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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Приоритети Годишњeг програмa рада Агенције за лиценцирање стечајних управника (у
даљем тексту АЛСУ) за 2010.годину, оствариваће се реализацијом појединачних циљева
и утврђених задатака за достизање конкретног циља, и то кроз обавезe које Агенција
има по Закону о јавним агенцијама, Закону о Агенцији за лиценцирање стечајних
управника и Статуту АЛСУ, као и обавезe АЛСУ предвиђених другим програмским
документима у 2010.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.

Законске промене условиле су потребу АЛСУ да у 2010.години планира да посебну
пажњу посвети обављању поверених послова, вршењa стручног надзора над радом
лиценцираних стечајних управника и праћењa развоја професије стечајног управника,
издавања лиценци и обнављање и одузимање лиценци за обављање послова стечајног
управника.
У остваривању својих циљева Агенција ће сарађивати са органима државне управе.

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ АГЕНЦИЈЕ У 2010. ГОДИНИ
У 2010.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  АЛСУ ће у
складу са својим законским овлашћењима, у 2010. години наставити да обавља послове
на организацији и спровођењу стручног испита за стечајне управнике..Планирано је да се
у првој половини године организује један испитни рок, а уколико се укаже потреба у
зависности од исказаног интересовања, организоваће се још један испит у другој
половини године.
Све активности у 2010. години, одвијаће се у складу са бројем пријављених кандидата.

 Организација припремне наставе за полагање стручног испита за стечајне
управнике У 2010.години АЛСУ ће у сарадњи са Регионалним привредним коморома
Србије, организовати припремну наставу за полагање стручног испита за стечајне
управнике, како би се ова настава изводила на целој територији Републике Србије и
тиме, кроз смањене трошкове, обухватио већи број кандидата за полагање испита.
Планирано је да програм припремне наставе за полагање стручног испита обухвати
поред теорије и већи број часова практичне наставе и обуке у области стечајног
права. У држању практичне наставе биће укључен одређен број судија и других
практичара из стечајне области.
 Лиценце Током 2010. године, наставиће се са издавањем нових лиценци, као и са
поступком обнове и то сукцесивно, по пријавама које буду подношене. Очекује се обнова
42 лиценце које су издате током 2007. године.
Поступак издавања и обнављања лиценце спроводиће се у складу са Законом о стечају
односно Правилником о издавању и обнављању лиценци, а у сарадњи са Сектором за
надзор.
 Именик лиценцираних стечајних управника АЛСУ ће наставити да води Именик
лиценцираних стечајних управника чији ће садржај и начин вођења у 2010.години бити
прилагођен новом Закону о стечају и другим подзаконским актима (пре свега, увођењем
листе активних стечајних управника).
Периодично ће се достављати свим Трговинским судовима на територији Републике
Србије .извод из Именика са свим потребним подацима о активним лиценцираним
стечајним управницима. Уз извод из Именика, АЛСУ ће редовно достављати и
информацију о стечајним управницима који су брисани из Именика.
План рада:
1. Са Регионалним привредним коморама и другим сарадницима договорити и
организовати припремну наставу и едукацију кандидата за полагање испита за
лиценцирање стечајних управника – до фебруара 2010. године
2. Организовати и спровести jeдан до два стручна испита годишње. (у зависности од
броја пријављених кандидата) до јуна месеца први испит а по потреби други испит.
3. Ажурирати именик лиценцираних стечајних управника – најмање једном месечно
4. Достављати именик лиценцираних стечајних управника трговинским судовима  сваког
месеца у складу са променом која произилази из обнова лиценци током 2010. године,.
II НАДЗОР
И у 2010. години, тешиште рада АЛСУ биће на обављању поверених послова надзора
над радом лиценцираних стечајних управника  физичка лица у поступцима који се воде
по Закону о стечајном поступку.
Усвајањем новог Закона о стечају, Закона о изменама и допунама закона о АЛСУ, као и
изменом подзаконске регулативе, стећи ће се неопходни услови за квалитнији надзор
над радом стечајних управника, чиме би се у потпуности остварила регулаторна
функција АЛСУ.
У току 2010.године АЛСУ ће наставити да обавља редован континуиниран надзор над
радом стечајних управника и то кроз канцеларисјки надзор  увидом у извештаје и другу
документацију коју стечајни управници имају обавезу да достављају, кроз теренски
надзор  одласком у канцеларије стечајних управника као и поступањем по притужбама
на рад стечајних управника.
Обављањем послова надзора АЛСУ ће у току 2010. године дати приоритет како
подизању нивоа професионалности, стручности и квалитета рада стечајних управника
тако и елиминацији стечајних управника (одузтимањем лиценце и изрицањем других

