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SADRŽAJ: 

1. OSNOVNI PODACI O INFORMATORU 
naziv organa koji ga je izdao, 
lica odgovorna za tačnost i potpunost podataka koje sadrži informator, 
datum  objavljivanja,odnosno  poslednje  izmene  ili  dopune  informatora  i  pojedinih  njegovih 
delova, 
podaci o dostupnosti informatora u elektronskom i fizičkom obliku; 

2. SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA 

3. OPIS OVLAŠĆENjA I OBAVEZA DRŽAVNOG ORGANA, 
 naziv zakona  ili drugog akta o utvrđivanju njegovog delokruga  i vreme  i mesto objavljivanja 
akata, 
spisak propisa koje državni organ primenjuje u vršenju ovlašćenja, kao  i sažet opis u čemu 
se  sastoji  ili  može  sastojati  postupanje  državnog  organa  u  okviru  njegovih  ovlašćenja  i 
obaveza; 

4. ORGANIZACIONA STRUKTURA DRŽAVNOG ORGANA, 
u grafičkom obliku (šema) i 
u obliku teksta 

5.  PODACI  O  ODOBRENOM  BUDžETU  DRŽAVNOG  ORGANA  ZA  TEKUĆU  GODINU 
(UKUPAN I IZNOS PO STAVKAMA) 
podaci  o  ostvarenim  i  utrošenim  sredstvima  u  toku  tekuće  godine,  prema  poslednjem 
raspoloživom obračunu, 
podaci  o  planiranom,  odobrenom  i  ostvarenom  budžetu  u  toku  najmanje  jedne  godine 
unazad, ukupno i po stavkama 

6. PODACI O SREDSTVIMA RADA DRŽAVNOG ORGANA 
podaci na osnovu evidencije o imovini i sredstvima koje koristi po drugom osnovu, o strukturi, 
vrednosti  i  upotrebnom  stanju  tih  sredstava,  o  tome  koje  organizacione  jedinice  u  okviru 
državnog organa koriste ta sredstva kao i druge korisne podatke o sredstvima rada; 

7. OPIS USLUGA KOJE DRŽAVNI ORGAN NEPOSREDNO PRUŽA ZAINTERESOVANIM 
LICIMA, 
uslovi i rokovi za pružanje usluga, 
podaci o kategorijama  lica koja mogu dobiti te usluge, o kvalitetu usluga koji zainteresovana 
lica mogu  očekivati  i  načinu  njihovog  dobijanja  kao  i  drugi  korisni  podaci  u  pogledu  usluga 
koje državni organ neposredno pruža zainteresovanim licima; 

8. OPIS POSTUPKA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA DRŽAVNOM ORGANU 
opis postupanja državnog organa po dobijenom zahtevu, 
opis postupka za ulaganje žalbi protiv donetih odluka, radnji ili propusta državnog organa, 
navođenje  organa  kojima  se  žalbe  mogu  podneti  u  pojedinim  slučajevima,  kao  i  prikaz 
nekoliko  zahteva  i  žalbi sa  kojima  se  državni organ  susreo  u dosadašnjem  radu sa  opisom 
postupanja državnog organa po njima, 

9.  PREGLED  ZAHTEVA,  ŽALBI  I  DRUGIH  NEPOSREDNIH  MERA  PREDUZETIH  OD 
STRANE ZAINTERESOVANIH LICA,  KAO  I ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA POVODOM 
PODNETIH  ZAHTEVA  I  ULOŽENIH  ŽALBI,  ODNOSNO  ODGOVORA  NA  DRUGE 
NEPOSREDNE MERE PREDUZETE OD ZAINTERESOVANIH LICA;
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10. PODACI O NAČINU I MESTU ČUVANjA NOSAČA INFORMACIJA 

11. PODACI O VRSTAMA INFORMACIJA KOJE DRŽAVNI ORGAN POSEDUJE 

12.  PODACI  O  VRSTAMA  INFORMACIJA KOJE  DRŽAVNI  ORGAN  STAVLjA  NA UVID, 
TAKO  DA  BUDU  UPOREDIVI  SA  PREGLEDOM  INFORMACIJA  PO  VRSTAMA  KOJE 
ORGAN POSEDUJE 

13.  PODACI  O  TOME  NA  KOJE  NAČINE  SE  MOŽE  PODNETI  ZAHTEV  DRŽAVNOM 
ORGANU ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA, 

14.  FUNKCIJE  STAREŠINA  DRŽAVNOG  ORGANA,  NjIHOVA  IMENA,  OPIS  NjIHOVIH 
OVLAŠĆENjA I DUŽNOSTI, KAO I POSTUPAKA PO KOJIMA ONI DONOSE ODLUKE 

15.  NAVODI  IZ  PRAVILA  I  ODLUKA DRŽAVNOG  ORGANA  I  DRUGIH  PROPISA KOJE 
PRIMENjUJE DRŽAVNI ORGAN, A KOJA SU U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA DRŽAVNOG 
ORGANA 
podaci o radnom vremenu državnog organa i njegovih organizacionih jedinica; 
fizička i elektronska adresa  i kontakt telefoni državnog organa  i organizacionih  jedinica kao i 
službenika ovlašćenih za postupanje po zahtevima za pristup informacijama; 
kontakt podaci lica koja su ovlašćena za saradnju sa novinarima i javnim glasilima, ukoliko su 
takva lica određena; 
identifikaciona obeležja; 
pristupačnost državnog organa, njegovih organizacionih jedinica licima sa 
posebnim potrebama; 
mogućnost  prisustva  sednicama  državnog  organa  i  neposrednog  uvida  u  rad  državnog 
organa, 
način upoznavanja sa vremenom  i mestom održavanja sednica  i drugih aktivnosti državnog 
organa  na  kojima  je dozvoljeno  prisustvo  i eventualna procedura  za  dobijanje  odobrenja  za 
prisustvovanje sednicama i drugim aktivnostima državnog organa; 
dopuštenost audio  i video snimanja objekata koje  koristi državni organ  i aktivnosti državnog 
organa 

16. PRAVILA I ODLUKE O ISKLjUČENjU I OGRANIČENjU JAVNOSTI RADA DRŽAVNOG 
ORGANA, KAO I NjIHOVO OBRAZLOŽENjE I 

17.  DRUGI  PODACI  OD  ZNAČAJA  ZA  OSTVARIVANjE  PRAVA  NA  PRISTUP 
INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA.
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1.OSNOVNI PODACI O INFORMATORU 

1.1.NAZIV ORGANA KOJI JE IZDAO INFORMATOR 
Informator  o  radu  je  sačinjen  u  skladu  sa  odredbama  Zakona  o  slobodnom  pristupu 
informacijama od javnog značaja («Službeni glasnik RS», broj 120/2004) i prema Uputstvu za 
objavljivanje  informatora  o  radu  državnog  organa  («Službeni  glasnik  RS»  br.  57/05  od 
05.07.2005. godine). 

Informator izdala: 
AGENCIJA ZA LICENCIRANjE STEČAJNIH UPRAVNIKA 
Adresa: Ulica Kneza Mihaila 13, 
11000 Beograd 
Telefon:2621086, 2182282, 2622083, 2634948 
Fah: 2635599 
email:office@alsu.gov.rs 

1.2.  LICA  ODGOVORNA  ZA  TAČNOST  I  POTPUNOST  PODATAKA  KOJE  SADRŽI 
INFORMATOR 
Za  postupanje  po  zahtevima  za  pristup  informacijama  od  javnog  značaja,  za  sačinjavanje  i 
tačnost  Informatora, u Agenciji za  licenciranje stečajnih upravnika, ovlašćena  je  i odgovorna, 
Nataša Konjević, zamenik direktora Agencije, natasa.konjevic@alsu.gov.rs 

Saglasno  članu  49.  Zakona  o  javnim  agencijama  (  „Sl.Glasnik  RS“  br.  18/2005,  81/2005) 
Upravni  odbor  Agencije  je  ovlastio  Mirka  Stojkova,  člana  Upravnog  odbora  da  prima  i 
razmatra  primedbe  i  predloge  korisnika  usluga  vezanih  za  rad  Agencije.  Svoje  primedbe  i 
predloge  korisnici mogu  slati  na  adresu  Agencije  ili  na  email  adresu  office@alsu.gov.rs  sa 
naznakom za Mirka Stojkova. 

1.3.  DATUM  OBJAVLjIVANjA,  ODNOSNO  POSLEDNjE  IZMENE  ILI  DOPUNE 
INFORMATORA I POJEDINIH NjEGOVIH DELOVA, 

Informator o  radu Agencije  za  licenciranje stečajnih upranika objavljen  je prvi put u  februaru 
2007.godine. 

Poslednje izmene i dopune Informatora sačinjene su  10. avgusta 2010. godine. 

Informator  ažuriran  sa  stanjem  na  dan  poslednjeg  dana  u  godini  nalazi  se  na  veb  sajtu 
Agencije  u  delu  ArhivaInformator.  Sve  izmene  i  dopune  Informatora  koje  se  vrše  tokom 
godine mogu se pratiti putem naznaka koje se stavljaju na delovima  teksta koji se menja pri 
čemu ostaje vidljiv i deo teksta koji se menja radi mogućnosti upoređenja i praćenja izmena. 

1.4. PODACI O DOSTUPNOSTI INFORMATORA U ELEKTRONSKOM I FIZIČKOM OBLIKU 

Informator  je  u  elektronskoj  formi  dostupan  na  veb  strani Agencije  za  licenciranje  stečajnih 
upravnika www.alsu.gov.rs  i u štampanom obliku u prostorijama Agencije, u Beogradu, ulica 
Kneza Mihaila broj 13
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2. SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA 

Najčešće  tražene  informacija od  javnog značaja predstavljaju  informacije  koje se odnose na 
obavljanje  zakonom  poverenih  poslova  Agencije.  To  su  uglavnom  informacije  iz  oblasti 
primene  pojedinih  instituta  Zakona  o  stečajnom  postupku,  Zakona  o  stečaju,  Nacionalnih 
standarda  i  iz  oblasti  sprovođenja  i  organizovanja  polaganja  ispita  za  stečajne  upravnike  i 
licenciranja.  Takođe,  brojna  su  i  pitanja  koja  se  odnose  na  organizaciju  stručnih  skupova  i 
drugih vidova edukacije koju organizuje i sprovodi Agencija u cilju razvoja profesije stečajnog 
upravnika. 

Odgovori na pitanja,  koja postavljaju uglavnom stečajni upravnici, sadrže  informacije  koje bi 
trebale da budu dostupne celokupnoj populaciji stečajnih upravnika tako da one predstavljaju i 
svojevrstan edukacioni materijal.  Kako  ove  informacije predstavljaju  predmet ažurnih  objava 
na veb strani Agencije to se one i nalaze u odgovarajućim odeljcima u vidu padajućih menija, 
linkova  ili  banera,  tako  da  su  na  ovom  mestu  navedena  neka  od  tipičnih  pitanja  koja  su 
postavljana i dati odgovori. 

Pitanje: 
Poštovani, 
bio  sam  pre  neki  dan  na  Vašem  sajtu,  i  video  informaciju  da  je  za  sticanje  licence  za 
stečajnog upravnika potrebno minimum 3 godine radnog iskustva. Ja nemam radnog iskustva, 
završio sam ekonomski fakultet prošle godine, do marta ove godine bio u Vojsci Srbije, pa me 
zanima da  li mogu ove godine da polazem stručni  ispit, a da  licencu dobijem nakon proteka 
potrebnih godina radnog iskustva. 

Unapred hvala. 

Odgovor: 
Pravilnikom o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova 
stečajnog upravnika (Sl.gl.RS 43/05) predviđeni su uslovi koje je potrebno da ispune kandidati 
za polaganje stručnog ispita za stečajne upravnike. Pored visoke stručne spreme morate imati 
i tri godine iskustva sa VII stepenom.  Ovaj uslov je predviđen i za dobijanje licence a izuzetak 
o kojem Vi govorite nije moguć za sada. 

Pitanje: 
Dopis  broj  90041/200804  od  15.01.2009.  godine,  sa  predstavkama  Generalnog 
sekretarijata  Vlade  Republike  Srbije,  u  vezi  postavljenih  pitanja  narodnog  poslonika  Petra 
Jojića 

Odgovor: 
Pravo  na  nagradu  i  naknadu  stvarnih  troškova  za  rad  stečajnih  upravnika  i  postupak 
određivanja  regulisan  je  članom  21.  Zakonom  o  stečajnom  postupku  (''Službeni  glasnik 
Republike Srbije'', broj 84/04). Odluku o visni nagrade za rad i troškovima stečajnog upravnika 
donosi sudski organi. 

Stečajni  sudija  donosi  rešenje  o  preliminarnoj  visini  nagrade  i  dela  nagrade  ili  naknade 
srazmerno složenosti stečaja, vrednosti stečajne mase  i rezultatima rada stečajnog upravnika 
u postuku stečaja. Konačnu visinu nagrade, kao  i naknade, određuje stečajno veće u vreme 
zaključenja stečajnog  postuka u skladu sa  zakonom  i Pravilnikom o osnovima  i merilima  za 
određivanje nagrade za rad i naknade stečajnog postuka  koji je doneo Ministar Ministarstva 
za ekonomiju i regionalni razvoj u martu 2008.
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Navedeni Pravilnik propisisuje obračun nagrade stčajnog upravnika u procentu u odnosu na 
visinu  stečajne  mase,  kao  i  parametre  za  slučajeve  stečajnih  postupaka  bez  imovine. 
Propisana  su  i  merila  za  nagrađivanje  po  osnovu  ocene  uspešnosti  i  efikasnosti  rada 
stečajnog  upravnika  koja  se  odnose  na  složenosti,  stepen  namirenja  stečajnih  poverilaca  i 
dužine trajanja stečajnog postuka. 

Na  osnovu  Pravilnika  isplaćuje  se  bruto  nagrada  koja  obuhvata  sve  pripadajuće  poreze  i 
doprinose koji terete isplatu takve nagrade stečajnom upravniku. Kod određivanje nagrade za 
stečajeve veće vrednosti, potrebno je  imati u vidu da u  takvim stečajevima, stečajni upravnik 
angažuje tim ljudi za obavljanje poslova iz delokruga stečajnog postupka u funkciji ostvarenja 
načela efikasnosti i hitnosti stečajnog postupka, koji se takođe namiruju iz nagrade stečajnog 
upravnika. To  je slučaj i sa Kompanijom ''Robne kuće'', u stečaju, Beograd, gde  je od strane 
suda  imenovana  za  stečajnog  upravnika  državna  institucijaAgencija  za  privatizaciju  po 
članu 14.stav 9. Zakona o stečajnom postupku. 

Pravilnikom, koje je donet u martu 2008. godine, otklonjene su određene nejasnoće u primeni 
ranijeg  pravilnika,  a  ujedno  je  izvršeno  umanjenje  nagrade  stečajnim  upravnicima  u 
stečajevima gde  je veća stečajna masa. Od donošenje Pravilnika od marta 2008. godine  i u 
toku  njegove  primene,  Agencija  za  licenciranje  stečajnih  upravnika  nije  uočila  potrebu  za 
izmenama  i  dopunama.  Sem  toga,  donošenje  Pravilnika  kao  i  izmene  i  dopune  istog  u 
nadležnosti je ministra za privredu u skladu sa članom 21.Zakona o stečajnom postupku. 

Pitanje: 
Stečajnog upravnika koji  ima problem povodom odbijanja Poreske uprave da dodeli  poreski 
indetifikacioni broj za stečajne dužnike. 

Odgovor 
Povodom pitanja,  Agencija  se  obrtila Ministarstvu  finasija  –Sektoru  za  fiskalni sistem,  koje 
nam  je  prosledilo Mišljenje  upućeno Poreskoj  upraviCentar Broj: 4130001382/200804 od 
16.07.2008.godine,  da  pokretanje  stečajnog  postupka  u  skladu  sa  Zakonom  o  stečajnom 
postuku  (''Službeni  glasnik  Republike  Srbije'',  84/04  i  85/07),  odnosno  likvidacije  u  skladu 
Zakonom  o  privrednim  društvima  (''Službeni  glasnik  Republike  Srbije'',  125/04),  nema  za 
posledicu  promenu  indetiteta  pravnog  lica,  i  da  pravnom  licu  u  stečaju  odnosno  likvidaciji, 
shodno zakonu ne bi trebalo dodeljivati novi PIB. 
Agencija  nastoji  da  sagleda  pozitivne  i  negativne  posledice  ovakvog  Mišljenja  koje  ima  za 
posledicu postupanja  Poreske uprave  i razreši  nastali problem preko  resornog Ministarstva 
za ekonomiju i regionalni razvoj. 

Pitanje: 
Mogućnost  dobijanja  podataka  iz  baze  podataka  o  stečajnim  postupcima:  broj  stečajnog 
postupka,  naziv  dužnika,  mat.br.  dužnika,  nadležni  sud,  datum  prijema,  status  predmeta, 
datum pokretanja postupka, naziv stečajnog upravnika, datum po statusu predmeta. 
Informacija o broju pravnih subjekata koji su evidentirani u bazi stečajnih postupaka i od kada 
se vodi evidencija. Mogućnost ažutriranja podataka i na koji vremenski period. (pitanje 
dostavljeno elektronskom poštom u julu 2009.godine) 

Odgovor 
Na osnovu člana 16.stav 1. Zakona o slobodnom pristupu  informacijama od  javnog značaja, 
postupajući  po  zahtevu  „RATING“,  d.o.o.  Bonitetna  kuća,  iz  Beograda,  Milića  Rakića 
7/32
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dostavljam : 
OBAVEŠTENJE 

o stavljanju na uvid dokumenta koji sadrži traženu 
informaciju i o izradi kopije 

Postupajući  po  zahtevu  koji  je  elektronskom  poštom  podneo  „RATING“,  d.o.o.  Bonitetna 
kuća,  iz  Beograda,  Milića  Rakića  7/32,  u  roku  utvrđenom  članom  16.  stav  1.Zakona  o 
slobodnom  pristupu  informacijama  od  javnog  značaja,  obaveštavamo  da  se  tražene 
informacije nalaze na sajtu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika www.alsu.gov.rs i to u 
delu koji je označen kao „PODACI O STEČAJNIM POSTUPCIMA U REPUBLICI SRBIJI“ 

Podatke  o  stečajnim  postupcima  Agencija  vodi  od  februara  2005.godine  ali  evidencija 
obuhvata  i  stečajne  postupke  koji  su  pokrenuti  po  ranije  važećem  zakonu  (Zakonu  o 
prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji) a nastavljeni po Zakonu o stečajnom postupku kao 
i sve postupke koji su pokrenuti i vode se po Zakonu o stečajnom postupku. 

Traženi podaci mogu se pronaći u  tabelama koje sadrže podatke koji se odnose na stečajne 
postupke  na  teritoriji Republike  Srbije  u  naznačenom  periodu  i  to:  naziv  stečajnog  dužnika, 
datum  pokretanja  postupka,  nadležnost  Trgovinskog  suda,  ST  broj,  datume  ispitnog  i 
poverilačkog  ročišta, podatke o  imenovanom stečajnom upravniku,  status  u  kojem se  nalazi 
predmet kao i datume pravnosnažnosti rešenja kojima su postupci zaključeni ili obustavljeni. 

Sledstveno navedenom tabelarno su prikazani sledeći podaci: 

1. Pokrenuti stečajni postupci u periodu od 01.01.2009. do 01.07.2009.godine 
2. Aktivni stečajni postupci započeti po ZPPSL nastavljeni po ZSP i pokrenuti po ZSP 
3. Zaključeni stečajni postupci 
4. Obustavljeni stečajni postupci 
5. Broj pokrenutih stečajnih postupaka po Trgovinskim sudovima 
6. Podaci dobijeni  tokom 2008.godine od Trgovinskih sudova o postupcima koji su pokrenuti 
po ZPPSL 

Na istom odeljku sajta mogu se pronaći i tabele koje prikazuju sledeće podatke od značaja za 
vođenje stečajnih postupaka na teritoriji Republike Srbije i to: 

1. Prosečno vreme trajanja stečajnih postupaka pokrenutih do 01.07.2009.godine 
2.Prosečno vreme trajanja za stečaje pokrenute na teritoriji RS (postupci pokrenuti po ZSP) 
3. Sumarni pregled stečajnih postupaka izražen u godinama trajanja sa presekom postupaka 
koji su trajali do dve godine 
4. Sumarni pregled stečajnih postupaka  izražen u godinama  trajanja za stečajeve pokrenute 
na  teritoriji  RS  sa  presekom  postupaka  koji  su  trajali  do  dve  godine  (postupci  pokrenuti  po 
ZSP), 
5. Pregled broja i rasporeda stečajnih postupaka koje vode Trgovniski sudovi 

Na  sajtu  se mogu  pronaći  podaci  koji  se  ažuriraju  jednom  mesečno.  Trenutno  se  na  sajtu 
nalaze podaci ažurirani sa datumom 01. jul 2009.godine. 

Za pružanje ove informacije nije potrebno naplaćivanje naknade. 

Pitanje: 
Bivši sam radnik ZorkaPVC ili poliplast pogona u Šapcu. Kao  i svi radnici 2006 godine otišli 
smo na biro zbog stečaja.Za stečajnog upravnika imenovan  je Srđan Rajković  iz Valjeva broj

http://www.alsu.gov.rs/


8 

licence 1550049. Moj pogon je uspešno prodat i kolko imam informacije pare su uplaćene ali 
mi radnici nismo namireni ni po pitanju  radnog staža a ni potraživanja za koja  imamo izvršne 
presude.Sve  što  je  traženo  od  nas  smo  dostavili  privrednom  sudu  u  Valjevo  ali  evo  i  kraj 
2009te godine i ništa.Neznam samo po kom osnovu gospodin Rajković toliko dugo zadržava 
naš  novac.Mi  smo  pokušavali  da  kontaktiramo  gdina  Rajkovića  ali  on  se  ne  javlja  na 
telefon.Šta dalje činiti? 

Odgovor: 

Po  prijemu  Vašeg  pitanja  pregledali  smo  dokumentaciju  kojom  raspolažemo  u  predmetu 
stečaja nad stečajnim dužnikom DP Poliplast, u stečaju.Prema podacima koje Agencija  ima, 
Srđan Rajković je imenovan za poverenika stečajnog upravnika. 

Stečajni  upravnik  u  tom  predmetu  je  Agencija  za  privatizaciju,  Centar  za  stečaj,  tako  da  je 
moguće da postoji neki spor koji se vodi ili nesto slično. Pravi odgovor o postojanju razloga za 
odlaganje  raspodele  sredstava  možete  dobiti  od  stečajnog  upravnika  tj.  od  Agencije  za 
privatizaciju. 

Pitanje: 

Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS" 
br.120/04) molim da mi se dostavi obaveštenje kojim je ALSU izvestila Privredni sud u Kragujevcu o 
angažovanju stečajnih upravnika radi primene Pravilnika o uslovima i načinu izbora stečajnh upravnika 
metodom slučajnog odabira.Traženo obaveštenje mi je potrebno radi uvida o uticaju obaveznosti 
obavljene ERS obuke na dalja imenovanja 

Odgovor: 
Na  osnovu  člana  16.stav1.  Zakona  o  slobodnom  pristupu  informacijama  od  javnog  značaja 
(„Službeni  glasnik  RS“  br.120/04  ,54/07)  postupajući  po  zahtevu  Dobrosava  Stojanovića, 
licenciranog  stečajnog  upravnika,  licenca  broj  1550265,  iz  Kragujevca,  dostavljenog 
elektronskom  poštom  dana  11.febrara2010.godine,  za  dostavu  obaveštenja  kojim  je  ALSU 
izvestila  Privredni  sud  u  Kragujevcu  o  angažovanju  stečajnih  upravnika  radi  primene 
Pravilnika  o  uslovima  i  načinu  izbora  stečajnih  upravnika  metodom  slučajnog  odabira. 
Obaveštenje  je  traženo  radi  uvida  u  obaveznost  obavljene  ERS  obuke  na  imenovanja, 
dostavljam 

O B A V E Š T E NJ E 
o stavljanju na uvid  dokumenta koja sadrži 

traženu informaciju 

Postupajući po zahtevu dostavljenom elektronskom poštom dana 11.febrara 2010.godine, koji 
je  podneo  Dobrosav  Stojanović,  u  roku  utvrđenom  članom  16.stav  1.  Zakona  o  slobodnom 
pristupu informacijama od javnog značaja, dostavljaju se sledeće informacije : 
  Dana  10.  Februara  2010.godine  predsednicima  privrednih  sudova  na  teritoriji  Republike 
Srbije  dostavljen  je  izvod  iz  Imenika  stečajnih  upravnika  koji  po  Zakonu  o  Agenciji  za 
licenciranje stečajnih upravnika ("Sl.gl.RS" broj 84/04 i 104/09), vodi Agencija za licenciranje 
stečajnih upravnika (u daljem tekstu: Agencija), u skladu sa obavezom utvrđenom Pravilnikom 
o uslovima i načinu izbora stečajnih upravnika metodom slučajnog odabira („Službeni glasnik 
RS“, broj 3 od 22.01.2010. godine).
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Saglasno  navedenom  Pravilniku,  Agencija  je  obavezna  da  svim  privrednim  sudovima 
dostavlja ažurne podatke o svim stečajnim postupcima u kojima je stečajni upravnik imenovan, 
tokom prva tri radna dana u mesecu sa stanjem na poslednji dan prethodnog meseca. 
Izvod  iz  Imenika  stečajnih  upravnika  koji  se  dostavlja  privrednim  sudovima  sadrži  sledeće 
podatke: 
1. ime i prezime stečajnog upravnika 
2. jedinstveni matični broj 
3.privredni sud 
4.adresa, kontakt telefon 
5.zanimanje 
6.broj licence 
7. datum izdavanja i obnove licence 
8. broj predmeta u kojima je angažovan i 
9.aktivan/neaktivan 
 Podatak o pohađanju obuke  za ERS nije  sadržano u  izvodu  iz  Imenika  stečajnih upravnika 
koji se dostavlja Privrednim sudovima. 

Pitanje:  Beogradski  centar  za  ljudska  prava  dostavio  je  listu  pitanja  koja  se  odnose  na 
informacije o broju i strukturi zaposlenih romske nacionalnosti. 

Odgovor: Na osnovu člana 16.stav1. Zakona o  slobodnom pristupu  informacijama od  javnog 
značaja  („Službeni  glasnik  RS“  br.120/04  ,54/07,  104/09)  postupajući  po  zahtevu 
Beogradskog centra za  ljudska prava,  iz Beograda,  dostavljenog dana 25.febrara2010.godine, 
za  pristup  informacijama  od  javnog  značaja  –  pružanje  obaveštenja  o  predmetu  zahteva, 
dostavlja se 

O B A V E Š T E NJ E 
o stavljanju na uvid  dokumenta koja sadrži 

traženu informaciju 

Postupajući  po  zahtevu  dostavljenom  reovnom poštom dana 25.  febrara  2010.godine,  koji  je 
podneo  Beogradski  centar  za  ljudska  prava,  u  roku  utvrđenom  članom  16.stav  1.  Zakona  o 
slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, dostavljaju se sledeće informacije : 

1.  Saglasno  odredbi  člana  7.  Zakona  o  javnim  agencijama  („Službeni  glasnik  RS“, 
br.18/05) na prava, obaveze, odgovornosti i zarade direktora i zaposlenih primenjuju se 
opšti  propsi  o  radu  tako  da  Agencija  nema  nameštenike  niti  državne  službenike  već 
zaposlene u skladu sa Zakonom o radu. 

