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НАЦРТ ЗАКОНА 
О СПОРАЗУМНОМ ФИНАНСИЈСКОМ 

РЕСТРУКТУРИРАЊУ 
 

 

 

 

  

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Предмет закона  

 

Члан 1. 

Овим законом уређују се услови и начин споразумног финансијског реструктурирања 

привредних друштава и предузетника у Републици Србији (у даљем тексту: финансијско 

реструктурирање).  

 

Изузетак од примене  

 

Члан 2. 

Финансијско реструктурирање не може се спроводити над следећим лицима: 

1) банкама, друштвима за осигурање, покровитељима емисије хартија од вредности, 

приватним инвестиционим фондовима, друштвима за управљање инвестиционим и добровољним 

пензијским фондовима, брокерско-дилерским друштвима, привредним друштвима која обављају 

послове финансијског лизинга, факторинга, послова платних институција, као и другим 

привредним друштвима која се претежно баве пружањем финансијских услуга у складу са 

законом; 

2)  лицима у стечају и  лицима над којима је покренут претходни стечајни поступак у 

складу са унапред припремљеним планом реорганизације, сагласно прописима којима се уређује 

стечај. 

 

Значење израза  

 

Члан 3.  

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:  

1) финансијско реструктурирање јесте поновно уређивање дужничко-поверилачких 

односа између привредног друштва, односно предузетника у финансијским тешкоћама, као 

дужника, и поверилаца;  

2) финансијске тешкоће јесу неспособност плаћања (неликвидност), претећа неспособност 

плаћања (претећа неликвидност) или презадуженост; 

3) мировање дугова јесте привремена обустава испуњења обавеза и забрана покретања 

извршења, односно одлагање извршења према привредном друштву, односно предузетнику у 

погледу поверилаца који учествују у финансијском реструктурирању.  
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Начело подобности  

 

Члан 4.  

Финансијско реструктурирање спроводи се ради поновног уређивања дужничко-

поверилачких односа поводом дуга, односно потраживања којим дужник и повериоци слободно 

располажу.  

 

Начело добровољности  

 

Члан 5. 

Финансијско реструктурирање спроводи се добровољно, на основу сагласности 

поверилаца и дужника, уз учешће институционалног посредника.  

 

Начело одрживости пословања дужника  

 

Члан 6.  

Финансијско реструктурирање спроводи се ако је могућ опоравак и одржив наставак 

пословања привредног друштва, односно предузетника.  

 

Начело поступања у доброј вери  

 

Члан 7. 

Финансијско реструктурирање спроводи се у доброј вери, у складу са начелом савесности 

и поштења, са пажњом која се у правном промету захтева у одређеној врсти односа.  

Поверилац и дужник не могу да предузимају радње којима се другом може проузроковати 

штета.  

У току мировања дугова дужнику је забрањено да предузима радње које би могле спречити 

или отежати наплату потраживања поверилаца који су закључили уговор о мировању дугова.  

 

Начело сарадње поверилаца  

 

Члан 8.  

Повериоци који су прихватили да учествују у финансијском реструктурирању дужни су да 

међусобно сарађују, како би се дужнику створили услови да прикупи и пружи податке и 

обавештења о својој имовини, капиталу, обавезама, пословању и пословним плановима, као и ради 

припреме предлога мера реструктурирања.  

 

Начело равноправности положаја поверилаца и положај сразмеран висини потраживања  

 

Члан 9.  

У финансијском реструктурирању свим повериоцима се обезбеђује се једнак третман и 

равноправан положај у сразмери са висином њихових потраживања, осим ако се не договоре 

другачије.  

 

Начело приступа подацима и поверљивости података  

 

Члан 10.  

Дужник мора да обезбеди повериоцима, односно лицима која они овласте, благовремен и 

несметан приступ подацима и документацији од значаја за финансијско реструктурирање, а који се 

односе на његову имовину, капитал, обавезе, пословање и пословне планове, ради правилне 

процене његовог финансијског стања и припреме предлога мера финансијског реструктурирања.  
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Поверилац и институционални посредник чувају као поверљиве све податке и обавештења 

који се односе на имовину, капитал, обавезе, пословање и пословне планове и предлог мера 

финансијског реструктурирања дужника.  

