.041 8.000.000 4.000.000 144,69 

ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ 11.429.245 9.845.998 23.670.000 

Остала немаrеријална улагања 1.337.799 19.560.000 

Постројења и опрема 11 .429.245 8.508.199 4.110.000 
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИР АЊЕ СТЕЧАЈНИХ YI1P АВНИКА 
ЗА 2021. ГОДИНУ 

ОБРАЗЛОЖЕЉЕ 

Приликом састављаља Финансијског плана Агенције за 2021. годину 
примењена су смернице из Фискалне стратегије за 2021. годину са пројекцијама 
за 2022. и 2023 . годину ("Службени гласник РС", бр. 142/2020) уз поштоваље 

начела одговорног фискалног управљања, рационалности, функционалности и 

ефикасности. 

У куп ни приходи 

Укупни приходи Агенције за 2021. годину, сходно Закону, планирани су у 

износу 515.520.000,00 динара, односно 13,8% више у односу на очекиване 
приходе у 2020. години. 

Укупни nриходи (процена за 2020. годину и планирано за 2021. годину) 
у динарима 

2020. година 453.050.000,00 
2021 . година 515.520.000,00 

Структура прихода (процена за 2020. годину и планирано за 2021. годину) 
у динар има 

Врсте прихода 2020.година 2021. година 
640- приходи ОД о о 

донација 

659- остали 420.000.000,00 483.320.000,00 
пословни приходи 

670-добици ОД 

продаје опреме 

679- остали 50.000,00 200.000,00 
непоменути nриходи 

685- приходи ОД 

усклађиваља 

вредности 30.000.000,00 30.000.000,00 
потражи ваља 

692 -приходи ОД 

исправке грешака . . 
раниЈих година коЈе 

нису материЈалнО 3.000.000,00 2.000.000,00 
значајне 

640- приходи од донација се не очекују у 2021 . години. 

659- остали пословни приходи планирани су у износу 483.320.000,00 
динара и обезбедиће се обављањем послова из своје надлежности односно по 

основу награде стечајног управника које Агенција обавља у стечајним 
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

АГЕIЩИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИР АЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПР АБ НИКА 

ЗА 2021 . ГОДИНУ 

поступцима који се спроводе над правним лицима која су у већинском јавним или 

друштвеним капиталом у складу са Законом који уређује стечај и оствариваљем 

накнаде по " Тарифи о ценама за послове из надлежности Агенције за 

лиценцирање стечајних управника", коју је донео Управни одбор дана 25. априла 
2013. године, а на коју је Влада дала сагласност решењем на седници од 20. маја 
2013. године. Решење о давању сагласности на Тарифу је објављено у 

"Службеном гласнику РС" број 46, дана 24. маја 2013. године и " Одлуци о 
изменама и допунама Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за 

лиценцирање стечајних управника", коју је донео Управни одбор дана 

26.02.2018.године, а на коју је Влада дала сагласност решењем 338-2096/2018 од 
18.03.2018.године. Решење о давању сагласности на Тарифу је објављено у 

"Службеном гласнику РС" број 21/18, дана 30. март 2018. године. 
Ови приходи су планирани у 15% већем износу од очекиваног остварења 

у 2020. години из разлога већег броја покренутих стечајних поступака него у 
претходној години, већег прихода по основу награде стечајног управника које 
Агенција обавља у стечајним поступцима који се спроводе над правним лицима 

која су у већинском јавном или друштвеном капиталу, као и очекиваног већег 

уновчења имовине стечајних дужника, а самим тим већих прихода по тарифном 

броју 6. где се цена услуге обрачунава према утврђеним номиналним 

вредностима наведеним у скали у зависности од оствареног прилива по основу 

уновчења стечаЈне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине 

стечаЈНОГ дужника. 

679 - остали непоменути приходи у износу од 200.000,00 динара 
планираЈу се по основу накнаде трошкова парничних поступака, повраћаја 
плаћених такси из ранијег периода итд. 

685 - приходи од усклађиваља вредности потраживања се очекују у 

износу 30.000.000,00 динара. 

692 - приходи од исправки грешака ранијих година које нису 

материјално значајне планирају се у износу од 2.000.000,00динара 

Укупни расходи 

Укупни планирани расходи Агенције за 2021. годину износе 

492.327.804,00 динара. Овај износ је 13,6% већи од процењених расхода у 2020. 
години. Разлог повећања расхода у односу на претходне године је првенствено 

услед очекиваног закључења већег броја стечајних поступака у којима је 
Агенција именована за стечајног управника. У тим случајевима долази до исплате 

дела коначних награда повереницима које је Агенција ангажовала Уговорима са 

лицима који обављају послове стечаја у име и за рачун АЛСУ као физичка лица 

и као предузетници, а који обављају послове у име и за рачун АЛСУ, а исплаћују 
се складу са Правилником о основу, критеријумима и мерилима за признавање 
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

АГЕI-ЩИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИР АЊЕ СТЕЧАЈНИ:Х УПР АБ НИКА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

права на накнаду за рад лицима која обављају послове у име и за рачун Агенције 

као стечајног уравника. Наведене исплате повереницима и део који се односи на 

исплате зарада запосленима у Агенцији чине 74% укупно планираних расхода 
Агенције. 

