
  

ПРАВНИ ИЗВОРИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА 

У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О ПРОГРАМУ И НАЧИНУ 

ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА 

 
 

Испитне области: 
 

1. Стечајно право, укључујући и познавање националних 

стандарда за управљање стечајном масом и кодекса етике 
 

Извори: 

 

- Закон о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11-др.закон,  

71/12-УС и 83/14) 

- Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени 

гласник РС”, бр. 84/04 и 104/09) 

- Закон о Агенцији за приватизацију („Службени гласник РС”, бр. 38/01, 

135/04, 30/10 и 115/2014) 

- Правилник о основама и мерилима за одређивање награде за рад 

стечајних управника и накнаде трошкова стечајних управника 
(„Службени гласник РС”, бр. 1/11 и 10/12) 

- Правилник о утврђивању националних стандарда за управљање 

стечајном масом („Службени гласник РС”, бр. 13/10) 

- Кодекс етике за стечајне управнике („Службени гласник РС”, бр.11/10) 

- Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање 
(„Службени гласник РС”, бр.14/2015) 

- Закон о Агенцији за осигурање депозита („Службени гласник РС”, 

бр.14/2015) 

- Закон о осигурању („Службени гласник РС”, бр.55/04, 70/04-испр., 61/05, 

61/05 - др.закон, 85/05-др.закон, 101/07, 63/09-одлука УС, 107/09, 99/11 и 

119/12 и 116/2013)  

- Закон о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр.3/02 и 5/03, и 

„Службени гласник РС“, бр.43/04, 62/06, 111/09-др.закон и 31/11) 

 

 

2. Друге области права од значаја за спровођење стечајног 

поступка 
 

Извори: 

 

- Закон о основама својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ“, 

бр.6/80 и 36/90, „Службени лист СРЈ“, бр. 29/96 и „Службени гласник РС”, 

бр.115/05-др.закон) 

- Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар 
(„Службени гласник РС”, бр.57/03, 61/05, 64/06 – испр. и 99/11-др.закони) 

- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, 

бр.72/09, 18/10, 65/13 и 15/2015 – одлука УС) 

- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр.62/06, 

65/08 – др.закон и 41/09) 
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- Закон о претварању друштвене својине на пољопривредном земљишту 

у друге облике својине („Службени гласник РС”, бр. 49/92, 54/96 и 62/06 -

др.закон) 

- Закон о задругама („Службени гласник СРС”, бр. 57/89 и „Службени 

гласник РС”, бр, 67/93, 46/95,101/05 -др.закон и 34/2006) 

- Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр.29/78, 39/85, 

45/89-одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Службени 

лист СЦГ”, бр.1/03-Уставна повеља) 

- Закон о финансијском лизингу („Службени гласник РС”, бр.55/03, 61/05, 

31/11 и 99/11– др.закони) 

- Закон о раду („Службени гласник РС”, бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 

75/2014) 

- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, 

бр. 34/03, 64/04-одлука УСРС, 84/04-др.закон, 85/05, 101/05-др.закон, 

63/06-одлука УСРС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/2013, 108/2013, и 

75/2014) 

- Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени 

гласник РС“ бр.36/09, 88/10 и 38/2015) 

- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр.36/11, 99/11, 

83/14 – др.закон и 5/2015) 

- Закон о страним улагањима („Службени лист СРЈ“, бр.3/02 и 5/03 и 

„Службени лист СЦГ“, бр.1/03-Уставна повеља и Службени гласник РС 

бр. 107/2014-др.закон) 

- Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре 
(„Службени гласник РС“, бр.99/11 и 83/2014)  

- Закон о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр.31/11) 

- Правила пословања Београдске берзе а.д., Београд (од 17. марта 2014. 