Подаци и обавештења из става 2. овог члана могу да буду доступни само повериоцима који 

учествују у финансијском реструктурирању.  

 

 

 

II ФИНАНСИЈСКО РЕСТРУКТУРИРАЊЕ  
 

Спровођење финансијског реструктурирања 

 

Члан 11. 

Захтев за спровођење финансијског реструктурирања могу поднети дужник, или један или 

више поверилаца. 

Захтев из става 1. овога члана подноси се Привредној комори Србије, као 

институционалном посреднику. 

Услови за финансијско реструктурирање  

 

Члан 12. 

Финансијско реструктурирање се може спроводити ако у њему учествују најмање две 

домаће или стране банке у својству поверилаца. 

Изузетно од става 1. овог члана, у случају да је дужник предузетник, финансијско 

реструктурирање се може спроводити ако у њему учествује најмање једна банка. 

Уместо банке у смислу ст. 1. и 2. овог члана у финансијском реструктурирању могу 

учествовати и домаће развојне институције (Фонд за развој, Агенција за осигурање и финансирање 

извоза и сл.), а уместо једне од банака или институција и домаћа банка у стечају или ликвидацији.“ 

 

Мировање дугова  

 

Члан 13. 

У току финансијског реструктурирања може се увести мировање дугова које производи 

правно дејство даном закључења уговора о мировању дугова.  

Уговор о мировању дугова представља основ за обуставу извршења у принудној наплати 

са рачуна дужника у погледу потраживања поверилаца који закључе тај уговор, као и за забрану 

покретања односно одлагање извршења које је покренуто на предлог извршног повериоца који је 

закључио тај уговор.  

Уговор из става 2. овог члана закључује се у писменој форми.  

Ако су средства дужника на његовим рачунима у блокади, дужник или било који 

поверилац који закључи уговор из става 2. овог члана доставља тај уговор организацији која 

спроводи принудну наплату са рачуна дужника ради обуставе извршења по основу поднетих 

меница и других средстава плаћања у погледу потраживања поверилаца који су закључили тај 

уговор.  

У периоду мировања дугова повериоци који су закључили уговор о мировању дугова не 

могу предузимати радње у циљу наплате потраживања, осим подношења тужби ради наплате 

потраживања у циљу спречавања наступања застарелости свог потраживања.  

Поверилац који закључи уговор о мировању дугова дужан је да без одлагања достави судским и 

другим органима пред којима се на захтев ових поверилаца води поступак извршења, односно 
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наплате из става 2. овог члана, захтев за одлагање тог извршења, односно наплате до истека 

периода мировања дугова.  

Суд, односно други орган пред којим се води поступак из става 6. овог члана, дужан је да 

по пријему захтева, без одлагања, а најкасније у року од два радна дана од дана пријема захтева 

донесе одлуку о одлагању извршења и да је без одлагања, а најкасније наредног радног дана од 

дана њеног доношења достави организацији која спроводи принудну наплату са рачуна дужника, 

односно другом надлежном органу или организацији.  

У периоду мировања дугова поверилац може располагати својим потраживањем, осим ако 

уговором из става 2. овог члана није другачије одређено.  

У случају из става 8. овог члана, стицалац потраживања ступа у сва права и обавезе 

преносиоца потраживања из тог уговора.  

Период мировања дугова утврђује се уговором о мировању дугова.  

Ако се повериоци и дужник у периоду мировања дугова не споразумеју о поновном 

уређивању дужничко-поверилачких односа, повериоци истеком периода мировања дугова поново 

стичу право на покретање наплате потраживања с рачуна тог дужника, односно право на 

започињање или наставак поступка извршења.  

 

Институционално посредовање  

 

Члан 14.  

 

Институционално посредовање у поступку финансијског реструктурирања обавља 

Привредна комора Србије. 

