
                              

 

Агенција за лиценцирање стечајних управника 

 
Република Србија 

АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ 

СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА 

 

 

СТАТИСТИКА СТРУЧНОГ ИСПИТА 

 ЗА СТЕЧАЈНЕ УПРАВНИКЕ 

 

 

Законом о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени 

гласник РС“, бр. 84/04, 104/09 и 89/15) прописано је да Агенција за лиценцирање 

стечајних управника, као један од поверених послова, обавља послове организовања 

и спровођења стручног испита за добијање лиценце за обављање стечајног 

управника. 

 

Правилником о програму и начину полагања стручног испита за обављање 

послова стечајног управника („Службени гласник РС“ бр. 47/10), ближе су 

прописани програм и начин полагања стручног испита за добијање лиценце за 

обављање послова стечајног управника, као и да се стручни испит одржава по 

правилу два пута годишње. 

 
 

 I  ИСПИТНИ РОК  ( јул-септембар 2005. године) 

 

Први стручни испит за стечајне управнике у организацији Агенције за 

лиценцирање стечајних управника одржан је у периоду јул-септембар 2005. године. 

Испит је почео писменим делом испита 15.7.2005. године, а у целости је завршен 

24.9.2005. године.  

 

На писмени део испита изашао је 421 кандидат, а испит у целости, након 

одржаног усменог и поправног усменог дела испита положило је 168 кандидата 

или 39,9%. 

 

 

II ИСПИТНИ РОК ( октобар-новембар 2005. године) 

 

На писмени део испита који је одржан 29.10.2005. године, изашло је 279 

кандидата. Испит у целости, након одржаног писменог и усменог дела испита 

положио је 91 кандидат или 32,6%. 
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III ИСПИТНИ РОК ( децембар 2005. године – јануар 2006. године) 

 

На писмени део испита који је одржан 17.12.2005. године, изашло је 163 

кандидата. Писмени део испита је положило 50  кандидата. 

   Испит у целости, након одржаног писменог и усменог дела испита положило 

је 48 кандидата или 29,4%,. 

 

 

IV ИСПИТНИ РОК ( април 2006. године) 

 

На писмени део испита који је одржан 8.4.2006. године, изашло је 103 

кандидата. Писмени део испита је положило 60 кандидата или 58,2%. 

 Испит у целости, након одржаног писменог и усменог дела испита положило 

је 50 кандидата или 48,5%. 

 

 

V ИСПИТНИ РОК ( јун 2006. године) 

 

На писмени део испита који је одржан 24.6.2006. године, изашло је 73 

кандидата. Писмени део испита је положило 58 кандидата или 79,4%. 

Испит у целости, након одржаног писменог и усменог дела испита положило 

је 55 кандидата или 75,3%. 

 

 

VI  ИСПИТНИ РОК  (март 2007. године) 

 

На писмени део испита који је одржан дана 24.3.2007. године, изашло је 118 

кандидата. Писмени део испита је положио 61 кандидат или 51,6%. 

Усмени део испита, а самим тим и испит у целости, положило је 48 

кандидата или 40,7%. 

 

 

VII  ИСПИТНИ РОК  (новембар 2007. године) 

 

На писмени део испита који је одржан дана 24.11.2007. године, изашло је 84 

кандидата. Писмени део испита је положило 70 кандидата или 83,3%. 

Усмени део испита, а самим тим и испит у целости, положио је 61 кандидат 

или 72,6%. 

 

 

VIII ИСПИТНИ РОК ( мај 2008. године) 

 

На писмени део испита који је одржан дана 24.5.2008. године, изашло је 33 

кандидата. Писмени део испита је положило 23 кандидата или 69,6%. 

Усмени део испита, а самим тим и испит у целости, положило је 22 

кандидата или 66,6%. 
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IX ИСПИТНИ РОК ( октобар 2010. године) 

 

На писмени део испита који је одржан дана 2.10.2010. године, изашао је 91 

кандидат. Писмени део испита је положило 67 кандидата или 73,6%. 

Усмени део испита и обуку за ЕРС, а самим тим и испит у целости, положило 

је 55 кандидата или 61,5%. 

 

 

X ИСПИТНИ РОК ( октобар 2011. године) 

 

На писмени део испита који је одржан дана 8.10.2011. године, изашло је 126 

кандидата. Писмени део испита је положило 90 кандидата или 71,4%. 

Усмени део испита и обуку за ЕРС, а самим тим и испит у целости, положило 

је 65 кандидата или 51,6%. 

 

 

XI ИСПИТНИ РОК ( октобар 2012. године) 

 

На писмени део испита који је одржан дана 7.10.2011. године, изашло је 110 

кандидата. Писмени део испита је положило 87 кандидата или 79,1%. 

Усмени део испита и обуку за ЕРС, а самим тим и испит у целости, положило 

је 65 кандидата или 59,1 %. 

 

 

XII ИСПИТНИ РОК (октобар 2013. године) 

 

На писмени део испита који је одржан дана 12.10.2013. године, изашло је 94 

кандидата.  

Писмени део испита је положило 66 кандидата или 70,2%. 

Усмени део испита и обуку за ЕРС, а самим тим и испит у целости, положило 

је 47 кандидата или 50%. 

 

 

XIII ИСПИТНИ РОК (октобар 2014. године) 

 

На писмени део испита који је одржан дана 25.10.2014. године, изашло је 113 

кандидата. 

Писмени део испита је положило 84 кандидата или 74,3%. 