дисциплинских мера) у чијем је раду уочено грубо кршење закона, националних
стандарда, кодекса етике и осталих прописа којим је регулисан поступак стечаја.
Основе за планирањ е активности у 2010. години
Планиране активнсти у 2010.години урађене су према Пројекцији броја лиценцираних
стечајних управника и броја отворених стечајних поступака, сачињеној за 2010.годину у
АЛСу
o Анализа броја стечајних поступака и стечајних управника
Анализа броја стечајних поступака и стечајних управника дата у наставку је сачињена од
података из извештаја и докумената који АЛСУ достављају стечајни управници по изради
или пријему у складу са Законом о стечајном поступку и Националним стандардима.
Подаци су дати на дан 25.11.2009. године.
Укупан број евидентираних предметастечајних поступака у АЛСУ чини:
Р.бр. Закон
Број поступака
1.422
1
Закон о стечајном поступку
124
2
Закон о принудном поравнању, стечају и ликвидацији
7
3
Закон о стечају банака и осигуравајућих друштава
Укупно
1.553
Укупан број стечајних поступакапредмета који се воде по Закону о стечајном поступку (у
даљем тексту: ЗСП) 1.422, се састоји од:
 658 активних предмета,
 у поступку архивирања је 109 предмета (очекује се достава правноснажних
решења о закључењу/обустави поступка и/или завршни рачун) и
 655 архивираних предмета.
Структура активних предмета по врсти стечајног управника
Р.бр. Врста стечајног управника
Број предмета
1
Стечајни управници (физичка лица)
305
2
Агенција за приватизацију
353
Укупно
658

Учешће
46%
54%
100%

Од укупно 377 лиценцираних стечајних управника, њих 228 је ангажовано у предметима,
делом као повереници преко специјализоване институције (Агенција за приватизацију
Центар за спровођење стечајних поступака, у даљем тексту: АПЦС), делом као физичка
лица.
o Пројекција броја стечајних поступака и стечајних управника
На бази анализе броја стечајних поступака под надзором АЛСУ (са већинским приватним
капиталом) у периоду од 2005.2009. године, претпоставља се да ће број стечајних
поступака у 2010. години износити око 420. Ова пројекција је добијена на основу
претпоставке да ће крајем 2009. године бити око 300 активних предмета, да ће у 2010.
години бити око 120 новоотворених и око 100 предмета који ће бити закључени или
обустављени до краја 2010. године.
У погледу пројекције броја активних стечајних управника, услед промена које доноси
нова стечајна регулатива (у процесу усвајања), претпоставља се да ће се број смањити,
на приближно 180 активних стечајних управника.
Канцеларијски надзор У 2010.години АЛСу ће наставити са пословима редовног
канцеларијског надзора . Мере које ће АЛСУ предузимати за подстицање законитог
рада стечајних управника су и надаље праћење све битне документације и то :
тромесечни извештаји ( благовремено достављање /идентификација грешака у
достављеним извештајима), попис имовине, Економско финансијки извештај ( и то да ли
повериоци могу да процене презентоване податке, да ли су вредности изнете на
разумљив начин а нарочито исказивање ликвидационе вредности и препорука о

