На основу члана

57. став 1. тачка 6) Закона о јавним
агенцијама ("Службени гласник РС", бр. 18/05 и 81/05 - исправка), члана 8. став 3. тачка 6)
Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника ("Службени гласник РС", бр. 84/04,
104/09), као и на основу члана 2. став 4. и члана 6. Закона о изменама и допунама Закона о
Агенцији за лиценцирање стечајних управника ("Службени гласник РС", број 89/15),
41.

ст.

1.

и

2,

а у вези са чланом

Управни одбор Агенције за лиценцирање стечајних управника, на седници одржаној дана

5.

новембра

2015.

године, доноси:

ПРАВИЛНИК

о основу, критеријумима и мерилима за признавање права на накнаду за рад лицима

која обављају послове у име и за рачун Агенције за лиценцирање стечајних
управника као стечајног управника

Предмет
Члан

1.

Овим правилником прописују се основ, критеријуми и мерила за признавање права
на накнаду за рад лицу (у даљем тексту: Повереник) које обавља послове у име и за рачун
Агенције за лиценцирање стечајних упрвника као стечајног управника (у даљем тексту:
Наручилац), као и начин остваривања тог права.

Право на накнаду за рад Повереника

Члан

2.

Повереник има право на накнаду за рад за обављање послова у име и за рачун
Наручиоца као стечајног управника.
Право из става

1.

овог члана обухвата и право на накнаду за рад у случају раскида

Уговора и право на корекцију коначне накнаде за рад по основу накнадне деобе односно
деобе по закључењу стечајног поступка, у складу са одредбама овог правилника.
Накнада за рад која се одређује у складу са овим правилником обухвата све
припадајуће порезе и доприносе, укључујући и порез на додату вредност ако се исти

обрачунава у складу са законом, који терете исплату накнаде за рад Поверенику.
Поверенику се могу одобрити исплате дела накнаде за рад (прелиминарне исплате)
и пре обрачуна коначне накнаде за рад, у складу са одредбама овог правилника.

Исплата коначне накнаде за рад Повереника и корекције коначне накнаде за рад
врши се на основу анекса У говора.

2

Исплате дела накнаде за рад (прелиминарне исплате)
Члан

3.

Повереник има право да, пре исплате коначне накнаде за рад из члана
правилника,

захтева од Наручиоца да му

се

део

накнаде

за рад

2.

став

4.

овог

исплати унапред

(прелиминарне исплате).
Прелиминарна исплата Поверенику представља део прелиминарне награде одобрене
Наручиоцу од стране надлежног суда по предлогу стечајног управника, на основу члана 34.

став

3.

и

6.

Закона о стечају или члана

21.

став

3.

и

4.

Закона о стечајном поступку.

Наручилац може одобрити прелиминарну исплату Поверенику само у случају да је
прелиминарна награда из става

2.

овог члана одобрена од стране надлежног суда и

исплаћена Наручиоцу.

У случају да се прелиминарна награда Наручиоцу одобрава и исплаћује на месечној
основи, Наручилац може одобрити прелиминарну исплату Поверенику такође на месечној

основи. У том случају, прелиминарна исплата Поверенику може се одредити у висини
укупне месечне прелиминарне награде одобрене Наручиоцу или у мањем износу, зависно
од наредних ставова овог члана Правилника.

Агенција за лиценцирање стечајних управника ће одлуку о захтеву Повереника за
прелиминарну исплату засновати на дисконтованој награди Агенције за лиценцирање

стечајних управника као стечајног управника, обрачунатој према процењеној вредности
стечајне масе расположиве за намирење поверилаца, која је дефинисана Правилником о
основама и мерилима за одређивање коначне висине награде за рад и накнаде трошкова
стечајних управника.

Дисконтна стопа према којој се умањује награда Агенције за лиценцирање стечајних
управника као стечајног управника, обрачуната према процењеној вредности стечајне масе
на начин одређен Правилником о основама и мерилима за одређивање коначне висине
награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, заснива се на два параметра:

1)

умањење од

50%

од процењене вредности стечајне масе расположиве за намирење

поверилаца одражава почетну цене на јавном надметању прописану Националним
стандардом бр.5 (Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине

стечајног дужника);

2)

умањење од додатних

40%

од износа добијеног умањењем из тачке

1.