Привредна комора Србије као институционални посредник: 

1) пружа помоћ при успостављању сарадње између дужника и поверилаца ради преговора 

о поновном уређивању дужничко-поверилачких односа;  

2) пружа подршку дужницима и повериоцима у току преговора ради њиховог успешног 

окончања; 

3)  води евиденцију закључених уговора о финансијском реструктурирању; 

4)  прати реализацију закључених уговора о финансијском реструктурирању. 

Привредна комора Србије, уз претходну сагласност министра надлежног за послове 

економије, уређује услове и начин институционалног посредовања из става 2. овог члана и висину 

накнаде за институционално посредовање у финансијском реструктурирању.  

 

Уговор о финансијском реструктурирању  

 

Члан 15. 
Финансијско реструктурирање се окончава уговором о финансијском реструктурирању.  

Уговор из става 1. овог члана може обухватити:  

1) предвиђање отплате у ратама, измену рокова доспелости, каматних стопа или других 

услова кредита, зајма или другог потраживања или инструмента обезбеђења;  

2) уновчење имовине или пренос такве имовине ради намирења потраживања;  

3) отпуст дуга;  

4) извршење, измену или одрицање од заложног права;  

5) давање додатних средстава обезбеђења од стране дужника или трећих лица, укључујући 

давање јемстава и гаранција;  

6) претварање потраживања у капитал;  

7) закључивање уговора о кредиту, односно зајму;  

8) издавање хартија од вредности;  

9) друге мере од значаја за реализацију финансијског реструктурирања.  
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Уговор из става 1. овог члана закључује се у писменој форми. 

 

Заложно право  

 

Члан 16. 

Потраживање које се реструктурира и које је обезбеђено хипотеком, односно заложним 

правом на покретним стварима и правима (у даљем тексту: обезбеђено потраживање које се 

реструктурира), замењује се реструктурираним обезбеђеним потраживањем, тако да хипотека, 

односно заложно право на покретним стварима и правима, као споредно право везано за 

обезбеђено потраживање које се реструктурира, наставља да постоји као средство обезбеђења 

реструктурираног потраживања, у складу са уговором о финансијском реструктурирању.  

Катастар непокретности, односно други регистар заложног права, врши измену података 

уписане хипотеке, односно заложног права на покретним стварима и правима, сагласно износу 

реструктурираног обезбеђеног потраживања, као и другим условима реструктурираног 

обезбеђеног потраживања.  

Хипотека, односно заложно право на покретним стварима и правима, представља средство 

обезбеђења реструктурираног обезбеђеног потраживања до износа обезбеђеног потраживања које 

се реструктурира, а у случају да је износ реструктурираног обезбеђеног потраживања смањен у 

односу на износ обезбеђеног потраживања које се реструктурира, катастар непокретности, 

односно други регистар заложног права врши измену података уписане хипотеке, односно 

заложног права на покретним стварима и правима, у смислу става 2. овог члана.  

 

Подстицаји за финансијско реструктурирање  

 

Члан  17. 

Порески подстицаји за финансијско реструктурирање, у смислу пореског ослобођења 

отпуста дуга код поверилаца, као и могућности репрограмирања дуга по основу јавних прихода, 

утврђују се законом којим се уређује порез на добит правних лица, односно законом којим се 

уређује порески поступак и пореска администрација.  

Народна банка Србије у прописима из своје надлежности утврђује подстицаје за 

финансијско реструктурирање.  

 

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 18. 

Подзаконски акти који се доносе на основу овлашћења из овог закона биће донети у року 

од три месеца од дана ступања на снагу овог закона. 

 

Члан 19. 

Поступци споразумног финансијског реструктурирања који су на дан почетка примене 

овог закона у току, наставиће се по прописима Закона о споразумном финансијском 

реструктурирању привредних друштва („Службени гласник РС“, број 36/2011).  

 

Члан 20. 

Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закона  о споразумном финансијском 

реструктурирању привредних друштва („Службени гласник РС“, број 36/2011), осим за случајеве 

из члана 19.  овог закона. 
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Члан 21. 

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

Републике Србије", а примењиваће се по истеку деведесетог дана од дана ступања на снагу.  

 

 

 

 

  

 

III. Објашњење основних правних института и појединачних решења 

 

1. Основне одредбе (чл. 1-10) 

Основним одредбама Предлога закона уређују се предмет овог закона, изузетак од 

његове примене, значење појединих израза употребљених у овом закону и начела овог 

закона. 

