Ђорђе Зечевић, dipl. ecc.
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

УПРАВЉАЊЕ СТЕЧАЈНИМ ПОСТУПЦИМА
ПРИРУЧНИК ЗА СТЕЧАЈНЕ ОРГАНЕ И ПОВЕРИОЦЕ

Техничка обрада
ИТ тех. Мирослав Ивановић
РБЛ Канцеларија стечајног управника Ђорђе Зечевић
www.rbl.co.rs
имејл-адреса: rblserbia@gmail.com
Рецензенти
Професор др. Драгослав Словић
Жељко Муњиза, судија Привредног суда у Београду
Оливера Маричић, адвокат
Александра Игњатовић, судијски сарадник, сада извршитељ
Мирко Боровчанин, приватни банкар, стечајни управник
Добривоје Петровић, стечајни управник
Издавач
„Филип Вишњић“, Београд
За издавача
Дејан Мастиловић
Лектура
Јулијана Јанковић
Дизајн и прелом
Ратомир Димитријевић
Штампа
„Филип Вишњић“, Београд
Штампано у 500 примерака
ISBN 978-86-6309-073-6

ЂОРЂЕ ЗЕЧЕВИЋ, dipl. ecc.
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

УПРАВЉАЊЕ СТЕЧАЈНИМ
ПОСТУПЦИМА
ПРИРУЧНИК ЗА СТЕЧАЈНЕ ОРГАНЕ
И ПОВЕРИОЦЕ
ШЕСТО ДОПУЊЕНО ИЗДАЊЕ
УСКЛАЂЕНО СА СВИМ ИЗМЕНАМА СТЕЧАЈНИХ НОРМИ

„Филип Вишњић“
Београд, 2019. године

Успомени на брата Светислава,
српског јунака са Борова и Косова

УПРАВЉАЊЕ СТЕЧАЈНИМ ПОСТУПЦИМА

7

САДРЖАЈ
РЕЦЕНЗИЈА ....................................................................................................................
ПРЕДГОВОР ...................................................................................................................
УПРАВЉАЊЕ СТЕЧАЈНИМ ПОСТУПЦИМА ....................................................

14
15
17

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ ...............................................................................................
1. Предмет ......................................................................................................................
2. Циљ стечаја ...............................................................................................................
3. Начела стечаја ...........................................................................................................
Начело заштите стечајних поверилаца ......................................................................
Начело једнаког третмана и равноправности ...........................................................
Начело економичности ..................................................................................................
Начело судског спровођења поступка ..........................................................................
Начело императивности и преклузивности ................................................................
Начело хитности ...........................................................................................................
Начело двостепености ..................................................................................................
Начело јавности и информисаности ............................................................................
4. Стечајни разлози ......................................................................................................
Претпоставка трајније неспособности плаћања .....................................................
Посебни случајеви у којима се стечајни поступак
обуставља илизакључује без одлагања ....................................................................
5. Случајеви на које се закон не примењује ............................................................

17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
21
21
22

II НАДЛЕЖНОСТ И ОРГАНИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ...............................
1. Надлежност ................................................................................................................
Стварна надлежност ...................................................................................................
Месна надлежност ........................................................................................................
2. Органи стечајног поступка ....................................................................................
2.1. Стечајни судија .......................................................................................................
2.2. Стечајни управник ..................................................................................................
Правни положај и статус стечајног управника ........................................................
Именовање ......................................................................................................................
Ограничење у именовању ...............................................................................................
Именовање стечајног управника у стечају друштвених и државних предузећа ....
Лиценца за обављање послова стечајног управника ..................................................
Обнављање и одузимање лиценце .................................................................................
Именик стечајних управника ........................................................................................
Стручни надзор ..............................................................................................................
Делокруг послова стечајног управника ........................................................................
Предузимање радњи од изузетног значаја ..................................................................
Извештавање .................................................................................................................
Обавезно осигурање .......................................................................................................
Одговорност за штету .................................................................................................
Разрешење .......................................................................................................................
Примопредаја ..................................................................................................................
Награда за рад и накнада трошкова ............................................................................

