На основу члана 46. став 1. Закона о јавним агенцијама («Службени гласник РС» бр. 18/05. 81/05),
члана 8. став 3. тачка 7) Закона о Агенцији за привредне регистре («Службени гласник РС» број
55/04) и члана 16. став 1. тачка 9) Статута Агенције за привредне регистре («Службени гласник РС»
бр. 85/04, 52/05), Управни одбор Агенције за привредне регистре, дана 21.02.2007. године усвојио
је:

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ЗА 2006. ГОДИНУ
Агенција за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција) основана је Законом о Агенцији за
привредне регистре 2004. године, а са радом је, у складу са Законом о регистрацији привредних
субјеката, отпочела 04. јануара 2005. године. Програмом рада Агенције за 2006. годину, као
императив, утврђено је остваривање Законом задатих обавеза, у смислу наставка спровођења
реформе система регистрације привредних субјеката, у датим роковима. Планирани обим
пословања, процењен је и пројектован у највећој мери сагледавањем процеса и резултата рада саме
Агенције у току 2005. године. Планиране активности за 2006. годину, немају одговарајуће репере у
домаћем окружењу, а систем рада на пословима које је у овој години имала да преузме Агенција
био је потпуно другачији и одвијао се пред функционално другачијим органима. Континуирана
анализа актуелног стања током рада у пракси и доношење пословних одлука саме Агенције током
2005. године, као и развој процеса рада Агенције кроз прилагођавање актуелним потребама,
показали су се као оптималан начин да се омогући несметано одвијање процеса рада. Управо из
овог разлога Агенција је одлучила да основне параметре за планирање рада у 2006. години постави
посматрајући остварење својих планова, као и начина пословања у 2005. години, која је била прва
година пословања Агенције.
У 2006. години Агенција је проширила активност Регистра привредних субјеката за цео један
''подрегистар'' – регистар предузетника, тако да су се процеси изградње система Агенције и
реформских процеса у агенцији наставили, односно пренели из 2005. године и у 2006. годину, тако
да и овај извештај у једном свом делу садржи и опис овог развоја и успостављања новог система
регистрације.
У складу са наведеним, Агенција је наставила да развија концепт јединствене електронске базе свих
релевантних података коју о привредним субјектима, сада и привредним друштвима и
предузетницима, води Агенција. На тај начин настављено је са реализацијом пуне имплементације
пројекта Владе Републике Србије «E-Government» (електронска Влада), а реформа система
регистрације је заокружена како предузетницима тако и регистрацијом огранака страних правних
лица и представништава страних правних лица.
Према истраживању Светске банке «Doing Business 2007», за разлику од прошле године, Република
Србија није ушла, као држава, ни у првих десет реформских земаља. Међутим, управо поредећи тај
пад на нивоу Србије, посебно се чини важним истицање успеха Агенције за привредне регистре,
која се чак презентира као посебан пример успешне реформе (use case).
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У Извештају Европске комисије (“Serbia 2006 Progress Report”) који се, поред осталог, бави и
анализом економске ситуације у Србији у периоду 01.10.2005-30.09.2006, Агенција за привредне
регистре се помиње као институција која је ефикасном применом Закона о регистрацији
привредних субјеката значајно допринела снижавању трошкова и скраћењу рока регистрације
привредних субјеката.

ПОСЛОВИ ПРЕНЕТИ ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ
И ПОСЛОВИ ПРЕДВИЂЕНИ ПРОГРАМОМ РАДА ЗА 2006. ГОДИНУ
Према резимеу Годишњег извештаја о раду за 2005. годину на 2006. годину су пренети следећи
послови:
-

окончање поступка превођења привредних субјеката по свим предатим захтевима;
окончање поступка преузимања комплетне документације трговинских судова у вези
регистрације привредних субјеката;
трајно решење хардвера и софтверске апликације за Регистар привредних субјеката;
реализација стратегије и политике продаје услуга Агенције и развој нових врста
комерцијалних услуга;
реализација закључених споразума о сарадњи са општинама у Србији;
трајно решење унутрашње организације и систематизације радних места у Агенцији
пројектовано за рад у оптималним условима.

Према програму рада за 2006. годину управо је предвиђено да се напред наведени послови окончају
и да се даље развију активности у вези са њима, као и да се ради на томе да се добије вођење нових
регистара, кроз законску регулативу.
У даљем извештају успех у постављеним циљевима ће бити детаљно приказан по сегментима.

АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА ЗАКОНОДАВСТВОМ
У току 2006. године Агенција је активно учествовала у припремању и изради нових прописа и
измени постојећих.
Од средине 2006. године отпочет је рад на измени Закона о привредни друштвима којим би
свеобухватно била заокружена материја регулисања корпоративног права за све привредне субјекте
и по први пут и целовито у основном корпоративном закону, какав је Закон о привредним
друштвима, регулисано и питање предузетника.
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На основу тога, као логичан наставак, паралелно са овим променама приступило се и регулисању
питања која би због промена Закона о привредним друштвима изискивала и промене Закона о
регистрацији привредних субјеката. Тако се отпочело са радом на измени Закона о регистрацији
привредних субјеката, као основног процесног закона којим се уређује поступак регистрације
привредних субјеката у Регистар привредних субјеката.
Од непосредног значаја за рад Регистра привредних субјеката, у делу регистра привредних
друштава било је и доношење Уредбе о поступању државних органа, организација и правних лица
према неактивним привредним субјектима брисаним из регистра привредних субјеката („Сл.
гласник РС“ бр. 49/2006 од 08.06.2006. године.
Од посредног значаја за рад Агенције је и доношење Закона о рачуноводству и ревизији („Сл.
Гласник РС“ бр. 46/2006 од 02.06.2006. године) који је битан, јер у одређеном делу мења прописе
који се односе на финансијске извештаје, а који су предмет регистрације у Регистру привредних
субјеката.
Током 2006. године донети су и:
Правилник о изменама и допунама правилника о висини накнаде за услуге које пружа Агенција за
привредне регистре у оквиру Регистра заложног права на покретним стварима и правима,
Правилник о изменама и допунама правилника о висини накнаде за услуге које пружа Агенција за
привредне регистре у оквиру Регистра финансијског лизинга (оба правилника објављена су у
„Службеном гласнику РС“, број 67/06), као и Правилник о поступку достављања електронских
података и висини накнада које Агенција наплаћује за издавање извода у електронској форми.
Правилницима је прописана накнада за давање извештаја по захтеву корисника и прецизирана
накнада за издавање извода о подацима садржаним у регистрима.

