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АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ
СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
БЕОГРАД

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ
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На основу члана 45. став 1. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС“ број
18/05), Управни одбор Агенције за лиценцирање стечајних управника на седници
oдржаној 05. децембра, 2008. године, усвојио је:

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
ЗА 2009. ГОДИНУ
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Годишњим програмом рада Агенције за лиценцирање стечајних управника (у даљем
тексту АЛСУ)
обухваћено је обављање послова предвиђених Законом о јавним
агенцијама, Законом о Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Статутом АЛСУ,
као и послова предвиђених другим програмским документима у 2009.години.
Сагласно Закону о АЛСУ, Агенција наставља да континуирано обавља следеће послове:
1) издаје, обнавља и одузима лиценцу за обављање послова стечајног управника,
2) организује и спроводи стручни испит за стечајног управника,
3) води именик стечајних управника,
4) врши надзор над радом и прати развој професије стечајног управника,
5) прати примену прописа којима се уређује стечајни поступак,
6) прикупља и обрађује статистичке и друге податке од значаја за спровођење
стечајног поступка,
7) предлаже националне стандарде за управљање стечајном масом и кодекс етике,
који се доносе у складу са законом којим се уређује стечајни поступак,
8) обавља и друге послове, у складу са законом и Статутом.
У 2009.години АЛСУ планира да посебну пажњу посвети активностима усмереним на
постизање што бољих резултата у области која ће резултирати ОЦЕЊИВАЊЕМ
ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ. Ова оцена коју ће следеће године
давати међународна тела (EBRD, WB и други), ће бити од великог значаја за успех
реформе привредног система Републике Србије, у оквиру којег је као посебан сегмент
дефинисана област стечајног законодавства. Овај приоритет у раду АЛСУ уско је
повезан са предстојећим изменама и допунама, односно доношењем новог Закона о
стечају, Закона о АЛСУ, Националних стандарда и Кодекса етике.
Остале активности АЛСУ биће усмерене ка обављању поверених послова вршењу
стручног надзора над радом лиценцираних стечајних управника и праћењу развоја
професије стечајног управника, издавања лиценци и обнављање и одузимање
лиценци за обављање послова стечајног управника.
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ АГЕНЦИЈЕ У 2009. ГОДИНИ
У 2009.години Агенција ће своје активности нарочито усмерити ка обављању
следећих послова:
I СТРУЧНИ ИСПИТ , ЛИЦЕНЦЕ, ИМЕНИК СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
• Организација и спровођење стручног испита за стечајне управнике
У оквиру законских овлашћења АЛСУ ће наставити да обавља послове на
организацији и спровођењу најмање два стручна испита за стечајне управнике, све у

•

циљу даљег оспособљавања кадрова лиценцираних стечајних управника. Претходне
године је видно опао број пријављених кандидата за полагање овог испита тако да ће
се у 2009.години све активности одвијати у складу са бројем пријављених кандидата.
• Организација припремне наставе за полагање стручног испита за стечајне
управнике
За потребе одржавања стручних испита АЛСУ има у плану да у следећој години у
сарадњи са Регионалним привредним коморама Србије организује припремну
наставу за полагање стручног испита за стечајне управнике како би се ова настава
изводила на целој територији Реупблике Србије и тиме, кроз смањење трошкова,
обухватио већи број кандидата за полагање испита.
• Примена новог програма припремне наставе за полагање стручног испита за
стечајне управнике
Програм припремне наставе за полагање стручног испита је иновиран на тај начин
што је поред теоријских излагања предавача, предвиђен већи број часова практичне
наставе и обуке у области стечајног права за полазнике семинара. Предвиђено је да у
држању практичне наставе буде укључен и одређен број судија и других практичара
из стечајне области.
• Именик лиценцираних стечајних управника
АЛСУ ће наставити да води Именик лиценцираних стечајних управника, који је веома
значајан нарочито за трговинске судове, јер се са ажурираног списка АЛСУ именују
стечајни управници за вођење стечајних поступака. У следећој години ће се
наставити са започетом праксом како би се надлежним судовима учиниле доступним
што већи број информација везано за квалификације и професионално искуство
сваког лиценцираног стечајног управника. Извод из Именика са свим потребним
подацима о лиценцираним стечајним управницима, укључујући и њихове радне
биографије, АЛСУ периодично доставља свим Трговинским судовима на територији
Републике Србије. Ове информације судовима ће бити достављане и у електронском
облику.
Током 2009.године, издаваће се нове лиценце у поступку обнове и то сукцесивно,
по пријавама које буду подношене (очекује се обнова 153 лиценце).
Поступак издавања и обнављања лиценце спроводиће се у складу са Правилником о
издавању и обнављању лиценци односно одговарајућим правилима и процедурама
које буду садржане у другом правном акту.