2.  Jedino imenovano lice u Agenciji je direktor, ostali zaposleni su zasnovali radni odnos 
zaključivanjem ugovora o radu te se na njih primenjuje Zakon o radu. 

3.  U Agenciji nema lica na položajima. 
4.  U Agenciji nije zaposlen ni jedan pripadnik romske nacionalne manjine. 
5.  Saglasno odredbama Zakona o radu Agencija nema obavezu objavljivanja konkursa za 

radna mesta.



10 

6.  Radna  mesta  u  Agenciji  sistematizovana  su  tako  da  su  poslovi  koji  predstavljaju 
zakonom  ustanovljen  delokrug  rada  razvrstana  u  okviru  organizacionih  jedinica   
kabineta direktora i tri sektora, potom na izvršioce. 

Napominjemo  da  Agencija  kao  osnovni  kriterijum  prilikom  zapošljavanja  ima  stručnost  i 
kvalifikacije  zaposlenih,  s  obzirom  na  specifičnost  poslova  koje  obavlja  a  pre  svega  deo 
poverenih poslova kao što su nadzor nad radom stečajnih upravnika, izdavanje licenci, vođenje 
imenika stečajnih upravnika i organizovanje i sprovođenje ispita za stečajne upravnike. 

Pripadnost  određenoj  nacionalnoj  manjini  nije  predviđena  kao  kvalifikativ  za  zasnivanje 
radnog odnosa ni za jedno radno mesto, niti  je prilikom zapošljavanja to bio elemenat koji bi 
uticao na izbor ili diskvalivikaciju pojedinca. 

3. OPIS OVLAŠĆENJA I OBAVEZA DRŽAVNOG ORGANA 

3.1. NAZIV ZAKONA  ILI DRUGOG AKTA O UTVRĐIVANJU NJEGOVOG DELOKRUGA I 
VREME I MESTO OBJAVLJIVANJA AKATA 

Delokrug rada i ukupno poslovanje Agencije uređeni su sledećim Zakonima 

1.  Zakon  o  Agenciji  za  licenciranje  stečajnih  upravnika  („Službeni  glasnik  RS“ 
br.84/04) 

2.  Zakon  o  izmenama  i  dopunama  zakona  o  Agenciji  za  licenciranje  stečajnih 
upravnika («Službeni glasnik RS», broj 104/09) 

3.  Zakon o stečaju  („Službeni glasnik RS“ broj 104/2009) 
4.  Zakon o javnim Agencijama  („Službeni glasnik RS“ br.18/05) 

Ovi Zakoni mogu se pronaći na sajtu Agencije. 

Zakonom o  Agenciji  za  licenciranje  stečajnih  upravnika  osnovana  je Agencija,  utvrđen  njen 
status,  definisan  obim  poslova,  organi  rukovođenja  i  upravljanja,  način  finansiranja.  Kasnije 
donetim Zakonom o  javnim agencijama, određen je status  javne agencije  i utvrđena primena 
opštih  pravila  poslovanja  i  postupanja  za  javne  agencije  osnovane  na  teritoriji  Repbulike 
Srbije. 

Krajem  2009.godine  donet  je  Zakon  o  izmenama  i  dopunama  zakona  o  Agenciji  za 
licenciranje  stečajnih  upravnika  («Službeni  glasnik  RS»  broj  104/2009)  kojim  je  preciziran 
delokrg  rada  Agencije  koja  obavlja  stručne  i  regulatorne  poslove,  u  skladu  sa  propisima 
kojima se uređuje stečaj i to: 
1) izdaje i obnavlja licencu za obavljanje poslova stečajnog upravnika; 
2) vrši stručni nadzor nad radom stečajnog upravnika, oduzima licencu za obavljanje poslova 
stečajnog upravnika i izriče druge mere propisane ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje 
stečaj; 
3) izdaje obavezujuća uputstva stečajnim upravnicima kada je to potrebno radi ujednačavanja 
primene propisa kojima se uređuje stečaj; 
4) vodi imenik stečajnih upravnika; 
5)  priprema  predlog  nacionalnih  standarda  za  upravljanje  stečajnom  masom  i  predlog 
kodeksa etike stečajnih upravnika.
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1) organizuje  i sprovodi polaganje stručnog  ispita za dobijanje  licence za obavljanje poslova 
stečajnog upravnika; 
2) prati primenu propisa kojima se uređuje stečaj; 
3) prikuplja i obrađuje podatke od značaja za sprovođenje stečajnog postupka; 
4) obavlja i druge poslove radi unapređenja i razvoja profesije stečajnog upravnika; 

Agencija kao poverene obavlja poslove:. 
1) izdavanja i obnavljanja licence za obavljanje poslova stečajnog uprvnika; 
2)  stručnog  nadzora  nad  radom  stečajnog  upravnika,  oduzimanja  licence  za  obavljanje 
poslova stečajnog upravnika i izricanje drugih mera propisanih zakonom 
4) vođenja imenika stečajnih upravnika; 
1)  organizovanja  i  sprovođenja  polaganja  stručnog  ispita  za  dobijanje  licence  za  obavljanje 
poslova stečajnog upravnika. 

Danom početka  primene  Zakona  o  stečaju  prestao  je  da  važi Zakon  o  stečajnom  postupku 
(„Službeni  glasnik  Republike  Srbije“,  br.  84/2004  i  85/2005).  Zakon  je  stupio  na  snagu 
23.decembra 2009. godine, a počinje da se primenjuje  23.januara 2010. godine uz odloženu 
primenu odredaba člana 25. stav 3. koji se odnosi na  imenik stečajnih upravnika  i člana 30. 
kojim  je  regulisano  obavezno  osiguranje  stečajnih  upravnika,  čija  primena  počinje  01.jula 
2010. godine, kao i odredbe člana 25. stav 4. kojima su regulisani uslovi za upis lica u imenik 
aktivnih  stečajnih  upravnika  koji se  odnose  na  radni  odnos, čija  primena  počinje  01.januara 
2012. godine. 

Izuzetak  je  predviđen  i  za  primenu  odredaba  o  posebnom  postupku  u  slučaju  dugotrajne 
nesposobnosti  koje  se  primenjuju  počev  od  90  dana  od  dana  stupanja  na  snagu  novog 
Zakona. 

Nova  rešenja  sadržana  u  Zakonu  o  stečaju  ("Sl.  glasnik  RS",  br.  104/2009)  bitna  za 
utvrđivanje delokruga rada Agencije: 

  precizirana uloga Agencije za licenciranje stečajnih upravnika 
  regulisan je način izbora stečajnog upravnika metodom slučajnog izbora 
  stečajnom upravniku je Zakonom priznat status službenog lica 
  uvedena i regulisana mogućnost odstupanja od metoda slučajnog izbora 
  drugačije su definisana ograničenja u imenovanju 
  drugačije su definisani uslovi za dobijanje licence 
  definisanje uslova za obnavljanje i oduzimanje licence 
  ustanovljena pravila vođenja imenika stečajnih upravnika 
  uveden je stručni nadzor nad radom stečajnog upravnika 
  definisane su mere koje se pri nadzoru mogu izreći 
  obaveza izveštavanja definisana na period od tri meseca 
  propisano obavezno osiguranje stečajnog upravnika 
  drugačije su regulisani uslovi za razrešenje stečajnog upravnika
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3.2. SPISAK PROPISA KOJE DRŽAVNI ORGAN PRIMENjUJE U VRŠENjU OVLAŠĆENjA, 
KAO  I  SAŽET  OPIS  U  ČEMU  SE  SASTOJI  ILI  MOŽE  SASTOJATI  POSTUPANjE 
DRŽAVNOG ORGANA U OKVIRU NjEGOVIH OVLAŠĆENjA I OBAVEZA 

Pored Zakona navedenih u prethodnom poglavlju, Agencija u svom radu primenjuje i sledeća 
podzakonska akta: 

  Pravilnik  za  utvrđivanje  nacionalnih  standarda  za  upravljanje  stečajnom  masom  ( 
„Službeni glasnik RS“ br.3/2010) 

  Kodeks etike za stečajne upravnike  („Službeni glasnik RS“ br.11/2010 ) 
  Pravilnik  o  načivu  izdavanja  i  obnavljanja  licence  za  obavljanje  poslova  stečajnog 

upravnika („Službeni glasnik RS“, broj 22/2010) 
  Pravilnik o uslovima  i načinu  izbora stečajnih upravnika metodom slučajnog odabira  („Sl. 

Glasnik RS“, broj 3/2010) 
  Pravilnik o službenoj legitimaciji supervizora („Službeni glasnik RS“ br.11/2010 ) 
  Pravilnik o načinu obavljanja stručnog nadzora nad radom licenciranih stečajnih upravnika 

(„Službeni glasnik RS“, broj  35/2010) 
  Pravilnik  o  načinu  sprovođenja  reorganizacije  unapred  pripremljenim  planom 

reorganizacije i sadržini tog plana („Službeni glasnik RS“, broj 37/2010) 
  Pravilnik  o  programu  načinu  polaganja  stručnog  ispita  za  obavljanje  poslova  sečajnog 

upravnika („Službeni glasnik RS“, broj 47/2010) 
  Pravilnik o osnovama  i merilima za određivanje konačne visine nagrade za  rad stečajnih 

upravnika i naknade stvarnih troškova 
  Tarifa o određivanju cena usluga koje pruža Agencija za licenciranje stečajnih upravnika ( 

„Sl. Glasnik RS“ br. 54/2010 ) 

Svi poslovi  iz Zakonom utvrđenog delokruga  rada Agencije obavljaju se kao kontinuirani  rad 
podeljen  na  sistemski  uspostavljene  celine  prema  dinamici  i  obimu  utvrđenim  planskim 
dokumentima koji se donose na godišnjem nivou. 

1.  STRUČNI  ISPITI,  PRIPREMNA  NASTAVA  ZA  POLAGANjE  STRUČNOG  ISPITA  ZA 
STEČAJNE UPRAVNIKE 

Na  osnovu  odredbe  člana  23.  Zakona  o  stečaju  ministar  ekonomije  i  regionalnog  razvoja 
doneo  je  Pravilnik  o  programu  i  načinu  polaganja  stručnog  ispita  za  obavljanje  poslova 
stečajnog  upravnika  kojim  je  bliže  propisan  program  i  način  polaganja  stručnog  ispita  za 
dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika. 

Program stručnog  ispita obuhvata stečajno  i druge oblasti prava od  značaja za sprovođenje 
stečajnog  postupka,  osnove  ekonomije,  finasija  i  računovodstva  i  poznavanje  sistema  za 
automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje. 

Pravilnikom  je  utvrđeno  da  se  prijave  za  polaganje  stručnog  ispita,  sa  propisanom 
dokumentacijom,  podnose  Agenciji  najkasnije  petnaest  dana  pre  dana  održavanja  ispita  a 
troškove polaganja ispita snosi kandidat ili pravno lice u kome je zaposlen. 
Stručni ispit se polaže pred petočlanom ispitnom komisijom koju obrazuje direktor Agencije po 
prethodno pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za poslove stečaja. 

Datum,  vreme  i  mesto  održavanja  stručnog  ispita  određuje  se  najkasnije  dva  meseca  pre 
dana održavanja ispita. 

Stručni  ispit  se  sastoji  od  pismenog,  usmenog  dela  i  obuke  za  automatizovano  vođenje 
stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje.
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Pravilnik je stupio na snagu 21. Jula 2010.godine. 

2.  IZDAVANjE,  OBNAVLjANjE  I  ODUZIMANjE  LICENCE  ZA  OBAVLjANjE  POSLOVA 
STEČAJNOG UPRAVNIKA 

Novim Zakonom o stečaju postupak liceniranja definisan je na bitno drugačiji način. 

Članom  23.  Zakona  o  stečaju  propisano  je  da  licencu  za  obavljanje  poslova  stečajnog 
upravnika izdaje Agencija kao ovlašćena organizacija rešenjem o izdavanju licence licu koje: 

1) je državljanin Republike Srbije; 

2) ima poslovnu sposobnost; 

3) ima stečeno visoko obrazovanje; 

4) ima tri godine radnog iskustva sa visokom stručnom spremom ili tri godine radnog iskustva 
na sprovođenju stečajnih postupaka; 

5) ima položen stručni ispit za dobijanje licenci; 

6) je dostojno poverenja za obavljanje poslova stečajnog upravnika. 

Propisano  je  da  se  licenca  ne  može  izdati  licu  za  koje  je  po  službenoj  dužnosti  pokrenut 
krivični postupak, odnosno koje je pravnosnažno osuđeno za delo za koje je zaprećena kazna 
preko pet godina zatvora  ili za delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova stečajnog 
upravnika  ili  licu  koje  je  u  pritvoru,  za  vreme  trajanja  pritvora.  Nije  dostojno  poverenja  za 
obavljanje  poslova  stečajnog  upravnika,  lice  iz  čijeg  se  ponašanja  i  obavljanja  ranije 
profesionalne  delatnosti  ili  drugih  postupaka  može  zaključiti  da  neće  savesno  obavljati 
poslove  stečajnog  upravnika  i  čuvati  ugled  profesije  stečajnog  upravnika.  Dostojnost 
poverenja  za  obavljanje  poslova  stečajnog  upravnika  utvrđuje  se  naročito  u  skladu  sa 
Kodeksom etike za stečajne upravnike. 

U slučaju da nisu ispunjeni uslovi za izdavanje licence iz člana 23. Zakona o stečaju, Agencija 
donosi  rešenje  o  odbijanju  zahteva  za  izdavanje  licence.  Rešenja  o  izdavanju  licence, 
odnosno  o  odbijanju  zahteva  za  izdavanje  licence  su  konačna  i  protiv  njih  se  može  voditi 
upravni spor. 

Propisano  je  da  licenca važi  tri godine  od dana  izdavanja  i  da se može  obnoviti.  Zahtev  za 
izdavanje licence podnosi se najkasnije u  roku od godinu dana od polaganja stručnog  ispita. 
Po  isteku  jedne  godine  od  dana  polaganja  stručnog  ispita,  a  pre  isteka  tri  godine  od  dana 
polaganja  tog  ispita,  uz  zahtev  za  izdavanje  licence  dostavljaju  se  i  dokazi  o  ispunjenosti 
uslova  za  obnavljanje  licence,  u  skladu  sa  ovim  zakonom.  Po  isteku  tri  godine  od  dana 
polaganja stručnog ispita zahtev za izdavanje licence smatra se nedozvoljenim. 

Licenca  se  obnavlja  na  zahtev  stečajnog  upravnika,  koji  se  podnosi  Agenciji  najranije  tri 
meseca pre isteka roka važnosti licence. 

Članom 24. Zakona o stečaju je propisano da stečajni upravnik može obnoviti licencu ako:
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1) ispunjava uslove za izdavanje licence propisane Zakonom o stečaju; 

2) priloži dokaz da  je u poslednje dve godine obavljao poslove stečajnog upravnika  ili druge 
stručne poslove vezane za stečajni postupak; 

3) je u prethodnom periodu važnosti licence savesno obavljao poslove stečajnog upravnika u 
skladu  sa  ovim  zakonom,  Nacionalnim  standardima  za  upravljanje  stečajnom  masom  i 
Kodeksom etike; 

4)  priloži  dokaz  o  uplati  naknade  za  obnavljanje  licence  čija  je  visina  propisana  tarifom  o 
određivanju cena usluga ovlašćene organizacije; 

5)  priloži  dokaz  da  je  izmirio  sve  obaveze  po  osnovu  novčanih  kazni  koje  mu  je  izrekla 
Agencija za licenciranje stečajnih upravnika u postupku stručnog nadzora. 

Ovim  članom  je  propisano  da  lice  koje  ne  ispunjava  uslov  da  je  u  poslednje  dve  godine 
obavljalo poslove stečajnog upravnika  ili druge stručne poslove vezane za stečajni postupak 
za potrebe obnavljanja licence prilaže dokaz da je bio polaznik najmanje tri stručna seminara 
ili  kursa  godišnje  na  temu  sprovođenja  stečajnog  postupka,  koji  organizuje  ili  priznaje 
Agencija. 

Licu  koje ne  ispunjava uslov da  je u prethodnom periodu važnosti  licence savesno  obavljao 
poslove  stečajnog  upravnika  u  skladu  sa  Zakonom  o  stečaju,  Nacionalnim  standardima  za 
upravljanje stečajnom masom i Kodeksom etike ne može biti izdata ni nova licenca. 

Licenca  se može  oduzeti  i  pre  isteka  roka  važenja  licence  u  slučaju  da  se  u  postupku  po 
prijavi zainteresovanog  lica  ili po službenoj dužnosti utvrdi da stečajni upravnik nije savesno 
obavljao  poslove  u  skladu  sa  Zakonom  o  stečaju,  Nacionalnim  standardima  za  upravljanje 
stečajnom masom i Kodeksom etike. 

U  prethodna  dva  slučaja  propisano  je  da  Agencija  donosi  rešenje  o  odbijanju  zahteva  za 
obnavljanje  licence,  odnosno  rešenje  o  oduzimanju  licence,  na  osnovu  kojih  stečajnog 
upravnika briše  iz imenika stečajnih upravnika. Ova rešenja su konačna i protiv njih se može 
voditi upravni spor. 

Agencija  bez  odlaganja  obaveštava  sudove  koji  sprovode  stečajne  postupke  o  svim 
promenama u statusu licenciranog stečajnog upravnika. 

Stečajnom upravniku kome je oduzeta licenca ili kome je zahtev za obnavljanje licenci odbijen 
ne  može  da  se  izda  nova  licenca  u  roku  od  pet  godina  od  dana  konačnosti  rešenja  o 
oduzimanju licenci odnosno rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje licenci. 

Ministar  ekonomije  i  regionalnog  razvoja  bliže  je  propisao  način  izdavanja  i  obnavljanja 
licence Pravilnikom o načinu  izdavanja  i obnavljanja  licence za obavljanje poslova stečajnog 
upravnika („Sl.glasnik RS“ broj 22/2010). 

Prve licence izdate su 21.09.2005.godine. Statistički podaci o izdatim, obnovljenim i oduzetim 
licencama nalaze se u narednim poglavljima ovog Informatora. 

3. IMENIK STEČAJNIH UPRAVNIKA
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Vođenje  Imenika  stečajnih  upravnika  predstavlja  posao  koji  je  Agenciji  poveren  odredbama 
Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika. 

Novim Zakonom o stečaju utrvrđeno je da se u imenik stečajnih upravnika upisuju lica koja su 
stekla  licencu za obavljanje poslova stečajnih upravnika kao aktivni stečajni  upravnici  ili  kao 
neaktivni stečajni upravnici. 

U  imenik  stečajnih  upravnika  kao  aktivni  stečajni  upravnici  upisuju  se  lica  koja  su,  osim 
licence  za  obavljanje  poslova stečajnog upravnika, dostavila  dokaz o  postojanju  obaveznog 
osiguranja  od  profesionalne  odgovornosti  za  tekuću  godinu  i  koja  su  se  registrovala  kao 
preduzetnici ili su članovi društva lica. U imenik aktivnih stečajnih upravnika može biti upisano 
lice koje  je u  radnom odnosu, osim ako  je  zaposleno kod preduzetnika  ili ortačkog, odnosno 
komanditnog društva. 

U  slučaju  privremene  nemogućnosti  za  obavljanje  poslova  stečajnog  upravnika,  stečajni 
upravnik je dužan da o tome bez odlaganja pismenom izjavom obavesti Agenciju, koja ga po 
prijemu  obaveštenja  prevodi  u  status  neaktivnog  stečajnog  upravnika.  Po  prestanku 
privremene  nemogućnosti  za  obavljanje  poslova  stečajnog  upravnika,  a  na  pismeni  zahtev 
stečajnog  upravnika,  Agencija  neaktivnog  stečajnog  upravnika  prevodi  u  status  aktivnog 
stečajnog upravnika. 

Pravilnikom  o  uslovima  i  načinu  izbora  stečajnih  upravnika  metodom  slučajnog  odabira 
(„Službeni glasnik RS“, broj 3/2010), koji je doneo ministar ekonomije i regionalnog razvoja na 
osnovu  člana  20.  Zakona  o  stečaju,  utvrđena  je  obaveza  Agencije  da  dostavlja  ažurne 
podatke  svim  privrednim  sudovima  tokom  prva  tri  radna  dana  u  mesecu  sa  stanjem  na 
poslednji  dan  prethodnog meseca. Podaci  koje  Agencija  dostavlja  sadrže  pregled  stečajnih 
postupaka  u  kojima  je  do  dana  dostavljanja  podataka  stečajni  upravnik  imenovan,  s 
naznakom nadležnog privrednog suda za svaki takav postupak. 

Ova aktivnost Agencije je veoma bitna imajući u vidu novo rešenje Zakona o stečaju da je  pri 
imenovanju  stečajnih  upravnika  predviđeno  da  se  po  pravilu  stečajni  upravnik  bira  sa  liste 
aktivnih upravnika za područje nadležnog suda metodom slučajnog odabira,  i uz mogućnost 
izuzetka  kada  je  stečajni  sudija  zbog  specifične  delatnosti  koju  stečajni  dužnik  obavlja, 
složenosti slučaja,  specifičnog  iskustva stečajnog upravnika  ili  iz  drugih opravdanih  razloga, 
ovlašćen da uz obrazloženje imenuje stečajnog upravnika direktnim odabirom sa liste aktivnih 
stečajnih upravnika, iako on metodom slučajnog odabira ne bi bio na redu. 

4. NADZOR 

Donošenjem  novih  propisa  u  oblasti  stečaja    Zakona  o  stečaju  i  Zakona  o  izmenama  i 
dopunama  zakona  o  Agenciji  za  licenciranje  stečajnih  upravnika,  propisano  je  da  se  na 
postupak stručnog nadzora shodno primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni 
postupak. 

Agencija u postupku stručnog nadzora izriče sledeće mere: 

1) opomenu; 

2) javnu opomenu;
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3) novčanu kaznu; 

4) oduzimanje licence. 

Navedene mere  izriču se  rešenjem koje  je konačno. Ovo rešenje dostavlja se bez odlaganja 
svim sudovima koji sprovode stečajne postupke, kao i odboru poverilaca u svim postupcima u 
kojima je imenovan stečajni upravnik kome je izrečena disciplinska mera. 

Po  prijemu  rešenja  kojim  se  izriče  mera  oduzimanja  licence  stečajni  sudija  razrešava 
stečajnog upravnika. 

Po prijemu rešenja kojima se izriču mere opomene, javne opomene i novčane kazne, stečajni 
sudija  može  razrešiti  stečajnog  upravnika  ili  odrediti  druge  mere,  uključujući  i  obavezu 
dobijanja posebne saglasnosti stečajnog sudije ili pisanog odobrenja odbora poverilaca za sve 
ili  pojedine  radnje  koje  stečajni  upravnik  preduzima,  ako  oceni  da  samostalno  postupanje 
stečajnog upravnika može dovesti do oštećenja stečajne mase. 

Zakonom o stečaju,  je propisano da  je Agencija za privatizaciju kao stečajni upravnik dužna 
da  Agenciji  za  licenciranje  stečajnih  upravnika,  dostavlja  tromesečne  izveštaje  o  toku 
stečajnog postupka i stanju stečajne mase, kao i drugu dokumentaciju propisanu Zakonom o 
stečaju i Nacionalnim standardima za upravljanje stečajnom masom, u cilju vođenja statistike 
stečajnih postupaka za teritoriju Republike Srbije. 

Odredbom  člana  29.  stav  1.  Zakona  o  stečaju,  je  propisano  da  ostali  stečajni  upravnici 
dostavljju  tromesečne  pisane  izjave  o  toku  stečajnog  postupka  i  o  stanju  stečajne  mase  i 
Agenciji. Odredbom člana 29. stav 5. propisano je i to da je stečajni upravnik dužan da dostavi 
i završni račun Agenciji. Obrasce i načine dostavljanja izveštaja o stanju stečajne mase i toku 
stečajnog postupka bliže propisuje Agencija. 

Zakonom  o  izmenama  i  dopunama  zakona  o  Agenciji  za  liceniciranje  stečajnih  upravnika 
reguliše se detaljnije vršenje stručnog nadzora. 

Novim članom 3a Zakona je propisano da u vršenju stručnog nadzora Agencija proverava da 
li stečajni upravnik obavlja poslove u skladu sa propisima kojima se uređuje stečaj. 

Stručni nadzor, prema ovom članu, obuhvata: 

1) uvid i analizu izveštaja, dokumentacije i ostalih podataka koje je stečajni upravnik dužan da 
dostavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje stečaj ili na zahtev Agencije; 

2)  vršenje  neposrednog  nadzora  u  prostorijama  stečajnog  upravnika  i  to  uvidom  u  akte, 
poslovne knjige, baze podataka, izvode sa računa, korespodenciju i druga dokumenta; 

3)  uzimanje  izjava  od  stečajnog  upravnika  i  lica  zaposlenih  ili  angažovanih  u  kancelariji 
stečajnog  upravnika,  kao  i  od  lica  zaposlenih  kod  stečajnog  dužnika  ili  na  drugi  način 
angažovanih  u  stečajnom  postupku,  osim  ako  su  ta  lica  zakonom  ili  drugim  propisom 
obavezana na čuvanje poslovne ili druge tajne; 

4) preduzimanje drugih  radnji za koje Agencija oceni da su neophodne u obavljanju stručnog 
nadzora.
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Ako se u postupku vršenja stručnog nadzora utvrdi da stečajni upravnik nije obavljao poslove 
u  skladu  sa  propisima  kojima  se  uređuje  stečaj,  Agencija  će  izreći  jednu  ili  više  mera 
propisanih zakonom kojim se uređuje stečaj,  i to: opomenu; javnu opomenu; novčanu kaznu; 
oduzimanje licence. 

Prema  odredbi  člana  3b  Zakona  ovlašćena  lica  i  organi  za  vršenje  stručnog  nadzora  su: 
supervizor, disciplinsko veće i direktor Agencije. 

Poslove supervizora može da obavlja lice koje je zaposleno u Agenciji i koje ima: 

1) visoku stručnu spremu; 

2) najmanje tri godine radnog iskustva; 

3) položen stručni ispit za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika. 

Pravilnikom  o  unutrašnjoj  organizaciji  i  sistematizaciji  radnih  mesta  Agencije  mogu  se 
propisati i drugi uslovi koje supervizor mora da ispunjava. 

Supervizori imaju službenu legitimaciju, koju izdaje direktor Agencije. 