Укупни расходи (процена за 2020. годину и планирано за 2021. годину) 
у динарима 

2020. година 433.271.902,00 
2021 . година 492.327.804,00 

512- остали утроmени материјал (режије)- Финансијским планом је на 

овој позицији предвиђено 6.340.000,00 динара. На основу количина материјала 
које треба набавити у наредној години и њихових просечних цена добијен је овај 

износ. Потрошња канцеларијског материјала, материјала за домаћинство, 

хигијенских производа и производа за чишћење, материјала за полагање стручног 

испита за стечајне управнике, ауто гума, отпис ситног инвентара, биодекорације 

и др. планирана је за 19,6% више од проишоrодишњег утрошка средстава за ове 
намене. 

у динарима 

2020. година (процена) 5.300.000,00 
2021 . година 6.340.000,00 

513- троmкови за гориво и енергију планирано је да износе 2.700.000,00 
динара. Наведени износ је планиран за 107,7% више од остварења 2020.rодине. У 
2020.години због пандемије COVID 19 реализована је мање потрошње горива, а 
имајући у виду смањење службених путовања на територији целе Републике 

ради вршења поверених послова - непосредних надзора над радом стечаЈних 

уnравника као и лица која су ангажована као повереници Агенције у стечајним 
поступцима у којима је Агенција именована за стечајног управника. 

У динарима 

2020. година 1.300.000,00 
2021.rодина 2. 700.000,00 

520 - троmкови зарада и накнада зарада (брутоl) запослених у 2021. 
години планирани су у износу 228.843.242,00 динара. 

521- трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет 
послодавца су 38.102.400,00 динара. 
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Запослени 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

АГЕlЩИЈЕ ЗА ЛИЦЕI-ЩИР АЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА 

ЗА 2021 . ГОДИНУ 

Актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Агенцији 

је одређен број запослених у складу са Законом о начину одређиваља 

максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 
68/15 и 81116-УС и 95/2018). Одлуком о максималном броју запослених на 
неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему 

Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину 
са изменама и допунама ("Службени гласник РС", број 101115, 10/ 16,61/ 17,82/17, 
92/17, 111117, 14/ 18, 4511 8,78/18, 89118, 102/18, ЗО119, 42/19, 59119,79119 и 84119), 
Агенцији је одређен максималан број од 1ЗО запослених на неодређено време. 

Агенција ће у децембру 2020. године имати укупно исплаћене зараде за 
126 запослена, а структура школске спреме запослених је 1 ОО са ВСС, З са ВШС 

и 2З са ССС. 

Агенција планира да у 2021. години, због извесног повећаног обима посла, 
а у складу са члан ом 1 О став 1 Закона о начину одређиваља максималног броја 
запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15) радно ангажује 
на одређено време максимално 10% од броја запослених у Агенцији . 

Према предлогу Финансијског плана за 2021.годину Агенција ће на крају 

године исплаћивати зараде за 1 З2 запослена. По структури школске спреме 

запослених, планирано је 1 ОЗ са ВСС, З са ВШС, 26 са ССС . 

Квалификациона структура запослених у 2020. години 

редни број опис број запослених 

1. всс 99 
2. в шс з 

З. ссс 2З 

укупно 125 

Квалификациона структура запослених у 2021. години 

редни број опис број запослених 

1. всс 10З 

2. вс з 

З. ссс 26 
укупно 1З2 

По времену проведеном у радном односу у 2020. години 

Редни број опис број запослених 

1. До 5 година 12 
2. 5 ДО 10 10 
З. 10 до 15 16 
4. 15 до 20 з з 

5. 20 до 25 25 
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6. 
7. 
8. 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

АГЕI-ЩИЈЕ ЗА ЈШЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

25 ДО 30 10 
30 до 35 12 
Преко 35 7 
Укуnно 125 

Старосна структура запослених у 2020. години 

број запослених опис број запослених 

1. До 30 година 4 
2. 30 до 40 година 22 
3. 40 до 50 година 61 
4. 50 до 60 година 32 
5. Преко 60 6 

укупно 125 
Просечна 46,6 
старост 

Зараде 

Планирано је да Агенција у 2021 . години врши исплату зарада за 132 
запослена, односно осам новозапослених, који ће се запошљавати у складу са 

динамиком из табеле 2 која је у прилогу, узимајући у обзир очекиване 

флуктуације (одласци у пензију и повратак запослених са породиљског 

боловаља), а све у складу са Одлуком о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему 

Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину 
("Службени гласник РС", број 101/15, 10116,61/1 7, 82/17,92/17, 111/17, 14/18, 
45/18, 78/ 18, 89/18, 10211 8, 30/ 19, 42/19, 59/19, 79/ 19 и 8411 9). 

Зараде у 2021. години планиране су у складу са Законом о изменама и 
допунама закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/09, 73/10, 
101111,93112,62/ 13, 63/13- исправка и 108/13, 142/1 4 и 6811 5-др.закон, 103/15, 
99/2016, 113/2017, 95/1 8 и 72/ 19). 

Агенцијаје Финансијским планом за 2020. годину од 13. децембра 2019. 
године, као и Изменама Финансијског плана за 2020.годину од 15.априла 

2020.године планирала зараде у износу 234.812.906,00 динара. Наведени износ је 
остварен 88,9% из разлога кашњеља динамике запослеља у односу на планирану 
и одласка појединих запослених на породиљско одсуство. 

