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РЕЦЕНЗИЈА ПРИРУЧНИКА

Закон о стечају је усвојен 2009. године. У току 2012. године Уставни суд је

донео одлуку да одредбе чланова 150-154. Закона нису у сагласности са Уставом

Републике Србије. У току 2014, 2017. и 2018. године измењен је већи број одредби

овог Закона, што указује на значај законодавних решења у овој материји и исто -

времено на неозбиљност законодавног тела које реагује ад хок на изазове уместо

да пре доношења прагматичних решења укључи струку у јавну расправу. Тренутно

се у истој држави поступа по шест различитих стечајних закона.

Очигледно је циљ овог Приручника, који је написао искусни службеник у

државним органима и дугогодишњи стечајни управник, да се законодавна материја

у овој области са више аспеката приближи ширем кругу лица која се на различите

начине и из различитих правних интереса баве овом облашћу. Дати шематски

прикази тока стечајног поступка, са посебним акцентом на реорганизацији, пред -

стављају на занимљив начин презентирану сувопарну регулативу, која може бити

подједнако корисна како стечајним управницима, тако и свим другим учесницима

у поступку стечаја.

Дати практични примери у форми образаца поднесака, пријава потраживања,

као и разних одлука стечајних судија несумњиво ће овај нови приручник учинити

омиљеном литературом лица која примењују овe законе о стечају.

Ипак, највећи труд је уложен да се на једном месту презентира најновија суд -

ска пракса Привредног апелационог суда, заузети ставови на саветовањима при -

вредних судова Србије, као и квалитетно обрађена предавања на тему стечајног

поступка, што ће овај приручник учинити ваљаном литературом како за судије

привредних судова, тако и за адвокате, остале правнике који заступају интересе

учесника стечајних поступака, повериоце у стечају и кандидате који полажу испит

за стечајне управнике.

Дата решења за будућу измену законских решења, која нису прихваћена за

амандмане приликом измене Закона у току 2014. године, приложена су на крају

Приручника како би евентуално могла послужити законодавцу приликом наредних

измена ове законодавне материје.

Озбиљност приступа изради овог Приручника илустрована је како списком

коришћене литературе и то преко много позитивних прописа, судске праксе, тако

и путем занимљиве класичне и савремене литературе која је на свеж и понекад

духовит начин обогатила овај интересантан приказ материје стечаја. Приручник

обрађује веома стручну тему, али унети коментари буде знатижељу за читањем у

једном даху.

РЕЦЕНЗЕНТИ
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ПРЕДГОВОР

Правне норме из Закона о стечају и подзаконских аката којима се дефинише,

квалификује и уређује процесно поступање стечајног управника у спровођењу

стечајних радњи, правних, административних, терминских и информационих поли -

гона захтевају сходну примену свеукупних системских одредби као што су Закон

о облигационим односима, Закон о парничном поступку, Закон о хипотеци, Закон

о раду, Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о висини стопе затезне

камате, Закон о основама својинско-правних односа, Закон о финансијском лизин -

гу, Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезима на

имо вину, Закон о извршењу и обезбеђењу, Закон о привредним друштвима, Закон

о тржишту капитала, Закон о рачуноводству и ревизији, Закон о меници, Закон о на -

слеђивању и др.

Мaлo je кoja нoрмaтивнa област тако детаљно и аналитички уређена, а да

истовремено свака активност извршиоца подлеже претходној сагласности, пози -

тивном мишљењу, судском одобравању, текућој и накнадној контроли.

За нашу државу било би добрих ефеката да је поступак приватизације јавног

богатства у Србији спровођен према овако адекватној уређености поступака

(процеса)!

У последњих 12 месеци трипут су вршене измене Закона тако да се тренутно

стечајеви у Србији истовремено воде по шест различитих закона. Последње измене

су могле бити примењене још у изменама из 2014. године, према предложеном

аман д ману Канцеларије РБЛ Ђорђе Зечевић. Текст амандмана налази се на крају

овог приручника (чланови од 20. до 32. Закона).

У односу на период пре доношења Закона о стечајном поступку, сва накнадна

уређења и кодификације по форми, карактеру, квалитету и законском оквиру већ

имају завидне резултате, мада је примена законских норми још недовољно тарге -

ти рана пре свега због неблаговремених измена Националних стандарда компати -

билних последњим трима изменама Закона. Ипак, према извештају doing business

Светске банке, стечајни оквир нашег Закона о стечају је на дванаестом месту од 190

земаља, а од максималних 16, наше стечајно законодавство котирано је са 13,5

поена – видети на интернет-страни: http://www.doingbusiness.org/data/exploreto-

pics/resolving-insolvency

Мотив аутора овог Приручника јесте жеља да стечајни управници, повери -

оци, стечајне судије, трећа лица која су странке у поступку стечаја, као и кандидати

за полагање испита за стечајне управнике на једном месту могу пронаћи норма -

тивне услове и ограничења, практичне примере из претходног периода, форме

поднесака, обрачуна, рокова и права која су потребна стечајним управницима у то -

ку стечајних поступака и текућих и одложених обавеза.

Поучен напорним искуством у вођењу стечајева, од доношења Закона о

стечајном поступку 2004. године, стварајући праксу у ходу, без ичијих ранијих

искуствених примера и подршке, жеља ми је да се нове генерације стечајних управ -

ника, као и све странке у поступку могу ослонити на скроман садржај овог при -

ручника.
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Ниједан стечајни поступак није идентичан, те није упутно и могуће стан -

дардизовати појединачне активности у њиховом спровођењу. Битно је имати неки

стабилан ослонац прихваћен у судској пракси који је и оперативно успешан и

ефикасан.

Због лакшег сналажења, разумевања и практичне примене текст приручника

је писан једноставним речником, правне норме и процесни услови сведени су на

реалан ниво комуникације међу странкама, уз остављену слободу да сваки читалац

искаже своју иновативност и инвентивност. 

У оној мери у којој су институти стечаја и обавезе стечајног управника сло -

женије, хитније и ризичније, утолико им је у овој књизи поклоњено више пажње

(спровођење мера обезбеђења, израда економско-финансијског извештаја, одлучи -

вање о излучним захтевима, испитивање пријава потраживања, побијање правних

радњи, уновчење и деобе стечајне масе).

У текст Приручника унете су поједине примедбе на текст Закона и ранији

предлози за правичније уређење Закона о стечају који нису прихваћени. Закон о

стечају мењаће се поново јер је законодавац касно уочио испуштену шансу. У

последњих 12 месеци овај Закон је допуњаван три пута, парцијално и то по хитном

поступку, а примена је одлагана, у последњој измени за седам месеци, тачније од

почетка наредне године. Неозбиљно, брзоплето, делимично збуњујуће, последњим

изменама законодавац је побољшао досадашње процесно и административно

потцењени статус разлучних поверилаца, затим у завидном степену отклонио про -

цесне препреке у ефикасном спровођењу стечаја, као што је и увео додатне под -

стицаје за финансирање трошкова стечаја и прибављање извора финансирања у

реорганизацијама кроз обезбеђење банкарских кредита (новог новца).

Последње измене односе се на реизбор стечајних управника од стране ква -

лификоване већине стечајних поверилаца на првом поверилачком рочишту као и

двотрећинском вољом чланова одбора поверилаца након испитног рочишта, уз

претходну сагласност већине поверилаца. У пракси то се не може користити.

(Видети коментар уз чл. 32 Закона.)

Свака стручна критика читалаца на садржај и поруке унете у овај Приручник

са поштовањем ће бити прихваћена у интересу развоја професије стечајног

управника.

АУТОР
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