Disciplinsko  veće  je  sastavljeno  od  pet  članova.  Sastav  i  način  imenovanja  disciplinskog 
veća  bliže  propisuje Upravni odbor Agencije  posebnim aktom. Supervizor ne može biti član 
disciplinskog veća u predmetu u kome je vršio stručni nadzor. 

Ministar nadležan  za  poslove stečaja bliže propisuje oblik  i sadržinu službene  legitimacije  iz 
stava 4. ovog člana. 

Članom  3v  Zakona  propisano  je  da  su  stečajni  upravnici  i  lica  zaposlena  ili  angažovana  u 
kancelariji stečajnog upravnika dužna da: 

1) supervizoru omoguće nesmetano preduzimanje radnji iz člana 3a ovoga zakona; 

2) u  postupku  pred  disciplinskim većem pruže  sve  potrebne  podatke  i  omoguće  uvid  u  sva 
dokumenta od značaja za sprovođenje postupka. 

Odredbama člana 3g Zakona propisano  je da supervizor započinje  ispitivanje rada stečajnog 
upravnika  po službenoj  dužnosti  ili po  pritužbi  trećeg  lica  i da  po  izvršenom  ispitivanju  rada 
stečajnog upravnika supervizor sastavlja izveštaj kojim konstatuje da ne postoje nepravilnosti 
u  radu  stečajnog  upravnika,  a  u  slučaju  da  utvrdi  postojanje  nepravilnosti  u  radu  predlaže 
pokretanje  disciplinskog  postupka,  ili  njihovo  otklanjanje  u  primerenom  roku,  ako  utvrdi 
postojanje  nepravilnosti  manjeg  značaja  koje  se  mogu  otkloniti.  Ukoliko  stečajni  upravnik 
postupi  u  skladu  sa  nalogom,  supervizor  će  u  izveštaju  konstatovati  da  su  utvrđene 
nepravilnosti otklonjene i da nema osnova za pokretanje disciplinskog postupka. 

Disciplinski  postupak:  Odredbama  člana  3d  Zakona  propisano  je  da  u  slučaju  da  je  u 
izveštaju  supervizora  utvrđeno  postojanje  nepravilnosti  u  radu  stečajnog  upravnika  i 
predloženo  pokretanje  disciplinskog  postupka,  supervizor  dostavlja  izveštaj  stečajnom 
upravniku i disciplinskom veću, kao i podnosiocu pritužbe ukoliko je ispitivanje rada započeto 
po  pritužbi  trećeg  lica.  Uz  izveštaj  supervizora  disciplinskom  veću  dostavljaju  se  i  spisi 
predmeta radi sprovođenja disciplinskog postupka.
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Disciplinsko  veće  na  osnovu  izveštaja  pokreće  disciplinski  postupak  protiv  stečajnog 
upravnika. 

U  disciplinskom  postupku  stečajnom  upravniku  se  mora  omogućiti  da  se  izjasni  o  svim 
navodima  iz  izveštaja  supervizora  i  da  iznese  činjenice  i  okolnosti  od  značaja  za  odluku 
disciplinskog  veća.  Ako  disciplinsko  veće  utvrdi  da  nije  bilo  nepravilnosti  u  radu  stečajnog 
upravnika, doneće rešenje o obustavi postupka. Ako disciplinsko veće utvrdi da su postojale 
nepravilnosti  u  radu  stečajnog  upravnika  rešenjem  će  izreći  jednu  ili  više mera.  Navedena 
rešenja  dostavljaju  se stečajnom upravniku  i supervizoru  koji  je  izvršio stručni nadzor,  kao  i 
podnosiocu  pritužbe  ukoliko  je  ispitivanje  rada  započeto  po pritužbi  trećeg  lica. Rešenja su 
konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor. 

Disciplinsko veće donosi odluke većinom glasova svih članova, osim u slučaju odluke kojom 
se izriče mera oduzimanja licence koja se donosi jednoglasno. 

Povrede  dužnosti  stečajnog  upravnika mogu  biti  lakše  ili  teže  povrede  dužnosti,  shodno 
članu 3đ Zakona. Lakšom povredom dužnosti smatraju se manji propusti i nepravilnosti u radu 
stečajnog  upravnika  i  povrede  propisa  kojima  se  uređuje  stečaj  koje  nemaju  značajan 
negativan  uticaj  niti  posledice  na  stečajnu  masu,  poverioci  ili  treća  lica.  Težom  povredom 
dužnosti  u  smislu  ovog  zakona  smatraju  se  veći  propusti  i  nepravilnosti  u  radu  stečajnog 
upravnika  i povrede  propisa  kojima  se  uređuje stečaj koje  imaju  značajan negativan  uticaj  i 
posledica na stečajnu masu, poverioce ili treća lica. Težom povredom dužnosti smatraće se i 
nepostupanje  po  nalogu  supervizora  kao  i  ponovljeno  ili  kontinuirano  usklađivanje  saradnje 
ovlašćenim licima Agencije, odnosno onemogućavanje Agencije u vršenju stručnog nadzora. 

Prema  članu  3e  Zakona,  u  slučaju  lakše  povrede  dužnosti  disciplinsko  veće  može  izreći 
opomenu,  javnu  opomenu  i  novčanu  kaznu.  Novčana  kazna  se  može  izreći  u  iznosu  od 
10.000,00  do  100.000,00  dinara,  a  u  slučaju  ponavljanja  lakše  povrede  u  iznosu  do 
200.000,00  dinara.  U  slučaju  teže  povrede  dužnosti  disciplinsko  veće  može  izreći  javnu 
opomenu, novčanu kaznu i meru oduzimanja licence. Novčana kazna se može izreći u iznosu 
od 100.000,00 do 1.000.000,00 dinara. 

Oduzimanje  licence  stečajnom  upravniku  i  brisanje  iz  imenika  stečajnih  upravnika 
propisano je članom 3ž Zakona, u slučaju da: 

1) stečajni upravnik podnese zahtev za brisanje iz imenika stečajnih upravnika; 

2) stečajni upravnik prestane da bude državljanin Republike Srbije; 

3) stečajni upravnik bude pravnosnažno lišen poslovne sposobnosti; 

4)  je  stečajni  upravnik  pravnosnažnom  presudom  osuđen  za  krivično  delo  koje  ga  čini 
nedostojnim  za  bavljenje  profesijom  stečajnog  upravnika  ili  za  krivično  delo  za  koje  je 
zaprećena kazna preko pet godina zatvora. 

Direktor  Agencije  donosi  rešenje  o  brisanju  stečajnog  upravnika  iz  imenika  stečajnih 
upravnika u slučaju smrti stečajnog upravnika. Rešenja koja su napred navedena su konačna 
i protiv njih se može pokrenuti upravni spor. 

Na  postupak  stručnog  nadzora,  prema  članu  3z  Zakona,  shodno  se  primenjuju  odredbe 
zakona kojim se uređuje upravni postupak, ukoliko nije drugačije propisano ovim zakonom.
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Ministar ekonomije  i  regionalnog  razvoja, Pravilnikom  o  načinu  obavljanja  stručnog  nadzora 
nad  radom  licenciranih  stečajnih  upravnika,  bliže  je  uredio  način  na  koji  Agencija  obavlja 
poslove stručnog nadzora. 

U vršenju  stručnog nadzora,  supervizor Agencije  prati  rad  stečajnog upravnika,  sa  stanovišta 
primene propisa kojima se uređuje stečaj i  to naročito analizom: 

1) promena na računu stečajnog dužnika; 
2)  popisa  i  postupka  procene  imovine  stečajnog  dužnika,  ne  ulazeći  u  adekvatnost 

primenjenih metoda procene; 
3)  postupka  pripreme  i  realizacije  unovčenja  stečajne  mase,  bez  obzira  na  način 

unovčenja, vodeći računa da li  je  stečajni upravnik zaštitio  interese svih učesnika u postupku, 
jednako postupao  sa zainteresovanim kupcima  imovine  stečajnog dužnika, obezbedio  javnost 
postupka  unovčenja  u  skladu  sa  zakonom  i  uobičajenom  praksom  u  stečaju,  kao  i  da  li  je 
preduzeo sve neophodne aktivnosti u cilju najpovoljnijeg namirenja poverilaca; 

4)  troškova  stečajnog  postupka  i  obaveza  stečajne  mase  u  pogledu  postojanja 
propisanih saglasnosti, odobrenja i odgovarajuće dokumentacije; 

5) ispitivanja prijavljenih potraživanja poverilaca i izrade  liste potraživanja, u pogledu 
preduzimanja svih propisanih aktivnosti i poštovanja rokova; 

6)  poštovanja  rokova  pri  upravljanju  stečajnom masom,  pri  čemu  će  posebnu  pažnju 
obratiti na predmete čije je trajanje duže od dve godine; 

7) postojanja potrebnih mišljenja,  saglasnosti  ili odobrenja odbora poverilaca  i drugih 
organa postupka; 

8) ispunjenja obaveze dostavljanja Agenciji propisane  ili po zahtevu Agencije  tražene 
dokumentacije i izveštaja. 

Postupanje supervizora uređeno je sledstveno odredbama Zakona i to na sledeći način: 
1.  Uvidom u izveštaje i drugu dokumentaciju koju je stečajni upravnik dužan da dostavlja 

u skladu sa propisima kojima se uređuje stečaj. 
Ako supervizor utvrdi da tromesečni izveštaj nije sastavljen na propisan način ili izveštaj sadrži 
greške u računu ili slične tehničke greške, supervizor će stečajnom upravniku naložiti da takve 
nedostatke otkloni u sledećem tromesečnom izveštaju, uz odgovarajuće obrazloženje. 
Ako dostavljeni izveštaji i dokumentacija ukažu na mogućnost postojanja nepravilnosti u radu 
stečajnog upravnika, supervizor bez odlaganja započinje ispitivanje rada stečajnog upravnika. 
Supervizor može pozvati stečajnog upravnika da se, u primerenom roku koji ne može biti kraći 
od pet dana, izjasni o okolnostima koje ukazuju na mogućnost postojanja nepravilnosti u radu 
stečajnog upravnika. Po prijemu  izjašnjenja, odnosno po  isteku roka, kao i u daljem postupku 
rada,  supervizor  postupa  u  skladu  sa  odredbama  zakona  kojim  se  uređuje  ispitivanje  rada 
stečajnog upravnika i izveštaj supervizora. 
Supervizor ne može vršiti nadzor nad radom jednog stečajnog upravnika u periodu koji je duži 
od tri godine, a koji se određuje aktom direktora Agencije o zaduženjima supervizora. 

2.  Redovnim  neposrednim  nadzorom  u  prostorijama  stečajnog  upravnika  u  skladu  sa 
godišnjim  planom  vršenja  neposrednog  nadzora,  uzimajući  u  obzir  obavezu  da  se 
neposredni  nadzor  nad  radom  svakog  aktivnog  stečajnog  upravnika  vrši  najmanje 
jednom u svake tri godine.
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Tokom  ispitivanja  rada  stečajnog  upravnika  supervizor  može  izvršiti  vanredni  neposredni 
nadzor  u  prostorijama  stečajnog  upravnika,  u  cilju  utvrđivanja  činjenica  od  značaja  za 
ispitivanje rada stečajnog upravnika. 

Predmet neposrednog nadzora je postupanje stečajnog upravnika u svim postupcima u kojima 
je imenovan za stečajnog upravnika i to uvidom u pojedine postupke po  izboru supervizora, a 
sa posebnim osvrtom na postupke koji traju duže od dve godine, postupke veće vrednosti, kao i 
na postupke  u  kojima  je  supervizor,  uvidom  u  izveštaje  i  dokumentaciju  koju  dostavlja 
stečajni upravnik, uočio nepravilnosti. 
Uvid  u  izabrane  predmete  supervizor  vrši  pregledom  dokumentacije  i  postavljanjem  pitanja 
sadržanih u jednoobraznom upitniku, koji sačinjava Agencija. 
Upitnik  sa  popunjenim  odgovorima  potpisuju  stečajni  upravnik  i  supervizor.  Ako  stečajni 
upravnik  odbije  da  potpiše  takav  upitnik,  supervizor  je  dužni  da  to  konstatuje  i  da  navede 
razloge  takvog odbijanja. 

Supervizor će na licu mesta naložiti stečajnom upravniku da nedostatke otkloni i taj nalog 
obrazložiti, ako u vršenju neposrednog nadzora utvrdi postojanje nepravilnosti koje se mogu 
otkloniti, a naročito ako: 

1) se nepravilnost sastoji u propuštanju stečajnog upravnika da  izvrši neku od  radnji 
koju je u obavezi da izvrši u skladu sa propisima kojima se uređuje stečaj ili 

2) je  nepravilnost  takve  prirode  da  nije  izazvala  štetne  posledice,  a  da  se  njenim 
otklanjanjem nastupanje takve posledice može izbeći. 
Supervizor sastavlja izveštaj o izvršenom neposrednom nadzoru, koji sadrži procenu rada 
stečajnog upravnika, u roku od 30 dana od dana završetka vršenja neposrednog nadzora. 
Procena rada stečajnog upravnika može se opisati na sledeći način: 

1) ne postoje nepravilnosti u radu; 
2) postoje otklonjive nepravilnosti u radu i takve nepravilnosti su otklonjene; 
3) postoje  nepravilnosti  u  radu  koje  su  neotklonjive  ili  nisu  otklonjene  po  nalogu 

supervizora  u  datom  roku  –  ukoliko  izveštaj  supervizora  sadrži  ovakvu  procenu  supervizor 
takav izveštaj dostavlja disciplinskom veću uz predlog za pokretanje disciplinskog postupka. 

Ako u vršenju stručnog nadzora, Agencija utvrdi da veći broj stečajnih upravnika ponavlja iste 
nepravilnosti u svom radu, Agencija će u skladu sa konkretnim okolnostima preduzeti jednu ili 
više sledećih mera: 

1) sastaviti  i  objaviti  na  svojoj  internet  stranici  uputstvo  o  načinu  postupanja  u 
konkretnoj situaciji; 

2) predložiti novi nacionalni standard za upravljanje stečajnom masom; 
3) organizovati  dodatnu  obaveznu  edukaciju  stečajnih  upravnika  u  cilju  otklanjanja 

takvih nepravilnosti i unapređenja rada stečajnih upravnika. 

3.  Postupanje po pritužbi na rad stečajnog upravnika 
Pritužbu  Agenciji  mogu  podneti:  stečajni  sudija,  poverilac,  stečajni  dužnik  u  pogledu 
postupanja privremenog stečajnog upravnika, kao i bilo koje drugo zainteresovano lice. 
Pritužba mora biti podneta u pismenom obliku i dostavljena Agenciji putem pošte, elektronske 
pošte ili telefaksa. 
Pritužba mora da bude razumljiva i da sadrži sledeće elemente: 

1) označenje organa kojem se pritužba podnosi; 
2) ime i prezime stečajnog upravnika;
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3) označenje stečajnog postupka; 
4) razlog obraćanja podnosioca pritužbe. 

Agencija objavljuje obrazac za podnošenje pritužbe na svojoj internet stranici. 
Supervizor  može  da  odluči  da  započne  ispitivanje  i  na  osnovu  anonimne  pritužbe  koja  ne 
sadrži sve propisane elemente. 
Supervizor  započinje  ispitivanje  navoda  iz  pritužbe  dostavljanjem  pritužbe  stečajnom 
upravniku, u  roku  koji  nije  duži  od  pet  dana  od  dana  prijema pritužbe  sa  pozivom  da  se  o 
pritužbi izjasni. Rok za izjašnjenje stečajnog upravnika o pritužbi je  osam dana. 

Supervizor vrši ispitivanje rada stečajnog upravnika po pritužbi: 
1) uvidom  u  izveštaje  i  drugu  dokumentaciju  koju  je  stečajni  upravnik  obavezan  da 

dostavlja u skladu sa stečajnim propisima; 
2) neposrednim nadzorom u prostorijama stečajnog upravnika; 
3) uvidom u pismeno izjašnjenje stečajnog upravnika; 
4) pribavljanjem izjava i dokumentacije od drugih organa i drugih učesnika u postupku; 
5) preduzimanjem drugih radnji koje smatra celishodnim. 

Supervizor je dužan da postupak ispitivanja rada stečajnog upravnika po pritužbi okonča u 
roku od 60 dana od dana početka ispitivanja pritužbe, i to: 

1.  izveštajem kojim se konstatuje neosnovanost pritužbe; 
2.  izveštajem  kojim  se  utvrđuje  osnovanost  pritužbe  i  predlaže  pokretanje  postupka 

pred disciplinskim većem. 
Supervizor dostavlja izveštaj podnosiocu pritužbe i stečajnom upravniku na čiji rad je pritužba 
podneta. 

1.  EVIDENCIJE I STATISTIKA 

Tokom  2008.godine  uspostavljen  je  novi  sistem  evidencije  tako  da  se  omogući  praćenja 
ukupnog rada i ponašanja stečajnog upravnika. 

Predmeti  su  formirani  u  skladu  sa  Odlukom  o  formiranju  dosijea  stečajnog  upravnika  koji 
obuhvata celokupnu dokumentaciju nastalu u obavljanju poslova stručnog nadzora Agencije. 

Dosije stečajnog upravnika se  formira kao glavni i pomoćni dosije. Glavni dosije se sastoji iz 
dokumenata kojima se utvrđuje status stečajnog upravnika, rešenja o imenovanju i razrešenju 
(u  svim  stečajnim  postupcima  koje  je  vodio  stečajni  upravnik),  godišnji  terenski  nadzor, 
pritužbe, kancelarijski nadzor, aktivnosti i edukacije stečajnog upravnika. 

Pomoćni dosijei obuhvataju dokumentaciju razvrstanu po celinama: terenski nadzor i pritužbe 
na rad stečajnog upravnika. 

Formiranje  dosijea  stečajnog  upravnika  izvršeno  je  za  sve  stečajne  upravnike  koji  su 
imenovani ili su bili imenovani u predmetima stečajnih dužnika. 

U  cilju  bolje  organizacije službe  nadzora, ALSU u  saradnji sa USAID  / Booz Allen Hamilton 
sprovodi  konkretne  aktivnosti  na  sprovođenju  dela  Projekata  za  unapređenje  stečajnog  i 
izvršnog postupka  uspostavljanju kompletnog informacionog sistema za stečajne upravnike i 
ALSU. 

Paralelno  sa  uspostavljanjem  elektronskog  informacionog  sistema  (ERS)  Agencija  vodi 
evidenciju  i  kroz sopstveni  informacioni  sistem  koji  je  kompatibilan  sa  novim  informacionim
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sistemom  koji  uspostavlja  USAID.  Rezultat  ovako  uspostavljenog  sistema  evidencije  jeste 
mogućnost  izrade  tabelarnih  prikaza  podataka  koji  su  uneti  u  bazu,  pregled  dostavljenih 
mesečnih  izveštaja,  pregled  svih  predmeta  stečajnog  upravnika,  pregled  predmeta  sa  svim 
upravnicima,  stanje  predmeta  i  upravnika,  rok  trajanja  stečajnog  postupka,  tabela  priliva  i 
odliva novčanih sredstava i dr. 

Sva  dokumentacija  u  Agenciji  uvedena  je  u  elektronski  delovodnik  koji  se  vodi  po 
organizacionim  jedinicama  i po klasifikacionim brojevima uz primenu propisa  koji se  odnose 
na organe državne uprave. 

STATISTIKA 

Agencija kontinuirano prikuplja  i  obrađuje  statističke  podataka  u  oblasti stečaja  koji se 
koriste  kao  osnova  za  izradu  analiza  i  izveštaja  same  Agencije  ali  i  drugih  zainteresovanih 
lica. 
Na ovom mestu navodi se samo nekoliko primera prikaza koje  je moguće sačiniti i analizirati 
korišćenjem podataka iz baze koju vodi Agencija: 

  broj stečajnih postupaka koji se vode na  teritoriji Republike Srbije po starom zakonu  i 
koliko ih je nastavljeno po novom, 

  koliko se stečajnih postupaka vodi po novom zakonu, 
  koliko ima stečajnih dužnika gde je većinski državni i društveni kapital, a koliko ostalih, 
  u kojoj fazi se nalazi svaki stečajni postupak i  kada je okončan 
  dužina trajanja stečajnog postupka po izabranim parametrima. 

Statistički  podaci  su  prikazani  na  sajtu  u  delu  pod  nazivom  „PODACI  O  STEČAJNIM 
POSTUPCIMA U REPUBLICI SRBIJI“ 

Podatke  o  stečajnim  postupcima  Agencija  vodi  od  februara  2005.godine  ali  evidencija 
obuhvata  i  stečajne  postupke  koji  su  pokrenuti  po  ranije  važećem  zakonu  (Zakonu  o 
prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji) a nastavljeni po Zakonu o stečajnom postupku kao 
i sve postupke koji su pokrenuti i vode se po Zakonu o stečajnom postupku. 

Podaci  su  dati  u  tabelama  koje  sadrže  podatke  koji  se  odnose  na  stečajne  postupke  na 
teritoriji  Republike  Srbije  u  naznačenom  periodu  i  to:  naziv  stečajnog  dužnika,  datum 
pokretanja  postupka,  nadležnost  Trgovinskog/Privrednog  suda,  ST  broj,  datume  ispitnog  i 
poverilačkog  ročišta, podatke o  imenovanom stečajnom upravniku,  status  u  kojem se  nalazi 
predmet kao i datume pravnosnažnosti rešenja kojima su postupci zaključeni ili obustavljeni. 

Podaci se na sajtu ažuriraju jednom mesečno i to početkom meseca. 

Na dan 01. avgusta 2010.godine na sajtu se nalaze sledeći podaci: 

• Pokrenuti stečajni postupci u periodu od 01.01.2010. do 01.08.2010. godine 

• Pokrenuti stečajni postupci u periodu od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine 

• Aktivni stečajni postupci započeti po ZPPSL nastavljeni po ZSP i pokrenuti po ZSP  stanje na dan 

01.08.2010. godine 

• Zaključeni stečajni postupci  stanje na dan 01.08.2010. godine 

• Obustavljeni stečajni postupci  stanje na dan 01.08.2010. godine 

• Broj pokrenutih stečajnih postupaka po Trgovinskim sudovima  stanje na dan 01.08.2010. godine

http://www.alsu.gov.rs/images/statistika/pokrenuti%20stecajni%20postupci%20lat1.pdf
http://www.alsu.gov.rs/images/statistika/pokrenuti%20stecajni%20postupci%20lat.pdf
http://www.alsu.gov.rs/images/statistika/aktivni%20stecajni%20postupci%20lat.pdf
http://www.alsu.gov.rs/images/statistika/zakljuceni%20stecajni%20postupci%20lat.pdf
http://www.alsu.gov.rs/images/statistika/obustavljeni%20stecajni%20postupci%20lat.pdf
http://www.alsu.gov.rs/images/statistika/broj%20predmeta%20po%20sudovima%20lat.pdf
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• Podaci dobijeni tokom 2008 godine od trgovinskih sudova o postupcima koji su pokrenuti po ZPPSL 

• Prosečno vreme trajanja stečajnih postupaka pokrenutih do 01.08.2010. godine 

• Prosečno vreme trajanja za stečaje pokrenute na teritoriji RS (postupci pokrenuti po ZSP)  stanje na 

dan 01.08.2010. godine 

• Sumarni pregled stečajnih postupaka izražen u godinama trajanja sa presekom postupaka koji su 

trajali do dve godine – stanje na dan 01.08.2010. godine 

• Sumarni pregled stečajnih postupaka izražen u godinama trajanja za stečajeve pokrenute na 

teritoriji RS  stanje na dan 01.08.2010. godine 

• Sumarni pregled stečajnih postupaka izražen u godinama trajanja za stečajeve pokrenute na 

teritoriji RS (postupci pokrenuti po ZSP)  stanje na dan 01.08.2010. godine 

• Pregled broja i rasporeda stečajnih postupaka koje vode trgovinski sudovi – stanje na dan 

01.08.2010. godine 

6.  NACIONALNI STANDARDI ZA  UPRAVLjANjE STEČAJNOM MASOM  I KODEKS  ETIKE 
ZA STEČAJNE UPRAVNIKE 

U  skladu  sa  odredbom  člana  27.  St.  9.  Zakona  o  stečaju ministar  ekonomije  i  regionalnog 
razvoja  doneo  je,  na  predlog  Agencije,  Pravilnik  o  utvrđivanju  nacionalnih  standarda  za 
upravljanje stečajnom masom („Službeni glasnik RS“, broj 13/2010) i Kodeks etike za stečajne 
upravnike („Službeni glasnik RS“, broj 11/2010). 

Pravilnikom o utvrđivanju nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom utvrđeno je 
8 (osam) nacionalnih standarda i to: 

1.  Nacionalni  stadard  o  upravljanju  bankovnim  računima  i  novčanim  sredstvima 
stečajnog dužnika i vođenju računovodstvene evidencije stečajnog dužnika 

2.  Nacionalni standard o popisu imovine, proceni vrednosti i početnom stečajnom bilansu 
stečajnog dužnika 

3.  Nacionalni standard o sastavljanju izveštaja stečajnog upravnika o ekonomsko 
finansijskom položaju stečajnog dužnika 

4.  Nacionalni standard o izveštavanju i obaveštavanju Agencije za licenciranje stečajnih 
upravnika 

5.  Nacionalni standard o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika 
6.  Nacionalni standard o podacima koje treba da sadrži plan reorganizacije 
7.  Nacionalni standard o završnom računu stečajnog upravnika Nacionalni standard 
8.  Nacionalni standard o načinu vođenja i čuvanju evidencije stečajnog dužnika i 

stečajnog upravnika . 

Stečajni  upravnik  je  dužan  da  svoje  poslove  obavlja  samostalno  i  s  pažnjom  dobrog 
stručnjaka, u skladu sa Zakonom, nacionalnim standardima za upravljanje stečajnom masom i 
kodeksom etike. 

Kodeksom etike  za  stečajne  uprvnike  propisana  su  pravila  ponašanja  po  kojima su stečajni 
upravnici dužni da postupaju u obavljanju poslova iz delokruga stečajnog upravnika.

http://www.alsu.gov.rs/images/statistika/podaci%20dobijeni%20od%20sudova%20lat.pdf
http://www.alsu.gov.rs/images/statistika/prosecno%20vreme%20trajanja%20lat.pdf
http://www.alsu.gov.rs/images/statistika/prosecno%20vreme%20trajanja%20ZSP%20lat.pdf
http://www.alsu.gov.rs/images/statistika/sumarni%20pregled%20sp%20u%20godinama%20trajanja%20sa%20presekom%20postupaka%20do%20dve%20godine%20lat.pdf
http://www.alsu.gov.rs/images/statistika/sumarni%20pregled%20sp%20u%20godinama%20trajanja%20lat.pdf
http://www.alsu.gov.rs/images/statistika/sumarni%20pregled%20sp%20u%20godinama%20trajanja%20po%20ZSP%20lat.pdf
http://www.alsu.gov.rs/images/statistika/broj%20i%20raspored%20predmeta%20po%20sudovima%20lat.pdf
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Kodeksom  je  utvrđeno  da  stečajni  upravnik  obavlja  svoje  poslove  u  skladu  sa  načelima 
postupanja i u skladu sa profesionalmom praksom, koji se odnose na 

1.  profesionalnu osposobljenosti 
2.  objektivnosti inezavisnost u radu 
3.  poštovanje poverljivosti informacija, 
4.  profesionalno postupanje bez sukoba interesa i 
5.  isključenje sukoba interesa. 