ПЛАН РАДА:
1. Са Регионалним привредним коморама Србије договорити и организовати припремну
наставу и едукацију кандидата за полагање испита за лиценцирање стечајних управника
- рок фебруар 2009.године
2. Организовати и спровести два стручна испита годишње - испите организовати у мају и
новембру 2009.године (у зависности од броја пријављених кандидата)
3. Ажурирати именик лиценцираних стечајних управника - једном месечно а по потреби и
више пута месечно
4. Достављати именик лиценцираних стечајних управника трговинским судовима сваког
месеца у складу са променом која произилази из обнова лиценци током 2009.године, по
потреби и чешће уколико буде промена
II НАДЗОР
-Тежиште рада АЛСУ и током 2009.године биће на обављању послова надзора над
радом лиценцираних стечајних управника. У овом тренутку АЛСУ укупно има
евидентирано 1304 предмета, од чега се 32 предмета однос на стечајеве банака и
осигуравајућих друштава и стечајеве који се воде по старом ЗППСЛ, тако да се Закон о
стечајном поступку применјује на 1272 предмета. Од укупног броја стечајних предмета
( 1272) је 626 активних предмета, у поступку архивирања је 169 предмета (чекају се
правноснажна решења) и архивираних је 477 предмета. Од укупног броја активних
поступака (тренутно судских предмета) 331 воде стечајни управници које непосредно

именује суд - физичка лица, а 295 специјализована институција - Агенција за
приватизацију, Центар за спровођење стечајних поступака (у даљем тексту АПЦС). Од
укупно 391 лиценцираних стечајних управника, њих 221 је ангажовано у предметима,
делом као повереници преко специјализоване институције, делом као физичка лица.
Да би се омогућило обављање једне од најважнијих активности АЛСУ потребно је да се
коначно реши проблем у раду супервизије, како би се надзор над радом стечајних
управника квалитетно обављао и тако остварила регулаторна функција АЛСУ:
§ Пре свега потребно је хитно, у оквиру Министарства економије и регионалног
развоја, усагласити стратегију поступања у области надзора над радом стечајних
управника уз прецизирање рокова за доношење Правилника о вршењу стручног
надзора над радом лиценцираних стечајних управника, Правилника о издавању и
обнављању лиценце и нових НАЦИОНАЛНИХ СТАНДАРДА и КОДЕКСА ЕТИКЕ
Доношењем Правилника о вршењу стручног надзора над радом лиценцираних стечајних
управника довршиће се поступак надзора започет у 2008.години, на тај начин што ће
АЛСУ моћи да процесуира предмете у којима је резултат надзора био НЕПОШТОВАЊЕ
прописа и спроведе поступак одузимања лиценци. Одузимање лиценце лицима која у
свом раду чине грубе грешке и поступају противзаконито је неопходно, како би се без
одлагања заштитили други учесници у поступку, пре свега повериоци.
Доношењем Правилника о издавању и обнављању лиценци омогућиће се АЛСУ да
одбије захтев за обнављање лиценце стечајним управницима чији је рад оцењен са
ДЕЛИМИЧНО ПОШТОВАЊЕ или НЕПОШТОВАЊЕ прописа, а које се огледа у грубим
пропустима који су довели, или су могли довести до оштећења других учесника у
поступку.
Нове Националне стандарде и Кодекс етике за стечајне управнике, је АЛСУ сачинила уз
помоћ експерата и консултаната ЕБРД-а, уз могућност њихове корекције, уколико буде
потребно, по усвајању измена и допуна Закона о стечајном поступку.
• АЛСУ обавља редован континуиран надзор над радом стечајних управника тако
што врши увид у извештаје и другу документацију коју су стечајни управници обавезни да
достављају, спроводи теренски годишњи надзор над радом стечајних управника
одласком у канцеларије стечајних управника и поступа по притужбама на рад стечајних
управника
АЛСУ ће наставити да спроводи континуирани надзор над радом стечајних
управника приоритетно ради подизања нивоа стручности и квалитета њиховог рада,
подизања стандарда професије стечајног упрвника али и елиминације стечајних
управника у чијем раду буде уочено грубо кршења закона, националних стандарда и
кодекса етике. Основна сврха стручног надзора је развој професије а у случају уочених
пропуста у раду и непоштовања прописа, неопходно је реаговати строжијим мерама које
укључују и одузимање лиценце.
- При вршењу увида у извештаје и другу документацију коју су стечајни управници
обавезни да достављају по закону и Националном стандарду бр.4 супервизори нарочито
обраћа пажњу на рачуне стечајног дужника којима стечајни управник располаже,
поступак припреме и реализације продаје стечајне масе, без обзира на начин продаје,
трошкове стечајног поступка и поштовање рокова при управљању стечајном масом
- Приликом обављања теренског годишњег надзора над радом стечајних управника
АЛСУ ће предузети следеће конкретне радње:
1. Извршиће се одабир приоритетне групе над којима ће се спровести теренски
надзор у односу на укупан број лиценцираних стечајних управника. У овом поступку,

