
 
 
 

П Р Е Д Л О Г 

 
З А К О Н  

О СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ БАНАКА И 
ДРУШТАВА ЗА ОСИГУРАЊЕ 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овим законом уређује се услови и поступак стечаја и ликвидације 
банака, друштава за осигурање и давалаца финансијског лизинга. 

Члан 2. 
Поступак стечаја над банком и друштвом за осигурање покреће се 

решењем надлежног суда о покретању поступка стечаја, које се доноси на 
основу решења Народне банке Србије о испуњености услова за покретање 
поступка стечаја над банком, односно друштвом за осигурање. 

Поступак стечаја над банком и друштвом за осигурање спроводи се и на 
предлог ликвидационог управника кад утврди да имовина ликвидационог 
дужника није довољна да подмири сва потраживања поверилаца. 

Члан 3. 
Поступак ликвидације над банком и друштвом за осигурање покреће се 

решењем надлежног суда о покретању поступка ликвидације, које се доноси на 
основу решења Народне банке Србије о испуњености услова за покретање 
поступка ликвидације над банком, односно друштвом за осигурање. 

II. ПОСТУПАК СТЕЧАЈА 
1. Покретање поступка стечаја 

Члан 4. 
Истовремено са доношењем решења о одузимању дозволе за рад 

банци, Народна банка Србије доноси решење о испуњености услова за 
покретање поступка стечаја. 

Изузетно од става 1. овог члана, ако је над банком којој је одузета 
дозвола за рад покренут поступак реструктурирања, решење о испуњености 
услова за покретање поступка стечаја или поступка ликвидације банке Народна 
банка Србије доноси у следећим случајевима: 

1) када је, у складу са законом којим се уређују банке, применом 
инструмената реструктурирања извршен пренос имовине и обавеза банке, а 
Народна банка Србије оцени да су тим преносом испуњени циљеви 
реструктурирања; 

2) када се, у складу са законом којим се уређују банке, у току поступка 
реструктурирања утврди да је потребно обезбедити додатна средства за 
финансирање реструктурирања, а ова средства не буду обезбеђена; 

3) када Народна банка Србије оцени да се циљеви реструктурирања 
више не могу испунити. 

На основу решења о одузимању дозволе за обављање послова 
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осигурања, Народна банка Србије истовремено доноси решење о испуњености 
услова за покретање поступка стечаја над друштвом за осигурање. 

Решење о испуњености услова за покретање поступка стечаја над 
банком, односно друштвом за осигурање је коначно, а извршно је моментом 
достављања надлежном суду. 

Члан 5. 
Против решења Народне банке Србије о испуњености услова за 

покретање поступка стечаја из члана 4. овог закона може се покренути управни 
спор, у складу са законом којим се уређују банке. 

У управном спору против решења из става 1. овог члана суд не може 
решити управну ствар за чије је решавање законом којим се уређују банке, 
законом којим се уређује осигурање и овим законом утврђена надлежност 
Народне банке Србије. 

Тужбом против решења из става 1. овог члана може се тражити само 
утврђење незаконитости тог решења и, ако се не тражи у посебном поступку, 
накнада штете. 

Ако је решење Народне банке Србије поништено у управном спору, па у 
поновном поступку Народна банка Србије донесе ново решење о испуњености 
услова за покретање поступка стечаја, правне последице покретања поступка 
стечаја наступају даном истицања првог огласа о отварању поступка стечаја на 
огласној табли надлежног суда. 

Члан 6. 
Решење о испуњености услова за покретање поступка стечаја из члана 

4. овог закона доставља се банци, односно друштву за осигурање, агенцији за 
осигурање депозита основаној посебним законом (у даљем тексту: Агенција) и 
надлежном суду, који је дужан да најкасније првог наредног радног дана од 
дана пријема овог решења донесе решење о покретању поступка стечаја над 
банком, односно друштвом за осигурање (у даљем тексту: стечајни дужник). 

Члан 7. 
Надлежни суд је дужан да у решењу о покретању поступка стечаја из 

члана 6. овог закона одреди рок који не може бити краћи од 30 нити дужи од 90 
дана од дана објављивања обавештења о покретању поступка стечаја у 
„Службеном гласнику Републике Србије” у којем повериоци могу пријавити своја 
обезбеђена и необезбеђена потраживања. 

2. Органи поступка стечаја 
Члан 8. 

Органи поступка стечаја су стечајни судија, стечајни управник и одбор 
поверилаца. 

Агенција врши функцију стечајног управника, у складу са овим законом. 

На предлог Агенције стечајни судија бира и разрешава чланове одбора 
поверилаца, водећи рачуна о висини њихових потраживања. 

Одбор поверилаца има пет чланова, а изузетно, на образложени предлог 
Агенције, може имати и више чланова. 
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3. Правне последице покретања поступка стечаја 
3.1. Основно правило 

Члан 9. 
Правне последице покретања поступка стечаја наступају даном 

истицања огласа о покретању поступка стечаја на огласној табли надлежног 
суда. 

3.2. Осигурани депозити банке у стечају или ликвидацији 
Члан 10. 

Агенција је дужна да исплати осигуране депозите банке над којом је 
покренут поступак стечаја, односно ликвидације, у складу са законом којим се 
уређује осигурање депозита. 

3.3. Осигурани износи потраживања клијената банке члана 
Фонда за заштиту инвеститора 

Члан 11. 
Агенција је дужна да исплати осигуране износе потраживања клијената 

банке члана Фонда за заштиту инвеститора над којом је покренут поступак 
стечаја, до висине осигураних потраживања, у складу са законом којим се 
уређује тржиште капитала. 

3.4. Коначност пребијања 
Члан 12. 

Пребијање међусобних обавеза и потраживања је дозвољено и 
спроводи се у складу са законом којим се уређују облигациони односи.  

Пребијање међусобних обавеза и потраживања спроводи се до нацрта 
за главну деобу.  

Пребијање међусобних обавеза и потраживања предлаже стечајни 
управник или поверилац, уз обавезу да о томе поднесе компензациону изјаву 
која се доставља посредством надлежног суда. У случају спровођења 
пребијања, поверилац је дужан да повуче предметну пријаву потраживања.  

3.5. Пренос портфеља осигурања друштва за осигурање 
Члан 13. 

Агенција, у року од 30 дана од дана покретања поступка стечаја, путем 
јавног позива, започиње поступак преноса целог или дела портфеља 
осигурања, сагласно расположивим новчаним средствима стечајног дужника и 
исплатним редовима, у складу са овим законом. 

Уз пренос портфеља осигурања на друштво за осигурање које преузима 
портфељ осигурања, преносе се и одговарајућа новчана средства, при чему је 
Агенција дужна да утврди расположивост активе која се преноси. 

Народна банка Србије даје сагласност на избор друштва за осигурање 
које преузима портфељ осигурања у року од 15 дана од дана пријема 
обавештења Агенције. При одлучивању о давању те сагласности Народна 
банка Србије процењује способност предложеног друштва за осигурање да 
преузме портфељ осигурања. 

Пренос портфеља осигурања врши се уговором који се закључује 
између стечајног дужника и друштва за осигурање - преузимаоца портфеља, у 
року од два радна дана од дана добијања сагласности из става 3. овог члана. 
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О закључењу уговора из става 4. овог члана Агенција је дужна да, путем 
огласа у средствима јавног информисања, обавести осигуранике и друге 
кориснике у року од два радна дана од дана закључења уговора. 

На пренос портфеља осигурања сходно се примењују одредбе закона 
којим се уређује осигурање. 

3.6. Побијање правних радњи 
Члан 14. 

Агенција и повериоци имају право побијања правних послова и правних 
радњи којима је стечајни дужник погодовао повериоце, у смислу закона којим се 
уређује стечај привредних друштава, осим правних послова и правних радњи 
које у вези са поступком реструктурирања банке предузимају Народна банка 
Србије и Агенција, у складу са законом којим се уређују банке. 

Правни послови и правне радње из става 1. овог члана могу се побијати 
ако су извршени у року од шест месеци пре дана наступања правних 
последица покретања поступка стечаја, а у року од годину дана ако су ти 
послови извршени са повезаним лицем. 

Рокови из става 2. овог члана почињу од дана наступања правних 
последица покретања поступка ликвидације у случају да се поступак стечаја 
спроводи на предлог ликвидационог управника када он утврди да имовина 
банке, односно друштва за осигурање у поступку ликвидације (у даљем тексту: 
ликвидациони дужник) није довољна да подмири сва потраживања 
поверилаца. 

Повезана лица, у смислу става 2. овог члана, имају значење утврђено 
законом којим се уређују банке у случају стечаја или ликвидације банке, 
односно значење утврђено законом којим се уређује осигурање у случају 
стечаја или ликвидације друштва за осигурање. 

Правни послови и правне радње из става 1. овог члана побијају се 
тужбом која се може поднети најкасније у року од 12 месеци од дана 
наступања правних последица покретања поступка стечаја. 

3.7. Забрана продаје дужника као правног лица 
Члан 15. 

У поступку стечаја над банком, друштвом за осигурање и даваоцем 
финансијског лизинга није дозвољена продаја стечајног дужника као правног 
лица. 

4. Обавезе Агенције 
Члан 16. 

Агенција је дужна да, у року од 60 дана од дана наступања правних 
последица покретања поступка стечаја, односно од дана преузимања имовине 
и права стечајног дужника, изврши попис имовине стечајног дужника и сачини 
почетни стечајни биланс који садржи, по хронолошком реду, информације о 
значајним трансакцијама стечајног дужника, које су закључене у периоду од 
шест месеци пре покретања поступка стечаја. 

Заједно са пописом имовине и почетним стечајним билансом из става 
1. овог члана, Агенција је дужна да припреми и достави надлежном суду и 
извештај који садржи податке о: 

1) активи, односно имовини стечајног дужника, укључујући и 
инвестиције у друга правна лица, у динарима или у страној валути, по основу 
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уговора о кредитима и гаранцијама и уговора о купопродаји; 

2) пасиви стечајног дужника, односно обавезама из уговора на основу 
којих се имовина налази у поседу трећих лица, укључујући уговоре о 
издавању, закупу и средствима обезбеђења; 

3) значајним трансакцијама које је стечајни дужник закључио у периоду 
од 180 дана пре дана наступања правних последица покретања поступка 
стечаја; 

4) пословима које је стечајни дужник обављао у име и за рачун других 
правних лица. 

У попису имовине и почетном стечајном билансу из става 1. овог члана, 
вредности имовине исказују се по књиговодственој и ликвидационој вредности, 
а процену ликвидационе вредности имовине врши овлашћени судски вештак 
или лиценцирани овлашћени ревизор. 

На основу процене наплативости потраживања коју је извршио 
овлашћени судски вештак или лиценцирани овлашћени ревизор из става 3. 
овог члана, а у вези са постојећим средствима обезбеђења потраживања, у 
књиговодственој евиденцији стечајног дужника врши се отпис, односно 
умањење потраживања према дужницима стечајног дужника, у складу са 
Међународним стандардима финансијског извештавања, у смислу закона 
којим се уређује рачуноводство. 

Агенција је дужна да извештај о стању стечајне масе и току поступка 
стечаја квартално ажурира и објављује на интернет страници Агенције. 

Члан 17. 
Агенција је дужна да утврди основаност и висину пријављених 

потраживања поверилаца у року од шест месеци од дана истека рока за 
њихово пријављивање. 

Испитно рочиште на коме ће се сачинити коначна листа о свим 
пријавама потраживања одржаће се најкасније у року од 60 дана од дана 
истека рока из става 1. овог члана. 

Члан 18. 
Агенција може одлучити да трошкове стечајног поступка привремено 

обезбеди из сопствених средстава, уз право на повраћај ових средстава након 
формирања стечајне масе у мери која је довољна за намирење тих трошкова. 