наставку пословања ), да ли постоје потребне сагласности других учесника у стечајном
поступку, као и анализа плана трошкова, што има за циљ побољшати стручност и
понашање стечајних управника.
С обзиром на нова решења и прецизирана овлашћења АЛСУ у новој регулативи, чије се
усвајање очекује, претпоставља се да ће се број стечајних управника који не поштују
налоге АЛСУ, у великој мери смањити.
Послови канцеларијског надзора у 2010.години биће отежани због очекиване упоредне
примене два закона, ЗСП и новог Закона о стечају.
Теренски надзор Један од главних циљева је вршење надзора над радом стечајних
управника на терену, којим се омогућује АЛСУ,супервизорима и свим учесницима
надзора да једнообразно спроводе оцену рада стечајних управника, обезбеђење
законитог и савесног поступања стечајних управника, јачању пофесије стечајних
управника и заштите интереса свих учесника у поступку. Планира се да у току
2010.године АЛСУ, по основу Плана годишњих и месечних теренских надзора, изврши
минимум 90 теренских надзора над радом стечајних управника, од укупно 247 управника
који су у надлежности супервизора . Преглед документације на терену (рачуна стечајног
дужника којима стечајни управник располаже, поступак припреме и реализације продаје
стечајне масе, трошкове стечајног поступка и поштовање рокова при управљању
стечајном масом) омогућава супервизору да утврди мањкавости у раду лиценцираног
стечајног управника или да стечајни управник поступа на начин који није законит или није
уобичајен, и да укажу супервизору на могућност постојања неправилности или
злоупотребе у раду стечајног управника, а све у циљу предузимања мера из своје
надлежности Сачињавање Закључка/извештаја о извршеном теренском надзору, са
оценом рада стечајног управника који је поткрепљен подацима и документацијом,
представља основ за одлучивање 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).
Рад по притужбама на рад стечајних АЛСУ ће у 2010. години поступати по поднетим
притужбама на рад стечајних управника, спроводећи испитивање основаности или
неоснованости поднетих притужби. Предлогом Закона о изменама и допунама закона о
АЛСУ, уз предлог новог Закона о стечају и пратеће подзаконске стечајне прописе, АЛСУ
ће бити у могућности да процесуира лиценциране стечајне управнике који су у раду
имали пропусте и грешке, односно поступали супротно стечајној регулативи. Предлогом
Закона о изменама и допунама закона о АЛСУ, прописано је која су овлашћена лица и
органи за вршење стручног надзора, обавеза стечајних управника несметаног вршења
стручног надзора, дисциплински поступак, а по Закону о стечају врсте мера, чиме је
створена могућност ефикаснијег поступања АЛСУ када у поступку вршења стручног
надзора утврди да стечајни управник није обављао послове у складу са прописима
којима се уређује стечај. Нова регулатива ће условити и већи обим послова у 2010.
години. У складу са новим законским прописима АЛСУ ће образовати дициплинску
комисију која ће бити надлежна за вођење дисциплинских поступака против стечајних
управника .
Смернице за рад и одговори на питањ а стечајних управника и трећих лица и
давање обавезујућих упутстава стечајним управницима.
 АЛСУ ће наставити са давањем одговора на питања стечајних управника и трећих
лица, као и смерница за рад стечајним управницима. Уколико се уоче питања која су
спорна и/или тешко применљива у пракси, АЛСУ ће предузети активности у циљу
проналажења решења и едукације стечајних управника.
 АЛСУ ће, у складу са изменама и допунама Закона о АЛСУ, радити на издавању
обавезујућих упутства стечајним управницима када је то потребно ради уједначавања
примене прописа којима се уређује стечаj.
 У случају појаве спорних питања која буду произилазила из различитог тумачња
прописа АЛСУ ће иницирати заузимање јединственог става пред надлежним

институцијама у циљу заузимања правних ставова и пружања помоћи свим учесницима у
стечајном поступку. На овај начин ће се постићи уједначеност поступања и олакшати рад
стечајним управницима уз повећање ефикасности рада.
План рада:
1. Теренска контрола лиценцираних стечајних управника по утврђеном плану надзора за
2010.годину, минимум 90 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 законом, подзаконским актима и
утврђеним процедурама
4. Именовање дициплинске комисије у складу са новим законским одредбама – по
усвајању пакета закона о стечају
5. Обука запослених у АЛСУ за коришћење софтверског програма – по инсталирању
апликације у АЛСУ
6. Давање смерница за рад, одговора на питања стечајних управника и трећих лица и
давање обавезујућих упутстава стечајним управницима
III ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈА ПРОФЕСИЈЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
АЛСУ ће у 2010.години наставити да предузима све активности у циљу унапређења и
развоја професије стечајног управника. Поред низа едукација АЛСУ планира да настави
са организовањем различитих стручних скупова самостално и у суорганизацији са
другим асоцијацијама., као и да учествовује у раду других домаћих и иностраних
стручних скупова.
 СТРУЧНИ СКУПОВИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ АЛСУ . АЛСУ планира да у 2010.години
организује два стручна скупа (март/децембар).
 Први од њих ће се као и до сада одржати почетком марта 2010. године.Технички
програм саветовања биће прилагођен актуелним темама из области стечаја нарочито
новим законским решењима, кроз панел дискусије и рад по секцијама Планира се обрада
конкретних питања, као и одржавање практичне обуке стечајних управника. Саветовању
ће присуствовати стечајни управници Србије, као и други стручњаци 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, затим представници Привредне коморе Србије и
регионалних комора, представници Министарства економије и регионалног развоја и
Министарства правде. Циљ саветовања биће размена искустава између свих циљних
група, унапређење међусобне комуникације на релацији АЛСУстечајни управници, АЛСУ
трговински судови, трговински судовистечајни управници, отклањање нејасноћа и
тумачења Закона о стечају, као и 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.
Други стручни скуп, који има међународни карактер, одржаће се крајем године, у
децембру месецу и то Трећа међународна конференција региона Југоисточне Европе
под називом “Савремене тенденције у међународном стечајном праву”, у организацији
Агенције за лиценцирање стечајних управника Републике Србије (АЛСУ) и неке од ино
асоцијација. До сада је то била ГТЗ, немачка канцеларија за правну реформу. Циљ овог
регионалног скупа јесте унапређење сарадње са стечајним управницима и другим
стручњацима у области стечаја земаља које нису учлањене у ИАИР, нарочито на пољу
вођења стечајних поступака са ино елементима.
 СТРУЧНИ СКУПОВИ У ЗЕМЉИ Као и до сада АЛСУ ће и 2010. године присуствовати
разним стручним скуповима и стручним семинарима која обрађују стечајну област, као и
друге области у вези са њом, и то: Саветовању правосуђа „Вршац 2010“ ; 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
и др. Такође, АЛСУ ће наставити са праксом обавештавања стечајних управника о
значајним стручним скуповима који третирају стечајноправну област или су у вези са
њом, све у циљу њиховог континуираног професионалног усавршавања.