године)  

- Закон о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр.104/46, „Службени лист 

СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 46/96 и 

„Службени лист СЦГ”, бр.1/03-Уставна повеља)  

- Закон о чеку („Службени лист ФНРЈ“, бр.105/46, „Службени лист СФРЈ“, 

бр. 12/65, 50/71 и 52/73, „Службени лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Службени лист 

СЦГ”, бр.1/03-Уставна повеља) 

- Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“, бр.72/11, 49/13-

одлука УС, 74/2013 – oдлука УС и 55/2014) 

- Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр.31/11, 99/11-

др.закон, 109/2013-одлука УС, 55/2014 и 139/2014) 

- Закон о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр.116/08, 104/09, 

101/10, 31/11-др.закон, 78/11-др.закон, 101/2011 и 101/2013)  

- Закон о јавном тужилаштву („Службени гласник РС“, бр.116/08, 104/09, 

101/10, 78/11-др.закон, 101/11, 38/12-одлука УС, 121/2012, 101/2013, 

111/2014-одлука УС и 117/2014) 

- Закон о правобранилаштву („Службени гласник РС“, бр.55/2014) 

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04, 

36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-одлука УС) 

- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 

бр.135/04, 36/09) 

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени 

гласник РС“, бр.135/04 и 88/10) 
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- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 

средине („Службени гласник РС“, бр.135/04) 

- Закон о приватизацији („Службени гласник РС“, бр.83/14 и 46/2015) 

- Закон о општем управном поступку  („Службени лист СРЈ“, бр.33/97 и 

31/01, и „Службени гласник РС“, бр. 30/10) 

- Закон о управним споровима („Службени гласник РС“, бр.111/09) 

- Закон о ванпарничном поступку („Службени гласник СРС“ бр. 25/82, 

-  и 48/88 и „Службени гласник РС“, бр.46/95-др.закон, 18/05-др.закон, 

85/12 и 45/13-др.закон, 55/2014 и 6/2015)  

- Кривични законик („Службени гласник РС“, бр.85/05, 88/05-исправка, 

107/05-исправка, 72/09, 111/09, 121/12, 104/2013 и 108/2014) 

- Закон о привредним преступима ("Службени лист СФРЈ", бр. 4/77, 36/77-

исправка, 14/85, 10/86 (пречишћен текст), 74/87, 57/89 и 3/90 и "Службени 

лист СРЈ" бр. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 и 64/01, 

„Службени гласник РС“, бр. 101/05-др.закон) 

- Закон о прекршајима   („Службени гласник РС“, бр. 65/13)  

- Законик о кривичном поступку („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 

101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/2014) 

- Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени 

гласник РС“, бр.80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 

85/05-др.закон, 62/06-др.закон, 63/06-исправка др.закона, 61/07, 20/09, 

72/09-др.закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 93/12, 47/13, 108/2013, 

68/2014 и 105/2014) 

- Закон о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр.25/01, 

80/02, 80/02-др.закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 и 47/13, 108/2013, 

68/2014-др.закон и 142/2014) 

- Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр.24/01, 

80/02, 80/02-др.закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 

50/11, 91/11-одлука УС, 7/12-усклађени дин.изн., 93/12, 114/12-одлука УС, 

8/13-усклађени дин.изн., 47/13 и 48/13-исправка, 108/2013, 6/2014 – 

усклађени дин.изн., 57/2014, 68/2014 – др.закон и 5/15-усклађени дин.изн) 

- Закон о порезима на имовину ("Службени лист СРЈ", број 42/02-одлука 

СУС и "Службени гласник РС", бр. 26/01, 80/02, 80/02-др.закон, 135/04, 

61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-одлука УС, 47/13 и 68/2014-

др.закон) 

- Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04,  

86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/2013, 6/2014-усклађени дин.изн. , 

68/2014-др.закон, 142/2014 и 5/2015- усклађени дин.изн.). 

 

3. Основе економије, рачуноводства и финансија 
 

Извори: 

 

- Закон о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/06,  

111/09, 99/11-др.закон, и 62/13-др.закон). 
 


