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AGENCIJA ZA LICENCIRANJE 
STEČAJNIH UPRAVNIKA 

FINANSIJSKI PLAN ZA 2011.  GODINU 

Osnivanje i delatnost agencije 

Agencija za  licenciranje  stečajnih upravnika  (u daljem  tekstu: Agencija)  kao 
pravno  lice  osnovana  je  Zakonom  o  Agenciji  za  licenciranje  stečajnih  upravnika 
(«Službeni  glasnik  RS»,  br.  84/04,  104/09)  kojim  je  regulisan  delokrug  i  način  rada 
Agencije. 

Na  rad Agencije  koja  je  osnovana posebnim zakonom primenjuju  se  i  određene 
odredbe Zakona o javnim agencijama («Službeni glasnik RS», br. 18/05). 

Organi Agencije  su u  skladu  sa Zakonom  i Statutom Agencije, Upravni odbor  i 
Direktor Agencije. 

Sedište Agencije je u Beogradu, Republika Srbija na adresi: Kneza  Mihaila broj 
13, 11000 Beograd 

Šifra delatnosti: 074140 
Matični broj: 17599488 
PIB: 103762410 

Agencija u skladu  Zakonom o Agenciji za  licenciranje stečajnih upravnika  ( Sl. 
Glasnik RS br. 84/04  i 104/09)  i drugim propisima kojima  se  uređuje  stečaj,  obavlja 
stručne i regulatorne poslove, i to: 

1) izdaje i obnavlja licencu za obavljanje poslova stečajnog upravnika; 
2)  vrši  stručni  nadzor  nad  radom  stečajnog  upravnika  (u  daljem  tekstu  stručni 

nadzor), 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; 
Pored  ovih  poslova  iz  stava  1.  člana  3.  Zakona  o  Agenciji  za  licenciranje 

stečajnih upravnika, Agencija : 
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,
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4)  obavlja  i  druge  poslove  radi  unapređenja  i  razvoja  profesije  stečajnog 
upravnika; 

5)  obavlja  druge  poslove,  u  skadu  sa  propisima  kojima  se  uređuje  stečaj  i  sa 
statutom agencije. 

Poslove iz stava 1. tačka 1), 2) i 4) i stava 2. tačka 1) ovog člana Agencija obavlja 
kao poverene poslove. 

Sredstva za osnivanje i  rad Agencije obezbeđena su iz budžeta Republike Srbije, 
donacija i prihoda koje je ostvarila obavljanjem poslova iz svoje nadležnosti. 

Pravni osnov 

Pravni  osnov  za  sastavljanje  finansijskog  plana  Agencije,  usvajanje  istog  od 
strane Upravnog odbora Agencije  (u daljem  tekstu: Upravni  odbor)  i  podnošenje Vladi 
kao  osnivaču  na  saglasnost  sadržan  je  u  odredbi  stava  1.  člana  45.  Zakona  o  javnim 
agencijama  («Službeni  glasnik  RS»,  br.  18/05  i  81/05).  Prema  ovoj  odredbi,  Upravni 
odbor  Agencije  usvaja  i  do  15.  decembra  tekuće  godine  podnosi  Finansijski  plan 
osnivaču na saglasnost. 

Osnovne odredbe 

Prilikom  projektovanja  Finansijskog  plana  za  2011.  godinu  Agencije  za 
licenciranje  stečajnih  upravnika  (u  daljem  tekstu:  Agencije)  pošlo  se  od  aktivnosti  i 
zadataka  koji  proističu  iz  Zakona  o  javnim  agencijama  i  Zakona  o  Agenciji  za 
licenciranje  stečajnih  upravnika  (u  daljem  tekstu:  Zakona).  Ovaj  Plan  sadrži  pregled 
procenjenih  rashoda  Agencije  u  visini  od  110.361.708  dinara  potrebnih  za  njeno 
nesmetano  funkcionisanje  u  narednoj  godini,  koji  su  na  nivou  procenjenih  za  2010. 
godinu  kao i prihoda koji se ostvaruju  obavljanjem poslova iz svoje nadležnosti u visini 
od 111.816.663 dinara, a za koje očekujemo da će biti za 0,5% veći od ostvarenih u 2010. 
godini. 

