
IV. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА  

 

  

Важећи Закон о стечају омогућава различите приступе решавању проблема 
несолвентности и/или неликвидности дужника. Стечајни оквир је већ првом реформом, 
односно Законом о стечајном поступку, омогућио различите опције како у оквиру 
поступка банкротства (продају функционалних делова или целине дужника или продају 
дужника као правног лица), тако и у оквиру „обичне“ реорганизације. Реформама 
спроведеним у 2009. и 2011. години успостављени су и нови поступци - унапред 
припремљен план реорганизације и споразумно финансијско реструктурирање како би се 
формирали адекватни подстицаји дужницима да на време сигнализирају финансијске 
потешкоће и избегну банкротство као знатно неповољнији исход. Паралелно са променама 
стечајног оквира новим Законом о привредним друштвима уређен је и механизам 
ликвидације и делом принудне ликвидације, а извршена је и реформа извршног поступка.   

 
Тиме је у Србији формиран заокружен правни оквир који треба да омогући или 

реструктурирање дужника или ефикасан излазак са тржишта. Иако су помаци евидентни, 
пре свега у погледу примене института унапред припремљеног план реорганизације, 
стечај у Србији, посебно у случају малих и средњих привредних друштава је поступак 
који се и даље недовољно користи.  

 
 

Графикон 1 Законодавни оквир решавања односа дужника и поверилаца у случају 
дужникових финансијских потешкоћа 
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1. Одређивање проблема које закон треба да реши 
 

 
 У овом делу разматрамо четири кључна проблема спровођења стечаја у Србији. 
Први проблем се односи се на недовољно коришћење стечаја што представља уједно и 
кључни проблем у погледу стечаја у Републици Србији. Други проблем односи се на све 
већи значај унапред припремљених планова, који постају стандардан начин разрешавања 
финансијских потешкоћа, пре свега, великих привредних друштава, при чему се тај 
поступак у појединим случајевима злоупотребљава од стране дужника. Трећа групација 
проблема односи се на оне који су присутни не због решења предвиђених законом, већ 
због начина на који се он (не) примењује, као и на проблеме који не спадају у ужем 
смислу у стечајни оквир, али пресудно утичу на исход стечајног поступка у погледу 
трајања, трошкова поступка и намирења поверилаца. Коначно, применом важећег закона 
уочен је један број решења и правних празнина чијим изменама је могуће побољшати 
стечајни поступак у Републици Србији. 
 
 

1.1. Недовољно коришћење стечајног поступка као разрешења дужничко-
поверилачких односа и финансијских потешкоћа  

 
 
 Од почетка 2010. године ступањем на снагу важећег Закона о стечају, отворено је 
око 3,500 стечајних поступака.1 Од половине 2012. године, након престанка примене 
„аутоматског стечаја“, долази до драстичног пада броја отворених поступака. Графикон  
јасно указује на две фазе примене Закона о стечају – пре и након проглашења одредби о 
поступку у случају дуготрајне неспособности за плаћање - познатијим као „аутоматски 
стечај“ неуставним).2 Током 2013. године, без унапред припремљених планова 
реорганизације (УППР) отворено је само 147 стечајних поступака, док је број 
отворених поступака претходних година био вишеструко већи (у 2012. години износио је 
980, а у 2011. години достигнут је максимум од 1,314 стечајних поступака).3

 
  

 
 
                                                           
1 С обзиром да Агенција за лиценцирање стечајних управника не спроводи надзор над поступцима у којима није 
именован стечајни управник, унапред припремљени планови реорганизације нису обухваћени статистичким 
извештајима АЛСУ, тако да наведени укупни број поступака не укључује унапред припремљене планове реорганизације. 
Подаци Агенције за лиценцирање стечајних управника доступни су на адреси 
http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=298, док су подаци о унапред припремљеним плановима припремљени за 
потребе анализе ефеката. 
2 Законом о стечају прави се разлика између покретања и отварања стечајног поступка. Покретање се односи само на 
подношење предлога, док отварање значи да је предлог за покретање стечајног поступка усвојен. 
3 Према подацима Агенције за лиценцирање стечајних управника учешће „аутоматских“ стечајева у укупном броју 
након 2011. године знатно опада. У 2012. години њихово учешће износи само петину од укупног броја отворених 
стечајева. Висина учешћа „аутоматских“ стечајева у укупном броју отворених поступака је контраинтуитивна. Ипак, 
наведени податак треба узети са резервом. Многи од отворених поступака који се не воде као „аутоматски“ стечајеви, то 
заправо јесу. Један број дужника је превентивно покренуо поступак, пре него што би он био покренут у складу са 
одредбама закона, док су други након што су одблокирали рачун, накнадно поднели предлог за покретање поступка. У 
појединим случајевима, судови су након уплате предујма отварали нови поступак, тако да није реч о обичном покретању 
стечајног поступка.. Ипак, за коначан став о броју отворених поступака који су настали као директна последица одредби 
о „аутоматском“ стечају, потребна је детаљна анализа појединачних случајева. 

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=298�


 
 
 

Графикон 2-а Графикон 2-б 

 
   Извор: АЛСУ  

 
   Извор: НБС 

 
 Овај податак добија на значају, када се узме у обзир да је 31.5.2014. од 51.283 
блокираних матичних бројева дужника 50% односно 25.785 дужника чине привредна 
друштва. Другим речима 22,8% од укупног броја привредних друштава има блокиране 
рачуне и испољене проблеме са ликвидношћу. Укупан износ блокаде привредних 
друштава на дан 31.5.2014. износи 239.791 милион динара (око 2,07 милијарди евра). 
Постоји значајна концентрација дугова, јер 100 привредних друштава са највећим износом 
блокаде чини преко 50% укупно блокираног износа, односно 132.219 милиона динара 
(1.14 милијарди евра). У односу на укупну блокаду дужника обавезе дужника према 
банкама учествују са 51%, док  дужници са више од 120 дана учествују са 79%  укупних 
потраживања банака. И поред веома дугог периода блокаде пословне банке не покрећу 
стечајне поступке. 