5. Намирење поверилаца 
5.1. Исплата трошкова 

Члан 19. 
Стечајни дужник на терет стечајне масе, као трошкове поступка, а пре 

намирења стечајних поверилаца, исплаћује: 

1) неисплаћене нето зараде запослених у висини минималних зарада 
за последњих годину дана пре отварања поступка стечаја; 

2) неисплаћене доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 
запослених за последње две године пре отварања поступка стечаја; 

3) месечне зараде лица у радном односу код стечајног дужника; 

4) трошкове који терете имовину стечајног дужника и трошкове 
уновчења те имовине; 
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5) трошкове поступка стечаја; 

6) потраживања Агенције по основу исплате осигураног износа 
депозита, односно осигураног износа потраживања, у смислу закона којим се 
уређује заштита инвеститора, заједно с трошковима које Агенција има у 
поступку исплате тих износа, потраживања Агенције настала по основу 
коришћења средстава фонда за осигурање депозита, у складу са законом којим 
се уређују банке, као и потраживања Републике Србије по основу финансирања 
реструктурирања банака, у складу са законом којим се уређују банке; 

7) друге трошкове и обавезе настале после отварања поступка стечаја. 

Трошкове из става 1. овог члана стечајни дужник исплаћује месечно, у 
складу са динамиком прилива средстава. 

Министар надлежан за послове финансија прописује основе и мерила 
за одређивање награде за рад и накнаде стварних трошкова Агенције за 
обављање послова из овог закона. 

5.2. Исплатни редови 
Члан 20. 

Потраживања поверилаца банке у стечају утврђују се на испитном 
рочишту и исплаћују по следећим редовима приоритета (исплатни редови): 

1) потраживања поверилаца преосталих након исплате износа 
депозита осигураних у смислу закона којим се уређује осигурање депозита; 

2) потраживања по основу јавних прихода доспела у последња три 
месеца пре отварања поступка стечаја, осим доприноса за пензијско и 
инвалидско осигурање запослених; 

3) потраживања Народне банке Србије, укључујући и потраживања по 
основу кредита одобрених банци која нису намирена у потпуности због разлике 
у вредности средстава обезбеђења; 

4) потраживања поверилаца по основу депозита, осим депозита 
банака и других финансијских институција;  

5) потраживања других поверилаца, осим поверилаца из тач. 6) и 7) 
овог члана; 

6) потраживања поверилаца по основу субординираних обавеза банке; 

7) потраживање поверилаца који су и акционари банке, изузев 
потраживања по основу оснивачког капитала које се намирује из вишка деобне 
масе у складу са законом којим се уређује стечај привредних друштава. 

Члан 21. 
Потраживања поверилаца друштва за осигурање у стечају утврђују се на 

испитном рочишту и исплаћују по следећим редовима приоритета (исплатни 
редови): 

1) потраживања поверилаца по основу уговора о осигурању и 
реосигурању живота, до висине обавеза исказаних у средствима математичке 
резерве у складу са законом којим се уређује осигурање; 

2) потраживања поверилаца по основу уговора о осигурању од 
последица незгода; 

3) потраживања поверилаца по основу уговора о осигурању свих 
осталих врста осигурања; 
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4) потраживања поверилаца по основу уговора о реосигурању свих 
осталих врста осигурања; 

5) потраживања по основу јавних прихода доспела у последња три 
месеца пре покретања поступка стечаја, осим доприноса за пензијско и 
инвалидско осигурање; 

6) потраживања осталих поверилаца; 

7) потраживања поверилаца који су и акционари друштва за 
осигурање, односно чланова (осигураника) друштва за узајамно осигурање. 

6. Примена закона којим се уређује стечај привредних 
друштава 
Члан 22. 

На поступак стечаја банака и друштава за осигурање, ако овим законом 
није друкчије одређено, примењују се одредбе закона којим се уређује стечај 
привредних друштава, изузев одредаба о претходном стечајном поступку, 
скупштини поверилаца, националним стандардима које прописује министар 
надлежан за послове привреде, Агенцији за лиценцирање стечајних управника 
и реорганизацији. 

Члан 23. 
На поступак стечаја, односно ликвидације давалаца финансијског 

лизинга сходно се примењују одредбе овог закона којима се уређује поступак 
стечаја и ликвидације друштава за осигурање. 

На редослед намирења поверилаца у поступку стечаја давалаца 
финансијског лизинга, примењују се одредбе закона којим се уређује поступак 
стечаја привредних друштава. 

III. ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ 
Члан 24. 

Надлежни суд је дужан да најкасније првог наредног радног дана од 
дана пријема решења Народне банке Србије о испуњености услова за 
покретање поступка ликвидације над банком, односно друштвом за осигурање 
донесе решење о покретању поступка ликвидације над банком, односно 
друштвом за осигурање. 

Члан 25. 
Одредбе закона којим се уређује стечај привредних друштава и 

одредбе овог закона којима се уређује поступак стечаја, сходно се примењују и 
код поступка ликвидације, осим одредаба којима се уређује одбор поверилаца, 
разлучни и излучни повериоци, побијање правних радњи и исплатни редови. 

Агенција може у току поступка ликвидације извршити пренос целог или 
дела портфеља осигурања, сходном применом одредаба члана 13. овог 
закона. 

Члан 26. 
Органи поступка ликвидације су ликвидациони судија и ликвидациони 

управник. 

Агенција врши функцију ликвидационог управника, у складу са овим 
законом. 
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Члан 27. 
Ако Агенција у поступку ликвидације банке, односно друштва за 

осигурање утврди да су испуњени услови за покретање поступка стечаја, 
одмах ће поднети предлог надлежном суду за покретање поступка стечаја над 
банком, односно друштвом за осигурање у ликвидацији. 

У случају из става 1. овог члана, радње спроведене у поступку 
ликвидације важе и у поступку стечаја. 

Члан 28. 
Поступак добровољне ликвидације спроводи се, уз сагласност Народне 

банке Србије, над друштвом за осигурање, чија је скупштина донела одлуку о 
престанку рада тог лица. 

Председник извршног одбора лица из става 1. овог члана чија је 
скупштина донела одлуку о престанку рада, дужан је да поднесе захтев за 
давање сагласности за спровођење поступка добровољне ликвидације 
Народној банци Србије, најкасније наредног радног дана од дана доношења те 
одлуке. 

Уз захтев из става 2. овог члана председник извршног одбора је дужан 
да поднесе доказе да друштво за осигурање располаже имовином чија је 
вредност довољна да се из ње намире потраживања свих поверилаца, као и 
другу документацију. 

Народна банка Србије решењем одлучује о захтеву из става 2. овог 
члана, у року од 60 дана од дана пријема тог захтева. 

Решење из става 4. овог члана је коначно. 

Народна банка Србије може ближе прописати садржину документације 
из става 3. овог члана. 

Члан 29. 
Ако Народна банка Србије да сагласност за спровођење поступка 

добровољне ликвидације над друштвом за осигурање, тај поступак се спроводи 
у складу са законом којим се уређују привредна друштва. 

Правне последице поступка добровољне ликвидације настају даном 
достављања решења Народне банке Србије из члана 28. овог закона друштву 
за осигурање. 

Ако Народна банка Србије одбије захтев из члана 28. став 2. овог 
закона, покренуће поступак принудне ликвидације, односно поступак стечаја 
друштва за осигурање, у складу са овим законом. 

На ликвидационог управника друштва за осигурање у поступку 
добровољне ликвидације сходно се примењују одредбе прописа којим се 
уређује осигурање, које се односе на услове за обављање функције члана 
управе друштва за осигурање. 

Народна банка Србије врши посредни и непосредни надзор над 
поступком добровољне ликвидације друштва за осигурање, у складу са 
прописима којим се уређује осигурање. 

Ако у току вршења надзора из става 5. овог члана Народна банка 
Србије утврди да су угрожена права поверилаца, донеће решење о принудној 
ликвидацији друштва за осигурање. 

Скупштина друштва за осигурање усваја извештај о спроведеној 
ликвидацији, завршни ликвидациони биланс и извештај лиценцираног 
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овлашћеног ревизора о овом билансу, као и предлог о расподели 
ликвидационог остатка, по претходно прибављеној сагласности Народне банке 
Србије. 

Члан 30. 
У случају ликвидације друштва за узајамно осигурање, имовина друштва 

користи се за повраћај улога оснивачима и поделу између чланова 
(осигураника), сразмерно висини њиховог уплаћеног доприноса у последње три 
године. 

Члан 31. 
Ради измиривања обавеза из насталих а непријављених штета, као и 

штета у спору средства за исплату тих штета обезбеђују се и резервишу у 
завршном ликвидационом билансу друштва за осигурање, у складу са 
правилима o критеријумима и начину обрачунавања резервисаних штета. 

Средства из става 1. овог члана чине саставни део ликвидационе масе. 

Члан 32. 
Ако по окончању поступка ликвидације преостану средства, та средства 

се деле акционарима ликвидационог дужника сагласно правима из акција и у 
висини која је сразмерна учешћу у акционарском капиталу ликвидационог 
дужника. 

Потраживања поверилаца која нису пријављена до дана деобе 
ликвидационе масе, осим потраживања за измиривање обавеза из члана 31. 
овог закона, измириће, по окончању поступка ликвидације, лица у чију је корист 
уплаћен остатак ликвидационе масе после главне деобе, и то само до висине 
вредности преузете имовине. 

Тужбу за исплату потраживања из става 2. овог члана повериоци 
подносе против лица у чију је корист уплаћен остатак ликвидационе масе, 
најкасније у року од две године након окончања поступка ликвидације, односно 
ликвидационе масе у случају да се након окончања поступка ликвидације, 
поступак настави над делом ликвидационе масе. 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 33. 

Поступци стечаја и ликвидације банака започети по Закону о санацији, 
стечају и ликвидацији банака („Службени лист СФРЈ”, бр. 84/89 и 63/90 и 
„Службени лист СРЈ”, бр. 37/93, 26/95, 28/96, 16/99, 44/99 и 53/01), Закону о 
принудном поравнању, стечају и ликвидацији („Службени лист СФРЈ”, број 
84/89 и „Службени лист СРЈ”, бр. 37/93 и 28/96), Закону о стечајном поступку 
(„Службени гласник РС”, број 84/04) и Закону о стечају и ликвидацији банака и 
друштава за осигурање („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 116/08 и 91/10), 
наставиће се по одредбама Закона о стечају („Службени гласник РС”, бр. 
104/09, 99/11- др. закон, 71/12- УС и 83/14), овог закона, осим члана 20. овог 
закона, и по члану 17. Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за 
осигурање („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 116/08 и 91/10). 

Ако је Народна банка Србије одузела дозволу за рад банке, а надлежни 
суд до момента ступања на снагу овог закона није донео решење о отварању 
поступка стечаја, односно поступка ликвидације, поступак стечаја, односно 
поступак ликвидације банке спровешће се по одредбама овог закона. 
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Члан 34. 
Поступци стечаја и ликвидације друштава за осигурање започети по 

Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији („Службени лист СФРЈ”, 
број 84/89 и „Службени лист СРЈ”, бр. 37/93 и 28/96), Закону о привредним 
друштвима („Службени гласник РС”, број 125/04), Закону о стечајном поступку 
(„Службени гласник РС”, број 84/04) и Закону о стечају и ликвидацији банака и 
друштава за осигурање („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 116/08 и 91/10), 
наставиће се по одредбама Закона о стечају („Службени гласник РС”, бр. 
104/09, 99/11-др. закон, 71/12-УС и 83/14) и овог закона. 

Ако је Народна банка Србије одузела дозволу за обављање послова 
осигурања друштву за осигурање, а надлежни суд до момента ступања на 
снагу овог закона није донео решење о отварању поступка стечаја, односно 
поступка ликвидације, поступак стечаја и поступак ликвидације друштва за 
осигурање спровешће се по одредбама овог закона. 

Члан 35. 
Поступци стечаја и ликвидације штедно - кредитних организација, 

започети по Закону о стечајном поступку („Службени гласник РС”, број 84/04), 
наставиће се по одредбама Закона о стечају („Службени гласник РС”, бр. 
104/09, 99/11-др. закон, 71/12-УС и 83/14) и овог закона. 