Planiran dobitak iznosi  1.454.955 dinara i nećemo potraživati sredstva iz budžeta 
Republike Srbije. 

Finansijski  plan  za  2011.  godinu  usaglašen  je  sa  Zakonom  o  računovodstvu  i 
reviziji («Sl.glasnik RS», br. 46/2006, 104/ 2009). 

Tekući pr ihodi 

Prihodi Agencije, shodno Zakonu, u  visini od 111.816.663 dinara obezbediće  se 
obavljanjem  poslova  iz  svoje  nadležnosti  tj.  ostvarivanjem  naknade  po  „Tarifi  o 
određivanju cena usluga koje pruža Agencija za licenciranje stečajnih upravnika“, koju je 
doneo Upravni odbor Agencije 26.07.2010. godine , a na koju je Vlada Republike Srbije 
dala  saglasnost  na  sednici  od  29.07.2010.  godine.  Tarifa  je  objavljena  u  „Službenom
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glasniku  RS“  br.  54/10,  dana  04.08.2010.  godine,  a  stupila  je  na  snagu  05.08.2010. 
godine. 

Po Finansijskom izveštaju za 2009. godinu Agencija je ostvarila gubitak u visini 
od  5.372.494  dinara  i  isti  je  pokriven  iz  neraspoređene  dobiti  iz  ranijeg  perioda. 
Procenjujemo  da  će  po  Finansijkom  izveštaju  za  2010.  godinu  Agencija  poslovati  sa 
dobitkom od oko 500.000 dinara. 

Tekući rashodi 

512  Ostali utrošeni mater ijal (režije), Finansijskim planom je na ovoj poziciji 
predviđeno  2.000.000  dinara.  Ovaj  iznos  dobijen  je  na  osnovu  količina  materijala 
(kancelarijskog materijala, materijala  za  domaćinstvo, materijala  za  polaganje  stručnog 
ispita  za  stečajne  upravnike,  stručne  literature  i  drugo)  koje  treba  nabaviti  u  narednoj 
godini i njihovih prosečnih cena. 

513    gor ivo  i  energiju  Planiramo  da  ovi  troškovi  iznose  1.050.000  dinara. 
Posedujemo dva vozila za potrebe Agencije i  terenskog  nadzora supervizora , odnosno , 
obilaska stečajnih upravnika. 