Члан 1. Као предмет Предлога закона утврђено је уређење услова и начина 

споразумног финансијског реструктурирања привредних друштава и предузетника (у 

даљем тексту: финансијско реструктурирање) у Републици Србији. 

Члан 2. регулише изузетакае од примене, па је прописано да се финанансијско 

реструктурирање не може спроводити над банкама, друштвима за осигурање, 

покровитељима емисије хартија од вредности, приватним инвестиционим фондовима, 

друштвима за управљање инвестиционим и добровољним пензијским фондовима, 

брокерско-дилерским друштвима, привредним друштвима која обављају послове 

финансијског лизинга, факторинга, послова платних институција, као и другим 

привредним друштвима која се претежно баве пружањем финансијских услуга у складу са 

законом, као ни над лицима у стечају и лицима над којима је покренут претходни стечајни 

поступак у складу са унапред припремљеним планом реорганизације, сагласно прописима 

којима се уређује стечај. На овај начин, из споразумног финансијског реструктурирања 

привредних друштава изузета су лица у финансијском сектору, која су предмет посебног 

режима уређења и надзора, чиме се овај закон има примењивати само на корпоративни 

(реални) сектор у ужем смислу речи. 

Члан 3. Даље је утврђеноује значење појединих израза употребљених у овом закону 

на следећи начин: под „финансијским реструктурирањем“ подразумева се поновно 

уређивање дужничко-поверилачких односа између привредног друштва, односно 

предузетника у финансијским тешкоћама, као дужника, и поверилаца; „финансијске 

тешкоће“ јесу неспособност плаћања (неликвидност), претећа неспособност плаћања 

(претећа неликвидност) или презадуженост; а „мировање дугова“ јесте привремена 

обустава испуњења обавеза и забрана покретања извршења, односно одлагање извршења 

према привредном друштву, односно предузетнику у погледу поверилаца који учествују у 

финансијском реструктурирању. 

Чланови 4-10. У складу са примерима добре међународне и иностране регулативе и 

праксе, пре свега „Принципима Међународног удружења стручњака за реструктурирање, 

инсолвентност и стечај (ИНСОЛ) о корпоративном финансијском реструктурирању“, 

утврђена су начела споразумног финансијског реструктурирања привредних друштава у 

Републици Србији, и то: начело подобности, начело добровољности, начело одрживости 

пословања дужника, начело поступања у доброј вери, начело сарадње поверилаца, начело 
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равноправности положаја поверилаца и положај сразмеран висини потраживања и начело 

приступа подацима и поверљивости података. Сва начела су међусобно усаглашена. 

Њихов значај се посебно огледа у спречавању настанка законских, односно правних 

празнина у примени закона, односно правних правила у пракси. 

Према начелу добровољности, финансијско реструктурирање спроводи се 

добровољно, на основу сагласности поверилаца и дужника, уз учешће институционалног 

посредника. 

Начело одрживости пословања дужника предвиђа да се финансијско 

реструктурирање спроводи само ако је могућ опоравак и одржив наставак пословања 

привредног друштва, односно предузетника. 

Начело поступања у доброј вери прописује да се финансијско реструктурирање 

спроводи у доброј вери, у складу са начелом савесности и поштења, са пажњом која се у 

правном промету захтева у одређеној врсти односа. У том смислу, поверилац и дужник не 

могу да предузимају радње којима се другом може проузроковати штета, а у току периода 

мировања дугова дужнику је забрањено да предузима радње које би могле спречити или 

отежати наплату потраживања поверилаца који су закључили уговор о мировању дугова. 

Према начелу сарадње поверилаца, повериоци који су прихватили да у учествују у 

финансијском реструктурирању дужни су да међусобно сарађују, како би се створили 

услови за дужника да прикупи и пружи податке и обавештења о својој имовини, капиталу, 

обавезама, пословању и пословним перспективама, као и ради припреме предлога мера 

реструктурирања.  