АЛСУ ће елиминисати оне који не могу бити предмет надзора, будући да нису именовани
ни у једном случају, лиценциране стечајне управнике који су запослени у АПЦС и оне који
су ангажовани искључиво као повереници АПЦС док се не регулише питање вршења
надзора над радом ових лиценцираних стечајних управника.
Према евиденцији АЛСУ 170 стечајних управника није именовано ни у једном предмету,
69 стечајних управника је ангажовано искључиво у АПЦС као руководиоци пројекта и као
повереници, док је њих 71 ангажовано као физичка лица и као повереници АПЦС, а као
физичка лица ангажовано је 81 лиценцирани стечајни управник, што даје број од 221
стечајних управника чији рад АЛСУ надзире.
Од овог броја стечајних управника ( 221) применом додатних критеријума, изабраће се
група од минимум 120 стечајних управника над којима ће се спровести редован надзор у
2009.години с тим да ће се акценат ставити на стечајне управнике којима у 2009.години
истиче лиценца и на стечајне управнике у чијем је раду током 2008.године констатовано
непоштовање или делимично поштовање Закона, националних стандарда или кодекса
етике.
2. Пре изласка на терен обавиће се припреме – преглед достављене
документације, сачињавање листе докумената – података који ће се прегледати и
анализирати, провера у еведеницији притужби на рад стечајних управника, прикупљање
података од трећих лица ако за тим постоји потреба.
3. Пре изласка на терен стечајном управнику ће се благовремено доставити
обавештење о вршењу надзора обиласком његове канцеларије, са тачним датумом и
временом надзора како би стечајни управник обезбедио да сва докумнетација буде
доступна супервизору АЛСУ
4. Приликом изласка на терен супервизор прво врши општи увид у канцеларију и
пословање стечајног управника како би стекао утисак о његовој уредности и ажурности а
потом прелази на преглед осталих сегмената надзора и то: банковних рачуна и извода,
припрему и реализацију продаје стечајне масе, трошкове стечајног поступка, поштовање
рокова у стечајном поступку, проверу инвентара, листу потраживања, комуникацију
стечајног управника са повериоцима. Метод рада супервизора јесте попуњавање
стандардизованих образаца одговорима стечајног управника. Обрасци су истоврсни,
сачињени су за сваку област која ће се посебно анализирати јер се надзор спроводи на
исти начин према свим стечајним управницима.
5. По завршеном надзору сачињава се Закључак о извршеном теренском надзору,
са оценом рада стечајног управника који је потркрепљен подацима и документацијом
како би се одлучило о адекватној мери коју треба предузети према стечајном управнику
или о активностима које треба предузети а односе се на побољшање примене прописа и
поступање у пракси (израда упутстава или нових националних стандарда).
- АЛСУ ће поступати по поднетим притужбама на рад стечајних управника, спроводећи
испитивање основаности или неоснованости поднетих притужби.
- АЛСУ ће спроводити ванредни надзор над радом стечајних управника – ова врста
надзора се не може квантификовати нити прецизно временски распоредити јер ће се
спроводити током 2009.године, у складу потребама које произилазе из:
1. увида у достављену документацију – уколико се из достављене документације уоче
неправилности у раду стечајних управника, рад који је у супротности са законом,
националним стандардима и кодексом етике или уколико стечајни управник и поред
опомена не доставља документацију
2. притужби на рад стечајног управника – када се из документације коју има АЛСУ не
може донети одлука о притужби поднетој на рад стечајног управника.
•