овог става

одражава чињеницу да су обрачуни прелиминарних исплата засновани на проценама

а не

на реално

оствареним средствима, као и

потребу да се укупан износ

прелиминарне исплате ограничи у циљу додатне мотивације за ефикасно окончање
стечајног поступка. Овим умањењем обезбеђују се измене у обрачуну коначне
накнаде Повереника засноване на процени успешности његовог рада.

Одређивање коначне накнаде за рад
Члан

4.

Коначна накнада за рад Повереника представља проценат од износа коначне награде

који оствари Наручилац, у складу са одредбама Закона о стечају односно Закона о стечајном
поступку и важећим подзаконским актима.
Одређивање процента за обрачун коначне накнаде за рад Повереника заснива се на:

1)

оцени успешности Повереника у извршавању обавеза преузетих Уговором, коју
врши Наручилац у поступку спровођења надзора над радом Повереника, као
обавезном мерилу.

3

У зависности од сваког појединачног случаја, за обрачун коначне накнаде за рад
Повереника могу се применити и додатни критеријуми:

2)
3)

сложеност конкретног стечајног поступка;
трајање конкретног стечајног поступка.

Коначна накнада за рад Повереника утврђује се сабирањем процената на име оцене
успешности, сложености и трајања стечајног поступка.
Одређивање процента за обрачун коначне накнаде за рад Повереника врши се након

правноснажности решења којим се одређује коначна награда Наручиоца као стечајног
управника.

Обрачун коначне накнаде за рад Повереника (који садржи оцену успешности,

евентуална увећања на име сложености и трајања стечајног поступка и евентуална
умањења), са образложењем, саставни је део анекса Уговора из члана

став

2.

5.

овог

правилника.

Оцена успешности (учинка) Повереника у извршавању преузетих уговорних обавеза
Члан

У

зависности

од

оцене

успешности,

Поверенику креће се у распону од минимум

5.
проценат

10%

накнаде за рад

који

припада

од износа коначне награде Наручиоца (у

случају учинка Повереника означеног у Табели

под Е) до максимум

1

коначне награде Наручиоца (у случају учинка Повереника означеног у

50% од износа
Табели 1 под А).

Оцена успешности Повереника врши се по фазама, на основу следећих критеријума:
а) Фаза

Припрема и спровођење стратегије и очување вредности имовине

Елементи који се узимају у обзир у оквиру овог критеријума односе се, између осталог, на:

(1)

обезбеђење и осигурање имовине; способност брзог увида у пословање стечајног

дужника и

стање

његове

имовине;

(2)

процену

неопходног

броја запослених;

(3)

дефинисање и хитно спровођење у дело мера којима се одржава и/или увећава вредност
стечајне масе;

(4)

способност да се у кратком року предложи одлука о томе да ли предузеће

треба да настави са пословањем;

(5)

већег броја потенцијалних купаца;

израду стратегије будуће продаје у циљу анимирања

(6)

предузимање других неопходних радњи у циљу

економичности поступка и ефикасног закључења стечајног поступка.
б) Фаза

Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника и прво

-

поверилачко рочиште

Елементи који се узимају у обзир у оквиру овог критеријума односе се, између осталог, на:

(1)

попис и процену имовине;

(2)

план тока стечајног поступка и предрачун трошкова;

степен ангажовања на прикупљању документације;

(4)

(3)

утврђивање шта све чини имовину

стечајног дужника (имовина, потраживања стечајног дужника према његовим дужницима,
итд.);

(5)

опредељивање

за

најделотворнији

појединачно, као један пакет, итд.);
потреби

банкротства;

(7)

(6)

начин

продаје

имовине

(по

групама,

мишљење о изводљивости реорганизације, односно

активности

предузете

у

циљу

благовременог

формирања

поверилачких органа.

