УПРАВНИ ОДБОР
(именује влада РС пет чланова на мандат од
пет година)
ДИСЦИПЛИНСКО ВЕЋЕ
(именује УО пет чланова - три члана ван
АЛСУ)

ИСПИТНА КОМИСИЈА
(именује директор уз сагласност министра
пет чланова на мандат од две године)
ДИРЕКТОР

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
Помоћник директора за
развој и унапређење
пословања Агенције
Сарадник за статистичку
обраду података
САМОСТАЛНИ
ИЗВРШИЛАЦ
Интерни ревизор

ЦЕНТАР ЗА
КООРДИНАЦИЈУ СА
МИНИСТАРСТВОМ
НАДЛЕЖНИМ ЗА
ПОСЛОВЕ СТЕЧАЈА

Директор Центра за
координацију са
министарством
надлежним за послове
стечаја
Помоћник директора
за координацију са
министарством
надлежним за послове
стечаја
Саветник за правне
послове са
министарством
надлежним за послове
стечаја
Саветник за послове са
министарством
надлежним за послове
стечаја
Помоћник руководиоца
пројекта

ЦЕНТАР ЗА
КООРДИНАЦИЈУ И
КОНТРОЛУ РАДА
УНУТРАШЊИХ
ОРГАНИЗАЦИОНИХ
ЈЕДИНИЦА И ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ
Директор Центра за
координацију и контролу
рада унутрашњих
организационих јединица
и правне послове

ЦЕНТАР ЗА ОПШТЕ
ПОСЛОВЕ И ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ

ЦЕНТАР ЗА
ФИНАНСИЈЕ

Директор Центра за
стечај

Директор Центра
за надзор и развој
професије

Директор Центра за
опште послове и људске
ресурсе

Директор Центра за
финансије

Помоћник директора
Центра за стечај

Супервизор

Вођа пројектног тима

Саветник за правне
послове у надзору

Правни саветник
ОДЕЉЕЊЕ ЗА
КООРДИНАЦИЈУ И
КОНТРОЛУ РАДА
УНУТРАШЊИХ
ОРГАНИЗАЦИОНИХ
ЈЕДИНИЦА
Руководилац Одељења за
координацију и контролу
рада унутрашњих
организационих јединица

Саветник за послове
координације и контролу
рада унутрашњих
организационих јединица

Сарадник за статистичку
обраду података
Референт

ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ

ЦЕНТАР ЗА НАДЗОР И
РАЗВОЈ ПРОФЕСИЈЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ
Руководилац Одељења за
правне послове
Саветник за правне
послове

Саветник за развој
професије

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ
ПОСЛОВЕ
Руководилац Одељења
за опште послове

Руководилац пројекта за
стечај (виши)

Сарадник супервизора

Саветник за опште
послове

Руководилац пројекта за
стечај

Сарадник за статистичку
обраду података

Сарадник за опште
послове

Помоћник руководиоца
пројекта за стечај

Референт за опште
послове

Самостални стручни
сарадник

Референт

Сарадник за послове
стечаја

Кафе куварица

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА
ЗА СТЕЧАЈ У
НОВОМ САДУ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
Руководилац Одељења
за људске ресурсе

Руководилац Подручне
јединице
за стечај у Новом Саду

Саветник за људске
ресурсе

Правни саветник

Сарадник за људске
ресурсе

Руководилац пројекта за
стечај (виши)
Помоћник руководиоца
пројекта за стечај
Сарадник за послове
стечаја

ОДЕЉЕЊЕ ПИСАРНИЦЕ
И АРХИВЕ
Руководилац Одељења
писарнице и архиве
Референт за
административне послове
Референт писарнице
Архиватор
Радник на експедицији
поште

Помоћник директора
Центра за финансије
Саветник за послове
финансија
Књиговођа - контиста

СЛУЖБА ЗА
ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ И
КОМУНИКАЦИЈЕ
Помоћник директора за
информационе
технологије и
комуникације
Руководилац за
информационе
технологије и
комуникације

Сарадник за праћење
обавеза и плаћања и
обрачун зарада

Руководилац пројекта за
развој система и мреже
(виши)

Сарадник за праћење
обавеза и плаћања и
извештавања у поступку
стечаја

Руководилац пројекта за
развој апликативног
софтвера и базе података
(виши)
Виши сарадник за
информационе
технологије
Виши сарадник за
послове комуникације