Начело равноправности положаја поверилаца и положај сразмеран висини 

потраживања предвиђа да се у финансијском реструктурирању свим повериоцима 

обезбеђује једнак третман и равноправан положај у сразмери са висином њихових 

потраживања, осим ако се не договоре другачије. 

Што се тиче начела приступа подацима и поверљивости података, утврђено је да у 

финансијском реструктурирању дужник мора да обезбеди повериоцима, односно лицима 

која они овласте, благовремен и несметан приступ подацима и документацији од значаја 

за финансијско реструктурирање, а који се односе на његову имовину, капитал, обавезе, 

пословање и пословне планове, како би се омогућила правилна процена финансијског 

стања дужника и припрема предлога мера финансијског реструктурирања. Утврђено је да 

поверилац и институционални посредник чувају као поверљиве све податке и обавештења 

који се односе на имовину, капитал, обавезе, пословање и пословне планове и предлог 

мера финансијског реструктурирања дужника, а добијени подаци и обавештења могу да 

буду доступни само повериоцима који учествују у финансијском реструктурирању. 

 

 

2. Финансијско реструктурирање (чл. 11-17.) 

У складу са претходним образложењем, дефиницијом и пољем примене 

споразумног финансијског реструктурирања привредних друштава, прописане су одредбе 

које садрже обележја овог појма и основна обележја поступка. 

Чланом 11. прописано је да захтев за спровођење финансијског реструктурирања 

могу поднети дужник, или један или више поверилаца, а такав захтев се подноси 

Привредној комори Србије, као институционалном посреднику. 

Члан 12. прописује да се финансијско реструктурирање може спроводити само ако 

у њему учествују најмање две домаће или стране банке на страни поверилаца, с тим да у 
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овом реструктурирању могу, поред банака, учествовати и сви други повериоци. Ипак, 

изузетак од овог правила предвиђа да се у случају предузетника дозвољава да само једна 

таква институција учествује у поступку. Коначно, и за привредна друштва и за 

предузетнике прописано је да се уместо банака као обавезни учесници у поступку могу 

појавити и домаће развојне институције (Фонд за развој, Агенција за осигурање и 

финансирање извоза (АОФИ) и сл.), а уместо једне од банака или институција и домаћа 

банка у стечају или ликвидацији   

Члан 13. предвиђа да се у току финансијског реструктурирања може увести 

мировање дугова (мораторијум), чија дефиниција је напред дата и која производи правно 

дејство даном закључења уговора о мировању дугова. Уговор о мировању дугова 

представља основ за обуставу извршења у принудној наплати са рачуна привредног 

друштва у погледу потраживања поверилаца који закључе тај уговор, као и за забрану 

покретања, односно одлагање извршења покренутог на предлог извршног повериоца који 

је закључио тај уговор. Током овог временски ограниченог периода, дакле, повериоци који 

реше да приступе споразумном финансијском реструктурирању неће моћи да траже 

наплату својих потраживања са рачуна дужника, нити да против њега спроводе поступак 

извршења. Ако су средства дужника већ блокирана на основу потраживања ових 

поверилаца, уговор о мировању дугова представља основ за деблокаду рачуна. На овај 

начин, ако на то пристану повериоци који учествују у поступку (или само део њих) 

омогућава се пословни „предах“ дужнику у финансијским тешкоћама и његова 

привремена консолидација (али само у погледу потраживања поверилаца који су 

потписали уговор о мировању дугова), како би се створили услови и претпоставке за 

финансијско реструктурирање, а истовремено се утиче на повериоце да се озбиљно 

ангажују у финансијском реструктурирању тог дужника. Уговор о мировању дугова се 

закључује у писменој форми, из разлога правне сигурности.  