29
29
29
29
29
29
30
30
30
31
32
32
33
34
35
36
52
53
58
58
59
62
63

8

Ђорђе Зечевић

А) Намирење разлучних и заложних поверилаца и обрачун награде .........................
Б) Намирење стечајних поверилаца и висина награде ...............................................
2.3. Скупштина поверилаца ..........................................................................................
Формирање и рад скупштине поверилаца ...................................................................
Прво поверилачко рочиште ...........................................................................................
Делокруг скупштине .......................................................................................................
2.4. Одбор поверилаца ....................................................................................................
Избор одбора поверилаца ..............................................................................................
Начин одлучивања одбора .............................................................................................
Делокруг и права одбора поверилаца ............................................................................
Накнада трошкова .........................................................................................................

64
71
72
72
74
76
76
76
79
80
81

III ОСНОВНЕ ПРОЦЕСНЕ ОДРЕДБЕ, СТРАНКЕ И УЧЕСНИЦИ У ПОСТУПКУ
1. Основне процесне одредбе ......................................................................................
Правила поступка ..........................................................................................................
Злоупотреба захтева за изузеће и искључење ............................................................
Акти у стечајном поступку ..........................................................................................
Жалба ..............................................................................................................................
2. Повериоци и други учесници у поступку .............................................................
Стечајни поверилац .......................................................................................................
Разлучни и заложни повериоци .....................................................................................
Излучни поверилац ..........................................................................................................
Стицање својства странке ..........................................................................................
Учешће у поступку .........................................................................................................
Трећа лица .......................................................................................................................
Редослед намирења ........................................................................................................

82
82
82
82
82
84
84
84
84
89
91
92
92
92

IV ПОКРЕТАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ПРЕТХОДНИ
СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК .....................................................................................
1. Предлог за покретање стечајног поступка ..........................................................
Овлашћени предлагачи ...................................................................................................
Форма и садржина предлога .........................................................................................
Поступање са неуредним и непотпуним предлогом за
покретање стечајног поступка .............................................................................
Повлачење предлога за покретање стечајног поступка ...........................................
Накнада трошкова .........................................................................................................
2. Покретање претходног стечајног поступка .........................................................
Решење о покретању претходног стечајног поступка .............................................
Обавеза стечајног дужника да пружи потребне податке .......................................
Мере обезбеђења ............................................................................................................
Јавност мера обезбеђења ..............................................................................................
Пружање услуга од општег интереса .........................................................................
Привремени стечајни управник у претходном стечајном поступку .......................
Овлашћења привременог стечајног управника ...........................................................
Рок претходног стечајног поступка ...........................................................................

97
97
98
99
99
99
121
123
123
124
125
125

V ОТВАРАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ............................................................
1. Рочишта пре отварања стечајног поступка ........................................................
Расправа о отварању стечајног поступка .................................................................

126
126
126

94
94
94
95

УПРАВЉАЊЕ СТЕЧАЈНИМ ПОСТУПЦИМА

9

Решење о отварању стечајног поступка ....................................................................
Садржина решења о отварању стечајног поступка ................................................
Достављање решења и објављивање огласа ...............................................................
2. Рочишта после отварања стечајног поступка ....................................................
Заказивање испитног и првог поверилачког рочишта ...............................................
3. Време наступања правних последица отварања стечајног поступка ............
Наступање правних последица .....................................................................................
4. Последице отварања стечајног поступка по стечајног дужника ....................
Прелазак права и обавеза на стечајног управника .....................................................
Право прече куповине .....................................................................................................
Наследничка изјава .........................................................................................................
Престанак радног односа .............................................................................................
Назив стечајног дужника .............................................................................................
Рачуни стечајног дужника ............................................................................................
5. Последице отварања стечајног поступка на потраживања .............................
Потраживања поверилаца ............................................................................................
Доспелост потраживања према стечајном дужнику ...............................................
Право на пребијање потраживања у стечајном поступку .......................................
Случајеви када је пребијање недопуштено ..................................................................
Конверзија потраживања стечајног дужника ...........................................................
Камате ............................................................................................................................
Застарелост ...................................................................................................................
Условна потраживања ..................................................................................................
А) Коментар одложног услова .....................................................................................
Б) Коментар раскидног услова .....................................................................................
6. Процесноправне последице отварања стечајног поступка ..............................
Прекид поступка ............................................................................................................
Наставак поступка .......................................................................................................
Забрана извршења и намирења .....................................................................................
7. Последице отварања стечајног поступка на правне послове ..........................
Право на избор у случају двостранотеретног уговора .............................................
Финансијски лизинг ........................................................................................................
Фиксни послови ...............................................................................................................
Примена правила на друге послове са уговореним роком ...........................................
Налози и понуде ..............................................................................................................
Закуп ................................................................................................................................
Роба у превозу .................................................................................................................