520    tr oškovi  zarada  i  naknada  zarada  iznose  46.652.000  dinara  i 
predstavljaju  formirana  sredstva  za  28  zaposlenih  radnika.  U  2010.  godini  ukupne 
planirane  zarade  za 33  zaposlena  (32  stalno  zaposlenih  i  direktor zaposlen na određeno 
vreme)  su  iznosile  56.982.850  dinara,  međutim  taj  iznos  nije  ostvaren  i  postignuta  je 
ušteda  od  oko  9%,  odnosno  utrošeno  je  51.611.699  dinara.  Shodno  Odluci  Vlade 
Republike  Srbije  od  16.09.2010.  godine  o  izmeni  Odluke  o  maksimalnom  broju 
zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno 
socijalno osiguranje, Agenciji je određen maksimalan broj stalno zaposlenih 27 tako da je 
petoro  zaposlenih  proglašeno  tehnološkim  viškom  kojima  31.12.2010.  godine  prestaje 
radni odnos u Agenciji. Planirajući troškove za zarade u 2011. godini procenjeni  iznos za 
ove namene  iz 2010. godine  je  umanjen  za ukupne godišnje zarade petoro  ljudi koji  su 
proglašeni  tehnološkim  viškom,  a  potom uvećan  za procenat  dozvoljenog odmrzavanja 
zarada u javnom sektoru datih u Memorandumu o ekonomskoj politici za 2011. godinu i 
Zakonu o budžetu za 2011. godinu. Usled promene strukture školske spreme u ukupnom 
broju zaposlenih, odnosno većeg učešća visoke stručne spreme u predhodnoj godini, kao i 
usklađivanja zarada sa gore navedenim preporukama, prosečna zarada po radniku neće se 
povećati i ostaće približno  138.000  dinara u bruto iznosu u 2011. godini. Raspon zarada 
u 2011. godini iznosiće od 53.700 dinara bruto na mesečnom nivou za radno mesto kafe 
kuvarica do 282.490 dinara bruto za radno mesto direktora Agencije dok je 2010. godine 
raspon zarada bio od 47.662 dinara bruto do 259.200 dinara bruto. ( Tabele 1, 2, 4 i 5). Iz 
napred navedenog sledi da će Agencija u 2011. godini imati 27 zaposlenih na neodređeno 
vreme i direktor koji sa Agencijom ima zaključen Ugovor o radu na određeno vreme dok 
traje  funkcija  na  koju  ga  je  imenovala  Vlada.  Po  strukturi  školske  spreme  zaposlenih, 
planirano je da buda 14 sa v s s, 3 sa  všs, 8 sa s s s, 1 vkv i 1 nk.
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522    Troškovi  naknada  po  ugovoru  o  delu  gde  podrazumevamo  usluge 
prevođenja,  daktilo  ispomoć  kod  ispita,  angažovanje  predstavnika  za  medije  iznose 
2.000.000  dinara.  Potpisan  je  Ugovor  o  delu  za  PR  poslove  u  visini  1.570.000  bruto. 
Novim  Zakonom  o  stečaju  i  Zakonom  o  Agenciji  za  licenciranje  stečajnih  upravnika, 
podrazumeva se obaveza Agencije da transparentno i kvalitetno informiše javnost o svom 
radu kako putem sajta , tako i putem raznih konferencija za štampu i medijskih nastupa. S 
obzirom da u Pravilniku o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mesta nemamo 
predviđeno radno mesto za odnose sa javnošću, bili smo prinuđeni da sklopimo Ugovor o 
delu  sa osobom koja će na adekvatan način prezentirati  javnosti naše  aktivnosti.Takođe 
imamo  potrebu  za  Ugovorima  o  delu  u  slučajevima  angažovanja  instruktora  za  ERS 
obuku.  Iz  navedenih  razloga ovi  troškovi planirani su 9% više  od procenjenih  za 2010. 
godinu. 

523   tr oškovi  naknada po autorskim ugovor ima (stručnih  tumačenja propisa, 
učešća u izradi stečajnog informatora) za koje je  opredeljeno 500.000 dinara i ovaj iznos 
je manji od planiranog u predhodnoj godini za 50%. 

524    tr oškovi  naknada  po  ugovor ima  o  pr ivremenim  i  povremenim 
poslovima  iznose  700.000  dinara  iz  razloga  već  navedenih  oko  opsluživanja  ERS 
sistema  i  poslova  preuzetih  od  USAIDa.  Ovi  poslovi  zahtevaju  angažovanje  lica 
različitih stručnih i  tehničko tehnoloških profila , kakve mi nemamo u radnom odnosu u 
Agenciji i ti poslovi su periodičnog karaktera što je za 23% manje od planiranih u 2010. 
godini. 

525    tr oškovi  naknada  fizičkim  licima  po  osnovu  ostvarenih  ugovora 
(komisija  za  polaganje  stručnog  ispita  za  stečajne  upravnike  i  disciplinsko  veće)  će 
iznositi  1.500.000 dinara. 

