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НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА  

 

Члан 1. 

У Закону о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник 

РС“, бр. 84/04 и 104/09), после члана 2. додају се наслов изнад члана и члан 2а који гласе:  

 

„Подручне унутрашње јединице Агенције 

 

Члан 2а 

Агенција има подручну унутрашњу јединицу у седишту органа аутономне 

покрајине, а може образовати подручне унутрашње јединице и у другим местима ван свог 

седишта, у складу са статутом и актом о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места.“  

 

Члан 2. 

У члану 3. став 1. тачка 5), тачка на крају замењује се тачком запетом. 

После тачке 5) додаје се тачка 6) која гласи: 

„6) пoслoвe стeчajнoг упрaвникa, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje стeчaj.“ 

У ставу 3. речи: „из става 1. тач. 1), 2) и 4)” замењују се речима: „из става 1. тач. 1), 

2), 4) и 6)”.  

После става 3. додаје се став 4. који гласи: 

„Послове стечајног управника Агенција обавља у стечајним поступцима који се 

спроводе нaд прaвним лицима кojа су са вeћинским јавним или друштвеним капиталом, 

као и у поступцима када се током поступка стечаја промени власничка структура 

стечајног дужника тако да стечајни дужник постане правно лице са већинским јавним 

капиталом, у складу са законом којим се уређује стечај.” 

       

 

Члан 3. 

 У члану 3ж став 2. после речи „смрти стечајног управника“ додају се речи „и 

одузимања лиценце у дисциплинском поступку који спроводи Дисциплинско веће“.  

 

 

Члан 4. 

  У члану 8. став 3. тачка 4) мења се и гласи: 

"4) усвaja гoдишњи извeштaj o рaду Aгeнциje;“. 

У тачки 6) после речи: „акте“ додаје се реч: „Агенције“. 

После тачке 6) додаје се тачка 6а) која гласи: 

„6а) дoнoси друге опште акте, у складу са законом“. 

 

 

Члан 5.  

У члану 10. после става 2. додаје се  став 3. који гласи :   
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„Директор:  

1) заступа и представља Агенцију; 

2) руководи Агенцијом и организује пословање Агенције; 

3) предлаже и организује припрему аката које доноси Управни одбор; 

4) извршава одлуке Управног одбора  и предузима мере за њихово спровођење;  

5) стара се о законитости рада и одговара за законитост рада  и  коришћење и 

располагање средствима Агенције;  

6) предлаже годишњи финансијски план;  

7) саставља годишњи извештај о пословању;  

8) доноси акте о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;  

9) доноси решења у поступку вршења стручног надзора над радом лиценцираних 

стечајних управника у случајевима предвиђеним законом; 

10) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.  

 

Члан 6. 

Даном ступања на снагу овог закона Агенција преузима од Агенције за 

приватизацију сва  права и обавезе, предмете, опрему, средства за рад, архиву, који су у 

функцији обављања послова утврђених овим законом, као и потребан број запослених. 

Даном ступања на снагу овог закона, новчана средства са подрачуна Агенције за 

приватизацију, која су остварена по основу обављања послова стечајног управника у 

складу са законом којим се уређује стечај, преносе се на рачун Агенције. 

 

 

Члан 7. 

Општи акти Агенције ускладиће се са одредбама овог закона у року од шест  

месеци од дана његовог ступања на снагу. 

 

Члан 8. 

Стечајни поступци у којима је Агенција за приватизацију именована за стечајног 

управника, а који су започети до дана ступања на снагу овог закона, наставиће се у складу 

са одредбама овог закона.  

 

Члан 9. 

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе члана 6. став 4. тачка 

2) и члана 11д став 2. Закона о Агенцији за приватизацију („Службени гласник РС“, бр. 

38/01, 135/04, 30/10 и 115/14). 

 

 

Члан 10. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“.   

 