УНУТРАШЊИ РАЗВОЈ АГЕНЦИЈЕ
РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
Током 2006. године, највише активности на унутрашњем развоју Агенције, било је везано је за
Регистар привредних субјеката. Планирано успостављање новог система хардвера и софтвера за
овај Регистар, коначно је финализирано, на основу донације Владе Шведске, а по поступку и под
контролом Светске Банке. Тендер је спроведен у најсложенијем поступку за набавку (World Bank
ICB model, “Turn-key” ICT project). Прва испорука по овом тендеру била је тек 28.12.2005. године, а
коначна испорука и хардвера и софтвера и имплементација новог система се спроводила
континуирано, да се не би ометао процес рада.
Интегрисани софтверски систем је подржао не само све поступке регистрације привредних
друштава и предузетника, већ и поступке њиховог превођења у регистар АПР. Обезбеђена је врло
квалитетна подршка током гарантног рока од годину дана, која је подразумевала и неопходна
унапређења и проширења система у овом периоду, уз одличну сарадњу са добављачима.
21.02.2007.
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Што се тиче рада на самој регистрацији података, у Регистру привредних субјеката током 2006.
године издвојиле су се четири ''подгрупе'':
1. Регистар привредних друштава
У регистру привредних друштава требало је завршити започети посао превођења привредних
друштава која су регистрована у судовима. До 15. јуна 2005. године за превођење се пријавило, у
бесплатном поступку, 69.039 привредних друштава. У накнадном року, у коме се превођење
плаћало, до 15. 06. 2006. године пријавило се још 2.799 привредних друштава, што значи укупно
71.832 привредних друштава. Како је до краја 2005. године донето само око 31.500 решења о
превођењу, то је у 2006. години било потребно завршити овај посао, што је и учињено до краја
априла, тако да је у 2006. години донето око 36.800 решења о превођењу. Око 3.500 привредних
субјеката није преведено, али није ни обрисано, већ су и даље спорни, и чека се мишљење
Министра привреде о томе на који начин са њима поступити.
Крај акције превођења подразумевао је да се за једну ноћ, између 15. јуна и 16. јуна, изврши
брисање свих оних који нису поднели захтев за превођење, што је и учињено на основу самог
Закона, с тим да су одређене последице брисања предвиђене Уредбом о поступању државних
органа, организација и правних лица према неактивним привредним субјектима брисаним из
регистра привредних субјеката, па је тако обрисано 146.000 привредних друштава, који
очигледно фактични више нису ни постојали.
Оснивања привредних друштава су и у 2006. години показала пораст од око 10% односно основано
их је 11.265 (за разлику од прошлогодишњих 10.600).
Било је нормално за очекивати да ће са порастом броја привредних друштава порасти и број
промена код тих друштава па је у 2006. години извршено 38.948 промена (за разлику од
прошлогодишњих 23.600)
Такође, како Закон о привредним друштвима није измењен на време, остала је обавеза привредних
друштава да до 30. новембра 2006. године ускладе своја акта и пословање са Законом. То је довело
до тога да је у последњој недељи рока за усклађивање Агенција примила невероватан број захтева
за промене које се односе на чињенице које се у Агенцији региструју а везане су за усклађивање.
Таквих захтева је примљено чак 36.429, од којих је у 2006. години решено око 5.000, а остало ће
морати да буде пренето у 2007. годину.
У исто време, Регистар привредних друштава је издао око 43.000 различитих извода и потврда (за
разлику од прошлогодишњих 15.000, а поводом неисправних захтева донето је око 21.000
закључака (за разлику од прошлогодишњих 15.000).
У току целе године ожалбено је само 511 одлука Регистра. Од овог броја регистар је у сопственој
надлежности решио 138 жалби, 9 поступака је обустављено, у 13 случајева су странке саме
одустале од жалбе. Од преосталих жалби 100 је усвојено и одлуке регистра су поништене, док је у
158 случајева жалба одбијена. До данас није решено у другом степену по 91 жалби.
21.02.2007.

______________________________________________________
Годишњи извештај о раду Агенције за привредне регистре за 2006.

4

12,000

10,600

11,265

10,000

7,549

8,000

6,622
6,291

6,880
6,000

4,426
4,000

2,000

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Слика 1. Тренд раста оснивања привредних друштава у периоду 2000. - 2006.

11.265

38.948

36.429

43.000

21.000

2006

Оснивања
Промене
Промене у вези усклађивања
10.600

23.600

15.000

15.000

Изводи - потврде

2005
Закључци

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Слика 2. Број и структура захтева за упис у Регистар привредних друштава
21.02.2007.

______________________________________________________
Годишњи извештај о раду Агенције за привредне регистре за 2006.

5

2. Регистар предузетника
Почетак превођења и регистрације предузетника, је одложен из 2005 године за 01.01.2006. године,
што је Агенција дочекала са одређеним искуством стеченим кроз превођење привредних друштава.
Од преузимања архиве Регистара предузетника од општина се одустало, јер се дошло до закључка
да се регистровани подаци веома разликују, и да предмети општина треба да остану архива тих
општина. С друге стране, Агенција се одлучила за веома тесну сарадњу са општинама у обостраном
интересу, па је у том смислу оформила и службу у оквиру Сектора односа са корисницима услуга
која ће сарађивати са општинама, о чему ће касније бити више речи, у вези са закљученим
споразумима и у вези са односима успостављеним са општинама.
Рад регистра предузетника подразумевао је сличан поступак бесплатног превођења до 15.06.2006.
године, а рок за превођење са плаћањем трајаће до 15.06.2007. године.
У току бесплатног превођења предат је укупно 138.571 захтев. До 31.12.2006. године предато је, уз
плаћање, још 27.524 захтева за превођење, што чини укупно 166.095 захтева. До 31.12.2006.
године донето је 123.195 решења о превођењу, што значи да је за обраду у том тренутку
преостало 42.204 захтева који се преносе у 2007. годину, с тим да ће се предузетници преводити све
до 15.06.2007. године.
Посебно треба истаћи велики пораст оснивања предузетника у односу на раније године (мерено
према статистичким подацима) и то како у реалном броју, тако и у прираштају. Тако је у 2006.
години укупно основано 45.439 нових предузетника, а обрисано 25.333, што значи да је
прираштај 20.106 предузетника. У 2005. години прираштај новооснованих предузетника износио је
13.207 радњи, док је у 2004. години прираштај износио свега 4.616 радњи. Из наведеног се може
закључити да прелазак на нови систем регистрације код предузетника није изазвао никакав већи
поремећај, већ је, напротив, ниво оснивања нових предузетничких радњи у Агенцији повећан у
односу на 2005. годину, као што је повећан и број брисаних радњи, што је показатељ олакшаног
поступка оснивања и брисања и код предузетника.
Оволики број предузетника подразумева и велики број промена, посебно због тога што су они у
обавези да пријављују и одјаву делатности услед боловања, одмора и сл. тако је број решених
промена код предузетника био 54.599.
Такође, број извода и потврда за предузетнике је био око 59.000.
Због неуредних или неисправних захтева и код предузетника су доношени закључци па је тако
донето око 30.000 закључака.
Важан резултат промене начина регистрације предузетника је олакшање отпочињања њиховог рада
захваљујући новом начину пријаве на пензионо и здравствено осигурање. Почев од 1. августа 2007.
године, Агенција по службеној дужности пријављује на осигурање све основане предузетнике
Фонду за пензијско и инвалидско осигурање самосталних делатности. На исти начин, без потребе
да то ради сам предузетник, врши се и одјава са осигурања предузетника који су брисани из
21.02.2007.
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регистра. Подаци се шаљу Фонду на дневном нивоу, у електронском облику, а Агенција поштом
шаље штампану пријаву/одјаву предузетнику после овере од стране Фонда.
50.000
45.000
45.439