Укупна маса зарада процељена за децембар месец 2020. године 

представља основ за планираље месечних зарада у Агенцији за 2021. годину, 
умаљен за запослене који одлазе у пензију и увећан за зараде лица која се у складу 
са Правилником о унутрашњем уређељу и систематизацији радних места, 
планирају запослити на неодређено време у складу са динамиком (из табеле 2 у 
прилогу) и на одређено време због повећаног обима посла у складу са чланом 1 О 
став 1 Закона о начину одређиваља максималног броја запослених у јавном 
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕIЩИР АЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

сектору ("Службени гласник РС", број 68/15, 81 /2016- одлука УСи 95/2018) као 
и повратка са породиљског одсуства одређеног броја запослених. 

Планирани износ за зараде и накнаде зарада запослених у 2021. години је 
228.843.242,00 динара, односно на нивоу 9,6% више од очекиваног остварења у 
претходној години. Просечна зарада запослених у 2020. години износи 
139.252,00 динара у бруто износу. У 2021. години планирано је да просечна 
зарада по запосленом износи 147.064,37 динара у бруто износу. Наведено 
увећање просечне зараде у 2021. години у односу на 2020. годину од 5,6% 
узроковано је ангажовањем запослених са високом стручном спремом, као и 

променом структуре школске спреме запослених услед пријема новозапослених 

са виском стручном спремом. У члану 2. Закона, став 2), предвиђено је да се 
основица за обрачун и исплату nлата, односно зарада код корисника јавних 

средстава из члана 2.став 1 тачка 4)-6) Закона, примењује у висини која је 
утврђена у складу са законом у тренутку ступања на снагу овог закона, односно 

вредност бруто обрачунског коефицијента ће бити 27.106,18 динара. Зараде 
запослених по сваком радном месту се не мењају и остају на нивоу зарада из 

2020. године, осим увећања у складу са Законом. 

Трошкови зарада У динарима ( бруто) 

2020. 2021. година 
година( процена) 

520- трошкови зарада и накнада зарада 208.738.879,00 228.843.242,00 
521- трошкови пореза и доприноса на 34.755.023,00 38.102.400,00 
зараде и накнаде зарада на терет 

послодавца 

Распон зарада у 2020. rодини ( без директора) У динар има ( бруто) 

Најнижа за запослене 49.397,23 
Највиша за запослене, без директора 213.679,74 
Однос у зарадама 1:4,3 

Распон зарада у 202 1.години ( без директора) У динарима ( бруто) 

Најнижа за запослене 51.867,00 
Нај вита за запослене, без ди_I>_екто_Qа 222.227,00 
Однос у зарадама 1: 4,3 
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

АГЕIЩИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

Распон зарада у Агенцији са директором 

У динар има ( бруто) 

најнижа зарада највиша зарада однос 

2020. година 49.397,23 244.549,22 1 : 4,95 
2021.година 51.867,00 246.118,00 1 : 4,75 

522 - Трошкови накнада по уговору о делу износе 800.000,00 динара и 
односе се углавном на уговоре за послове преводилачких и консултантских 

услуга, као и других услуга за којима се укаже потреба . 

523 - трошкови накнада по ауторским уговорима износе 50.000,00 
динара, а односе се на стручна тумачења прописа, ауторске радове учесника на 

саветовањима у организацији Агенције, радове објављене у публикацијама које 
издаје Агенција и слично. 

524 - трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим 
пословима износе 4.500.000,00 динара. Влада и Народна банка Србије израдили 

су свеобухватну Стратегију за решавање проблематичних кредита. 

Један од кључних приоритета Акционог плана за спровођеље Програма за 

решавање проблематичних кредита за период 2018-2020. године је унапређење 
стечајног оквира, а у оквиру њега успостављање интернет портала за on-line 
аукције стечајне имовине, где је орган одговоран за спровођење (координисање 

спровођења) мере- МПРИВ, а органи партнер у спровођељу активности - АЛСУ. 

Имплементација наведеног портала за on-line аукције стечајне имовине 
захтеваће повремено ангажовање одрећеног броја лица различитих стручних и 

техничко - технолошких профила на пословима који нису систематизовани 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и из 
тих разлога су трошкови на овој позицији планирани у двоструко већем износу 

од остварења у 2020. години. 

525 - трошкови накнада физичким лицима по основу остварених 

уговора ће износити 13.500.000,00 динара. Агенција у складу са Законом има 

закључен одређени број Уговора са лицима који обављају послове стечаја у име 
и за рачун АЛСУ као физичка лица- повереници. Уговори су у складу са Законом 
преузети од Агенције за приватизацију и у смислу члана 1 О. тачка 1 О) Закона о 
начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени 
гласник РС", број 6811 5), не подлежу ограничењима утврђеним општим 
прописима о раду, јер су закључени у складу са Законом о облигационим 
односима. Наведене исплате које се планирају у износу од 8.000.000,00 динара се 
врше у складу са Правилником о основу, критеријумима и мерилима за 
признаваље права на накнаду за рад лицима која обављају послове у име и за 

рачун Агенције као стечајног управника. Планирање расхода по основу награда 

ангажованим повереницима извршено је на основу пројектованих прихода по 

основу уновчења имовине и стечајних дужника као правних лица. У истој мери, 
последично, планира се веће остварење новчано, у делу обрачунатих награда 
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стечајном управнику, а директно условљено и одређиваље дела који припада 

ангажованом поверенику. Такође, осим дела награда које се исплаћују 
прелиминарно и пре закључења по Решењу стечајног судије, пројектоване је 