Члан 36. 
Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о стечају и 

ликвидацији банака и друштава за осигурање („Службени гласник РС”, бр. 
61/05, 116/08 и 91/10). 

Члан 37. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. априла 2015. 
године. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. став 1. тачка 6. 
Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број 89/06), којим се 
утврђује да Република Србија између осталог, уређује и обезбеђује монетарни, 
банкарски и девизни систем. 
 
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 
У  протеклих  неколико  година,  као  резултат  светске  економске  кризе  која  
је највише погодила финансијски  сектор,  дошло  је до  одређених  проблема  
у пословању појединих банака на домаћем финансијском тржишту. Као крајњи 
исход, неколико банака је изгубило лиценцу и над тим банкама отворен је 
поступак стечаја.  
Иако су 2010. године извршене промене у сету финансијских закона (Закона о 
банкама, Закона о осигурању депозита, Закона о Агенцији за осигурање 
депозита и Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање) у 
циљу умањења последица светске кризе на финансијском тржишту током 
2008. и 2009. године, након четири године се јавила потреба да се изврши 
додатна измена сета финансијских закона која ће у обзир узети како проблеме 
који су се јавили у пракси приликом примене постојећег правног оквира, тако и 
промене у међународној регулативи из ове области и искуства из праксе у 
другим државама. 
Решења садржана у овом закону део су предложеног пакета измена и допуна 
закона који   су   од   значаја   за   очување   финансијског   и   банкарског   
система.  Тежња   за успостављањем стабилног, одрживог и функционалног 
банкарског система Републике Србије учинили су неопходним промене 
правног оквира и успостављање новог система надлежности  и  одговорности  
између  кључних  институција - Владе, Народне банке Србије (у даљем тексту: 
НБС), Агенције за осигурање депозита (у даљем тексту: Агенција) и 
Министарства финансија. 
Измена сета закона резултат су анализе најсавременије праксе и спроведених 
консултација и сарадње са међународним финансијским институцијама, 
односно ММФ, ЕБРД и Светском банком са циљем реформисања оквира за 
решавање проблема банака у Србији. Оквирни циљ јесте израда општег, 
флексибилнијег оквира за решавање проблематичних  банака,  којим се 
пружа могућност употпуњавања стратегија за решавања проблематичних 
банака у складу са конкретним околностима у сваком појединачном случају. 
Основни задаци су (1) прецизирати начела и циљеве решавања проблема 
банака у законским прописима; (2) инсистирати на начелу независне процене 
имовине и обавеза; (3) увести јединствен поступак за решавање 
проблематичних банака; (4) допунити инструменте за решавање 
проблематичних банака; (5) адекватно изменити мандат Агенције уз 
истовремено јачање њених функција у погледу осигурања депозита 
(укључујући благовремену припрему за решавање проблематичних банака) 
и (6) раздвојити функције супервизије и решавања проблематичних банака 
у оквиру НБС. 
 
 
Нови оквир (чији део је и предложени Предлог закона) треба да унесе у закон 
принципе најбоље праксе за решавање проблематичних банака (уз очување 
финансијске стабилности, свођење трошкова пореских обвезника на минимум 
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тиме што би се губици прво распоредили на акционаре и повериоце 
затворених банака, и уз заштиту депонената) и ставио би акценат на обавезно 
спровођење теста најнижег трошка (ЛЦТ) и независну процену имовине и 
обавеза банака које су суочене са проблемима. Имајући у виду постојећи 
процес придруживања Србије Европској Унији, нови оквир ће се, такође, 
руководити одредбама Директиве ЕУ за опоравак и решавање 
проблематичних банака. 
Предлог закона је резултат и уочених недостатака у пракси по питању стечаја 
и ликвидације банака и друштава за осигурање, на које су указале и стечајне 
судије, а који доводе до тога да стечајни поступци трају годинама што 
поскупљује процес, умањује расположива средства која на крају припадају 
стечајним повериоцима и тиме с једне стране, доводи до правне несигурности 
и смањења конкурентности наше привреде, а с друге стране може да доведе 
до поскупљења услуга и производа пошто повериоци могу да укалкулишу 
ризик неадекватног и неефикасног евентуалног стечајног поступка.  
Предлогом се предлаже механизам који би требало да убрза поступак 
окончавање стечаја и ликвидације банака и друштава за осигурање. У складу 
са директивама Европске уније, приликом исплате из стечајне масе, приоритет 
се даје осигураницима-повериоцима чији су депозити осигурани у складу са 
законом којим се уређује осигурање депозита.  
 
 
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА 
 
У члану 1. утврђено је да Закон уређује услове и поступке стечаја и 
ликвидације банака, друштава за осигурање и давалаца финансијског лизинга. 
Чланом 2. утврђена је улога НБС и ликвидационог управника у покретању 
поступка стечаја над банком и друштвом за осигурање. 
Чланом 3. утврђена је улога НБС у покретању поступка ликвидације над 
банком и друштвом за осигурање. 
У  члану  4.  утврђени  су  услови  за  покретање  стечајног  поступка  над  
банком, 
односно друштвом за осигурање. 
Чланом 5. утврђује се да правне радње против решења НБС о испуњености 
услова за покретање стечајног поступка, могу да се покрећу у складу са 
законом којим се уређују банке. 
У члану 6. су дефинисане институције којима се доставља решење о 
испуњености услова за покретање стечајног поступка. 
Чланом 7. одређени су рокови, институције и начин обавештавања у вези са 
отварањем стечајног поступка. 
У члану 8 утврђени су, као органи поступка стечаја, стечајни судија, стечајни 
управник и одбор поверилаца. Одређена је и улога Агенције, као стечајног 
управника, као и колико одбор поверилаца има чланова. 
У члану 9. утврђено је када наступају правне последице покретања стечајног 
поступка. 
Чланом 10. регулише се исплата осигураних депозита банке над којом је 
покренут поступак стечаја, односно ликвидације. 
Чланом 11. регулише се исплата осигураних износа потраживања клијената 
банке члана Фонда за заштиту инвеститора, над којом је покренут поступак 
стечаја. 
У члану 12. утврђено је да се коначност пребијања у складу са законом којим 
се уређују облигациони односи. 
У члану 13. регулише се пренос портфеља осигурања друштва за осигурање у 
стечају, односно ликвидацији. 
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У члану 14. регулисани су поступци и рокови у вези са побијањем правних 
послова и правних радњи којима је стечајни дужник погодовао повериоце. 
Чланом 15. забрањује се у стечајном поступку над банком, друштвом за 
осигурање и даваоцем финансијског лизинга продаја стечајног дужника као 
правног лица. 
Чланом 16. утврђене су обавезе Агенције у стечајном поступку. 
У члану 17.  утврђени су рокови, као и дужност Агенције у вези са 
пријавом потраживања поверилаца. 
Чланом 18. дата је могућност Агенцији да трошкове стечајног поступка 
привремено обезбеди из сопствених средстава, уз право на повраћај ових 
средстава након формирања стечајне масе. 
У  члану  19.  одређени  су  трошкови  поступка  стечаја,  које  стечајни  дужник 
исплаћује на терет стечајне масе пре намирења стечајних поверилаца. 
У  члану  20.  одређени  су  редови  приоритета  (исплатни  редови)  за  
исплату потраживања, утврђених на испитном рочишту, поверилаца банке у 
стечају. 
У члану 21. одређени су редови приоритета (исплатни редови) за исплату 
потраживања, утврђених на испитном рочишту, поверилаца друштва за 
осигурање у стечају. 
Чланом 22. утврђује се сходна примена закона којим се уређује стечај 
привредних друштава на поступак стечаја банака и друштава за осигурање. 
Чланом 23. утврђује се сходна примена закона на поступак стечаја, односно 
ликвидације давалаца финансијског лизинга. 
Чланом 24. уређено је време у којем је суд дужна да донесе одлуку о 
покретању поступка ликвидације над банком, односно друштвом за осигурање. 
Чланом 25. утврђује се сходна примена закона на поступак ликвидације банке 
и друштва за осигурање. Пружа се могућност Агенцији да може у току 
ликвидационог поступка извршити пренос целог или дела портфеља 
осигурања.. 
Чланом 26. одређени су органи ликвидационог поступка где је Агенција 
одређена да врши функцију ликвидационог управника. 
Чланом 27. утврђује се када ликвидациони поступак прелази у поступак стечаја. 
Чланом 28.  уређује се покретање поступка добровољне ликвидације над 
друштвом за осигурање. 
Чланом 29. утврђује се сходна примена закона на поступак добровољне 
ликвидације друштава за осигурање, надзор над поступком добровољне 
ликвидације, покретање принудне ликвидације, као и сам поступак 
ликвидације. 
Чланом 30. уређује се расподела средстава у случају ликвидације друштва за 
узајамно осигурање. 
Члан 31. утврђује се начин обезбеђивања и резервисања средстава у 
завршном ликвидационом билансу друштва за осигурање за обавезе насталих 
а непријављених штета. 
  
Члан 32. утврђује расподелу преосталих средстава по окончању поступка 
ликвидације. 
Чл. 33. до 35. утврђује се прелазни режим и примена закона за већ започете 
поступке стечаја и ликвидације банака и друштава за осигурање. 
Члан 36. утврђује престанак важења претходног закона. 
Члан 37. уређује ступање на снагу закона и примену истога од 1. априла 2015. 
године. 
 
IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 
 
За спровођење овог закона нису потребна финансијска средства из буџета 
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Републике Србије. 
 
V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 
 
Прeдлaжe сe дa сe oвaj зaкoн дoнeсe пo хитнoм пoступку, у складу са одредбом 
члана 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 
– пречишћен текст), будући да је Република Србијa, закључивањем и 
потврђивањем међудржaвнoг Споразума о зајму (Пројекат подршке Агенцији за 
осигурање депозита) са Међународном банком за обнову и развој, кojи je 
спoрaзум вeћ у рeaлизaциjи, као и Уговора о зајму (кредитној линији за Агенцију 
за осигурање депозита) са Европском банком за обнову и развој, преузела 
обавезу и одговорност реформе одређеног броја прописа који регулишу 
финансијски систем земље, између осталог и овог закона, у циљу унапређења 
стабилности и перформанси финансијског сектора Републике Србије и, 
посредно, њене свеукупне економије. Република Србија се првобитно 
обавезала да ће поменута реформа бити спроведена закључно са завршетком 
2014. године, али је, још пред крај прошле године, у споразуму са поменутим 
институцијама, тај рок продужен до краја јануара 2015. године.  
 
VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 
 
1. Одређивање проблема које закон треба да реши 
 
Нови инструменти и оперативније процедуре за решавање проблематичних 
банака у циљу очувања стабилности финансијског система, били су основни 
разлози за усвајање сета законских измена (Закон о банкама, Закон о 
осигурању депозита, Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за 
осигурање, Закон о Агенцији за осигурање депозита) 2010. године. 
Измењени законски оквир је имао своју примену у случају затварања неколико 
банака у последњих неколико година, тако да су се могле уочити одређене 
слабости постојећег законског оквира (нпр. несразмерност у дужностима и 
обавезама и расположивим капацитетима (превасходно људским) између 
институција задужених за финансијску стабилност, и даље недовољан спектар 
инструмената за решавање проблематичних банака и сл). 
 
 
Да би се унапредио постојећи законски оквир за решавање проблематичних 
банака у циљу отклањања уочених слабост, припремљен је нови законодавни 
оквир (чији део је и овај закон) који подразумева измене неколико закона. Нови 
регулаторни оквир треба да унесе у закон принципе најбоље праксе за 
решавање проблематичних банака (уз очување финансијске стабилности, 
свођење трошкова пореских обвезника на минимум тиме што би се губици 
прво распоредили на акционаре и повериоце затворених банака, и уз заштиту 
депонената) и ставио би акценат на обавезно спровођење теста најнижег 
трошка (ЛЦТ) и независну процену имовине и обавеза банака које су суочене 
са проблемима. Имајући у виду постојећи процес придруживања Србије 
Европској Унији, нови оквир ће се, такође, руководити одредбама Директиве 
ЕУ за опоравак и решавање проблематичних банака. 
 