Pravilnik o utvrđivanju nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom i Kodeks etike 
za stečajne upravnike mogu se naći na sajtu Agencije. 

7.  PRAĆENjE  RAZVOJA  PROFESIJE  STEČAJNOG  UPRAVNIKA,  STRUČNO 
OSPOSOBLjAVANjE I EDUKACIJE 

U  cilju  promovisanja  i  unapređenja  razvoja  profesije  stečajnog  upravnika,  praćenja 
standardizacije  neophodnih  uslova  i  kriterijuma  za  njeno  obavljanje,  obezbeđenja  višeg 
profesionalnog kvaliteta  i većeg stepena  odgovornosti  u  radu  stečajnog  upravnika,  razmene 
iskustava, Agencija učestvuje u radu stručnih skupova u zemlji i inostranstvu i to: 

• Agecnija dva puta  godišnje organizuje stručne skupove  za stečajne  upravnike  i  to  jedan 
stručni skup početkom marta a drugi u decembru. Ciljna grupa učesnika na ovim stručnim 
skupovima su stečajni upravnici i drugi učesnici u postupku stečaja. Decembarski stručni 
skup  ima karakter međunarodne konferencije zemalja jugoistočnog regiona. Svi materijali 
sa ovih stručnih skupova nalaze se na sajtu Agencije i lako su dostupni svim korisnicima. 

• Periodični  seminari  u  organizaciji  Agencije  i  stranih  donatorskih  organizacija  kao  sto  su 
GTZ  «Program  tehničke  pomoći  Agenciji  za  privatizaciju  i  Agencije  za  licenciranje 
stečajnih upravnika», 

• Učešće u radu savetovanja koja organizuju udruženja pravnika, privredni sudovi  i ostali a 
koji se bave  stečajnim pravom (savetovanja koja se održavaju u Vrnjačkoj Banji, Donjem 
Milanovcu, Kopaoniku) 

• Aktivno učešće u međunarodnoj asocijaciji stečajnih upravnika i drugih stručnjaka u oblasti 
stečaja INSOL EUROPE, 

• Članstvo i učešće u radu Međunarodne asocijacije stečajnih regulatora  IAIRa 
• Učešće ALSU na Međunarodnom sajmu preduzetništva «BIZNIS BAZA» na Beogradskom 

sajmu. 
• Agencija je od 2008.godine aktivno uključena u realiziaciju BES  Projekata za 
unapređenje stečajnog  i  izvršnog postupka čiji  je nosilac međunarodna  asocijacija  USAID  / 
Booz  Allen  Hamilton  i  odnosi  se,  na  unapređenje  rada  stečajnih  upravnika  i  Agencije,  kao 
regulatornog  tela.  Osnov  ovog  projekta  predstavlja  izrada  novog  informacionog  sistema  za 
stečajne upravnike i ALSU, i sprovođenje obuke za korišćenje ovog sistema. 

Počev  od  marta  2008.godine  ALSU  je  u  saradnji  sa  USAIDBES  kreirala  potpuno  nov  i  u 
ovom delu Evrope jedinstven informacioni sistem za automatsko vođenje stečajnih postupaka 
i  elektronsko  izveštavanje,  i  sprovela  obuku  za  korišćenje  ovog  sistema  koju  su  uspešno 
pohađala 387 polaznika (260 stečajnih upravnika, 122 njihova asistenta  i 5  lica bez  licence). 
Ovaj  informacioni  sistem  će  omogućiti  ujednačavanje  prakse  stečajnih  upravnika, 
automatizovati  većinu  administrativnih  radnji  prilikom  vođenja  stečajnih  postupaka,  i  time 
znatno olakšati i ubrzati vođenje stečajeva i upravljanje postupkom.
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Sistem  će,  ujedno,  omogućiti  i  prelazak  na  elektronsko  izveštavanje  kao  obavezni  vid 
podnošenja  izveštaja  regulatornom telu. Uvođenjem sistema uspostaviće se nov  i savremen 
način poslovanja, efikasnost i javnost u vođenju stečajnih postupaka u Srbiji. Uvođenjem ovog 
sistema Srbija će imati najbolje uređen sistem profesije stečajnog upravnika u Evropi. 

Povodom zvaničnog puštanja u rad Sistema za automatizovano vođenje stečajnih predmeta i 
elektronsko  izveštavanje  (ERSElectronic  Reporting  Sistem)  i  dodele  sertifikata  stečajnim 
upravnicima  i  asistentima  za  uspešno  završenu  obuku  za  njegovo  korišćenje,  Agencija  i 
USAID  BES,  organizovali  su  dana  21.09.2009.  godine  u  PALATI  SRBIJE,  prikladnu 
svečanost. 

Svečanosti su pored stečajnih upravnika  i njihovih asistenata koji su uspešno završili obuku, 
prisustvovali  i  uvaženi  gosti:  Mlađan  Dinkić,  ministar  ekonomije  i  regionalnog  razvoja, 
gospodin  Majkl  Harvi,  direktor  USAIDa,  gospodin  Milo  Stevanović,  direktor  projekta  BES, 
predstavnici trgovinskih sudova, ministarstava, državnih Agencija, USAIDa, kao i Agencije za 
licenciranje stečajnih upravnika. 

Direktor ALSU je ovom prilikom najavila  i prelazak na elektronsko izveštavanje kao obavezni 
vid  podnošenja  izveštaja  regulatornom  telu  kojim  će  se  uspostaviti  nov  i  savremen  način 
poslovanja, efikasnost i javnost u vođenju stečajnih postupaka i Srbiju približiti međunarodnim 
profesionalnim standardima i praksi.



26 

4. ORGANIZACIONA STRUKTURA DRŽAVNOG ORGANA, 
4.1. grafički oblik (šema)
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4.2. ORGANIZACIONA STRUKTURA AGENCIJE 

Organizacija  rada  i  obavljanja  poslova  Agencije  utvrđeni  su  Pravilnikom  o  unutrašnjoj 
organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. Polazeći od odredbi Zakona o javnim agencijama  ( 
„Službeni glasnik RS“ br.18/05, 81/0),  Zakona o Agenciji za  licenciranje  stečajnih upravnika 
(«Sl. Glasnik RS» br. 84/04, 104/09) i  Statuta Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, u 
skladu  sa  odredbama  Zakona  o  određivanju  maksimalnog  broja  zaposlenih  u  republičkoj 
administraciji  (  «Službeni  glasnik RS»  broj 104/2009)  i Odluke  Vlade  o maksimalnom broju 
zaposlenih  u  organima  državne  uprave,  javnim  agencijama  i  organizacijama  za  obavezno 
socijalno  osiguranje  (  «Službeni  glasnik  RS»  broj  109/09),  direktor  Agencije  je 
29.12.2009.godine  doneo  novi  Pravilnik  o  unutrašnjoj  organizaciji  i  sistematizaciji  radnih 
mesta 

Organizacionu strukturu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika čine: 
• Sektor  za  pravne i  opšte  poslove u čijem su sastavu: 

Služba za  pravne  poslove 
Služba za  opšte poslove 
Služba za IT poslove 

• Sektor za nadzor i razvoj profesije 
• Sektor za finansijske poslove 

U sektorima se objedinjuje i usmerava rad zaposlenih  i vrše stručni poslovi koji se odnose na 
jedno ili više područja rada iz delokruga Agencije. 

Međusobni  odnosi  organizacionih  jedinica  zasnivaju  se  na  načelima  jedinstva  u  izvršavanju 
poslova  iz  nadležnosti  Agencije  i  međusobne  saradnje,  obaveštavanja  i  dogovaranja,  te 
pravima,  dužnostima  i  odgovornostima  propisanim  zakonom,  ovim  pravilnikom  i  kodeksima 
ponašanja. 

Svi  oblici  organizacionih  jedinica  u  ostvarivanju  međusobne  saradnje  razmenjuju  podatke, 
informacije,  obaveštenja  i  iskustva  kojima  raspolažu  i  do  kojih  dolaze  u  obavljanju  svojih 
poslova  i  zadataka  i  koji  su  potrebni  za  vršenje  poslova  i  zadataka  iz  delokruga  drugih 
jedinica.  U  cilju  ostvarivanja  saradnje  i  koordinacije  organizacionih  jedinica,  održavaju  se  i 
periodični sastanci  rukovodilaca sektora,  kao  i sastanci  rukovodilaca sektora  i  rukovodilaca 
užih unutrašnjih organizacionih jedinica. 

Poslovanjem  Agencije  za  licenciranje  stečajnih  upravnika  rukovodi  direktor.  On  obavlja 
poslove koji su mu povereni Zakonom i Statutom Agencije. 

Direktor  može  posebnim  punomoćjem  određene  poslove  iz  svoje  nadležnosti  preneti  i  na 
druge zaposlene u Agenciji. 

1) KABINET DIREKTORA 
U  kabinetu  direktora  obavljaju  se  poslovi  rukovođenja  i  organizovanja  rada  Agencije.  Ove 
poslove vrše zaposleni raspoređeni na sledećim radnim mesta: 

Zamenik direktora Agencije
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Opis poslova   zamenjuje  Direktora Agencije u njegovom odsustvu ; 
 rukovodi i organizuje rad svih sektora; 
  vrši  nadzor  nad  radom  svih  sektora,  koordinira  radom  svih  sektora 
Agencije  i  o  uočenim problemima  i propustima  obaveštava  direktora, 
kao  i  o  preduzetim  radnjama,  stvara  uslove  za  njihov  efikasniji  rad  i 
funkcionisanje; 
  organizuje  stručne  i  konsultativne  sastanke  radi  rešavanja 
proceduralnih i drugih pitanja u vezi sa radom svih sektora; 
  pruža  stručnu  pomoć  zaposlenima  u  svim  sektorima  u  vezi  sa 
izvršavanjem zadataka 
  priprema planove  rada  Agencije na mesečnom nivou; 
  priprema  izveštaje  koje  u  ime Agencije  direktor podnosi Upravnom 
odboru  i Vladi RS kao i  Program rada Agencije ; 
 predlaže strategiju obuke  zaposlenih Agencije i  strategiju upravljanja 
i planiranja ljudskim resursima; 
  ukazuje  direktoru  na  potrebu  izmena  i  dopuna  zakona  i 
podzakonskih akata koji se odnose na propise kojima se uređujestečaj, 
kao i na probleme uočene u praksi; 
  učestvuje u izradi biltena koji izdaje Agencija za licenciranje stečajnih 
upravnika; 
 odgovoran je za čuvanje i arhiviranje svih podataka i dokumenata koji 
mu se dostavljaju u skladu sa propisima i pravilnicima Agencije; 
 podnosi izveštaje  direktoru Aencije o radu svih sektora na mesečnom 
nivou; 
 direktoru Agencije  predlaže stimulaciju  ili destimulaciju  za  zaposlene 
nad  kojima  rukovodi  i vrši poslove nadzora njihovog  rada u skladu sa 
Pravilnikom o radu; 
  za svoj rad i poštovanje zakonskih rokova u radu Agencije odgovoran 
je  direktoru  Agencije 
 obavlja i druge poslove  po nalogu  Direktora. 

Uslovi  VSS    Završen  pravni  fakultet    stečeno  visoko  obrazovanje  na 
studijama  drugog  stepena  (diplomske  akademske  studije    master, 
specijalističke  akademske  studije,  specijalističke  strukovne  studije), 
odnosno  na  osnovnim  studijama  u  trajanju  od  najmanje  četiri  godine, 
najmanje  5  godina  radnog  iskustva  u  struci,  položen  državni  stručni 
ispit,  pravosudni  ispit  prednost;  položen  stručni  ispit  za  stečajne 
upravnike  ;  poznavanje  rada  na  računaru;  sposobnost  samostalnog 
izvršavanja  poslova  i  odgovornosti u  radu; sposobnost  timskog  rada  i 
iskustvo  u  organizovanju,  upravljanju  i  usklađivanju  rada;  dobra 
poslovna  komunikacija;  prilagodljivost  radnoj  sredini;  kreativnost  u 
radu. 

Broj izvršilaca  1  Nataša Konjević 

Poslovni sekretar direktora 

Opis poslova   administrativno–tehnička podrška rada direktora i zamenika direktora; 
 vođenja evidencija dnevnih aktivnosti i rasporeda sastanaka; 
 sastavljanja beleški sa sastanaka, kontakt lista; 
  spoljne  i  interne  komunikacije  za  potrebe  direktora  i  zamenika 
direktora; 
 drugi poslovi iz delokruga kancelarije.
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Uslovi  SSS/ VŠS , 3 godine radnog iskustva,  poznavanje rada na računaru . 

Broj izvršilaca  1  Radmila Vukojević 

2)  SEKTOR ZA  PRAVNE I  OPŠTE POSLOVE 

U  Sektoru  pravnih  i  opštih  poslova  obavljaju  se  poslovi  od  interesa  za  rad  svih  sektora 
Agencije. 

Sektor za pravne i opšte poslove čine tri službe: 
• Služba za  pravne  poslove 
• Služba za opšte poslove 
• Služba za  IT  poslove 

Direktor Sektora opštih i pravnih poslova 

Opis poslova   rukovodi i organizuje rad svih službi u Sektoru; 
 vrši nadzor nad radom svih službi, koordinira radom  zaposlenih u Sektoru  i 
o uočenim problemima i propustima obaveštava zamenika direktora i direktora 
Agencije, kao  i o preduzetim radnjama, stvara uslove za njihov efikasniji  rad  i 
funkcionisanje; 
  organizuje  stručne  i konsultativne sastanke  u  okviru Sektora  radi  rešavanja 
proceduralnih i drugih pitanja u vezi sa radom svih službi u okviru Sektora; 
  pruža stručnu pomoć  zaposlenima u svim Službama  u Sektoru  u  vezi sa 
izvršavanjem zadataka; 
  predlaže  zameniku  direktora  i  direktoru  Agencije  procedure  za  postupanje 
zaposlenih u Sektoru 
 priprema planove  rada  sektora na mesečnom nivou; 
 priprema  izveštaje o radu Sektora na mesečnom nivou; 
 odgovoran je za sve podatke koji se dostavljaju iz Sektora; 
 odgovoran je za čuvanje i arhiviranje svih podataka i dokumenata koji mu se 
dostavljaju u skladu sa propisima i pravilnicima Agencije; 
 po potrebi obavlja poslove pravnog zastupanja Agencije; 
  obavlja  poslove Sekretara  Ispitne  komisije  i  raspoređuje  njihovo  izvršavanje 
zaposlenima u okviru sektora; 
 predlaže edukaciju zaposlenih iz svog sektora; 
zameniku direktora predlaže stimulaciju  ili destimulaciju za zaposlene iz svog 
Sektora u skladu sa Pravilnikom o radu; 
  za svoj rad i poštovanje rokova za poslove u nadležnosti Sektora odgovoran 
je zameniku direktora i direktoru  Agencije ; 
 obavlja i druge poslove po nalogu zamenika direktora i direktora Agencije. 

Uslovi  VSS,  završen  pravni  fakultet    stečeno  visoko  obrazovanje  na  studijama 
drugog  stepena  (diplomske  akademske  studije  –  master,  specijalističke 
akademske  studije,  specijalističke  strukovne  studije),  odnosno  na 
osnovnim  studijama  u  trajanju  od  najmanje  četiri  godine;  najmanje  3 
godine radnog iskustva u struci; položen pravosudni ispit;  poznavanje rada 
na  računaru;  veoma  visok  nivo  samostalnosti  i  odgovornosti  u  radu; 
sposobnost  timskog  rada  i  organizovanja  i  rukovođenja;  dobra  poslovna 
komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini;  kreativnost u radu.
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Broj izvršilaca  1  Brankica Nakić 

Služba za pravne poslove 

U  Službi  za  pravne  poslove  obavljaju  se  sledeći  poslovi:  organizovanje  i  sprovođenje 
polaganja  stručnog  ispita  za  dobijanje  licence  za  obavljanje  poslova  stečajnog  upravnika; 
izdavanje  i obnavljanje  licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika; vođenje  imenika 
stečajnih  upravnika;  pružanje  stručne  i  tehničke  podrške  u  disciplinskom  postupku  protiv 
licenciranih  stečajnih  upravnika  i  izrada  svih  akata  disciplinskog  veća, obezbeđivanje  pravne 
podrške Sektoru  za nadzor  i  razvoj  profesije, pripremanje  i  izrada  obavezujućih  uputstava  za 
stečajne  upravnike,  pripremanje  nacrta  propisa  koje  donosi  ili  predlaže  drugim  organima 
Agencija za licenciranje stečajnih upravnika . 

Radno mesto : Rukovodilac Službe za pravne poslove 

Opis poslova  rukovodi i organizuje rad Službe ; 
obavlja najsloženije poslove iz delokruga Službe ; 
dodeljuje neposrednim izvršiocima poslove i pruža uputstva i potrebnu stručnu 
pomoć; planira, koordinira i nadzire njihov rad;   sistematizuje pravnu praksu iz 
delokruga Službe ; 
obavlja neophodne konsultacije sa  direktorom Sektora, direktorom Agencije  i 
zamenikom direktora; 
sarađuje  sa  drugim  unutrašnjim  jedinicama  i  drugim  organima  u  cilju 
izvršavanja  poslova  iz  delokruga  Službe  i  obavlja  druge  poslove  po  nalogu 
direktora Sektora. 
postupa u skladu sa procedurama rada Sektora; 
pruža  stručnu  pomoć  Disciplinskom  veću  i  izrađuje  donete  odluke 
Disciplinskog veća u konačnom tekstu; 
izrađuje konačne odluke za izdavanje i obnavljanje licenci; 
izrađuje  konačnu  verziju  obavezujućih  uputstava  za  stečajne  upravnike  na 
predlog i u saradnji sa Direktorom sektora za nadzor i razvoj profesije: 
u saradnji sa direktorom Sektora  izrađuje plan  rada Službe, kao  i  izveštaje o 
radu; 
prati  primenu  softvera  koji  se  koristi  za  obradu  podataka  iz  Službe  pravnih 
poslova i daje predloge za njegovo unapređenje; 
odgovoran je za sve podatke koji se dostavljaju iz Službe ; 
odgovoran  je za čuvanje  i arhiviranje svih podataka  i dokumenata koji mu se 
dostavljaju u skladu sa propisima i pravilnicima Agencije; 
predlaže direktoru Sektora edukaciju zaposlenih iz Službe kojom rukovodi; 
za svoj rad i poštovanje rokova za poslove u nadležnosti Službe odgovoran je 
direktoru Sektora i direktoru Agencije; 
obavlja  i  druge  poslove  po  nalogu  direktora  Sektora,  zamenika  direktora  i 
direktora Agencije; 

Uslovi  VSS,  Završen  pravni  fakultet    stečeno  visoko  obrazovanje  na  studijama 
drugog  stepena  (diplomske  akademske  studije  –  master,  specijalističke 
akademske  studije,  specijalističke  strukovne  studije),  odnosno  na  osnovnim 
studijama  u  trajanju  od  najmanje  četiri  godine;  najmanje  3  godine  radnog
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iskustva  u  struci;  položen  pravosudni  ispit;  poznavanje  rada  na  računaru; 
visok  nivo  samostalnosti  i  odgovornosti  u  radu;  sposobnost  timskog  rada  i 
organizovanja  i  rukovođenja;  dobra  poslovna  komunikacija;  prilagodljivost 
radnoj sredini . 
VSS 

Broj izvršilaca  1  Branka Kulić 

Radno mesto : Viši stručni saradnik 

Opis poslova    pomaže  rukovodiocu  Službe  pravnih  poslova  u  obavljanju  svih  poslova  iz 
delokruga poslova rukovodioca Službe pravnih poslova; 
 zamenjuje rukovodioca Službe u njegovom odsustvu; 
  pruža  stručnu  i  tehničku  pomoć  Disciplinskom  veću  (po  predlogu  za 
pokretanje  disciplinksog  postupka  organizuje  sednice  Disciplinskog  veća, 
priprema  materijal  za  sednice,  vodi  zapisnik  na  sednicama  veća,  poziva 
stečajnog  upravnika,  posreduje  između  Disciplinskog  veća  i  supervizora, 
izrađuje procesna rešenja ); 
 učestvuje u izradi nacrta odluka Disciplinskog veća; 
  vodi  evidenciju  izrečenih  disciplinskih mera  stečajnim  upravnicima  (ažurira 
bazu  podataka  u  pogledu  izrečenih mera)  i  dostavlja  primerke  donetih  akata 
Sektoru  za  nadzor  i  razvoj  profesije  radi  kompletiranja  dosijea  stečajnih 
upravnika; 
 učestvuje u izradi obavezujućih uputstava stečajnim upravnicima: 
 odgovoran je za čuvanje i arhiviranje svih podataka i dokumenata koji 
se dostavljaju u skladu sa propisima i pravilnicima Agencije; 
 postupa u skladu sa procedurama  za rad Sektora i Službe; 
 obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. 

Uslovi  VSS,  završen  pravni  fakultet    stečeno  visoko  obrazovanje  na  studijama 
drugog  stepena  (diplomske  akademske  studije    master,  specijalističke 
akademske  studije,  specijalističke  strukovne  studije),  odnosno  na  osnovnim 
studijama u trajanju od najmanje četiri godine; 
najmanje  2  godine  radnog  iskustva  u  struci;  položen  pravosudni  ispit; 
poznavanje  rada na računaru; visok nivo samostalnosti  i odgovornosti u  radu; 
sposobnost  timskog  rada; dobra  poslovna komunikacija; prilagodljivost  radnoj 
sredini; kreativnost u radu. 

Broj izvršilaca  1  Sunčica Radin 

Radno mesto : Stručni saradnik 

Opis poslova    obavlja  sve  poslove  koji  se  odnose  na  postupak  izdavanja  i  obnavljanja 
licence  (obradu  zahteva,  izradu  nacrta  rešenja  o  izdavanju,  obnovi  licence, 
brisanju  iz  Imenika  SU  i  drugih  procesnih  rešenja,  dostavljanju  izvoda  iz 
Imenika SU Privrednim sudovima Srbije); 
  po  potrebi  i  nalogu  direktora  Sektora,  obavlja  sve  poslove  na  organizaciji 
ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika; 
  pruža  stručnu  i  tehničku  pomoć  Višem  stručnom  saradniku  u  organizaciji 
disciplinkog postupka; 
  učestvuje u izradi nacrta odluka Disciplinskog veća; 
 stara se o postavljanju i ažuriranju informacija na sajt Agencije iz nadležnosti 
Službe uz saglasnost direktora Agencije; 
  obrađuje  statističke  podatke  o  ispitima,  izdatim  i  obnovljenim  licencama,
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izrečenim disciplinskim merama; 
 odgovoran je za čuvanje i arhiviranje svih podataka i dokumenata koji 
se dostavljaju u skladu sa propisima i pravilnicima Agencije; 
 postupa u skladu sa procedurama za rad Sektora i Službe; 
 obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca 

Uslovi  VSS,  završen  pravni  fakultet    stečeno  visoko  obrazovanje  na  studijama 
drugog  stepena  (diplomske  akademske  studije    master,  specijalističke 
akademske  studije,  specijalističke  strukovne  studije),  odnosno  na  osnovnim 
studijama  u  trajanju  od  najmanje  četiri  godine;  1 godine  radnog  iskustva  u 
struci;  položen  državni  ispit  ;  poznavanje  rada  na  računaru;  visok  nivo 
samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna 
komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu. 

Broj izvršilaca  1  Jovica Todić 

Radno mesto :  Referent za administrativne poslove 

Opis poslova    pruža  tehničku  i  administrativnu  pomoć  zaposlenima  iz  delokruga  poslova 
Službe; 
 unosi podatke u bazu podataka ( o položenom ispitu,  izdatim  i obnovljenim 
licencama kao i izrečenim disciplinskim merama) 
  pruža  tehničku pomoć u organizaciji sprovođenja  ispita za dobijanje licence 
za obavljanje poslova stečajnog upravnika 
  formira  i  vodi  dosijee  stečajnih  upravnika  o  položenom  ispitu  i  izdatim 
rešenjima  (o  izdavanju,  obnovi,  brisanju,  i  dostavlja  primerke  donetih  akata 
Sektoru za nadzor i razvoj profesije); 
 vrši prijem zahteva za izdavanje i obnovu licence; 
 vodi Imenik stečajnih upravnika (obavlja sve poslove koji se odnose na upis i 
brisanje stečajnih upravnika); 
 brine se o urednom ažuriranju  podataka stečajnih upravnika u Imeniku i bazi 
podataka; 
  učestvuje  u  izradi  licenci  (dostavlja  štampariji  potrebne  podatke  za  izradu 
licence); 
  vrši prijem zahteva za  izradu  identifikacionih  kartica SU i  organizuje njihovu 
izradu, vodi evidenciju izdatih kartica; 
 postupa u skladu sa procedurama za rad Sektora i Službe; 
 obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. 