повећање нивоа коначно обрачунатих награда које карактеришу закључења 

поступка стечаја због планираног повећаља броја закључених стечајних 

поступака, односно због нивоа појединачно одређене коначне награде стечајном 

управнику по основу решеља о закључењу. У 2021 . години се очекује већи број 
закључења стечајних поступака у којима су ангажована физичка лица као 

повереници па сходно томе и већи број закључења Анекса уговораза одређиваље 

коначне награде. На овој позицији су планирана средства и за накнаде члановима 

комисија које су у саставу Агенције. Средства су планирана у оквиру очекиваног 

обима посла Дисциплинског већа, Комисије за полагаље испита за стечајног 

управника и Комисије за одређиваље повереника АЛСУ. Очекује се значајан број 

ангажованих повереника, затим пријављених кандидата за полагаље испита за 

стечајног управника, као и активности Дисциплинског већа у складу са 

притужбама на рад стечајних управника и редовним активностима Центра за 

надзор и развој професије у вези са контолом рада стечаЈних управника и 

покретаља дисциплинских поступака. 

Трошкови накнада по уговорима 
у динарима 

Уговори 2020. година 2021. година 
(процена) 

522 - трошкови накнада по уговору о 450.000,00 800.000,00 
делу 

523 - трошкови накнада по ауторским 50.000,00 50.000,00 
. уговорима 

524 - трошкови накнада по уговорима о 2.225.000,00 4.500.000,00 
привременим и повременим пословима 

525 - трошкови накнада физичким 11.000.000,00 13.500.000,00 
лицима по основу остварених уговора 

526 - накнада члановима Управног одбора у 2021. години, планирана је у 
висини 5.857.162,38 динара бруто, сходно Закључку Владе 05 број : 121-1654/2017 
од 03. марта 2017. године. За председника Управног одбора месечна нето накнада 

износиће 71.637,60 динара, а за чланове 59.698,00 динара. 
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Накнаде У правном одбору у 2021. години 

2021. 
година 

Укупна Месечна Месечна 

маса за УО накнада за накнада 

2020. члана УО члана УО 

година нето бруто 

бруто 

5.857.162,38 59.698,00 93.864,78 

У динарима 

Месечна Месечна 

накнада за накнада за 

председника председника 

УО УО 

нето бруто 

71.637,60 112.637,74 

529 - остали лични расходи и накнаде износе 10.120.000,00 динара 
(Табела 7). Ови трошкови планирају се за 15% више него што се процељује да ће 
се остварити у претходној години из разлога повећаног броја запослених, већег 

броја активности и учешћа у разним програмима. У след пандемије COVID -1 9 
током 2020.године нису реализована стручна усавршаваља и семинари. Такође 

основ за повећаље трошкова је и отпремнина за одлазак у пензију- 5 запослених 
стичу услов за одлазак у пензију, а према одредбама Правилника о раду Агенције 

и Закону о раду, предвиђена је исплата отпремнина за одлазак у пензију у износу 

од 1.800.000,00 динара. Такође, сходно Правилнику о раду 5 запослених стиче 
услов за исплату јубиларне награде у укупном износу од 550.000,00динара. 

Програмом рада Агенције за 2021. годину предвиђена је континуирана теренска 
контрола рада стечајних управника, као и обавезе које проистичу из законом 

прописаних послова стечајног управника који обавља Агенција. Истичемо 

сарадљу са GIZ-oм, EBRD-oм и Светском банком као и другим домаћим и 
међународним организацијама. У току 2021.године, ако епидемиолошке 

околности дозволе, представници АЛСУ ће учествовати на Eastem Europeaп 
Countries Cornmittee, INSOL Europe Annual Congress као и на годишљем конгресу 
IAER-a. Планирано је да запослени у Агенцији учествују на домаћим стручним 

саветоваљима. Све ове активности подразумевају издатке за превоз и хотелски 

смештај од 1.400.000,00 динара. Дневнице на службеном путу планиране су у 
износу 300.000,00 динара. У случају теже болести запосленог или члана љегове 
породице планирана су даваља у те сврхе у износу од 750.000,00 динара. Накнада 
трошкова запослених за превоз на посао и са посла је планирана у износу од 

4.500.000,00 динара. 
Акти којима се регулишу права на исплате по наведеним основама су: 

Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61 /2005 и 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/20 1 7-одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачеље), Уредба 
о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника 

("Службени гласник РС", број 84/15) и Правилник о раду Агенције. 
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Остали лични расходи и накнаде У динарима 

Опис 2020.година ( процена) 2021 . година 

Трошкови службених 370.000,00 1.800.000,00 
путовања у земљи и 

иностранству 

запослених са 

дневницама 

Накнада трошкова 4.609.300,00 4.500.000,00 
запослених за превоз на 

посао и са посла 

Помоћ запосленом и 690.000,00 750.000,00 
породици 

Отпремнине 990.700,00 1.800.000,00 

Јубиларне награде 1.550.000,00 550.000,00 
Остало 590.000,00 720.000,00 

531 - троmкови транспортних услуга (интернет, трошкови одржавања 

електронске поште и адреса, телефони, мобилни телефони, такси услуге и др.) 
предвиђени су у износу од 3.550.000,00 динара. Појачане активности над радом 

стечајних управника и ангажованих повереника изискују увећане трошкове за 

употребу средстава комуникације. Агенција је има обавезу плаћања троmкова 

интернета великог протока (hosting ERSIRМВS system projekta BES), који ће 
износити око 700.000,00 динара. Трошкови мобилних и фиксних телефона 
планирани су у износу од 1.750.000,00. Како је Министарство привреде у току 
2020. године спровело селидбу сервера, на којима се налази база и апликације 
које користи и АЛСУ, на локацију у Управу за заједничке послове републичких 
органа биће потребна успостава оптичког линка симетричне брзине преноса 

података између две локације, те је за ову намену планирано 800.000,00 динара. 
Трошкови ПТТ и осталих транспортних услуга износе 300.000,00. 