в) Фаза

-

Испитивање потраживања

Елементи који се узимају у обзир у оквиру овог критеријума односе се, између осталог, на:

(1)

ефикасност Повереника у утврђивању потраживања укључујући и парнице које се воде

поводом потраживања према стечајном дужнику;
испитивања потраживања;
повериоцима;

(5)

(3)

(2)

ефикасност у спровођењу поступка

састављање листе потраживања;

образложење оспорених потраживања.

(4)

степен сарадње са
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г) Фаза - Продаја и намирење

Елементи који се узимају у обзир у оквиру овог критеријума односе се, између осталог, на:

(1)

степен ангажовања у циљу одређивања најповољнијег начина продаје, као и у самом

вршењу продаје;

(2)

број заинтересованих купаца;

(3)

остварену цену;

(4)

ефикасност

Повереника у спровођењу намирења поверилаца, укључујући и то да ли се намирење
поверилаца врши кроз једну или више делимичних деоба;

проценту већем од
д) Фаза

-

60%; (6)

(5)

намирење поверилаца у

ефикасно закључење стечајног поступка.

Административно управљање поступком

Елементи који се узимају у обзир у оквиру овог критеријума односе се, између осталог, на:

(1)

вођење одговарајуће евиденције везане за стечајни поступак;

дневних проблема у спровођењу стечајног поступка;

(2)

ефикасно решавање

(3) обраћање Наручиоцу у случајевима

предвиђеним Уговором и Правилником о поступању лица која обављају послове у име и за
рачун Агенције за лиценцирање стечајних управника као стечајног управника (у даљем
тексту: Правилник о поступању);

(4)

старање да се извештаји за Наручиоца, суд и одбор

поверилаца припреме благовремено и на законом и Правилником о поступању прописани
начин, и то тако да у потпуности задовоље захтеве Наручиоца;

(5)

старање о угледу и

репутацији Наручиоца;

(6)

стечајног поступка;

извршавање других обавеза у складу са законом, Правилником о

(7)

поштовање рокова укључујући и максимално скраћење трајања

поступању и Уговором.
Обрачун процента коначне накнаде за рад Повереника по основу оцене његове

успешности представља збир процената које Повереник добије за сваку од горе прописаних

фаза.
Проценат коначне накнаде за рад Повереника по појединачној фази, у односу на
износ коначне награде Наручиоца као стечајног управника, може имати следеће вредности:

1. 2%

(учинак Повереника Е) у случају да Повереник није самостално извршио

радње преузете уговорним односом, већ уз константну помоћ Наручиоца;

2. 4%

(учинак Повереника Д) у случају да је Повереник самостално извршио само

минимални број радњи преузетих уговорним односом;

3. 6%

(учинак Повереника Ц) у случају даје Повереник самостално извршио само

поједине радње преузете уговорним односом;

4. 8% (учинак Повереника Б) у

случају даје Повереник самостално извршио радње

преузете уговорним односом, уз минималну помоћ Наручиоца;

5. 10%

(учинак Повереника А) у случају да је Повереник исказао висок степен

самосталности у извршењу радњи преузетих уговорним односом.

Извршење

радњи

преузетих

уговорним

одредбама

успешности по фазама приказани су у следећој табели:

и

вредност

критеријума
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Табела

1

УЧИНАК ПОВЕРЕНИКА

Вредност критеријума

А

Б

ц

д

Е

успешности

10%

8%

6%

4%

2%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

по фазама
Припрема и спровођење
стратегије и очување

вредности имовине

Извештај о економско-

финансијском положају и прво
поверилачко рочиште

Испитивање потраживања

Продаја и намирење
Административно управљање
поступком

Максималан проценат по
критеријумима

Остварени проценат по
критеријумима

Уколико Повереник није учествовао у свим фазама стечајног поступка, оцена
успешности Повереника за фазе у којима није учествовао обрачунава се, по правилу, са

0%.

Изузетно, у појединим специфичним случајевима (нпр. када су неке радње и елементи из
тих фаза морали бити поновљени), Наручилац може извршити оцењивање успешности

Повереника и за те фазе стечајног поступка.