Uslovi  SSS/VŠS,  najmanje  2  godine  radnog  iskustva,  poznavanje  rada  na 
računaru,položen državni ispit 

Broj izvršilaca  1  Đurđica Predragović 

Služba za opšte poslove 

U Službi za opšte poslove obavljaju se stručni poslovi  u vezi: organizacije sednica upravnog 
odbora  Agencije  i  izrade  konačnih  odluka  upravnog  odbora,  izrada  nacrta  opštih  akata 
Agencije,  izrada  predloga  odluka  koje  donosi  direktor,  poslovi  javne  nabavke,  kadrovska 
evidencija  o  zaposlenima,  zaštite  prava  i  izvršavanja  obaveza  zaposlenih  iz  oblasti  radnih 
odnosa,  poslovi  kurirske  dostave,  poslovi  pisarnice  i  arhive  (  evidentiranje,  ekspedovanja  i 
arhiviranja dokumentacije).
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Radno mesto: Rukovodilac Službe za opšte poslove 

Opis poslova  rukovodi i organizuje rad Službe ; 
obavlja najsloženije poslove iz delokruga Službe ; 
 dodeljuje neposrednim izvršiocima poslove i pruža uputstva i potrebnu 
stručnu pomoć; planira,  koordinira  i nadzire njihov  rad;    sistematizuje 
pravnu praksu iz delokruga Službe ; 
  obavlja  neophodne  konsultacije  sa  direktorom  Sektora,  direktorom 
Agencije  i zamenikom direktora; 
 sarađuje sa drugim unutrašnjim  jedinicama  i drugim  organima  u cilju 
izvršavanja  poslova  iz  delokruga  Službe  i  obavlja  druge  poslove  po 
nalogu  direktora Sektora. 
  postupa u skladu sa procedurama rada Sektora; 
 organizuje i priprema  materijale za sednice upravnog odbora izrađuje 
donete odluke  UO u konačnom tekstu; 
  izraćuje odluke  direktora u  konačnom tekstu: 
  priprema, izrađuje i stara se o statusnoj dokumentaciji  Agencije; 
 priprema normativna akta Agencije u nacrtu; 
 sačinjava akte iz oblasti radnih odnosa i odgovoran je za zaštitu prava 
i izvršavanje obaveza zaposlenih iz oblasti radnih odnosa; 
 sačinjava nacrte  ugovora i odgovoran je za njihovo izvršavanje; 
 prati primenu zakonskih propisa iz oblasti radnih odnosa; 
 sprovodi postupak zapošljavanja , 
 sprovodi postupak organizovanja obuke zaposlenih; 
 sprovodi postupak javnih nabavki za potrebe Agencije; 
 sprovodi postupak organizovanja pružanja pomoćnih usluga osnovnim 
aktivnostima Agencije. 
  sarađuje  sa  drugim  institucijama  po  pitanju  poslova  iz  nadležnosti 
Službe  za opšte  poslove; 
  odgovoran je za sve podatke koji se dostavljaju iz Službe ; 
 odgovoran je za čuvanje i arhiviranje svih podataka i dokumenata koji 
mu se dostavljaju u skladu sa propisima i pravilnicima Agencije; 
  predlaže  direktoru  Sektora  edukaciju  zaposlenih  iz  Službe  kojom 
rukovodi; 
  za  svoj  rad  i  poštovanje  rokova  za  poslove  u  nadležnosti  Službe 
odgovoran je  direktoru Sektora i direktoru Agencije; 
  obavlja  i  druge  poslove  po  nalogu  direktora  Sektora,  zamenika 
direktora i direktora Agencije; 

Uslovi  VSS,  završen  pravni  fakultet    stečeno  visoko  obrazovanje  na 
studijama  drugog  stepena  (diplomske  akademske  studije    master, 
specijalističke  akademske  studije,  specijalističke  strukovne  studije), 
odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; 
najmanje  3 godine  radnog  iskustva u struci; položen  pravosudni  ispit; 
poznavanje rada na računaru; visok nivo samostalnosti i odgovornosti u 
radu;  sposobnost  timskog  rada;  dobra  poslovna  komunikacija; 
prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu. 

Broj izvršilaca  1  Silvana Veljković 

Radno mesto : Prevodilac
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Opis poslova   prevodilac obavlja poslove pismenog i usmenog prevođenja podataka 
i  dokumenata  sa  engleskog  na  srpski  jezik  i  sa  srpskog  na  engleski 
jezik 
  zadužen  je  za  saradnju  i  korespodenciju  sa  međunarodnim 
institucijama,  saradnicima  (  INSOL  ,  itd)  kao  i  sa  stečajnim 
upravnicima; 
  postupa u skladu sa procedurama rada Sektora i Službe; 
  obavlja  i  druge  poslove  po  potrebi  i  nalogu  direktora  Agencije  i 
direktora Sektora 

Uslovi  VSS,  filološki  fakultet  –  odsek  engleski  jezik  stečeno  visoko 
obrazovanje  na  studijama  drugog  stepena  (diplomske  akademske 
studije    master,  specijalističke  akademske  studije,  specijalističke 
strukovne  studije),  odnosno  na  osnovnim  studijama  u  trajanju  od 
najmanje  četiri  godine;  2  godine  radnog  iskustva    poznavanje  rada 
na  računaru;  visok  nivo  samostalnosti  i  odgovornosti  u  radu; 
sposobnost  timskog  rada; dobra poslovna komunikacija; prilagodljivost 
radnoj sredini; kreativnost u radu. 

Broj izvršilaca  1  Ana Stojčić 

Radno mesto :  Poslovni sekretar 

Opis poslova  prikuplja,  ažurira  i  čuva  lične  podatke  (  biografske  i  radne)  o  svim 
zaposlenima Agencije i obezbeđuje njihovu poverljivost; 
  otvara  dosije  za  nove  zaposlene,  priprema  izveštaje  o  zaposlenima 
(platama,,  kvalifikacionoj  strukturi,  strukturi  prema  starosti,  godinama 
radnog staža); 
prikuplja  i obrađuje dokumentaciju neophodnu za podnošenje prijava  i 
odjava  nadležnim  fondovima  i  službama  za  zaposlene  (  Nacionalna 
služba za zapošljavanje,  PIO, Fond za zdravstveno osiguranje  i dr. ); 
 vodi evidenciju  za overu zdravstvenih knjižica zaposlenih; 
 vodi evidenciju dolazaka i odlazaka  zaposlenih sa posla; 
  vodi  evidenciju  korišćenja  prava  na  godišnji  odmor  kao  i  plaćenih 
odsustava; 
 postupa u skladu sa procedurama rada Sektora 
 priprema standardna  rešenja  iz radnih odnosa; 
 obavlja administrativne i tehničke poslove za potrebe Službe; 
obavlja  i  druge  poslove  po  nalogu  direktora  Sektora  i  direktora 
Agencije  u  cilju  organizovanja  pružanja  pomoćnih  usluga  osnovnim 
aktivnostima Agencije 

Uslovi  IV  stručne  spreme,  položen  državni  ispit,  najmanje  2  godine  radnog 
iskustva 

Broj izvršilaca  1  Radmila Masal 

Radno mesto : Arhivar 

Opis poslova   Obavlja administrativno – tehničke  i dokumentacione poslove koji se odnose 
na  zakonit  i  ažuran  prijem,  evidentiranje,  razvrstavanje  i  arhiviranje 
dokumentacije; 
 postupa u skladu sa procedurama rada Sektora; 
 vodi automatizovane evidencije predmeta i materijala;
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 vodi delovodnik i dostavne knjige; 
  vodi  odgovarajuće  evidencije  o  rešavanju  predmeta  i  daje  obaveštenja  o 
kretanju predmeta; 
 vrši kompletiranje i dostavljanje predmeta; 
 vrši izlučivanje bezvrednog registratorskog materijala; 
 umnožava i razvrstava materijale; 
  odgovara za pečat; 
  obavlja  i  druge  poslove  iz  delokruga  Sektora  i  Službe  a  po  nalogu 
neposrednog rukovodioca 

Uslovi  IV  stručne  spreme,  bibliotekarski,  pravni,  opšti  smer,  položen  državni  ispit, 
najmanje 1 godine radnog iskustva 

Broj izvršilaca  1  Jasmina Popović 

Radno mesto : Radnik na prijemu 

Opis poslova  Obavlja poslove prijema telefonskih poziva i njihovog  preusmeravanja na 
odgovarajuća lica zaposlena u Agenciji; 
 postupa u skladu sa procedurama rada Sektora; 
 daje informacije korisnicima usluga u Agenciji; 
umnožava i razvrstava materijale; 
 vodi knjigu preporučene i druge pošte i stara se o ekspediciji  pošte; 
obavlja poslove manipulacije dokumentacijom i podacima u arhivi; 
obavlja  i  druge  poslove  iz  delokruga  Sektora  i  Službe  a  po  nalogu 
neposrednog rukovodioca 

Uslovi  IV  stručne  spreme,  pravne,  opšte,  jezičke  struke,  položen  državni  ispit, 
najmanje 1 godina radnog iskustva 

Broj izvršilaca  1  Marta Mitrović 

Radno mesto :  Kurir – vozač 

Opis poslova   obavlja  poslove dostave pošte; 
  upravlja službenim vozilom, i po potrebi vozi zaposlene; 
  stara  se  o  održavanju  službenog  automobila  u  ispravnom  i  čistom  stanju, 
njegovoj tehničkoj ispravnosti, registraciji i parkiranju; 
vodi evidenciju o pređenoj kilometraži, utrošku goriva  i redovnim  i vanrednim 
servisima automobila u skladu sa pravilima Službe; 
 obavlja i druge poslove po nalogu 

Uslovi  IV stručne spreme, položen vozački ispit „B“ kategorije 

Broj izvršilaca  1  Dragan Stanić 

Radno mesto :  Vozač 

Opis poslova  upravlja  službenim  vozilom,  vozi  direktora  Agencije  i  po  potrebi  ostale 
zaposlene; 
  stara  se  o  održavanju  službenog  automobila  u  ispravnom  i  čistom  stanju, 
njegovoj tehničkoj ispravnosti, registraciji i parkiranju; 
 vodi evidenciju o pređenoj kilometraži, utrošku goriva i redovnim i vanrednim
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servisima automobila u skladu sa pravilima Službe; 
  obavlja i druge poslove po nalogu 

Uslovi  IV stručne spreme, položen vozački ispit „B“ kategorije 

Broj izvršilaca  1  Milan Petrović 

Radno mesto:  Domaćica 

Opis poslova  Obavlja  poslove  posluživanja  prilikom  poslovnih  sastanaka  u  kabinetu 
direktora  i ostalih zaposlenih; 
održava čistoću  kafe kuhinje; 
 vrši nabavku za potrebe kafe kuhinje; 
 stara se o održavanju biljnog materijala; 
obavlja i druge poslove po potrebi i nalogu 

Uslovi  NSS 
Broj izvršilaca  1  Slađana Jovanović 

Služba za IT poslove 

U  Službi  za  IT  poslove  obavljaju  se  poslovi:  upravljanja  i  nadgledanja  ukupne  informatičke 
infrasturkture,  organizacije  sistema  i  informacionih  servisa  ALSU,  tehničko  održavanje 
informacionih  sistema  ALSU  i  ingformacione  opreme  (  serveri,  i  prateća  oprema,  radne 
stanice, periferni uređaji,  komunikaciona  oprema  i  slično), obezbeđuje se  dnevna  podrška  za 
poslovanje kako  korisnicima  informacionih sistema u ASLU tako i  spoljnim korisnicima. 

Radno mesto: Rukovodilac  Službe  za IT poslove 

Opis poslova    Izvršava  i nadgleda planiranje, strategiju  i odgovara za visoku  raspoloživost 
informacionih sistema ALSU; 
 uspostavlja prioritete i priprema rasporede zaduženja:  dodeljuje zadatke na 
osnovu pozicije zaposlenih ili sposobnosti  i kvaliteta spoljnog partenra ALSU; 
uočava, planira, sprovodi i izveštava o unapređenjima koja su u informacionim 
sistemima moguća da se nivo i kvalitet pružene usluge poveća; 
  upravlja  rešavanjem  informacionih  pitanja  sa  spoljnim  partnerima  ALSU, 
obezbeđujući  da  su  primenjena  optimalana  i  kroz  najbolju  praksu  dokazana 
rešenja. Upravlja planiranjem, dizajnom, nadziranjem i procenom informacionih 
sistema( infrastrukture, servisa,  aplikacije i podrške) 
 Analizira i dostavlja direktoru Agencije budžetske i finansijski bitne informacije 
i  planove  za  održavanje  i  unapređivanje  informacionih  sistema,  zajedno  sa 
opisom  opravdanosti  potrošnje  i  rasporedom  upotrebe  sredstava  kao  i 
finansijske izveštaje o postugnutom; 
savetuje direktora Agencije i pregovara sa tehnološkim pratnerima Agencije o 
tehničkim odredbama ugovora  i sporazuma sa drugim Vladinim agencijama  i 
partnerima; 
 nadzire  tehničko osoblje Agencije  i spoljne partnere, obezbeđuje  tehnološku 
superviziju i inicijativu neophodnu za podršku informacionih sistema; 
primenjuje  i  izvršava  strateške  odluke  vezane  za  informacione  sisteme 
Agencije  (  evidentiranje  i  analiza  zahteva  za  podrškom  svih  korisnika 
informacionih  sistema)  ;  razvija  procedure  za  kompikovanije  slučajeve,
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upravlja,  održava  i  izveštava  rukovodstvo  Agencije  o  statusu  podrške 
korisnicima, i statusu informacionih sistema; 
  kreira  poslovne  i  statističke  izveštaje  o  upotrebi  informacionih  sistema 
Agencije na osnovu  informacija  iz različitih  izvora.  Izrađuje analize  i  upotrebe 
sistema  i  potrebnih  poteza  na  unapređenju  informacionih  servisa  (  broj  i 
kategorija problema, kvalitet podrške korisnicima,zastoji, sistemski/programski 
problemi i slično) 
 učestvuje u procesu zapošljavanja osoblja, analizira  i preporučuje kandidate 
rukovodstvu ALSU; 
 obezbeđuje pomoć  i savet zaposlenima vezano za poslovne procese koji se 
vode kroz informacione sisteme Agencije; 
  predlaže  standarde  informatičke  konfiguracije  i  koncipira  strukturu 
informatičkih pravila u skladu sa poslovnim potrebama ASLU; 
  odgovoran je za sve podatke koji se dostavljaju iz Službe ; 
 odgovoran je za čuvanje i arhiviranje svih podataka i dokumenata koji mu se 
dostavljaju u skladu sa propisima i pravilnicima Agencije; 
  za svoj rad  i poštovanje  rokova za poslove u nadležnosti Službe odgovoran 
je  direktoru Sektora i direktoru Agencije; 
  obavlja  i  druge  poslove  po  nalogu  direktora  Sektora,  zamenika  direktora  i 
direktora Agencije; 

Uslovi  VSS, diplomirani inženjer iz oblasti informacionih tehnologija, 3 godine iskustva 
na  poslovima  menadžmenta  informacionih  sistema,  eksepertsko  znanje  i 
iskustvo  u  radu  sa  Microsoft  i  Linux  serverskim  operativnim  sistemima  i 
inforamacionim mrežama 

Broj izvršilaca  1  Marinko Uzelac 

Radno mesto: Inženjer podrške za informaciono –tehničke servise 

Opis poslova    identifikuje, dijagnostikuje  i  rešava osnovne probleme korisnika u  korišćenju 
internet  aplikacija  i  sistema  u  okviru  Agencije  informatičkih  sistema  ERS, 
RBMS, portal i ostalih aplikacija iz informatičkog  sistema Agencije; 
  pružanje  jedan  na  –jedan  podrške  krajnjim  korisnicima  za  rešavanje 
problema putem telefona; 
instaliranje, konfigurisanje, obeležavanje, evidentiranje  i pomoć korisnicima u 
ALSU  pri  korišćenju  radnih  stanica,  perifernih  uređaja  i  ostale  informatičke 
opreme; 
  vrši  administraciju  radnih  stanica,  njihovih  aplikacija  i  pripadajuće  periferne 
opreme; 
sprovodi  koordinaciju  premeštanja,  dodavanja  i  menjanja  radnih  stanica  i 
ostale  inforematičke  opreme  u  ALSU(  u  garantnom  roku)  i  popravka  manjih 
kvarova ( van garantnog roka) kao i vođenje inventara informatičke opreme; 
  određivanje  dnevnih  aktivnsti  po  prioritetima  u  skladu  sa  potrebama 
Rukovodioca  IT  službe  i  korisnika  sistema  i  odgovaranje  na  ad  hok  zahteve 
korisnika; 
konsultovanje  sa  korisnicima,  menadžmentom  ALSU,  dobavljačima, 
partnerima  ALSU  i  tehničarima.  Procena  informaciono  tehničkih  potreba, 
korisničkih  potreba,  sistemskih  zahteva,  upotrebe  informatičkih  resursa, 
mogućih poboljšanja  i izveštavanja Rukovodioca IT Sektora o njima. 
sastajanje sa Rukovodiocem  IT službe  i ostalim partnerima  radi usklađivanja 
delatnsti i rešavanja IT problema; 
održavanje  rasporeda  aktivnsti  kako  bi  se  osiguralo  nesmetano  i  potpuno 
korišćenje  informacionih sistema ALSU  i  kako bi  učesnici  u  tom  procesu  na
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vreme bili upoznasti svako sa svojim obavezama; 
izvršava  i druge zadatke  iz oblasti informatike koje mu poveri Rukovodilac  IT 
službe. 

Uslovi  VSS,  tehnički  fakultet,  3  godine  iskustva  u  radu  sa  Microsoft Windows  XP 
operativnim  sistemima,  poznavanje  Active  Directry  servisa,  MS  Office 
2003/2007 paketa ( poznavanje  MS Exchange – a poželjno), radno iskustvo u 
oblasti domenskog i directory servisa, planiranje, dizajn i impementacija 

Broj izvršilaca  1  Milan Opačić 

3) SEKTOR ZA NADZOR I RAZVOJ PROFESIJE 

U Sektoru za nadzor  obavljaju se povereni poslovi stručnog nadzora nad radom licenciranih 
stečajnih  upravnika;  predlaže  se  pokretanje  disciplinskog  postupka  protiv  licenciranih 
stečajnih upravnika; prati se  primena propisa kojima se uređuje stečajni postupak,  predlaže 
izmena  istih, predlaže donošenje  obavezujućih uputstava stečajnim upravnicima kada  je  to 
potrebno  radi  ujednačavanja  primene  propisa  kojima  se  uređuje  stečaj;  prikupljaju  se  i 
obrađuju  statistički  i  drugi  podaci  od  značaja  za  sprovođenje  stečajnog  postupka;  prati  se 
razvoj  profesije  stečajnog  upravnika  i  po  potrebi  organizuju  edukacije  licenciranih  stečajnih 
upravnika. 

Direktor Sektora za nadzor i razvoj profesije
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Opis poslova   rukovodi i organizuje rad svih zaposlenih u Sektoru 
 vrši nadzor nad radom zaposlenih u Sektoru, kordinira radom svih zaposlenih 
i  o  uočenim  problemima  i  propustima  obaveštava  zamenika  direktora  i 
direktora  Agencije,  kao  i  o  preduzetim  radnjama,  stvara  uslove  za  njihov 
efikasniji rad i funkcionisanje; 
  organizuje  stručne  i konsultativne sastanke  u  okviru Sektora  radi  rešavanja 
proceduralnih i drugih pitanja u vezi sa radom svih zaposlenih sektora 
  pruža stručnu pomoć zaposlenima  u vezi sa izvršavanjem zadataka; 
  predlaže  zameniku  direktora  i  direktoru  Agencije  procedure  za  postupanje 
zaposlenih u Sektoru 
 priprema planove  rada  Sektora na mesečnom nivou; 
 priprema izveštaje o radu Sektora na mesečnom nivou ; 
  dodeljuje  predmete  u  rad  supervizorima  starajuće  se  o  ravnomernoj 
raspodeli i opterećenosti supervizora; 
 obezbeđuje savete i stručnu pomoć zaposlenima u njihovom radu; 
  jedanput  nedeljno  organizuje  sastanak  Sektora  na  kojem  se  zauzimaju 
zajednički stavovi za  postupanje supervizora u sličnim situacijama; 
  daje uputstva i smernice za rad supervizorima; 
  prati razvoj profesije stečajnih upravnika; 
  učestvuje  u  pripremi  programa  seminara,  savetovanja  i  radionica  čiji  je 
organizator Agencija; 
  učestvuje  u  izradi  biltena  koji  izdaje  Agencija  za  licenciranje  stečajnih 
upravnika;: 
  organizuje  pripremu  statističkih  i  drugih  podataka  za  objavljivanje  na  web 
sajtu Agencije uz saglasnost direktora Agencije; 
  radi  na  izradi  odgovarajućih  akata Agencije  za  primenu  zakona  i propisa  iz 
oblasti stečajnog postupka 
  zameniku  direktora  i  direktoru Agencije  daje  svoje  primedbe  i  predloge  za 
izmene  i  dopune  stečajne  regulative  i  drugih  propisa  iz  oblasti  stečajnog 
postupka; 
 sarađuje sa drugim institucijama po pitanju poslova iz nadležnosti supervizije; 
 zameniku direktora  i direktoru Agencije  u skladu sa uočenim potrebama za 
ujednačavanje  primene  propisa  od  strane  supervizora,  daje  predloge  za 
donošenje obavezujućih uputstava za postupanje stečajnim upravnicima; 
 odgovoran je za sve podatke koji se dostavljaju iz Sektora; 
 odgovoran je za čuvanje i arhiviranje svih podataka i dokumenata koji mu se 
dostavljaju u skladu sa propisima i pravilnicima Agencije; 
 predlaže edukaciju zaposlenih iz svog sektora; 
zameniku direktora predlaže stimulaciju  ili destimulaciju za zaposlene iz svog 
Sektora u skladu sa Pravilnikom o radu; 
  za svoj rad i poštovanje rokova za poslove u nadležnosti Sektora odgovoran 
je zameniku direktora i direktoru  Agencije ; 
 obavlja i druge poslove po nalogu zamenika direktora i direktora Agencije. 

Uslovi  VSS,  stečeno  visoko  obrazovanje  na  studijama  drugog  stepena  (diplomske 
akademske  studije   master, specijalističke  akademske studije, specijalističke 
strukovne  studije),  odnosno  na  osnovnim  studijama  u  trajanju  od  najmanje 
četiri godine;  položen stručni ispit za dobijanje licence za obavljanjee poslova 
stečajnog  upravnika,  položen  državni  ispit;  najmanje  3  godine  radnog 
iskustva  u  struci;  poznavanje  rada  na  računaru;  veoma  visok  nivo 
samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna 
komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.
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Broj izvršilaca  1  Jelena Marjanović 

Radno mesto :  Supervizor 

Opis poslova   vrši  uvid i analizu izveštaja, dokumentacije i ostalih podataka koje je stečajni 
upravnik dužan da dostavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje stečaj ili 
na zahtev Agencije ( kancelarijski nadzor) 
  vrši  neposredan  nadzor  nad  radom  licenciranih  stečajnih  upravnika  u 
prostorijama  stečajnog  upravnika  uvidom  u  akte,  poslovne  knjige,  baze 
podataka,  izvode  sa  računa,  korespodenciju  i  druga  dokumenta  (  terenski 
nadzor); 
 u postupku nadzora  uzima  izjave od stečajnog upravnika i lica zaposlenih ili 
angažovanih  u  kancelariji  stečajnog  upravnika,  kao  i  od  lica  zaposlenih  kod 
stečajnog dužnika  ili na drugi način angažovanih u stečajnom postupku, osim 
ako su ta lica zakonom ili drugim propisom obavezana na čuvanje poslovne ili 
druge tajne; 
  radi po pritužbama trećih lica  na rad licenciranih stečajnih upravnika; 
  sastavlja  izveštaj  (u  daljem  tekstu:  izveštaj  supervizora)  o  izvršenom 
stručnom nadzoru i ispitivanju rada stečajnog upravnika; 
  u  slučaju  da  utvrdi  postojanje  nepravilnosti  u  radu  stečajnog  upravnika 
predlaže pokretanje disciplinskog postupka; 
 priprema izveštaje o svom radu, kao i u vezi predmeta koji su mu dodeljeni u 
rad; 
 postupa u skladu sa procedurama za rad Sektora; 
  formira  i  odgovara  za  dosijea  licenciranih  stečajnih  upravnika  u  skladu  sa 
pravilnicima  Agencije  (dosije  stečajnog  upravnika,dosije  terenskog  nadzora, 
dosije po pritužbama); 
 po potrebi učestvuje u radu disciplinkog  veća; 
  učestvuje  u  izradi  biltena  koji  izdaje  Agencija  za  licenciranje  stečajnih 
upravnika; 
  učestvuje  u  pripremi  programa  seminara,  savetovanja  i  radionica  čiji  je 
organizator Agencija; 
 prati  primenu  zakonskih propisa kojima se uređuje stečajni postupak kao  i 
propise  koji  se odnose na poslove nadzora  ( nadzora  i kontrole nad  radom 
stečajnih upravnika ) i svoje predloge dostavlja direktoru Sektora za nadzor; 
  daje predloge direktoru Sektora za  donošenje  obavezujućih uputstava za 
postupanje stečajnim upravnicima; 
 odgovoran je za čuvanje i arhiviranje svih podataka i dokumenata koji mu se 
dostavljaju u skladu sa propisima i pravilnicima Agencije; 
  za  svoj  rad  i  poštovanje  rokova  za  poslove  koje  obavlja  odgovoran  je 
direktoru Sektora  i direktoru  Agencije 
 obavlja i druge poslove po nalogu direktoru Sektora i direktora Agencije. 

Uslovi  VSS,  stečeno  visoko  obrazovanje  na  studijama  drugog  stepena  (diplomske 
akademske  studije   master, specijalističke  akademske studije, specijalističke 
strukovne  studije),  odnosno  na  osnovnim  studijama  u  trajanju  od  najmanje 
četiri godine;  najmanje  3 godine  radnog  iskustva u struci; položen stručni 
ispit za dobijanje  licence za obavljanje poslova  stečajnog upravnika; položen 
državni ispit;  poznavanje rada na računaru; veoma visok nivo samostalnosti i 
odgovornosti u  radu; sposobnost  timskog  rada; dobra poslovna komunikacija; 
prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu.
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Broj izvršilaca  5  Slobodan Kovačić 
Mirjana Glojer 
Snežana Okolišanov 
Bojana Mirković 
Dragana Marković 

Radno mesto: Savetnik za poslove razvoja profesije 

Opis poslovi    planira  i  organizuje  izdavanje  biltena  koji  izdaje  Agencija  za  licenciranje 
stečajnih upravnika; 
  u  saradnji  sa  supervizorima  nakon  uočenih  potreba,  planira  i  organizuje 
seminare, radionica, treninge  za edukaciju stečajnih upravnika; 
 organizuje savetovanja čiji  je organizator Agencija u saradnji sa zamenikom 
direktora i direktorom Agencije 
  dostavlja  podatke  iz  Sektora  za  ažuriranje  WEB  sajata  Agencije  uz 
saglasnost direktora Agencije; 
  prati  razvoj  profesije  stečajnih  upravnika,  predlaže  i  planira  program  i 
bodovanje obavezne edukacije stečajnih upravnika za produženje licence; 
  osmišljava i organizuje anketiranje stečajnih upravnika; 
 zadužen  za saradnju sa međunarodnim institucijama,  saradnicima ( INSOL , 
itd) kao i  sa stečajnim upravnicima; 
 organizuje vođenje evidencije o učešću stečajnih upravnika na seminarima  i 
radionicama  koje  organizuje  ALSU  i  podatke  dostavlja  Službi  za  pravne 
poslove; 
 postupa u skladu sa procedurama rada Sektora; 
  za  svoj  rad  i  poštovanje  rokova  za  poslove  koje  obavlja  odgovoran  je 
direktoru Sektora i direktoru  Agencije 
  obavlja  i  druge  poslove  po  nalogu  direktora  Sektora,  zamenika  direktora  i 
direktora Agencije. 

Uslovi  VSS,  stečeno  visoko  obrazovanje  na  studijama  drugog  stepena  (diplomske 
akademske  studije   master, specijalističke  akademske studije, specijalističke 
strukovne  studije),  odnosno  na  osnovnim  studijama  u  trajanju  od  najmanje 
četiri godine;  najmanje  3 godine  radnog  iskustva u struci;  položen stručni 
ispit za dobijanje  licence za obavljanje poslova  stečajnog upravnika; položen 
državni ispit;  poznavanje rada na računaru; veoma visok nivo samostalnosti i 
odgovornosti u  radu; sposobnost  timskog  rada; dobra poslovna komunikacija; 
prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu. 