532- троmкови услуга одржавања су планирани у износу 

2.200.000,00динара и односе се на текуће поправке и одржавање аутомобила, 

рачунарске опреме, канцеларијског намештаја, као и текућег одржавања радних 

просторија. Предметни трошкови планирани су у двоструко већем износу од 

остварених у претходној години и повећање се, највећим делом односи на 

планирано кречење пословног простора које је предвиђено у износу од 

800.000,00динара и које је неопходно из хигијенск.их разлога. Агенција поседује 
знатну количину рачунарске опреме и канцеларијског намештаја потребног за 

нормално функционисаље и рад запослених предвиђена су средства за одржавање 

и поправку наведене опреме. 
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533 - закуп пословног простора - Пословни простор Агенције је у 

Београду, а у Новом Саду Агенција има подручну унутрашљу јединицу. 

Потписан је Уговор о закупу пословних просторија у Београду, Теразије 23 са 
Привредном комором Србије као и Уговор о закупу пословних просторорија у 

Новом Саду са Покрајинском владом којима су дефинисани услови коришћења 

просторија. Такође су планирана средства за припадајуће режијске трошкова 

(струје, воде, грејања, противпожарне заштите и сл.) који ће бити плаћани у 

оквиру закупнине. Агенција има Уговор о складиштењу пословне документације 

са Data Outsourcing Centre доо из Нове Пазове и на овој позицији су по том основу 
планирана одређена средства. Укупна средстава за потребе закупа пословних 

просторија су планирана у износу 30.235.000,00 динара. Ови трошкови се 

планирају за 4,26% више у односу на очекивано оствареље у 2020. години. У овим 
трошковима су и сви трошкови пословног простора који се рефундирају 

закуподавцу, као и трошак закупа простора за одлагање и чување документациЈе. 

Трошкови закупа пословног простора У динарима 

2020. година (процена) 29.000.000,00 
2021 . година 30.235.000,00 

535- трошкови рекламе и пропаганде су планирани у износу од 

440.000,00 динара. За штампање роковника, приручника и других публикација 
које се бесплатно деле стечајним управницима планирано је 250.000,00 динара, а 
за проспекте, плакате и банере још 190.000,00 динара. У оквиру развоја 
професије стечајног управника, Агенција организује бројне семинаре и стручне 

скупове на којима учешће узима велики број стечајних управника и друга стручна 

лица, којима се овим поводом деле разне публикције и материјали које израђује 

Агенција. 

539- трошкови осталих услуга су планирани у износу од 3.560.000,00 
динара. Наведени трошкови односе се на услуге заштите имовине, заштите на 

раду, трошкови за противпожарну заштиту и обуку запослених, накнаде за 

коришћење ауто пута, кабловске мреже и других услуга. У односу на претходну 

годину повећан је износ за услугу заштите имовине и физичко техничког 

обезбеђеља из разлога увећане цене рада, као и потребе за обезбеђивањем 

квалитетније и свеобухватније услуге. 

540 -трошкови амортизације планирају се у износу од 6.500.000,00 
динара. 

550 - трошкови непроизводних услуга ће износити 106.120.000,00 
динара. Разлог планирања знатно већих трошкова за ове намене је идентичан и 

описан у делу (525- трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих 

уговора у делу исплата повереницима АЛСУ ангажованих као физичка лица) с 

тим што се са ове позиције исплате врше повереницима ангажованим као 
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предузетницима. У 2021. години се очекује већи број закључења стечајних 
поступака у КОЈИМа су ангажовани предузетници повереници као па сходно томе 

и већи број закључења Анекса уговора за одређивање коначне награде. Наведене 

исплате, које се планирају у износу од 90.000.000,00 динара, се врше у складу са 
Правилником о основу, критеријумима и мерилима за признавање права на 

накнаду за рад лицима која обављају послове у име и за рачун Агенције као 

стечајног управника. Основ за исплате повереницима који су ангажовани као 

предузетници и повереницима који су антажовани као физичка лица (конто 525) 
је исти, тј. ради се о уговорима са лицима који обављају послове стечаја у име и 

за рачун АЛСУ. Разлика је у пореском третману повереника као физичких лица и 

повереника који делатност обављају као предузетници. Услуге у виду стручног 

образовања запослених планирано је да износе 3.030.000,00 динара, а односе се 
на информатичку обуку, разне стручне обуке запослених, стручна литература, 

електронску базу прописа, котизације за семинаре,организације семинара итд. 

Програмом рада Агенције предвиђено је организовање обука, семинара и 

радионица за стечајне управнике. Перманентна едукација супервизора и 

запослених у Центру за стечај АЛСУ неопходан је и веома важан сегмент рада 

Центра за надзор и развој професије и Центра за стечај. Едукација ће се 

спроводити уз помоћ стручњака из World Bank i GIZ програма за правну и 
правосудну реформу који ће и финансијски подржати поменуту едукацију. 