СТРУЧНИ СКУПОВИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ИНО АСОЦИЈАЦИЈА Због важности
праћења међународних достигнућа и размене искустава из области међународног
стечајнe регулативе и праксе, АЛСУ ће наставити да присуствује и активно учествује на
стручним скуповима међународних асоцијација и то .
 Шеста конференцији EECC INSOL EUROPE која ће бити одржана у Темишвару,
Румунија, маја месеца 2010. године, као и годишњем конгресу INSOL EUROPE који ће се
одржати у Бечу, Аустрија, октобра месеца 2010.године.
 као редовни члан Међународног удружења стечајних регулатора  IAIR, АЛСУ ће и у
следећој години узети активно учешће у стручном раду Конференције, Скупштине IAIR и
Извршног одбора, као и у раду IAIR радионица. Предвиђено је да ће се Годишња
скупштина и конференција IAIRа одржати у периоду од 2023.септембра 2010. године у
Даблину, Ирска.
У вези поменутих међународних организација АЛСУ ће наставити са активностима у
циљу подршке чланства стечајних управника, као и учешћа свог представника у Савету
Скупштине INSOL EUROPE. Такође, АЛСУ ће настојати да помогне стечајним
управницима да схвате корисност размене искустава и сарадње са инопрактичарима из
западних, источних и земаља из окружења, а по потреби ће у оквиру својих могућности
подржати одређени број стечајних управника да учествују у инодогађајима.
АЛСУ ће се и следеће године, уколико нађе да постоји интерес, одазвати и другим
позивима за учешће на међународним скуповима која обрађују област стечајне
регулативе.
ИНОПРОЈЕКТИ Агенција ће током 2010.године активно учествовати у пројектима
организација на европском и свестком нивоу и то :
1. Ес  У оквиру пројекта Европске комисије СТЕЧАЈ И ДРУГА ШАНСА , и у 2010 години ће
се наставити активности
директора АЛСУ, која је именована као национални
координатор за сарадњу са Европском комисијом. Предвиђено је да се у току
наступајуће године одрже три састанка у Бриселу, и то у јануару, априлумају и крајем
године.
2. Ебрд  Након што пакет стечајних прописа званично ступи на снагу, АЛСУ ће са
Европском банком за обнову и развој у току 2010 године, када се за то стекну услови,
наставити сарадњу на започетом пројекту око техничке помоћи за јачање капацитета
стечајне регулаторне агенције и унапређења професије стечајног управника. Помоћ се
може огледати у изради подзаконских аката, правилника, упутстава, што ће пратити
организовање семинара, тренинга и радионица на којима ће се стечајни управници
упознати са изменама прописа у области стечаја.
3. ИАИР – у 2010.години АЛСУ ће као пуноправан члан ове асоцијације, у циљу
извршавања обавеза које
предтавник
АСЛУ има као члан Извршног одбора
,организовати Међународну конференцију о полажају стечајног управника у оквиру
међунаародног стечајног права , са учешћем сстечајних управника , представника
регулаторних тела и других стручњака у области стечаја земаља Источне Европе.
ОРГАНИЗОВАЊЕ ОБУКА, СЕМИНАРА И РАДИОНИЦА У циљу промовисања и
унапређења професије стечајног управника, АЛСУ ће и у 2010. години организовати
разне обуке које ће бити конципиране тако да обухвате што већи број стечајних
управника.
Ерс обука
Предвиђено је да ће се почетком 2010. године финализовати ЕРС обука,
којом ће бити обухваћени сви преостали лиценцирани стечајни управници који до сада
нису прошли обуку, као и да ће се обука организовати континуирано за све стечајне
управнике који се у међувремену буду уписали у именик стечајних управника, као и за
њихове асистенте.
У 2010.години очекује се увођење ЕРС система, као обавезног, чиме ће се успоставити
нов и савремен начин пословања, повећати ефикасност и јавност у вођењу стечајних

