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НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

БЕОГРАД 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 30. 

јуна 2005. године утврдила је ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА, који вам 

на основу члана 131а. Пословника Народне скупштине Републике Србије 

достављамо на даљи поступак. 

Поводом утврђеног Предлога закона, Скупштина Аутономне 

Покрајине Војводине одредила је за представника Бојана Костреша, 

председника Скупштине АП Војводине. 

Прилог: Предлог закона 
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ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА 

Члан 1. 

у Закону о Агенцији за лиценцирање стечајних управника ("Службени 

гласник РС", број 84/2004.), после члана 2. додаје се нови члан 2а. који 
гласи: 

"Члан 2а. 

Агенција има организациону јединицу у месту седишта органа 

територијалне аутономије, а може имати организационе јединице и у другим 

местима." 

Члан 2. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику Републике Србије". 



Образложење 

Уставни основ 

Уставно-правни основ за доношење закона садржан је у одредби 

члана 73. тачка 2. Устава Републике Србије по коме Народна Скупштина 
доноси законе. 

Уставно-правни основ за предлагање Закона о изменама и допунама 

Закона о агенцији за лиценцирање стечајних управника садржан је у члану 

80. став 2. Устава Републике Србије, којим је утврђено да право предлагања 
закона, других прописа и општих аката имају Влада, сваки народни 
посланик, скупштина аутономне покрајине или најмање 15.000 бирача. 

Чланом 21. тачка 9. Статута АП Војводине ("Службени лист АПВ", број 
17/91) прописано је да Скупштина АП Војводине предлаже законе, друге 
прописе и опште акте које доноси Народна скупштина, док је у члану 159. 
Пословника Скупштине АП Војводине ("Службени лист АПВ", бр. 23/02. и 

30/04.) предвиђено да предлог да Скупштина АП Војводине буде предлагач 
републичког закона, са текстом за предлог закона, може да поднесе 

Извршно веће, посланик, надлежни одбор и посланичка група. 

Разлози за доношење закона и објашњење основних 
правних института и појединачних решења 

Законом о Агенцији за лиценцирање стечајних управника ("Службени 
гласник РС", бр. 84/2004.) основана је Агенција за лиценцирање стечајних 
управника која има својство правног лица са правима, обавезама и 
одговорностима утврђеним законом, са седиштем у Београду. Чланом 3. 
Закона утврђени су послови које агенција обавља: 

- издаје, обнавља и одузима лиценцу за обављање послова стечајног 

управника, у складу са Законом; 

- организује и спроводи стручни испит за стечајног управника; 

- води именик стечајних управника .... итд. 
За обављање послова из своје надлежности Агенција може ангажовати 

домаћа или страна, правна или физичка лица. 
Такође, чланом 6. Закона о Агенцији за приватизацију ("Службени 

гласник РС", број 38/2001. и 135/2004.) предвиђено је да Агенција за 
приватизацију поред послова промоције, иницирања, спровођења и 

контроле поступка приватизације обавља и послове стечајног управника, у 

складу са Законом којим се уређује стечајни поступак. Како је седиште 
Агенције у Београду а има и организациону јединицу у месту седишта органа 

територијалне аутономије, а може имати организационе јединице и у другим 

местима, Одбор за приватизацију иницирао је поступак оснивања и 

организационе јединице за лиценцирање стечајних управника у Новом Саду. 

На основу извршен их консултација између покрајинских органа, аналогно 
организацији Агенције за приватизацију, оправдан је интерес грађана да се 

за територију аутономне покрајине организује организациона јединица за 

лиценцирање стечајних управника са седиштем у Новом Саду а у циљу 

бржег и ефикаснијег спровођења стечајног поступка над предузећима са 

територије АП Војводине. 
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3АКОН 

О АГЕНЦИЈИ 3А ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА 

("Службени гласник РС", бр.84/2004.) 

Преглед одредаба 3акона које се односе 

на измену и допуну 3акона 

Оснивање 

Члан 1. 

Овим законом оснива се Агенција за лиценцирање стечајних 
управника су даљем тексту: Агенција). 

Статус Агенције 

Члан 2. 

Агенција има својство правног лица са правима, обавезама и 

одговорностима утврђеним законом. 

Агенција послује у складу са прописима о јавним службама. 

Седиште Агенције је у Београду. 

Агенција има рачун. 

Члан З. 

Агенција обавља следеће послове: 
1) издаје, обнавља и одузима лиценцу за обављање послова стечајног 

управника, у складу са законом; 

2) организује и спроводи стручни испит за стечајног управника; 

3) води именик стечајних управника; 

4) врши надзор над радом и прати развој професије стечајног управника; 

5) прати примену прописа којима се уређује стечајни поступак; 

6) прикупља и обрађује статистичке и друге податке од значаја за 

спровођење стечајног поступка; 

7) предлаже националне стандарде за управљање стечајном масом и 

кодекс етике, који се доносе у складу са законом којим се уређује 

стечајни поступак; 

8) обавља и друге послове, у складу са законом и статутом. 

Послове из став 1. тач. 1. и 4. овог члана Агенција обавља као поверене 
послове. 



Процена потребних средстава 

За спровођење овог Закона није потребно обезбедити посебна 
финансијска средства у буџету Републике Србије, поред већ предвиђених 
средстава. 