Одржавање ЕРС (аутоматизованог система за вођење стечајних поступака) који 
је 2010. године предат на коришћење Агенцији од стране USAID-a, који чини 
обједињен систем електронског извештавања о току и свим фазама стечајног 
поступка, представља трошак од 5.800.000,00 динара. Одржавање и измене на 
осталим софтверима који се користе ће износити 950.000,00 динара. Планирани 
трошкови за услуге чишћења просторија износе 2.500.000,00 динара. Трошкови 
ревизије финансијских извештаја износиће 300.000,00 динара, трошкови агенције 
за односе са јавношћу и организацију културно образовних садржаја 590.000,00, 
трошак остале литературе 1 50.000,00динара, здравствених услуга 1.800.000,00 
динара и адвокатских услуга 1.000.000,00 динара. 

551 - трошкови репрезентације планирани су на нивоу од 740.000,00 
динара. Агенција током године континуирано спроводи обуке стечајних 
управника и трошкови репрезентације се највећим делом односе на освежавајуће 
напитке током одржавања наведених едукација и радионица којих је знатно већи 
број него у ранијем периоду. Поменути трошкови се планирају 13,8% више од 
остварених у претходноЈ години. 

552-трошкови премије осигурања планирани су 1.070.000,00 динара. 
Планирана су средства за каска и редовно осигураље за возила у власништву 

Агенције у износу 480.000,00 динара. Сходно члану 53 став 1 Закона о 
безбедности и здрављу на раду, послодавац је дужан да запослене осигура од 

повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, ради 

обезбеђивања надокнаде штете и у те сврхе Агенција планира да издвоји 

590.000,00 динара. 
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553- трошкови платног промета су планирани у износу од 1.220.000,00 
динара што је за 23,2% више него што је остварено у 2020. години. Наведено 
повећање уследиће као последица већег промета преко текућег рачуна Агенције. 

554- чланарине међународним организацијама су планиране у износу 
200.000,00 динара. Агенција је члан Међународне асоцијација стечајних 

регулатора - IAIR. 

555-трошкови пореза се планирају на нивоу од 100.000,00 динара. На 
овој позицији планирана су средства за порез на употребу моторних возила. 

559-Остали нематеријални трошкови (огласи у штампи, таксе ... ) 
планирани су у износу од 4.1 45.000,00 динара. Трошкови оглашаваља продаје 
стечајних дужника и других радњи од значаја за воћеље стечајних поступака код 

којих је Агенција именована за стечајног управника, планирано је да износе 

995.000,00 динара. Наведени трошкови ће се рефундирати из стечајне масе након 
извршене продаје. За трошкове судских такси и вештачеља опредељен је износ 

од 2.800.000,00 динара. Огласи које ће Агенција објавити за полагаље испита за 
стечајног управника у износу од 200.000,00динара и остали нематериЈални 

трошкови планирани су на нивоу од 150.000,00 динара. 

562 - расходи камата планирани су у износу од 30.000,00динара 

563- курсне разлике планиране су у износу од 5.000,00динара 

576- расход по основу директног отписа потраживања планира се на 

нивоу од 3.500.000,00 динара. Директни отпис потраживања се врши услед 
поседоваља објективних доказа о немогућности наплате потраживања од 

стечајних дужника код којих је правоснажним решељима суда закључен или 

обустављен стечајни поступак. Наведени износ је планиран на основу анализе 

очекиваних закључења и обустављања стечајних поступака и немогућности 

наплате потраживања од наведених стечаЈ н их дужника. 

579- остали непоменути расходи у износу 3.900.000,00 динара се 
планирају у износу 14,7% више од очекивано г оствареља у претходној години. 
Износ од 3.000.000,00 динара планиран је за судске спорове. У питању су спорови 
које је започела Агенција за приватизацију, а које је АЛСУ преузела у складу са 

чланом б Закона о Агенцији за лиценцираље стечајних управника, који изискују 

трошкове парничног постуnка наведених у пресудама и обавезе Агенције према 

трећим лицима настале по правноснажним и извршним пресудама, за које се, на 
основу анализе предмета, очекује да ће настати у наредној години. Ова позиција 
предвиђа и трошкове по основу казни за привредне прекршаје, накнаде штете 

трећим лицима и издатке за хуманитарну помоћ. 

585- обезвређиваље потраживања из специфичних послова планира се 
на нивоу од 10.000.000,00 динара. Исправке вредности потраживања од стечајних 
дужника на терет расхода периода планирају се у овом износу јер се очекује да 
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код дела потраживаља од рока доспелости протекне више од 60 (шездесет) дана, 

као и објективних доказа у складу са МРС 39 став 110 ( кашњење у измиривању 
обавеза, блокада рачуна ... ), што представља основ за наведено обезвређиваље. 
Процена наплативости потраживања вршиће се појединачно за сваког комитента, 

односно за свако потраживање. 

Сва потраживања Агенције која су на исправци вредности након уплате од стране 

дужника се књиже на конту прихода од усклађиваља вредности потраживања. 

592- расходи по основу исправки грешака ранијег периода које нису 
материјално значајне планирани су у износу од 4.000.000,00 динара и мањи су 
за 50% у односу на очекиване расходе по истом основу у 2020.години. На овој 
позицији обухваћени су расходи по основу исплата накнада за рад ангажованим 

лицима која у име и за рачун Агенције обављају послове стечајног управника -
повереницима. Имајући у виду специфичности стечајног поступка И одређиваља 
накнаде за рад (одобреље стечајног судије, потписиваље анекса између Агенције 

и ангажованих лица и дужину трајања поступка), дешава се да ангажовани 

повереници испостављају фактуре за услуге извршене у претходној години. 