поступака, омогућиће се уједначавање праксе стечајних управника и аутоматизовање
већине административних радњи неопходних у вођењу стечајних поступака,.
Књ иг оводст вена и рачуноводст вена обука У циљу помоћи стечајним уптравницима
у савладавању веома компликоване области из основа књиговодтсва и рачуноводства,
посебно за стечајне управнике који нису економске струке, АЛСУ ће у зависности од
интересовања и у следећој години организовати обуку стечајних управника према
конкретно утврђеном плану и распореду. АЛСУ ће размотрити могућности да се ова
врста обуке евентуално организује и за асистенте стечајних управника.
Ст ручна обука (након извршеног т еренског надзора) Концепт обуке стечајних
управника током 2010.године базираће се на резултатима теренског надзора
спроведеног током ове 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.
Све обуке АЛСУ ће организовати самостално или у сарадњи са домаћим и ино
асоцијацијама. За потребе обезбеђења квалитетног техничког програма семинара, и
радионица, 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
На крају сваке стручне обуке по потреби извршиће се анализа успешности стечајних
управника , као и анкетирање како би се обезбедила могућност да се изјасне и дају
своја мишљења о квалитету обуке, инструктора, као и своје предлоге и сугестије за
унапређење обуке.
ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА АЛСУ ће у 2010.години наставити сарадњу са програмерима
и коначно финализовати уношења података из области едукације стечајних управника у
постојећи софтвер АЛСУ. 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. Поред тога водиће се евиденција
чланства стечајних управника у разним домаћим и иноасоцијацијама из стечајне
области, као и евиденција активног учешћа у писању стручних радова и реферата.
Сви унети подаци послужиће за извођење, по потреби разних статистика.
План рада:
1. Стручно саветовање у организацији АЛСУ  организовати у марту и децембру месецу
2010. године
2. Организовати обуке, семинаре, радионице
3. Израда презентација о раду АЛСУ и реформама стечајног законодавства у Србији  за
свако учешће на међународним и домаћим скуповима
4. Публикације међународних организација INSOL EUROPE и INSOL INTERNATIONAL
преводити одређене делове, по потреби достављати стечајним управницима 
перманентно током целе године
5. Радове и презентације са међународних скупова превести, важне текстове поставити
на сајт или делити стечајним управницима  током целе године
6. Штампање и дистрибуција стечајним управницима нових прописа у области стечаја
(Закона о стечају, Закона о АЛСУ, Националних стандарда, Кодекса етика)
7. Штампати измењено и допуњено издање Збирке прописа и Приручника за стечајне
управнике, као и два броја Стечајног информатора
8.Континуирано водити евиденцију учешћа стечајних управника на стручним скуповима,
као и друге евиденције предвиђене програмом АЛСУ