526    Naknada  članovima  Upravnog  odbora  u  2011.  godini,  planirana  je  u 
visini 3.619.860 dinara bruto, odnosno, shodno Zaključku Vlade Republike Srbije 05 broj 
:  1204780/2008  od  06.11.2008.  godine,  predsednik  Upravnog  odbora  54.627  dinara 
mesečno neto, a članovi po 36.418 dinara neto. U 2010. godini neto naknada predsednika 
Upravnog odbora u proseku je iznosila 50.450 dinara, dok su članovi Upravnog odbora u 
proseku imali neto naknade u iznosu 33.600dinara. (Tabela 3, 3a i 7). 

529    ostali  lični  r ashodi  i  naknade  iznose  7.870.000  dinara,  odnosno  na 
približnom nivou na kojem procenjujemo da će biti ostvareni u 2010. godini, a isti su niži 
od  planiranih  u  2010.  godini  za  14%  (Tabela  7). Programom  rada Agencije  za  2011. 
godinu predviđena  je  aktivna saradnja sa Trgovinskim  sudovima, udruženjima stečajnih 
upravnika  i  terenska  kontrola  rada  stečajnih  upravnika.  Takođe,  ističemo  aktivniju 
saradnju  sa USAIDom, GTZom  i  drugim  nevladinim  i međunardnim  organizacijama. 
Učešće na godišnjem kongresu  INSOL Europe u Veneciji, Republika  Italija  , Kongresu 
odbora  pristupajućih  zemalja  INSOLa  u  Talinu,  Estonija,  godišnja  regionalna 
konferencija INSOL international , godišnja skupština IAIR, savetovanjima u organizaciji 
IAIRa, sajmovima preduzetnika, postavlja se  kao  imperativ za našu Agenciju. Time se 
stečena  znanja  i  iskustva  iz  oblasti  stečajne  problematike  implementiraju  na  najbolji
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mogući  način  u  domaćim  uslovima.  Takođe  imamo  stalnog  člana  u  Savetu  INSOL 
EUROPE koji će prisustvovati sednicama tog tela. Očekujemo, da će zaposleni u sektor 
nadzora,  u  saradnji  sa  Evropskom  bankom  za  rekonstrukciju  i  razvoj  i  USAIDom, 
boraviti  na  određenim  studijskim  putovanjima.  Sve  ove  aktivnosti  podrazumevaju 
izdatke  za  prevoz,  hotelski  smeštaj  i  dnevnice  na  službenom  putu  u  iznosu  2.700.000 
dinara.  Za  prevoz,  smeštaj  i  ishranu  lica  koja  nisu  zaposlena  u  ALSU,  a  njihovo 
prisustvo  i boravak na  istim  je  u  interesu Agencije  ( predavači, instruktori  ), opredelili 
smo 1.800.000 dinara.  Naknade troškova zaposlenih za prevoz na posao i sa posla iznosi 
1.100.000 dinara. Za pomoć radnicima i porodici predvideli smo 500.000 dinara. Davanja 
deci  zaposlenih  povodom  Nove  godine  (  paketići  )  su  takođe  na  ovoj  poziciji.  Akti 
kojima se regulišu prava na isplate po navedenim osnovama su Zakon o radu (Sl. Glasnik 
RS br.24/05, 61/05,54/09), Uredba o naknadi troškova i odpremnina državnih službenika 
i  nameštenika  (Sl.  Glasnik  RS  br.  86/07),  Opšti  kolektivni  ugovor,  Pravilnik  o  radu 
Agencije i drugi. 

531    troškovi  transpor tnih  usluga  (  internet,  troškovi  otvaranja  i  održavanja 
emajl  adresa  za  400  stečajnih  upravnika  sa  kojima  moramo  biti  u  redovnom  kontaktu 
zbog  slanja  ekonomsko  finansijskih  izveštaja,  telefoni,  mobilni  telefoni,  taksi  i  dr.) 
predviđeni su  u iznosu 2.990.000 dinara. Razlog planiranja troškova na ovom nivou leži 
u činjenici da smo preuzeli  obavezu plaćanja troškova interneta velikog protoka ( hosting 
ERS/RMBS  system  projekta  BES  ),  koji  će  iznositi  preko  2.000.000  dinara,  a  sve  u 
sklopu  projekta USAIDa povezivanja Trgovinskih  sudova,  stečajnih  upravnika,  raznih 
republičkih agencija u jedinstveni informacioni sistem. 