Током 2009.године у Сектору супервизије ће се континуирано радити на

уједначавању поступања супервизора при вршењу теренског надзора, унапређењу
образаца за теренски надзор и примени јединствених критеријума приликом оцењивања
рада стечајних управника.
• Периодично ће се радити интерна ревизија поступања Сектора супервизије и
сваког појединог супервизора, у складу с методологијом коју је АЛСУ применила у
2008.години и коју ће унапредити како би се сагледали сви проблеми које овај сектор има
у раду и постигла већа ефикасност у раду.
• АЛСУ ће наставити рад на реализацији пројекта израде Водича за стечајне
управнике за примену Националних стандарда и Кодекса етике, који је започет у оквиру
EBRD-а, а у који су представници АЛСУ укључени као локални консутлтанти, како би се
благовремено планирала и организовала обука стечајних управника у складу са
најбољом међународном праксом.
• Као и претходне године, АЛСУ ће приликом планирања и реализације послова
надзора, у складу са Законом о стечајном поступку, посебно водити рачуна о високо
ризичним предметима који привлаче медијску пажњу (велика вредност имовине стечајног
дужника, дужина трајања поступка, социјално-економске компоненете и др.) како би у
сваком тренутку била спремна да јавности пружи информације из оквира својих
надлежности.
• Током 2009.године АЛСУ ће наставити сарадњу са трговинским судовима на
територији Србије непосредним контактима кроз организовање радних састанака са
стечајним управницима, стечајним судијама и председницима судова. Ово ће бити
наставак активности започете 2007.године како би се сагледали резултати рада и
сарадње стечајних управника и судова у превазилажењу проблема које имају у примени
Закона о стечајном поступку и других подзаконских аката, нарочито са аспекта примене
законских решења која буду усвојена у 2009.години.
• У циљу подизања квалитета и ефикасности обављања надзора над радом
лиценцираних стечајних управника, у техничком смислу, АЛСУ планира да у наредној
години доврши сва софтверска решења започета током прошле године и тиме омогућити
да се оформи свеобухватна база података, комплетнији увид и коришћење података,
размена информација сектора надзора са осталим секторима у АЛСУ, посебно
писарницом и финансијском службом, као и бржа и ефикаснија, поред писане, и
електронска размена података АЛСУ са лиценцираним стечајним управницима и трећим
лицима. Целокупна база података, због компатибилности са програмом који у оквиру
пројекта «Реформа стечајног законодавства» поставља USAID / Booz Allen Hamilton, ће
се синхронизовано користити. Потребно је, организовати и спровести обуку за
коришћење овог програма запослених у АЛСУ и свих лиценцираних стечајних управника.
ПЛАН РАДА:
1. Теренска контрола лиценцираних стечајних управника по утврђеном плану надзора за
2009.годину, минимум 120 лиценцираних стечајних управника
2. Ванредне теренске контроле у складу са потребама током године које произилазе из
уочених неправилности у раду стечајних управника кроз преглед документације или по
притужбама на њихов рад
3. Поступање супервизије по приговорима на рад лиценцираних стечајних управника
- перманентно по пристиглом приговору, у складу са подзаконским актом и утврђеним
процедурама
4. Обилазак трговинских судова на територији Републике Србије – октобар, новембар и
децембар 2009.г.
5. Побољшања и окончање израде новог софтверског програма - до краја марта 2009.
године
7. Обука запослених у АЛСУ за коришћење софтверског програма – по инсталирању
апликације у АЛСУ

