На основу члана 41. став 10. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр.
61/06-пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19-др.
уредба), Министарство привреде објављује
ИЗВЕШТАЈ
о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама
Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника
Одбор за привреду и финансије, на предлог Министарства привреде, донео је
Закључак 05 број: 011-148/2021 од 13. јануара 2021. године, којим је одређено
спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о Агенцији
за лиценцирање стечајних управника (у даљем тексту: Нацрт закона).
Јавна расправа о Нацрту закона одржана је у периоду од 15. јануара до 3.
фебруара 2021. године.
Програм јавне расправе о Нацрту закона, са прилозима утврђеним Пословником
Владе, објављени су на интернет страници Министарства привреде https://privreda.gov.rs
и на порталу е-управе, са позивом да се у оквиру јавне расправе упознају са текстом
Нацрта закона и своје примедбе, предлоге и сугестије доставе на e-mail адресу:
javnaraspravastecaj@privreda.gov.rs.
У току трајања јавне расправе примедбе, предлоге и сугестије су путем
електронске поште доставили: НАЛЕД, Савет страних инвеститора, Привредна комора
Србије, као и стечајни управници и адвокати.
Примедбе су се односиле на прецизирање услова за обављање послова
супервизора навођењем радног искуства на пословима стечајног управника; врсте казни
које се могу изрећи стечајном управнику; обавезност спровођења електронске продаје и
издавања у закуп.
Стечајни управници су предложили да се оснује Комора лиценцираних
стечајних управника.
Министарство привреде је заједно са Агенцијом за лиценцирање стечајних
управника, као релевантном институцијом за спровођење закона, сагледало и
размотрило све достављене примедбе, предлоге и сугестије на Нацрт закона.
С обзиром да нова законска решења произлазе из Програма односно Акционог
плана за унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о условима
пословања - Doing Business за период 2020-2023. године, као и из обавезе усклађивања
са Законом о општем управном поступку и прописима којима се уређује високо
образовање, констатовано је да достављени предлози, примедбе и сугестије нису у духу
концепта на којем се Нацрт закона заснива, и нису могли бити прихваћени.

