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Резиме 

 Број притужби на рад стечајних управника које су достављене Агенцији за лиценцирање стечајних 

управника (у даљем тексту: Агенција) био је у порасту до 2012. године. Тај број се у последње три 

године стабилизовао на просечно 130 на годишњем нивоу, од чега је у просеку 20% основаних 

притужби. Удео притужби поверилаца је у просеку 70% годишње. 

Притужбе су данас много сложеније, конкретније и поткрепљеније доказима. Током наведеног 

периода број анонимних притужилаца и притужби за које Агенција није надлежна се смањује, као 

и учешће притужби од стране власника стечајних дужника и „удружења малих акционара“. Са 

друге стране, повећава се број притужби од стране банака, поверилаца у стечају, органа 

стечајног поступка, као и државних органа. 

Став стечајних управника према испитивању рада по основу притужби од стране Агенције се 

такође мења, у смислу да стечајни управници у већој мери поступају професионалније и са 

мање отпора. 

Агенцији, као регулаторном телу, које је, поред осталог, надлежно за стручни надзор над радом 

стечајних управника и развој професије, притужбе омогућавају:  

 сагледавање поступања стечајних управника које се не може уочити у континуираном 

канцеларијском и теренском надзору, ради стицања потпунијег увида у рад конкретног 

стечајног управника;  

 праћење примене стечајних прописа у пракси и у складу са тим предлагање 

одговарајућих измена, као и  

 санкционисање поступања које је у супротности са стечајним и другим прописима, а у 

циљу развоја професије стечајних управника.  

Наиме, улога Агенције у развоју професије стечајних управника је од великог значаја, јер је 

Агенција једина институција која има увид у поступање стечајних управника у свим предметима, у 

предметима мале и велике вредности, у предметима који су једноставни и веома сложени или/и 

медијски пропраћени. Агенција има увид у свако именовање и разрешење стечајног управника. 

За разлику од стечајног судије, који у складу са својим овлашћењима, контролише рад стечајног 

управника у конкретном поступку, Агенција је у могућности да прати рад стечајног управника са 

различитим стечајним судијама.  

Све наведено, у крајњем исходу, даје слику стања професије стечајног управника, али и 

целокупног стечајног система Републике Србије. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Притужбе на рад стечајних управника – поступак 

Значајан део стручног надзора над радом лиценцираних стечајних управника који обавља Агенција за 

лиценцирање стечајних управника, као поверени посао у складу са Законом о Aгенцији за лиценцирање 

стечајних управника („Службени гласник РС“, бр. 84/04 и 104/09) представља испитивање навода из поднетих 

притужби на рад стечајних управника.  

Начин обављања стручног надзора 

ближе је уређен Правилником о 

начину обављања стручног надзора 

над радом лиценцираних стечајних 

управника („Службени гласник РС“, 

број 35/10), који је ступио на снагу 3. 

јуна 2010. године. 

Притужба мора бити поднета у 

писменом облику и достављена 

Агенцији путем поште, електронске 

поште или телефакса.  

У складу са наведеним правилником, 

Агенција је објавила образац притужбе 

на свом сајту, и то на 

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

Овлашћена лица и органи за вршење стручног надзора (испитивања рада стечајних управника по наводима 

у притужби) су: 

Супервизор Директор Агенције Дисциплинско веће  

Утврђује чињенице од значаја за 
оцену основаности поднете 

притужбе, у складу са стечајним 
прописима 

Одлучује решењем1 по приговору 
притужиоца на извештај 

супервизора у ком је констатовано 
да не постоје неправилности у 

раду стечајног управника, односно 
да су утврђене неправилности 

отклоњене 

Дисциплински поступак 

 

                                                           
1 Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор. 

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


Притужбу на рад стечајног управника Агенцији може поднети свако заинтересовано лице (стечајни судија, 

поверилац, стечајни дужник у погледу поступања привременог стечајног управника, као и било које друго 

заинтересовано лице). 