40.000
35.000
30.000
25.000

32.466

30.877
27,850
25,333

20.000
15.000

17,670

10.000
5.000
0
2004

2005

Оснивања

2006

Брисања

Слика 3. Број основаних и брисаних предузетника у периоду 2004. - 2006.
(подаци Републичког завода за статистику на дан сачињавања извештаја)

3. Регистар представништава страних правних лица
Регистар представништава је почео са радом у јануару 2006. године, и укупно их је основано и
преведено 943, а обрисано 49, што значи да их је у 2006. години укупно активно регистровано
894.
4. Регистар огранака страних правних лица
Иако је овај регистар радио од почетка рада Агенције, апликација је почела да ради тек од 2006.
године, тако да су сви уписи који се виде на сајту Агенције објављени у тој години. Статус огранака
је такође разрешен тек 2006. године, тако да се они сматрају резидентима, па је број ових уписа
релативно мали, тј. регистровано је само 82 огранка страних правних лица, а обрисан је један, тако
да их је укупно активно регистрованих 81.
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РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА
Током 2006. године у Регистру финансијског лизинга поднето је укупно 20.382 захтева од чега је
решено 19.663 захтева. Изјављена је само једна жалба.
Имајући у виду да је током 2005. године примљено 34.069 захтева за упис уговора о финансијском
лизингу, од чега се 17.324 захтева односи на уговоре закључене током 2003. и 2004. године, а
16.745 на уговоре закључене током 2005. године, може се закључити да је број закључених уговора
током 2006. године већи него претходне. Ово и поред тога, што је током 2005. године усвојен Закон
о изменама и допунама Закона о финансијском лизингу („Службени гласник РС“ број 61/05) којима
је уведена контрола лизинг компанија од стране Народне банке Србије, круг давалаца лизинга
сужен само на домаћа привредна друштва, а прописан и минимум набавне вредности предмета
лизинга на износ од 2000 ЕУРА. Поменуте измене Закона су у тренутку доношења упућивале на то
да ће тренд бити управо супротан.

2003-2004 :

17.324

2005:

2006 :

16.754

20.382

2003 и 2004

2005

2006

Слика 4. Број примљених захтева у Регистру финансијског лизинга

Структура предмета финансијског лизинга
Најчешћи предмети финансијског лизинга су путничка, затим пољопривредна и теретна возила
(44% свих уговора). Током 2006. године приметан је благ пораст лизинга машина и опреме. Наиме,
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са 8,5 % током 2005. године, заступљеност разних врста машина и опреме у укупном броју
предмета лизинга, током 2006. године попела се на 12%.

44%

44%

12%

Возила

Машине и опрема

Остало

Слика 5. Структура предмета финансијског лизинга у 2006.

РЕГИСТАР ЗАЛОЖНОГ ПРАВА НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА И ПРАВИМА
У Регистру заложног права на покретним стварима и правима примљено је укупно 9.979 захтева од
којих је решено укупно 8.510 захтева. У односу на претходну годину, када је примљено укупно
4.762 захтева, број захтева је готово дуплиран.
Због неуредности захтева или непотпуности поднете документације током ове године донето је
укупно 2.994 закључка за обезбеђење доказа.
Према извештају из базе података Регистра, током 2006. године било је 0.49% ожалбених одлука и
0.22% поништених одлука.
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2005: 4.762

2006: 9.979

2005

2006

Слика 6. Број примљених захтева у Регистру заложног права на покретним стварима и правима 2005.-2006.

Структура заложних поверилаца

20%

1%

30%

49%

физичка лица

банке

пореска управа

други привредни субјекти

Слика 7. Структура заложних поверилацау 2006.
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Више од 99 % заложних поверилаца су привредни субјекти, од чега су 50% банке. По бројности
следи пореска управа, преко 30%, а у незнатном проценту, мање од 1%, заложни повериоци су
физичка лица.
Структура предмета залоге
Нешто преко 40% предмета залоге су разна врста возила, а близу 39% предмета залоге чине разне
врсте машина и опрема.

21%
40%

39%

Возила

Машине и опрема

Остало

Слика 8. Структура предмета залоге у 2006.

АРХИВИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Током 2006. године највећи део посла око преузимања документације Трговинских судова је
довршен. Само два суда још увек нису испунила своју обавезу да припреме документацију за
преузимање, иако је Агенција у сваком тренутку била спремна да на позив ових судова преузме и
ту документацију. Ради се о трговинским судовима у Пожаревцу и Зајечару, а није ни преузета
документација приштинског суда, која се налази у Краљеву, а претпоставка је да се у овим
судовима ради о преузимању још око 34.000 предмета. Ради смештања документације Агенција је
закључила и додатне уговоре са ЈП Склоништа, и опремила их додатним архивским полицама, тако
да предмети Трговинских судова имају релативно добре услове у којима се чувају, и у којима су
увек доступни. За потребе архивирања документације користе се склоништа у Поречкој улици бр.
13 у Београду, укупне површине 240м2 и склоништа у Гандијевој улици бр. 75 и 91 у Новом
Београду, укупне површине 547м2.
21.02.2007.
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У току године је извршено следеће преузимање:
1. Трговински суд Београд:
Друштва
Задруге
Банке
Осигуравајућа друштва
Стари регистар

1-01 до 1-94500-00
2-01 до 2-1617-00
3-01 до 3-193-00
4-01 до 4-107-00

Преузимање завршено у јануару 2007. године
2. Трговински суд Суботица:
Друштва
Задруге
Банке
Осигуравајућа друштва

1-01 до 1- 8590-00
2-01 до 2-195-00
3-01 до 3-37-00
4-01 до 4-08-00

Преузимање завршено у марту 2006. године
3. Трговински суд Сомбор:
Друштва
Задруге
Банке
Осигуравајућа друштва
Стари регистар

1-01 до 1-5267-00
2-01 до 2-248-00
3-01 до 3-32-00
4-01 до 4-07-00

Преузимање завршено у априлу 2006. године

4. Трговински суд Сремска Митровица:
Друштва
1-1 до 1-9020-00
Задруге
2-1 до 2-385-00
Банке-нису преводили на класификациону ознаку 3 (улазе под ознаку 1-)
Осигуравајућа друштва- нису преводили под класификациону ознаку 4 (улазе под ознаку 1-)
Преузимање завршено у октобру 2006. године

21.02.2007.
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5. Трговински суд Зрењанин:
Друштва
1-01 до 1-6840-00
Задруге
2-01 до 2-313-00
Банке
3-01 до 3-16-00
Осигуравајућа друштва- нису преводили под класификациону ознаку 4 (улазе под ознаку 1-)
Стари регистар
Преузимање завршено у мају 2006. године

6. Трговински суд Нови Сад:
Друштва
Задруге
СЗ- СЗ-1 до СЗ-369
Банке
Осигуравајућа друштва
Стари регистар

1-01 до 1-25720-00
2-01 до 2-633-00
3-01 до 3-29-00
4-01 до 4-731-00

Преузимање завршено у мају 2006. године
7. Трговински суд Панчево:
Друштва
Задруге
Банке
Осигуравајућа друштва

1-01 до 1-7801-00
2-01 до 2-336-00
3-01 до 3-23-00
4-01 до 4-05-00

Преузимање завршено у септембру 2006. године
8. Трговински суд Ваљево:
Друштва
Задруге
Банке
Осигуравајућа друштва
Стари регистар