8. Обука лиценцираних стечајних управника за коришћење софтверског програма – по
завршетку пројекта у 2009.г.
III ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈА ПРОФЕСИЈЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
У циљу промовисања и унапређења развоја професије стечајног управника,
обезбеђења стандарда, неопходних услова и критеријума за њено обављање,
обезбеђења вишег професионалног квалитета и већег степена одговорности у раду
стечајног управника, као и праћења измена прописа из стечајне области, те размене
искустава, АЛСУ ће наставити са организацијом сопственог саветовања, учествовати у
раду других домаћих и иностраних стручних скупова.
САВЕТОВАЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ АЛСУ - АЛСУ ће и ове године организовати два
стручна саветовања (март/октобар). Технички програм саветовања сачињаваће актуелне
теме из области стечаја, панел дискусије, рад по секцијама. Планира се обрада
конкретних питања са одржавањем практичне обуке стечајним управницима и другим
заинтересованим лицима. Саветовању ће присуствовати стечајни управници Србије,
други практичари укључујући стечајне судије, стечајне повериоце, представнике пореских
органа, банака, универзитета, ино асоцијација - носилаца пројеката који учествују или су
заинтересовани за питања из области стечајног законодавства у региону, представника
практичара из земаља источне Европе, који се суочавају са све већим бројем спорних
питања у погледу прекограничних ствари, затим представници Привредне коморе Србије
и регионалних комора, представници Министарства економије и регионалног развоја и
Министарства правде Републике Србије и др.
Циљ ових саветовања у организацији АЛСУ биће размена искустава између свих циљних
група, унапређење међусобне комуникације на релацији АЛСУ-стечајни управници, АЛСУтрговински судови, трговински судови-стечајни управници, отклањање нејасноћа око
спорних питања која се у пракси појављују, уз активно учешће судија трговинских судова,
судија Вишег трговинског и Врховног суда Србије, стечајних управника, поверилаца и
других компетентних стручњака. Истовремено, ова саветовања ће послужити и за
информисање свих учесника о изменама, допунама и новим прописима који буду ступили
на снагу током следеће године.
- Организовање семинара, округлих столова и радионица - У циљу промовисања и
унапређења професије стечајног управника, АЛСУ планира да организује специјалне
обуке које ће бити конципиране тако да обухвате што већи број стечајних управника.
Концепт обуке стечајних управника током 2009.године ће се базирати на резултатима
теренског надзора спроведеног прошле године и биће реализован сукцесивно током
године. Садржина ових тренинга обухватиће све сегменте рада стечајних управника са
акцентом на исправљању недостатака у раду стечајних управника и грешака које су
уочене приликом надзора над радом стечајних управника (канцеларијског и теренског),
било да се односе на примену Закона, Националних стандарда или Кодекса етике.

О свим спроведеним обукама водиће се прецизна евиденција присуства стечајних
управника, која ће користити, између осталог, као један од критеријума за одлучивање о
продужавању лиценци.
Конкретно, целокупна обука биће усмерена ка тренинзима свих стечајних управника како
би се предупредили пропусти у будућем раду и паралелно уводили у процедуре које
предвиђају измене Закона о стечајном поступку и нови Национални стандарди и Кодекс
етике. На овај начин постићи ће се и да сви стечајни управници буду благовремено и
целовито информисани о свим изменама прописа у области стечајног права, које буду
наступиле током следеће године.
Све обуке АЛСУ ће организовати самостално или у сарадњи са домаћим и ино
асоцијацијама. За потребе обезбеђења квалитетног техничког програма семинара,
округлих столова, као и формирања стручних тимова који би радили на одређеним
задацима, АЛСУ планира да ангажује стручњаке из области правосуђа, лиценциране