126
128
128
129
129
129
129
129
129
132
132
132
133
133
134
134
135
135
136
137
137
138
139
139
139
140
140
140
142
145
145
146
153
154
154
154
155

VI СТЕЧАЈНА МАСА .................................................................................................
1. Обим и састав стечајне масе ..................................................................................
Појам стечајне масе ......................................................................................................
Излучна права и накнада за излучна права ..................................................................
Трошкови стечајног поступка ......................................................................................
Обавезе стечајне масе ...................................................................................................
2. Управљање имовином и правима .........................................................................
Преузимање стечајне масе ...........................................................................................
Попис и печаћење ...........................................................................................................
Листа поверилаца ..........................................................................................................
Попис дужника стечајног дужника .............................................................................

155
155
155
156
157
157
158
158
159
159
160

10

Ђорђе Зечевић

Почетни стечајни биланс и извештај о економско-финансијском положају ..........
Пословне књиге ...............................................................................................................

160
164

VII УТВРЂИВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА ...................................................................
Пријављивање потраживања .......................................................................................
Излучно потраживање ..................................................................................................
– Општи критеријуми за одбијање излучења .............................................................
– Комплементарни услови за признање излучног права .............................................
– Изводи из судске праксе као подршка одлуци о одбијању
или признању излучног захтева ..................................................................................
Поступак утврђивања потраживања и листа потраживања ................................
Испитно рочиште ..........................................................................................................
Медијација .......................................................................................................................
Утврђена потраживања ...............................................................................................
Оспорена потраживања ...............................................................................................
Пренос потраживања ...................................................................................................
Поступак о оспореном потраживању .........................................................................

164
164
167
167
168
168
172
175
179
179
181
182
182

VIII ПОБИЈАЊЕ ПРАВНИХ РАДЊИ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ....................
Општи услови .................................................................................................................
Уобичајено намирење .....................................................................................................
Неуобичајено намирење .................................................................................................
Непосредно оштећење поверилаца ..............................................................................
Намерно оштећење поверилаца ...................................................................................
Повезана лица .................................................................................................................
Немогућност побијања ..................................................................................................
Рокови ..............................................................................................................................
Радње побијања ..............................................................................................................
Странке у поступку побијања ......................................................................................
Дејства побијања ...........................................................................................................

183
183
188
189
190
190
191
192
194
194
194
195

IX УНОВЧЕЊЕ И ДЕОБА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ, НАМИРЕЊЕ
И ЗАКЉУЧЕЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ..................................................
1. Уновчење стечајне масе ...........................................................................................
Решење о банкротству и уновчењу имовине ...............................................................
Начин уновчења и метод продаје .................................................................................
– Општи планирани услови, начин и метод продаје ..................................................
Мишљење о целисходности метода продаје ...............................................................
Поступак продаје ...........................................................................................................
– Теоријски и практичан осврт на специфичност продаје у стечају ......................
А) Теоријски коментар ...................................................................................................
Б) Препоруке судске праксе ...........................................................................................
В) Право стечајног управника да спречи продају .......................................................
Г) Остали коментари и препоруке ...............................................................................
Д) Право стечајног управника да дефинише допунске услове продаје .....................
Ђ) Употреба изјава о гарантном депозиту ................................................................
Подела имовине правне заједнице .................................................................................
Продаја стечајног дужника као правног лица ............................................................
Последице продаје стечајног дужника као правног лица ..........................................