1-01 до 1-17200-00
2-01 до 2-686-00
3-01 до 3-42-00
4-01 до 4-13-00

Преузимање завршено у септембру 2006. године

21.02.2007.
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9. Трговински суд Краљево:
Друштва
Задруге
Банке
Осигуравајућа друштва

1-01 до 1-24405-00
2-01 до 2-543-00
3-01 до 3-78-00
4-01 до 4-128-00

Преузимање завршено у године јануару 2006. године

10. Трговински суд Крагујевац:
Друштва
1-01 до 1-21005-00
Задруге
2-01 до 2-596-00
Банке
3-01до 3-18-00
Осигуравајућа друштва- нису преводили под класификациону ознаку 4 (улазе под ознаку 1-)
Преузимање завршено у децембру 2006. године

11. Трговински суд Ужице:
Друштва
1-01 до 1- 9501-00
Задруге
2-01 до 2-267-00
Банке-нису преводили на класификациону ознаку 3 (улазе под ознаку 1-)
Осигуравајућа друштва- нису преводили под класификациону ознаку 4 (улазе под ознаку 1-)
Преузимање завршено у новембру 2006. године
12. Трговински суд Ниш:
Друштва
1-01 до 1-19486-00
Задруге
2-01 до 2-482-00
Банке
3-01 до 3-14-00
Осигуравајућа друштва- нису преводили под класификациону ознаку 4 (улазе под ознаку 1-)
Преузимање завршено у децембру 2006. године

21.02.2007.
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13. Трговински суд Лесковац:
Друштва
Задруге
Банке
Осигуравајућа друштва

1-01 до 1-9874-00
2-01 до 2-2339-00
3-01 до 3-14
4-01 до 4-03-00

Преузимање завршено у године октобру 2006. године
14. Трговински суд Чачак:
Друштва
Друштва (Краљево)
Друштва (Ужице)
Задруге
Банке
Осигуравајућа друштва
Стари регистар
(наслеђен од Краљева)

1-1 до 1-1528-00
1-06 до 1-23349-00
1-49 до 1-9165-00
2-1 до 2-150-00
3-1 до 3-100-00
4-01- до 4-164-00
1-10 до 1-99-00

Преузимање завршено у године новембру 2006. године
Укупно је преузето (бројчано):
Друштва
Задруге
Банке
Осигуравајућа друштва

293251
8790
586
1166

Што се тиче предмета из рада саме Агенције укупно је архивирано до сада:
Друштва
Предузетника:
Финансијског лизинга:
Залоге:/
Извода:
Закључака, одбачаја, обустава-за друштва (установе…):
Закључака, одбачаја, обустава-за финансијски лизинг:
Истекле резервације имена (друштва):

