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израде и усвајања плана реорганизације

ТИЈАНА ПЕТРОВИЋ

Саветник за правне послове

Агенција за лиценцирање стечајних управника



Уводне одредбе о реорганизацији

Разлози и моменти за опредељење поверилаца у правцу 
реорганизације

Врсте поверилаца и критеријуми за њихово разликовање у поступку 
реорганизације

Права поверилаца

Формирање класа поверилаца

Приоритет класа поверилаца и намирење преко номиналног износа 
потраживања

Отварање постуока стечаја након неуспеле реоранизације

Пореска управа као поверилац

Регресни поверилац

Закључак



Уводне одредбе о реорганизацији

Појам реорганизације

Предуслови за увођење института реорганизације

Хронологија прописа о реорганизацији у Републици Србији



Разлози и моменти за опредељење 
поверилаца у правцу реорганизације

Прво поверилачко рочиште

Извештај о економско – финансијском положају стечајног 
дужника

Предлог стечајног управника

Овлашћени предлагачи плана реорганизације

Рок за подношење плана реорганизације



Врсте поверилаца и критеријуми за њихово 
разликовање у поступку реорганизације
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Врсте поверилаца

Повериоци који не гласају
Заложни поверилац 

посебан положај у односу на разлучне повериоце

претходна сагласност

обавезни елементи плана реорганизације

Не подноси пријаву-обавештавање суда

Нису преклудирани у погледу рока

Стечајни поверилац за залог на имовини трећег лица



Повериоци са правом гласа о плану реорганизације

Право гласа сразмерно висини потраживања поверилаца

Парнице узроковане оспоравањем потраживања

Парнице повериоца чија су потраживања призната

Потраживање повериоца који није пријавио потраживање у             
закономском року

Примедбе поверилаца



Већински и мањински повериоци

Већински повериоци

Мањински повериоци

Потреба за изричитим увођењем заштите интереса мањинских
поверилаца

Право на приговор

Оцена уредности и допуштености плана са становишта
прописаних критеријума за формирање поверилачких класа

План мора садржати критеријуме за утврђивање повреда права
мањинских поверилаца



Права поверилаца
Предлагачи плана реорганизације

Упознавање са садржином плана пре гласања

Гласање у оквиру класа

Покрећу поступак извршења по основу плана реорганизације

Банкротство као предлог услед неизвршења плана
реорганизације

Покрећу спор – подносе тужбу за обавезивање привредног
субјекта у складу са планом реорганизације



Формирање класа поверилаца
Легитимација предлагача плана и суда за формирање класа

Врсте класа
Обавезне класе
Класе стечајних поверилаца по исплатним редовима
Класа разлучних поверилаца
Остваривање права гласа у оквиру класе стечајних поверилаца

Алтернативне класе
Одобрење и налог суда за формирање додатних класа
Критеријуми за формирање
oСтварне и суштинске карактеристике
oСличност потраживања 

Класа разлучних поверилаца



Класа разлучних поверилаца
 Легитимација разлучних поверилаца

Разлучни поверилац распоређен у класу стечајних поверилаца

Процена вероватноће намирења потраживања ралучних
поверилаца

Разлучни повериоци са залогама различитих редова

Механизми заштите

Прече право намирења „ранијег“ разлучног повриоца

Тржишна вредност ствари над којим је успостављено разлучно
право

Целисходност формирања 2 класе разлучних поверилаца



Приоритет класа поверилаца и намирење 
преко номиналног износа потраживања

Одредбама члана 168. и 169. Закона о стечају прописан је
приоритет – првенство намирења поверилаца више класе у
односу на повериоце ниже класе, и то како до износа којим се у
потпуности намирују њихова права, тако и када је у питању
намирење у износу већем од номиналног износа њиховог
првобитног потраживања, као накнада за продужење рокова
исплате.



Отварање поступка стечаја након неуспеле  
реорганизације

Везаност поверилаца за основ и висину потрживања из 
претходног плана реорганизације

Потраживања која су доспела након усвајања плана 
реорганизације

Покретање парничног пступка од стране стечајног управника



Пореска управа као поверилац

Усклађеност плана реорганизације са ЗППА

Поступак принудне наплате пореског потраживања сагласно
правилима пореског поступка услед непоступања по
усвојеном УППР – у

Целисходност формирања посебне класе у коју би било 
сврстано пореско потраживање



Регресни поверилац

 Солидарни садужник стечајног дужника - јемац платац

 Моменат до кога мора бити испуњен услов за персоналну 
суброгацију

 Одговорност јемца и главног дужника према повериоцу са 
признатим потраживањима



Закључак
Приближавање новијег стечајног законодавства светским 
стандардима

Предности института  реорганизације у односу на институт 
банкротства

Неопходна надоградња путем измена прописа о стечају



ХВАЛА НА ПАЖЊИ

Тијана Петровић

Агенција за лиценцирање стечајних 
управника