Усмени део испита и обуку за ЕРС, а самим тим и испит у целости, положило 

је 66 кандидата или 58,4% . 

 

 

XIV ИСПИТНИ РОК (мај 2015. године) 

 

На писмени део испита који је одржан дана 30.05.2015. године, изашло је 35 

кандидата. 

Писмени део испита је положило 23 кандидата или 65,7%. 

Усмени део испита и обуку за ЕРС, а самим тим и испит у целости, положило 

је 9 кандидата. 
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Поновно полагање усменог дела испита за кандидате који нису положили 

усмени део испита биће одржано у наредном испитном року, па с тога мајски 

испитни рок није у потпуности завршен. 

 

XV ИСПИТНИ РОК (октобар 2015. године) 

 

На писмени део испита који је одржан дана 17.10.2015. године, изашло је 44 

кандидата. 

Писмени део испита је положило 32 кандидата или 72,7%. 

Усмени део испита, обуку за ЕРС, као и поправни усмени део испита који је 

одржан у децембру 2015. године, а самим тим и испит у целости, положило је укупно 

26 кандидата или 59,1%. 

У oктобарском року полагали су поправни усмени део испита и кандидати из 

претходног испитног рока, испит је положило укупно 6 кандидата. 

 

 

XVI ИСПИТНИ РОК (мај 2016. године) 

 

На писмени део испита који је одржан дана 14.5.2016. године, изашло је 34 

кандидата. 

Писмени део испита је положило 27 кандидата или 79,4%. 

Усмени део испита и обуку за ЕРС, а самим тим и испит у целости, положило 

је укупно 19 кандидата или 55,8%. Поправни усмени део испита за кандидате који у 

овом року нису положили усмени део испита, биће одржан у наредном испитном 

року, па самим тим мајски испитни рок није у потпуности завршен. 

У мајском року полагали су поправни усмени део испита и кандидати из 

претходног испитног рока, испит је положило укупно 4 кандидата. 

 

 

XVII ИСПИТНИ РОК (октобар 2016. године) 

 

На писмени део испита који је одржан дана 22.10.2016. године, изашло је 33 

кандидата. 

Писмени део испита је положило 23 кандидата или 69,6%. 

Усмени део испита и обуку за ЕРС, а самим тим и испит у целости, положило 

је укупно 20 кандидата или 60,6%.  

У октобарском року полагали су поправни усмени део испита и кандидати из 

претходног испитног рока, испит је положило укупно 3 кандидата. 

 

 

XVIII ИСПИТНИ РОК (септембар 2017. године) 

 

На писмени део испита који је одржан дана 23.09.2017. године,  изашло је 30 

кандидата. 
Писмени део испита је положило 18 кандидата или 60%. 

Усмени део испита и обуку за ЕРС, као и поправни усмени део испита, а 

самим тим и испит у целости, положило је укупно 16 кандидата или 53,3%. 
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XIX ИСПИТНИ РОК (oктобар 2018. године) 

 

На писмени део испита који је одржан дана 13.10.2018. године, изашао је 31 

кандидат. 
Писмени део испита је положило 14 кандидата или 45,1%. 

Усмени део испита и обуку за ЕРС, као и поправни усмени део испита а самим 

тим и испит у целости, положило је укупно 13 кандидата или 42%. 

 

 

XX ИСПИТНИ РОК (мај 2019. године) 

 

На писмени део испита који је одржан дана 25.05.2019. године, изашло је 12 

кандидата. 

Писмени део испита је положило 5 кандидата или 41,6%. 

Усмени део испита и обуку за ЕРС, а самим тим и испит у целости, положило 

је укупно 5 кандидата или 41,6%. 

 

 

XXI ИСПИТНИ РОК (октобар 2019. године) 

 

На писмени део испита који је одржан дана 12. октобра 2019. године, изашло 

је 22 кандидата. 

Писмени део испита положило је 12 кандидата или 54,5%; 

Усмени део испита, обуку за ЕРС, као и поправни усмени део испита, а самим 

тим и испит у целости, положило је укупно 11 кандидата или 50%. 

 

 

XXII ИСПИТНИ РОК (мај 2020. године) 

 

На писмени део испита, који је одржан 16.05.2020. године, изашло је и испит 

положило 4 кандидата. 

Усмени део испита, као и обуку за ЕРС, а самим тим и испит у целини, 

положило је 4 кандидата. 

 

 

XXIII ИСПИТНИ РОК (октобар 2020. године) 

 

На писмени део испита, који је одржан 31.10.2020. године, изашло је 8 

кандидата. 

Писмени део испита положило је 3 кандидата. 

Усмени део испита, као и обуку за ЕРС, а самим тим и испит у целини, 

положило је 3 кандидата.   

 

 

XXIV ИСПИТНИ РОК (мај 2021. године) 

 

На писмени део испита, који је одржан 15.05.2021. године, изашло је 13 

кандидата. 

Писмени део испита положило је 9 кандидата. 
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Усмени део испита, као и обуку за ЕРС, а самим тим и испит у целини, 

положило је 7 кандидата. 

 

 

Укупан број кандидата који је положио испит за добијање лиценце за обављање 

послова стечајног управника,закључно са 30.06.2021. године, износи 987. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I 168 50 48 22 55 65 65 47 66 9 23 16 13 5 4 7

II 91 55 61 32 23 11 3

III 48

Укупно

 по год
307 105 109 22 55 65 65 47 66 41 46 16 13 16 7 7

Укупно

Испитни

рок

Број кандидата који су положили стручни испит

987