стечајне управнике, као и домаће и стране експерте из те области, којима ће након
завршеног посла бити у обавези да надокнади вредност хонорара.
СТРУЧНИ СКУПОВИ У ЗЕМЉИ - Као и до сада АЛСУ ће присуствовати разним
стручним скуповима и стручним семинарима, које третирају стечајну област, као и друге
области у вези са њом, и то: Саветовању правосуђа „Вршац 2009“ ; Конгресу правника у
привреди Србије у Врњачкој Бањи; Саветовању судија трговинских судова Републике
Србије у Доњем Милановцу, Саветовању у организацији Врховног суда Републике Србије
у Врњачкој Бањи; „Копаоничкој школи природног права“ на Копаонику, радионицама и
семинарима које буду организовали иностране донаторске и друге организације у Србији,
које третирају разне теме из области стечаја, као и другим стручним скуповима.
СТРУЧНИ СКУПОВИ У ИНОСТРАНСТВУ - АЛСУ је активно укључена у праћење
међународних достигнућа и размене искустава из области стечајног законодавства у
целини. АЛСУ ће наставити започете активности и подржати стечајне управнике као
активне чланове међународних организација, уз напомену да је Србија прва земља са
Балкана која има своје чланове у интернационалном удружењу стручњака у области
стечаја, као и представнике у Савету Скупштине INSOL EUROPE и у Извршном одбору
Међународног удружења стечајних регулатора (IAIR). АЛСУ ће додатно уложити напоре
да се стечајни управници из Србије упознају са достигнућима међународне, превасходно
европске стечајне регулативе и праксе, размене искустава и укључе се у сарадњу са
стручњацима из других европских земаља.
У складу са потребом за сталним праћењем збивања у међународној стечајној пракси,
АЛСУ ће учествовати у раду значајних скупова у организацији INSOL EUROPE и INSOL
INTERNATIONAL и то:
§ Заједничка конференција Академског крила INSOL Europe и Правног факултета у
Сасексу, Брајтон, Сасекс, Велика Британија, 26-27. март 2009.године
§ Конференција Одбора земаља источне Европе (претходни назив: Одбор
приступајућих земаља) INSOL EUROPE 05. и 06.јун2009.године, Дубровник,
Хрватска
§ Службени састанак академског форума INSOL INTERNATIONAL и 8. Форум
INSOL/UNCITRAL/WORD BANK, 20. јун 2009.године, Ванкувер, Канада на који се
надовезује Конференција INSOL INTERNATIONAL, 24. јуна 2009.године на истом
месту и радионице о стечају које организује IAIR
§ Годишњи конгрес INSOL EUROPE, који ће бити одржан у периоду 1.-4. октобра
2009.године у Стокхолму, Шведска
- Као редовни члан Међународног удружења стечајних регулатора - IAIR, АЛСУ ће и у
следећој години узети активно учешће у раду Скупштине IAIR и Извршног одбора, у
стручном раду Конференције, као и у раду радионица које се организују у оквиру IAIR и
пружају учесницима јединствену могућност за дискусију и размену искустава са
представницима владиних тела, агенција и јавних органа других земаља, о развоју и
спровођењу стечајног система, регулаторних оквира и институционалних структура,
организационим и оперативним иницијативама, као и активно учешће у студијама о
актуелним проблемима из области стечаја са којима се владе суочавају. Ове радионице
су од посебног значаја за правосудне системе који су још увек на недовољном ступњу
развоја и корисне су ради доприноса на усавршавању стечајног система у свим
земљама, а нарочито у земљама у развоју.
Годишња Скупштина и конференција Међународног удружења стечајних регулатора
ће се одржати 11.-14. октобра 2009.године у Јоханезбургу, Јужна Африка
- АЛСУ ће се и следеће године, уколико нађе да постоји интерес, одазвати и другим
позивима за учешће на међународним скуповима које третирају области стечајне
регулативе укључујући и прекограничне случајеве.
– КОНФЕРЕНЦИЈЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ АЛСУ - АЛСУ планира да и 2009. године одржи
други међународни скуп на којем би се презентовала проблематика из области стечајног
права земаља Источне Европе, анализирала упоредна законодавства, као и положај
професије стечајног управника. Циљ овог регионалног скупа јесте унапређење сарадње
са стечајним управницима и другим стручњацима у области стечаја земаља које нису
учлањене у IAIR, нарочито на пољу вођења стечајних поступака са ино-елементом.

- Током 2009.године наставиће се издавање идентификационих картица лиценцираним
стечајним управницима. На овај начин омогућиће се стечајним управницима да се на
адекватан начин представе и легитимишу пред повериоцима, банкама, државним и
другим органима пред којима поступају. Издавањем идентификационих картица
лиценцираним стечајним управницима директно се утиче на економичност поступка јер
се умањују трошкови које стечајни управник има приликом преузимања дужности.
ПЛАН РАДА:
1. Стручно саветовање у организацији АЛСУ - организовати у марту и октобру месецу
2009. године
2. Семинари, округли столови и радионице - перманентно, минимум месечно по један
округли сто или радионица
3. Израда презентација о раду АЛСУ и реформама стечајног законодавства у Србији - за
свако учешће на међународним и домаћим скуповима
4. Актуелне теме, заузете ставове, стучне радове и дискусије објављивати у Стечајном
информатору - по плану издавања Стечајног информатора
5. Публикације међународних организација INSOL EUROPE и INSOL INTERNATIONAL
превести и поделити стечајним управницима - перманентно током целе године
6. Радове и презентације са међународних скупова превести и делити стечајним
управницима или објављивати у стечајном информатору - током целе године и по плану
издавања Стечајног информатора
7. Штампање и дистрибуција стечајним управницима нових прописа у области стечаја
(Закона о стечајном поступку, Закона о АЛСУ, Националних стандарда, Кодекса етика)
8. Рад на издавању идентификационих картица континуирано током 2009.године.
ИНО-ПРОЈЕКТИ - АЛСУ планира да у следећој години настави са активностима на
реализацији пројеката који су започети у претходном периоду и нових пројеката у које је
укључена, и то :
1. USAID/ BES - Пројекта за унапређење стечајног и извршног поступка који ће бити
реализован од стране међународних асоцијација USAID / Booz Allen Hamilton у сарадњи
са АЛСУ. Настављају се активности на реализацији овог пројекта, са посебним акцентом
на побољшању информационог система АЛСУ, како би се у потпуности испратиле
законом прописане области деловања АЛСУ, а нарочито вршење супервизије и
статистичке обраде података, а све ово у складу са новим софтверским решењима.
2. EBRD - Са ЕБРД наставити сарадњу на пројекту измена Правилника о утврђивању
националних стандарда за управљање стечајном масом и Кодекса етике за стечајне
управнике, уз израду Упутства за примену националних стандарда за управљање стечајном
масом и Кодекса етике стечајних управника – паралелно са изменама и допунама Закона о
стечајном поступку како би и ова акта ступила на снагу одмах по доношењу Закона. Израду
Правилника и упутстава пратиће организовање семинара, тренинга и радионица на којима
ће се стечајни управници упознати са изменама прописа у области стечаја.
3. ЕC – учешће у раду Европске комисије националног координатора за којег је именована
Весна Гаћеша. Национални координатор је именован за сарадњу са Европском комисијом
при пројекту „Стечај и друга шанса поштеним предузетницима“. Рад на спровођењу овог
пројекта прецизираће се смерницама Европске комисије.
4. IAIR – и 2009.године АЛСУ ће као пуноправни члан ове асоцијације, у циљу извршавања
обавеза које представник АЛСУ има као члан Извршног одбора, организовати Међународну
конференцију о положају стечајног управника у оквиру међународног стечајног права, са
учешћем стечајних управника, представника регулаторних тела и других стручњака у
области стечаја земаља Источне Европе.

