
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

 

I. Уставни основ 

 

 Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Законa о 

Агенцији за лиценцирање стечајних управника садржан је у члану 97. тачка 6. 

Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број 89/06), којим се 

утврђује да Република Србија, између осталог, уређује и систем обављања 

појединих привредних и других делатности. 

 

II. Разлози за доношење 

 

 Разлози због којих се предлаже доношење Закона о изменама и допунама 

Законa о Агенцији за лиценцирање стечајних управника огледају се у 

неопходности спровођења реформе у области стечајног система у Србији у 

погледу управљања стечајним поступцима, како би се унапредио поступак 

упраљања стечајним поступцима, обезбедило адекватно праћење стања у 

области стечаја, већа транспарентност података, јединствена база података, 

уједначила пракса, унапредила контрола продаје и обезбедио бољи надзор над 

радом стечајних управника. 

 Иако Закон о стечају („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011, 71/2012 – 

одлука УС и 83/2014) на јединствен начин уређује поступак стечаја за све 

привредне субјекте, исти ипак прави разлику између стечајних поступака који 

се спроводе над правним лицем у приватној својини и поступцима који се 

спроводе над државним односно друштвеним предузећима у погледу тога ко 

води послове, односно ко заступа стечајног дужника у поступку стечаја. 

 Разлика се огледа у томе што правно лице у приватној својини заступају 

активни лиценцирани стечајни управници по систему случајног одабира, над 

чијим радом Агенција за лиценцирање стечајних управника (у даљем тексту: 

АЛСУ) врши надзор, док поступак стечаја над правним лицима са већинским 

јавним или друштвеним капиталом спроводи Агенција за приватизацију која 

том приликом може ангажовати и трећа лица независно од тога да ли су 

стечајни управници.  

 Овакво законско решење довело је до формирања две одвојене 

институције у систему управљања стечјним поступцима, што је резултирало 

тиме да не постоји јединствен систем праћења односно управљања поступцима 

стечаја у Републици Србији, без обзира на то у чијем власништву се правно 

лице налази. Такође, ово је довело и до неуједначене праксе у поступањима а 

неретко долази и до забуне код поверилаца у погледу тога коме и на који начин 

могу да се обрате у стечајним поступцима.  

 Закон о Агенцији за лиценцирање стечаних управника („Службени 

гласник РС“, број 84/04) (у даљем тексту: Закон о АЛСУ) донет је на основу 
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члана 14. Закона о стечајном поступку којим је прописано оснивање АЛСУ, као 

и то да ће АЛСУ издавати и одузимати лиценце и вршити надзор над радом 

стечајних управника. Са друге стране, Агенција за приватизацију однована је 

2001. година и иста поред спровођења процеса приватизације у Србији, у складу 

са Законом о приватизацији („Службени гласник РС“, број 83/2014 и 46/2015), 

обавља и послове стечајног управника у складу са Законом о стечају 

(„Службени гласник РС“, бр. број 104/2009 и 99/2011). Наиме, у оквиру 

Агенције за приватизацију, формиран је Центар за стечај који обавља послове 

стечајног управника у поступцима спровођења стечаја над правним лицем које 

је са већинским јавним или друштвеним капиталом, продаје вишка преостале 

имовине након закључења стечајног поступка и друге послове одређене 

законима којима се уређује стечајни поступак и приватизација и статутом 

Агенције за приватизацију. 

 Оснивање АЛСУ значајно је утицало, пре свега, на развој професије 

стечајних управника, с обзиром на то да иста уназад десет година врши надзор 

над радом лиценцираних стечајних управника. Наиме, континуирано организује 

стручне семинаре и курсеве (који, између осталог, обухватају и информисање 

учесника о насталим и актуелним изменама прописа, те начину спровођења 

истих), који у значајној мери доприносе едукацији стечајних управника која је 

неопходна за адекватно вођење стечајних поступака. 

 Такође, у циљу модернизације стечајног система, АЛСУ је током 2009. 

године, увела коришћење новог информационог система (Electronic Reporting 

System)– за стечајне управнике којим је омогућено аутоматизовано вођење 

стечајних предмета који генеришу све извештаје прописане законом, као 

обавезан начин извештавања АЛСУ, што знатно утиче на квалитет праћења 

стечајних поступака у Републици Србији. Захваљујући томе, данас АЛСУ 

поседује квалитетну базу података о стечајним поступцима (отвореним, 

активним, закљученим, обустављеним), податке о времену трајања поступака, 

податке о стечајним управницима, огласе о продајама и друге податке од значаја 

за поступке стечаја. Поред тога што благовремено прикупља и ажурира све 

податке, исти су у потпуности транспарентни тако да повериоци и друге 

заинтересоване стране у сваком моменту могу приступити овим подацима 

путем сајта АЛСУ. 