 

 
 

       

        

      
 

 

        

        

 

 
 

 

 

  

 

     

     

     

     

  
 

  

         

 

 
 

   

 

    

    
 

Анонимна притужба је свака притужба која није потписана нити садржи било какве податке о подносиоцу 

притужбе. Супервизор може да одлучи да започне испитивање и на основу анонимне притужбе. 

Немогућност поступања – уколико 

подносилац непотпуне или неуредне 

притужбе не поступи по позиву 

супервизора за исту уреди у року од три 

дана.  

Ненадлежност – у највећем броју 

случајева се ради о притужбама на рад 

повереника Агенције за приватизацију, 

повереника Агенције за осигурање 

депозита, стечајних управника у 

предметима који се воде по Закону о 

принудном поравнању, стечају и 

ликвидацији, ликвидационе управнике, 

стечајне судије и друге. 

 

 

ПРИТУЖБА 

Притужба

Немогућност 
поступања

Испитивање 
рада стечајног 

управника
Ненадлежност



Поступак испитивања рада стечајног управника по наводима из притужбе 

 

Тарифом о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника („Службени 

гласник РС“, број 46/13), и то тарифним бројем 7. прописано је следеће: 

 да цена за издавање извештаја о извршеном испитивању рада стечајног управника по притужби на рад 

стечајног управника износи 4.000,00 динара;  

 да се цена по овом тарифном броју плаћа истовремено са подношењем притужбе, као и  

 да је обвезник плаћања по овом тарифном броју - подносилац притужбе. 

С тим у вези, извештај супервизора доставља се притужиоцу који је доставио доказ о уплати цене за издавање 

извештаја и стечајном управнику. 

Статистика притужби 

Према евиденцији Агенције, у периоду од 2008.-2015. године примљено је укупно 759 притужби на рад 

стечајних управника. 

 

 

 

 

 

 

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

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

У сврху анализе у обзир су узете притужбе примљене у периоду од 1. јануара до 15. октобра 2015. године – 

укупно 113, од чега су 72 притужбе (64%) достављене од стране поверилаца. 

 

Што се тиче осталих притужби из 2015. године, које нису обухваћене узорком, притужиоци су: стечајне судије, 

удружења малих акционара, власници стечајног дужника, учесници на продајама, проглашени купци и излучни 

повериоци. 

На графикону испод, наведено је учешће предмета притужби поверилаца, који су груписани по активности или 

фази стечајног поступка на коју се односе, и то: 
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Најчешћи наводи из притужби поверилаца 

У даљем тексту наведени су најчешћи наводи из притужби поверилаца.  

Наводи који се односе на оспоравање потраживања поверилаца, одбијање излучних захтева и поступак 

реорганизације неће бити посебно навођени из разлога што се у значајном броју случајева ради о недовољном 

познавању одредаба стечајних закона од стране притужилаца, као и да се углавном ради о наводима за које је 

повериоцима обезбеђена судска заштита у стечајном или/и другим поступцима.  

 

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе 

Најчешћи наводи из притужби поверилаца овог типа односе се на: 

 ситуације када у конкретном стечајном поступку још увек није 

дошло до деобе стечајне масе, обично након уновчења или након дужег периода трајања стечајног 

поступка или након погоршања односа са повериоцима, а када повериоци имају примедбе на одливе са 

рачуна стечајног дужника које сматрају неоснованим умањењем стечајне масе (тиме и умањењем 

њиховог потенцијалног намирења), односно имају примедбе на основ, износе и лица којима се врше 

исплате са рачуна стечајног дужника, и то најчешће на:  

 исплату прелиминарне награде и накнаде за рад стечајног управника (износ или приоритет),  

 велики број ангажованих лица, ангажовања по уговору о раду; 

 закључење уговора о закупу у којима је стечајни дужник закупац; 

 значајне износе евидентиране на позицији Остали трошкови у тромесечном извештају о току 

стечајног поступка и о стању стечајне масе (у даљем тексту: извештај) без (адекватног) 

образложења; 

 исплате са рачуна стечајног дужника без претходне сагласности стечајног судије на трошкове стечајног 

поступка и обавезе стечајне масе;  

 непоштовање приоритета у намирењу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, и то нпр.  