IV ПРАЋЕЊЕ И ИЗМЕНА ПРОПИСА
• У оквиру обављања послова праћења прописа којима се уређује стечајни поступак,
АЛСУ је ресорном Министарству доставила аргументоване предлоге измена и допуна
Закона о АЛСУ и Закона о стечајном поступку. Припремљени су и достављени МЕРР
нацрти нових подзаконских аката и то: Правилника о утврђивању националних стандарда
за управљање стечајном масом, Кодекса етике за стечајне управнике, Правилника о
вршењу надзора над радом лиценцираних стечајних управника и Правилника о издавању и
продужавању лиценци. У зависности од врсте и обима измена и допуна Закона о стечајном
поступку у свим достаљеним подзаконским актима ће се извршити одговарајуће корекције.
АЛСУ ће у свом будућем раду континуирано пратити прописе из области стечаја,
нарочито предстојеће измене и допуне прописа у овој области како би благовремено
организовала обуке стечајних управника, као што је већ напред наведено. У случају
појаве спорних питања која буду произилазила из различитог тумачња прописа АЛСУ ће
иницирати заузимање јединственог става пред надлежним институцијама у циљу
стварања правила добре праксе и пружања помоћи свим учесницима у стечајном
поступку.
V СТАТИСТИКА
Почетком 2009.године, када се очекује завршетак договорених решења новог софтвера
АЛСУ ће бити у могућности да креира различине рапорте на основу којих се праве
анализе по указаној потреби. На овај начин систематизоваће се прикупљени подаци и
лако и брзо обрађивати статистички подаци у вези стечаја. Тако обрађени подаци ће се
достављати по потреби и на тражење других органа и организација, заинтересованих
медија, а биће објављени и на сајту АЛСУ, чиме ће се корисницима услуга омогућити
праћење разних података из делатности АЛСУ. Поред тога, АЛСУ ће и даље у сарадњи
са провајдером непрекидно усавршавати софтверски програм ради праћења свих
активности из надлежности АЛСУ, као и праћење прикупљања и обрађивања
статистичких и других података од значаја за спровођење стечајног поступка.
VI ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
- У оквиру издавачке делатности АЛСУ ће и даље наставити да издаје часопис
„Стечајни информатор“ и то три пута годишње. АЛСУ ће настојати да се лиценцирани
стечајни управници укључе у већем броју и са АЛСУ учествују у креирању наредних
бројева овог часописа својим конструктивним предлозима, обрадом актуелних питања из
области стечаја, разним занимљивостима из праксе. На тај начин лиценцирани стечајни
управници ће кроз тимски рад подржати постојање стручног и занимљивог часописа, који
ће им у даљем раду бити од велике помоћи у решавању неких спорних питања која се
јављају у пракси. Планирано је да се стручни чланци, актуелна литература и ставови са
међународних скупова преводе и објављују како би се лиценцирани стечајни управници
упознавали са законодавством и праксом у иностранству.
- Поред тога, за потребе одржавања саветовања и других стручних скупова у
организацији АЛСУ или суорганизацији са другим домаћим и ино-асоцијацијама, АЛСУ ће
у зависности од конкретног случаја штампати материјале у виду Зборника радова и исте
пласирати у штампаној и електронској форми.
- Након реализација свих измена и допуна прописа из области стечајног законодавства
АЛСУ ће издати допуњену ЗБИРКУ ПРОПИСА из области стечаја са пречишћеним
текстовима. У поменутој збирци била би садржана и шема свих рокова који утичу на рад
стечајног управника, који би стечајним управницима у практичној примени били од велике
помоћи.
- Перманентно ће се радити на изради формулара који ће помоћи стечајним
управницима да једнообразно поступају у појединим ситуацијама кад год је то могуће. На