2. Циљеви који се доношењем закона постижу 
Тежња за успостављањем стабилног, одрживог и функционалног банкарског 
система Републике Србије, а имајући у виду досадашња искуства са 
постојећим правним оквиром, као и нову регулативу у Европској унији, учинили 
су неизбежним измене сета закона у смислу увођења другачије прерасподеле 
дужности и одговорности између кључних институција: Владе, НБС и Агенције. 
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3. Које су друге могућности за решавање проблема? 
 
У току анализе разматрано је неколико релевантних могућности: 
 
1) status quo - немењање важећег Закона, и 
 
2) доношење Закона о изменама и допунама Закона о стечају и ликвидацији 
банака и друштава за осигурање којим би се извршила корекција уочених 
проблема, 
 
3) доношење новог Закона. 
 
С  обзиром  на  уочене  проблеме  у  досадашњој  пракси  и  примени  
постојећег законског оквира, закључено је да је свакако потребна измена 
законског оквира, тако да опција status quo, односно немењање важећег 
Закона, није даље узимана у разматрање. 
Приликом одлучивања  да ли  да се законске измене изврше  у форми  
измена и допуна постојећег закона или у форми новог закона, у виду се имао 
обим промена, као и чињеница да је постојећи закон већ мењан 2008. и 2010. 
године, тако да је једино решење било израда новог закона. 
 
4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема? 
 
Предложене измене се односе на материју која је већ регулисана законом. 
 
5. На кога ће и како утицати предложена решења? 
 
Целокупан пакет мера у предложеном сету закона ће имати позитиван утицај 
на банке, друштва за осигурање, на очување и заштиту интереса 
депонената и поверилаца, као и на стабилност превасходно банкарског 
сектора. 
 
6. Трошкови које ће примена закона изазвати код грађана и привреде, посебно 
малих и средњих предузећа. 
 
Не очекује се да примена овог акта дугорочно изазове додатне трошкове ни 
грађанима ни привреди. 
 
7. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају 
трошкове које ће он створити? 
Као што је већ наведено, не очекује се да ће примена овог закона изазвати 
додатне трошкове, већ напротив, позитивне последице доношења овог закона 
(јасније одредбе, убрзање поступка стечаја и ликвидације банака и друштава 
за осигурање) би требало да утичу на смањење укупних трошкова и 
побољшање укупне инвестиционе климе.   
 
8. Да ли акт стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и 
тржишну конкуренцију? 
 
Предложени закон се односи на постојеће банке и друштва за осигурање на 
тржишту и не стимулише појаву нових привредних субјеката 
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9. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове? 
 
У изради Нацрта закона учествовали су представници Министарства 
финансија, НБС и Агенције. Вршене су консултације са представницима 
међународних финансијских институција: ММФ, ЕБРД и Светске банке. 
Јавна расправа спроведена је у периоду од 26. децембра 2014. године до 14. 
јануара 2015. године. Текст Нацрта закона о стечају и ликвидацији банака и 
друштава за осигурање (у даљем тексту: Нацрт закона) био је постављен на 
сајту Министарства финансија и на порталу е-управе. Јавним позивом за 
учешће на јавној расправи, позвани су сви грађани као и стручна јавност да 
примедбе, предлоге и сугестије на текст Нацрта закона, доставе Министарству 
финансија, Београд, Кнеза Милоша 20, са напоменом: „За јавну расправу о 
Нацрту закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање” или 
електронским путем на e-mail адресу: milena.kovacevic@mfin.gov.rs. и 
dejan.hadzic@mfin.gov.rs. 
У назначеном року, Министарству финансија су електронском поштом 
достављене примедбе, предлози и сугестије од: Агенције за осигурање 
депозита, Удружења осигуравача Србије и Примар д.о.о. Београд.  
Примедбе и сугестије Агенције за осигурање депозита су биле следеће 
природе: 
Највећи део примедби и сугестија се односио на прецизирање одредаба, на 
основу досадашњег искуства из праксе, као и на правно техничку редакцију 
текста, уз предлог за брисање појединих одредаба које су сувишне или у 
колизији са осталим одредбама закона, односно су практично неприменљиве 
(чл. 1, 2, 4, 5, 8, 16, 19, 20, 25, 27, 29, 32). Други део примедби се односио на 
продужавање одређених рокова предвиђених у поступцима ликвидације, 
односно стечаја, имајући у виду досадашњу праксу (чл. 7, 14). Даље, у циљу 
једнообразности поступања и ефикаснијег спровођења поступака, предлаже се 
да се одредбе овог закона и Закона о стечају примењују на све до сада 
покренуте поступке, тако да је предложена измена чл. 33. до 35, као и брисање 
члана 36. (произилази из предложених измена чл. 33. до 35). 
 Удружење осигуравача Србије доставило је сугестије за појашњење чл. 
13, 16. и 31, као и сугестију у вези са потребом да се у члану 7. јасно регулише 
изузетак по питању рокова када су у питању потраживања из обавезног 
осигурања у саобраћају. Достављена је и сугестија на члан 28. која је 
правнотехничке природе. 
 
10. Које ће мере током примене акта бити предузете да би се остварили 
разлози доношења акта? 
 
С обзиром да је примена закона условљена доношењем аката надлежних 
институција, претпоставка за примену јесу донета наведена акта – нпр. 
решење Народне банке Србије о одузимању дозволе за рад банци, односно 
друштву за осигурање од стране, решења надлежног суда о покретању 
поступка стечаја односно ликвидације банке и друштва за осигурања, одлука 
скупштине друштва за осигурање о добровољној ликвидацији и сл. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
 
1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа  
 
Предлагач: ВЛАДА 
Обрађивач: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
 
2. Назив прописа 
 
Предлог закона o стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање 
Draft Law on Bankruptcy and Liquidation of Banks and Insurance Companies 
 
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са 
једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно с одредбама Прелазног споразума 
о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, са једне 
стране, и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум): 
 
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на нормативну 
саржину прописа, 
 
Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и 
њихових држава чланица, наслов V, поглавље III- Пружање услуга и наслов VIII 
–Политике сарадње, члан 91. Банкарство, осигурање и финансијске услугеб) 
Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума и 
Прелазног споразума, 
 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума и 
Прелазног споразума, 
 
Општи рок за усклађивање законодавства према члану 72. Споразума 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума 
и Прелазног споразума, 
 
Делимично испуњава 
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума, 
 
Разлози за делимично испуњење обавеза у вези су са степеном развоја 
финансијског тржишта. Рок за постизање потуне усклађености je четврто 
тромесечје 2018. године. 
 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске 
уније. 
 
У НПАА одређена усклађивања домаћих прописа са правним тековинама ЕУ из 
области осигурања депозита планирана су за четврто тромесечје 2014. године 
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у оквиру пакета измена прописа који се односи на опоравак и решавање питања 
проблематичних банака. 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
 
а) Навођење одредби примарних извора права Еевропске уније и оцене 
усклађености са њима, 
 
Уговор о функционисању Европске уније, Наслов IV – Слободна циркулација 
лица, услуга и капитала 
Предметни Предлог закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за 
осигурање није предмет уређења примарних извора права ЕУ 
 
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености 
са њима, 
 
Directive 2001/17/EC of the European Parliament and of the Council of 19 March 
2001 on the reorganisation and winding-up of insurance undertakings (ОЈ L 110, 
20.04.2001., p. 28-39) 
CELEX: 32001L0017 
Директива 2001/17/ЕЗ Европског парламента и Савета о реорганизацији и 
ликвидацији осигуравајућих друштава 
Делимично усклађено 
 

 

Directive 2001/24/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 
on the reorganisation and winding up of credit institutions (ОЈ L 125, 05.05.2001., p. 
15-23) 
CELEX: 32001L0024 
Директива 2001/24/ЕЗ Европског парламента и Савета о реорганизацији и 
престанку рада кредитних институција  
Делимично усклађено 
 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенст са њима, 
- 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, 
 
Разлози за делимично испуњење обавеза у вези су са степеном развоја 
финансијског тржишта. 
 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније. 
 
Рок за постизање потуне усклађености je четврто тромесечје 2018. године. 
 
5.  Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју 
регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права 
Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је 
образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу 
усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и 
уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора 
права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког 
захтева који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом 
одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 
4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).   
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- 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на 
српски језик? 
 
Не 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 
 
Не 
 
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о усклађености 
 
Предлог закона је део сета финансијских закона чија је измена договорена са 
представницима ММФ-а и чији су представници били укључени у изради 
Предлога закона 



 
 
 

1. Назив прописа ЕУ:  

а) Директива 2001/17/EЦ Европског парламента и савета о реструктурирању и ликвидацији друштава за 
осигурање (Службени лист Европске уније L110, 20.4.2001.) 

б) Директива 2001/24/ЕЗ Европског парламента и савета о реструктурирању и ликвидацији кредитних институција 
(Службени лист Европске уније L125/15, 4.4.2001.) 

2. „CELEX” ознака прописа  

32001L0017 

 

32001L0024 

  

3. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа:  ВЛАДА 4. Датум израде табеле:  

   Обрађивач  Министарство финансија 24.12.2014. 

5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом ЕУ: 

 

6. Бројчане ознаке (шифре) 
планираних прописа из базе НПИ: 

 

0.1. Предлог закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање 

0.2. Закон о осигурању 

0.3. Закон о стечају 

0.4 Закон о привредним друштвима 

0.5 Закон о облигационим односима 

0.6. Закон о обавезном осигурању у саобраћају 

0.7. Закон о Агенцији за осигурање депозита 

0.8. Закон о банкама 

0.9 Закон о Народној банци Србије 

0.10 Закон о тржишту капитала 

 

7 a). Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ 

а) a1) б) б1) в) г) д) ђ) 



2 
 

2 
 

Одредба 
прописа 

ЕУ 
(члан, 
став, 

подстав, 
тачка, 
анекс) 

 

Садржина одредбе 

Одредбе 
прописа 
(члан, став, 
тачка) 
 

Садржина одредбе 

       

Усклађеност 
одредбе 

прописа са 
одредбом 

прописа ЕУ 
(потпуно 

усклађено, 
делимично 
усклађено, 

неусклађено, 
непреносиво) 

 

Разлози за делимичну 
усклађеност или 
непреносивост  

 

Предвиђени 
датум за 

постизање 
потпуне 

усклађености  

 

Напомена о 
усклађености 

прописа са 
прописима ЕУ 

1.1. 

Ова Директива се 
примењује на 
реорганизационе 
мере и поступке 
ликвидације у вези 
са осигуравајућим 
друштвима. 

 

 
 
 
 
 
 

Неусклађено   

Закон не уређује 
поступак 

реорганизације 
друштава за 
осигурање 

1.2. 

Ова Директива се 
такође примењује, 
до нивоа 
предвиђеног у 
Члану 30, на 
реорганизационе 
мере и поступке 
ликвидације у вези 
са филијалама 
осигуравајућих 
друштава које се 
налазе на 
територији 
Заједнице а имеју 
седишта изван 
Заједнице. 

  Неусклађено    



3 
 

3 
 

2.1.а. 

За потребе ове 
Директиве: 
 
(а) "осигуравајуће 
друштво" значи 
осигуравајуће 
друштво које је 
добило званично 
овлашћење у складу 
са Чланом 6 
Директиве 
73/239/ЕЕЦ или 
Чланом 6 Директиве 
79/267/ЕЕЦ; 
 

0.2. 
3.1. 

Друштво за осигурање је 
правно лице са седиштем 
у Републици које је у 
регистар надлежног 
органа уписано на основу 
дозволе Народне банке 
Србије за обављање 
послова осигурања.  

 

Потпуно 
усклађено    

2.1.б. 

"филијала" значи 
свако стално 
присуство неког 
осигуравајућег 
друштва на 
територији државе 
чланице осим 
матичне државе 
чланице а кроз које 
се обавља делатност 
осигурања; 

  Неусклађено    

2.1.ц. 