     
Извор:НБС      Извор:НБС  

У првој фази, у периоду од 2010. до 2012. године, Србија је према релативном 
учешћу отворених стечајних поступака у укупном броју привредних друштава достигла 
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ниво присутан у појединим развијеним стечајним системима у ЕУ. Док је на 10,000 
регистрованих привредних друштава у 2012. години било 97 отворених поступака, у 2013. 
години тај број је смањен само на 17.5 отворених поступака. С обзиром на привредно 
окружење и високу неликвидност, број отворених поступака у Србији за 2013. годину 
је изузетно мали. Поређења ради, у Аустрији, као једној од чланица ЕУ са високим 
процентом привредних друштава за које се отвара стечајни поступак, у 2012. години је на 
10,000 привредних друштава за 80 дужника поступак био отворен, при чему је тај однос 
релативно стабилан у протеклом периоду.4

 
    

Број отворених поступака наравно треба разликовати од броја покренутих 
поступака. Током примене одредби о „аутоматском стечају“ број покренутих поступака у 
Србији био је знатно виши у односу на било коју чланицу ЕУ. За прве три године примене 
покренуто је преко 30,000 стечајних поступака само по основу аутоматског стечаја. Како 
део података за 2012. годину није доступан можемо само дати процену према којој се на 
10,000 привредних друштава у Србији покрене око 900 поступака.5 На основу наведених 
података, можемо констатовати да проблем у Србији није у покретању, већ у отварању 
стечајног поступка.6 Ради поређења, у Аустрији је током 2012. године од 150 покренутих 
поступака на 10,000 привредних друштава, отворено 80 поступака (однос између 
отворених и покренутих поступака износио је високих 52%). У Србији је тај однос био 
вишеструко мањи. На основу података за 10 привредних судова, однос отворених и 
покренутих стечајних поступака у 2012. години био је само 9% или приближно тек за 
сваког десетог дужника за ког се стечајни поступак покрене, поступак коначно буде 
и отворен.7

 

 Чак ако и искључимо поступке покренуте по основу „аутоматског“ стечаја, 
однос отворених и покренутих поступака је веома мали.  

Постоји неколико узрока ниској стопи отворених стечајних поступака у Србији. 
Први је то што су последице по одговорна лица стечајног дужника мало вероватне 
и/или незнатне, она покрећу стечајни поступак тек у ситуацији када су финансијске 
потешкоће такве да није могуће доћи до вансудског споразума са кључним повериоцима 
или је очекивана стопа намирења стечајних поверилаца толико ниска да они у великом 
броју случајева немају интерес за спровођење поступка. То значи да долази до 
аутоселекције, тако да се стечајни поступци отварају претежно за дужнике са значајном 
имовином, односно средња и велика предузећа.   

 
Други узрок је да су трошкови стечајног поступка посебно за микро и мала 

предузећа „прохибитивно високи“. То се односи како на предујам, тако и на друге 

                                                           
4 За податке о броју отворених поступака у Аустрији в. податке доступне на 
https://www.wko.at/Content.Node/Interessenvertretung/Standort-und-Innovation/2013-24_Kommentar_Insolvenzen.pdf. За 
податке о броју покренутих поступака за 2012. годину в. извештај Creditreform Ecоnomic Research Unit, “Corporate 
Insolvencies in Europe 2012/13” доступан на адреси http://www.creditreform.rs/fileadmin/user_upload/CR-
International/local_documents/hr/Documents/Insolvencies_2012_2013.pdf. Ипак, треба бити опрезан код овог поређења, јер 
квалитет статистике и обухват варирају од земље до земље. 
5 Број покренутих поступака разликује се од земље до земље. На пример, у Шпанији он износи само 24, у Немачкој 89, а 
у Данској 182 на 10,000 привредних друштава. Просек за 18 земаља западне Европе износи 70. 
6 Поједине чланице ЕУ, попут Шпаније и Грчке имају изузетно ниско учешће покренутих стечајних поступака у односу 
на број привредних друштава. 
7 У случају неких дужника стечајни поступак се покреће два или више пута током године, тако да је однос отворених и 
покренутих поступака суштински нешто већи. Ипак, то не мења изнете налазе. 

https://www.wko.at/Content.Node/Interessenvertretung/Standort-und-Innovation/2013-24_Kommentar_Insolvenzen.pdf�
http://www.creditreform.rs/fileadmin/user_upload/CR-International/local_documents/hr/Documents/Insolvencies_2012_2013.pdf�
http://www.creditreform.rs/fileadmin/user_upload/CR-International/local_documents/hr/Documents/Insolvencies_2012_2013.pdf�


трошкове који повериоци имају поводом стечајног поступка. Постоје три разлога због 
којих повериоци не покрећу стечајне поступке, односно зашто не уплаћују предујам. Први 
разлог односи се на висину предујма. Иако је Закон о стечају дао приоритетан третман 
повраћају предујма и јасно навео трошкове који могу имати третман предујма8 како 
би се ограничили нереално високи износи који су судије дискреционо одређивале, 
судије и даље често одређују веома висок предујам у односу на имовину стечајног 
дужника. Тако високе износе предујма и трошкова поступка повериоци не желе или не 
мо гу да плате. Други разлог је да у поређењу са стечајем, повериоци сматрају да су  
трошкови алтернативних видова намирења нижи. Перцепција дужине трајања и степена 
намирења у стечају је негативна, па повериоци често покушавају да се намире на друге 
начине. Трећи разлог односи се на специфичне тржишне околности. Наиме, у постојећим 
тржишним околностима, повериоци, а посебно обезбеђени (разлучни) повериоци, немају 
подстицај да покрену стечајни поступак, јер због тренутних цена имовине очекују ниску 
стопу намирења.9

 

 Постоје и други потенцијални разлози спорадичног коришћења стечаја, 
на пример и поред спроведене реформе извршног поступка, дужници још увек нису 
присиљени да се у већој мери стечајем, односно коришћењем забране извршења и 
намирења, „бране“ од појединачних извршења.    