овај начин ће се постићи уједначеност поступања и олакшати рад стечајним
управницима уз повећање ефикасности надзора
VII ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
- У следећој години АЛСУ ће одвојити значајна средства ради трајног решавања
проблема обезбеђења пословног простора у површини која је неопходна за обезбеђење
услова за несметан рад запослених и нормално функционисање АЛСУ.
- АЛСУ планира да традиционално, сваког 22.09. у години, на годишњицу доделе прве
лиценце, у прикладној и свечаној форми, организује доделу лиценци стечајним
управницима. АЛСУ ће одвојити финансијска средства ради организовања ове
манифестације.
- АЛСУ ће наглашеније у свом будућем раду, кроз нови и транспарентнији приступ,
радити на развоју односа са јавношћу, као и са различитим медијима, са циљем да се
информише јавност о следећим чињеницама:
- радом Агенције и са начинима вршења свих послова за које је АЛСУ основана
- о значају професије стечајног управника, као и њеном месту и улози у развоју тржишне
привреде;
- правним последицама стечајног поступка (могућностима реорганизације – оживљавања
стечајног дужника), као и са правима учесника стечајног поступка, посебно око
неопходности едукације поверилаца).
- АЛСУ ће се посебно старати да унапреди комуникацију са стечајним управницима,
трговинским судовима, Агенцијом за приватизацију-Центром за сровођење стечајних
поступака, привредним коморама, Агенцијом за привредне регистре, Агенцијом за
осигурање депозита, пореском управом и другим државним органима, као и да развије и
усаврши размену информација електронским путем. Све поменуте активности, између
осталог, треба да у јавности допринесу изграђивању позитивне слике о АЛСУ.
Неопходно је спровести едукацију запослених у АЛСУ, за коју ће се одвојити
финансијска средства. Нарочито је потребно спровести обуку пословних секретара
супервизије, стручну и техничку обуку супревизора, обуку за књиговодство и ревизоре,
курсеве пословног енглеског језика, обука за администратора мреже у циљу стицања
сертификата MCSA (Microsoft Certified System Administrator), додатну обука запослених у
АЛСУ за коришћење основних Microsoft Office alata (Word i Excel ), стручну обуку
запослених у сектору финансија, обуке везано за односе са јавношћу, стручно
усавршавање и обуку преводиоца АЛСУ и у вези са тим набавку адекватног софтвер
програма за превођење и др.
- Ради успешног обављања послова запослених у АЛСУ, посебно послова саветника,
АЛСУ ће у следећој години финансирати набавку стручне литературе за праћење судске
праксе и то:
''Билтен судске праксе'' Врховни суд Србије; ''Часопис за привредно право'' Виши
трговински суд; ''Билтен '' Трговинског суда у Београду; Часопис за рачуноводство и
пословне финансије и другу литературу по потреби.
У вези са континуираним праћењем измена и допуна позитивних прописа и праћења
судке праксе путем ИНДОК-а, АЛСУ ће и даље обнављањем уговора наставити сарадњу
са предузећем „Интермекс“ д.о.о.,
Због сталног проширења обима услуга, у циљу побољшања капацитета WЕB сајта,
АЛСУ ће континуирано :
- Одржавати и објављивати све информације битне за стечајне управнике и остале
посетиоце сајта, поставити разне сервисе (попуњавање пријава за полагање
испита, подношење захтева за издавање лиценце итд), форум, како би се
проширио обим услуга које Агенција нуди преко Интернета.

-

Набављати нову рачунарску опрему: лаптоп рачунара, десктоп рачунара,
ласерских штампача, УПС-ева ( за непрекидно напајање), повећање капацитета
фајл сервера (хард диск и меморија), више комада УСБ флеш меморија за
запослене.

-

Проширивати локалну мрежу како би се могла повезати и додатна опрема
(повећан број корисника – запослених),

У Београду, 5. децембар 2008.године
ПРЕДСЕДНИК УО
Миодраг Петровић