Оцена сложености стечајног поступка
Члан

6.

У зависности од процене сложености стечајног поступка из Уговора, Наручилац
може Поверенику признати и право на увећање коначне накнаде за рад по основу
сложености стечајног поступка. Наручилац нема обавезу кумулативне примене оцене

успешности у извршавању преузетих уговорних обавеза и оцене сложености, већ примену

овог основа за обрачун накнаде за рад Повереника цени у сваком појединачном случају.
По основу сложености стечајног поступка коначна накнада за рад Повереника може

се увећати од

0%

(у случају уобичајено сложеног предмета) до

6%

(у случају веома

сложеног предмета), на начин како је то приказано у следећој табели:
Табела

2
СЛОЖЕНОСТ

Уобичајен

СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

0%

Средње
сложен

3%

Сложен

Веома сложен

5%

6%
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Чиниоци који утичу на оцену сложености случаја су, између осталог: а) број

пријављених и испитаних пријава потраживања; б) непостојање валидне имовинскоправне
документације за имовину која чини стечајну масу, ако је током стечајног поступка та
документација ажурирана; в) повећање стечајне масе путем правноснажно усвојених

захтева по побојним тужбама и проналажењу нове имовине стечајног дужника која није
била евидентирана у књиговодственој евиденцији стечајног дужника у тренутку отварања

стечајног поступка, ако то битно утиче на повећање стечајне масе; г) обављање текућих
привредних активности на завршетку започетих послова и остварење текућих прихода из

којих се финансирају трошкови стечајног поступка; д) постојању елемента иностраности.

Трајање стечајног поступка
Члан

7.

У зависности од дужине трајања стечајног поступка из Уговора, Наручилац може
Поверенику при:шати увећање коначне накнаде за рад и по основу трајања стечајног
поступка. Наручилац нема обавезу кумулативне примене овог основа за обрачун накнаде за
рад Повереника, већ примену овог основа за обрачун накнаде за рад Повереника цени у

.

.

сваком појединачном случају.

По основу трајања стечајног поступка коначна накнада за рад Повереника може се
увећати у распону од
Табела

0% до 4%,

на начин како је то приказано у следећој табели:

3
Преко

ТРАЈАЊЕ СТЕЧАЈНОГ
ПОСТУПКА

Од

24

Одбдо12

12 до 24

месеца

месеци

месеци

0%

2%

3%

До

6 месеци
4%

Накнада за рад у случају усвајања плана реорганизације

Члан

8.

Уколико је у конкретном стечајном поступку усвојен план реорганизације и награда
Наручиоца

као

стечајног управника утврђена планом,

Повереника неће се примењивати критеријуми из члана

на

4, 5, 6.

обрачун
и

7.

накнаде

Проценат накнаде за рад који припада Поверенику у случају из става
утврђиваће

се

споразумно,

анексом

Уговора,

имајући

у

за рад

овог правилника.

виду

1.

овог члана

сложеност

плана

реорганизације.

Динамика исплате накнаде за рад Повереника одређује се у сразмери са динамиком

исплате награде Наручиоцу као стечајном управнику.

Исплата коначне накнаде за рад
Члан

9.

У случају када је кроз прелиминарне исплате исплаћен износ којије већи од висине
коначне накнаде за рад Повереника, Повереник је у обавези да Наручиоцу врати разлику
између

укупног

износа

Повереника, у року од

прелиминарних

15

исплата

и

коначне

висине

накнаде

за рад

дана од дана пријема обавештења Наручиоца са обрачуном

коначне накнаде за рад Повереника.

7

Коначна накнада за рад исплаћује се Поверенику тек након што се од износа коначне

накнаде за рад Повереника одбију све претходно извршене прелиминарне исплате из члана

5,

односно исплате минималне накнаде за рад из члана

10.

овог правилника.

