ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА
УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ СРБИЈЕ
У 2018. ГОДИНИ
I АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА
У извештајном периоду Удружење је радило на спровођењу одлука
Скупштине и Управног одбора, које су донете 26. децембра 2017. године,
као и одлуке која се односила на организацију Двадесет седмог Сусрета
правника у привреди Србије, који је ове године одржан од 28. до 30. маја
на Златибору на тему „Привреда и арбитраже“. Поруке Двадесет седмог
Сусрета објављене су на сајту Удружења.
Ажурирана је евиденција чланства у Удружењу у складу са Законом
о удружењима и Статутом Удружења, у електронском облику и штампано.
Ове године је настављен тренд подношења приступница за пријем у
чланство, углавном млађих колега. За сада има 576 евидентираних
чланова.
Часопис ПРАВО И ПРИВРЕДА уредно је излазио и у овој години,
четири броја годишње (1-3, 4-6, 7-9 и 10-12). Бројеви 1-3, 4-6 и 7-9
посвећени су годишњем Сусрету правника у привреди Србије, с тим што
су у броју 1-3 објављена стручна мишљења, а у осталим бројевима чланци.
Број 10-12/2018 штампан је 20. дeцембра 2018. године.
Часопис ПРАВО И ПРИВРЕДА, као водећи у области пословног
права у Србији, одржава своју позицију у Листи категоризације домаћих
научних часописа за друштвене науке Министарства просвете и науке, па
је и даље сврстан у исту категорију.
Продужен је уговор са невладином организацијом ЦЕОН за
реферисање часописа у Српском цитатном индексу (SCI) на годину дана за
Основни пакет услуга.
Сређен је и ажуриран сајт Удружења од стране фирме за рачунско
програмирање „S2 DIZAJN“ из Ковина.
Што се тиче претплате на часопис, износ претплате већ неколико
година није мењан (за правна лица износи 9.100,00 динара, а за физичка
4.550,00 динара). За 2018. годину има 15 претплатника.
II ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
Материјално-финансијско пословање Удружења обавља се по
одредбама Статута и Закона о удружењима. Удружење води пословне
књиге и обавезно сачињава финансијске извештаје (биланс стања и биланс
успеха) у складу са прописима о рачуноводству и ревизији, углавном
електронски. Удружење је те послове поверило Агенцији АКТИВА ПЛУС
из Београда.
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Рад Удружења, као и до сада, финансира се из донација и
котизација учесника стручних скупова.
Материјално-финансијске потребе Удружења у 2018. години биле
су и ове године уобичајене:
• трошкови штампе часописа ПРАВО И ПРИВРЕДА;
• трошкови набавке канцеларијског материјала;
• трошкови материјала за одржавање хигијене у пословном простору;
• трошкови одржавања пословног софтвера Агенције AKTИВА ПЛУС;
• трошкови поштанских услуга и телефона;
• трошкови кабловске и интернета;
• тошкови одржавања информационог система;
• припреме за организовање XXVII Сусрета правника у привреди
Србије;
• штампање првог флајера, коверата, меморандума, кеса и поштанске
услуге;
• уплата ЦЕОНУ за реферисање часописа у Српском цитатном
индексу (SCI);
• уплата Универзитетској библиотеци;
• уплата за редизајнирање и ажурирање сајта Удружења.
Удружење правника у привреди Србије нема плаћених функционера
и нико од чланова Управног одбора или других органа не прима посебну
накнаду за рад, осим ако је ангажован по основу уговора о ауторском делу.
Целокупна активност чланова почива на добровољној основи. По указаној
потреби ангажује се извршилац по уговору о делу за обављање
административно-техничких послова.
Што се тиче финансијске подршке Удружењу, током 2018. дошло је
до изостајања неких дародаваца. Ове године Удружење су финансијски
подржале следеће организације: Правни факултет Универзитета у Београду
(боравак неких аутора), Енергопројект Холдинг, ИМЛЕК А.Д.,
ИНТЕРМЕКС (штампа и организација Саветовања), Виша пословна школа
(симболично) и GENERALI OSIGURANJE SRBIJA а.d.о. (симболично).
Удружење је од 1. јануара 2016. године ангажовало Агенцију која
води целокупно књиговодство, укључујући и израду Завршног рачуна, који
ће бити презентован и објављен по усвајању.
У Београду, 26. децембар 2018. године
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