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На основу члана 41. ст. 1. и 2. а у вези са чланом 57. ст. 1. тачка Ј.1~к~н~ t;izв~Uм 
агенцијама (,,Службеi:Ш гласник РС", бр. 18/05 и 81/05- исправка), члана 8. став З. тачка 
6) Закона о Агенцији за лицеицираље стечајних управника ( "Сл:ужбени гласник РС", бр. 
84/04 и104/09 и 75/15), а у вези са чланом 2. став 4. и члана 6) Закон о изменама и 
допунама Закона о Аrешщји за лиценцираље стечајних управника {"Службени гласник 
РС", број 75/15), Управни одбор Агенције за лицевцираље стечајних управника, на 
седници одржаној дана 1. фебруара 2016. године донео је 

ПРАВИЛНИК 

о изменама и допунама Правилника о основу, критеријумима и мерилима за 
nризнаваље права на исплату нmраде за рад лицима која обављају послове у име и за 
рачун Агешщје за лиценцираље стечајних. уnравника, I Број О 1 - 1666/2015.- 12 од 

5. новембра 2015. године 

Члан 1. 

;· У Правилнику о основу, критеријумима и мерилима за признаваље права на исплату 
награде за рад лицима која обављају послове у име и за рачун Агенције за лиценцирање 

стечајних. управника као стечајног управника I Број 01 - 1666/2015- 12 од 5.11.2015. 
године, после члана 11. додаје се наслов и нови члан 11а који гласи: 

;,Исплата накнаде за рад Повереника у току претходног стечајног поступка 

Члан lla. 

Повереник има право на накнаду за рад у nретходном стечајном поступку, ·као и 

у претходном поступку за утврђиваље ·испуљености услова за покретаље стечајног 

поступка у складу са унапред nрипремљеним планом реорганизације, под условом даје 

Наручиоцу, као привременом стечајном уnравнику, одређена и исплаћена награда за рад 

у овом поступку. 

Накнада за рад Повереника у nретходном стечајном поступку, одређује се у 

. износу који представља 50% у односу на износ награде Наручиоца, као привременог 
стечајног управника, а исплаћује се након исплате награде Наручиоцу као привременом 

стечајном управнику. У случају раскида уговора, Повереник има право на накнаду за 

рад сразмерно периоду ангажоваља и обиму предузетих активности." 

Члан2. 

Овај правилник ступа.на снагу 8 (осмог) дана од дана обј 
табли Агенције за лиценцираље стечајних управника. 
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