21.02.2007.
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ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ
Током 2006. године у потпуности је имплементиран Интегрисани софтверски систем за Регистар
привредних субјеката, који је континуирано унапређиван, као и софтвер за Регистар финансијског
лизинга и Регистар заложног права на покретним стварима и правима.
Даље је унапређивана мрежна инфраструктура, како инсталацијом великог броја нових рачунара –
радних места у мрежи, тако повећањем капацитета веза где је то било неопходно (нпр. Нови Сад).
Даље су унапређене процедуре администрације и одржавања система, а посебно backup/restore
процедуре и мере безбедности система (антивирусни програми, контрола приступа путем картица).
Такође, израђено је више помоћних програма за пословне процесе који нису обухваћени
јединственим информационим системом Агенције, као помоћ у раду разних служби (разне
евиденције, нпр. стања и кретање предмета, стечајева у току процеса, итд).
Са посебном пажњом планиране су, успостављане и унапређиване везе на основи размене података
са трећим лицима – корисницима услуга, што је детаљно описано у следећем поглављу. Улога
информатичара у овом делу посла била је врло битна: од учешћа у дефинисању Правилника о
електронској испоруци података, преко развоја свих неопходних упита у базу података и других
предуслова за овај посао, до свакодневне подршке Сектору за односе са корисницима услуга. Даље
су развијани партнерски односи са важним клијентима као што су лизинг куће, Народна банка
Србије, пореска управа, и други.
У току 2006. године је стално унапређиван и Центар за пружање информација клијентима.
Процедуре рада оператера у «Call» центру су, на основу практичних искустава, у већој мери
стандардизоване и прописане. Степен аутоматизације рада и обучености оператера, као и њихова
сарадња са запосленима, стално се унапређује, све у циљу давања благовремених и тачних
телефонских информација корисницима. Успешно се користе и телефонске секретарице и дневно
шаљу повратни позиви са припремљеним одговорима. За 2007. годину планирано је даље
унапређење рада Контакт центра, уз његово издвајање из ИТ сектора.
Интернет страна Агенције, на адреси www.apr.sr.gov.yu свакодневно се ажурира, и унапређује јој се
садржај и структура, у циљу што лакшег коришћења. Посећеност ове Интернет стране је врло
велика, у просеку 3.000 посета дневно, са „ударима“ када је овај број био неколико пута већи.
Служба за информатичку подршку је током 2006. године битно кадровски и организационо ојачана,
и профилисана као истински интерни сервис свих запослених у Агенцији. Планирано је да она у
2007. години прерасте у Сектор информатичке подршке и развоја.
РАЗВОЈ КОМЕРЦИЈАЛНИХ УСЛУГА
У 2006. године озбиљно је отпочео рад на јасном формирању сектора за комуникацију са трећим
лицима – то је Сектор за односе са корисницима услуга. У оквиру овог сектора издвојиле су се две
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групе послова, једни који су усмерени на рад Агенције са локалном самоуправом, тј. склапање
споразума о сарадњи са општинама у Србији, и праћење те сарадње, и други који се односе на
давање електронских извода корисницима који су заинтересовани да уз накнаду или без накнаде,
али уз сарадњу, преузму све или делове података из базе АПР.
1. Сарадња са општинама
Агенција је у политици свог пословања закључила да је потребно успоставити сарадњу са
општинама, и то првенствено у вези са предузетницима, јер је донета већ поменута одлука да се
архива општина не преузима. Такође, и општине су изразиле жељу да остану у блиском контакту са
својим предузетницима, па је Агенција приступила изради текста споразума са општинама о
пословној сарадњи, према којима би предаја захтева у општинској канцеларији која је прошла
обуку у Агенцији и склопила споразум, била изједначена са предајом захтева у самој Агенцији. У
том смислу јавило се три врсте споразума:
- споразум са општинама из 2005. године који подразумева и пријем захтева за привредна
друштва, али не као да је захтев предат у Агенцији, давање компјутерске опреме општини са
овим споразумом, и признавање 15% накнаде за сваки примљени захтев код предузетника;
- споразум из 2006. године који подразумева само захтеве за предузетнике, али уз електронски
пријем, где се признаје 15% накнаде општини; и
- споразум из 2006. године који подразумева само захтеве за предузетнике, али без
електронског пријема, где се признаје 5% накнаде општини.
У 2005. години било је 25 општина са којима је Агенција већ сарађивала и сада је склопила само
анекс уговора.
Од јануара до марта 2006. године склопљени су споразуми са 134 нове општине.
Од горњег броја 108 општина има Споразум од 15% рефундације накнаде, а 26 општина споразум
од 5% рефундације накнаде.
Од марта 2006. године сарадња са општинама се сасвим успоставила, и од тада се примењује
праћење спецификација које су садржавале списак предмета у прилогу и број канцеларије која исту
шаље, те упоређивање са стањем приспелих и урађених предмета.
Ради што боље сарадње Агенција је одобрила рефундацију средстава за 19 рачунара сходно чл. 7
Споразума о сарадњи са општинским канцеларијама. Предвиђено је да ће Агенција рефундирати
највише 30 рачунара уколико се од општина појави захтев до тог броја, што до сада није био случај.
За следећу годину планом су предвиђена средства за око 50 рачунара, наравно,уколико се за њих
постави захтев од стране општина са којима постоји сарадња.
Средстава за обезбеђење рачунара су одобрена следећим општинама: Алексинац, Алибунар,
Аранђеловац, Бачка Паланка, Беочин, Блаце, Брус, Врање, Вршац, Дољевац, Кикинда, Ковин, Нови
Кнежевац, Опово, Прокупље, Сечањ, Сремска Митровица, Стара Пазова и Шид.
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Неке општине своје право на рефундацију дела накнаде не користе у пуној мери, и не испостављају
фактуре, што не значи да не сарађују са Агенцијом, мада је то углавном показатељ недовољне
заинтересованости општина.
С друге стране, постоје општине које су показале висок ниво заинтересованости за сарадњу, и то
посебно: Алексинац, Алибунар, Аранђеловац, Бачка Паланка, Беочин, Бечеј, Блаце, Бољевац,
Варварин, Врање, Врбас, Врњачка Бања, Велика Плана, Дољевац, Зрењанин, Јагодина, Књажевац,
Кикинда, Крушевац, Лајковац, Љубовија, Мали Иђош, Неготин, Ниш, Пожега, Прешево, Сечањ,
Свилајнац, Сомбор, Сремска Митровица, Стара Пазова, Ужице, Црна Трава, Чајетина, Чачак,
Шабац и Шид.
Потребно је истаћи да је Агенција средином децембра 2006. године упутила свим општинама у
Србији без обзира да ли су у Споразуму, територијално припадајући део базе предузетника као и
поновљени програм претраге APR Browser на истом CD-у. Међутим, активациони кодови за
употребу овог програма достављени су само у 134 општине које су у Споразуму.
Општинама су достављени и статистички прегледи за привредна друштва, и то према:
статусу у регистру, правној форми, седишту, делатностима, врсти захтева, броју и статусу страних
правних лица, без увида у појединачне податке.
2. Сарадња са државним органима, институцијама, банкама, и другим лицима
Од самог почетка рада Агенције, сви подаци из регистара су јавни, бесплатни и лако доступни
захваљујући Интернет страни Агенције, која је званично проглашена једном од најпосећенијих у
нашем јавном сектору. Ограничење је што се подаци могу добити у једном тренутку само за један
привредни субјекат.
У циљу стављања на располагање правним и физичким лицима података за већи број привредних
субјеката истовремено (резултат сложенијих упита у базу података Регистра привредних субјеката)
Агенција је обезбедила све неопходне техничке и организационе услове за припрему и испоруку
ових података, у форми електронских извода, које по потреби прати одговарајућа овера.
Начин и услови испоруке регулисани су „Правилником о поступку достављања електронских
података и висини накнада“ од 16.6.2006. године.
У њему су дефинисане 4 категорије података о привредним субјектима, које кумулативно садрже
све већи број података о привредном субјекту (привредном друштву или предузетнику), и то:
1. категорија – Основни подаци (МБ, пуно пословно име, седиште, ПИБ)
2. категорија – додају се подаци о оснивачима, овлашћеним лицима и претежној делатности
3. категорија – додају се подаци о основном капиталу друштва и оснивача
4. категорија – додају се остали подаци о привредном субјекту (датуми оснивања, огранци, итд).
За сваку категорију дефинисана је накнада (по привредном субјекту) за овакав електронски извод.
Подаци се испоручују у електронској форми, при чему постоји широки избор формата података
(MDB, CSV, MS Excel, TXT, итд.) и начина испоруке (CD, FTP сервер, е-mail, итд).
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Убрзање у сарадњи са овим, углавном правним лицима узроковао је у великој мери Закон о
спречавању прања новца, којим је прописано је да банке и друге финансијске организације,
мењачи, предузећа ПТТ саобраћаја, осигуравајуће организације и други, су дужне да податке о
привредним субјектима утврде увидом у оригиналну или оверену документацију надлежног
Регистра. Због тога је електронско достављање података са накнадом започето и постало
интензивно од јула па до краја године.
Електронско достављање података, са накнадом је прво успостављено са пословним банкама и
остварена веома успешна сарадња. Наиме, остварена је сарадња са 30 пословних банака, које су
први захтев за подацима из базе оствариле у августу и септембру месецу 2006. године. Пословне
банке су, са изузетком две (Metals banka i Credy banka), од Агенције за привредне регистре
потраживале четврту категорију електронских података за своје клијенте. Неколико банака
(Војвођанска банка, EFG- Eurobanka, ProCredit banka, Intesa, Комерцијална банка) је од Агенције
преузело комплетне податке за сва привредна друштва и своје клијенте - предузетнике. Током
децембра месеца обављен је и update података за пословне банке, уз који су им достављени и
електронски подаци за нове клијенте. Сарадња са пословним банкама ће се наставити и у 2007.
години.
Поред пословних банака, сарадња је успостављена и са регионалним привредним коморама, као
што су Сремска привредна комора, Привредна комора Панчево, Регионална привредна комора
Ужице, али и са великим бројем правних и физичких лица, којима су, са накнадом, достављени
електронски подаци из Регистра. Највећи број правних (агенције за маркетинг, привредни субјекти
који желе да пласирају своје производе) и физичких лица се одлучује за податке из прве категорије,
док се привредне коморе одлучују за податке друге и треће категорије.
Достављањем електронских података са накнадом испоручено је у 2006. години 965.150 података
свих категорија.
За податке из базе Регистра су заинтересовани и државни органи и организације. Од државних
органа и организација, за достављање електронских података, Агенцији су се обратили:
- Народна банка Србије,
- Министарство финансија – Пореска управа,
- Министарство за економске односе са иностранством,
- Министарство за рад, запошљавање и социјалну политику,
- Министарство трговине, туризма и услуга,
- Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства,
- Министарство здравља,
- Пореска управа,
- Републички завод за статистику,
- Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање,
- Републички фонд за здравствено осигурање,
- Национална служба запошљавања.
Наведеним државним органима су достављени електронски подаци према њиховим потребама,
најчешће четврта категорија, без накнаде. Са Народном банком Србије, Пореском управом и
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Републичким заводом за статистику је успостављена размена података, на недељном нивоу још од
2005. године и кроз целу 2006. годину на обострано задовољство.
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
У 2006. години Агенција је постигла своји пуни обим рада, тј. успоставила је у потпуности све до
сада законима предвиђене регистре, а једногодишње искуство дало је Агенцији неке назнаке о томе
како ће се развијати и формирати редовни развој послова, те пораст обима пословања у оквиру
постојећих регистара. То је омогућило да се преиспита и унутрашња организација рада, те да ли су
основне поставке унутрашње организације дале добре резултате, иако су биле на одређени начин
експерименталне.
Финансијски сектор, Сектор правних и општих послова и Сектор односа са корисницима услуга су
неопходни сектори који обављају послове за целу Агенцију. Они су постављени једним делом у
складу са законодавством које се на њих односи, а другим делом на уобичајени начин, као и у било
ком другом правном лицу. Међутим, специфична организација Агенције, са регистрима као
самосталним, у организационом смислу и у смислу одговорности, очигледно је показала
исправност основне поставке организације Агенције. То заправо значи да се Регистратори старају
за законит и правилан рад регистара и обављања основне делатности уписа у те регистре, док се
директор и пратеће службе старају да регистри у организационом смислу несметано раде. Ова, у
основи нехијерархијска структура Агенције, у смислу да регистратори нису ''шефови'' крајњим
извршиоцима – оператерима, довела је до боље и ефикасније, а на одређени начин и релаксиране
сарадње између службе оператера, архиве и ИТ службе са регистрима, које не осећају као
надређене, већ као равноправне.
Због пораста броја запослених, и свих извршилаца, очигледно је, такође, постало, постојећа
систематизација захтева дораду, као и развој неких служби и сектора. Због тога је крајем 2006.
године припремљен предлог нове систематизације и Правилника о раду, који појачава улогу
службе ПР, издваја ИТ као посебан сектор, сада битан за целу Агенцију, а не само за регистре, као и
разгранавање нижих руководилаца појединих делова извршилаца оператера, како би се лакше
формирали и пратили тимови који се баве сличном врстом послова.
Људски ресурси
Директор Агенције је, крајем јануара 2006. године донео нови Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у Агенцији. Овим Правилником систематизовано је
укупно 54 различитих радних места у оквиру 2 регистра, 4 сектора и кабинету директора, за
разлику од 46 систематизованих радних места у 2005 години. На основу Правилника и у складу са
потребама процеса рада, директор је донео одлуку о утврђивању броја извршилаца на појединим
радним местима, која са одређеним изменама, на дан 31.12.2006. године предвиђа укупно 251
запосленог у Агенцији по уговору о раду, од чега је попуњено 195. Поређење са стањем на дан
31.12.2005. године показује индекс 2,26 за предвиђен број запослених (111 у 2005. години) и 1,91 за
број извршилаца који су у радном односу по основу уговора о раду (102 у 2005. години) (Слика 9).
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Уговор о раду на неодређено време
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Уговор о раду на одређено време

