
На основу члана 41. ст. 1. и 2, а у вези са чланом 57. став 1. тачка 6) Закона о 
јавним агенцијама ("Службени гласник РС", бр. 18/05 и 81/05- исправка), члана 8. став 
З. тачка 6) Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника ("Службени гласник 
РС", бр. 84/04, 104/09 и 89/15), Управни одбор Агенције за лиценцирање стечајних 
управника на седници одржаној дана 25. априла 2016. године, доноси 

ПРАВИЛНИК 

о критеријумима и поступку за избор пословних банака 

код којих се орочавају новчана средства стечајних дужника 

I Основне одредбе 
Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређују критеријуми и поступак по коме Агенција 
за лиценцирање стечајних управника (у даљем тексту: Агенција) врши избор пословних 

банака код којих се орочавају новчана средства стечајних дужника у стечајним 
поступцима у којима Агенција обавља послове стечајног управника у складу са 
законом којим се уређује стечај. 

П Критеријуми 

Члан2. 

Критеријум за избор пословних банака код којих се депонују, односно орочавају 
новчана средства, јесте рејтинг пословних банака. 

Рејтинг пословних банака цени се на основу података садржаних у извештајима 
о стању банкарског сектора у РС које НБС сачињава на тромесечном нивоу и објављује 

на својој интернет страници, података садржаних у финансијским извештајима 

пословних банака и извештај има о ревизији финансијских извештај а пословних банака. 

О рејтингу пословних банака из . става 2 овог члана Центар за финансије 
квартално обавештава Центар за стечај, достављањем извештаја- листе са подацима о 

пословним банакама са најбољим рејтингом. 

Члан З 

Депоновање новчаних средстава врши се код једне или више пословних банака 

изабраних са листе пословних банака које према подацима садржаним у последље 

објављеним извештајима из члана 2 став 2 овог Правилника имају највећу нето 
билансну активу, под условом да нису пословале са губитком. 



Члан4. 

Критеријуми за избор пословних банака утврђени овим правилником, не 
примељују се на банкарски текући рачун, у предметима у којима Агенција обавља 
послове стечајног управника у складу са законом којим се уређује стечај. 

III Поступак 
Члан 5. 

За спровођеље поступка избора пословних банака, надлежан је Центар за стечај, 
као организациона јединица надлежна за спровођеље стечајних поступака у којима 

Агенција обавља послове стечајног управника. За депоновање/орочавање средстава у 
конкретном стечајном поступку, надлежан је именовани руководилац пројекта у 
Центру за стечај или повереник ангажован од стране Агенције. 

Члан 6. 

Поступак избора пословних банака, Агенција - Центар за стечај спроводи 

упућивањем позива пословним банкама да за планирани депозит и планирани период 
трајања орочеља, доставе писане понуде са условима орочеља. Позив се упућује 

најмање три пословне банке које се налазе на листи пословних банака са најбољим 

рејтингом, сходно члану 2 став З овог Правилника. У случају да једна или више 
пословних банака из става 1. овог члана, не доставе понуде за орочеље, избор банке код 
које ће се депоновати средства извршиће се између оних банака које су доставиле 
понуде. За избор пословне банке потребно је да буду достављене понуде за орочеље од 

стране најмање три пословне банке. 

Под писаном понудом банке сматра се и понуда послата електронском поштом. 

Члан 7. 

Образац писане понуде са условима орочеља из члана 6. став 1. овог 
правилника, прописује Центар за финансије, тако да понуда пословне банке обавезно 
треба да садржи: 

план отплате депозита; 

менично обезбеђеље или обезбеђеље у виду овлашћења директног задужеља. 

Члан 8. 

Уговор о ороченом новчаном депозиту закључује се са пословном банком чија 
понуда је најповољнија у смислу понуђене ефективне каматне стопе. 

У случају да две или више банака понуде исту ефективну каматну стопу, уговор 

о ороченом новчаном депозиту закључује се са банком која има већу нето билансну 

активу. 

Уколико су средства стечајног дужника већ орочена код одређене банке, а у 
поступку избора пословне банке, две или више банака понуде исту ефективну каматну 

стопу, уместо допунског критеријума веће нето билансне активе, узеће се у обзир 

економски ефекат орочеља. Под економским ефектом орочеља подразумева се однос 
прихода од камате и банкарских трошкова трансфера средстава из једне у другу банку. 



Члан 9. 

Организациона јединица Агенције из члана 7 овог правилника дужна је да у 
оквиру својих надлежности сачињава месечни извештај о стању средстава која су 
депонована, односно орочена код пословних банака. 

Извештај из става 1. овог члана, представља саставни део месечног извештаја 
Центра за стечај. 

IV Прелазне и завршне одредбе 

Члан 10. 

Овај правилник примељује се на све уговоре о банкарским новчаним депозитима 

који се буду закључивали након његовог ступања на снагу. 

Уговори о ороченим депозитима закључени до дана ступања на снагу овог 

правилника, остају на снази до истека трајања орочења. 

Члан 11. 

Овај правилник објављује се на интернет страни Агенције, а ступа на снагу 

осмог дана од дана објављиваља. 

I Број: 01 - 568 /2016- DS' 
У Београду, 25. априла 2016. године 