 
1.2. Унапред припремљени план реорганизације представља доминантан начин 

разрешавања финансијских потешкоћа великих дужника, али је често предмет 
злоупотреба 

 

 
 Унапред припремљени план реорганизације наишао је на широку примену у 
пракси.10

 

 Број УПРР достигао је скоро 50 планова на годишњем нивоу. Реч је по правилу 
о великим или средњим привредним друштвима - дужницима, тако да је већ више од 1,5 
милијарди евра потраживања реструктурирано на тај начин. Иако у примени овог 
института постоји неколико недостатака, може се изнети оцена да се УППР показао као 
релативно брз поступак, који уз ниске трошкове омогућава дужнику да спроведе 
финансијско реструктурирање. УППР садржи комбинацију подстицаја – личну управу 
(улога стечајног управника је суштински сведена само на проверу тачности података у 
плану), могућност увођења мораторијума (забрану извршења) и могућност наметања 
плана несагласним повериоцима.   

 У непромењеним околностима, због бројних предности поступка у односу на 
обичну реорганизацију реално је очекивати даљи раст учешћа УППР-а. У којој мери ће то 
бити могуће, зависиће и од коначног исхода промена стечајног оквира о коме ће бити речи 
у другом делу. Предности УППР-а постале су очигледне, посебно након спроведене 
анализе већег броја случајева. Половина унапред припремљених планова бива потврђена у 
року од три месеца уз трошкове који су у просеку вишеструко мањи од оних који би 
                                                           
8 В. чл. 59 Закона о стечају. 
9 На пример, многи кредити одобравани су уз прецењену вредност колатерала или је реч о хипотекама другог или вишег 
реда. У том случају, обезбеђени повериоци су за део потраживања која премашује вредност колатерала необезбеђени, 
односно стечајни повериоци. 
10 В. чл.154-156 Закона о стечају.  



настали у случају поступка обичне реорганизације. Графикон приказује трошкове у 
односу на вредност укупних потраживања изражена у милионима евра. Осим у једном 
случају, трошкови обичних реорганизација вишеструко су веће у односу на УППР, при 
чему релативна предност унапред припремљених планова расте са растом величине 
дужника. Просечно трајање од подношења плана до потврђивања износи 4,7 месеци, док 
медијана износи 3,1 месец, при чему је најкраћи период до усвајања плана износио само 
31 дан.   
 
 

 
    

 
    

 
 
 
 Најчешћи проблеми који се јављају код унапред припремљених планова:  
 

1) реалност предвиђених мера и одрживости пословања дужника након 
усвајања плана;  

2) третман повезаних лица и могућност прегласавања стечајних поверилаца 
од стране повезаних лица;  
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3) датум пресека на основу којег се врши гласање у погледу унапред 
припремљеног плана, због пролонгирања поступка је често неадекватан; 

4) почетак примене плана је често пролонгиран услед одложеног наступања 
правноснажности.  

 
 Први проблем указује на неспремност поверилаца да смање износ својих 
потраживања, што последично доводи и до неодрживости једног броја планова. Анализом 
појединих планова стиче се утисак да и дужници и повериоци пролонгирају status quo, 
односно да се плановима „купује“ време. У зависности од тренутка потврђивања плана, 
већ након једне или две године од почетка примене усвојених планова, може доћи до 
неиспуњења мера реорганизације. Тренутно је проценат планова за које се због 
неиспуњења покреће нови поступак још увек низак. Ипак, треба имати у виду да је 
највећи број планова тек почео да се спроводи, те да ће се проблеми у погледу 
испуњавања планом предвиђених обавеза јавити  тек у другој или трећој години наићи на 
проблеме. Други проблем се пре свега односи на примену Закона, а делом и на исувише 
повољан положај повезаних лица. Повезана лица често нису адекватно представљена, а 
чак и када је испуњен критеријум наведен законом не долази до формирања посебне класе 
без права гласа. Недовољна пажња посвећена повезаним лицима доводила је и до тога 
да и поред тога што она чине знатно преко 30% одређене класе, план буде усвојен без 
претходне интервенције, или да у случају да је учешће повезаних лица испод 30%, 
глас повезаних лица пресудно утиче на усвајање плана. Трећи проблем настаје у 
случајевима када протекне исувише времена до гласања, при чему се користи поднети 
план који не одражава адекватно структуру поверилаца. У таквим околностима потребно 
је одредити нови дан пресека. 
 
 Утисак да посебно највећа привредна друштва у стечају користе УППР, не значи да 
нема и обичних реорганизација. Поред УППР-а и обичне реорганизације су знатно 
присутније у односу на период пре доношења Закона о стечају. Наиме, у око 9% 
поступака отворених према важећем Закону поднет је план реорганизације, што је 
знатно веће учешће у односу на претходни Закон о стечајном поступку. 
 