18
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4
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3

Уговор о привременим и
повременим пословима
Уговор о делу

Слика 9. Структура радно ангажованих лица у Агенцији на дан 31.12.2005-2006.
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Слика 10. Број радних дана које су остварила лица на привременим и повременим пословима по месецима у
току 2005. - 2006. године
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У току 2006. године укупно ангажованих 133 лица по уговорима о обављању привремених и
повремених послова, остварило је 27.623 радна дана. У односу на 2005. годину, број радних дана
(3.998) показује индекс 6,91 (Слика 10).
Из наведених података видљиво је да је највећи пораст броја радно ангажованих лица у категорији
привремених и повремених послова, а повећање броја запослених по уговору о раду, већином се
односи на радна места из категорије оператера. Приказане статистичке податке треба условно
прихватити, обзиром на чињеницу да, пре свега, показују стање са пресеком на дан 31. децембар, а
не динамику током године или било какав просек, као и да су на тај дан у претходној 2005. години,
била ангажована 22 лица по уговорима о делу финансираним из средстава донације, који су, по
истеку уговора, у Агенцији засновали радни однос.
Квалификациона структура, слично као и у претходној 2005. години, показује да већина радно
ангажованих у Агенцији има IV степен стручне спреме, односно средњу школу. Обзиром на
повећање броја извршилаца на привременим и повременим пословима и на радним местима
оператера, за које се све захтева средња стручна спрема, однос IV и VII степена стручне спреме
(81,27% : 12,69%) је процентуално повећан у корист средње стручне спреме у односу на 2005.
годину (67,19% : 24,22%) (Слика 11). Ипак, треба имати у виду да сви запослени у Агенцији у
просеку имају добро познавање рада на рачунару, што је неопходан услов, обзиром на природу
делатности Агенције. Посебна пажња у Агенцији посвећује се обуци за све програме, од
системских, преко стандардних, до помоћних. Обука је континуирана, по плану који се унапред
прави и врши се по принципу вишефазне обуке («teach the teacher»).

2005.

2006.