Ако су средства дужника на његовим рачунима у блокади, дужник или било који 

поверилац који закључи уговор о мировању дугова доставља организацији која спроводи 

принудну наплату са рачуна дужника тај уговор ради обуставе извршења у принудној 

наплати са рачуна дужника по основу поднетих меница и других средстава плаћања у 

погледу потраживања поверилаца који су закључили тај уговор. Следствено напред 

реченом, утврђено је да у току мировања дугова (мораторијума) повериоци који су 

закључили уговор о мировању дугова неће предузимати било какве радње у циљу наплате 

потраживања, осим подношења тужби ради наплате потраживања у циљу спречавања 

наступања застарелости свог потраживања. Поверилац који закључи уговор о мировању 

дугова дужан је да без одлагања достави судским и другим органима пред којима се на 

захтев ових поверилаца води поступак извршења, односно наплате - захтев за одлагање 

тог извршења, односно наплате до истека периода мировања дугова. С друге стране, суд, 

односно други орган пред којим се води поступак дужан је да одмах по пријему захтева, а 

најкасније у року од два радна дана донесе одлуку о одлагању извршења и да је одмах, а 

најкасније наредног радног дана по доношењу, достави организацији која спроводи 

принудну наплату са рачуна дужника, односно другом надлежном органу или 

организацији. У периоду мировања дугова поверилац може располагати својим 

потраживањем, осим ако уговором о мировању дугова није другачије уређено. У том 

случају, стицалац потраживања ступа у сва права и обавезе преносиоца потраживања из 

тог уговора. Опасност у овом случају се налази у могућности да повериоци неозбиљно 

приступе финансијском реструктурирању, у намери не да реструктурирају дугове дужника 
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у финансијским тешкоћама, него само да продају, односно на други начин пренесу своје 

потраживање према том друштву. Међутим, уколико би се поступило тако што би се 

забранило располагање потраживањем у току финансијског реструктурирања, постигле би 

се веће негативне последице, јер би се на тај начин спречила могућност заинтересованим 

лицима да стекну потраживање за које су исказали интерес и у коме виде пословну шансу, 

а повериоцу да на овај начин наплати потраживање и управља ризицима, и у коначном 

дестимулисали повериоци да уопште прихвате да учествују у поступку.  

Прописивањем одредбе према којој стицалац потраживања ступа у сва права и 

обавезе преносиоца потраживања отклањају се дилеме о судбини започетих преговора и 

мораторијума у односу на новог учесника финансијског реструктурирања. У ситуацијама 

у којима постоје две банке на поверилачкој страни, па уколико једна банка располаже 

потраживањем у целини, губи се неопходан услов за споразумно финансијско 

реструктурирање привредног друштва, чиме оно престаје у смислу овог закона. У складу 

са решењима Закона о извршењу и обезбеђењу, извршни поверилац може у свако доба да 

повуче предлог за извршење, тако да није потребно посебно регулисати поступање 

извршног повериоца у случају када се постигне сагласност о споразумном финансијском 

реструктурирању. 

Период мировања дугова (трајање мораторијума) утврђује се уговором о мировању 

дугова. Ако се повериоци и дужник у периоду мировања дугова не споразумеју о 

поновном уређивању дужничко-поверилачких односа, повериоци истеком периода 

мировања дугова поново стичу право на покретање наплате потраживања с рачуна тог 

дужника, односно право на започињање или наставак поступка извршења. Дакле, ако се 

банке, други повериоци и дужник не споразумеју о редефинисању дужничко-

поверилачких односа током периода мировања дугова, те ако не дође до споразумног 

финансијског реструктурирања, даном истека периода мировања дугова повериоци који су 

учествовали у овом финансијском реструктурирању могу поново да врше све радње у 

циљу наплате својих потраживања на које су имали право и пре наступања мировања 

дугова - да поново блокирају рачун дужника, односно да наставе поступак принудног 

судског извршења. 

Члан 14. прописује да институционално посредовање у поступку финансијског 

реструктурирања обавља Привредна комора Србије, која пружа помоћ при успостављању 

сарадње између дужника и поверилаца ради преговора о поновном уређивању дужничко-

поверилачких односа; пружа подршку дужницима и повериоцима у току преговора ради 

њиховог успешног окончања; води евиденцију закључених уговора о финансијском 

реструктурирању; и прати реализацију закључених уговора о финансијском 

реструктурирању. Овај члан даје овлашћење Привредној комори Србије да уз претходну 

сагласност министра надлежног за послове економије, уреди услове и начин 

институционалног посредовања и висину накнаде за институционално посредовање у 

финансијском реструктурирању. 