Приход по основу накнаде за рад стечајног управника је настао у претходној 

години и обухваћен резултатом претходне године, а трошак се исказује са 

закашњењем. Како бисмо применили опште рачуноводствено начело узрочности 

односно додељиваље прихода и расхода обрачунском периоду у коме су настали 

односно на који се односе, а услед наведених специфичности стечајног поступка, 

расход по основу накнаде за рад повереника који је евидентиран у текућој години 

и исплата извршена у текућој години, а приход настао у ранијим годинама 

евидентира се као расход по основу исправки грешака ранијеГ периода. 

6. Издаци за набавку опреме 

У набавку софтвера Агенција ће инвестирати 19.560.000,00 динара, а 
4.110.000,00 динара за рачунарску и канцеларијску опрему. Ове издатке Агенција 

ће финансирати из текуће амортизације и нераспоређеног добитка ранијег 

периода. Набавка софтвера је неопходна за интернет продају имовине у стечају 
-софтвер за креираље рачунарског облака, софтвер за израду резервних копија 

података, виртуелни софтверски рутерски уређај као и противпожарни зид за 

заштиту интернет апликације. Набавка рачунарске опреме највећим делом се . . 
односи на опрему за портал за интернет продају имовине у стечају- два сервера 

за обраду података и заштитна инфраструктура за случај нестанка електричне 

енергије и замену рачунара и штампача. 

7. Финансијски резултат 

На основу саrледаних планираних прихода и расхода за 2021 . годину 
очекује се да Агенција у финансијском пословању оствари вишак прихода над 

расходима у износу од 23.192. 196,00динара. У складу са Законом о јавним 

агенцијама, Законом о Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Законом 
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о буџету републике Србије, Управни одбор Агенције ће одлучити о начину 

расподеле истог и доставити оснивачу на сагласност. 

Агенција је према Финансијском извештају за 2019. годину остварила 

добитак у висини од 8.569.947,19 динара. Сходно Одлуци Управног одбора 
Агенције од 27.августа 2020.године, вишак прихода над расходима пренет Је у 

целости у корист буџета РС. 

19 



Табела бр. 1 -Реализанија ЛГЕI ЩИЈА ЗА ЛИI tEIII tИРАЊЕ С1ЋЧЛЈНИХ УПРАВНИКА 

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020.годину** 

новембар и децембар су пројекција 

Повремено увећавање броја старозапослених је по основу повратка са породиљскоr одсуства 



Табела бр. 2 АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИ РАЉЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА 

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину 

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО/Директор 

IIJIЛII Број l l poceчtta 
Број Број 

l lpoccчtta 
Број Ново 

Просс•tщt 
Маса зарада ЗЗIIOCJlC II Маса зарада llpoccч11a зарада за nосле Маса зарада ЗUI IOCJ!C I I ЗatlOC Маса зарада 2021. ЗallOCЛCIIIIX зарада 1арада 1арада 

IIX 111\Х 1\Х JICIНI 

8Иdi g+J bxc+il+k сЕЬ/а ,, 
е f•d g lt 1 ll g ј k 1-k/j 

1 126 18.383.751 145.903 125 18. 137.633 145. 10 1 о 1 246. 118 246. 118 
11 128 18.734.807 146.366 125 18. 137.633 145. 10 1 2 35 1.056 175.528 Ј 246. 11 8 246.11 8 

111 128 18.734.807 146.366 125 18. 137.633 145.10 1 2 35 1.056 175.528 1 246. 11 8 246.11 8 
IV 129 18.886.421 146.406 125 18. 137.633 145. 10 1 3 502.670 167.557 1 246.11 8 246. 11 8 
v 130 \9.044.171 146.494 125 18. 137.633 145.10 1 4 660.420 165. 105 1 246.118 246. 11 8 
V1 130 19.044.171 146.494 125 18. 137.633 145. 10 1 4 660.420 165. 105 1 246.118 246. 11 8 
Vll 130 19.120.698 147.082 124 18 .062.230 145.663 5 8 12.350 162.470 1 246. 11 8 246. 118 
V\11 13 1 19.282.604 147. 195 124 18.062.230 145.663 6 974.256 162.376 1 246. 11 8 246.118 
1 Х 132 19.523.4 18 147.905 123 17.958.870 146.007 8 1.3 18.430 164.804 1 246. 118 246.11 8 
х 132 19.523.4 18 147.905 123 17.958.870 146.007 8 1.3 18.430 164.804 1 246. 118 246.11 8 
Xl 131 19.398. 128 148.077 122 17.833.580 146. 177 8 1.3 18 .430 164.804 1 246. 118 246.11 8 
Xll 129 19. 166.848 148.580 120 17.602.300 146.686 8 1.3 18.430 164.804 1 246. 118 246. 11 8 

УКУ\11 10 1.556 228.843.242 147.064,37 1486 2 16.303.878 145.56 1 9 .585.948 12 2.953.4 16 246. 11 8 
0 CТAIJ03a!IOCJ1CIIIt у 202 1 ГOДIIIIII су 01111 38!10CЛCIIII KOjll су б ttЛit у рад110М OдiiOCY у децембру 2020 ГOДIIIIC 

Увећан број старозапослених је по основу повратка са породиљскоr одсуства 



Табела бр. 3 

Реал изована средства за зараде у 2020. години и планирана средства за зараде у 202 1. години 

