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Притужбе поверилаца на 
рад стечајних управника 
Јелена Тодић, супервизор - Агенција за лиценцирање стечајних управника
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Број притужби на рад стечајних управника достављене 
Агенцији у порасту до 2012. године

У последње три године просечно 130 притужби 
годишње, од чега у просеку 20% основаних притужби 

Удео притужби поверилаца у просеку 70% годишње
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Развојни пут 
притужбе на рад 

стечајног управника

Ко су данас 
подносиоци 
притужби?

Промењен став 
стечајних 

управника у 
односу на 
поступак 

испитивања по 
притужби
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Значај притужби на рад стечајних управника

Агенција за лиценцирање стечајних управника
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Поверени посао 
Агенције – део 

стручног надзора

• Закон о Aгенцији за лиценцирање стечајних 
управника

• Правилник о начину обављања стручног 
надзора над радом лиценцираних стечајних 
управника

• Тарифа о ценама за послове из надлежности 
Агенције
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http://alsu.gov.rs/nadzor/prituzbe/

http://alsu.gov.rs/nadzor/prituzbe/
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Супервизор 
Агенције

Директор 
Агенције

Дисциплинско 
веће

Овлашћена лица и органи – стручни надзор



Притужбе – поступак (4/6)

ПРИТУЖИЛАЦ



Притужбе – поступак (5/6)

Притужба

Испитивање 
рада стечајног 

управника

Немогућност 
поступања

Ненадлежност



Притужбе – поступак                           6/6

Рок за израду извештаја по притужби - 60 дана од дана позива за изјашњење 

Позив за 
изјашњење

• 5 дана од пријема

Испитивање

• Наводи из 
притужбе;

• Изјашњење 
стечајног 
управника;

• Достављени 
докази;

• Расположива 
документација

Извештај 
супервизора

• Постоје 
неправилности, 
предлог за 
покретање 
дисциплинског 
поступка;

• Не постоје 
неправилности
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Статистика (притужбе поверилаца у 2015) 2/2
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Најчешћи наводи из притужби поверилаца
Трошкови стечајног 
поступка и обавезе 

стечајне масе

Продаја у стечајном 
поступку

Деоба стечајне масе

Комуникација са 
повериоцима

Попис имовине 
стечајног дужника

Сукоб интереса 

Наставак обављања 
делатности стечајног 

дужника



Закључак

Интегритет 

Професионално 
поступање 

Транспарентност у раду

-Хвала на пажњи -