Члан 15. је прописано да финансијско реструктурирање се окончава уговором о 

споразумном финансијском реструктурирању, који може да обухвата следеће мере: 

предвиђање отплате у ратама, измена рокова доспелости, каматних стопа или других 

услова кредита, зајма или другог потраживања или инструмента обезбеђења; уновчење 

имовине или пренос такве имовине ради намирења потраживања; отпуст дуга; извршење, 

измену или одрицање од заложног права; давање додатних средстава обезбеђења од 

стране дужника или трећих лица, укључујући давање јемстава и гаранција; претварање 
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потраживања у капитал; закључивање уговора о кредиту, односно зајму; издавање хартија 

од вредности; као и друге мере од значаја за реализацију финансијског реструктурирања. 

Ради правне сигурности, прописана је обавезна писана форма уговора о финансијском 

реструктурирању. 

Чланом 16. утврђена је и непрекидност (континуитет) заложног права код 

обезбеђеног потраживања које се реструктурира и замењује реструктурираним 

обезбеђеним потраживањем, где се врши измена података уписане хипотеке, односно 

заложног права на покретним стварима и правима, а до износа потраживања које се 

реструктурира (осим у случају смањења тог износа, када се, такође, врши измена података 

уписане хипотеке, односно заложног права на покретним стварима и правима али са 

умањеним износом потраживања). Овим чланом је прописано да се потраживање које се 

реструктурира и које је обезбеђено хипотеком, односно заложним правом на покретним 

стварима и правима (обезбеђено потраживање које се реструктурира) замењује 

реструктурираним обезбеђеним потраживањем, тако да хипотека, односно заложно право 

на покретним стварима и правима, као споредно право везано за обезбеђено потраживање 

које се реструктурира, наставља да постоји као средство обезбеђења реструктурираног 

потраживања, у складу са уговором о финансијском реструктурирању (став 1); катастар 

непокретности, односно други регистар заложног права врши измену података уписане 

хипотеке, односно заложног права на покретним стварима и правима, сагласно износу, као 

и другим условима реструктурираног обезбеђеног потраживања (став 2); хипотека, 

односно заложно право на покретним стварима и правима представља средство 

обезбеђења реструктурираног обезбеђеног потраживања до износа обезбеђеног 

потраживања које се реструктурира, а у случају да је износ реструктурираног обезбеђеног 

потраживања смањен у односу на износ обезбеђеног потраживања које се реструктурира - 

катастар непокретности, односно други регистар заложног права врши измену података 

уписане хипотеке, односно заложног права на покретним стварима и правима, у смислу 

става 2. овог члана (став 3). 

Чланом 17. је прописано да порески подстицаји за финансијско реструктурирање, у 

смислу пореског ослобођења отпуста дуга код поверилаца, као и могућности 

репрограмирања дуга по основу јавних прихода, утврђују се законом којим се уређује 

порез на добит правних лица, односно законом којим се уређује порески поступак и 

пореска администрација. Додатно, у погледу банкарских подстицаја, предвиђено је да 

Народна банка Србије у прописима из своје надлежности утврђује подстицаје за 

финансијско реструктурирање. 

 

3. Прелазне и завршне одредбе (чл.  18-21) 

Прелазним и завршним одредбама прописано је да ће подзаконски акти потребни 

за спровођење овог закона бити донети у року од три месеца од дана ступања на снагу 

овог закона, те да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије“, а примењиваће се по истеку деведесетог дана 

од дана ступања на снагу. 

Такође, из разлога правне сигурности као и релативно малог броја поступака у 

току, предвиђено је да ће се поступци споразумног финансијског реструктурирања који су 

на дан почетка примене овог закона у току наставити по одредбама Закона о споразумном 

финансијском реструктурирању. 
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Коначно, чланом  20. прописано је да даном почетка примене овог закона престаје 

да важи Закон о споразумном финансијском реструктурирању, осим за случајеве из чл. 19. 

овог закона. 

 

 

V процена финансијских средстава потребних за спровођење прописа 

 

За спровођење овог закона нису потребна финансијска средства из буџета Републике 

Србије. 

 

 

 

 