269

42
86

15

5
31

6

III

5

IV

VI

VII

Слика 11. Квалификациона структура запослених и на други начин радно ангажованих у Агенцији на дан
31.12.2005. – 31.12.2006. године
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Органи Агенције
Надлежности, овлашћења и одговорности Управног одбора и директора Агенције, као законом
предвиђених органа, регулисани су Законом о Агенцији за привредне регистре, Законом о јавним
агенцијама и Статутом Агенције за привредне регистре.
Драгиша Околишанов, именован је за директора Агенције решењем Владе Републике Србије 24
број 119-5022/2004 дана 08. јула 2004. године. Без обзира на чињеницу да мандат директора није
истекао, Управни одбор је дана 23.11.2006. године одлучио да распише јавни конкурс за именовање
директора Агенције, у складу са одредбама Закона о јавним агенцијама, а који је објављен у „Сл.
Гласнику РС“ бр. 106/06. Након спроведеног поступка и на предлог Управног одбора, Влада
Републике Србије донела је решење 24 број 119-10734/2006-1 дана 21.12.2006. године којим је
Драгишу Околишанова, поново, именовала за директора Агенције.
Чланове Управног одбора Агенције именује Влада Републике Србије. Од 04. јуна 2004. године када
је решењем Владе именован председник и четири члана Управног одбора, његов састав се више
пута мењао, све до 27. октобра 2005. године, од када је Управни одбор у истом саставу.
Управни одбор је од оснивања одржао укупно 22 седнице, од чега у извештајном периоду девет.
Управни одбор је у оквиру своје надлежности усвајао извештаје о раду и друге извештаје и
предлоге које је у име Агенције Управном одбору подносио директор, планове и програме рада,
доносио одлуке из своје надлежности, као и предлоге одлука упућених на сагласност Влади
Републике Србије, као оснивачу. Управни одбор је разматрао и извештаје директора Агенције у
вези текућег пословања, а најмање тромесечно извештаје о остварењу Финансијског плана
Агенције за текућу годину и извештаје о раду регистара. Тако је на седници 30.08.2006. године
донео и одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Агенције. Са посебном пажњом,
Управни одбор је пратио окончање поступка превођења привредних друштава и установљавање
регистра предузетника. У вези нормативне делатности, Управни одбор је у 2006. години усвојио
измене и допуне Правилника о висини накнада за услуге које пружа Агенција за привредне
регистре у оквиру регистра финансијског лизинга и регистра заложног права на покретним
стварима и правима, Правилник о поступку достављања електронских података и висини накнада
које Агенција наплаћује за издавање извода у електронској форми, измене и допуне Правилника о
раду, Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама, а разматрао је и директору
сугерисао одређена организациона решења кроз Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места. На седници одржаној 27.11.2006. године, Управни одбор је усвојио
и Влади Републике Србије, као оснивачу, поднео на сагласност Годишњи програм рада и
Финансијски план Агенције за 2007. годину.
Јавне набавке и други општи послови
У складу са планом јавних набавки за 2006. годину који је у оквиру Финансијског плана усвојио
Управни одбор Агенције, а поступајући по актуелним захтевима надлежних служби и уз сагласност
директора, спроведено је укупно 42 поступака јавних набавки по одредбама Закона о јавним
набавкама («Службени гласник РС» бр. 39/02, 43/03, 55/04 и 101/05). Већи део, чак 26 поступка
односи се на набавке мале вредности, односно набавке чија је процењена и реализована вредност
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појединачно на годишњем нивоу мања од 2.000.000,00 динара. У отвореном поступку извршене су
3 набавке, и то канцеларијског материјала, архивских полица за опремање склоништа и возила, два
путничка аутомобила од којих је један намењен превозу документације. У десет случајева
спроведен је поступак јавне набавке у поступку са погађањем без претходног објављивања, уз
сагласност Управе за јавне набавке. Већином се ради о закупу пословног простора од одређеног
закуподавца, а у 3 случаја о уговорима о делу.
Поступајући по овлашћењу Републичке дирекције за имовину Републике Србије, као наручиоца у
поступку јавне набавке, Агенција је спровела поступке за прибављање услуга пројектовања
адаптације и реконструкције пословне зграде у ул. Бранкова бр. 25 у Београду, обзиром да је као
будући корисник овог пословног простора заинтересована да се адаптацијом прилагоди у свему
потребама вршења делатности Агенције.
Сви уобичајени општи послови вршени 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. Кроз однос сарадње створени су услови за
рад у атмосфери пуног поверења и старања о појединачним интересима и склоностима сваког од
запослених, што у крајњој линији, за циљ има постизање свести о јединственом заједничком
интересу Агенције.
Закључком Владе Републике Србије 77 број 361-2079/2006 од 21.06.2006. године, пословна зграда у
улици Бранкова бр. 25 у Београду, укупне 5.099,24м2 распоређена је на коришћење Агенцији, а
средства за адаптацију и реконструкцију ове пословне зграде, у укупном износу од 128 милиона
динара, такође је обезбедила Влада Републике Србије и одредила Републичку дирекцију за имовину
Републике Србије за инвеститора радова. На овај начин би Агенција, у наредној 2007. години,
требала на адекватан начин да реши проблем пословног простора.
Финансијска функција
У 2006 .години финансијско пословање Агенције је обављано у функцији подршке реализацији
задатака утврђених Програмом рада за 2006. годину, и у складу са Финансијским планом Агенције
за 2006. годину и Изменама финансијског плана Агенције за 2006. годину, на које је сагласност
дала Влада Републике Србије. Сектор за економско-финансијске послове је радио на
консолидацији и унапређењу финансијске функције Агенције посебно у делу који се односи на
процесе планирања, контроле и извештавања о материјално-финансијском пословању Агенције.
Сектор за економско финансијске послове је у складу са Одлуком Управног одбора за исти
припремао кварталне Извештаје о остварењу прихода Агенције и извршењу расхода, као и о
стању у материјално-финансијском пословању Агенције у посматраним периодима.
Агенција је током 2006. године донела Правилник о рачуноводству и рачуноводственим
политикама којим се у складу са законом, професионалном регулативом и интерном регулативом
Агенције уређује рачуноводствени систем и дефинишу рачуноводствене политике Агенције у
складу са Међународним стандардима финансијског извештавања.
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Крајем текуће године Агенције је прибавила рачуноводствени софтвер који је инсталиран,
извршена је обука запослених за коришћење софтверског пакета, с тим да ће примена истог
отпочети у 2007. години.
Попис имовине, потраживања и обавеза за 2006. годину је унапређен и спроведен у складу са
прописима.
У циљу успостављања система интерних контрола у материјално-финансијском пословању
Агенције, донете су Процедуре везане за поступак стварања финансијских обавеза на терет
средстава утврђених финансијским планом Агенције, а у циљу обезбеђења законитости и
ликвидности у пословању Агенције.
На иницијативу Сектора за економско-финансијске послове а у сарадњи са Министарством
финансија и Министарством привреде, добијена су одговарајућа мишљења од ових министарстава,
чиме су отклоњене одговарајуће нејасноће и недоречености везане за одређене аспекте
финансијског пословања Агенције.
Финансијски извештаји и показатељи пословања Агенције у 2006. години у односу на Финансијски
план Агенције, предмет су посебног извештаја који Агенција подноси у складу са одговарајућим
прописима.

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
Главне ПР и промотивне активности биле су усмерене на правовремено информисање јавности о
кампањама које је Агенција спровела у току 2006. године. Кампање су имале за циљ да се предузећа
и предузетници подсете на рокове за извршавање својих законских обавеза.
У току 2006. године биле су спроведене промотивне кампање за следеће активности:
 почетак регистрације предузетника и превођење већ постојећих предузетника из
општинских органа у електронски Регистар привредних субјеката,
 почетак пријема годишњих финансијских извештаја,
 брисање неактивних привредних субјеката и упозорење повериоцима,
 почетак издавања електронских извода из Регистра привредних субјеката.
Маркетиншка кампања поводом пријема годишњих финансијских извештаја одвијала се под
слоганом «Јавност података унапређује и Ваше пословање». Кампања је имала за циљ да
обавести привредне субјекте који воде двојно књиговодство (циљна група од око 80.000
привредних субјеката) о обавезном достављању финансијских извештаја. Како ови субјекти
подносе своје финансијске извештаје Народној банци и Центру за бонитет, било је неопходно
обавестити све привредне субјекте о законској обавези да се од 2006. године ови извештаји морају
подносити и у Агенцији. Кампања је спроведена кроз појачане ПР активности (гостовања на
25
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електронским медијима, чланци и интервјуи у дневним писаним медијима, као и стручним
часописима) и промотивну кампању (огласи у дневним новинама Блиц, Политика и Вечерње
новости). Кампања је реализована током фебруара. Резултат: 70.000 примљених годишњих
финансијских извештаја.
Маркетиншка кампања »Што можете данас не остављајте за 15. јун« финансирана је из
донације Шведске владе, а администрирана од стране Светске банке. Циљну групу којој се кампања
обраћала чинили су предузетници, како постојећи - већ регистровани при органима локалне
самоуправе, тако и потенцијални власници предузетничке радње. Кампања је трајала у периоду од
1. до 31. марта. Комуникацијска средства: принт огласа у локалним и централним дневним
новинама, недељницима и месечницима, као и најтиражнијим специјализованим магазинима
Лепота и здравље и Блиц жена; радио поруке емитоване су на три најслушаније београдске и 19
локалних радио станица.
У најтиражнијим дневним новинама, Блиц и Вечерње новости, инсертовани су бесплатни
формулари и флајери о превођењу предузетника, а објављена је и серија прилога у рубрици
Вечерње новости питају - АПР одговара. Снажна ПР подршка претходила је и пратила
маркетиншку кампању кроз: гостовања на тв и радио станицама, интервјуе и изјаве у дневним
новинама, конференције за новинаре, као и редовна саопштења за штампу. Захваљујући овој
медијској кампањи анимиран је највећи број постојећих предузетника да изврше превођење у
периоду када је оно било бесплатно. Резултат: до 15. јуна у Регистар је преведено око 160.000
предузетника.
Истовремено, реализована је и огласна кампања »Упозорење повериоцима«, која је имала за циљ
да правовремено упозори повериоце на претстојећу законску активност брисања неактивних
привредних субјеката из Регистра привредних субјеката, коју је Агенција спровела 15. јуна.
АПР је објавила огласе у најважнијим дневним и недељним новинама, а ПР активности су, такође,
биле усмерене и на редовну комуникацију са медијима, одржавање радног доручка са новинарима
(30. маја) и редовна саопштења за јавност, као и кроз инервјуе директора Агенције појединим
дневним новинама.
Осим тога, у појединим стручним часописима (GM магазин, Бизнис и финансије, Економетар)
објављени су огласи, у којима је Агенција промовисала нову услугу: издавање електронских извода
из Регистра привредних субјеката. У сврху промовисања ове услуге, Агенција је организовала и низ
сусрета са највећим банкама, Удружењем банака Србије, Привредном комором Србије и другим
институцијама, организацијама и привредним субјектима. Такође, Агенција је учествовала и на
Сајму «Бизнис база 2006» у Београду, као и на Првом сајму предузетништва, организованом у
Бујановцу.
И у 2006. години настављена је сарадња са економским часописом Бизнис и финансије, на
реализацији специјалног броја посвећеног пословању у Србији, уз који је објављен CD са
најважнијим подацима о привредним друштвима, чији је извор била база података АПР. У
специјализованом часопису за банкарство, финансије и инвестиције ProMoney објављен је ПР текст
којим се представила страним инвеститорима и учесницима годишњег састанка и пословног
форума EBRD, одржаног маја месеца у Лондону. Сумирајући десетомесечне резултате рада,
21.02.2007.
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Агенција је објавила годишњи извештај под слоганом „База вашег пословања“. АПР је успоставила
и сарадњу са новом Интернет страном „bizB92“, где је рубрика о регистрацији предузетника и
привредних друштава објављена у Агенцији, у форми Савета стручњака.
Обим активности на плану односа с јавношћу у 2007. години вишеструко ће се повећати, због
амбициозних планова и даљег развоја Агенције. Главне ПР активности биће усмерене на промоцију
нових регистара - Регистра страних улагања и Регистра факторинга, услужних сервиса Агенције издавање електронских извода и др. као и припрему за организацију инаугуралног састанка
Регионалне интересне групе и X Конференције Форумa европских привредних регистара (ECRF),
која ће се 2008. године одржати у Београду.

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ АГЕНЦИЈЕ
Агенција је и током 2006. године наставила успешну сарадњу са великим бројем регистара у
региону (Централни регистар Македоније, хрватска ФИНА, тј. Уред Владе Републике Хрватске „HITRO.HR.”), Европи (ирски, британски, норвешки, шведски, литвански, летонски и др.),
Америци, Канади и азијско-пацифичком региону.
Наставила је и са активним учешћем у раду европских асоцијација и удружења привредних
регистара (Форум европских привредних регистара - European Commerce Registers’ Forum - ECRF и
Европски привредни регистар - European Business Register - EBR). Управо захваљујући својим
постигнутим резултатима, Агенција је успела да добије организацију годишње конференције ECRF
за 2008. годину, а интензивно се припремала и за стицање статуса партнера, тј. за активно чланство
у EBR, са намером да у првом кварталу 2007. године у том смислу и поднесе своју званичну
кандидатуру.
С обзиром да је од стране ECRF и EBR препозната као лидер у области регистрације привредних
субјеката у региону, Агенција је крајем 2006. године започела и активности за оснивање и
припрему инаугуралног састанка Регионалне интересне групе привредних регистара из окружења.
Интензивно се укључила и у 36-томесечни Пројекат међусобне оперативне сарадње регистара
широм Европе, тзв. „БРАЈТ пројекат”, финансиран од стране Европске комисије (“Business
Register Interoperability Throughout Europe”- BRITE), чији је главни циљ омогућавање комплетне
преко-граничне оперативне сарадње привредних регистара на европском нивоу, тј. стварање услова
за међусобно електронско повезивање европских регистара.
Осим тога, Агенција је наставила и даље унапредила своју већ успостављену сарадњу са
ваневропским асоцијацијама и удружењима привредних регистара, тј. са Међународним
удружењем привредних администратора (International Association of Commercial Administarators –
IACA) и Форумом привредних регистара (Corporate Registers Forum- CRF), на чијим је годишњим
конференцијама и учествовала.
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Учешћем на бројним стручним скуповима (Регионална конференција USAID о поједностављивању
прописа везаних за пословну делатност и градњу - пројекат SPIRA, Конференција REGNO 2006,
Конференција о Европској повељи о малим предузећима, IX Самит Централно-европске
иницијативе – CEI, итд.) Агенција је успела у својој намери да у међународној стручној јавности
изгради имиџ институције која већ послује према европским стандардима, а такође и да представи
Србију као модерну државу, јасно опредељену за европске интеграције.

РЕЗИМЕ
Друга година пословања 2006-та, за Агенцију за привредне регистре била је, може се рећи, година
стабилизације. Стабилизовани су сви регистри, како по питању оптимизације радних процедура и
обуке кадрова, тако и заокружења и усавршавања сложених софтвера који подржавају њихов рад.
Стварањем електронске базе података о привредним субјектима, Србија је први пут добила
комплетан преглед свих релевантних података, а транспарентност регистрације података повећава
правну сигурност. Како је Агенција у првој години свога рада дефинисала свој значај и положај,
како у систему извршне власти, тако и пословног живота Србије, сада је афирмисала саму
институцију као кредибилан, модеран и препознатљив орган државне администрације. Агенција је
постала прави пословни електронски сервис, а јавност података обезбеђује бољу контролу
пословања фирми и већа страна улагања у Србији.
Основни циљеви Агенције су смањење административних препрека за почетак пословања, смањење
времена и трошкова за затварање привредног субјекта и повећање степена правне сигурности у
области кредитирања, финансијског лизинга и успостављања залоге на покретним стварима и
правима.
Мисија Агенције је наставак рада на изградњи ефикасног и успешног сервиса у служби грађана, у
циљу повећања правне сигурности свих учесника у тржишној утакмици. Иако је у претходном
периоду остварен изузетан напредак у побољшању услова за почетак пословања, те је према неким
показатељима Србија испред земаља у окружењу и изнад OECD просека, ипак је према већини
индикатора још увек испод најбољих међународних стандарда.
Агенција је у релативно кратком периоду преузела лидерску улогу у региону, када је у питању
област којом се бави и потребно је ту улогу задржати, што ће уз даље унапређење рада Агенције,
бити задатак у 2007. години.
Број 10-5-9-1/07
Датум 21.02.2007.
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__________________________
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