Висину коначне накнаде за рад Поверенику одређује и одобрава Наручилац у року
од

60 дана од окончања свих преосталих послова по закључењу или обустављању стечајног

поступка односно брисања стечајног дужника из Регистра привредних субјеката, под
условом да су средстава на име коначне награде уплаћена на рачун Наручиоца. Исплата
коначне накнаде за рад Поверенику врши се у року од

30

дана од анексирања Уговора у

погледу коначне висине накнаде за рад Повереника.

Корекција коначне накнаде за рад
Члан

10.

У случају када је у конкретном стечајном поступку извршена накнадна деоба, у
смислу члана
смислу члана

Закона о стечају, односно деоба по закључењу стечајног поступка, у

149.
126.

Закона о стечајном поступку, и уколико је Наручилац као стечајни

управник остварио право на корекцију награде по основу овако извршене деобе, Повереник
има право на корекцију коначне накнаде за рад.

Износ корекције коначне накнаде за рад Повереника из става

1.

овог члана одређује

се ценећи успешност Повереника у обављању послова уновчења накнадно пронађене
имовине и расподеле средстава остварених продајом те имовине, у складу са одредбама
овог правилника.

Исплата накнаде за рад у случају раскида Уговора
Члан

У

случају

раскида Уговора

пре

11.

закључења

стечајног

поступка

из

Уговора,

Повереник има право на коначну накнаду за рад сразмерно обиму посла који је обавио
закључно са даном раскида Уговора, а у односу на укупан обим посла потребан за окончање

стечајног поступка, уз умањење накнаде сразмерно времену које је потребно да би се други
Повереник упознао са пословима обављеним до раскида У говора.

Коначна накнада за рад Повереника са којим је раскинут Уговор утврђује се ценећи
успешност Повереника у фазама поступка у којима је учествовао, као и уз евентуална

увећања по основу сложености стечајног поступка и доприноса Повереника трајању и
окончању стечајног поступка.

У случају када је кроз прелиминарне исплате исплаћен износ који је већи од висине
коначне накнаде за рад Повереника са којим је раскинут Уговор, Повереник је у обавези да
Наручиоцу врати разлику између укупног износа прелиминарних исплата и коначне висине

накнаде за рад која му припада према ставу

1.

и

2.

овог члана, у року од

15

дана од дана

пријема обавештења Наручиоца са обрачуном коначне накнаде за рад Повереника.
Одређивање висине коначне накнаде за рад Повереника и исплата Повереника са

којим је раскинут Уговор пре закључења стечајног поступка, врши се у роковима из члана

9.

овог правилника.
Ступање на снагу

Члан
Овај правилник ступа на снагу у року

12.
од 8 (осам)

дана од дана доношења.

8

Члан

13.

На неизвршене и важеће уговоре о обављању послова у име и за рачун Агенције за
приватизацију,

чији

су прилози Правилник о основу,

критеријумима и мерилима за

признавање права на накнаду стварних трошкова и исплату награде за рад лицима која

обављају послове у име и за рачун Агенције за приватизацију као стечајног управника бр.
од

10-1540/06

године,

07.07.2006.

односно

чији

је

прилог

Правилник

о

основу,

критеријумима и мерилима за признавање права на накнаду стварних трошкова и исплату

награде за рад лицима која обављају послове у име и за рачун Агенције за приватизацију као
стечајтюг

управника

бр.

10-5261109

од

11.12.2009.

године,

Правилник

о

основу,

критеријумима и мерилима за признавање права на накнаду стварних трошкова и накнаду

за рад лицима која обављају послове у име и за рачун Агетщије за приватизацију као
стечајног управника бр. 14-42113-1-инт-2498 од

07.06.2013.

године и Правилник о допунама

правилника о основу, критеријумима и мерилима за признавање права на исплату награде

за рад лицима која обављају послове у име и за рачун Агенције за приватизацију као
стечајног управника бр. 14-103115-1од01.07.2015. године, примењиваће се ти правилници,
сходно члану

6 Закона о

изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцираље стечајних

управника(,, Слу;Ј1Сбени гласник РС", бр.

I

Број;

01 - 1666/2015 - 12
У Београду, 5. новембра 2015.

године

8912015)