На овај начин, успостављен је нов и ефикасан и транспарентан систем 

вођења стечајних поступака, што је довело до уједначавања праксе стечајних 

управника, аутоматизовања већине административних радњи неопходних у 

вођењу стечајних поступака, те брже и ефикасније контроле спровођења 

стечајних поступака.  

 Са друге стране, када је реч о раду Агенције за приватизацију, систем 

рада се у значајној мери разликује од начина рада АЛСУ и праћења стања у 

области спровођења стечајних поступака. Иста не поседује развијену базу 

података као АЛСУ, не води кумулативно податке о одређеним аспектима 

стечајног поступка над правним лицима са већинским јавним или друштвеним 

капиталом док се постојећи подаци не ажурирају благовремено, због чега врло 
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често не може сагледати реална слика о томе да ли је и у којој фази поступак 

стечаја над одређеним субјектом. Када је реч о извештајима и информацијама 

који су од значаја за повериоце и заинтересована лица, исти нису транспарентни 

јер нису доступни на сајту Агенције за приватизацију, те повериоци врло често 

морају да се обраћају суду како би дошли до тражених података. 

 Имајући у виду све наведено, чињеницу да је спровођење стечајних 

поступака подељено између два различита имаоца јавних овлашћења, који свако 

у оквиру своје надлежности спроводи законска решења у области стечаја, затим 

потребу рационализације државне управе и фискалне консолидације у складу са 

усвојеним документима јавних политика од стране Владе Републике Србије, 

неопходност повећања ефикасности спровођења стечајних поступака над 

правним лицима са већинским јавним или друштвеним капиталом, неопходно је 

њихово повезивање односно преузимање дела надлежности Агенције за 

приватизацију у погледу обављања послова стечајног управника од стране 

АЛСУ. 

 У прилог томе говори и чињеница да АЛСУ врши надзор над радом 

стечајних управника у поступцима над привредним субјектима са приватним 

капиталом и да у великом броју случајева нема повратну информацију о томе 

како стечајни управници поступају у поступцима стечаја где су као трећа лица 

ангажовани од стране Агенције за приватизацију. Овакве информације су 

неопходне како би АЛСУ имала увид у право стање и евентуално предузела 

одређене мере према лицима које су се у тим поступцима показала као 

нестручна или несавесна.  

 Посебно треба нагласити чињеницу да је у стечајном поступку свим 

повериоцима неопходно обезбедити једнак третман и равноправан положај, што 

се поделом надлежности између две институције не постиже. Такође АЛСУ не 

само да несметано може да спроводи  стечајне поступке над правним лицима са 

већинским јавним или друштвеним капиталом, већ имајући у виду њену 

ефикасност ипозитивне резултате досадашњег рада, иста може значајно да 

допринесе унапређењу стечајног поступка на тај начин што ће своје искуство, 

капацитете, конролу и стручност усмерити на унапређење рада стечајних 

управника у поступцима стечаја над правним лицима са већинским јавним или 

друштвеним капиталом. 

 

III. Објашњење основних правних института и појединачних решења  

  

Чланом 1.  Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Агенцији 

за лиценцирање стечајних управника (у даљем тексту: Нацрт закона) 

извршене су измене на тај начин што је предвиђено да АЛСУ 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. 
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 Разлог за измену састоји се у чињеници да Агенција за приватизацију 

има подручну унутрашњу јединицу у Новом Саду која обавља послове стечајног 

управника у поступцима спровођења стечаја над правним лицем које је са 

већинским јавним или друштвеним капиталом, а чије је седиште на територији 

АП Војводине. Како се изменама и допунама важећег закона врши пренос 

надлежности обављања послова стечајног управника у поступку стечаја над 

правним лицем са већинским јавним или друштвеним капиталом са Агенције за 

приватизацију на АЛСУ, то је било неопходно предвидети постојање подручних 

унутрашњих јединица и у оквиру АЛСУ.   

 Правни основ за образовање подручних унутрашњих јединица произлази 

из члана 5. став 2. Закона о јавним Агенцијама ( „Сл. гласник РС“, бр. 18/2005 и 

81/2005), којим је прописано да за остваривање сврхе јавне агенције на  

одређеној територији, јавна агенција може образовати подручне унутрашње 

јединице.  

 

 Чланом 2. Нацрта закона дефинисани су послови АЛСУ. Поред 

досадашњих послова, АЛСУ, у оквиру својих надлежности, врши и послове 

стечајног управника у складу са законом којим се уређује стечај.  