IV ПРАЋЕЊЕ И ИЗМЕНА ПРОПИСА
У 2009.години 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, Правилника о издавању и продужавању лиценци,
Правилника о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање
послова стечајног управника. Директор Сектора за надзор АСЛУ је члан радне групе за
измену подзаконских аката.
АЛСУ ће у 2010.години наставити да анализира предложена решења у свим новим
законским и подзаконским актима који регулишу област стечаја, као и да прати њихову
примену.
АЛСУ ће континуирано пратити прописе из области стечаја, нарочито предстојеће
измене и допуне прописа у овој области, како би благовремено организовала обуке
стечајних управника.
V СТАТИСТИКА
У 2009. години Софтвер АЛСУ је у великој мери развијен и побољшан, тако да је
програмски омогућена статистичка анализа великог броја података и извештавање.
.АЛСУ је сада у могућности да креира различите извештаје на основу којих се праве
анализе по указаној потреби.
У току 2010 .године АЛСУ планира редовно објављивање статистичких података на
сајту АЛСУ сваког првог у месецу, и то: покренути стечајни поступци у периоду од
почетка године до дана извештаја; активни стечајни поступци започети по ЗППСЛ
настављени по ЗСП и покренути по ЗСП  стање на дан извештаја; закључени стечајни
поступци  стање на дан извештаја; обустављени стечајни поступци  стање на дан
извештаја; Број покренутих стечајних поступака по Трговинским судовима  стање на дан
извештаја; подаци добијени током 2008. године од трговинских судова о поступцима који
су покренути по ЗППСЛ; просечно време трајања стечајних поступака покренутих до
извештаја; просечно време трајања за поступке који су покренути на територији РС
(поступци покренути по ЗСП)  стање на дан извештаја; сумарни преглед стечајних
поступака изражен у годинама трајања са пресеком поступака који су трајали до две
године – стање на дан извештаја; сумарни преглед стечајних поступака изражен у
годинама трајања за стечајеве покренуте на територији РС са пресеком поступка који су
трајали до две године (поступци покренути по ЗСП)  стање на дан извештаја и Преглед
броја и распореда стечајних поступака које воде трговински судови – стање на дан
извештаја.
Такође, у току је рад на повезивању програма АЛСУ са Системом за аутоматско вођење
стечајних поступака (ERS  Electronic Reporting System), као и са РБМС (Risk Based
Management System), који ће служити као систем за приказивање нестандардних
поступања стечајних управника из оквира њиховог рада, ради ефикасног надзора.
У 2010. години планира се даље развијање програма АЛСУ, у циљу потпуног преласка
рада Сектора за надзор на рад у програму, због изузетне важности праћења и анализе
података..Такође, нова законска решења ће наметнути и потребу даљег усавршавања
софтвера .
VI ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
 У оквиру издавачке делатности АЛСУ ће и даље наставити да издаје часопис
„Стечајни информатор“ и то два 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 иноасоцијацијама, АЛСУ ће
у зависности од конкретног случаја штампати материјале у виду Зборника радова и исте
пласирати у штампаној и електронској форми.

Након усвајања Закона о стечају и осталих прописа из области стечајног
законодавства АЛСУ ће издати измењено и допуњено издање ЗБИРКЕ ПРОПИСА 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. Такође, АЛСУ ће следеће године, пратећи измене прописа,
издати измењено и допуњено издање ПРИРУЧНИКА ЗА СТЕЧАЈНЕ УПРАВНИКЕ.
План рада
1. Актуелне теме, заузете ставове, стучне радове и дискусије објављивати у Стечајном
информатору  по плану издавања Стечајног информатора
2. Радове и презентације са међународних скупова превести, важне текстове
објављивати у Ст ечајном информат ору  током целе године и по плану издавања
Стечајног информатора
VII ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
1) Агенција је у 2009.години продужила Уговор о закупу пословних просторија које
тренутно користи у улици Кнеза Михаила број 13 до краја 2010.године. У следећој
години АЛСУ планира да предузме активности у циљу трајног решавања проблема
обезбеђења пословног простора у површини која је неопходна за обезбеђење услова за
несметан рад запослених и нормално функционисање АЛСУ.
2) АЛСУ планира да традиционално, сваког 21.09. у години, на годишњицу доделе прве
лиценце, у прикладној и свечаној форми, организује у складу са финансијким
средствима доделу лиценци стечајним управницима.
3) АЛСУ ће 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 не само о раду АЛСУ већ и о значају професије стечајног управника, као и
стечајним поступцима. Такође, АЛСу планира да редовним ажурирањем Информатора о
раду као и web презентације, сви подаци који су законом предвиђени као јавни буду
доступни.
4) АЛСУ планира да у 2010.години унапреди комуникацију са стечајним управницима,
трговинским судовима, Агенцијом за приватизацијуЦентром 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.
5) Рад и деловање регулаторног тела уско је везано за одговарајући број и образовну
структуру запослених., што захтева трајно усавршавање свих запослених. Запослени ће
се у 2010.години усавршавати кроз семинаре, конференције, радне скупове, радионице
и течајеве, за које 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.
6) Ради успешног обављања послова запослених у АЛСУ, планира се набавка 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.
Такође, и у 2010.години АЛСУ планира да набавком лиценцираног програма омогући
запосленима да континуирано прате измене и допуне позитивних прописа и судске
праксе.
7) 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, УПСева ( 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, 08. децембра 2009.године

ПРЕДСЕДНИК УО
Ненад Илић