"реорганизационе 
мере" значи мере 
које укључују сваку 
интервенцију од 
стране 
административних 
тела или 
правосудних органа 
а које су намењене 
очувању или 
обнављању 
финансијског стања 

  Неусклађено    
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4 
 

неког 
осигуравајућег 
друштва и које 
утичу на претходно 
постојећа права 
страна осим самог 
осигуравајућег 
друштва, 
укључујући, поред 
осталог, мере које 
подразумевају и 
могућност 
суспензије исплата, 
суспензије 
извршних мера или 
редукције захтева; 

2.1.д. 

"поступци 
ликвидације" значи 
колективне 
поступке који 
укључују 
реализацију 
имовине неког 
осигуравајућег 
друштва и 
расподелу прихода 
између поверилаца, 
акционара или 
чланова на 
одговарајући начин, 
што неминовно 
укључује и сваку 
интервенцију од 
стране 
административних 
или судских органа 
неке од држава 
чланица, 

  Неусклађено   

Предлогом закона 
(0.1) уређују се 
услови и поступак 
стечаја и 
ликвидације 
друштава за 
осигурање, али 
нема дефиниције 
појма. 
Закон о 
привредним 
друштвима 
дефинише услове 
и поступак 
добровољне 
ликвидације.  
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5 
 

укључујући и 
случајеве када се 
колективни 
поступци заврше 
компромисом око 
наплате дуга или 
другом аналогном 
мером, без обзира 
да ли су засновани 
на несолвентности, 
да ли су 
добровољни или 
принудни; 

 

 

 

2.1.е. 

 

 

 

"матична држава 
чланица" значи 
држава чланица у 
којој је неко 
осигуравајуће 
друштво овлашћено 
у складу са Чланом 
6 Директиве 
73/239/ЕЕЦ или 
Чланом 6 Директиве 
79/267/ЕЕЦ; 

0.2. 
238.1.5. 

„матична држава 
чланица“ је држава 
чланица у којој се 
налази седиште 
друштва за 
осигурање/реосигурање 
или друштва за 
посредовање/заступање 
у осигурању, односно 
пребивалиште 
посредника/заступника 
у осигурању; 
 

Потпуно 
усклађено    

2.1.ф. 

 

"држава чланица 
домаћин" значи 
држава чланица 
осим матичне 
државе чланице, у 
којој неко 
осигуравајуће 
друштво има 
филијалу; 

0.2. 
238.1.6. 

„држава чланица 
огранка“ је држава 
чланица у којој се 
налази огранак који је 
преузео обавезу 
покривања ризика; 
 

Потпуно 
усклађено    



6 
 

6 
 

2.1.г. 

 

"надлежни органи" 
значи 
административни 
или судски органи 
држава чланица 
који су надлежни за 
сврхе 
реорганизационих 
мера или поступака 
ликвидације; 

0.1. 
7.2. 

Ограни стечајног 
поступка над друштвом 
за осигурање су 
стечајни судија, 
стечајни управник и 
одбор поверилаца. 

Потпуно 
усклађено    

0.2. 
197. 

У вршењу надзора над 
пословањем друштва за 
осигурање Народна 
банка Србије може: 1) 
упутити писмену 
опомену; 2) јавно 
објавити информације 
о неизвршавању или 
неблаговременом 
извршавању обавеза 
друштва или 
пословању друштва 
супротном прописима, 
на терет друштва; 3) 
наложити мере за 
отклањање 
незаконитости и 
неправилности у 
пословању друштва; 4) 
наложити мере због 
непоступања у складу с 
правилима о 
управљању ризиком; 5) 
наложити разрешење и 
суспензију чланова 
управе; 6) наложити 
привремене мере; 7) 
увести принудну 
управу; 8) наложити 

Потпуно 
усклађено    
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пренос портфеља 
осигурања на друго 
друштво за осигурање; 
9) одузети дозволу за 
обављање појединих 
или свих врста 
осигурања за које је 
издата дозвола за 
рад.(...) 

0.1. 
24.  Потпуно 

усклађено   

Добровољна 
ликвидација 

спроводи се уз 
сагласност НБС  

0.1. 
26. 

Органи ликвидационог 
поступка су 
ликвидациони судија и 
ликвидациони 
управник. 
Агенција врши 
функцију 
ликвидационог 
управника у складу са 
овим законом. 

Потпуно 
усклађено    

2.1.х. 

 

"надзорни органи" 
значи надлежни 
органи у смислу 
Члана 1(к) 
Директиве 
92/49/ЕЕЦ и Члана 
1(л) Директиве 
92/96/ЕЕЦ; 

0.2. 
13.1. 

Надзор над обављањем 
делатности осигурања 
врши Народна банка 
Србије, у складу с овим 
законом и законом 
којим се уређују 
положај, организација, 
овлашћења и функције 
Народне банке Србије 

Потпуно 
усклађено    
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– ради заштите права и 
интереса осигураника и 
других корисника 
осигурања, која обавља 
и друге послове 
прописане овим 
законом којима 
доприноси очувању и 
јачању стаиблности 
финансијског система. 

2.1.и. 

 

"администратор" 
значи свако лице 
или тело које су 
надлежни органи 
поставили ради 
управљања 
реорганизационим 
мерама; 

  Неусклађено   

Мере 
реструктурирања 
уређиваће Закон о 
банкама 

2.1.ј. 

 

"ликвидатор" значи 
свако лице или тело 
које су надлежни 
органи или 
управљачка тела 
неког 
осигуравајућег 
друштва поставила 
ради управљања 
поступком 
ликвидације; 

0.1. 
8.2. 

Агенција врши 
функцију стечајног 
управника у складу са 
овим законом. 

Потпуно 
усклађено    

0.1. 
26.2. 

Агенција врши 
функцију 
ликвидационог 
управника у складу с 
овим законом. 

Потпуно 
усклађено    
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2.1.к. 

 

"потраживања по 
осигурању" значи 
сваки износ који 
неко осигуравајуће 
друштво дугује 
осигураним лицима, 
осигураницима, 
корисницима или 
било којој 
оштећеној страни 
која има директно 
право подношења 
тужбе против тог 
осигуравајућег 
друштва а које 
проистиче из 
уговора о 
осигурању или из 
било којег посла 
предвиђеног у 
Члану 1(2) и (3) 
Директиве 
79/267/ЕЕЦ у 
делатности 
директног 
осигурања, 
укључујући износе 
издвојене за горе 
поменута лица, у 
случају када неки 
елементи дуга још 
нису познати. 
Премије које неко 
осигуравајуће 
друштво дугује као 
резултат 
незакључивања или 
отказивања ових 

  Неусклађено    
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уговора о 
осигурању и 
послова у складу са 
законом 
применљивим на 
овакве уговоре или 
послове пре 
покретања поступка 
ликвидације такође 
ће се сматрати 
потраживањима по 
осигурању. 

3.1. 

Овај Део се односи 
на реорганизационе 
мере дефинисане у 
Члану 2(ц). 
 

  Неусклађено    

4.1. 

Само надлежни 
органи матичне 
државе чланице ће 
имати право да 
одлуче о 
реорганизационим 
мерама у вези са 
неким 
осигуравајућим 
друштвом, 
укључујући и 
његове филијале у 
другим државама 
чланицама. Те 
реорганизационе 
мере неће 
спречавати 
покретање поступка 
ликвидације од 

  Неусклађено    
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стране матичне 
државе чланице. 

4.2. 

Реорганизационе 
мере ће бити 
уређене законима, 
прописима и 
процедурама 
применљивим у 
матичној држави 
чланици, осим ако 
није другачије 
одређено у 
Члановима 19 до 26. 

  Неусклађено    

4.3. 

Реорганизационе 
мере ће у пуној 
мери бити на снази 
у целој Заједници у 
складу са 
законодавством 
матичне државе 
чланице, без 
икаквих додатних 
формалности, 
укључујући и 
дејство према 
трећим странама у 
другим државама 
чланицама, чак и 
ако законодавство 
тих других држава 
чланица не 

  Неусклађено    
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предвиђа такве 
реорганизационе 
мере или, 
алтернативно, чини 
да њихова примена 
подлеже условима 
који нису испуњени. 

4.4. 

Реорганизационе 
мере ће бити на 
снази у целој 
Заједници једном 
када ступе на снагу 
у држави чланици у 
којој су предузете. 

  Неусклађено    

5. 

Надлежни органи 
матичне државе 
чланице ће хитно 
информисати 
надзорне органе 
матичне државе 
чланице о својој 
одлуци о свакој 
реорганизационој 
мери, где је год то 
могуће пре усвајања 
такве мере а ако 
тако не учине, онда 
одмах по том 
усвајању. Надзорни 
органи матичне 
државе чланице ће 
хитно информисати 
надзорне органе 

  Неусклађено    
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свих осталих 
држава чланица о 
одлуци да се усвоје 
реорганизационе 
мере укључујући и 
информацију о 
могућим 
практичним 
ефектима таквих 
мера. 
 

6.1. 

 

Када је у матичној 
држави чланици 
могуће поднети 
жалбу против 
реорганизационе 
мере, надлежни 
органи матичне 
државе чланице, 
администратор или 
било које лице које 
има право да то 
учини у матичној 
држави чланици 
објавиће своју 
одлуку о 
реорганизационој 
мери у складу са 
процедурама 
објављивања 
предвиђеним у тој 
матичној држави 
чланици и, поред 
тога, првом 
приликом ће 
објавити у 
"Службеном листу 
Европских 

  Неусклађено    
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заједница" извод из 
документа који 
установљава ту 
реорганизациону 
меру. Надзорни 
органи свих осталих 
држава чланица 
који су били 
информисани о 
одлуци о 
реорганизационој 
мери сходно Члану 
5 могу да обезбеде 
објављивање такве 
одлуке на својој 
територији на начин 
који сматрају 
прикладним. 

6.2. 

Објављивања 
предвиђена у ставу 
1 такође ће навести 
надлежни орган 
матичне државе 
чланице, 
применљиви закон 
како је изнето у 
Члану 4(2) и 
постављеног 
администратора, ако 
постоји. Та 
објављивања ће се 
обавити на 
службеном језику 
или једном од 
службених језика 
државе чланице у 
којој се објављује 
информација. 

   Неусклађено    
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6.3. 

Реорганизационе 
мере ће се 
примењивати без 
обзира на одредбе 
које се односе на 
објављивање изнете 
у ставовима 1 и 2 и 
и биће у пуној мери 
на снази што се 
тиче примене према 
повериоцима, 
уколико надлежни 
органи матичне 
државе чланице или 
закон те државе не 
одреде другачије. 

  Неусклађено    

6.4. 

Када 
реорганизационе 
мере утичу 
искључиво на права 
акционара, чланова 
или службеника 
неког 
осигуравајућег 
друштва, 
посматраних у том 
својству, овај Члан 
се неће применити 
осим уколико закон 
применљив на ове 
реорганизационе 
мере не одреди 
другачије. 
Надлежни органи ће 
утврдити начин на 
који ће 
заинтересоване 
стране погођене 

  Неусклађено    
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оваквим 
реорганизационим 
мерама бити 
информисане у 
складу са 
релевантним 
законодавством. 

7.1. 

Када законодавство 
матичне државе 
чланице налаже 
подношење захтева 
да би био признат 
или предвиђа 
обавезно 
обавештавање о 
реорганизационој 
мери повериоца 
који имају редовно 
боравиште, 
пребивалиште или 
седиште у тој 
држави, надлежни 
органи матичне 
државе чланице или 
администратор ће 
такође информисати 
познате повериоце 
који имају редовно 
боравиште, 
пребивалиште или 
седиште у некој 
другој држави 
чланици, у складу 
са процедурама 
постављеним у 
Члановима 15 и 

  Неусклађено    
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17(1). 

7.2. 