 неизвршен повраћај предујма за покретања стечајног поступка, док се извршавају друга 

плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе; 

 неосноване исплате са рачуна стечајног дужника, као нпр.  

 плаћање трошкова одржавања имовине која није део стечајне масе (нпр. сервисирање рачунара 

и рачунарске опреме или у случајевима када се имовина стечајног дужника користи у више 

стечајних поступака у којима је именован исти стечајни управник, а плаћање се врши само са 

рачуна једног од њих);  

 плаћање обавеза које се не односе на стечајног дужника (нпр. плаћање тарифе Агенције по 

тарифним бројевима где је обвезник плаћања стечајни управник или плаћање обавеза по 

наведеној тарифи које се односе на други стечајни поступак у ком је именован исти стечајни 

управник); 

 набавка опреме која се не евидентира као увећање стечајне масе (нпр. рачунари и рачунарска 

опрема),  

 плаћање рачуна за које је као образложење наведено нпр. трошкови кафе кухиње, набавка 

средстава за одржавање хигијене; 

 путни трошкови, поред трошкова горива који су садржани у накнади трошкова стечајног 

управника, за које је у прилогу извештаја Спецификација одлива наведено да су исплаћени 

стечајном управнику; 



 трошкови мобилног телефона стечајног управника, поред телефонских трошкова који су 

садржани у накнади трошкова стечајног управника, за које је у прилогу извештаја 

Спецификација одлива наведено да су исплаћени стечајном управнику; 

 неплаћање обавеза стечајне масе у року, или у одређеном периоду након истека рока (нпр. трошкови 

оглашавања, обезбеђења и друго). 

 

Продаја у стечајном поступку 

Најчешћи наводи из притужби поверилаца овог типа односе се на: 

 одуговлачење са поступком продаје, из разлога:  

 умањења стечајне масе путем исплате трошкова кроз накнаду трошкова или исплату 

ангажованих лица,  

 остваривања прилива по основу закупа имовине стечајног дужника, 

 договора са одређеним купцем 

 спроведен поступак продаје  

 у великом броју случајева када је суд одбио приговор на продају; 

 ситуацију када стечајни управник није извршио процену целисходности продаје стечајног дужника као 

правног лица, односно целокупне имовине стечајног дужника у односу на продају имовине стечајног 

дужника у деловима и није о томе обавестио одбор поверилаца или им се без те процене обратио за 

сагласност на начин продаје; 

 случај продаје методом непосредне погодбе уз оглашавање, када оглас не садржи све битне 

информације о поступку продаје. 

 

Деоба стечајне масе 

Најчешћи наводи из притужби поверилаца овог типа односе се на ситуације када је 

стечајни управник: 

 извршио намирење поверилаца у значајније нижем износу у односу на износ наведен у почетном 

стечајном билансу; 

 није извршио намирење поверилаца у складу са решењем о деоби, као нпр.  

 повериоцу је исплаћен мањи износ од наведеног у решењу или  

 често да нису намирена потраживања по основу доприноса;  

 није у извештајима приказао тачну евиденцију исплате поверилаца по деоби; 

 предложио да се неуновчена или спорна имовина стечајног дужника преда повериоцима, а да при том 

није предузео све потребне активности на уновчењу имовине; 

 није извршио намирење поверилаца у року, односно након правоснажности решења о деоби; 



 

Комуникација са повериоцима 

Најчешћи наводи из притужби поверилаца овог типа односе се на ситуације када 

стечајни управник:  

 не сарађује са одбором поверилаца, у смислу да: 

 не доставља извештаје и тражену документацију; 

 не доставља захтеве за сагласност и мишљења у складу са законом; 

 предузима активности ради измене састава одбора поверилаца;  

 подноси кривичне пријаве против чланова одбора поверилаца; 

 стечајни управник се понаша непрофесионално (бахато, прети, уцењује) и 

супротно одредбама Кодекса етике за стечајне управнике  

 