Ако један број планова реорганизација није спроводљив, поставља се питање да ли 
стечајни оквир у Србији правилно врши тријажу стечајних дужника. Коначан одговор на 
ово питање још увек није могућ због кратког периода од ступања на снагу важећег Закона 
о стечају. Анализа Закона о стечају показује да одлука о подношењу плана превасходно 
зависи од карактеристика стечајног дужника. Другим речима, осим у појединим 
случајевима планови се не предлажу у случајевима и када су карактеристике дужника 
такве да је за њих сасвим очигледно примерен поступак банкротства. На одлуку о 
потврђивању плана поред карактеристика дужника утиче и структура поверилаца, односно 
учешће банака и обезбеђених поверилаца, али и својински облик дужника.  

 
1.3. Проблеми у примени и проблеми ван стечајног оквира 

 
Досадашња пракса указала је на неколико проблема у вези са Законом о стечају. С 

обзиром да је реч о низу техничких детаља, само ћемо се кратко осврнути на неке од њих. 



Неки од проблема последица су неадекватне примене Закона, док се други проблеми 
налазе ван самог стечајног оквира, па су зато домети измена и допуна Закона ограничени.  

 
• Приликом избора стечајног управника, метод случајног одабира постао је пре 

изузетак, а не правило, док стечајни управници веома ретко бивају мењани од 
стране поверилаца, иако су повериоци незадовољни њиховим радом. У 
поменутим случајевима, могуће је унапредити одредбе закона, али проблем није у 
тексту закона, већ у начину на који се он (не) спроводи или у томе што се 
могућности дате законом не користе.11

 
 

• Третман заложних поверилаца (лице која имају заложно право на стварима и 
правима стечајног дужника, али не и новчано потраживање према стечајном 
дужнику) створио је низ недоумица, које је судска пракса донекле решила.  С тим у 
вези потребно је прецизно дефинисање ових поверилаца и њихових права и обавезе 
у односу на положај разлучних поверилаца, као начин њиховог намирења у 
поступку банкротства и положај (права) у поступку реорганизације. 

 
Поред поменутих, постоји потреба за детаљнијим уређењем неких института или 

отклањањем номотехничких грешака у важећем закону, и евентуалног убрзања стечајног 
поступка.  

 
Најважнија ограничења која се налазе ван стечајног оквира су проблем реституције. 
  

• У појединим стечајним поступцима, на брзину пресудно утиче питање 
реституције имовине или имовинских целина дужника. Стечајни прописи су у 
том контексту немоћни да учине промене, а да при том не ризикују да буду 
противуречне другим прописима.  
 

• Други проблеми односе се на постојање спорова, односно парница који су такве 
природе да онемогућавају брзо закључење поступка. Дужина трајања парнице 
директно утиче на све индикаторе стечајног поступка, без обзира на регулаторна 
решења самог Закона о стечају.  

 
• Иако су се судови веома успешно изборили са великим бројем стечајних поступака 

у последње четири године, и даље су присутни проблеми који се тичу капацитета 
привредних судова, а тиме и организације и начина рада. Како би изашли на крај 
са великим бројем предмета у протекле три године, судови су се организовали на 
различите начине. У мањим привредним судовима, догађа се да се само један 
судија бави стечајним предметима. Предност таквог решења је специјализација и 
мањи број оспорених пресуда, али са друге долази до преоптерећености судије. 
Проблеми су се јавили и због чињенице да је за један број судија, посебно након 
реизбора, стечајни поступак био нова врста предмета, што је донекле продужило 
трајање поступка. 

                                                           
11 У наведеном примеру један од могућих проблема је временско ограничење смене стечајног управника. Ипак, смена 
управника у тренутку када је он већ обавио све важне активности и постављање другог стечајног управника, ствара 
подстицај за колузију управника и кључних поверилаца. 



 
• Коначно, можда и најважније ограничење се односи на постојеће економско 

окружење. У случају одсуства интереса купаца, трајање поступка, али и степен 
намирења нису задовољавајући. Нека решења могу поједноставити продају или је 
учинити транспарентнијом, те тако смањити трошкове и евентуално остварити 
бољу продајну цену, али ће неповољно економско окружење и даље имати 
пресудну улогу на коначни исход.  
 

Индикатори квалитета стечајног поступка у Републици Србији 
 

За поједине индикаторе квалитета спровођења стечајног поступка у Србији, због 
поступака који још увек трају није могуће дати сасвим прецизне податке. Овде ћемо 
приказати неке од кључних индикатора стечајног поступка који се односе на период након 
усвајања Закона о стечају.  

 
Време трајања стечајног поступка 

 
 Ако се посматрају само „обични“ стечајни поступци без УППР-а подаци АЛСУ 
показују да је око 47% поступака окончано у року краћем од две године. Забрињавајуће је 
да скоро 18% поступака већ траје преко три године, при чему око 2% поступака траје већ 
преко четири године.   

 Закључено или 
обустављено 

Активно Укупно Закључено или 
обустављено 

Активно Укупно 

од 0 до 1 1193 146 1339 33,5% 4,1% 37,6% 
од 1 до 2 469 248 717 13,2% 7,0% 20,1% 
од 2 до 3 195 630 825 5,5% 17,7% 23,2% 
од 3 до 4 48 561 609 1,3% 15,8% 17,1% 
од 4 до 5 0 69 69 0,0% 1,9% 1,9% 
Укупно 1905 1654 3559 53,5% 46,5% 100,0% 
Извор:АЛСУ 

 Обрачун просечног времена није могуће дати прецизно, због поступака  који и 
даље трају, а који су започети још 2010. године. Ипак, поступци за значајан број 
претходно приватизованих  предузећа средње или велике величине чија су како имовина, 
тако и обавезе значајне, трају већ преко три године. 

Трошкови стечајног поступка  
 

 На трошкове пре свега утиче величина стечајног дужника. У овом случају 
користимо само податке за закључене поступке, при чему је вероватно да су добијени 
подаци пристрасни тако да су стварни трошкови изражени у процентима од оствареног 
прилива нешто већи. На основу података АЛСУ за поступке у којима је прилив преко 100 
милиона динара, трошкови износе 3% од укупних прилива, за поступке у којима је прилив 
између 20 и 10 милиона трошкови износе 7,2%, за поступке у којима је прилив од 5 до 20 
милиона динара трошкови су 12,4%, и трошкови за поступке од 1 - 5 милиона динара 



износе 25%. Наведни проценти указују да су у обичним стечајним поступцима трошкови 
знатно нижи од оних наведених у студији Светске банке „Doing Business“.12

 
 

Степен намирења 
 

Разлучни повериоци у просеку намирују 54% својих потраживања када је вредност 
обезбеђене имовине преко милион динара. Учешће намирења разлучних је око 70%  од 
средстава преосталих након намирења трошкова и обавеза стечајне масе. Стечајни 
повериоци се у закљученим поступцима ретко намирују и просечни степен намирења је 
око 3%. Иако то изгледа веома мали проценат, слични проценти се остварују и у 
развијеним земљама ЕУ. На пример, у Француској се степен намирења кретао око 5%, у 
Немачкој око 10%, док се у Великој Британији у зависности од коришћеног поступка он 
кретао од 2% до 7%.13

 

 У овом случају вероватно је да је проценат нешто већи јер у 
закљученим поступцима доминирају стечајни дужници за које је поступак отворен током 
примене „аутоматског“ стечаја. Такође, иако је анализа заснована на великом узорку 
закључених поступака, остварени прилив у тим поступцима износи само 8,7 милијарди 
динара, што је неколико десетина пута мање у односу на унапред припремљене планове 
реорганизације.   

2. Циљеви који се доношењем закона постижу 
 
 

Циљеви који настоје да се реше доношењем Закона о изменама и допунама Закона 
о стечају:  

• Повећање транспарентности стечајног поступка и спречавања злоупотреба у 
пракси,  

• Повећање права поверилаца, 
• Стварање подстицаја за правовремено покретање стечајног поступка, 
• Отклањање других уочених проблема у пракси. 

 
Коначан исход примене нових законских решења пре свега ће се огледати у 

повећању степена намирења поверилаца и смањења трошкова стечајног поступка. 
 

3. Друге могућности за решавање проблема  
 

Изради Нацрта закона приступило се пошто се дошло до закључка да би једино 
доношење новог закона на свеобухватан и ефикасан начин могло да реши проблеме 
уочене у пракси. Анализиране су и друге могућности за решавање проблема. Пре свега, 
анализирани су ефекти да се ништа не мења, односно да се задржи status quo ситуација и 

                                                           
12 Приликом поређења ефикасности стечајног систем, већ је уобичајено да се прихватају последњи 
расположиви подаци „Doing business“ студије Светске банке. „Doing business“ индикатор који описује 
ефикасност заштите поверилаца има значајна ограничења. Наиме, индикатори су базирани на перцепцији 
експерата о вероватном исходу у симулираном случају, а не на показатељима који су засновани на стварним 
подацима. 
13 в. Blazy, R. et al. Can Bankruptcy Codes Create Value? Evidence from Creditors’ Recoveries in France, 
Germany, and the UK 



побољша примена.Такође је разматран и низ опција у погледу решавања спефицичних 
проблема наведених у првом делу.  

 
Нацрт закона садржи неколико битних измена у односу на важећи правни оквир. С 

обзиром на ограничени обим извештаја о анализи ефеката, пажњу ћемо усмерити само на 
најважније измене и разматране опције. Ту свакако спадају промена редоследа намирења и 
промена положаја повезаних лица. Поред тога уводи се разлика између разлучних и 
заложних поверилаца. 

 
• Измена исплатних редова – промена положаја повезаних лица  

 
Како смо нагласили у уводном делу, један од кључних проблема у стечајним 

поступцима била је могућност повезаних лица да пресудно утичу на исход гласања у 
стечају. Одредба Закона о стечају омогућавала је суду да наложи формирање посебне 
класе поверилаца (која не гласа) у плану реорганизације ако повезана лица имају више од 
30% у оквиру једне класе.14

 

 У пракси је долазило до проблема приликом утврђивања 
повезаних лица и њиховог учешћа. Поред тога што новим решењем повезана лица не могу 
да гласају, њихове могућности ограничене су и у погледу других активности – предлагања 
разрешења и именовање стечајног управника, послови са повезаним лицима подлежу 
лакшем побијању, итд. Проблем који може настати услед промене третмана повезаних 
лица је значајно смањење кредитирања унутар групација и позајмица власника. У 
ситуацији када дужник нема приступ другим изворима финансирања, нове одредбе могу 
демотивисати власнике да врше даља улагања. Ипак, без обзира на наведена ограничења 
можемо констатовати да је реч о правичнијем решењу које треба да смањи уочене 
злоупотребе.   

У погледу повезаних лица разматрано је неколико опција. Најједноставније 
решење било би да се она без обзира на њихове карактеристике ставе у четврти исплатни 
ред. Ипак, такво решење није присутно у упоредној пракси, док је било потребно водити 
рачуна и о одредбама члана 181. Закона о привредним друштвима који је већ делом био 
уредио положај повезаних лица, тако да су она била субординирана за део у коме су били 
необезбеђени повериоци. Приликом измена ове одредбе узети су у обзир и коментари 
добијени од Међународне финансијске корпорације (International Finance Corporation – 
IFC). Тако ђе је било  по тр ебно  во дити р ачуна и о  то ме да ли је р еч о  финансијским 
институцијама чија је редовна делатност одобравање кредита. Коначно решење узело је у 
обзир постојећи третман повезаних лица.  Овим  решењем се уводи концепт који је 
присутан и у великом броју законодавстава – зајам којим се надомешта капитал, а којим се 
власници који уместо да унесу капита у време финансијске кризе опредељују да тај 
капитал надоместе зајмом, што није у складу са добрим пословним обичајима и 
савессношћу. Ради јасне примене закона, прописан је јасан временски период од две 
године, уместо да се третман тог зајма везује за  одређено време када је настала криза код 
стечајног дужника, што је присустно у упоредном законодавству. 

                                                           
14 Реч је о лицима која су повезана са лицем које је контролни члан или акционар или поседује значајно учешће у 
капиталу стечајног дужника, о правним лицима у којима су повезана лица директно или индиректно контролни чланови 
или акционари, односно поседују значајно учешће у капиталу, односно лицима  која делују заједно у смислу закона 
којим се уређују привредна друштва. 



 
 

• Надзор над радом стечајних управника 
 

 Разматране су и опције у погледу надзора над радом стеајних управника. Поред 
постојећег решења, разматрана је и могућност поверавања надзора Комори стечајних 
управника. Ипак, упоредно искуство и степен развијености професије и сам ниво 
организовања стечајних управника дао је предност постојећем систему организације 
надзора. Пре свега се постављао питање у којој мери би Комора имала капацитет да 
спроводи такав надзор. Такође, у случају саморегулације као решења, веробатно би дошло 
до успостављања препрека уласку нових стечајних управника на тржиште и 
нецелисходних и неделотворних санкција у случају непоштовања правила и Кодекса 
етике. Рад Агенције за лиценцирање стечајних управника, свакако је био незадовољавајућ, 
али је бар постојеће решење јасно алоцирало одговорност једног тела за надзор које је 
изрицало и санкције. Променом организације рада АЛСУ и ефикаснијим радом 
дисциплинског већа створиће се могућности за бољи надзор 329 активних стечајних 
управника, као и правовремено изрицање одговарајућих санкција. 
 

• Избор стечајног управника  
 

Коначно решење Нацрта закона укида директан избор стечајног управника од 
стране судија услед чињенице да је у пракси изузетак који је Закон о стечају дозволио 
постао правило. Приликом припрема одредби које регулишу избор разматрано је неколико 
опција – од status quo опције до потпуног онемогућавања избора стечајних управника од 
стране стечајних судија. Пре свега разматране су измене којим се избор ограничава на 
само око 3-4% потенцијалних стечајних дужника (средњих и великих привредних 
субјеката), као и могућност истовременог предлога за именовање стечајног управника од 
стране поверилаца приликом предлога за покретање стечајног поступка. Од таквих 
решења се одустало,  јер је преовладало мишљење да је потребно да се то питање 
преиспита и размотри са становишта спречавања потенцијалних злоупотреба и 
усаглашавања са Националном стратегијом за борбу против корупције за период од 2013. 
до 2018. године и закљученим Акционим планом за њено спровођење, чији је циљ 
отклањање ризика корупције  у прописима у којима се уређује поступак стечаја.  Из 
сличних разлога одустало се и од могућности истовременог предлога за именовање 
стечајног управника од стране поверилаца јер је постојала могућност колузије стечајног 
управника и одређене групе поверилаца. Коначно је заузето становиште да се овај 
проблем реши изменом подзаконског акта - Правилника о условима и начину избора 
стечајних управника методом случајног избора, тако што ће се извршити измене којима се 
регулише начин рада алгоритма и вероватноћа избора стечајних управника за стечајне 
поступке у којима је реч о стечајним дужницима која су разврстана као средња или велика 
правна лица. Оваквим променама, уместо дискрециног овлашћења судија, алгоритам ће 
сам додељивати стечајне управнике, уз додатне критеријуме који се односе на степен 
квалитета рада и искуства стечајних управника. При томе,  потребно је појачити контролу 
приликом избора стечајних управника алгоритмом и тај поступак учинити 
транспарентнијим. Такође су се имале у виду и друге измене закона којима се 



повериоцима омогућава да активније учествују у разрешењу и именовању стечајних 
управника.  
 

• Дефинисање и положај заложних поверилаца 
 

 Заложни повериоци су повериоци који имају главно потраживање према трећем 
лицу а ради његовог обезбеђења успостављена је залога на имовини стечајног дужника.  
Ови повериоци у току спровођења стечајног поступка, не могу своја права остваривати 
попут разлучних, те је неспорна потреба доследног разликовања њиховог статуса у односу 
на разлучне повериоце, који поред обезбеђења на имовини стечајног дужника имају и 
доспело потраживање према њему. Услед недоречености у важећем стечајном закону, 
остала су отворена бројна питања у вези регулисања права и обавеза заложних 
поверилаца. Приликом одређивања положаја заложних поверилаца пошло се од решења из 
судске праксе. Наиме, према судској пракси, заложним повериоцима се у стечајном 
поступку обезбеђује право засебног намирења из вредности имовине која је предмет 
обезбеђења, али не и разлучно право. Такође, став судске праксе је и да ови  повериоци 
немају ни право гласа у поступку усвајања предложеног плана реорганизације. Приликом 
израде разматрано је неколико опција. Поред решења према коме се продајом предмета 
обезбеђења заложних поверилаца та средства користе за намирење заложних поверилаца, 
односно издвајају се из стечајне масе, алтернативно решење предвиђало је да у случају 
продаје имовине која чини предмет обезбеђења заложних поверилаца не долази до 
брисања терета. Оба решења имају предности и недостатке. На основу искуства из 
досадашњих поступака коначна верзија Нацрта само је нормирала досадашњу судску 
праксу. 
 

• Решавање проблема дуготрајне ликвидности правних лица   
 
Имајући у виду изузетан проблем дуготрајних блокада рачуна великог броја 

правних лица, разматране су могућности за измену одредби о покретању стечајног 
поступка у случају дуготрајне ликвидности. Дуготрајна неликвидност правних лица 
доводи до немогућности измиривања обавеза повериоцима, избегавање уплата готoвог 
новца на блокиране рачуне, плаћање у готовом новцу уместо преко рачуна, немогућност 
нормалног рада и пословања с обзиром да не постоји могућност исплате зарада 
запосленим радницима, као и плаћања доспелих обавеза по основу јавних прихода и 
слично, и доводи до ставарања амбијента за „сиву економију“. Стога је разматрано 
решење којим би се, имајући у виду разлоге наведене у одлуци Уставног суда Републике  
Србије  (Одлука IУз-850/2010 од 12. јула 2012. године) којом су одредбе Закона о стечају 
од чл. 150. до 154 оцењене као неуставне, а са друге стране имала се у виду и потреба 
регулисања тзв. „аутоматског“ стечаја. Оцењено је да у овом тренутку није могуће да се 
овај проблем реши на свеобухватан начин, с обзиром да је потребно изменити и Закон о 
привредним друштвима и друге одговарајуће прописе, а при томе би се створили велики 
администартивни трошкови.  
 
 
 
 



• Подстицаји за покретање поступка   
 
Одредбе Нацрта закона усмерене су ка отклањању уочених препрека у погледу 

покретања стечајног поступка. То се пре свега односи на увођење максималног износа 
предујма за микро правна лица. Коначно решење предвиђа да уколико се ради о правним  
лицима која су разврстана као микро правна лица у складу са прописима којима се уређује 
рачуноводство, предујам се не може одредити у износу већем од 50.000 динара. Такво 
решење треба да спречи тенденцију уочену у пракси да се одређују нерационално високи 
износи и за веома мале привредне субјекте. Такође, приликом одређивања наведеног 
износа водило се рачуна и о могућности покривања релевантних трошкова. Стечајни 
управник има подстицај да што пре прода имовину стечајног дужника, како би несметано 
водио поступак. У упоредном праву решења су веома различита, при чему у неким 
земљама предујам не постоји или има готово симболичан карактер. 

 
Такође, одустало се од могућности увођења додатног предујма члановима одбора 

поверилаца у складу са висином њиховог потраживања. Поменуто решење створило  би 
негативне подстицаје не само у погледу формирања одбора поверилаца, већ и самог 
покретања поступка од стране поверилаца. Повериоци већ суочени са високим предујмом, 
били би изложени додатном стохастичком елементу издатака које имају услед стечајног 
поступка, што ће их свакако демотивисати и смањити (већ премали) број стечајних 
поступака иницираних од стране поверилаца.   

 
• Поступак у случају дуготрајне неспособности плаћања  

 
Нацрт закона враћа део одредби које регулишу поступак у случају дуготрајне 

неспособности плаћања које су проглашене неуставним одлуком Уставног суда Републике 
Србије.15

 

 Предлог отклања околности које су довеле до одлуке Уставног суда, тако што се 
врши лична достава решења о покретању поступка, према предвиђеном решењу нема 
брисања стечајног дужника из регистра привредних субјеката, нити последичног преласка 
имовине стечајног дужника у власништво Републике Србије. У овом случају није реч о 
„аутоматском стечају“, јер не одговара суштини овог поступка, јер нема аутоматизма, 
односно ако нема интереса поверилаца стечајног дужника и самог дужника да се спроведе 
стечајни поступак нема ни стечајног поступка. У случају да нико не уплати предујам, 
поступак се закључује, док се након уплате предујма примењују општа правила стечајног 
поступка. Народна банка Србије као организација која спроводи поступак принудне 
наплате доставља надлежном суду листу привредних субјеката који су обуставили сва 
плаћања у непрекидном трајању од најмање годину дана. Ипак, оно што је кључно за овај 
административно захтевни поступак је то што се њима утврђује постојање правног 
интереса који ће бити коришћен за покретање принудне ликвидације.  

Приликом прописивања ових одредби разматране су и друге опције, пре свега да 
дужник има обавезу да, без одлагања, а најкасније у одређеном року покрене стечајни 
поступак, у случају трајније  неспособности плаћања или презадужености. Овакво решење 
                                                           
15 Одлуком Уставног суда бр. I Уз-850/2010 од 12.7.2012. године Уставни суд Републике Србије је утврдио да одредбе 
чл. 150. до 154. Закона о стечају ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009 и 99/2011 - др. закон) нису у сагласности са Уставом 
Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 98/2006 ). В.  



иако је присутно у упоредноправној пракси, и којим се дужник, односно законски 
заступници истог, излажу цивилној одговорности и кривичној одговорности у случају 
неблаговременог покретања стецајног поступка.  
 

Поред наведених опција, разматрано је и низ других питања од који се након 
детаљне анализе и обављених консултација одустало (консолидовани стечај, друге 
промене исплатних редова, итд.)  

 
 

4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема 
 

Приликом сагледавања проблема посебно су се разматрали проблеми у примени. 
За неке проблеме попут недовољно коришћења стечаја Закон може имати само ограничене 
ефекте, док је код других проблема злоупотребљавања УППР-а од стране дужника било 
неопходно изменити и допунити постојећи текст Закона. Такође, применом важећег 
закона уочен је један број решења и правних празнина које је могуће отклонити 
искључиво законом. 

 
 
6. Трошкови које ће примена закона изазвати код грађана и привреде, 

 посебно малих и средњих предузећа 
 

Примена Закона ће смањити трошкове стечајног поступка, посебно код микро и  
малих привредних субјеката. У односу на важећи стечајни оквир, решења предвиђена 
нацртом не стварају нове значајне трошкове. С друге стране, поједини трошкови поступка 
биће смањени. Укида се обавеза добијања сагласности Комисије за заштиту конкуренције 
приликом подношења плана реорганизације осим у изузетним случајевима, 
поједностављен је поступак оглашавања. Тамо где су наметнуте обавезе (на пример 
обавеза обавештавања суда и стечајног управника о постојању јемства, обавеза 
обавештавања о свакој наплати од јемца и обавеза обавештавања јемца о поднетој пријави 
потраживања) трошкови су релативно мали и у функцији бржег и ефикаснијег одвијања 
стечајног поступка.  

 
7. Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове 

 
Ефекти решења предложених Нацртом закона мерљиви су изражени су кључним 

индикаторима квалитета стечајног поступка, пре свега степеном намирења, али и 
трошковима и дужином трајања поступка. Позитивни ефекти се пре свега огледају у 
смањењу индиректних трошкова стечајног поступка, односно правовременом покретању 
поступка, чиме се у зависности од поступка повећава вредност стечајног дужника или 
стечајне масе.   

 
У закљученим стечајним поступцима процењена ликвидациона вредност износила 

је око 18 милијарди динара, али је чак у 526 случајева процењена ликвидациона вредност 
била једнака нули. Само 7,3 милијарди прилива, односно око 40% од процењене 
ликвидационе вредности је остварено у стечајним поступцима, при чему су трошкови 



поступка износили око 0,5 милијарди прилива или око 8%. Правовременим покретањем и 
стварањем додатних подстицаја само 10% увећање прилива значило би око 7 милиона 
евра.  

 
Такође, боље уређење правног оквира за унапред припремљене планове допринело 

би њиховом бржем и ефикаснијем усвајању, а тиме и подстицајима како дужницима да 
правовремено покрену, тако и повериоцима да брже изгласају план. Укупна потраживања 
у смо 20 првих унапред припремљених планова износе 900 милиона евра. Чак и мало 
процентуално повећања намирења створило би значајне ефекте.   

 
 

8. Да ли акт стимилуше појаву нових привредних субјеката 
 на тржишту и тржишну конкуренцију 

 
Закон ће отклонити неке од проблема уочених у пракси, док је други део проблема 

неопходно решити доследном применом Закона о стечају, као и побољшаним надзором 
над радом стечајних управника и законским решењима из других закона који утичу на 
исход стечајног поступка. Нека од решења, попут ограничавања предујма за микро правна 
лица омогућиће и повериоцима и дужницима да лакше покрену стечајни поступак.  

Због своје природе Закон о стечају не може непосредно да утичен на појаву нових 
привредних субјеката на тржишту, али он посредно утиче на могућност остваривања 
наставка пословања стечајног дужника, а тиме и да повољно утиче на повериоце.  

 
9. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове  

 
Минстарство привреде објавило је јавни позив за учешће на јавној расправи о 

Нацрту закона о изменама и допунама закона о стечају. Јавна расправа одржана је од 24. 
јуна до 14 јула 2014. године. Презентације и расправе о предложеном Нацрту Закона о о 
изменама и допунама Закона о стечају вођене су на округлим столовима у градовима 
Републике Србије и то: у Нишу 25. јун 2014. године; Београду, 26. јун 2014 године, Новом 
Саду, 27. јун 2014. године и Крагујевцу, 30. јун 2014. године. Такође, одржани су састанци 
и са представницима Савета страних инвеститора, НАЛЕД-а, Америчке привредне 
коморе.    

 
Током јавне расправе активно су учествовали представници судова, стечајни 

управници, синдикати, као и стручна јавност, који су своје сугестије и предлоге доставили 
Министарству привреде. Радна групу за израду Нацрта чинили су представници 
Министарства привреде, Агенције за приватизацију, Агенције за привредне регистре, 
Агенције за лиценцирање стечајних управника, Министарства финансија, Народне банке 
Србије, Министарства правде, Врховног касационог суда, Адвокатске коморе Србије, 
Министарства одбране, Министарства здравља, Министарства омладине и спорта, 
Министарства културе и информисања, Министарства рударства и енергетике, Привредне 
коморе Србије и Правног факултета Универзитета у Београду. 

 



Радна група је добила писане коментаре и предлоге од већег броја стечајних 
управника, Удружења банака, судија привредних судова, пословних удружења, као и 
других заинтересованих страна.  

 
10. Које ће мере бити предузете да би се остварили разлози доношења Закона 

 
Паралелно са изменама и допунама Закона о стечају, предвиђене су измене 

Националних стандарда, а пре свега Националог стандарда бр. 5. С обзиром да су у односу 
на недостатке законских решења, проблеми пре свега у примени прописа, потребно је 
знатно унапредити рад Агенције за лиценцирање стечајних управника и побољшати 
поступак надзора. Такође, неопходно је предузети читав низ мера и активности које се 
односе, како на едукацију стечајних судија и стечајних управника, тако и на побољшање 
перцепције стечаја као једног од видова решавања финансиј ских потешкоћа дужника и 
редефинисања дужничко-поверилачких односа.  
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