


                   

                  

                   СТЕЧАЈ 

 

банкротство       реорганизација  

           чл. 1 Закона о стечају          



 

 

БЕЗ ОБЗИРА НА КОЈИ НАЧИН СЕ СТЕЧАЈ     

СПРОВОДИ   ПОСТУПАК ЈЕ МОГУЋЕ ОТВОРИТИ  

САМО У СЛУЧАЈУ ПОСТОЈАЊА ЈЕДНОГ ОД  

СТЕЧАЈНИХ РАЗЛОГА ПРОПИСАНИХ ОДРЕДБОМ 

чл. 11 ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ 



Посебан услов: 

 

Реорганизација се спроводи ако се тиме 

обезбеђује повољније намирење 

поверилаца  

 

чл. 155  ст. 1 Закона о стечају 

Чл. 6 Правилника о начину спровођења 

реорганизације по унапред припремљеном 

плану реорганизације и  садржини 

унапред припремљеног плана 

реорганизације 



 

Претходни поступак за утврђивање  

испуњености услова за покретање стечаја у 

складу са унапред припремљеним планом 

реорганизације  покреће се у року од 3 дана  

од дана подношења уредног  предлога 

 

чл. 159 ст. 1 Закона о стечају 



           УРЕДНОСТ ПРЕДЛОГА? 

-мора испуњавати услове уредности у смислу одредби 

Закона о парничном поступку који се сходно примењује 

(чл. 98, чл. 91) 

-у истом мора бити назначено да се предлаже покретање 

стечајног поступка реорганизацијом у складу са УППР-ом 

(чл. 158 ст. 4 Закона о стечају) 

-мора бити приложен доказ о постојању једног од 

стечајних разлога из чл. 11 Закона о стечају (158 ст. 4 

Закона о стечају) 

 

Последица неуредности предлога ? 



 

ДА ЛИ  ПО ПРИЈЕМУ ПРЕДЛОГА  ПРОВЕРАВАМО  ДА ЛИ 

ЈЕ ПРИЛОЖЕН ДОКАЗ  О ПОСТОЈАЊУ СТЕЧАЈНОГ  

РАЗЛОГА? 



 

 

 

Од питања уредности предлога ваља разликовати уредност и 

законитост унапред припремљеног плана реорганизације. 

    

Унапред припремљени план реорганизације подноси се 

истовремено са предлогом. 

  

Обавезна садржина плана реорганизације и  унапред припремљеног 

плана реорганизације  уређена је одредбом чл. 156 Закона о стечају 

и Правилником о  начину спровођења реорганизације по унапред 

припремљеном плану реорганизације и  садржини унапред 

припремљеног плана реорганизације 

 

 

Мере за реализацију плана реорганизације  прописане су одредбом 

чл. 157 Закона о стечају.   



            

                                    НЕДОСТАТАК ПЛАНА 

 

  

 

  ОТКЛОЊИВ                                                               НЕОТКЛОЊИВ 



Суд може наложити стечајном дужнику да у 

року од 8  дана отклони отклоњиве недостатке 

и техничке грешке ( чл. 158 ст. 6 Закона о 

стечају) 

 

Налог који суд даје стечајном дужнику  мора 

бити јасан и прецизан. 



Законитост плана односи се на његову 

садржину. 

 

Најчешћа питања законитости односе се 

на мере  за реализацију плана и 

формирање класа поверилаца.  



Да се подсетимо:  

Класе се формирају:  

-најмање по  основу њихових разлучних права 

и права приоритета њихових потраживања по 

исплатним редовима (чл. 165 ст. 3 Закона о 

стечају) 

-класа повезаних лица (чл. 165 ст. 7 Закона о 

стечају) 

Могу се формирати и : 

-посебна административна класа 

-ако стварне и суштинске карактеристике 

потраживања оправдавају формирање такве 

класе 

-ако су сва потраживања у оквиру предложене 

класе значајно слична 



Провера тачности података у плану 

 

Суд може ангажовати  овлашћено стручно 

лице ради провере тачности података у плану 

( чл. 159 б Закона о стечају) 

 

Ако решењем суда није другачије одређено 

извештај овлашћеног стручног лица  

подразумева проверу питања из одредбе чл. 

12 ст. 3 Правилника о начину спровођења  
реорганизације по унапред припремљеном плану 

реорганизације и  садржини унапред 

припремљеног плана реорганизације 

 



 

 

 

НА ГЛАСАЊЕ СЕ МОЖЕ ИЗНЕТИ САМО УРЕДАН 

И ЗАКОНИТ  УНАПРЕД ПРИПРЕМЉЕНИ ПЛАН 

РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ. 



-план је извршна исправа и сматра се новим 

уговором  за измирење потраживања која су  

планом обухваћена 

-потврђивањем УППР-а не наступају правне 

последице отварања стечаја  