 Као што је већ истакнуто, иако Закон о стечају на јединствен начин 

уређује поступак стечаја за све привредне субјекте, исти  прави разлику између 

стечајева који се спроводе над правним лицем у приватној својини и 

стечајевима који се спроводе над државним односно друштвеним предузећима у 

погледу тога ко води послове, односно ко заступа стечајног дужника у поступку 

стечаја. Разлика се огледа у томе што правна лица у приватној својини заступају 

активни лиценцирани стечајни управници по систему случајног одабира, док 

поступак стечаја над правним лицима са већинским јавним или друштвеним 

капиталом спроводи Агенција за приватизацију, односно Центар за стечај у 

оквиру ове агенције, при чему је у обављању ових послова могуће ангажовати  

трећа лица „поверенике“ који обављају послове у име и за рачун Агенције за 

приватизацију.  

 На овај начин, иако Закон о стечају на јединствен начин уређује поступак 

стечаја, постојање две одвојене институције довело је до тога да не постоји 

јединствен систем праћења односно управљања поступцима стечаја у 

Републици Србији, независно од тога у чијем власништву се правно лице 

налази, што за последицу има неуједначену праксу у поступањима и постојање 

забуне код повериоца по питању тога коме и на који начин могу да се обрате у 

стечајним поступцима. 

 Како би се све ове негативне последице отклониле, неопходно је 

извршити пренос надлежности Агенције за приватизацију у погледу обављања 

послова стечајног управника на АЛСУ како би у оквиру једне агенције која 

располаже потребним капацитетима могло да се врши управљање стечајним 

поступцима. 

 

 Чланом 3. Нацрта закона поред прописаних случајева када директор 
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доноси решења  о брисању из именика стечајних управника дефинише се  још 

један случај брисања стечајног управника из именика који није био предвиђен 

законом а појављивао се у пракси.  

 

 Чланом 4. Нацрта закона дефинисана је надлежност управног одбора 

Агенције. 

           Законом је прописано да Управни одбор усваја извештај о пословању. У 

овом делу врши се  усклађивање са чланом 46. Закона о јавним агенцијама којим 

је прописано да Управи одбор јавне агенције усваја и подноси оснивачу 

годишњи извештај о раду. 

  Надлежност управног одбора проширена је на доношење других општих 

аката  кojи сe oднoсe нa oбaвљaњe функциje стечајног управника у стечајним 

поступцима који се спроводе нaд прaвним лицима 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, затим на доношење општих aката кojи сe oднoсe нa oбaвљaњe 

надзора над радом стечајних управника, доношење oпштих aката кojим сe 

утврђуje сaдржинa и нaчин вoђeњa eвидeнциja oд стрaнe АЛСУ. 

  Чланом 35. Закона о јавним агенцијама прописано је да јавна агенција 

врши и развојне и стручне и регулаторне послове одређене актом о оснивању 

јавне агенције сагласно посебном закону. Чланом 37. Закона о јавним 

агенцијама прописно је да се послови јавне агенције састоје у доношењу 

прописа за извршавање закона и других општих аката Народне скупштине и 

Владе. Имајући у виду наведене законске одредбе, прописано је да управни 

одбор доноси напред наведене опште акте. 

 

 Чланом 5. Нацрта закона дефинсана је надлежност директора Агенције 

која није била прописана Законом о Агенцији за лиценцирање стечајних 

управника.   

 

 Чланом 6. – 10.  Нацрта закона регулисане су прелазне и завршне одредбе. 

 Пре свега је прописано да даном ступања на снагу овог закона АЛСУ 

преузима од Агенције за приватизацију запослене, права и обавезе, предмете, 

опрему, средства за рад и архиву, за обављање послова утврђених овим законом, 

као и новчана средства која се налазе на подрачуну АЛСУ а која су остварена по 

основу обављања послова стечајног управника у складу са законом којим се 

уређује стечај. 

 

 Како даном ступања на снагу овог закона део надлежности Агенције за 

приватизацију прелази на АЛСУ, то је неопходно да пренос надлежности прати 

и преузимање запослених, права и обавеза, опреме односно свега што је 
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неопходно за несметан наставак обављања послова стечајног управника од 

стране АЛСУ.  

 

IV. Финансијска средства потребна за спровођење овог закона 

 

 За спровођење овог закона нису потребна додатна финансијска средства 

како из буџета, тако ни из других средстава. 

 АЛСУ даном ступања на снагу овог закона преузима од Агенције за 

приватизацију запослене, права и обавезе, предмете, опрему, средства за рад и 

архиву, за обављање послова утврђених овим законом, као и новчана средства 

која се налазе на подрачуну АЛСУ а која су остварена по основу обављања 

послова стечајног управника у складу са законом којим се уређује стечај, те 

стога неће бити додатних трошкова, ни потребе за додатним финансијским 

средствима за спровођење овог закона. 

 

  

 

 

 