·;~~i)\;~·~~~!\~~,~~~~~ .1' 1 1 зарада са порезом и ,эара.ца са 
број 1\ 

nозиција 
запослених 

нето зарада доnринОQiма доnриноси ма 

IРедни број ' заnосленог ПОСЛодаВUа ' ,\1 

Реализована или nроцењена средства за зараде 

1 у 2020. години 125 (nросек) 146.325.954 208.738.879 243.493.902 

Планирана средства за зараде у 2021 . за 

2 старозапослене (децембар 2020) 126 (са дирек.) 153.699.363 219.257.294 255.763.633 

Планирана средства за зараде у 2021 . за 

з 
новозапослене 8 6.719.750 9.585.948 11.182.008 

Планирана средства по основу одласка запослених 

4 у 2021 . години 5 375.035 5З5 . 000 624.078 

Разлика (новозапослени- запослених који одлазе из 

5 Агенције) з 6.344.715 9.050.948 10.557.931 

Укуnно nланирана средства за зараде у 2021. 

6 години 129 160.419.113 228.843.242 266.945.642 

Просечна зарада по запосленом у 2021 години 
7 127 103.092 147.064 171.550 

Просечна зарада по запосленом у 2020. години 
8 125 97.616 139.252 162.437 

Број запослених на дан 31 .12.2020. године 
9 126 126 126 126 

Укупно планирана средста за зараде у 2020 су старозапослени и новозапослени (2+З) 



• 

2 

з 

З, 1 

З,2 

З,З 

З,4 

4 

5 

Табела бр. 4 

Број и динамика запошљавања у 2021. години 

Стање на крају месеца за 
126 127 125 125 125 125 125 124 

2020. 

2021. година Ј 11 111 ЈУ у УЈ Yll Ylll 

Стање на почетку месеца 126 126 128 Ј28 129 130 130 Ј 30 

Пријем 110вих рад11ика 
1 2 1 1 1 1 1 1 

Одлазак кадрова 

у редовну пензију 1 1 1 1 1 1 1 1 

у инвалидску пензију 1 1 1 1 1 1 1 1 

Добровољни одлазак или 1 1 1 1 1 1 1 1 
по социјалном програму 

одлазак по другом основу 1 1 1 1 1 1 1 1 

салдо пријем -одлазак 1 1 1 1 1 1 1 1 

Стање ••а крају месеца 126 128 128 129 130 130 130 131 

*број запослених обухвата - запосле11е 11а 11еодређе1ю време +лица за•·юслених 11а одреlје110 време 

123 123 125 126 

Ј Х х ХЈ Xll 

131 132 132 131 

2 1 1 1 

1 1 1 2 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

132 132 131 Ј29 



Табела бр. 5 
СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГА ПРИМАЊА И ТРОШКОВИ 

nорез н 
yкyrttto ДliCIIHIЩ~ 11 ,np. 

бруто YК)'IIHO lll p ltiдl j)'бttлapttc OTIIJ>CMIIIIIIt отпрем tншс по 110моћ тpOU.I KOfJ it у 
дoпpllttOC '' 11pei!03 paлн tt li& 

награлс 1>e1I08 tte сон. tlporp~tмy PUIHЩitЩI 

поиоh nopoдttШt 3а обраэое~tње OcтaJI II ТрШК08 11 уnраtнщ одбор (4 • • 14} 
ЭCMЉII II 

fiOCЛO!I!ИUll 
33рада (1+3} 11<19 нностра ttс:тву 

1 2 з 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 

2020 208.738.879 34.755.023 243.493.902 4.609 300 1.550.000 990.700 о 6 16.653 73.347 о 590.000 4.290.675 256.214.577 370.000 

202 1 о 

ан уа р 18.383.75 1 3.060.895 2 1.444.646 375.000 60.000 488.097 22 367 742 150.000 

!Фебруар 18.734.807 3.119.345 2 1.854.152 375.000 100.000 488.097 22 817.249 150.000 

март 18.734.807 3. 119.345 21 .854.152 375.000 60.000 488.097 22.777.249 150.000 

авр ил 18.886.42 1 3. 144.589 22.031 .0 10 375.000 110.000 30.000 488.097 23.034. 107 150.000 

мај 19.044.171 3. 170.854 22.2 15.025 375.000 488.097 23.078. 122 150.000 

!јун 19.044. 17 1 3. 170.854 22.215,025 375.000 90.000 120.000 488.097 23.288. 122 150.000 

јул 19.120.698 3. 183.596 22.304.294 375.000 3 10.000 488.097 23.477.39 1 150.000 

август 19.282.604 3.210.554 22.493. 158 375.000 140.000 290.000 488.097 23.786.254 150.000 

септембар 19.523.4 18 3.250.649 22.774.067 375.000 405.000 488.097 24.042. 164 150.000 

октобар 19.523.4 18 3.250.649 22.774.067 375.000 100.000 488.097 23.737.164 150.000 

новембар 19.398.128 3.229.788 22.627.916 375.000 110.000 450.000 488.097 24.05 1.0 13 150.000 

децембар 19. 166.848 3.19 1.280 22.358. 128 375.000 635.000 90.000 720.000 488.097 24.666.225 150.000 

укупно 

202 1 228.843.242 38.102.400 266.945.642 4.500.000 550.000 1.800.000 о 750.000 о 720.000 5.857. 162 28 1.122.804 1.800.000 