Када законодавство 
матичне државе 
чланице предвиђа 
право поверилаца 
који који имају 
редовно боравиште, 
пребивалиште или 
седиште у тој 
држави да поднесу 
захтеве или 
примедбе у вези са 
својим захтевима, 
повериоци који 
имају редовно 
боравиште, 
пребивалиште или 
седиште у другој 
држави чланици ће 
имати исто право да 
поднесу захтеве или 
примедбе у складу 
са процедурама 
дефинисаним у 
Члановима 16 и 
17(2) Када 
законодавство 
матичне државе 
чланице предвиђа 
право поверилаца 

  Неусклађено    
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који који имају 
редовно боравиште, 
пребивалиште или 
седиште у тој 
држави да поднесу 
захтеве или 
примедбе у вези са 
својим захтевима, 
повериоци који 
имају редовно 
боравиште, 
пребивалиште или 
седиште у другој 
држави чланици ће 
имати исто право да 
поднесу захтеве или 
примедбе у складу 
са процедурама 
дефинисаним у 
Члановима 16 и 
17(2). 

8.1. 

1. Само надлежни 
органи матичне 
државе чланице ће 
имати право да 
донесу одлуку о 
покретању поступка 
ликвидације у вези 
са неким 
осигуравајућим 
друштвом, 
укључујући и 
његове филијале у 
другим државама 
чланицама. Ова 
одлука се може 
донети у одсуству 
реорганизационих 

0.1. 
3.2.  
4.3-4. 
22. 
23.1 
24.1 
 

Поступак ликвидације 
спроводи се над 
друштвом за осигурање 
коме је Народна банка 
Србије одузела 
дозволу за обављање 
послова осигурања у 
складу са законом 
којим се уређује 
осигурање, донела 
решење о ликвидацији 
друштва за осигурање 
из разлога што нису 
испуњени  услови  за  
покретање  стечајног  
поступка,  а  надлежни  
суд,  на  предлог 

Потпуно 
усклађено    
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мера, или по 
њиховом усвајању. 
 

Народне банке Србије, 
донео решење о 
покретању 
ликвидационог 
поступка над тим 
друштвом. 
 
На основу решења о 
одузимању дозволе за 
обављање послова 
осигурања, Народна 
банка Србије 
истовремено доноси 
решење о 
испуњености услова за 
покретање стечајног 
поступка над 
друштвом за 
осигурање. 
 
Решење о 
испуњености услова за 
покретање стечајног 
поступка над банком, 
односно друштвом за 
осигурање је коначно, 
а извршено је 
моментом достављања 
надлежном суду. 

8.2. 

Одлука усвојена у 
складу са 
законодавством 
матичне државе 
чланице у вези са  
покретањем 
поступка 
ликвидације 
осигуравајућег 

  Неусклађено    
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друштва, 
укључујући и 
његове филијале у 
другим државама 
чланицама, биће 
призната без даљих 
формалности на 
територији свих 
осталих држава 
чланица и тамо ће 
ступити на снагу 
чим ступи на снагу 
у држави чланици у 
којој је покренут 
поступак. 

8.3. 

Надзорни органи 
матичне државе 
чланице ће хитно 
бити обавештени о 
одлуци да се 
покрене поступак 
ликвидације, 
уколико је могуће 
пре покретања истог 
а ако не, одмах по 
његовом покретању. 
Надзорни органи 
матичне државе 
чланице ће хитно 
информисати 
надзорне органе 
свих осталих 
држава чланица о 
одлуци да се 
покрене поступак 
ликвидације 
укључујући и 
информацију о 

0.3. 
71. 

Решење о отварању 
стечајног поступка се 
истог дана када је 
донето доставља 
стечајном дужнику, 
подносиоцу предлога, 
организацији која 
спроводи поступак 
принудне наплате, 
регистру привредних 
субјеката, односно 
другом одговарајућем 
регистру, а другим 
лицима ако суд 
процени да за тим 
постоји потреба. (...) 
Оглас о отварању 
стечајног поступка 
објављује се на 
огласној табли суда, у 
једном 
високотриажном 
дневном листу који се 

Делимично 
усклађено 

Обавеза обавештавања 
свих заинтересованих 
страна о покретању 
стечајног поступка 

прописана је Законом о 
стечају. С друге стране, 
Србија није чланица ЕУ 

и није у обавези да 
спроводи одредбе о 
обавештавању свих 
надзорних органа 

земаља чланица ЕУ. 
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могућим 
практичним 
ефектима таквог 
поступка. 

дистрибуира на целој 
територији Републике 
Србије, као и у 
„Службеном гласнику 
Републике Србије“, а 
може се објавити и у 
другим домаћим и 
страним средствима 
информисања.  
Оглас о отварању 
стечајног поступка 
садржи све податке из 
решења о отварању 
стечајног поступка и 
друге податке од 
значаја за повериоце. 

9.1. 

Одлуку да се 
покрене поступак 
ликвидације у вези 
са неким 
осигуравајућим 
друштвом, поступак 
ликвидације и 
његове ефекте 
уредиће закони, 
прописи и 
административне 
одредбе који се 
примењују у 
његовој матичној 
држави чланици ако 
у Члановима 19 до 
26 није другачије 
одређено. 

0.1 
1.1 
22. 
25.1 
28.1 

Овим  законом  уређују  
се  услови  и  поступак  
стечаја  и  ликвидације  
банака  и 
друштава за осигурање. 
 
На стечајни поступак 
банака и друштава за 
осигурање, ако овим 
законом није 
друкчије одређено, 
примењују се одредбе 
закона којим се уређује 
стечај привредних 
друштава, изузев 
одредаба о претходном 
стечајном поступку, 
скупштини поверилаца, 
националним 
стандардима које 
прописује 
министарство 

Потпуно 
усклађено    
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надлежно за послове 
привреде, Агенцији        
за        лиценцирање        
стечајних        
управника        и        
реорганизацији. 
 
Одредбе  закона  
којим  се  уређује  
стечај  привредних  
друштава  и  одредбе  
овог закона којима се 
уређује стечај, сходно 
се примењују и код 
ликвидације, осим 
одредаба којима се 
уређује одбор 
поверилаца, разлучни 
и излучни повериоци, 
побијање правних 
радњи исплатни 
редови и пренос 
портфеља осигурања 
друштва за осигурање. 
 
Поступак  
добровољне  
ликвидације  
спроводи  се,  уз  
сагласност  Народне  
банке 
Србије, над друштвом 
за осигурање, чија је 
скупштина донела 
одлуку о престанку 
рада тог лица. 
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9.2.а. 

Закон матичне 
државе чланице ће 
посебно утврдити: 
 
(а) средства која 
чине део имовине и 
третман средстава 
које је прибавило 
или која су припала 
осигуравајућем 
друштву након 
покретања поступка 
ликвидације над 
њим; 
 

0.3. 
101. 

Стечајна маса је 
целокупна имовина 
стечајног дужника у 
земљи и иностранству 
на дан отварања 
стечајног поступка, као 
и имовина коју 
стечајни дужник стекне 
током стечајног 
поступка. 
У погледу имовине 
стечајног дужника која 
се налази у 
иностранству 
примењују се одредбе 
овог закона којима се 
уређује међународни 
стечај, уколико је таква 
имовина предмет 
страног поступка. 

Потпуно 
усклађено    

9.2.(б) 

(б) овлашћења 
осигуравајућег 
друштва с једне и 
ликвидатора с друге 
стране 

0.3. 
74. 

Даном отварања 
стечајног поступка 
престају заступничка и 
управљачка права 
директора, заступника 
и пуномоћника, као и 
органа управљања и 
надзорних органа 
стечајног дужника и та 
права прелазе на 
стечајног управника. 
Правни посао 
располагања стварима 
и правима која улазе у 
стечајну масу, који је 
стечајни дужник 
закључио после 
отварања стечајног 

Потпуно 
усклађено    
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поступка, не производи 
правно дејство, осим у 
случају располагања за 
која важе општа 
правила поуздања у 
јавне књиге, а друга 
страна има право да 
захтева враћање 
противчинидбе из 
стечајне масе као 
стечајни поверилац. 
Пуномоћја која је дао 
стечајни дужник, а која 
се односе на имовину 
која улази у стечајну 
масу, престају 
отварањем стечајног 
поступка. 

9.2.ц. 
услове под којима 
може да се примени 
пребијање; 

0.3. 
82. 
 

Ако је поверилац пре 
подношења предлога за 
покретање стечајног 
поступка стекао право 
на пребијање свог 
потраживања према 
стечајном дужнику са 
потраживањем 
стечајног дужника 
према њему, отварањем 
стечајног поступка не 
губи се право на 
пребијање.  
Изузетно, у случају 
права и обавеза из 
једног или више 
финансијских уговора 
у којима је једна од 
страна стечајни 
дужник, а који су 

Потпуно 
усклађено    
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закључени на основу 
оквирног уговора 
између истих страна и 
то у периоду пре 
подношења предлога за 
покретање стечајног 
поступка, право на 
пребијање (нетирање) 
ће постојати 
искључиво у погледу 
таквих међусобних 
права и обавеза и ако је 
поверилац у складу са 
таквим оквирним 
уговором право на 
пребијање (нетирање) 
стекао после 
подношења предлога за 
покретање стечајног 
поступка, али 
најкасније у тренутку 
отварања стечајног 
поступка, аутоматски 
или путем достављања 
обавештења о томе 
стечајном дужнику које 
мора бити уручено 
стечајном дужнику 
најкасније у року од 
три дана од дана 
отварања стечајног 
поступка, и то по 
основу постојања 
стечајног разлога, 
подношења предлога за 
покретање стечајног 
поступка или отварања 
стечајног поступка.(...) 
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9.2.д. 

ефекте поступка 
ликвидације на 
текуће уговоре у 
којима је 
осигуравајуће 
друштво уговорна 
страна; 

0.3 
77, 1 
 
94, 1-2 

Отварање стечајног 
поступка је разлог за 
отказ уговора о раду 
који је стечајни дужник 
закључио са 
запосленима. 
 
Ако стечајни дужник и 
његов сауговарач до 
отварања стечајног 
поступка нису у 
целости или делимично 
извршили 
двостранотеретни 
уговор који су 
закључили, стечајни 
управник може, уместо 
стечајног дужника, 
испунити уговор и 
тражити испуњење од 
друге стране. 
Ако стечајни управник 
одбије испуњење, 
сауговарач стечајног 
дужника може 
остварити своје 
потраживање као 
стечајни поверилац. 

Потпуно 
усклађено    

9.2.е. 

ефекте поступка 
ликвидације на 
поступке које 
покрећу 
појединачни 
повериоци, са 
изузетком парница 
у току како је 
предвиђено у Члану 
26; 

03, 88-92 
 

У тренутку наступања 
правних последица 
отварања поступка 
стечаја прекидају се 
сви судски поступци у 
односу на стечајног 
дужника, као и на 
његову имовину, сви 
управни поступци 
покренути на захтев 

Потпуно 
усклађено    
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стечајног дужника, као 
и управни и порески 
поступци који за 
предмет имају 
утврђивање новчане 
обавезе стечајног 
дужника. (...) 
Управни и порески 
поступак који за 
предмет има 
утврђивање новчане 
обавезе стечајног 
дужника не наставља 
се, а одговарајући 
орган дужан је да 
поднесе пријаву 
потраживања у складу 
с овим законом.  
Парнични поступак у 
којем је стечајни 
дужник тужени 
наставља се ако је: 1) 
тужилац као стечајни 
или разлучни 
поверилац поднео 
благовремену и уредну 
пријаву потраживања; 
2) на испитном 
рочишту стечајни 
управник оспорио 
пријаву потраживања; 
3) тужилац као 
стечајни или разлучни 
поверилац закључком 
стечајног судије упућен 
на наставак прекинутог 
парничног поступка 
ради утврђивања 
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оспореног 
потраживања; 4) 
тужилац као стечајни 
или разлучни 
поверилац предложио 
наставак прекинутог 
поступка у року од 
осам дана од дана 
пријема закључка 
стечајног судије из 
тачке 3) овог члана. 
Ако нису испуњени сви 
услови из члана 90. 
овог закона парнични 
суд решењем одбацује 
предлог за наставак 
прекинутог поступка. 
Ако су испуњени сви 
услови из члана 90. 
овог закона парнични 
суд решењем против 
кога није дозвољена 
посебна жалба одређује 
наставак поступка.  
Ако се прекинути 
парнични поступак 
водио пред судом 
опште надлежности, тај 
суд се, уколико настави 
прекинути поступак, 
решењем оглашава 
стварно и месно 
ненадлежним и 
предмет уступа суду 
који спроводи стечајни 
поступак над туженим. 
Ако се прекинути 
парнични поступак 



29 
 

29 
 

водио пред 
трговинском судом код 
кога се не води 
стечајни поступак над 
туженим, тај суд се, 
уколико настави 
поступак, решењем 
оглашава месно 
ненадлежним и 
предмет уступа суду 
који води стечајни 
поступак над туженим. 
(...) 