201
201
201
201
203
203
209
212
212
213
216
216
217
217
217
217
219

УПРАВЉАЊЕ СТЕЧАЈНИМ ПОСТУПЦИМА

11

Продаја кварљиве робе ..................................................................................................
2. Деоба ...........................................................................................................................
Општа правила ...............................................................................................................
Нацрт решења за главну деобу .....................................................................................
– Форма Нацрта решења за главну деобу ...................................................................
Решење о главној деоби ..................................................................................................
Оспорена потраживања ...............................................................................................
Потраживања везана за услов .....................................................................................
Главна деоба ....................................................................................................................
Завршна деоба .................................................................................................................
Завршно рочиште ...........................................................................................................
– А) Тема: Закон о стечају .............................................................................................
– Б) Тема: Закон о стечајном поступку .......................................................................
– Форма Нацрта решења за завршну деобу ................................................................
Полагање задржаних износа .........................................................................................
Поступање са вишком деобне масе ..............................................................................
3. Закључење стечајног поступка ..............................................................................
Решење о закључењу стечајног поступка ...................................................................
Спровођење накнадне деобе ..........................................................................................

224
227
227
227
229
233
233
233
234
234
235
235
236
238
242
242
243
243
245

X ПОСЕБНИ ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ДУГОТРАЈНЕ
НЕСПОСОБНОСТИ ЗА ПЛАЋАЊЕ ...................................................................

247

XI РЕОРГАНИЗАЦИЈА ..............................................................................................
Спровођење реорганизације ...........................................................................................
– Посебна практична напомена за избор модела реорганизације .............................
1) Брзина усвајања планова као опредељујући фактор ..............................................
2) Мораторијум на блокирање наплате извршних поверилаца
као опредељујући фактор .........................................................................................
3) План реорганизације из већ отвореног стечаја ......................................................
Садржина плана реорганизације и унапред припремљеног плана реорганизације ..
Мере за реализацију плана реорганизације ..................................................................
Подношење унапред припремљеног плана реорганизације ........................................
Претходни поступак за утврђивање испуњености услова за покретање
стечајног поступка у складу са унапред припремљеним планом реорганизације
Рочиште за одлучивање о предлогу за покретање поступка у складу
са унапред припремљеним планом реорганизације ..................................................
Подносилац плана и трошкови подношења плана реорганизације ...........................
Рок за подношење плана ................................................................................................
Решење о потврђивању усвајања плана реорганизације ............................................
Правне последице потврђивања плана .........................................................................
Приоритет класа поверилаца .......................................................................................
Намирење преко номиналног износа потраживања ...................................................
Изузетак од примене укупних прописа .........................................................................
Право поверилаца на информисање ..............................................................................
Извршење плана реорганизације ...................................................................................
Непоступање ло усвојеном плану и преваран и незаконит план
као стечајни разлог ....................................................................................................

247
247
250
251
251
251
253
256
257
260
263
264
265
268
269
272
272
272
273
273
273

12

Ђорђе Зечевић

XII МЕЂУНАРОДНИ СТЕЧАЈ .................................................................................
Примена одредаба о међународном стечају ................................................................
Искључива међународна надлежност .........................................................................
Међународна надлежност према пословној јединици, односно имовини
страног стечајног дужника у Републици Србији ...................................................
Меродавно право .............................................................................................................
Стварна надлежност за признање страног поступка и сарадњу ...........................
Месна надлежност за признање страног поступка и сарадњу ...............................
Овлашћење стечајног управника да предузима радње у страној држави ...............
Изузетаку случајевима супротнимјавном поретку ....................................................
Помоћ у складу са другим законима .............................................................................
Тумачење .........................................................................................................................
Право непосредног приступа ........................................................................................
Надлежност у случају подношења захтева од стране страног представника .....
Предлог страног представника за покретање поступка ..........................................
Учествовање страног представника у поступку .......................................................
Захтев за признање страног поступка .......................................................................
Претпоставке у вези са признањем .............................................................................
Одлука о признању страног поступка .........................................................................
Обавеза обавештавања .................................................................................................
Помоћ која се пружа после подношења захтева за признање страног поступка ..
Правно дејство признања главног страног поступка ...............................................
Помоћ која се пружа после признања страног поступка ..........................................
Заштита поверилаца и других заинтересованих лица ..............................................
Побијање правних радњи дужника ...............................................................................
Учешће страног представника у поступку који се води у Републици Србији ..........
Сарадња и непосредно обраћање између судова у Републици Србији и страних
судова и других надлежних органа или страних представника ............................
Облици сарадње ..............................................................................................................
Отварање стечајног поступка после признања главног страног поступка ..........
Координација стечајног поступка и страног поступка ...........................................
Поступање у случају постојања више страних поступака ......................................
Предпоставка постојања стечајног разлога на основу признања главног
страног поступка ......................................................................................................
Намирење поверилаца у поступцима који се воде истоврвмено ...............................