Попис имовине стечајног дужника 

Најчешћи наводи из притужби поверилаца овог типа односе се на ситуације када 

стечајни управник: 

 није пописао имовину која је власништво стечајног дужника, а о којој је 

обавештен; 

 пописао имовину која није власништво стечајног дужника;  

 дозволио ретроактивно књижење књиговодствене документације о потраживањима повезаних лица; 

 игнорише и селективно наводи податке садржане у јавним књигама, а који се односе на вероватна 

потраживања поверилаца; 

 није извршио процену вредности имовине или је та процена неадекватна по мишљењу притужиоца; 

 није заштитио и обезбедио имовину стечајног дужника, током трајања пописа и у каснијем периоду 

стечајног поступка. 

Сукоб интереса  

Најчешћи наводи из притужби поверилаца овог типа односе се на ситуације када је: 

 стечајни управник био директно укључен у раније активности стечајног 

дужника, (рецимо у припрему УППР- а стечајног дужника, а који је као 

незаконит одбачен од стране суда);  

 стечајни управник био ангажован као саветник једног од највећих поверилаца стечајног дужника. 

Наставак обављања делатности стечајног дужника 

Најчешћи наводи из притужби поверилаца овог типа односе се на ситуације када је: 

 стечајни дужник наставио са обављањем делатности током стечајног поступка, без 

неопходних сагласности и мишљења органа стечајног поступка; 

 стечајни дужник наставио са обављањем делатности током стечајног поступка, иако за то нема услова; 

 у оквиру стечајног поступка у коме се одвија обављање делатности, долази до уновчења (затечене) 

имовине стечајне масе на начин супротан одредбама Закона о стечају. 



Закључак 

Кад год је дата могућност да се упути притужба на нечији рад, за очекивати је да се то право користи. Битно је да 

је поступак прописан и контролисан, као што је то у случају са стручним надзором који обавља Агенција по 

основу притужби на рад стечајних управника. Задовољавајуће је што су повериоци све упућенији у своја права и 

обавезе, као и права и обавезе других органа поступка и институција које су део стечајног система Србије, као 

што је Агенција. Логично је да је поступање стечајног управника у фокусу поверилаца, јер је, према важећој 

регулативи, улога стечајног управника у стечајном поступку најзначајнија и најсложенија.  

У тексту су наведени најчешћи наводи из притужби поверилаца на рад стечајних управника. Међутим, у даљем 

току поступка стручног надзора - конкретног испитивања навода из притужби, сагледавањем доказа и 

изјашњења, односно расположиве и достављене документације, притужбе добијају епилог са једним од два 

исхода: са или без утврђених неправилности у раду стечајног управника у конкретном стечајном поступку по 

основу навода из притужбе, након чега у првом случају следи дисциплински поступак. 

Притужбе које се достављају Агенцији су различите, од оних које се састоје од пар реченица до оних које стижу 

у регистраторима, или које се достављају, односно допуњују, месецима.  

Такође, у последњих пар година, чести су случајеви тзв. организованог достављања притужби, када се достави и 

преко 10 притужби на рад стечајног управника у једном предмету, са истим предметом притужбе, од стране 

различих лица, или када у кратком временском периоду буде достављено више притужби на рад истог стечајног 

управника у више предмета. 

Повећава се број притужби поверилаца који се обраћају са примедбама на рад стечајног управника истовремено 

на више адреса, почев од обраћања председнику Републике Србије, Председнику Владе Републике Србије, 

разним министарствима, председницима судова, судијама, другим државним органима, медијима. У највећем 

броју случајева, чак и када такав поднесак није достављен Агенцији, исти буде прослеђен надлежном 

супервизору као притужба на рад стечајног управника. Слична је ситуација и са подношењем кривичних пријава 

на рад стечајног управника. 

Имајући у виду наведено, препорука стечајним управницима би била да су интегритет, професионално 

поступање и транспарентност у раду изузетно значајни како за успех стечајног управника појединца, тако и за 

развој целокупне професије. 