9.2.ф. 

захтеве који треба 
да се поднесу према 
имовини 
осигуравајућег 
друштва и третман 
захтева који се 
појављују по 
покретању поступка 
ликвидације; 

03, чл. 112. 
 
 
 

Излучни поверилац 
подноси захтев да му 
се из стечаја излучи 
ствар која не улази у 
стечајну масу. 
Стечајни управник је 
дужан да у року од 20 
дана од дана пријема 
захтева обавести 
повериоца да ли 
прихвата захтев за 
излучење или одбија 
такав захтев повериоца, 
као и да прецизира рок 
у ком ће омогућити 
повраћај ствари 
излучном повериоцу 
(...) 
Ако стечајни управник 
одбије да излучи ствар 
из стечајне масе, 
против те одлуке 
поверилац има право 
на примедбу стечајном 
судији у року од пет 

Потпуно 
усклађено    
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дана од пријема 
обавештења од 
стечајног управника. 
Ако стечајни судија 
оспори право на 
излучење ствари, 
поверилац своје право 
може остваривати у 
другим судским 
поступцима.  
Ако излучни поверилац 
не поднесе захтев за 
излучење до момента 
продаје имовине која је 
предмет захтева, 
излучни поверилац 
своја права може 
остваривати само у 
другим поступцима, у 
складу са законом. 

9.2.г. 

правила која 
уређују подношење, 
верификацију и 
пријем захтева; 

 
 
003, чл. 111-
118. 
 

Поглавље 7. 
Пријављивање 
потраживања. Називи 
чланова: Пријављивање 
потраживања (111), 
Излучно потраживање 
(112), Поступак 
утврђивања 
потраживања и листа 
потраживања (113), 
Испитно рочиште 
(114), Медијација (115), 
Утврђена потраживања 
(116), Оспорена 
потраживања (117), 
Поступак о оспореном 
потраживању (118). 

Потпуно 
усклађено    
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9.2.х. 

правила која 
уређују расподелу 
прихода од 
реализације 
имовине, рангирање 
захтева и права 
поверилаца који су 
добили делимичну 
сатисфакцију након 
покретања поступка 
ликвидације на 
основу права ин рем 
или путем 
пребијања; 

0.1. 
19. 
21. 
 
 
 
 

Стечајни дужник на 
терет стечајне масе, 
као трошкове 
поступка, а пре 
намирења стечајних 
поверилаца, исплаћује: 
1) неисплаћене нето 
зараде запослених у 
висини минималних 
зарада за последњих 
годину дана пре 
отварања стечајног 
поступка; 2) 
неисплаћене 
доприносе за 
пензијско и 
инвалидско осигурање 
запослених за 
последње две године 
пре отварања 
стечајног поступка; 
3) месечне зараде лица 
у радном односу код 
стечајног дужника; 
4) трошкове који 
терете имовину 
стечајног дужника и 
трошкове уновчења те 
имовине; 5) трошкове 
стечајног поступка;6) 
друге трошкове и 
обавезе настале после 
отварања стечајног 
поступка. 
На терет стечајне масе 
стечајног дужника, 
као трошак поступка, 
пре главне деобе, 

Потпуно 
усклађено    
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исплаћује се и 
потраживање 
Агенције по основу 
осигураног износа 
депозита, односно 
осигураног износа 
потраживања у смислу 
закона којим се 
уређује заштита 
инвеститора, заједно с 
трошковима које 
Агенција има у 
поступку исплате тих 
износа. 
Трошкове из ст. 1. и 2. 
овог члана стечајни 
дужник исплаћује 
месечно, у складу са 
динамиком  прилива  
средстава,  водећи  
рачуна  да  се  не  
угрози  обављање  
послова  у поступку 
стечаја. 
Министар   надлежан   
за   послове   финансија   
прописује   основе   и  
мерила   за одређивање 
награде за рад и 
накнаде стварних 
трошкова Агенције за 
обављање послова из 
овог закона. 
 
Потраживања 
поверилаца друштва 
за осигурање у 
стечају утврђују се 
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на испитном 
рочишту и исплаћују 
по следећим 
редовима приоритета 
(исплатни редови): 1) 
потраживања 
поверилаца по 
основу уговора о 
осигурању и 
реосигурању живота, 
до висине обавеза 
исказаних у 
средствима 
математичке резерве 
у складу са законом 
којим се уређује 
осигурање; 2) 
потраживања 
поверилаца по 
основу уговора о 
осигурању од 
последица незгода; 3) 
потраживања 
поверилаца по 
основу уговора о 
осигурању свих 
осталих врста 
осигурања; 4) 
потраживања 
поверилаца по 
основу уговора о 
реосигурању свих 
осталих врста 
осигурања; 5) 
потраживања по 
основу јавних 
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прихода доспела у 
последња три месеца 
пре покретања 
стечајног поступка, 
осим доприноса за 
пензијско и 
инвалидско 
осигурање; 6) 
потраживања осталих 
поверилаца; 7) 
потраживања 
поверилаца који су и 
акционари друштва 
за осигурање, 
односно чланова 
(осигураника) 
друштва за узајамно 
осигурање. 

9.2.и. 

услове за окончање 
поступка 
ликвидације и 
ефекте тог 
окончања, посебно 
компромисом; 

0.3 
148. 

Стечајни судија доноси 
решење о закључењу 
стечајног поступка на 
завршном рочишту.  
Ако је уновчена сва 
имовина стечајног 
дужника, а постоје 
парнице које су у току, 
стечајни судија на 
предлог стечајног 
управника може донети 
решење о закључењу 
стечајног поступка. (...) 

Потпуно 
усклађено    

9.2.ј. 
права поверилаца по 
окончању поступка 
ликвидације; 

0.1. 
32 

Ако по окончању 
поступка ликвидације 
преостану средства, та 
средства се деле 
акционарима 

Потпуно 
усклађено    
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ликвидационог 
дужника сагласно 
правима из акција и у 
висини која је 
сразмерна учешћу у 
акционарском капиталу 
ликвидационог 
дужника. 
Потраживања 
поверилаца која нису 
пријављена до дана 
деобе ликвидационе 
масе, осим  
потраживања  за  
измиривање  обавеза  
из  члана  31.  овог  
закона,  измириће,  по 
окончању поступка 
ликвидације, лица у 
чију је корист уплаћен 
остатак ликвидационе 
масе после главне 
деобе, и то само до 
висине вредности 
преузете имовине. 
Тужбу за исплату 
потраживања из става 
2. овог члана 
повериоци подносе 
против лица у чију је 
корист уплаћен 
остатак ликвидационе 
масе, најкасније у 
року од  шест месеци 
након окончања 
ликвидационог 
поступка. 
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9.2.к. 

ко треба да сноси 
трошкове настале у 
поступку 
ликвидације; 

01, чл. 19 
 
03, чл. 34 
(накнада 
трошкова 
стечајног 
управника), 
чл. 42 
(накнада 
трошкова 
председника 
и чланова 
одбора 
поверилаца), 
чл. 59 
(накнада 
трошкова 
обавештавања 
поверилаца о 
отварању 
стечајног 
поступка) 

Стечајни дужник на 
терет стечајне масе, 
као трошкове 
поступка, а пре 
намирења стечајних 
поверилаца, исплаћује: 
1) неисплаћене нето 
зараде запослених у 
висини минималних 
зарада за последњих 
годину дана пре 
отварања стечајног 
поступка; 2) 
неисплаћене 
доприносе за 
пензијско и 
инвалидско осигурање 
запослених за 
последње две године 
пре отварања 
стечајног поступка; 3) 
месечне зараде лица у 
радном односу код 
стечајног дужника; 4) 
трошкове који терете 
имовину стечајног 
дужника и трошкове 
уновчења те имовине; 
5) трошкове стечајног 
поступка; 6) друге 
трошкове и обавезе 
настале после отварања 
стечајног поступка. 
На терет стечајне масе 
стечајног дужника, 
као трошак поступка, 
пре главне деобе, 
исплаћује се и 

Потпуно 
усклађено    
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потраживање 
Агенције по основу 
осигураног износа 
депозита, односно 
осигураног износа 
потраживања у смислу 
закона којим се 
уређује заштита 
инвеститора, заједно с 
трошковима које 
Агенција има у 
поступку исплате тих 
износа. 
Трошкове из ст. 1. и 2. 
овог члана стечајни 
дужник исплаћује 
месечно, у складу са 
динамиком  прилива  
средстава,  водећи  
рачуна  да  се  не  
угрози  обављање  
послова  у поступку 
стечаја. 
Министар   надлежан   
за   послове   финансија   
прописује   основе   и  
мерила   за одређивање 
награде за рад и 
накнаде стварних 
трошкова Агенције за 
обављање послова из 
овог закона. 

9.2.л. 

правила која се 
односе на 
ништавост, 
могућност 
проглашења 
ништавним и 

0.1. 
14. 
 
03, чл. 119-
130 
(поглавље 8. 

Агенција и повериоци 
имају право побијања 
правних послова и 
правних радњи 
којима је стечајни 
дужник погодовао 

Потпуно 
усклађено    
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неприменљивост 
правних аката који 
иду на штету свим 
повериоцима. 

Побијање 
правних 
радњи 
стечајног 
дужника 

повериоце у смислу 
закона којим се 
уређује стечај 
привредних друштава, 
осим правних послова 
и правних радњи које 
у вези с поступком 
реструктурирања  
банке  предузимају  
Народна  банка  
Србије  и  Агенција,  у  
складу  са законом 
којим се уређују 
банке. 
Правни послови и 
правне радње из става 
1. овог члана могу се 
побијати ако су 
извршени у року од 
шест месеци пре дана 
наступања правних 
последица покретања 
стечајног поступка, а у 
року од годину дана 
ако су ти послови 
извршени са 
повезаним лицем. 
Рокови из става 2. 
овог члана почињу од 
дана наступања 
правних последица 
покретања 
ликвидационог 
поступка у случају да 
се стечајни поступак 
спроводи на предлог 
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ликвидационог 
управника када он 
утврди да имовина 
ликвидационог 
дужника није довољна 
да подмири сва 
потраживања 
поверилаца. 
Повезана лица,  у 
смислу става 2. овог 
члана, имају значење  
утврђено законом 
којим се уређују банке 
у случају стечаја или 
ликвидације банке, 
односно значење 
утврђено законом  
којим се уређује  
осигурање  у случају  
стечаја  или  
ликвидације  друштва  
за осигурање. 
Правни послови и 
правне радње из става 
1. овог члана побијају 
се тужбом која се може 
поднети најкасније у 
року од шест месеци 
од дана наступања 
правних последица 
покретања стечајног 
поступка. 
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10.1.а. 

Државе чланице ће 
обезбедити да 
потраживања по 
осигурању имају 
приоритет над 
другим 
потраживањима 
према 
осигуравајућем 
друштву у складу са 
једним или оба 
следећа метода: 
 
(а) потраживања по 
осигурању ће, у 
вези са средствима 
која представљају 
техничке резерве, 
имати апсолутни 
приоритет над свим 
другим захтевима 
према 
осигуравајућем 
друштву; 
 

  Неусклађено    

10.1.б. 