532    tr oškovi  usluga  održavanja  Zbog  uručenog  otkaza  od  strane  Fonda  za 
razvoj Republike Srbije, koji je od pre dve  godine postao korisnik zgrade u kojoj su se 
nalazile  naše  poslovne  prostorije,  bili  smo  prinuđeni  da  sklopimo  Ugovor  o  zakupu 
poslovnih prostorija sa „ Centrotekstilom“. S obzirom da su prostorije u tuđem vlasništvu 
i da su u dogovoru sa zakupodavcem renovirane i dovedene u pristojno stanje, opredelili 
smo  1.000.000  dinara  za  održavanje  prvenstveno  računarske  opreme,  vozila  i  dr.,  a 
navedeni iznos je 33% manji od predviđenog Finansijskim planom za 2010. godinu. 

533  zakup poslovnog prostora Nadležno Ministarstvo ekonomije i regionalnog 
razvoja  i  Direkcija  za  imovinu  nisu  uspeli  da  nam  nađu  adekvatan  poslovni  prostor  u 
vlasništvu države u koji bi se uselili, čime bi se na trajan način, nakon četiri puta menjane 
lokacije  od osnivanja,  rešilo  pitanje  poslovnog prostora Agencije. Do konačnog  rešenja 
prinuđeni  smo  da  za  2011.  godinu planiramo  sredstva  za  zakup  poslovnog prostora  u 
Beogradu,  kao  i  pripadajućih  režijskih  troškova  (struje,  vode,  grejanja,  obezbeđenja...) 
koji će biti plaćani u okviru zakupnine, u visini 13.300.000 dinara. 

Na 535  tr oškove  reklame  i propagande odvojiće se 400.000  dinara što  je za 
71% manje nego predhodne godine za ove namene. Posebno ističemo štampanje stečajnih 
informatora i brošura koje se dele besplatno stečajnim upravnicima, a koji će istima biti 
od  izuzetne  koristi  u  obavljanju  svoje  delatnosti.  Takođe,  učešće  na  sajmovima,  gde 
naglašavamo naše učešće na tradicionalnom sajmu preduzetništva „ Biznis baza“, zahteva
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izradu propagandnog materijala, publikacija, prospekata i plakata koji su neophodni da bi 
se Agencija i oblast kojom se bavi prezentirali  na kvalitetan način. 

540    troškovi  amortizacije  planiramo  da  iznose  3.400.000  dinara,što  je  na 
nivou  planiranih  troškova  amortizacije  u  predhodnoj  godini  usled  nabavke  i  donacije 
prvenstveno računarske opreme. 

550    troškovi  neproizvodinih usluga  će  iznositi  10.679.000 dinara,  što  je 22% 
više  od  troškova  planiranih  za  ove  namene  u  2010.  godini.  Usluge  u  vidu  stručnog 
obrazovanja  zaposlenih  planiramo  da  iznose  2.111.140  dinara,  gde  posebno  ističemo 
informatičku  obuku,  razne  stručne  obuke  zaposlenih,  stručnu  literaturu,  kotizaciju  za 
seminare itd. 

