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Статистика надзора над радом стечајних управника у 
2017. години

Промена броја стечајних управника и броја стечајних поступака
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Статистика надзора над радом стечајних управника у 
2017. години

Број стечајних поступака по стечајном управнику - 31.10.2017.
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Статистика надзора над радом стечајних управника у 
2017. години

Расподелa
стечајних 
управника први 
пут именованих 
у 2017. години по 
привредним 
судовима у 
Србији.

Ред.бр Привредни 
суд 

Број 
СУ

Укупан број 
предмета 
нових СУ

Од тога са ЛВ
преко 120 
милиона 
динара

преко 600 
милиона 
динара

1 Београд 5 8 1 /

2 Ниш 1 2 1 /

3 Чачак 1 1 / /

Укупно 7 11 2 /



Статистика надзора над радом стечајних управника у 
2017. години

Број стечајних дужника према ликвидационој вредности која 
је евидентирана у ЕФИ -31.10.2017. 
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Надзор увидом и анализом – Национални стандард 4

Укупно 16.762 докумената, од чега 4.879 тромесечни извештај и 11.833 остале 
документације (ЕФИ, документација о продаји, завршни рачуни и др.).

Извештаји о току стечајног поступка и стању стечајне масе у поступку за 
предмете велике ликвидационе вредности - преко 120 милиона динара

Укупан број поступака 31, окончано 25 поступака, од чега са утврђеним 
неправилностима 17.

Рад на превенцији и указивању на грешке у раду које се могу исправити 
без санкционисања, у циљу доприноса едукацији и развоју професије 
стечајног управника.



Редовни непосредни надзор

Број извршених редовних непоредних надзора по годинама (2011-2017) и 
резултатима надзора.
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Испитивање рада стечајних управника по притужбама
Број притужби по годинама (2011-2017) и број извештаја по 
притужбама са утврђеним неправилностима
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Поступање управника у погледу наплате потраживања 
и плаћања трошкова

Наплата потраживања стечајног дужника - значајан део 
надзора над радом СУ у вези са (1) пописом, проценом (2) 
наплатом и (3) отписом потраживања 
Попис потраживања - надзор

Активности Попис потраживања Процена вредности потраживања

Стечајни управник − Формирање стечајне масе - састављање листе 
дужника стечајног дужника у складу са одредбама 
члана 107. став 3. ЗС

− Процена вредности потраживања (по степену 
наплативости, по застарелости и др.)

− Евидентирање у ЕФИ-ју

Супервизор − Проверава да ли је извршен попис потраживања у 
складу са одредбама ЗС и НС број 2

− Проверава да ли пописна листа садржи податке 
прописане одредбама члана 107. став 3. ЗС

− Проверава да ли је листа дужника 
евидентирана у ЕФИ- ју 

− Проверава да ли је извршена процена 
вредности потраживања и евидентирана у 
ЕФИ



Наплата потраживања - надзор
Активности Наплата потраживања која су настала пре отварања 

стечајног поступка
Наплата потраживања која су настала у стечајном 

поступку

Стечајни управник − Слање обавештења о покретању стечајног поступка 
дужницима стечајног дужника;

− Предузимање активности на наплати потраживања (слање 
опомена, активирање средстава обезбеђења, слање опомена 
пред утужење, подношење предлога за извршење и друго);

− Евидентирање наплате потраживања у тромесечним 
извештајима 

− Предузимање активности на наплати потраживања 
(слање опомена, активирање средстава обезбеђења, 
слање опомена пред утужење, подношење предлога за 
извршење и друго);

− Евидентирање наплате потраживања (закуп, продаја, 
остало) у тромесечним извештајима;

Супервизор − Увид у послата обавештења о покретању стечајног поступка 
дужницима стечајног дужника;

− Увид у предузете активности и релевантну документацију у 
вези са наплатом потраживања;

− Увид у тромесечне извештаје – праћење наплате 
потраживања, поређење прилива по основу наплате 
потраживања и потраживања која су евидентирана у ЕФИ-ју;

− Увид у завршни рачун стечајног управника.

− Увид у предузете активности и релевантну 
документацију у вези са наплатом потраживања;

− Увид у тромесечне извештаје и релевантну 
документацију (закуп, продаја, остало) – праћење 
наплате потраживања;

− Увид у завршни рачун стечајног управника



Отпис потраживања

Ненаплаћена и неотписана потраживања 
– закључење стечајног поступка

Активности Отпис потраживања
Стечајни управник − Анализа, припрема релевантне документације и предлог за отпис потраживања 

стечајног дужника ради добијања сагласности одбора поверилаца;

− Евиденција отписа у тромесечном извештају.
Супервизор − Увид у предузете активности и релевантну документацију у вези са отписом 

потраживања;

− Увид у тромесечне извештаје – провера евиденције отписа у тромесечном извештају



Трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне  масе
Надзор путем анализе трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у 
погледу постојања прописаних сагласности, одобрења и одговарајуће документације 
(тромесечни извештаји, изводи и спецификације рачуна), ради утврђивања:

 да ли су исплате претходно одобрене од стране стечајног судије;
 да ли се исплате по основу накнаде и награде стечајног управника у складу са 

Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и 
накнаде трошкова стечајних управника;
 да ли се исплате могу довести у везу са фазом стечајног поступка и стечајном 

масом;
 да ли стечајни управник поступа у складу са редоследом намирења према 

одредбама члана 54. Закона о стечају.



Тарифа Агенције за лиценцирање стечајних управника 
Тарифа којом се уређује плаћање цене за послове из надлежности Агенције: 

Полагање стручног испита, 
Лиценцирање, 

Именик стечајних управника
Надзор, 
ЕРС, 

Статистика - објављивање података на порталу Агенције, 
Притужбе на рад управника.

На наведену Тарифу Агенције дата је сагласност Владе Републике Србије. 
Средства по основу Тарифе Агенције представљају јавне приходе, који 
се на крају године као вишак средстава Агенције уплаћују у буџет 
Републике Србије.
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Агенција за лиценцирање стечајних управника 
Центар за надзор и развој професије

ХВАЛА НА ПАЖЊИ

www.alsu.gov.rs


	Надзор над радом лиценцираних стечајних управника у 2017.години
	Статистика надзора над радом стечајних управника у 2017. години�
	Статистика надзора над радом стечајних управника у 2017. години�
	Статистика надзора над радом стечајних управника у 2017. години�
	Статистика надзора над радом стечајних управника у 2017. години�
	Надзор увидом и анализом – Национални стандард 4�
	Редовни непосредни надзор�
	Испитивање рада стечајних управника по притужбама�
	Поступање управника у погледу наплате потраживања и плаћања трошкова�
	Наплата потраживања - надзор�
	Отпис потраживања�
	Трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне  масе�
	Тарифа Агенције за лиценцирање стечајних управника �
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Агенција за лиценцирање стечајних управника �

