
 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 

 
I    УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. став 

1. тач. 2) и 7) Устава Републике Србије, према којем Република Србија, између осталог, 
уређује и обезбеђује поступак пред судовима и другим органима, уређује и обезбеђује 
својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине. 
 
 

II    РАЗЛОЗИ  ЗА  ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Законом о изменама и допунама Закона о стечају обезбеђују се услови за 
стварање доброг пословног амбијента и ефикасније спровођење стечајних поступака. 
Новим законским решењима отклањају се одређени проблеми који су постојали у 
досадашњој пракси, а који су се јављали као последица непрецизне и непотпуне стечајне 
регулативе и  омогућава се брже и транспарентније намирење стечајних поверилаца. 

 
У циљу отклањања елемената који у пракси могу изазвати злоупотребе, 

односно могућност корупције, овим законом се, као новина, предвиђа да се лица која су 
повезана са стечајним дужником намирују у последњем - четвртом исплатном реду и  не 
мо гу да бир ају и буду бир ана у одбор поверилаца, како би се спречило прегласавање 
стечајних поверилаца од стране повезаних лица. Истовремено, законом су установљене 
веће обавезе стечајног управника тако што је у оквиру делокруга послова проширен круг 
обавеза стечајног управника и на побијање правних радњи увек када је то неопходно.  
 

Законом се, кроз јавно објављивање свих података о току стечајног поступка 
на интернет страни овлашћене организације (АЛСУ), повећава транспарентност стечајног 
поступка, односно омогућава се свим заинтересованим лицима да буду обавештени о току 
стечајног поступка у свим његовим фазама.  

 
Законом се такође прецизира дан почетка примене плана реорганизације, 

као дан правноснажности решења о потврђивању плана реорганизације, око чега је у 
пракси било недоумица, на који начин ће се убрзати поступак стечаја.    

 
Ограничава се ниво предујма за микро привредна друштва како би се 

олакшало отварање стечајног поступка и спречило нереално одређивање висине предујма.  
 
Законом се појашњавају права заложних поверилаца. Заложни поверилац је 

лице које има заложно право на стварима или правима стечајног дужника о којима се воде 
јавне књиге или регистри, а нема истовремено и новчано потраживање према стечајном 
дужнику, које је наведеним заложним правом обезбеђено. Законом се предвиђа да 
заложни поверилац није дужан да поднесе пријаву потраживања у стечајном поступку али 
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је дужан да обавести суд о постојању залоге на имовини стечајног дужника. Заложни 
поверилац не гласа за план реорганизације, али се планом реорганизације не могу мењати, 
нити умањити његова права.  

 
Законом се укида обавеза добијања сагласности Комисије за заштиту 

конкуренције приликом подношења плана реорганизације, осим у случају ако се планом 
реорганизације предвиђају мере које имају или могу да имају значајно нарушавање или 
спречавање конкуренције у складу са прописима који уређују заштиту конкуренције и ако 
се односи на средње и велико правно лице у складу са законом којим се уређују 
критеријуми за разврставање правних лица. 

 
У одредбама о међународном стечају закон доследно спроводи правило о 

средишту главних пословних интереса (centre of main interests). За страна правна лица која 
имају средиште главних пословних интереса у Републици Србији надлежан је суд у 
Републици Србији. Исти суд је искључиво надлежан и за све спорове који произлазе из 
стечајног поступка и који су блиско повезани са њим. Средиште главних интереса треба 
да одговара месту одакле дужник редовно управља својим интересима и које је као такво 
препознато од стране трећих лица. У недостатку супротног доказа, претпоставља се да 
стечајни дужник има средиште главних интереса у месту где се налази његово 
регистровано седиште. Средиште главних интереса се утврђује према чињеницама које 
постоје у моменту подношења предлога за покретање главног стечајног поступка. Ако се 
средиште главних интереса стечајног дужника налази у иностранству, а његово 
регистровано седиште се налази у Републици Србији, искључиво је надлежан суд 
Републике Србије ако се према праву државе у којој стечајни дужник има средиште 
главних интереса не може покренути и отворити стечајни поступак на основу средишта 
главних интереса. Такође је регулисан споредни стечајни поступак. Наиме, предвиђено је 
да ће суд у Републици Србији бити надлежан и у случају када стечајни дужник има сталну 
пословну јединицу без својства правног лица у Републици Србији, која је дефинисана као  
било које место пословања у којем стечајни дужник обавља економску делатност, 
употребом људске радне снаге и добара или услуга. Посебни разлози за прецизирање 
предложених законских решења су у омогућавању да се у Републици Србији воде стечајни 
поступци над компанијама које имају средиште главних пословних интереса, укључујући 
и главну имовину у Републици Србији, над правним лицима која су формално изместила 
седиште у АП Косово и Метохију да би избегли јурисдикцију судова у Републици Србији, 
као и да би се омогућило вођење споредних стечајних поступака у случају пословних 
јединица (пре свега огранака) страних правних лица, код којих постоје потраживања 
запослених из Републике Србије.  
 

Изменом Закона о стечају омогућава се решавање уочених проблема у 
стечајном поступку на најбољи начин, с обзиром да постојећи закон представља добру 
основу која због уочених проблема у пракси захтева одређена прецизирања и допуне у 
смислу повећања степена намирења поверилаца и смањења трошкова стечајног поступка. 
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III   ОБЈАШЊЕЊЕ  ОСНОВНИХ  ПРАВНИХ  ИНСТИТУТА  И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 
 

Овим законом врши се измена и допуна Закона о стечају („Службени 
гласник РС”, бр. 104/09, 99/11-др.закон и 71/12-одлука УС).  
 

Чланом 1. мења се члан 10. став 3. Закона о стечају тако што се предвиђа да 
се сви огласи, решења и други акти суда, на дан доношења, објављују на огласној и 
електронској огласној табли суда, а решења и други акти суда, када је то прописано овим 
законом, достављају и одговарајућем регистру ради јавног објављивања на интернет 
страни тог регистра или на други одговарајући начин уколико тај регистар нема своју 
интернет страну. Предложеним решењем обезбеђује се већа транспарентност и омогућава 
се да повериоци и заинтересована лица буду обавештени о свим фазама стечаја одређеног 
стечајног дужника.  
 

Чланом 2. предвиђена је допуна  члана 19. Закона о стечају у смислу да се 
обезбеђује да стечајни управник има легитимацију коју може да употребљава за службене 
потребе у границама својих овлашћења, а чији ће изглед и садржина бити ближе прописан 
подзаконским прописом.      

  
Чланом 3. врши се измена члана 20. Закона о стечају тако што се брише став 

3. Наиме чланом 20.  Закона о стечају је предвиђено да се избор стечајног управника врши 
методом случајног одабира са листе активних стечајних управника за подручје надлежног 
суда, коју суду доставља овлашћена организација, а изузетно се,  према одредби ставав 3, 
избор стечајног управника може вршити одабиром који стечајни судија врши са листе 
активних стечајних управника за територију целе Репулике Србије. Ова одредба предвиђена је 
као изузетак, али је у пракси постала правило, због чега се појавила потреба 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 тог разлога је 
предложено да се став 3. наведеног члана у потпуности избрише. У току  јавне расправе 
по том питању су били изнети бројни коментари и сугестије од стране стечајних судија и 
других заинтересованих лица која примењују закон о томе да није оправдано да се навеена 
одрдба у целости брише, већ да би било целисходније да наведена одредба остане, с тим 
да се пооштре услови под којима се може вршити избор стечајних управника мимо метода 
сучајног одбабира. Коначно је одлучено 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 одредаба којима се регулише начин рада 
алгоритма и вероватноћа избора стечајних управника за стечајне поступке када је р еч о 
стечајним дужницима који су разврстани као средња или велика правна лица. Оваквим 
променама, уместо дискрециног овлашћења судија, алгоритам ће у свим случајевима сам 
додељивати стечајне управнике, уз додатне критеријуме који се односе на степен 
квалитета рада и искуства стечајних управника. Такође су се имале у виду и друге измене 
закона којима се повериоцима омогућава да активније учествују у разрешењу и 
именовању стечајних управника.   
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  Чланом 4. допуњује се члан 21. Закона о стечају, који регулише ограничење 
у именовању стечајних управника, тако што се проширује круг лица која не могу бити 
именована за стечајног управника на  власника и повезана лица, на који начин се спречава 
злоупотреба. 
 

Чланом 5.  у члану 22. став 1.  речи: „у већинској државној или друштвеној 
својини“, замењују се речима „са већинским друштвеним или државним капиталом“, а 
речи: „у већинској државној својини“ замењују се речим: „са већинским државним 
капиталом“. на овај начин врши се усклађивањ са уставом и нацртом новог закона о 
приватизацији.  
 

Чланом 6. врши се измена члана 23. Закона о стечају тако што се у ставу 2. 
тачка 3), која се односи на потребну стручну спрему као један од услова за издавање 
лиценце за обављање послова стечајног управника, усклађује са законом којим се уређује 
високо образовање. Такође, предлаже се брисање одредбе става 8. овог члана (којим је 
прописано да се захтев за издавање лиценце подноси најкасније у року од годину дана од 
дана полагања стручног испита, као и да се по истеку три године од дана полагања 
стручног испита захтев за издавање лиценце сматра недозвољеним), из разлога што се 
прописаним роком ограничавају права у погледу оствaрења права на лиценцу за обављање 
послова стечајног управника, а такође стечајни управници доводе у неравноправан 
положај у односу на друге правосудне професије. Предложеним решењем захтев за 
издавање лиценце, односно остварење права на издавање лиценце не везује се за датум 
полагања стручног испита. Стручни испит је један од услова који треба да испуни свако 
лице које жели да обавља одређене послове, па и послове стечајног управника. Примера 
ради, правосудни испит, испит за извршитеље, јавне бележнике и сл. су такође услови 
који се морају испунити за обављање одређених послова, али ни у једном од ових 
занимања стручни испит није ограниченог трајања.  

 
Чланом 7. врше се измене  члана 26. Закона о стечају, тако што се прецизира 

да се поступак стучног надзора над радом стечајних управника спроводи у складу са  
посебним законом, уз сходну примену закона којим се уређује општи управни поступак. 
Предвиђено је да се у поступку стручног надзора проверава да ли стечајни управник 
обавља дужност стечајног управника у складу са законом којим се уређује стечај, 
националним стандардима за управљање стечајном масом и кодексом етике, као и другим 
прописима. Овим законом посебно је регулисано да повреде дужности стечајног 
управника могу бити лакше или теже повреде дужности и утврђене су мере које се могу 
изрећи у случају лакше односно теже повреде дужности стечајног управника. Такође, 
прописан је правни основ за доношење подзаконског акта којим ће се регулисати које 
неправилности у раду стечајног управника представљају лакше а које теже повреде 
дужности.  
 

Чланом 8. извршена је измена члана 27. у погледу обавеза стечајног 
управника, тако што се предвиђа обавеза стечајног управника да предузме радње побијања 
уколико су исте целисходне, као и да састави и достави стечајном судији, одбору 
поверилаца и овлашћеној организацији извештај о економско финансијском положају 
стечајног дужника, чиме се додатно обезбеђује заштита имовине стечајног дужника и 
повећава транспарентност стечајног поступка, односно омогућава се свим 
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заинтересованим лицима да се информишу о економско финансијском положају стечајног 
дужника.  

 
Чланом 9. допуњује се одредба члана 28. Закона о стечају, која регулише 

предузимање радњи од изузетног значаја. Прецизира се појам радњи од изузетног значаја, 
тако што се под тим радњама сматрају радње које имају или могу имати значајан утицај 
или последице на стечајну масу. Такође је прописан рок у коме се одбор поверилаца мора 
изјаснити у случајевима изузетне хитности, а то је рок од петнаест дана од дана пријема 
обавештења, као и дужност стечајног управника да о намераваној радњи од изузетног 
значаја обавести све чланове одбора поверилаца, с обзиром да се у пракси дешавало да се 
обавештавао само председник одбора поверилаца који често није обавештавао остале 
чланове одбора поверилаца и није адекватно реаговао. 

 
Чланом 10. прецизира се став 1. члана 29. Закона о стечају и додаје нова 

одредба према којој је стечајни управник дужан да извештаје стечајном судији достави у 
писаном облику, а одбору поверилаца и овлашћеној организацији електронским путем, 
која је дужна да извештаје, одмах по достављању јавно објави на својој интернет страни. 
На тај начин обезбеђује се транспарентност и могућност свих поверилаца и 
заинтересованих лица да буду обавештени о току стечајног поступка и о стању стечајне 
масе.  
 
 Чланом 11. мења се став 4. члана 31. Закона о стечају тако што се предвиђа да 
захтев за накнаду штете застарева у року од три године од дана брисања стечајног 
дужника, односно стечајне масе  из регистра, односно правноснажности решења којим је 
потврђено усвајање плана реорганизације. Законом о стечају предвиђен је субјективни рок 
од годину дана од дана сазнања оштећеног за штету, а објективни рок од три године од 
дана правоснажности решења о закључењу или обустављању стечајног поступка, односно 
решења којим је потврђено усвајање плана реорганизације. Предложеним решењем уводи 
се само објективни рок од три године, а који се рачуна од дана брисања стечајног 
дужника, односно стечајне масе из надлежног регистра, имајући у виду да је Законом о 
привредним друштвима, у погледу одговорности ликвидационог управника предвиђен рок 
од три године, рачунајући од дана брисања друштва из регистра, те се појавила потреба и 
разлози правне сигурности да се и у односу на стечајни поступак примени идентично 
решење, с обзиром да је правна последица окончања оба поступка брисање друштва, 
односно стечајне масе из регистра.  
 

Чланом 12. мења се члан 32. Закона о стечају тако што се одбору поверилаца 
даје дужи р о к у ко ме може поднети предлог за разрешење стечајног управника и 
истовремено именовање новог стечајног управника, с обзиром да се у пракси показало да 
је рок од 30 дана од дана одржавања поверилачког рочишта био исувише кратак рок у 
коме је одбор поверилаца могао да сагледа рад именованог стечајног управника.     
 
 Чланом 13. предвиђене су измене члана 35. Закона о стечају. Новина је да се 
скупштина поверилаца бира на првом поверилачком рочишту, уместо најкасније на 
правом поверилачком рочишту, и у складу са тим усклађује се одредба става 6. овог члана. 
Такође је регулисано да вероватност необезбеђеног потраживања разлучни повериоци 
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могу доказати достављањем процене вредности имовине која је предмет разлучног права, 
која мора да буде сачињена од стране овлашћеног стручног лица и која није старија од 12 
месеци. Такође, мења се став 8. тако што се повериоцима омогућава да осим што могу да 
закажу скупштину поверилаца мо гу и да предложе дневни. Поред тога, у првобитном 
тексту било је предложено да се повезаним лицима онемогућава да бирају и буду бирани у 
скупштину поверилаца, али је у току дискује  у оквиру усмене расправе преовладало 
мишљење да би на овај начин дошло до кршења основних права, па је  прихваћен став да 
такво решење није прихватљиво.  
 
  Чланом 14. мења се члана 36. Закона о стечају  тако што се у ставу 1. врши  
усаглашавање са изменама члана 35. у погледу формирања скупштине поверилаца.  
Такође, предвиђа се обавеза стечајног управника да на почетку првог поверилачког 
рочишта стечајном судији и свим присутним повериоцима достави преглед потраживања 
лица повезаних са стечајним дужником. На наведени начин отклања се могућност да у 
одбор поверилаца буду изабрана лица лица која су повезана са стечајним дужником, чиме 
се спречава злоупотреба повезаних лица да преко одбора поверилаца утичу на ток 
стечајног поступка.  
    

Чланом 15. мења се члан 38. Закона о стечају у смислу да се избор одбора 
поверилаца не може вршити пре првог поверилачког рочишта, на који начин се врши 
усклађивање са претходним изменама закона,  као и с обзиром да се тада поуздано може 
знати листа вероватних поверилаца и њихов статус у смислу повезаних лица. На овај 
начин спречава се да у одбор поверилаца буду бирана повезана лица. Такође, предвиђено 
је да ако се на првом поверилачком рочишту не формирају поверилачки органи, дужност 
одбора поверилаца врши пет поверилаца (осим повезаних лица) чија су необезбеђена 
потраживања највећа у односу на укупна потраживања према стечајном дужнику према  
списку потраживања формираном за потребе гласања на првом поверилачком рочишту. 
 

Чланом 16. врши се допуна члана 39. Закона о стечају и даје могућност  
члановима одбора поверилаца да закажу седницу одбора поверилаца и предложе новог 
председника одбора поверилаца уколико исти не заказује седницу одбора поверилаца када 
то тражи више од половине чланова одбора. На наведени начин убрзава се заказивање 
седница и одлучивање одбора поверилаца о питањима из њихове надлежности,  с обзиром 
да се у пракси показало да у ситуацијама у којима је неопходна сагласност одбора 
поверилаца,  одбор поверилаца са великим закашњењем или уопште не одлучује, на који 
начин се одуговлачио стечајни поступак.   

 
Чланом 17. предвиђа се измена члана 41. Закона о стечају и даје могућност  

одбору поверилаца да о свом трошку ангажује стручно лице које ће извршити анализу 
пословања стечајног дужника,  на ко ји начин се о мо гућава транспарентност стечајног 
поступка и упознавање одбора поверилаца са правним пословима и радњама стечајног 
дужника ради евентуалног побијања правних радњи и послова стечајног дужника.    

 
Чланом 18. предвиђа се измена члана 49. Закона о стечају и посебно се 

дефинишу разлучни и заложни поверилац. Разлучни поверилац према стечајном дужнику 
има потраживање које је обезбеђено хипотеком или залогом на имовини стечајног 
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дужника, док заложни поверилац има стварно-правно обезбеђење на имовини стечајног 
дужника, али нема новчано потраживање према стечајном дужнику. Заложни повериоци 
нису стечајни повериоци, не могу бити бирани у скупштину и одбор поверилаца, а 
намирују се највише до висине вредности добијене уновчењем имовине на којој је 
установљено заложно право. Истовремено заложни поверилац има обавезу да обавести 
суд о постојању залоге на имовини стечајног дужника и обиму намирења потраживања, 
како стечајни управник не би могао да исту отуђи без његовог знања, јер се у пракси 
дешавало да заложно право  из различитих разлога није било евидентирано у складу са 
прописима, а истовремено се омогућава стечајном управнику да се на тај начин упозна са 
постојањем евентуалних разлога за побијање  правних радњи и послова стечајног 
дужника.   

Чланом 19. предвиђа се брисање одредбе става 4. у члану 50, а собзиром да је 
ово питање на обједињени начин регулисано кроз измене члана 102. Закона о стечају којим се 
регулишу излучна права и накнада за излучна права.   
 

Чланом 20. предвиђа се допуна члана 54. Закона о стечају тако што се уводи 
нови исплатни ред - четврти исплатни ред, у који спадају потраживања лица повезаних са 
стечајним дужником у смислу овог закона. Наиме, предвиђено је да у четврти исплатни 
ред спадају потраживања настала две године пре дана отварања стечајног поступка по 
основу зајмова, као и других правних радњи које у економском погледу одговарају 
одобравању зајмова, у делу у којем ти зајмови нису обезбеђени, а који су стечајном 
дужнику одобрени од стране лица повезаних са стечајним дужником у смислу овог закона, 
осим лица која се у оквиру своје редовне делатности баве давањем кредита и зајмова. 
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. 
 

Чланом 21. врши се усклађивање члана 58. Закона о стечају тако што се 
после речи: „огласној“ додају речи: „и електронској огласној“ табли суда. 
 

Чланом 22. предвиђа се допуна члана 59. Закона о стечају у смислу 
прецизирања трошкова обавештавања поверилаца које стечајни судија треба да има у виду 
приликом одређивања висине предујма трошкова стечајног поступка, као и одређивања до 
ког износа стечајни судија може одредити висину предујма за микро правна лица, с 
обзиром да се у пракси показало да је висина предујма за ова лица одређивана у нереално 
високом износу.   
 

  Чланом 23. предвиђена је измена члана 61. Закона о стечају. Овим се 
прецизирају обавезе овлашћених лица стечајног дужника и других лица да пружају 
податке и исправе стечајном судији и стечајном управнику на њихов захтев и без 
одлагања. Предвиђено је да рачуноводствене исправе, пословне књиге, рачуноводствени 
софтвер, печати, кључеви и шифре представљају имовину стечајног дужника. Новина је да 
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банке имају обавезу да на захтев стечајног управника доставе бројеве свих девизних и 
динарских рачуна, као и да јавни регистри имају обавезу да на захтев стечајног управника 
доставе податке о имовини и правима стечајног дужника. 
 

Чл. 24.  и 25. врши се усаглашавање чл. 62. и 63. Закона о стечају са 
изменама  закона  тако што се поред разлучних поверилаца додају и заложни повериоци, а 
после речи: „огласној“ додају речи: „и електронској“ (огласној табли суда).  
  

Чланом 26. предвиђена је допуна члана 69. Закона о стечају тако што се 
прописује да се решење којим се одбија предлог за отварање стечајног поступка, након 
правноснажности, доставља надлежном регистру ради регистрације брисања мера 
обезбеђења, ако су решењем о покретању претходног стечајног поступка изречене мере 
обезбеђења, што доприноси бржем и ефикаснијем спровођењу промена података у 
надлежном регистру.   
 

Чл. 27. и 29. врши се  усаглашавање чл. 71. и 91. Закона о стечају са 
осталим изменама закона тако што се после речи: „огласној“ додају речи: „и електронској“ 
(огласној табли суда), као и тако што се речи: „Трговинским судом“ замењују речима: 
„Привредним судом“. 
 

Чланом 28. врши се измена члана 73. став 1. Закона о стечају и  прецизира 
дан наступања правних последица отварања стечајног поступка тако што се тај дан везује 
за дан објављивања огласа  (уместо за почетак дана истицања огласа о отварању поступка 
на огласној табли суда).  

 
Чланом 30. врши се измена  члана 93. Закона о стечају тако што се у ставу  

4. брише тачка 3), а после става 4. додаје нови став 5. којим је предвиђено да ће стечајни 
судија, на писани захтев разлучног повериоца који садржи  процену вредности имовине која је 
предмет разлучног права, сачињену од стране овлашћеног стручног лица најкасније годину 
дана пре отварања стечајног поступка, донети одлуку о укидању или условљавању мера 
обезбеђења из члана 62. став 2. тачка 4) овог закона или забране извршења или намирења из 
става 1. овог члана у односу на имовину која је предмет разлучног права, ако је вредност 
предметне имовине мања од износа обезбеђеног потраживања тог повериоца, а предметна 
имовина није од кључног значаја за реорганизацију. На наведени начин омогућено је 
разлучном повериоцу да своје потраживање реализује кроз започети извршни поступак, 
уколико су испуњена два кумулативна услова: да је вредност имовине која се намирује мања 
од износа обезбеђеног потраживања и да предметна имовина није од кључног значаја за 
реорганизацију. Овим изменама олакшава се разлучном повериоцу да оствари своје право 
у извршном поступку који је започет пре отварања стечаја, а истовремено овим се не 
утиче на права стечајних поверилаца, с обзиром да се ради о имовини која или није на 
адекватан начин заштићена, или о имовини чија је вредност мања од износа обезбеђеног 
потраживања а није од кључног значаја у случају реорганизације. 
 
  Чланом 31. врши се измена члана 102. тако што се питање излучних права и 
накнаде за излучна права регулише  на свеобухватан начин. Изменама је предвиђено да 
ако је ствар на којој постоји излучно право стечајни дужник неовлашћено отуђио пре 
отварања стечајног поступка, излучни поверилац може захтевати да се на њега пренесе 
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право на противчинидбу ако она још није извршена, односно противчинидбу из стечајне 
масе ако се ствар из стечајне масе још увек може излучити,  а ако је противчинидба 
извршена, има право на накнаду штете као стечајни поверилац.  Такође је регулисано да 
ако је ствар на којој постоји излучно право стечајни дужник неовлашћено отуђио у току 
стечајног поступка, односно претходног стечајног поступка, излучни поверилац може да 
захтева да се на њега пренесе право на противчинидбу, ако она  још увек није извршена, или 
да захтева противчинидбу из стечајне масе ако се она из стечајне масе још увек може 
излучити или да захтева накнаду претрпљене штете, која се намирује као обавеза стечајне 
масе.  Приликом дефинисања ове одредбе имала су се у виду и решења која су заступљена у 
упоредном праву, нарочито у законима појединих држава у окружењу које су чланице ЕУ.         
 
  Чланом 32. врши се усаглашавање члана 107. Закона о стечају са осталим 
текстом закона тако што се поред разлучних поверила додају и заложни повериоци.  
 

Чланом 33. допуњује се члан 111. Закона о стечају на тај начин што 
поверилац који је пријавио потраживање у стечајном поступку дужан је да у пријави 
потраживања наведе и да ли постоје јемци за обавезу стечајног дужника и предвиђена је 
обавеза повериоца да обавести стечајног управника о свакој наплати потраживања од 
јемца у року од осам дана од дана извршене наплате. Предложеним решењем отклањају се 
уочени проблеми и недоумице који су се појавили у примени Закона о стечају, а посебно 
се отклања могућност да се повериоци двоструко наплате (и од стечајног дужника и од 
јемца-платца).  

 
Чланом 34. мења се члан 113. Закона о стечају утолико што се брише рок од 

40 дана за сачињавање листе потраживања и истовремено се предвиђа обавеза стечајног 
управника да листу потраживања достави стечајном судији најкасније десет дана пре дана 
одржавања испитног рочишта, што се у пракси показало као реално решење.  Такође је 
предвиђен рок од најкасније 15 дана пре одржавања испитног рочишта за стечајног 
управника да изврши личну доставу обавештења повериоцима чија су потраживања 
оспорена.     
 

Чланом 35. прецизира се одредба члана 114. Закона о стечају у смислу да је 
прецизиран рок до када се могу оспоравати пријављена потраживања других поверилаца, 
с обзиром да у Закону о стечају тај рок није био прецизно одређен, а што је у пракси 
доводило до различитог тумачења крајњег рока за оспоравање потраживања. 
Предложеним текстом повериоци могу оспоравати пријављена потраживања до 
закључења испитног рочишта на ком су разматране њихове пријаве потраживања.  

 
Чланом  36. допуњује се члан 116. Закона о стечају тако што се уводи ново 

правно средство које се може поднети против закључка о листи утврђених и оспорених 
потраживања. Наиме, уколико је у закључку о листи утврђених и оспорених потраживања 
стечајни судија дао стечајном управнику или повериоцу погрешан упут на парницу, лице 
које је погрешно упућено на парницу може поднети захтев за исправку закључка у року од 
5 дана од дана пријема закључка односно од дана објављивања закључка на огласној и 
електронској огласној табли суда,  о ком је стечајни судија дужан да одлучи у року од 3 
дана од дана пријема. До доношења одлуке стечајног судије по наведеном захтеву не теку 
рокови за покретање или наставак парничних поступака по упуту стечајног судије. На овај 
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начин омогућује се лицу које је погрешно упућено на парницу да утиче на суд у циљу 
исправке грешке приликом упућивања на парницу. Како против закључка, према општим 
правилима закона, није могуће уложити правни лек, уведена је могућност подношења 
захтева за исправку који се може поднети само против закључка о листи утврђених и 
оспорених потраживања и то уколико је њиме дат погрешан упут на парницу. Овакво 
решење је предложено с обзиром да се у пракси често дешава да се на парницу, уместо 
стечајног управника, погрешно упути стечајни поверилац који има потраживање на 
основу извршне исправе, а која грешка се није могла исправити закључком, с обзиром  да 
се по Закону о парничном поступку, који се сходно примењује, могу исправљати само 
грешке у именима и бројевима, као и друге очигледне грешке у писању и рачунању. На 
овај начин се обезбеђује да повериоци не сносе штетне последице због погрешног правног 
упутства.  

 
Чланом  37. прецизира се члан 117. Закона о стечају на тај начин што се 

поверилац упућује на парницу, односно на наставак прекинутог парничног поступка 
уколико се до дана отварања стечајног поступка водио парнични поступак, а истовремено 
санкционише пропуштање покретања, односно предлагање настављања парничног 
поступка у смислу губљења својства стечајног повериоца.  
 

Чланом 38. додаје се нови члан 117а којим се предвиђа могућност преноса  
утврђених  и оспорених  потраживања у стечајном поступку, с тим што се у стечајном 
поступку који се спроводи банкротством пренос ограничава до дана правноснажности 
решења о главној деоби,  на који начин се отклањају уочени проблеми у пракси да се 
исплата потраживања врши  и лицима која нису наведена као повериоци у решењу о 
главној деоби.  Наиме, решење о главној деоби је правоснажна одлука суда у којој су 
утврђени повериоци, висина и исплатни ред сваког потраживања, као и проценат њиховог 
намирења, из чега произлази да након правноснажног решења о главној деоби нема 
могућности промене поверилаца, њиховог исплатног реда, износа и процента у коме ће се 
исплата извршити. Због тога се уступање потраживања у стечају може извршити уколико 
је обавештење о уступању достављено стечајном управнику пре доношења решења о 
главној деоби, а пренос се спровео у смислу да је уместо ранијег повериоца у решење о 
главној деоби унето лице коме је потраживање уступљено. Такође је предвиђено да 
стицалац има иста права као преносилац и да дужник може према стицаоцу истицати све 
оне приговоре које је имао према преносиоцу, као и приговоре које има само у односу на 
стицаоца. 

 
Чл.  39. и 40. врши се измена чл. 120. и 122. Закона о стечају тако што се 

врши појашњавање појмова којима се дефинише неспособност плаћања, како би се исти 
учинили јасним.  

 
Чланом 41. врши се допуна члана 123. Закона о стечају у смислу да обезбеђење 

које стечајни дужник дао за кредит или зајам лицу повезаним са стечајним дужником, 
осим лица које се у оквиру своје редовне делатности бави давањем кредита или зајмова, у 
тренутку када је било трајније неспособно за плаћање или у року од годину дана пре дана 
отварања стечаја над друштвом не производи правно дејство у поступку стечаја над 
друштвом.  Такође се предвиђа да ако стечајни дужник у последњој години пре отварања 
стечаја врати кредит или зајам повезаном лицу, осим лицу које се у оквиру своје редовне 
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делатности бави давањем кредита или зајмова, сматраће се да је извршио радњу намерног 
оштећења поверилаца која је подобна за побијање. Овакво решење предвиђено је у циљу 
правне сигурности, с обзиром да се у пракси дешавало да се стечајни дужник који, иако је 
инсолвентан и не може да одговори својим обавезама, своју имовину додатно оптерећује 
обезбеђењем за обавезе свог повезаног лица, на који начин смањује своју имовину и 
могућност отплате својих дуговања, што у случају отварања  стечајног поступка доводи до 
ситуације у којој се ти новообезбеђени повериоци  приоритетно намирују на имовини 
стечајног дужника, а не од главног дужника. Овим се такође омогућава стечајном 
управнику и  повериоцима да успешније побијају овакве правне радње стечајног дужника. 
 

Чланом 42. врши се допуна члана 124. Закона о стечају додатним 
прецизирањем послова који се сматрају да су преузети без накнаде а који могу бити 
предмет побијања у стечају. Регулисано је да се правном радњом стечајног дужника без 
накнаде сматра и пропуштање улагања жалбе, приговора, одговора на тужбу или 
изостанка са рочишта, уколико је том радњом сауговарач стечајног дужника стекао неку 
имовинску корист.   
 

Чланом  43.  допуњује се члан 132.  Закона о стечају и прописује дужност 
стечајног управника да у случају продаје јавним надметањем или јавним прикупљањем 
понуда исту огласи и на интернет страни овлашћене организације, у циљу веће 
транспарентности продаје. 
 

Чланом  44. врши се измена члана 133. Закона о стечају тако што се у ставу 
1. бришу речи: „стечајном дужнику“. Даном отварања стечајног поступка престају 
заступничка и управљачка права директора, заступника и пуномоћника, као и органа 
управљања и надзорних органа стечајног дужника и та права прелазе на стечајног 
управника. У пракси се поставило питање коме све стечајни управник има обавезу да 
доставља обавештење о намераваној продаји и велике тешкоће приликом обавештавања 
власника, односно оснивача стечајног дужника, јер се неретко ради о  великом броју 
акционара чије адресе стечајном управнику често нису познате, а чија достава изискује 
додатне трошкове ради слања обавештења. Истовремено се врши измена става 2. тако што 
се предвиђа обавеза стечајног управника да наведено обавештење достави најкасније 15 
дана пре дана објављивања огласа о продаји имовине јавним надметањем или јавним 
прикупљањем понуда, односно 15 дана пре дана одржавања продаје непосредном погодбом. У 
ставу 4. тачка 4) бришу се речи: „и услове“, на који начин се отклањају потенцијални 
коруптивни елементи. У ставу 6. врши се усклађивање тако што се после речи: 
„разлучних“ додају речи: „или заложних“, а речи: „десет дана“ замењују се речима: „пет 
дана“. Такође се продужава рок у оквиру кога је стечајни управник дужан да изврши 
намирење разлучних поверилаца са три на пет дана,  с обзиром да се у пракси показало да 
је  рок од три дана изузетно кратак (став 11). 
 

Чланом 45. врши се усаглашавање члана 135. Закона о стечају са осталим 
текстом закона  тако што се после речи: „разлучног“ додају речи: „или заложног“. 
  

Чланом  46. врши се усклађивање члана 136. Закона о стечају са осталим 
текстом у смислу измена које се односе на разлучног и заложног повериоца. Даљим 
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изменама овог члана правне последице продаје стечајног дужника као правног лица везују 
за моменат закључења уговора о продаји стечајног дужника као правног лица, а не за 
моменат доношења решења о обустави стечајног поступка,  како  је то  досадашњим 
законом било предвиђено. 

 
Чланом  47. врши се допуна члана 144.  Закона о стечају и предвиђа да се 

изузетно, завршној деоби може приступити и ако у току поступка стечаја стечајни 
управник после више покушаја уновчења имовине на начине који су предвиђени овим 
законом не успе да уновчи целокупну стечајну масу, односно њен претежни део. 
Предложена допуна је у складу са начелом хитности стечајног поступка и смањењем 
трошкова, с обзиром да се у пракси показало да се стечајни поступци још увек воде иако 
није могуће уновчити стечајну масу јер нема заинтересованих купаца.       

 
Чланом 48. врши се допуна члана 147. Закона о стечају тако што се предвиђа 

да се после намирења поверилаца и повраћаја удела задругарима преостала задружна 
имовина преноси републичком задружном савезу чија је задруга била чланица, односно 
задружном савезу основаном на територији на којој је било седиште те задруге и користи 
се за оснивање нове задруге, односно за развој задруге на територији на којој је било 
седиште те задруге. Ово стога јер начин поступања са задружним капиталом, односно 
задружном имовином која се у стечајевима који се спроводе над задругама може појавити 
као вишак деобне масе није био обухваћен, а што је у пракси проузроковало различита 
поступања и тумачења Овим се врши усаглашавање са важећим Законом о задругама 
(„Службени лист СРЈ“, бр.  41/96 и 12/98 и „Службени гласник РС“, бр. 101/05 - др.  закон и 
34/06).  
 

Чланом  49. врши се допуна члана 156. став 1. тачка 10) Закона о стечају у 
смислу да независно стручно лице које прати спровођење плана реорганизације не  може 
да буде лице које ради или је повезано са стечајним дужником, као ни привремени 
стечајни управник, на који начин се сузбија могућност злоупотреба. Такође се додају нове  
тач. 17), 18) и 19) којима се прецизирају подаци о лицима која по основу плана 
реорганизације постају чланови  тог правног лица и подаци о лицима која су повезана са 
стечајним дужником у смислу овог закона, као и документација која се подноси уз план 
реорганизације. 
 

Чланом 50. врши се допуна члана 157. Закона о стечају на тај начин што се 
регулише да заложни повериоци не могу да гласају о плану реорганизације, али се њихова 
права не могу мењати нити умањити планом реорганизације без њихове изричите 
сагласности. Такође се врши измена у смислу да се прибављање мишљења од органа 
надлежног за заштиту конкуренције тражи само уколико су кумулативно испуњена оба 
услова,  и то: ако се планом реорганизације предвиђају мере које имају или могу да имају 
значајно нарушавање или спречавање конкуренције у складу са прописима који уређују 
заштиту конкуренције и ако се односи на средње и велико правно лице у складу са законом 
којим се уређују критеријуми за разврставање правних лица. Ово стога јер се у пракси 
показало да је време потребно за  добијање мишљења од органа надлежног за послове 
заштите конкурениције било предуго, што је доводило до одуговлачења поступка 
усвајања плана реорганизације. Такође, на овај начин се смањују трошкови стечајног 
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поступка, с обзиром да је мишљење неопходно само уколико су оба услова кумулативно 
испуњена. 

 
Чланом 51. допуњује се члан 158. Закона о стечају у смислу да је Агенција 

за приватизацију, као организација која је посебним законом овлашћена да обавља 
послове стечајног управника, овлашћена да у име правног лица које је у већинској 
државној или друштвеној својини подноси унапред припремљени план реорганизације, 
чиме се омогућава да предузећа која су у државној или друштвеној својини у 
реструктурирању „оздраве“ односно наставе да послују, подношењем унапред 
припремљеног плана реорганизације или плана реорганизаиције, с тим да иста не може 
бити именована за независно стручно лице које ће пратити спровођење плана, на који 
начин се спречава конфликт интереса да подносилац унапред припремљеног плана 
реорганизације прати спровођење истог.  

 
  Чланом 52. мења се члан 159. у смислу да се решење о покретању 
претходног стечајног поступка поднето у складу са унапред припремљеним планом 
реорганизације доставља овлашћеној организацији  и организацији надлежној за вођење 
регистра привредних субјеката ради објављивања, односно евиденције, на који начин се 
омогућава заинтересованим лицима да буду упозната о покретњу претходног стечајног 
поступка над одређеним правним лицем. Такође се предвиђа да се наведено решење неће 
објављивати у три високотиражна дневна листа већ само у једном високотиражном 
дневном листу, чиме  се смањују трошкови стечајног постпупка. Истовремено прецизира 
се рок  наведен у огласу у коме се позивају заинтересована лица да ставе примедбе на 
унапред припремљени план реорганизације, на који начин се убрзава поступак усвајања 
плана реорганизације у смислу да се спречава злоупотреба од стране заинтересованих 
лица да унедоглед достављају примедбе на предложени план. Такође се брише одредба 
према којој је било предвиђено да се р очиште за о длучивање о  предло гу и гласање о 
унапред примпремљеном плану реорганизације одржава у року предвиђеном за окончање 
претходног постука. Ово стога што је рок трајања претходног поступка у складу са 
унапред припремљеним планом реорганизаицје већ предвиђен одредбом става 7. истог 
члана и истим су прописани другачији рокови трајања претходног поступка у складу са 
унапред припремљеним планом реорганизације од рока трајања ових поступка у редовном 
стечају, па се на овај начин врши усклађивање.     
 

Чланом  53. врши се измена  члана 160. Закона о стечају тако што се у ставу 
2. предвиђа да ће стечајни судија, на захтев заинтересованог лица или по предлогу 
привременог стечајног управника, извршити процену висине потраживања за потребе  
гласања, те да се процена висине потраживања за потребе гласања врши преко овлашћеног 
стручног лица (проценитеља) и не може бити старија од 12 месеци. Такође се додаје нови 
сатв 3. којим је регулисано да ако од утврђеног датума стања пословних књига у 
ванредном извештају ревизора из члана 156. став 3. тачка 5) овог закона до датума 
одржавања рочишта протекне више од девет месеци, стечајни судија ће по службеној 
дужности наложити привременом стечајном управнику или другом стручном лицу 
ангажованом у циљу утврђивања тачности података да достави нови ванредни извештај, 
израђен од стране другог независног ревизора, са стањем на последњи дан месеца који 
претходи месецу у којем је дат тај налог.  
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Чланом  54. врши се допуна  члана 163. Закона о стечају тако што се у ставу 

2. одређује рок у коме је стечајни судија дужан да одбаци план реорганизације.  
 

Чланом  55. врши се измена члана 165. Закона о стечају и прецизира се дан 
почетка примене плана реорганизације тако што се даном почетка примене плана 
реорганизације сматра дан одређен планом реорганизације,  с тим да исти не мо же бити 
пре дана правоснажности решења о потврђивању плана реорганизације, нити по истеку 
рока од 15 дана од дана правноснажности тог решења. На овај начин се текст закона 
побољшава, с обзиром да су се у пракси појавила различита тумачења око почетка 
примене плана реорганизације и могућност злоупотребе. Такође се као новина уводи да се  
врши процена вероватноће намирења потраживања разлучних поверилаца  из оптерећене 
имовине, за сврху остваривања права гласа разлучних поверилаца, као и да ће се разлучни 
повериоци за износ потраживања који не могу остварити из оптерећене имовине, имати 
право гласа у оквиру класе стечајних поверилаца према исплатном реду у који ће бити 
разврстано њихово потраживање. Посебно је, као новина, регулисано да лица повезана са 
стечајним дужником (осим лица која се у оквиру своје редовне делатности баве давањем 
кредита или зајмова) чине посебну класу поверилаца и не гласају о плану реорганизације, 
на који начин се онемогућавају злоупотребе од стране повезаних лица.    

 
Чланом 56. врши се усаглашавање члана 166. Закона о стечају са осталим 

текстом закона  тако што се поред разлучних додају и заложни повериоци.   
 

Чланом 57. врши се допуна члана 170. Закона о стечају у смислу да се на 
хартије од вредности које се у току плана реорганизације издају или поништавају у складу 
са усвојеним планом, не примењују поред осталих, и прописи о привредним друштвима у 
делу који се односе на поништавање акција, на који начин се постиже већа правна 
сигурност. 
 

Чланом  58. врши се измена члана 174. Закона о стечају тако што се брише 
одредба која дефинише ко  може бити  дужник у страном поступку,   с обзиром да свако 
правно лице има регистровано седиште у некој држави, па се доследном применом овог 
правила долази до ситуације у којој се из примене специфичних правила страног стечаја 
увек искључује држава  у којој правно лице има регистровано седиште, што није био циљ 
законодавца приликом усвајања те норме. Такође се брише одредба према којој дужник не 
може бити  физичко лице које није резидент Републике Србије у смислу закона којим се 
уређује порез на доходак грађана. 
 

Чланом 59. додају нови чл. 174а и 174б, којима се регулише међународни 
стечај.  

У одредбама о међународном стечају закон доследно спроводи правило о 
средишту главних пословних интереса (centre of main interests). За страна правна лица која 
имају средиште главних пословних интереса у Републици Србији надлежан је суд у 
Републици Србији. Исти суд је искључиво надлежан и за све спорове који произлазе из 
стечајног поступка и који су блиско повезани са њим. Средиште главних интереса се 
утврђује према чињеницама које постоје у моменту подношења предлога за покретање 



15 
 

главног стечајног поступка. Ако се средиште главних интереса стечајног дужника налази 
у иностранству, а његово регистровано седиште се налази у Републици Србији, искључиво 
је надлежан суд Републике Србије ако се према праву државе у којој стечајни дужник има 
средиште главних интереса не може покренути и отворити стечајни поступак на основу 
средишта главних интереса. Главни стечајни поступак обухвата целокупну имовину 
стечајног дужника, без обзира да ли се налази у Републици Србији или у иностранству. 
Када се регистровано седиште стечајног дужника налази у иностранству, а средиште 
главних интереса на подручју Републике Србије, за спровођење поступка из става 1. овог 
члана искључиво је надлежан суд Републике Србије. 

Такође је регулисан споредни стечајни поступак. Наиме, предвиђено је да ће 
суд у Републици Србији бити надлежан и у случају када стечајни дужник има сталну 
пословну јединицу без својства правног лица у Републици Србији, која је дефинисана као  
било које место пословања у којем стечајни дужник обавља економску делатност, 
употребом људске радне снаге и добара или услуга. Предвиђена је надлежност суда у 
Републици Србији и када се не налази средиште главних интереса, ни пословна јединица 
стечајног дужника, већ само његова имовина. 
 

Чланом 60. мења се члан 177. Закона о стечају и предвиђа да признање 
страног поступка и сарадњу са страним судовима и другим надлежним органима спроводи 
суд на чијем подручју се налази седиште, односно стална пословна јединица стечајног 
дужника. Ако дужник нема седиште ни сталну пословну јединицу у Републици Србији, 
месно је надлежан суд на чијем подручју се налази претежни део имовине стечајног 
дужника. У случају да се стечајни поступак већ води у Републици Србији, суд који 
спроводи стечајни поступак је месно надлежан за одлучивање о признању и сарадњи са 
страним судовима и другим надлежним органима. Наиме, критеријум „место налажења 
претежног дела имовине“ за заснивање месне надлежности у Закону о стечају није 
довољно прецизан, с обзиром да је тешко утврдити где се налази  претежни део имовине.  
Због тога је било потребно да се овај термин прецизира и тиме отклоне недоумице, из ког 
разлога су предвиђена два критеријума за месну надлежност. Први би се односио на 
сталну пословну јединицу, па би према њему месно био надлежан онај привредни суд на 
чијем се подручју налази та пословна јединица дужника, док би се други критеријум 
заснивао на имовини стечајног дужника па би био месно надлежан суд на чијем подручју 
се налази нека имовина стечајног дужника. Критеријум места налажења имовине има 
супсидијаран значај  и примењује се само у случају када дужник нема сталну пословну 
јединицу у Републици Србији.  
 

  Чланом 61. мења се члан 188.  Закона о стечају  тако што се предвиђа да се на  
главни и споредни страни поступак сходно се примењују одредбе чл. 174а и 174б овог 
закона, као и могучност жалбе, која не одлаже извршење,  против решења којим се одбија 
предлог за признање страног поступка, а коју може уложити страни стечајни дужник, 
страни представник и повериоци. 
  

Чланом  62. мења се члан 192. Закона о стечају и разграничава се које се 
мере односе на признање страног споредног поступка, ако је то неопходно ради заштите 
имовине стечајног дужника или интереса поверилаца, а које мере се односе на признање 
сваког страног стечајног поступка, које мере суд може одредити ради пружања 
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одговарајуће помоћи. Ово питање је на  сличан начин регулисано и у појединим земљама 
у окружењу,  које су чланице Европске уније.  
 

Чланом 63. мења се члан 194. став 1. Закона о стечају тако што се предвиђа 
да после признања страног поступка, страни представник може побијати правне радње 
стечајног дужника по истом процесном праву које важи и за стечајног управника. Овим се 
врши само прецизирање Закона о стечају. Наиме, Закон о стечају је у овом делу 
непрецизан, јер се није могло утврдити да ли страни представник може побијати правне 
радње дужника и са процесног и са материјалног аспекта побијања, с обзиром да је 
меродавно материјално право за побијање одвојено питање. Стога се новопредложеним 
решењем изједначава процесноправна позиција страног представника са позицијом стечајног 
управника, док је меродавно материјално право за побијање одвојено питање које се решава 
по другим одредбама. 
 

Чланом 64. врши се измена члана 199. Закона о стечају  тако што се после 
признања страног стечајног поступка стечајни поступак може отворити само у односу на 
имовину стечајног дужника која се налази у Републици Србији, с тим да изузетно 
територијални стечајни поступак може да обухвати имовину стечајног дужника која се 
налази у иностранству у мери која је неопходна за остваривање сарадње са страним 
судовима и другим надлежним органима или страним представницима.  

 
Извршена је допуна и казнених одредаба тако што је предвиђено 

санкционисање лице које није обавестило стечајног управника да је наплатило своје 
потраживање од јемца или од главног дужника, а све ради спречавања двоструке наплате 
потраживања, што је у пракси чест случај (члан 65). 
 

Подзаконски акти који се доносе на основу овлашћења из овог закона донеће 
се  у року од 60 дана од ступања на снагу овог закона  (Члан  66). 
 

Чланом  66. предвиђено је да ће се стечајни поступци који су на дан почетка 
примене овог закона у току, наставити по прописима који су важили до дана ступања на 
снагу овог закона.  
 

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе члана 181.  
Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11 - Члан 68).  
 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије", осим одредбе  члана 1. став 2. овог закона која се примењује 
од 1. јануара 2015. године и одредбе члана 10. овог закона, која се примењује од 1. октобра 
2014. године (члан 69). 
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IV  ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 
 
  За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна финансијска 
средства у буџету Републике Србије.  
 
 
 