Broj izvršilaca  1  Slađana Guzijan 

Radno mesto : Pomoćnik supervizora 

Opis poslovi    vrši administrativno –tehničke poslove za potrebe supervizora; 
  vrši unos u  bazu podataka  svih  podatke koji se odnose na dosije stečajnog 
dužnika; 
  zajedno sa supervizorom čini tim koji je nadležan za nadzor nad određenom 
gurpom licenciranih stečajnih upravnika; 
  formira  i  odgovara  za  dosijea  licenciranih  stečajnih  upravnika  u  skladu  sa 
pravilnicima Agencije ( dosije stečajnih dužnika); 
 po  prijemu dokumentacije  iste odlaže u predmete; 
 obaveštava  supervizora o  dokumentaciji  koja nedostaje u dosijeu stečajnog
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dužnika  koje  je  stečajni  upravnik  dužan  da  dostavi  po  Nacionalnom 
standardu 4. 
  obaveštava  supervizora  o  uočenim  nedostacima  pri  unosu  podataka  iz 
priložene dokumentacije  po Nacionalnom standardu 4; 
  prati dnevne evidencije predmeta i iznosi ih na uvid  supervizoru; 
  sačinjava  dokumenta  po  osnovu  izvršenog  kancelarijskog  i  terenskog 
nadzora koji dostavlja nadležnom supervizoru; 
  po  nalogu  direktora  Sektora  i  supervizora  sačinjava  analizu  statističkih 
podataka za predmete za koje je zadužen; 
 izvršava opisane poslove pod nadzorom supervizora; 
 postupa u skladu sa procedurama za rad Sektora; 
 odgovoran  je za čuvnje  i arhiviranje svih podataka  i dokumenata koji mu se 
dostavljaju u skladu sa propisima i pravilnicima Agencije; 
obavlja i druge poslove po nalogu supervizora i direktora Sektora. 

Uslovi  SSS/VŠS, poznavanje  rada  na  računaru, 2  godine  radnog  iskustva, položen 
državni ispit 

Broj izvršilaca  3  Miluša Nešić 
Suzana Jojić 
Marina Vukojević 

Radno mesto:  Saradnik na poslovima statističke obrade podataka: 

Opis poslovi  obrađuje statističke podatke od značaja za sprovođenje stečajnih postupaka; 
sačinjava  redovne  izveštaje  o  radu  Sektora  za  nadzor,  kao  i  izveštaje  po 
nalogu; 
  u  saradnji  sa  direktorom  Sektora  za  nadzor,  priprema  i  ažurira  statističke 
podatke  koji  se  objavljuju  na  web  sajtu  Agencije  uz  saglasnost  direktora 
Agencije; 
 po nalogu sačinjava izveštaje i analize postupanja APCS; 
prati primenu softvera koji se koristi za unos i obradu podataka i daje predloge 
za njegovo unapređenje; 
postupa u skladu sa procedurama za rad Sektora; 
  vrši edukaciju  zaposlenih  u Agenciji za korišćenje softvera  koji se  koristi za 
obradu podataka; 
 vodi upisnik predmeta i upisnik pritužbi na rad stečajnih upravnika; 
 odgovoran  je za čuvnje  i arhiviranje svih podataka  i dokumenata koji mu se 
dostavljaju u skladu sa propisima i pravilnicima Agencije; 
 obavlja i druge poslove po nalogu direktora Sektora 

Uslovi  SSS/VŠS,  poznavanje  rada  na  računaru,2  godine  radnog  iskustva,položen 
državni ispit 

Broj izvršilaca  1  Snežana Badivuk Veselinović 

Radno mesto:  Pomoćnik saradnika na poslovima statističke obrade podataka 

Opis poslovi  unosi i obrađuje statističke podatke; 
učestvuje u pripremi i ažuriranju statističkih podataka koji se objavljuju na web 
sajtu Agencije; 
prati primenu softvera koji se koristi za unos i obradu podataka i daje predloge 
za njegovo unapređenje;
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  evidentira,  pregleda  i  obrađuje  dokumentaciju  koju  dostavlja  APCS  kao 
stečajni upravnik; 
  sačinjava  analize  podataka  koji  proizilaze  iz  dokumentacije  koju  dostavlja 
APCS, kao  i  izveštaje  o  stanju  i kretanju u okviru predmeta u  kojim  je APCS 
imenovana za stečajnog upravnika; 
 postupa  u skladu sa procedurama za rad Sektora; 
obavlja i druge poslove po nalogu direktora Sektora. 

Uslovi  SSS/VŠS, poznavanje rada na računaru,2 godine radnog iskustva,položen 
državni  ispit 

Broj izvršilaca  1  Jelena Petrović 

4) SEKTOR  ZA  FINANSIJSKE POSLOVE 

U  Sektoru  za  finansijske  poslove  obavljaju  se  poslovi  finansijske  operative,  finansijskog 
poslovanja, poslovi analize  finansijskog stanja  i položaja Agencije, poslovi računovodstvenog 
izveštavanja, poslovi kontrole finansijskog poslovanja i drugi srodni poslovi. 

Radno mesto: Direktor Sektora za finansijske poslove. 

Opis poslova   rukovodi i organizuje rad  zaposelnih u  Sektoru; 
  vrši nadzor nad  radom zaposlenih u Sektoru, kordinira njihovim  radom  i o 
uočenim  problemima  i  propustima  obaveštava  zamenika  direktora  i  direktora 
Agencije, kao  i o preduzetim radnjama, stvara uslove za njihov efikasniji  rad  i 
funkcionisanje; 
  organizuje  stručne  i konsultativne sastanke  u  okviru Sektora  radi  rešavanja 
proceduralnih i drugih pitanja u vezi sa radom svih službi u okviru Sektora; 
  pruža  stručnu  pomoć  zaposlenima  u  Sektoru  u  vezi  sa  izvršavanjem 
zadataka; 
  predlaže  zameniku  direktora  i  direktoru  Agencije  procedure  za  postupanje 
zaposlenih u Sektoru 
 priprema planove  rada  sektora na mesečnom nivou; 
 priprema  izveštaje o radu Sektora; 
  odgovoran  je za  funkcionisanje Sektora  i zakonitost finansijskog poslovanja 
Agencije; 
organizuje vođenje računovodstvenih knjiga Agencije; 
izrađuje finansijski plan Agancije; 
izrađuje finansijski izveštaj Agencije; 
učestvuje u sprovođenju postupka javnih nabavki za potrebe Agencije; 
sprovodi  finansijske  analize  i  kontrolu  poslovanja  u  cilju  unapređenja 
upravljačkih odluka; 
obezbeđuje  pravovremene  informacije  o  finansijskim  tokovima  zameniku 
direktora i direktoru Agencije; 
prati  kretanje  imovine  i  sredstava  sa  ciljem  obezbeđivanja  likvidnosti 
Agencije; 
prati  primenu  zakonskih  propisa  kojima  se  uređuje materija  iz  ekonomsko 
finansijske oblasti; 
priprema  mišljenja  i  vrši  procenu  finansijskih  efekata  na  predloge  zakona  i 
drugih propisa koji imaju neposredne ili posredne efekte na finansijsko stanje i 
finansijski položaj  Agencije;
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  radi  na  izradi  određenih  akata  Agencije  za  primenu  zakona  i  propisa  iz 
ekonomsko  finansijske  oblasti  i  sarađuje  sa  drugim  institucijama  po  pitanju 
poslova iz nadležnosti Sektora za finansijske poslove; 
 odgovoran je za sve podatke koji se dostavljaju iz Sektora; 
 odgovoran je za čuvanje i arhiviranje svih podataka i dokumenata koji mu se 
dostavljaju u skladu sa propisima i pravilnicima Agencije; 
 predlaže edukaciju zaposlenih iz svog sektora; 
zameniku direktora predlaže stimulaciju  ili destimulaciju za zaposlene iz svog 
Sektora u skladu sa Pravilnikom o radu; 
  za svoj rad i poštovanje rokova za poslove u nadležnosti Sektora odgovoran 
je zameniku direktora i direktoru  Agencije ; 
 obavlja i druge poslove po nalogu zamenika direktora i direktora Agencije. 

Uslovi  VSS,  završen  ekonomski  fakultet,stečeno  visoko  obrazovanje  na  studijama 
drugog  stepena  (diplomske  akademske  studije    master,  specijalističke 
akademske  studije,  specijalističke  strukovne  studije),  odnosno  na  osnovnim 
studijama u  trajanju od  najmanje četiri  godine;  najmanje  3 godine  radnog 
iskustva  u  struci;  poznavanje  rada  na  računaru;  veoma  visok  nivo 
samostalnosti i odgovornosti u radu; sposobnost timskog rada; dobra poslovna 
komunikacija; prilagodljivost radnoj sredini; kreativnost u radu. 

Broj izvršilaca  1  Miloš Bojović 

Rsdno mesto :Knjigovođa –kontista 

Opis poslova    prati i primenjuje propise iz oblasti finansijskog poslovanja; 
  učestvuje  u  pripremi  predloga  i  daje  inicijativu  za  izmenu  i  dopunu 
normativnih akata iz oblasti finansijskog poslovanja; 
  prati,  pruža  stručnu  pomoć  i  sprovodi  odluke  iz  oblasti  materijalno 
finansijskog poslovanja; 
 učestvuje u izradi finansijskog  plana  i prati  njegovo izvršenje ; 
  radi  na  izradi  analiza  i  izveštaja  o  materijalnofinansijskom  poslovanju  po 
završnom  računu,  periodičnim  obračunima  i  po  zahtevu  direktora  Agencije 
priprema podatke za finansijske planove, izveštaje , analize , kalkulacije i sl; 
  usklađuje  raspodelu  sredstava  za  lične  dohodke  sa  normativnim  aktima  i 
drugim važećim propisima; 
 odgovoran je za uredno i ažurno vođenje knjigovodstvenih poslova; 
 priprema statističke podatke i izveštaje,  priprema i vrši kontrolu dokumenata 
za kontiranje; 
 vrši kontiranje poslovnog događaja i ispisivanja naloga za knjiženje; 
 knjiži glavnu knjigu; 
 knjiži analitiku dobavljača,,knjiži analitiku kupaca; 
 knjiži analitiku osnovnih sredstava i inventara; 
 usaglašava promete glavne knjige i analitike; 
 usaglašava analitičke sa sintetičkim kontima; 
 usaglašava dugovanja i potraživanja sa dobavljačima i kupcima; 
 pruža stručnu pomoć popisnim komisijama; 
  izrada predračuna i konačnih obračuna amortizacije  i revalorizacije osnovnih 
sredstava; 
 vrši obračun zarada,naknada zarada  i drugih primanja sa  izradom potrebnih 
obrazaca i obračunom poreza i doprinosa; 
 vrši obustavu  iz  zarada  ( potrošački krediti  i druge administrativne  i sudske
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zabrane ) i uplate istih ; 
 izveštava radnike o ukupnim primanjima posle svake isplate zarade; 
 izveštava radnike o ukupnim primanjima na kraju godine ; 
 daje izveštaje i potvrde u vezi zarada, zahteva radnika kao i organa nadležnih 
za traženje podata u vezi zarada; 
  vrši izradu obrazca M4 – prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja , 
zarade  ,  nakande  zarade,  odnosno  osnovice  osiguranja  i  visine  uplaćenog 
doprinosa i predaju istog nadležnom fondu PIO; 
  vrši  izradu  obrazca  PPP  –  pojedinačna  poreska  prijava  o  obračunatom  i 
plaćenom porezu  i  doprinosima  za  obavezno  socijalno  osiguranje  po  odbitku 
na teret primaoca prihoda i predaju istog nadležnom poreskom organu; 
 postupa u skladu sa procedurama za rad Sektora: 
  obavlja i druge poslove po nalogu  direktora Sektora i direktora Agencije. 

Uslovi  SSS/VŠS, 2 godine radnog iskustva, poznavanje rada  na računaru. 

Broj izvršilaca  1  Emilija Ilić 

Radno mesto :Knjigovođa 

Opis poslova   vrši kontorolu  svih ulaznih  i  izlaznih računa, vrši kontorolu svih gotovinskih  i 
virmanskih isplata i uplata ,sastavlja izlazne račun;, 
  vodi  knjigu  izlaznih  i  ulaznih  računa, vrši  isplatu  i  naplatu gotovog  novca  i 
bonova sa vođenjem potrebne dokumentacije; 
  vodi dnevnik blagajne; 
  vrši dnevni kontakt sa Upravom za trezor; 
 vrši obračun putnih naloga i dnevnica za službeni put u zemlji  i inostranstvu; 
  vodi evidenciju nabavljenih i utrošenih benzinskih bonova; 
 popunjava naloge za isplatu svih obaveza : prema dobavljačima , ugovornim i 
zakonskim obavezama; 
  vrši obračun i uplatu obaveza po osnovu : ugovora o delu, upravnog odbora, 
komisija, sa izradom ; 
  vrši obračun zakonskih i ugovornih obaveza; 
  vrši  obračun  i  upaltu  obaveza  po  osnovu  prevoza  radnika  na  posao  i  sa 
posla, sa izradom potrebnih obrazaca i predajom istih poreskom organu; 
  knjiži analitiku – stečajnih upravnika. i stečajnih dužnika; 
  odlaže i čuva knjigovodstvenu dokumentaciju; 
  pruža stručnu pomoć popisnim komisijama; 
  prati  ,  pruža  stručnu  pomoć  i  sprovodi  odluke  iz  oblasti  materijalno  – 
finansisjkog oslovanja ; 
  učestvuje u obračunu zarada, naknada zarada  i drugih primanja, sa izradom 
potrebnih obrazaca i obračunom poreza i doprinosa; 
 postupa u skladu sa procedurama za rad Sektora; 
obavlja i druge poslove po nalogu direktora Sektora i direktora Agencije. 

Uslovi  SSS/ VŠS, 2 godine radnog iskustva, poznavanje  rada  na računaru. 
Broj izvršilaca  1  Vladan Đorđević 

Tabelarni prikaz radnih mesta i izvršilaca u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika:
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KABINET  Broj izvršilaca  Sistematizovan broj 
izvršilaca 

Direktor  1  1 
Zamenik direktora  1  1 
Poslovni sekretar direktora  1  1 
SEKTOR  PRAVNIH  I 
OPŠTIH POSLOVA 
Direktor Sektora  1  1 
Rukovodilac  Službe  za 
pravne poslove 

1  1 

Viši stručni saradnik  1  1 
Stručni saradnik  1  1 
Referent  za  administrativne 
poslove 

1  1 

Rukovodilac  službe  za  opšte 
poslove 

1  1 

Prevodilac  1  1 
Poslovni sekretar  1  1 
Arhivar  1  1 
Radnik na prijemu  1  1 
Kurir –vozač  1  1 
Vozač  1  1 
Domaćica  1  1 
Rukovodilac  službe  za  IT 
poslove 

1  1 

Inženjer  podrške  za  IT 
servise 

1  1 

SEKTOR  ZA  NADZOR  I 
RAZVOJ PROFESIJE 
Direktor Sektora  1  1 
Supervizor  5  5 
Savetnik  za  poslove  razvoja 
profesije 

1  1 

Pomoćnik supervizora  3  3 
Saradnik  na  poslovima 
statističke obrade podataka 

1  1 

Pomoćnik  saradnika  na 
poslovima  statističke  obrade 
podataka 

1  1 

SEKTOR  ZA  FINANSIJSKE 
POSLOVE 
Direktor Sektora  1  1 
Knjigovođa Kontista  1  1 
Knjigovođa  1  1 

Ukupno  33  33
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Struktura zaposlenih lica u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika 

AGENCIJA ZA LICENCIRANjE STEČAJNIH UPRAVNIKA 

UKUPAN  BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME  32 

UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME  1 
PRIPRAVNICI   
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH  33 
KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIH 
VSS  18 

VŠ  3 

SSS  11 

OŠ  1 

ANGAŽOVANI PO OSNOVU PRIVREMENIH I POVREMENIH 
POSLOVA 

1 

5.  PODACI  O  ODOBRENOM  BUDžETU  DRŽAVNOG  ORGANA  ZA  TEKUĆU  GODINU 
(UKUPAN I IZNOS PO STAVKAMA) 

podaci  o  ostvarenim  i  utrošenim  sredstvima  u  toku  tekuće  godine,  prema  poslednjem 
raspoloživom obračunu, 
podaci o planiranom, odobrenom i ostvarenom budžetu u toku 
najmanje jedne godine unazad, ukupno i po stavkama, 

Finanasijska sredstva za rad Agencije za licenciranje stečajnih upravnika obezbeđuju se iz : 

  prihoda koje ostvari obavljanjem poslova iz svoje nadležnosti 
  donacija , priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica 
  drugih izvora u skladu sa zakonom
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1  2  3  4  5  6  7 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  160.272.042  123.282.468  129.512.420  80,81  105,05 

612  Приходи од продаје произв.и услуга на дом.тржишту  136.980  0  350.000  255,51 
640  Приходи од донација  207.802  43.754  0 
659  Остали посл.приходи (Прих.од поверених послова)  159.716.014  123.027.468  129.162.420  80,87  104,99 
679  Остали непоменути приходи  211.246  211.246  0 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ  89.383.250  128.492.468  126.593.064  141,63  98,52 

512  Остали утрошени материјал (режија)  1.828.750  2.650.000  2.650.000  144,91  100,00 
513  Трошкови горива и енергије  679.843  1.700.000  1.250.000  183,87  73,53 
520  Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)  52.616.162  56.982.850  56.982.850  108,30  100,00 
521  Трош.пореза и допр.на зараде и накн.на терет послод.  9.628.149  10.869.930  10.534.930  109,42  96,92 
522  Трош.накнада по уговору о делу  54.970  1.000.000  1.820.000  3.310,90  182,00 
523  Трош.накнада по ауторским уговорима  141.374  1.000.000  1.000.000  707,34  0,00 
524  Трош.накнада по уговору о привр.и повр.посл.  403.652  450.000  900.000  222,96  200,00 
525  Трош.накн.физ.лицима по основу ост.уговора  466.867  1.500.000  1.500.000  321,29  0,00 
526  Накнаде члановима управног одбора  3.795.180  3.499.448  3.340.644  88,02  95,46 
529  Остали лични расходи и накнаде  7.289.247  9.780.000  9.200.000  126,21  94,07 
531  Трошкови транспортних услуга  789.412  1.500.000  3.540.000  448,44  236,00 
532  Трошкови услуга одржавања  1.273.116  500.000  1.500.000  117,82  300,00 
533  Закупнина канцелар.и осталог простора  1.185.107  13.300.000  13.300.000  1.122,26  100,00 
535  Трошкови рекламе и пропаганде  463.914  3.100.000  1.400.000  301,78  45,16 
539  Трошкови осталих услуга  492.465  1.100.000  1.220.000  247,73  110,91 
540  Трошкови амортизације  2.321.341  3.105.600  3.400.000  146,47  109,48 
550  Трошкови непроизводних услуга  3.058.719  8.729.640  8.729.640  285,40  100,00 
551  Трошкови репрезентације  1.452.355  2.800.000  2.000.000  137,71  71,43 
552  Трошкови премија осигурања  182.840  580.000  580.000  317,22  100,00 
553  Трошкови платног промета  234.444  325.000  325.000  138,63  100,00 
554  Чланарине међународним организацијама  334.288  500.000  400.000  119,66  80,00 
555  Трошкови пореза   97.969  350.000  130.000  132,70  37,14 
559  Остали нематеријални трошкови  204.273  550.000  350.000  171,34  63,64 
562  Расходи камата  0  20.000  20.000  100,00 
563  Курсне разлике  3.412  50.000  20.000  586,17  40,00 
570  Неотпис.вредн.расход.осн.средс.  13.173  50.000  0 
579  Остали непоменути расходи  372.228  2.500.000  500.000  134,33  20,00 

ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ  11.262.920  0  0 

014  Остала нематеријална улагања  2.010.220  0  0 
023  Постројења и опрема  8.952.700  0  0 
026  Дела ликовне,вајарске,филмске и друге уметности  300.000  0  0 

У К У П Н О    ИЗДАЦИ:  100.646.170  128.492.468  126.593.064  125,78  98,52 

Индекс 
2010/2008 

Планирано 
за 2010. 

Индекс 
2010/2009 

И  З  Н  О  С 
О     П     И     С 

АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА 

2010. ГОДИНА 

Гр
уп
а 

Остварено 
у 2008. 

Процена 
за 2009. 

6.
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PODACI O SREDSTVIMA RADA DRŽAVNOG ORGANA NA OSNOVU EVIDENCIJE O 
IMOVINI I SREDSTVIMA KOJE KORISTI PO DRUGOM OSNOVU, O STRUKTURI, 
VREDNOSTI I UPOTREBNOM STANjU TIH SREDSTAVA, O TOME KOJE 
ORGANIZACIONE JEDINICE U OKVIRU DRŽAVNOG ORGANA KORISTE TA SREDSTVA 
KAO I DRUGI KORISNI PODACI O SREDSTVIMA RADA 

ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА  На дан  31.12.2009. године 

Набавна  Исправка  Садашња 
вредност  вредности  вредност 

014400  Програми за рачунаре (сoфтвер)  2.999.952,66  2.200.651,77  799.300,89 

С в е г а:  2.999.952,66  2.200.651,77  799.300,89 

ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА  На дан  31.12.2009. године 
По књигама 

Набавна  Исправка  Садашња 
вредност  вредности  вредност 

023111  Канцеларијска опрема  2.725.315,70  750.881,55  1.974.434,15 
023112  Рачунарска опрема  3.942.933,69  2.685.500,19  1.257.433,50 
023113  Комуникациона опрема  523.358,24  131.467,58  391.890,66 
023114  Непокретна опремаКлима уређаји  980.124,87  184.604,02  795.520,85 
023120  Транспортна средстваАутомобили  4.945.523,04  999.812,14  3.945.710,90 
023130  Опрема у трпезарији  199.648,82  108.273,04  91.375,78 
023160  Ост.непом.опремаРачунарска мрежа  165.756,89  165.756,89  0,00 

С в е г а:  13.482.661,25  5.026.295,41  8.456.365,84 

ОСТАЛЕ НЕКРEТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА  На дан  31.12.2009. године 

Набавна  Исправка  Садашња 
вредност  вредности  вредност 

026100  Дела ликовне уметности  890.000,00  67.500,00  822.500,00 

С в е г а:  890.000,00  67.500,00  822.500,00 

СИТАН ИНВЕНТАР У УПОТРЕБИ  На дан  31.12.2009. године 
По књигама 

Набавна  Исправка  Садашња 
вредност  вредности  вредност 

103000  Ситан инвентар у употреби  720.615,78  720.615,78  0,00 

С в е г а:  720.615,78  720.615,78  0,00 

О  П  И  С 

Конто  О  П  И  С 

АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА 

СРЕДСТВА ЗА РАД 
НА ДАН   31.12.2009. 

Конто  О  П  И  С 

Конто 

Конто  О  П  И  С
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СРЕДСТВА ДРУГИХ КОЈА СУ НА КОРИШЋЕЊУ У АЛСУ 

ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА  На дан  31.12.2009. године 
Власништво Управе за заједничке послове Републичких органа 

Набавна  Исправка  Садашња 
вредност  вредности  вредност 

Рачунар  HP Compaq dc5100 SFF (Без монитора)  6 
Принтер  HP LJ 1019  4 
Фотокопир апарат  Fax A3  1 

ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА  На дан  31.12.2009. године 
Власништво предузећа "Цетротекстил"  

Набавна  Исправка  Садашња 
вредност  вредности  вредност 

Клима уређаји  14 

ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА  На дан  31.12.2009. године 
Власништво: USAID from the american people 

Набавна  Исправка  Садашња 
вредност  вредности  вредност 

Монитор Dell E178FP  10 
Штампач HP LasrJet P2015  2 
APC UPS  2 
Рачунар Dell inspiron 1501 TU 1,8  34 
Скенерстони: HewlettPackard SanJet 5590 P  3 
Штампачпортабл: HewletPackard OfficeJet H470B  2 
Пројектор: BenQ MP 623  2 
Пројекторско платно: VEGA tripod  2 
Routerбежични: DLink DKT400  1 
ERC  Electronic Reporting System  1 

Dell PowerEdge 2950 III  2 
Dell PowerEdge 1950 III  4 
Dell PowerVault NF 500  1 
Dell PowerConnect 6224 (Layer 3 Switch)  1 
Dell 42U Rack 4210 (Server Rack)  1 
APC 1500VA UPS 2U Rack Mounted 980W (Kit)  4 
Rezervni Hard Disc  Dell 250 GB 7200Rpm 3,5inch  12 

ОСТАЛЕ НЕКРEТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА  На дан  31.12.2009. године 
Власништво: галерија "Monmartr"  

Набавна  Исправка  Садашња 
вредност  вредности  вредност 

Дела ликовне уметности  67 

Ком. 

Конто  О  П  И  С 

Конто  О  П  И  С  Ком. 

НА ДАН   31.12.2009. 

О  П  И  С  Ком. 

Ком. 

Конто  О  П  И  С



51 

7. OPIS USLUGA KOJE DRŽAVNI ORGAN NEPOSREDNO PRUŽA ZAINTERESOVANIM 
LICIMA, USLOVI  I ROKOVI ZA PRUŽANjE USLUGA, PODACI O KATEGORIJAMA LICA 
KOJA  MOGU  DOBITI  TE  USLUGE,  O  KVALITETU  USLUGA  KOJI  ZAINTERESOVANA 
LICA  MOGU  OČEKIVATI  I  NAČINU  NjIHOVOG  DOBIJANjA  KAO  I  DRUGI  KORISNI 
PODACI  U  POGLEDU  USLUGA  KOJE  DRŽAVNI  ORGAN  NEPOSREDNO  PRUŽA 
ZAINTERESOVANIM LICIMA 

Usluge  koje Agencija  neposredno  pruža  zainteresovanim  licima proizilaze  iz poslova  koji su 
utvrđeni Zakonom o stečau, Zakonom o agenciji za licenciranje stečajnih upravnika i Zakonom 
o javnim agencijama i to su sledeće grupe poslova: 

1) izdavanja i obnavljanja licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika; 
2)  stručnog  nadzora  nad  radom  stečajnog  upravnika,  oduzimanja  licence  za  obavljanje 
poslova stečajnog upravnika i izricanje drugih mera propisanih zakonom 
4) vođenja imenika stečajnih upravnika; 
5)  organizovanja  i  sprovođenja  polaganja  stručnog  ispita  za  dobijanje  licence  za  obavljanje 
poslova stečajnog upravnika. 

7a Poslove  koji  se  odnose  na  licenciranje  stečajnih  upravnika  (izdavanje, obnavljanje  i 
oduzimanje  licence),  vođenje  imenika  stečajnih  upravnika,  organizovanja  i  sprovođenja 
polaganja stručnog ispita za dobijanje licence i nadzora nad radom 
stečajnih upravnika Agencija obavlja kao zakonom poverene. 