Programom  rada  Agencije  predviđeno  je  organizovanje  tradicionalnog 
savetovanja za stečajne upravnike sa praktičnom obukom i organizovanim radionicima i 
sekcijama.  Na istim će se obrađivati konkretna pitanja iz stečajne problematike (mesečni 
izveštaji, EFIobrasci, upotreba ERS sistema i dr.) za čije potrebe je planirano 1.000.000 
dinara.  Savetovanje  će  se  organizovati  u  saradnji  sa  nadležnim  Ministarstvom, 
Agencijom  za  privatizaciju  –  Centar  za  stečaj,  Agencijom  za  privredne  registre  itd. 
Takođe  smo  u  prilici  da  krajem  godine  organizujemo  Međunarodnu  konferenciju  o 
položaju stečajnog upravnika u okviru međunarodnog stečajnog prava, s obzirom da smo 
u punopravnom članstvu IAIRa, a naš predstavnik je u Izvršnom odboru te organizacije. 
U  ovoj  grupi  troškova  uračunali  smo  i  proširenje  poslovnog  softvera  za  analitičku 
evidenciju  svih  podataka  vezanih  za  stečaj  i  licencirane  stečajne  upravnike,  kao  i 
nadogradnja  postojećeg  za  potrebe  supervizije.  Održavanje  ERS  sistema  koji  je  u 
septembru mesecu predat na korišćenje Agenciji od strane USAIDa, koji čini objedinjen 
sistem elektronskog izveštavanja o  toku  i  svim  fazama  stečajnog postupka, predstavlja 
značajan  trošak  od  oko  3.000.000  dinara  koji  Agencija  nije  imala  do  ove  godine. 
Održavanje  portala  Agencije,  koji  smo  izradili  u  2010.  godini  je  ,  takođe  novi  trošak, 
zatim  licence, antivirus programi itd.  planiramo da iznose  oko 2.718.500 dinara, usluge 
čišćenja prostorija 1.200.000 dinara, medija kliping 250.000 dinara  itd. 

551    troškovi  reprezentacije  planirani  su  na  nivou  od  750.000  dinara  i 
planirani  su  za  50%  manje  u  odnosu  na  ostvarene  u  predhodnoj  godini.  Ovde  su 
uključeni  troškovi  održavanja  koktela  za  sve  licencirane  stečajne  upravnike  u  Srbiji  i 
sudije  trgovinskih  sudova,  proslava  povodom  dana  Agencije  i  prijem  u  Palati  Srbija 
povodom dodela licenci, pokloni zvaničnicima i međunarodnim institucijama i usluge za 
goste Agencije. 

554    članar ine  međunarodnim  organizacijama  Kao  redovan  član 
Međunardnog udruženja stečajnih  regulatora IAIRa, međunarodnog udruženja stečajnih 
upravnika INSOL i dr, u obavezi smo da za potrebe članarine istima opredelimo 370.140 
dinara. 

579    izdaci  za  humanitarne,  kulturne  i  zdrastveno  obrazovne  delatnosti  U 
ove  svrhe  smo predvideli 500.000 dinara. Agencija  je  u predhodnoj  godini u  ove  svrhe 
izdvojila određena sredstva i upla  tila  na  račun  Skupštine  opštine  Kraljevo,  radi
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saniranja posledica zemljotresa u  tom kraju. I u  2011. godini Agencija će odgovoriti na 
molbe  humanitarnog karaktera u meri kojom raspolažemo. 

Izdaci za nabavku opreme 

Prema  odlukama  Upravnog  odbora  nabavku  opreme  u  vidu  kancelarijskog 
nameštaja i računara, ćemo finansirati iz tekuće amortizacije. 

Dobitak 

Iz napred navedenog planiramo da će Agencija za licenciranje stečajnih upravnika 
u finansijskom poslovanju u 2011. godini ostvariti dobitak u iznosu od 1.454.955  dinara, 
a  u  skladu  sa  Zakonom  o  Javnim  agencijama  ,  Zakonom  o  Agenciji  za  licenciranje 
stečajnih  upravnika,  kao  i  ostalim  aktima  Vlade  Republike  Srbije,  Upravni  odbor 
Agencije će odlučiti o  načinu raspodele istog i dostaviti osnivaču na saglasnost. 

Predsednik Upravnog odbora 

Nenad Ilić
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