274
274
274
275
275
275
276
276
276
276
276
276
277
277
277
277
277
278
278
278
279
279
280
280
281
281
281
281
282
282
283
283

XIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ ..........................................................................................
Кривична дела .................................................................................................................
Пријављивање лажног потраживања .........................................................................
Необавештавање о намирењу потраживања ............................................................
Располагање имовином дужника после отварања стечајног поступка ...................
Лажно приказивање и прикривање чињеница у унапред припремљеном
плану реорганизације ..................................................................................................

284

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ..............................................................

285

ПАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ НАЦИОНАЛНИХ СТАНДАРДА ЗА
УПРАВЉАЊЕМ СТЕЧАЈНОМ МАСОМ ...........................................................

285

283
283
283
283
284

УПРАВЉАЊЕ СТЕЧАЈНИМ ПОСТУПЦИМА

13

ПРАВИЛНИК О ОСНОВАМА И МЕРИЛИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАГРАДЕ
ЗА РАД И НАКНАДЕ ТРОШКОВА СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА .................

334

НЕПРИХВАЋЕНИ АМАНДМАНИ НА ЗАКОН О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА НА О СТЕЧАЈУ .........................................................................

339

ПОГОВОР ......................................................................................................................

348

ЛИТЕРАТУРА ................................................................................................................

349

РЕЧ РЕЦЕНЗЕНТА О АУТОРУ ................................................................................
БИВШЕ КОЛЕГЕ О АУТОРУ ...................................................................................

351
352

ПРЕГЛЕД ОБУСТАВЉЕНИХ И ЗАКЉУЧЕНИХ СТЕЧАЈЕВА .......................

356

Ђорђе Зечевић

14

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 истовремено 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, представљају 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 судска пракса Привредног апелационог суда, заузети ставови на саветовањима привредних 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 полигона 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 лизингу, Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезима на
имовину, Закон о извршењу и обезбеђењу, Закон о привредним друштвима, Закон
о тржишту капитала, Закон о рачуноводству и ревизији, Закон о меници, Закон о наслеђивању и др.
Мaлo je кoja нoрмaтивнa област тако детаљно и аналитички уређена, а да
истовремено свака активност извршиоца подлеже претходној сагласности, позитивном 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
амандману 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 таргетирана пре свега због неблаговремених измена Националних стандарда компатибилних 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/exploretopics/resolving-insolvency
Мотив аутора овог Приручника јесте жеља да стечајни управници, повериоци, стечајне судије, трећа лица која су странке у поступку стечаја, као и кандидати
за полагање испита за стечајне управнике на једном месту могу пронаћи нормативне услове и ограничења, практичне примере из претходног периода, форме
поднесака, обрачуна, рокова и права која су потребна стечајним управницима у току 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 управника, као и све странке у поступку могу ослонити на скроман садржај овог приручника.
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Ниједан стечајни поступак није идентичан, те није упутно и могуће стандардизовати 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 сложеније, хитније и ризичније, утолико им је у овој књизи поклоњено више пажње
(спровођење мера обезбеђења, израда економско-финансијског извештаја, одлучивање 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 процесне препреке у ефикасном спровођењу стечаја, као што је и увео додатне подстицаје 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 квалификоване 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