Pravilnikom o načinu izdavanja i obnavljanja licene za obavljanje poslova stečajnog upravnika 
(«Službeni  glasnik  RS»,  broj  22/2010)  uređen  je  način  izdavanja  i  obnavljanja  licence  za 
obavljanje poslova stečajnog upravnika. 

Zahtev za izdavanje licence sadrži podatke o podnosiocu zahteva, i to: 
1) ime, srednje slovo i prezime podnosioca zahteva; 
2) JMBG podnosioca zahteva; 
3) mesto i adresa stanovanja; 
4) vrsta i stepen stručne spreme; 
5) podaci o radnom iskustvu; 

Uz zahtev se podnose dokazi o ispunjenosti uslova propisanih zakonom za izdavanje licence: 
1) diploma o stečenom obrazovanju: 
2) potvrda o radnom iskustvu; 
3) uverenje o položenom stručnom ispitu; 
4) uverenje o državljanstvu; 
5) uverenje nadležnog organa da protiv podnosioca zahteva nije pokrenut krivični postupak po 
službenoj dužnosti; 
6)  pismenu  izjavu  datu  pod  punom  materijalnom  i  krivičnom  odgovornošću  da  podnosilac 
zahteva nije pravnosnažno osuđen, a ako  je osuđivan  izjavu o  tome za koja  krivična dela  je 
osuđivan ili osuđen; 
7)  dokaz  o  uplati  naknade  za  razmatranje  zahteva  i  izdavanje  licence  utvrđene  tarifom  o 
određivanju cena usluga Agencije 

Licenca  se  obnavlja  na  pismeni  zahtev  stečajnog  upravnika  koji  se  podnosi  Agenciji, 
najkasnije 30 dana pre isteka važnosti licence. 
Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži: 
1) ime, srednje slovo i prezime podnosioca zahteva; 
2) JMBG podnosioca zahteva; 
3) mesto i adresa stanovanja;
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4) registarski broj i datum isteka važnosti licence čije se 
obnavljanje traži. 

Uz zahtev za obnavljanje licence podnose se sledeći dokazi: 
1) izjavu datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da stečajni upravnik i dalje 
ispunjava  uslove  za  izdavanje  licence.  Ako  ima  određenih  promena  u  tom  smislu,  stečajni 
upravnik dostavlja i dokaz o promeni; 
2) dokaz da je u poslednje dve godine obavljao poslove stečajnog upravnika ili druge stručne 
poslove vezane za stečajni postupak, a ako nije obavljao te poslove, dokaz da je bio polaznik 
najmanje tri stručna seminara ili kursa godišnje na temu sprovođenja stečajnog postupka koje 
organizuje ili priznaje Agencija; 
3) izjavu da u periodu važenja licence čije se obnavljanje traži nije izrečena disciplinska mera, 
odnosno izjavu o disciplinskim merama koje su u tom periodu izrečene; 
4) dokaz da  je  izmirio sve  obaveze  po osnovu novčanih  kazni koje mu  je  izrekla  ovlašćena 
organizacija u postupku stručnog nadzora, ako je takvih obaveza bilo; 
5)  dokaz  o  uplati  naknade  za  razmatranje  zahteva  i  obnavljanje  licence  utvrđene  tarifom  o 
određivanju cena usluga Agencije 

7b  U  postupku  stručnog  nadzora  nad  radom  stečajnog  upravnika  Agencija  postupa  po 
pritužbama koje se podnose rad stečajnog upravnika. 

Saglasno odredbi člana 3g Zakona, supervizor započinje ispitivanje rada stečajnog upravnika 
po  službenoj dužnosti  ili  po  pritužbi  trećeg  lica  i da  po  izvršenom  ispitivanju  rada  stečajnog 
upravnika  supervizor  sastavlja  izveštaj  kojim  konstatuje  da  ne  postoje  nepravilnosti  u  radu 
stečajnog upravnika, a u slučaju da utvrdi postojanje nepravilnosti u radu predlaže pokretanje 
disciplinskog  postupka,  ili  njihovo  otklanjanje  u  primerenom  roku,  ako  utvrdi  postojanje 
nepravilnosti  manjeg  značaja  koje  se  mogu  otkloniti.  Ukoliko  stečajni  upravnik  postupi  u 
skladu  sa  nalogom,  supervizor  će  u  izveštaju  konstatovati  da  su  utvrđene  nepravilnosti 
otklonjene i da nema osnova za pokretanje disciplinskog postupka. 

U  slučaju  da  je  u  izveštaju  supervizora  utvrđeno  postojanje  nepravilnosti  u  radu  stečajnog 
upravnika  i  predloženo  pokretanje  disciplinskog  postupka,  supervizor  dostavlja  izveštaj 
stečajnom upravniku i disciplinskom veću, kao i podnosiocu pritužbe ukoliko je ispitivanje rada 
započeto  po  pritužbi  trećeg  lica.  Uz  izveštaj  supervizora  disciplinskom veću  dostavljaju  se  i 
spisi predmeta radi sprovođenja disciplinskog postupka. 

Disciplinsko  veće  na  osnovu  izveštaja  pokreće  disciplinski  postupak  protiv  stečajnog 
upravnika. 

Ako  disciplinsko  veće  utvrdi  da  nije  bilo  nepravilnosti  u  radu  stečajnog  upravnika,  doneće 
rešenje o obustavi postupka. Ako disciplinsko veće utvrdi da su postojale nepravilnosti u radu 
stečajnog upravnika  rešenjem će  izreći  jednu  ili više mera. Navedena  rešenja dostavljaju se 
stečajnom  upravniku  i  supervizoru  koji  je  izvršio  stručni  nadzor,  kao  i  podnosiocu  pritužbe 
ukoliko je ispitivanje rada započeto po pritužbi trećeg lica. 

Uslovi  i  rokovi  za  pružanje usluga, podaci o  kategorijama  lica  koja mogu dobiti  te usluge, o 
kvalitetu usluga koji zainteresovana lica mogu očekivati i načinu njihovog dobijanja kao i drugi 
korisni  podaci  u  pogledu  usluga  koje  Agencija  neposredno  pruža  zainteresovanim  licima 
sadržani  su  u  poglavlju  br.  3.  i  4.  ovog  Informatora  koji  sadrže  opis  ovlašćenja  i  obaveza 
državnog organa.
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8.  OPIS  POSTUPKA  ZA  PODNOŠENjE  ZAHTEVA  DRŽAVNOM  ORGANU,  OPIS 
POSTUPANjA DRŽAVNOG ORGANA PO DOBIJENOM ZAHTEVU, OPIS POSTUPKA ZA 
ULAGANjE  ŽALBI  PROTIV  DONETIH  ODLUKA,  RADNjI  ILI  PROPUSTA  DRŽAVNOG 
ORGANA,  NAVOĐENjE  ORGANA  KOJIMA  SE  ŽALBE  MOGU  PODNETI  U  POJEDINIM 
SLUČAJEVIMA, KAO I PRIKAZ NEKOLIKO ZAHTEVA I ŽALBI SA KOJIMA SE DRŽAVNI 
ORGAN  SUSREO  U  DOSADAŠNjEM  RADU  SA  OPISOM  POSTUPANjA  DRŽAVNOG 
ORGANA PO NjIMA, 

Zahtevi koji se podnose Agenciji su svi zahtevi usmereni na ostvarivanja nekog od zakonom 
ustanovljenih prava i pritužbe na rad stečajnog upravnika. 

To  su  zahtevi za  polaganje  ispita,  izdavanje  i obnavljanje  licenci. Ovi zahtevi  se  podnose  u 
skladu  sa  odredbama  Zakona  o  opštem  upravnom  postupku  i  u  skladu  sa  podzakonskim 
aktima koji urećuju oblast organizovanja ispita za stečajnog upravnika. 

Prilikom  podnošenje  zahteva  –  pritužbe  na  rad  stečajnog  upravnika,  takođe  se  primenjuju 
odredbe  Zakona  o  opštem  upravnom  postupku,  Zakona  o  stečaju  i  Zakona  o  Agenciji  za 
licenciranje stečajnih upravnika. 

O načinu podnošenja zahteva, rokovima i postupku Agencije po njima detaljno je objašnjeno u 
poglavlju br. 4. i 7. ovog Informatora. 

Zakonom  o  stečaju  i  Zakonom  o  izmenama  i  dopunama  zakona  o  agenciji  za  licenciranje 
stečajnih upravnika utvrđeno  je da su sva rešenja  konačna u prvom stepenu odnosno protiv 
rešenja  koja  se  donose  u  postupku  nadzora  i  licenciranja  se  ne  može  uložiti  žalba  kao 
redovno pravno sredstvo, već se protiv takvih rešenja može pokrenuti upravni spor. 

9. PODACI O NAČINU I MESTU ČUVANjA NOSAČA INFORMACIJA 

Dokumentacija  Agencije  čuva  se  u  arhivi  Pisarnice  Agencije,  u  prostorijama  Agencije  kod 
službenih  lica  koja  su  neposredno  zadužena  za  rad  na  predmetima,  u  elektronskoj  formi  u 
računarima,  na  CD  ili  disketama.  Stručna  mišljenja  i  stručna  objašnjenja  objavljuju  se  u 
biltenu  „Stečajni  informator“.  Svi  propisi  koje  koristi  Agencija  nalaze  se  na  sajtu 
www.alsu.gov.rs. Sve aktivnosti Agencije takođe se objavljuju na sajtu Agencije. 

10. PODACI O VRSTAMA INFORMACIJA KOJE DRŽAVNI ORGAN POSEDUJE 
(NA PRIMER: ZBIRKE PROPISA, IZDATA MIŠLjENjA, ZAPISNICI SA SEDNICA, ODLUKE, 
ŽALBE,  ZAKLjUČENI  UGOVORI,  TONSKI  I  VIDEO  SNIMCI  SA  DOGAĐAJA  U 
ORGANIZACIJI DRŽAVNOG ORGANA); 

Osnovne  i najbitnije  informacije  koje Agencija poseduje odnose se na postupak sprovođenja 
stečaja  na  teritoriji  Republike  Srbije.  Na  ovom  mestu  biće  pobrojane  grupe  informacija  a 
detaljniji  uvid  je  moguće  izvršiti  pretragom  posebnog  odeljka  na  veb  strani  Agencije  pod 
nazivom „STATISTIKA“: 
informacije  o  stečajnim  upravnicima  koje  se  putem  izvoda  iz  Imenika  stečajnih  upravnika 
dostavljaju  periodično  trgovinskim  sudovima  na  teritoriji  Republike  Srbije  (lični  podaci  o 
stečajnim upravnicima, kvalifikacije, teritorijalna pripadnost, broj licence i sl.) 
informacije  o  angažovanosti  stečajnih  upravnika  (broj  predmeta  koje  vode  u  posmatranom 
periodu, raspoređenost po trgovinakim sudovima i sl.) 
podaci o stečajnim postupcima na teritoriji Republike Srbije (datum otvaranja, faze postupka, 
vreme trajanja postupka, naziv trgovinskog suda i sl.)

http://www.alsu.gov./
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podaci  sadržani  u  mesečnim,  odnosno  kvartalnim  izveštajima  o  toku  stečajnog  postupka  i 
stanju stečajne mase 
 podaci sadržani u Izveštajima o ekonomskofinansijskom položaju stečajnog dužnika, 
primena propisa  vođenja postupka (po ZSP ili ZPPSL) 
podaci iz završnih računa. 
podaci o stečajnim dužnicima prema strukturi kapitala (državni, društveni, privatni). 

Na pisani zahtev stranke Sektor za nadzor daje pisana mišljenja o primeni propisa u oblasti 
stečajnog  prava.  Od  Sektora  za  nadzor  stranka  može  dobiti  i  usmenu  informaciju  putem 
telefona ili prilikom prijema u prostorijama Agencije 

Agencija  je u saradnji sa  izdavačkom kućom  „ INTERMEKS“ organizovala  izdavanje  biltena 
„STEČAJNI INFORMATOR“ koji sadrži članke, sudsku praksu, odgovore na pitanja stečajnih 
upravnika  kao  i  razne  informacije  koje  bi  bile  interesantne  stečajnim  upravnicima  za 
obavljanje  delatnosti. 

Takođe, Agencija  je na svom veb  sajtu  u cilju  standardizacije  i bolje  komunikacije stečajnih 
upravnika  sa  Agencijom  i  trgovinskim  sudovima.  objavila  predloge  različitih  obrazaca  koje 
stečajni upravnici mogu koristiti i prilagođavati konkretnim okolnostima. 

Na  veb strani Agencije  blagovremeno se  objavljuju  sve  informacije  o  najavi  događaja  kao  i 
materijali  i  izveštaji  sa  svih  skupova  bilo  da  ih  organizuje  Agencija  ili  da  u  njima  učestvuju 
njeni  predstavnici.  Ova  vrsta  informacija  može  se  dobiti  i  putem  veb  strana  međunarodnih 
udruženja  stečajnih  upravnika  i  drugih  stručnjaka  koji  se  bave  stečajem. Ove veb  strane  je 
moguće pretraživati preko veb strane Agencije. 

11.  PODACI O  VRSTAMA  INFORMACIJA KOJE DRŽAVNI ORGAN STAVLjA NA UVID, 
TAKO  DA  BUDU  UPOREDIVI  SA  PREGLEDOM  INFORMACIJA  PO  VRSTAMA  KOJE 
ORGAN POSEDUJE  (NA PRIMER:DA ĆE SE U INFORMACIJE O  IZDATIM MIŠLjENjIMA 
PO  ZAHTEVU  UVEK  OMOGUĆITI  UVID;  DA  ĆE  SE  UVID  U  ZAPISNIKE  SA  SEDNICA 
OMOGUĆITI OSIM AKO SU BILE ZATVORENE ZA JAVNOST); 

Informacije koje Agencija poseduje proizilaze iz poslova koje obavlja u oblastima: 
1.  licenciranja  (izdavanja,  obnavljanja  i  oduzimanja  licence  za  obavljanje  poslova  stečajnog 
upravnika) – podaci dati u tekstu Informatora 
2.  vođenja  Imenika  stečajnih  upravnika  –  izvod  iz  Imenika  se  redovno  dostavlja  Privrednim 
sudovima i nalazi se na veb stranici  www.alsu.gov.rs. 
3. podaci o terenskom nadzoru na godišnjem nivou – podaci dati u tekstu Informatora 
4.  statistički podaci koji  se  odnose na stečajne postupke  koji  se vode  na  teritoriji Republike 
Srbije. Ovi podaci se prikazani u tabelama koji se nalaze u posebnom baneru na veb stranici 
www.alsu.gov.rs. 

Informacija o  STRUČNIM ISPITIMA 

U periodu od 2005. do 2008. godine, ALSU je organizovala i sprovela 8 ispitnih rokova. 

U 2009. godini nije organizovano polaganje stručnog ispita, zbog usvajanja novog  Zakona o 
stečaju. 

Ukupan broj kandidata koji je položio stručni ispit u osam ispitnih rokova, zaključno sa 
31.12.2008. iznosi 543.

http://www.alsu.gov./
http://www.alsu.gov./


55 

Od ovog broja, 

Po mestu stanovanja: 
§  Njih 220 ili 40,50% je iz Beograda, 
§  Ostalih 323 ili 59,50% su iz ostalih gradova u Srbiji. 

Po zanimanju: 
§  297 ili 54,6% su dipl. ekonomisti, 
§  142 ili 26,2% dipl.pravnici, 
§  104 ili 19,2% ostalih zanimanja. 

Po polu: 
§  412 ili 75,9% je muškog pola, 
§  131 ili 24,1% je ženskog pola. 

Novi  ispitni  rok  zakazan  je  za  02.10.2010.  godine,  a  nakon  što  je  usvojen  i  objavljen  novi 
Pravilnik  o  programu  i  načinu  polaganja  stručnog  ispita  za  obavljanje  poslova  stečajnog 
upravnika („Službeni glasnik broj 47 od 13.jula 2010. godine). 

Informacije o IZDAVANjU LICENCI 

Izdavanje, obnavljanje  i oduzimanje  licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika  je  još 
jedan  od  važnih  poverenih  poslova  koje  po  Zakonu  o  agenciji  za  licenciranje  stečajnih 
upravnika („Sl.gl.RS“ 84/04 i 104/09), obavlja Agencija. 

Polaganjem ispita za stečajne upravnike, kandidati stiču uslov za dobijanje licence . 

Prve licence najuspešnijim kandidatima, uručene su 21.09.2005. godine . 

Od ukupnog broja kandidata koji su položili ispit za stečajne upravnike 

•  2005. godine, izdato  je 185 licenci 
•  2006. godine, izdato je 153 licenci 
•  2007. godine, izdato je 42 licence 
•  2008. godine, izdato je 52 licence 
•  2009. izdato je 46 licenci 
•  Do 01.07. 2010. godine, izdato je 12 licenci 

Informacija o OBNAVLjANjU LICENCI 

Licenca  se  obnavlja  na  zahtev  stečajnog  upravnika,  koji  se  podnosi  Agenciji  najranije  tri 
meseca  pre  isteka  roka  važnosti  licence,  ako  stečajni  upravnik  ispunjava  uslove  propisane 
članom 24. Zakona o stečaju. 

2008. godina  obnovljeno 135 licenci (brisano 49 stečajnih upravnika) 

2009. godina  obnovljeno 109 licenci (brisano 45 stečajnih upravnika) 

2010. godina – do 01.07.2010. obnovljeno 9 licenci (brisano 10 stečajnih upravnika)
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Nakon  obnova,  zaključno  sa  01.10.2009.  godine,  u  Srbiji  je  372  licencirana  stečajna 
upravnika, a zaključno sa 23.11.2009.g. u Srbiji je 377  licenciranih stečajnih upravnika. 
Zaključno  sa  31.12.2009.  godine,  u  Srbiji  je  381  licencirani  upravnik;  Zaključno  sa 
01.03.2010.  godine,  u  Srbiji  je  387  licenciranih  upravnika;  zaključno  sa  01.07.2010. 
godine, u Srbiji je 383 licencirana stečajna upravnika. 

Po teritorijalnoj nadležnosti Privrednih sudova u Republici Srbiji: 
§  Privredni sud Beograd – 154 odnosno (166) (165) (163) 
§  Privredni sud Valjevo – 21 odnosno 20  (19) 
§  Privredni sud Zaječar – 10 
§  Privredni sud Zrenjanin – 11 (12) 
§  Privredni sud Kragujevac – 22  24 
§  Privredni sud Kraljevo – 1110 
§  Privredni sud Leskovac 8 
§  Privredni sud Niš – 20 
§  Privredni sud Novi Sad – 40 
§  Privredni sud Pančevo – 10 
§  Privredni sud Požarevac – 15 
§  Privredni sud Sombor – 10 
§  Privredni sud Sremska Mitrovica – 11  12 
§  Privredni sud Subotica – 16 
§  Privredni sud Užice   9 
§  Privredni sud Čačak – 5 

Od 01.07.2010. godine, u skladu sa odredbom člana 25. zakona o stečaju, formirana je Lista 
aktivnih stečajnih upravnika. Zaključno sa 01.08.2010. godine, na  listi se nalazi 220 aktivnih 
upravnika. 

Informacije o obavljenom terenskom nadzoru tokom 2009.godine 

Tokom  2009.  godine  u  Sektoru  nadzora  nastavljeno  je  sa  kontinuiranim  radom  na 
ujednačavanju postupanja supervizora pri vršenju  terenskog nadzora, unapređenju obrazaca 
za  terenski  nadzor  i  primeni  jedinstvenih  kriterijuma  prilikom  ocenjivanja  rada  stečajnih 
upravnika. 

Planom terenskog nadzora za 2009. godinu, koji je sačinjen 30.1.2009. godine, predviđeno je 
da predmet nadzora bude 115 stečajnih upravnika, od ukupno 273 stečajna upravnika koji su 
u  periodu  izrade  godišnjeg  plana  vodili  stečajne  predmete,  što  čini  42%  od  ukupnog  broja 
stečajnih upravnika koji su vodili stečajne predmete. 

Grupa od preostalih 158 stečajnih upravnika nisu predviđeni za  terenski nadzor u  toku 2009. 
godine,  zbog  postojanja  različitih  uslova  koji  ih  isključuju  iz  plana  terenskog  nadzora: 
neposedovanje  licence, neobnavljanje  licence, nisu imenovani za stečajne upravnike,  ili su u 
terenskom nadzoru, u  toku 2008. godine, ocenjeni sa puno poštovanje  i poštovanje u velikoj 
meri Zakona o stečajnom postupku, Nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom i 
Kodeksa etike. 

Planom  je,  kao  prioritena,  određena  grupa  od  32  stečajna  upravnika,  za  terenski  nadzor  u 
toku  prvih  šest  meseci  2009.  Godine.  U  ovu  grupu  su  svrstani  stečajni  upravnici  kojima 
licenca ističe do kraja jula 2009. godine.
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U  toku  2009.  godine  došlo  je  do  korekcije  broja  stečajnih  upravnika  planiranih  za  terenski 
nadzor iz sledećih razloga: 
1. dodat je 1 stečajni upravnik koji je dobio prvi samostalni predmet, na predlog supervizora; 
2. isključeno je 6 stečajnih upravnika iz plana zbog sledećih razloga: 

  3 stečajna upravnika su brisana iz Imenika (tačka 1.2.); 
  1 stečajni upravnik preminuo; 
  za 2 stečajna upravnika je ponovnom proverom utvrđeno da su trebali da budu u grupi 

stečajnih  upravnika  nad  kojima  se  neće  vršiti  terenski  nadzor,  jedan  radi  samo  kao 
poverenik APCS, a drugi bez predmeta za terenski nadzor. 

Na osnovu napred navedenog, ukupan broj stečajnih upravnika nad kojima  je u 2009. godini 
izvršen  terenski  nadzor  je  110  ,  što  je  za  13%  više  nego  u  2008.  godini  (97  terenskih 
nadzora). 

Prilikom  terenskog  nadzora  u  2009.  godini  izvršeno  je  19  ponovljenih  terenski  nadzora  (6 
NEP  i  13  DP  iz  2008.  godine),  prilikom  kojih  je  10  predmeta,  pored  drugih,  proveravano 
ponovo. 

Uočena je značajnija promena u ocenama rada stečajnih upravnika u odnosu na 2008.godinu 
koja  se  ogleda  u  promeni  učešća  ocene  „puno  poštovanje“  i  „poštovanje  u  velikoj  meri“. 
Preciznije,  ocena  „puno  poštovanje“  kao  ukupna  ocena  je  značajno  smanjena  po  broju  u 
2009. godini u odnosu na 2008. godinu, a broj ocena „poštovanje u velikoj meri“ se povećao. 

Na  osnovu  pregleda  i  analiza  rezultata  rada  supervizora,  sprovedene  su  aktivnosti  u  cilju 
adekvatne pripreme za terenski nadzor u 2010. godini: 

• analizirani su svi obrasci nastali u terenskom nadzoru 
• definisani  i  grupisani  tipski propusti stečajnih  upravnika  po vrsti ocene  (PP, VM, DP, 

NEP  i  neocenjeni)  konkretnog  obrasca  u  cilju  analize  ocenjivanja  supervizora  po 
svakom tipskom propustu, kao i tabelarni prikaz broja i učešća ocena po obrascima (v. 
Tabelu br. 2.) 

• na sastanaku Sektora za nadzor na temu analize postupanja i ocenjivanja supervizora, 
kao  i  sagledavanja  rezultata  izvršenog  pregleda  obavljenih  terenskih  nadzora 
izmenjena  su  pitanja  sadržana  u  obrascima  za  terenski  nadzor  tako  što  su  ili 
preformulisana ili brisana. 

12.  PODACI  O  TOME  NA  KOJE  NAČINE  SE  MOŽE  PODNETI  ZAHTEV  DRŽAVNOM 
ORGANU ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA 

1) Tražilac podnosi pismeni zahtev Agenciji za ostvarivanje prava na pristup informacijama od 
javnog zanačaja ( u daljem tekstu : zahtev) . 

Zahtev mora sadržati naziv institucije, ime, prezime i adresu  tražioca, kao  i što precizniji opis 
informacije koja se traži. 

Ako  zahtev  ne sadrži  naziv  institucije,  ime  , prezime  i  adresu  tražioca,  kao  opis  informacije 
koja  se  traži,  odnosno  ako  zahtev  nije  uredan,  ovlašćeno  lice  Agencije  dužno  je  da,  bez 
nadoknade,  pouči  tražioca  kako  da  te  nedostatke  otkloni,  odnosno  da  dostavi  tražiocu 
uputstvo o dopuni.
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Ako  tražilac  ne  otkloni  nedostatke  u  određenom  roku,  odnosno  u  roku  od  15  dana  od 
dana  prijema  uputstva  o dopuni,  a nedostaci  su  takvi da  se  po zahtevu  ne može postupati, 
Agencija će doneti zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog. 

Agencija  je dužna da omogući pristup  informacijama  i na osnovu usmenog zahteva  tražioca 
koji  se  saopštava  u  zapisnik,  pri  čemu  se  takav  zahtev  unosi  u  posebnu  evidenciju  i 
primenjuju se rokovi kao da je zahtev podnet pismeno. 

Agencija je dala predlog obrazca za podnošenje zahteva ( u prilogu) ali nije obavezno. 

2)  Agencija  je dužna  da  bez odlaganja  , a  najkasnije u  roku  od  15  dana od  dana  prijema 
zahteva,  tražioca obavesti o posedovanju  informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži 
traženu informaciju, odnsono izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. 

Ako Agencija nije u mogućnosti , iz opravdanih razloga , da u roku od 15 dana od dana 
prijema  zahteva,  obavesti  tražioca  o  posedovanju  informacije,  stavi  na  uvid  dokument  koji 
sadrži  traženu  informaciju,  izda odnosno uputi kopiju  tog dokumenta,  dužna  je da o  tome 
odmah obavesti  tražioca  i odredi nakanadni rok  , koji ne može biti duži od 40 dana od dana 
prijema  zahteva  ,  u  kome  će  tražioca  obaavestiti  o  posedovanju  informacije  ,  staviti mu  na 
uvid  dokument  koji  sadrži  traženu  informaciju,  odnosno  izdati  mu  ili  uputiti  kopiju  tog 
dokumenta. 

Ako  Agencija  na  zahtev  ne  odgovori  u  roku,  tražilac  može  uložiti  žalbu  Povereniku,  u 
slučajevima  utvrđenim  članom  22  Zakona  o  slobodnom  pristupu  informacijama  od  javnog 
značaja( „ Sl.Glasnik RS“ broj 120/04). 

Agencija  će  zajedno  sa  obaveštenjem  o  tome  da  će  tražiocu  staviti  na  uvid  dokument  koji 
sadrži traženu informaciju, odnosno izdati mu kopiju tog dokumenta, saopštiti tražiocu vreme , 
mesto  i način  na  koji će mu  informacija  biti stavljena  na uvid  ,  iznos nužnih  troškova  izrade 
kopije  dokumenta,  a  u  slučaju  da  ne  raspolaže  tehničkim  sredstvima  za  izradu  kopije, 
upoznaće tražioca sa mogućnošću da upotrebom svoje opreme izradi kopiju. 

