Позив за за учешће на семинару
СПОРАЗУМНО ФИНАНСИЈСКО РЕСТРУКТУРИРАЊЕ
ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА
Зајечар, 28. октобар 2014. године
Регионална привредна комора Зајечар, Николе Пашића 37
Законом о споразумном финансијском реструктурирању привредних друштава (Службени
гласник РС, бр. 36/2011) установљен је поступак споразумног финансијског реструктурирања
привредних друштава (СФРПД), пред Привредном комором Србије, као институционалним
посредником.
У циљу ефикасније и шире примене поступка споразумног финансијског реструктуирања
као инструмента за уређење дужничко-поверилачких односа између привредног друштва у
финансијским тешкоћама и његових поверилаца, првенствено банака, Привредна комора Србије
спроводи пројекат Подршка примени Закона о споразумном финансијском реструктурирању
привредних друштава, чије спровођење подржава Европска банка за обнову и развој (ЕБРД), а
реализује међународни конзорцијум стручних саветника који чине Партнери Србија, Адвокатска
канцеларија Андрић, ЕМА Global (САД) и АDR Center (Италија). У оквиру пројекта до сада је
урађена анализа прописа и поступка институционалног посредовања пред Привредном комором
Србије, на основу које су дате препоруке за унапређење регулативе и постојеће праксе; одржана је
специјализована обука за 25 посредника - медијатора; обучено је 24 руководилаца предмета из 9
регионалних привредних комора и Привредне коморе Србије; и проширена је листа посредникамедијатора у поступцима споразумног финансијског реструктурирања.
У оквиру пројекта 28. октобра 2014. године, биће организован једнодневни семинар „Споразумно
финансијско реструктурирање привредних друштава“. Семинар је намењен потенцијалним
учесницима у поступку споразумног финансијског реструктурирања, првенствено привредним
друштвима, банкама,
финансијским саветницима, адвокатима и другим пуномоћницима и
заступницима привредних друштава, као и другим лицима са искуством у поступцима
реструктурирања привредних друштава.
На семинару ће правни, финансијски и експерти из области реструктурирања учесницима
представити правни оквир за споразумно финансијско реструктурирање, различите финансијске и
пословне аспекте СФРПД, као и фазе поступка у оквиру Привредне коморе Србије. Посебна пажња
на семинару биће посвећена и поступку институционалног посредовања у СФРПД, као и примени
посредовања-медијације у решавању спорова у привреди, уопште.
Како је број учесника ограничен, учешће је потребно пријавити најкасније до 22. октобра 2014.
године на адресу office@partners-serbia.org или телефон 011/32 31 551.
Трошкове котизације за семинар покривају организатори, у оквиру пројекта подржаног од стране
ЕБРД.
За све додатне информације можете контактирати Партнере Србија, на телефон 011/32 31 551,
или e-mail office@partners-serbia.org, или Центар за посредовање и услуге Привредне коморе
Србије, на телефон 011/33-00-961 или на адресу sanja.nesic@pks.rs

