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УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА 

СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА 
 

Питање: 

 

Који су услови за издавање лиценце за обављање послова стечајног управника? 

 

Одговор: 

 

Стечајни управник може бити само лице које поседује лиценцу за обављање послова 

стечајног управника. Лиценца се издаје лицу које испуњава следеће услове: 

1) да је држављанин Републике Србије; 

2) да има пословну способност; 

3) да има стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске 

академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије), односно у основном трајању од најмање четири године; 

4) да има три године радног искуства са високом стручном спремом или три године 

радног искуства на спровођењу стечајних поступака; 

5) да има положен стручни испит за добијање лиценце; 

6) да је достојно поверења за обављање послова стечајног управника. 

Лиценцу за обављање послова стечајног управника издаје организација надлежна за 

вођење именика стечајних управника. 

Лиценца за обављање послова стечајног управника не  може се издати лицу против 

кога је по службеној дужности покренут кривични поступак, односно које је правноснажно 

осуђено за кривично дело против привреде, против правног саобраћаја, против службене 

дужност, као и за дело за које је запрећена казна преко пет година затвора или за дело које 

га чини недостојним за обављање послова стечајног управника или лицу које је у притвору 

– за време трајања притвора. Сматра се да није достојно поверења за обављања послова 

стечајног управника лице из чијег се понашања у обављању раније професионалне 

делатности или неких других поступака може закључаити да неће савесно обављати 

послове стечајног управника и чувати углед ове професије. Достојност поверења за 

обављање послова стечајног управника утврђује се нарочито у складу с кодексом етике 

стечајних управника. У случају да нису испуњени наведени услови за издавање лиценце за 

обављање послова стечајног управника, организација надлежна за вођење именика 

стечајних управника доноси решење о одбијању захтева за издавање лиценце. 

Решење о издавању лиценце за обављање послова стечајног управника и решење о 

томе да нису испуњени услови за издавање лиценце коначна су и против њих се може 

водити управни спор. Лиценца важи три године од дана издавања. 

Лиценца за обављање послова стечајног управника може се обновити. Програм и начин 

поалгања стручног испита, као и начин издавања и обнављања лиценце, ближе прописује 

министар надлежан за послове стечаја. 

 

 