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju vrši se u službenim prostorijama Agencije. 

Ako udovolji zahtevu , Agencija neće izdati posebno rešenje, nego će o tome sačiniti službenu 
belešku. 

Ako Agencija odbije da u celini  ili delimično obavesti  tražioca o posedovanju  informacije, da 
mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju , da mu izda , odnosno uputi kopiju 
tog dokumenta  , dužna  je  da donese  rešenje o odbijanju  zahteva  i da  to  rešenje pismeno 
obrazloži , kao i da u rešenju uputi tražioca na razna sredstva koja može izjaviti protiv takvog 
rešenja. 

Zaključak o odbacivanju zahteva i rešenje o odbijanju zahteva donosi direktor Agencije. 

3) Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan . 

Kopija  dokumenta  koji  sadrži  traženu  informaciju  izdaje  e  uz  obavezu  tražioca  da  plati 
naknadu nužnih troškova izrade te kopije, a u slučaju upućivanja i troškove upućivanja. 
Kopija strane formata A4 naplaćuje se 3 dinara , a formata A3 naplaćuje se 6 dinara .
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4) Na postupak pred Agencijom primeuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni 
postupak , a koje se odnose  na rešavanje prvostepenog organa. 

5) Tražilac može izjaviti žalbu Povereniku u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja 
Agencije, pod uslovom i na način propisan Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od 
javnog značaja. 

AGENCIJA ZA LICENCIRANjE 
STEČAJNIH UPRAVNIKA 

BEOGRAD 
Ul. Kneza Mihaila broj 13 

ZAHTEV 
za pristup informaciji od javnog zanačaja 

Na osnovu člana  15. stav1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ( 
„Sl.Glasnik RS“ broj 120/04) od Agencije za licenciranje stečajnih upravnika zahtevam : 

1.  obaveštenje da li poseduje traženu informaciju ; 
2.  uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju; 
3.  kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju; 
4.  dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju; 

• poštom 
• elektronskom poštom 
• faksom 
• na drugi načina ______________________ 

Ovaj zahtev se odnosi na sledeće informacije: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
navesti  što  precizniji  opis  informacije  koja  se  traži  kao  i  druge  podatke  koji  olakšavaju 
pronalaženje tražene inforamcije 

________________________________________________ 
Tražilac informacije/ime i prezime 

U _________________, 
dana ______________  ______________________ 

adresa
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________________________________ 
drugi podaci bitni za  kontakt 

________________________________ 
potpis 

Zaokružiti  koja  zakonska  prava  na  pristup  informacijama  želite  da  ostvarite  kao  i  način 
dostavljanja kopije dokumenta . 

AGENCIJA ZA LICENCIRANjE 
STEČAJNIH UPRAVNIKA 

Broj_________ 
Dana _____________________ 

Na  osnovu člana 16.stav 1. Zakona o slobodnom pristupu  informacijama  od  javnog  značaja 
postupajući po zahtevu 
_______________________________________, 

(  ime i pezime podnosioca zaheva ) 
za uvid u dokumenet koji sadrži 
_______________________________________, 

( opis tražene informacije ) 

dostavljam : 

OBAVEŠTENjE 
o stavljanju  na uvid dokumenta koji sadrži traženu 

informaciju i o izradi kopije 

Postupajući  po  zahtevu  broj  ____________  koji  je  podneo  ________________________( 
ime i prezime tražioca informacije) u roku utvrđenom članom 16 .stav1.  Zakona o slobodnom 
pristupu  informacijama od javnog značaja , obaveštavamo Vas da dana ________________; 
u  vremenu  ________,  u  prostorijama  organa  možete  izvršiti  uvid  u  dokument  u  kome  je 
sadržana tražena informacijaa koju ste naveli u zahtevu . 

Tom prilikom , na vaš zahtev biće vam izdata i kopija dokumenta sa traženom informacijom . 
Kopija strane A4 formata iznsi ___________. 
Iznos ukupnih  troškova  izrade  kopije  traženog  dokumeneta  iznosi  _______i uplaćuje  se na 
račun ________________________. 

Dostavljeno : 
1.  imenovanom 
2.  arhivi 

_______________________________ 
(potpis ovlašćenog lica)
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13.  FUNKCIJE  STAREŠINA  DRŽAVNOG  ORGANA,  NjIHOVA  IMENA,  OPIS  NjIHOVIH 
OVLAŠĆENjA I DUŽNOSTI, KAO I POSTUPAKA PO KOJIMA ONI DONOSE ODLUKE; 

Direktor Agencije 
Vesna Gaćeša 
Adresa elektronske pošte: vesna.gacesa@alsu.gov.rs 

Zamenik direktora Agencije 
Nataša Konjević 
Adresa elektronske pošte: natasa.konjevic@alsu.gov.rs 

Direktor Sektora pravnih i opštih poslova 
Brankica Nakić 
Adresa elektronske pošte: brankica.nakic@alsu.gov.rs 

Direktor Sektora za finansijske poslove 
Miloš Bojović 
Adresa elektronske pošte: milos.bojovic@alsu.gov.rs 

Direktor Sektora za nadzor i razvoj profesije 
Jelena Marjanović 
Adresa elektronske pošte: jelena.marjanovic@alsu.gov.rs 

14. PODACI OD ZNAČAJA ZA JAVNOST RADA AGENCIJE 
14.1. podaci o radnom vremenu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika 
Radno vreme Agencije je od ponedeljka do petka od 8,00 do 16,00 časova. 
Prijem stranaka je svim radnim danima u radno vreme Agencije 

14.2. fizička i elektronska adresa 
i kontakt telefoni Agencije kao i službenika ovlašćenih za postupanje po 
zahtevima za pristup informacijama; 
Sedište Agencije za licenciranje stečajnih upravnika nalazi se na trećem spratu zgrade u ul. 
Kneza Mihaila broj 13, u Beogradu. 
Telefon:2621086, 2182282, 2622083, 2634948 
Fah: 2635599 
email: office@alsu.gov.rs 

Za  postupanje  po  zahtevima  za  pristup  informacijama  od  javnog  značaja  u  Agenciji  za 
licenciranje  stečajnih  upravnika  ovlašćena  je  i  odgovorna,  za  sačinjavanje  i  tačnost 
Informatora, Nataša Konjević, zamenik direktora Agencije, natasa.konjevic@alsu.gov.rs 
Saglasno  članu  49.  Zakona  o  javnim  agencijama  (  „Sl.Glasnik  RS“  br.  18/2005,  81/2005) 
Upravni  odbor  Agencije  je  ovlastio  Mirka  Stojkova,  člana  Upravnog  odbora  da  prima  i 
razmatra  primedbe  i  predloge  korisnika  usluga  vezanih  za  rad  Agencije.  Svoje  primedbe  i 
predloge  korisnici mogu  slati  na  adresu  Agencije  ili  na  email  adresu  office@alsu.gov.rs  sa 
naznakom za Mirka Stojkova. 
O kontakt podacima  i adresama za elektronsku poštu svake organizacione  jedinice Agencije 
postoje informacije se u delu koji sadrži prikaz organizacione strukture Agencije . 

14.3. kontakt podaci lica koja su ovlašćena za saradnju sa novinarima i javnim glasilima

mailto:vesna.gacesa@alsu.gov.rs
mailto:natasa.konjevic@alsu.gov.rs
mailto:brankica.nakic@alsu.gov.rs
mailto:milos.bojovic@alsu.gov.rs
mailto:jelena.marjanovic@alsu.gov.rs
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Za  saradnju  sa  novinarima  i  javnim  glasilima  ovlašćena  je direktor Agencije Vesna Gaćeša, 
adresa elektronske pošte: vesna.gacesa@alsu.gov.rs 

14.4.  pristupačnost  državnog  organa,  njegovih  organizacionih  jedinica  licima  sa  posebnim 
potrebama 
Agencija obavlja poslove u prostorijama koje se nalaze na 3. spratu višespratne zgrade u koju 
nije  moguć  jednostavan  pristup  svim  delovima  objekta  licima  sa  posebnim  potrebama, 
naročito  onima  koja  koriste  pomagala  tipa  invalidska  kolica  i  sl.  U  situaciji  kada  se  radni 
prostor koristi po osnovu zakupa, izmena delova zgrade zavisi isključivo od njenog vlasnika tj. 
zakupodavca. Očekuje se trajno rešavanje problema poslovnog prostora za potrebe Agencije 
u kojem će se svakako voditi računa i o licima sa posebnim potrebama 

14.5. mogućnost prisustva sednicama državnog organa  i neposrednog uvida u  rad državnog 
organa,način  upoznavanja  sa  vremenom  i  mestom  održavanja  sednica  i  drugih  aktivnosti 
državnog  organa  na  kojima  je  dozvoljeno  prisustvo  i  eventualna  procedura  za  dobijanje 
odobrenja za prisustvovanje sednicama i 
drugim aktivnostima državnog organa; 

Sve  sednice  Upravnog  odbora  Agencije  zakazuje  predsednik  Upravnog  odbora  pismenim 
putem, u skladu sa odredbama Poslovnika o radu Upravnog odbora. 

O  prisustvu  sednicama  Upravnog  odbora  lica  koja  nisu  pismenim  putem  pozvana  odlučuje 
predsednik Upravnog odbora po dostavljenom zahtevu zainteresovanog lica. 

14.6.  dopuštenost  audio  i  video  snimanja  objekata  koje  koristi  državni  organ  i  aktivnosti 
državnog organa 

Audio  i  video  snimanje  objekta  koje  koristi  Agencija  i  aktivnosti  Agencije  je  dozvoljeno 
isključivo uz prethodnu najavu i odobrenje direktora Agencije. 

14. PRAVILA I ODLUKE O ISKLjUČENjU I OGRANIČENjU JAVNOSTI RADA DRŽAVNOG 
ORGANA, KAO I NjIHOVO OBRAZLOŽENjE 

Agencija  nema  posebnih  pravila  niti  odluka  o  isključenju  i  ograničenju  javnosti  rada. U  radu 
Agencije  se  primenjuju  opšta  pravila  i  postupci  koji  se  odnose  na  isključenje  i  ograničenje 
javnosti rada svih državnih organa a to su slučajevi iznošenja ličnih podataka pojedinaca kao 
što su npr. privatne adrese i telefoni  licenciranih stečajnih upravnika i sl. 

15.  DRUGI  PODACI  OD  ZNAČAJA  ZA  OSTVARIVANjE  PRAVA  NA  PRISTUP 
INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA 

POLAGANjE ISPITA I DOBIJANjE LICENCE 

Prijava  za polaganje  stručnog  ispita podnosi se Agenciji, najkasnije petnaest dana pre dana 
održavanja ispita. 

Prijava sadrži: 
1) ime, očevo ime i prezime kandidata, kao i JMBG; 
2) datum i mesto rođenja kandidata; 
3) vrstu i stepen školske spreme; 
4) mesto i adresa stanovanja;
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5) ispitni rok za koji se kandidat prijavljuje. 

Kandidat je dužan  da  u  roku koji mu odredi Agencija dopuni  i ispravi neurednu i nepotpunu 
prijavu i da uređenu prijavu dostavi Agenciji najkasnije pet dana pre dana održavanja ispita. 
Agencija će odbaciti prijave podnete po isteku navedenih rokova. 

Kandidat  ima pravo da povuče prijavu, najkasnije 7 dana pre dana održavanja  ispita, u  kom 
slučaju nema pravo na vraćanje uplaćenih troškova za polaganje ispita. 

Ukoliko kandidat ne  dođe na ispit a prijavu nije povukao, smatra se da nije položio ispit. 

U  slučaju  blagovremenog  povlačenja  prijave  kao  i  u  slučaju  da  kandidat  nije  mogao  da 
prisustvuje  ispitu  iz naročito opravdanih  razloga  (bolest, smrtni slučaj  i sl.), uplaćeni troškovi 
za polaganje ispita  se vraćaju kandidatu. 

Stručni ispit se održava, po pravilu, dva puta godišnje i to tokom maja i novembra. 
Datum, vreme  i mesto održavanja  stručnog  ispita određuje  direktor Agencije najkasnije dva 
meseca pre dana održavanja ispita. 
Obaveštenje  o  datumu,  vremenu  i  mestu  održavanja  svakog  stručnog  ispita  objavljuje  se 
najmanje u  jednom dnevnom  listu  koji se distribuira na celoj  teritoriji Republike Srbije,  kao  i 
na internet stranici Agencije i Ministarstva ekonomije. 

Stručni  ispit  se  sastoji  od  pismenog,  usmenog  dela  i  obuke  za  automatizovano  vođenje 
stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje. 
Usmeni deo ispita se polaže u roku od 25 dana od dana polaganja pismenog ispita. 

Pismeni  deo  se  polaže  zaokruživanjem  jednog  od  više  ponuđenih  odgovora  ili  davanjem 
odgovora na postavljena pitanja, i obuhvata najmanje 150 pitanja iz sledećih oblasti: stečajno 
pravo, stečajni postupak, nacionalni standardi za upravljanje stečajnom masom i Kodeks etike 
za stečajne upravnike  (60% pitanja); osnovi ekonomije,  finansija  i računovodstva od značaja 
za  sprovođenje  stečajnog  postupka  (20% pitanja)  i  osnovi  pravne  regulative  od  značaja  za 
sprovođenje stečajnog postupka  (20% pitanja). 

Svako  pitanje  vrednuje  se  sa  odgovarajućim  brojem  bodova  tako  da  ukupan  zbir  bodova 
iznosi 100. 

Kandidat stiče pravo da polaže usmeni deo stručnog ispita ako dobije najmanje 70 bodova. 

Usmeni  deo  stručnog  ispita  obuhvata  rešavanje  jednog  hipotetičkog  slučaja  i  njegovo 
prezentovanje  Komisiji.  Na  usmenom  delu  stručnog  ispita  Komisija  proverava  da  li  rezultati 
koje  kandidati  ostvare  na  pismenom  delu  ispita  pravilno  odražavaju  njihovo  praktično 
poznavanje stečajnog postupka. 

Kandidat  koji ne položi usmeni  deo  ispita  ima  pravo da  ponovo  polaže  usmeni  deo  ispita  u 
prvom narednom ispitnom roku, uz priznavanje već položenog pismenog dela. Kandidat koji ni 
na ponovljenom usmenom ispitu ne pokaže zadovoljavajuće znanje ocenjuje se ocenom „nije 
položio“. 

Kandidat  koji  nije  dobio  sertifikat  o  poznavanju  zahtevanog  nivoa  znanja  iz  oblasti 
automatizovanog  vođenja  stečajnih  postupaka  i  elektronskog  izveštavanja  ima  pravo  da 
ponovo pohađa obuku u prvom narednom ispitnom roku.
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Ako  kandidat  ni  u  narednom  roku  ne  položi  usmeni  deo  ispita  ili  ne  dobije  sertifikat  o 
poznavanju zahtevanog nivoa znanja iz oblasti automatizovanog vođenja stečajnih postupaka 
i elektronskog izveštavanja smatra će se da ispit nije položio. 
Opšti uspeh kandidata ocenjuje se sa ocenom „položio“ ili „nije položio”. 

Pre  početka  polaganja  stručnog  ispita  sekretar  Ispitne  komisije  utvrđuje  identitet  kandidata. 
Ispitu prisustvuju predsednik i članovi Komisije i sekretar Komisije. 

Kandidati  kod  kojih  se  u  toku  polaganja  stručnog  ispita  pronađe  bilo  kakvo  pomagalo, 
uključujući mobilne  telefone i džepne ili ručne računare biće udaljeni sa ispita, a njihov  ispitni 
rad  biće  poništen.Ovakvim  kandidatima  biće  zabranjeno  da  polažu  stručni  ispit  u  roku  od 
naredne tri godine. 

Agencija  kandidatima  koji  polažu  pismeni  deo  ispita  obezbeđuje  korišćenje  ručnog 
kalkulatora, a kandidatima koji polažu usmeni deo ispita obezbeđuje korišćenje teksta Zakona 
o stečajnom postupku i ručnog kalkulatora. 

Smatraće se da  je  kandidat koji  je položio pismeni  ispit a nije došao na polaganje usmenog 
dela  ispita  ili  na  obuku  za  automatizovano  vođenje  stečajnih  postupaka  i  elektronsko 
izveštavanje,  odustao  od  polaganja  ispita  u  celini,  a  rezultati  pismenog  dela  ispita  biće 
poništeni. 

Agencija  je dužna da u  roku od 15 dana od dana održavanja pismenog dela  stručnog  ispita 
obavesti kandidate koji su položili  ispit o njihovim  rezultatima. 
O rezultatima polaganja stručnog ispita u celini, kandidata obaveštava predsednik komisije po 
završetku  usmenog  dela  stručnog  ispita.  Kandidati  imaju  pravo  uvida  u  rezultate  pismenog 
dela ispita i pravo prigovora na rezultate ispita u roku od tri dana od dana  završetka  ispitnog 
roka.  O  prigovorima  kandidata  odlučuje  Komisija  u  roku  od  pet  dana  od  dana  prijema 
prigovora. 

Na  zahtev  kandidata,  predsednik  Komisije može  odložiti  polaganje  pismenog  ili  usmenog 
dela  stručnog  ispita  ili  obuke  za  automatizovano  vođenje  stečajnih  postupaka  i  elektronsko 
izveštavanje  za naredni  ispitni rok, ako  je kandidat  zbog bolesti  ili drugih opravdanih razloga 
sprečen da polaže ispit. 

Sekretar Komisije vodi zapisnik o rezultatima stručnog ispita. 
Zapisnik sadrži ime, prezime i prebivalište kandidata, sastav Komisije, datum polaganja ispita, 
rezultat  pismenog  i  usmenog  dela  ispita,  obuke  za  automatizovano  vođenje  stečajnih 
postupaka  i  elektronsko  izveštavanje  i  konačnu  ocenu  koju  je  kandidat  dobio  na  stručnom 
ispitu. 
Agencija  je  dužna  da  u  svojoj  bazi  podataka  trajno  čuva  zapisnike  o  svakom  održanom 
stručnom ispitu. 
Zapisnik potpisuju predsednik, članovi i sekretar Komisije. 

Na  osnovu  zapisnika  o  polaganju  stručnog  ispita,  kandidatima  koji  su  položili  stručni  ispit 
Agencija  izdaje  uverenje  o  položenom  stručnom  ispitu  u  roku  od  sedam  dana  od  dana 
polaganja stručnog ispita. 

Uverenje sadrži: naziv Agencije, propis na osnovu koga se  izdaje uverenje, ime, očevo  ime  i 
prezime,  mesto  i  godina  rođenja  kandidata,  prebivalište  kandidata,  vrstu  posla  za  čije 
obavljanje  je  kandidat  položio  stručni  ispit,  registarski  broj  evidencije,  datum  izdavanja 
uverenja, potpis predsednika Komisije. Uverenje se overava pečatom Agencije.
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VISINA NAKNADE: 
Troškove za polaganje stručnog ispita snosi lice koje polaže stručni ispit ili pravno lice u kome 
je kandidat zaposlen. 

Za organizovanje i sprovođenje polaganja stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje 
poslova stečajnog upravnika, saglasno Tarifnom broju 1. Tarife za određivanje cena usluga 
koje pruža ALSU naplaćuje se: 

1.  za obradu prijave za polaganje sručnog ispita iznos od 1.000dinara 
2.  za polaganje sručnog ispita iznos od 15.000dinara 
3.  za odlaganje polaganja dela stručnog ispita iznos od 7.000dinara 
4.  za ponovno polaganje usmenog dela stručnog ispita iznos od 7.000dinara 

Dokaz o uplati navedenih naknada kandidat je dužan da dostavi uz podnošenje prijave. 

Uslovi za izdavanje licence: 

• Licencu može da stekne lice koje 

1) je državljanin Republike Srbije; 

2) ima poslovnu sposobnost; 

3) ima stečeno visoko obrazovanje; 

4) ima tri godine radnog iskustva sa visokom stručnom spremom ili tri godine radnog iskustva 
na sprovođenju stečajnih postupaka; 

5) ima položen stručni ispit za dobijanje licenci; 

6) je dostojno poverenja za obavljanje poslova stečajnog upravnika. 

Potrebna dokumenta: 

Nakon  položenog  stručnog  ispita,  podnosi  se  zahtev  za  izdavanje  licence  Agenciji  za 
licenciranje  stečajnih  upravnika,  uz  podnošenje  dokaza  o  ispunjavanju  uslova  propisanih 
Zakonom  o  stečaju  i  Pravilnikom  o  izdavanju  i  obnavljanju  licence  za  obavljanje  poslova 
stečajnog upravnika. 

•  Naknada  za  izdavanje  i  obnavljanje  licence  iznosi  40.000  dinara,  za  obradu  zahteva  za 
izdavanje  i  obnavljanje  licence  naplaćuje  se  iznos  od  2.000dinara  a  za  obradu  zahteva  za 
izdavanje duplikata  licence, ondono z abrisanje  iz  imenika stečajnih upravnika, naplaćuje  se 
iznos  od  2.000dinara,  saglasno  Tarifi  o  određivanju  cena  usluga  koje  pruža  Agencija 
("Sl.glasnik RS" broj 54/2010). 

Za sve dodatne  informacije obratiti  se  direktoru Sektora opštih  i ravnih poslova  i sekretaru 
Ispitne  komisije  ,  Brankici  Nakić,  na  telefon  011/2621086,  011/2182282  ili  email 
brankica.nakic@alsu.gov.rs

mailto:brankica.nakic@alsu.gov.rs
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Obrazac prijave za polaganje stručnog ispita za stečajne upravnike 

AGENCIJA ZA LICENCIRANjE STEČAJNIH UPRAVNIKA 
BEOGRAD, KNEZA MIHAILA 13 

P  R  I  J   A  V  A 
ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA 

ZA STEČAJNE UPRAVNIKE 

........................................................................................................................ 
( IME, IME OCA I PREZIME KANDIDATA) 

......................................................................................................................... 
( DATUM I MESTO ROĐENjA ) 

.......................................................................................................................... 
( MESTO I ADRESA STANOVANjA ) 

......................................................................................................................... 
( VRSTA I STEPEN ŠKOLSKE SPREME ) 

......................................................................................................................... 
(ISPITNI ROK ZA KOJI SE KANDIDAT PRIJAVLjUJE) 

NAPOMENA: 

Svi podaci navedeni u prijavi, 
moraju se obavezno popuniti 

________________ 
Podnosilac prijave 
JMBG 
Broj telefona: 
Email:



67 

Obrazac zahteva za izdavanje licence 

AGENCIJA ZA LICENCIRANjE STEČAJNIH UPRAVNIKA 
BEOGRAD, KNEZA MIHAILA 13 

ZAHTEV ZA IZDAVANjE LICENCE 

Na  osnovu  člana  23.  st.  1.  i 2.  Zakona o  stečaju  i člana  2.  Pravilnika  o načinu 
izdavanja  i  obnavljanja  licence  za  obavljanje  poslova  stečajnog  upravnika 
_______________________________________, iz _______________ 
(IME, IME OCA I PREZIME PODNOSIOCA ZAHTEVA)  (ADRESA STANOVANjA ) 

__________________________, po zanimanju 
_________________________, sa ___________ godina radnog iskustva, 
podnosim zahtev za izdavanje licence. 

Prilog: 
  diploma o stečenom obrazovanju 
  potvrda o radnom iskustvu 
  uverenje o državljanstvu 
  uverenje o poslovnoj sposobnosti 
  uverenje o položenom stručnom ispitu 
  uverenje  nadležnog  organa  da  protiv  podnosioca  zahteva  nije  pokrenut  krivični 

postupak po službenoj dužnosti 
  pismena izjava data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da podnosilac 

zahteva nije  pravnosnažno  osuđen,  a  ako  je  osuđivan  izjava o  tome  za koja  krivična 
dela je osuđivan 

  dokaz o uplati naknade za izdavanje licence 

PODNOSILAC ZAHTEVA 

............................................... 
(potpis podnosioca zahteva) 
JMBG
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BIOGRAFIJA STEČAJNOG UPRAVNIKA 

Ime: 

Prezime: 

Datum rođenja: 

Mesto rođenja: 

Pol: 

Adresa: 

Telefon: 
Mobilni: 
Email: 

Zanimanje: 

Članstvo u 
profesionalnim 
organizacijama: 

Obrazovanje: 

Radno iskustvo: 

Rad u stečaju: 

Znanje jezika: 

Jezik  Govori  Čita  Piše 

Ostala znanja: 
Rad na računaru:  Microsoft Word  Microsoft Exel  Ostali programi 

Datum: 
__.__._____. 
Potpis 

Period:  Radno mesto : 

Period:  Broj predmeta:



69 

Obrazac zahteva za obnavljanje licence 

AGENCIJA ZA LICENCIRANjE STEČAJNIH UPRAVNIKA 
BEOGRAD, KNEZA MIHAILA 13 

ZAHTEV ZA OBNAVLjANjE LICENCE 

Na  osnovu  člana  24.  st.  1.  Zakona  o  stečaju  i  člana  4.  Pravilnika  o  načinu 
izdavanja  i  obnavljanja  licence  za  obavljanje  poslova  stečajnog 
upravnika,_______________________________________,  iz 
_________ 

(IME, IME OCA I PREZIME PODNOSIOCA ZAHTEVA)  (ADRESA 
STANOVANjA)  __________________________,  podnosim  zahtev  za 
obnavljanje licence_______________________________________ 

(BROJ LICENCE ČIJE SE OBNAVLjANjE TRAŽI 
I DATUM ISTEKA VAŽNOSTI) 

Prilog: 

  dokaz o uplati naknade za razmatranje zahteva i obnavljanje licence; 
  izjava data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da stečajni upravnik i dalje 

ispunjava uslove za izdavanje licence (ako ima promena u tom smislu, dokaz o promeni); 
  dokaz da je u poslednje dve godine obavljao poslove stečajnog upravnika ili druge stručne 

poslove  vezane  za  stečajni  postupak,  a  ako  nije  obavljao  te  poslove,  dokaz  da  je  bio 
polaznik najmanje  tri  stručna  seminara  ili  kursa  godišnje  na  temu  sprovođenja  stečajnog 
postupka koje organizuje ili priznaje ovlašćena organizacija (Agencija); 

  izjava  da  u  periodu  važenja  licenca  nije  izrečena  disciplinska  mera,  odnosno  izjava  o 
disciplinskim merama koje su u tom periodu izrečene; 

  dokaz  da  je  izmirio  sve  obaveze  po osnovu novčanih  kazni  koje mu  je  izrekla  ovlašćena 
organizacija u postupku stručnog nadzora, ako je takvih obaveza bilo. 

PODNOSILAC ZAHTEVA 

.............................................. 
. 

(potpis podnosioca zahteva) 
JMBG