потраживања по 
осигурању ће, у 
вези са целокупним 
средствима 
осигуравајућег 
друштва, имати 
приоритет над свим 
другим захтевима 
према 
осигуравајућем 
друштву са јединим 
могућим изузетком: 
 

0.1 
21. 

Потраживања 
поверилаца друштва за 
осигурање у стечају 
утврђују се на 
испитном рочишту и 
исплаћују по следећим 
редовима приоритета 
(исплатни редови): 1) 
потраживања 
поверилаца по основу 
уговора о осигурању и 
реосигурању живота, 

Потпуно 
усклађено    
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(i) потраживања 
запослених која 
проистичу из 
уговора о раду и 
радних односа, 
 
(ii) потраживања 
државних органа по 
основу пореза, 
 
(iii) потраживања 
система социјалног 
осигурања, 
 
(iv) потраживања 
према средствима 
која подлежу 
правима ин рем. 
 

до висине обавеза 
исказаних у 
средствима 
математичке резерве у 
складу са законом 
којим се уређује 
осигурање; 2) 
потраживања 
поверилаца по основу 
уговора о осигурању од 
последица незгода; 3) 
потраживања 
поверилаца по основу 
уговора о осигурању 
свих осталих врста 
осигурања; 4) 
потраживања 
поверилаца по основу 
уговора о реосигурању 
свих осталих врста 
осигурања; 5) 
потраживања по 
основу јавних прихода 
доспела у последња 
три месеца пре 
покретања стечајног 
поступка, осим 
доприноса за пензијско 
и инвалидско 
осигурање; 6) 
потраживања осталих 
поверилаца; 7) 
потраживања 
поверилаца који су и 
акционари друштва за 
осигурање, односно 
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чланова (осигураника) 
друштва за узајамно 
осигурање. 
 

10.2. 

Без угрожавања 
става 1, државе 
чланице могу да 
одреде да сви или 
део трошкова који 
проистичу из 
поступка 
ликвидације, како 
су их дефинисале 
својим 
националним 
законодавством, 
добију приоритет 
над потраживањима 
по осигурању. 

0.1 
16. 
 

Стечајни дужник на 
терет стечајне масе, 
као трошкове 
поступка, а пре 
намирења стечајних 
поверилаца, исплаћује: 
1) неисплаћене нето 
зараде запослених у 
висини минималних 
зарада за последњих 
годину дана пре 
отварања стечајног 
поступка; 2) 
неисплаћене доприносе 
за пензијско и 
инвалидско осигурање 
запослених за 
последње две године 
пре отварања стечајног 
поступка; 3) месечне 
зараде лица у радном 
односу код стечајног 
дужника; 4) трошкове 
који терете имовину 
стечајног дужника и 
трошкове уновчења те 
имовине; 5) трошкове 

Потпуно 
усклађено    
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стечајног поступка; 6) 
друге трошкове и 
обавезе настале после 
отварања стечајног 
поступка. (...) 
Трошкове из ст. 1. и 2. 
овог члана стечајни 
дужник исплаћује 
месечно, у складу са 
динамиком  прилива  
средстава,  водећи  
рачуна  да  се  не  
угрози  обављање  
послова  у поступку 
стечаја. 
Министар   надлежан   
за   послове   финансија   
прописује   основе   и   
мерила   за одређивање 
награде за рад и 
накнаде стварних 
трошкова Агенције за 
обављање послова из 
овог закона. 

10.3. 

Државе чланице 
које су одабрале 
метод предвиђен у 
ставу 1(а) наложиће 
да осигуравајућа 
друштва установе 
посебан регистар и 
старају се о његовој 
ажурности, у складу 
са одредбама 
изнетим у Анексу. 

  Неусклађено    



44 
 

44 
 

11. 

Матична држава 
чланица може да 
одреди да, када су 
права поверилаца у 
осигурању пренета 
на гарантни план 
успостављен у тој 
држави чланици, 
потраживања по том 
плану неће извући 
корист из одредби 
Члана 10(1). 
 

  Неусклађено    

12. 

Дерогирањем Члана 
18 Директиве 
73/239/ЕЕЦ и Члана 
21 Директиве 
79/267/ЕЕЦ, државе 
чланице које 
примењују метод 
изнет у Члану 
10(1)(б) наложиће 
сваком 
осигуравајућем 
друштву да 
представи, у сваком 
тренутку и 
независно од могуће 
ликвидације, 
потраживања која 
могу да добију 
приоритет у односу 
на потраживања по 
осигурању сходно 
Члану 10(1)(б) и 
која су регистрована 
у рачунима тог 
осигуравајућег 

  Неусклађено    
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друштва, 
средствима 
поменутим у Члану 
21 Директиве 
92/49/ЕЕЦ и Члану 
Директиве 
92/96/ЕЕЦ. 
 

13.1. 

Када је донета 
одлука о покретању 
поступка 
ликвидације над 
неким 
осигуравајућим 
друштвом, 
овлашћење тог 
осигуравајућег 
друштва ће бити 
одузето, осим у 
мери која је 
неопходна за 
потребе става 2, у 
складу са 
процедуром 
дефинисаном у 
Члану 22 Директиве 
73/239/ЕЕЦ и у 
Члану 26 Директиве 
79/267/ЕЕЦ, 
уколико то 
овлашћење није 
претходно већ било 
одузето. 

0.2. 
214.1.20 

Народна банка Србије 
може одузети дозволу 
за обављање појединих 
или свих врста 
осигурања друштву за 
осигурање: (...) 20) ако 
друштво у остављеном 
року не спроведе мере 
које му је наложила 
Народна банка Србије, 
односно не отклони 
разлог за предузимање 
тих мера. 

Потпуно 
усклађено    
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13.2. 

Одузимање 
овлашћења сходно 
ставу 1 неће 
спречити 
ликвидатора нити 
било које друго 
лице које су 
овластили надлежни 
органи да обавља 
неке од послова тог 
осигуравајућег 
друштва у мери у 
којој је то 
неопходно или 
прикладно за 
потребе 
ликвидације. 
Матична држава 
чланица може да 
одреди да се такви 
послови обављају уз 
сагласност и под 
надзором надзорних 
органа матичне 
државе чланице. 

03. 
94-100  
 
(Последице 
отварања 
стечајног 
поступка на 
правне 
послове) 
 
 

Чл. 94 (Право на избор 
у случају 
двостранотеретног 
уговора), чл. 95 
(Финансијски лизинг), 
чл. 96 (Фиксни 
послови), чл. 97 
(Примена правила на 
друге послове са 
уговореним роком), чл. 
98 (Налози и понуде), 
чл. 99 (Закуп), чл. 100 
(Роба у превозу) 

Потпуно 
усклађено    

14.1. 

Надлежни орган, 
ликвидатор или 
било које лице које 
је за ту сврху 
поставио надлежни 
орган, објавиће 
одлуку о покретању 
поступка 
ликвидације у 
складу са 
процедурама 
објављивања 
предвиђеним у тој 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Неусклађено 

 

 

 

 

 

 

 

Управни и правосудни 
органи у стечајном 

поступку нису у 
законској обавези да 
објављују одлуке у 
Службеном листу 

Европских заједница и у 
листовима с 

националном 
покривеношћу у 

земљама домаћинима с 
обзиром на то да Србија 
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матичној држави 
чланици и, поред 
тога, објавиће извод 
из одлуке о 
ликвидацији у 
"Службеном листу 
Европских 
заједница". 
Надзорни органи 
свих осталих 
држава чланица 
који су били 
информисани о 
одлуци о покретању 
поступка 
ликвидације сходно 
Члану 8(3) могу да 
се постарају за 
објављивање такве 
одлуке на својој 
територији на начин 
који сматрају 
прикладним. 

 
 
 
 
 
 

Неусклађено није чланица ЕУ. 

14.2. 

При објављивању 
одлуке о покретању 
поступка 
ликвидације 
предвиђено у ставу 
1 такође ће се 
навести и надлежни 
орган матичне 
државе чланице, 
применљив закон и 
постављени 
ликвидатор. То ће 
се обавити на 
службеном језику 
или једном од 

  Неусклађено    
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службених језика 
државе чланице у 
којој се објављује та 
информација. 

15.1. 

Када се покрене 
поступак 
ликвидације, 
надлежни органи 
матичне државе 
чланице, 
ликвидатор или 
било које лице 
постављено у ту 
сврху од стране 
надлежних органа 
ће без одлагања 
писаним 
обавештењем 
појединачно 
информисати сваког 
познатог повериоца 
који има редовно 
боравиште, 
пребивалиште или 
седиште у некој 
другој држави 
чланици. 

  Неусклађено    

15.2. 

Обавештење 
поменуто у ставу 1 
ће се посебно 
бавити роковима, 
казнама у односу на 
те рокове, телом 

  Неусклађено   
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или органом 
овлашћеним да 
прихвата поднете 
захтеве или 
примедбе у вези са 
тим захтевима и 
другим утврђеним 
мерама. То 
обавештење ће 
такође навести да 
ли повериоци чија 
потраживања имају 
приоритет или су 
обезбеђена ин рем 
треба да подносе 
захтеве. У случају 
потраживања по 
осигурању, 
обавештење ће 
надаље навести 
опште ефекте 
поступка 
ликвидације на 
уговоре о 
осигурању, а 
нарочито датум 
када ће уговори о 
осигурању или 
послови престати да 
производе дејство, 
као и права и 
обавезе осигураних 
лица у вези са тим 
уговором или 
послом. 
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16.1. 

Сваки поверилац 
који има редовно 
боравиште, 
пребивалиште или 
седиште у некој 
другој држави 
чланици у односу на 
матичну државу 
чланицу, 
укључујући и јавне 
органе држава 
чланица, имаће 
право да поднесе 
захтеве за наплату 
потраживања или 
писане примедбе у 
вези са тим 
захтевима. 

0.3. 
111. 
 
 

Повериоци подносе 
пријаве потраживања 
писмено стечајном 
суду. (...) Повериоци 
који имају 
потраживања у страној 
валути пријављују их у 
валути потраживања. 
(...) Пријаве се могу 
поднети по истеку рока 
одређеног решењем 
стечајног судије, али 
најкасније у року од 
120 дана од дана 
објављивања огласа у 
„Службеном гласнику 
Републике Србије“, а 
све пријаве поднете по 
истеку рока од 120 дана 
биће одбачене као 
неблаговремене. 

Потпуно 
усклађено 

Законодавство РС не 
прави разлику између 
домаћих и иностраних 
поверилаца. Одредбе 

Закона о стечају којима 
се уређује поступак 

утврђивања 
потраживања и листе 

потраживања односе се 
подједнако на све 

повериоце, независно од 
места боравка. 

  

16.2. 

Захтеви свих 
поверилаца који 
имају редовно 
боравиште, 
пребивалиште или 
седиште у некој 
другој држави 
чланици у односу на 
матичну државу 
чланицу, 
укључујући и горе 
поменуте органе, 
биће третирани на 
исти начин и биће 
им дат исти ранг као 
и захтевима 
еквивалентне 

0.1. 
21. 
 
 

Потраживања 
поверилаца друштва за 
осигурање у стечају 
утврђују се на 
испитном рочишту и 
исплаћују по следећим 
редовима приоритета 
(исплатни редови): 1) 
потраживања 
поверилаца по основу 
уговора о осигурању и 
реосигурању живота, 
до висине обавеза 
исказаних у 
средствима 
математичке резерве у 

Потпуно 
усклађено 

Законодавство РС не 
прави разлику између 
домаћих и иностраних 
поверилаца. Одредбе 

Закона о стечају којима 
се уређује поступак 

утврђивања 
потраживања и листе 

потраживања односе се 
подједнако на све 

повериоце, независно од 
места боравка. 
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природе које 
подносе повериоци 
који имају редовно 
боравиште, 
пребивалиште или 
седиште у матичној 
држави чланици. 

складу са законом 
којим се уређује 
осигурање; 2) 
потраживања 
поверилаца по основу 
уговора о осигурању од 
последица незгода; 3) 
потраживања 
поверилаца по основу 
уговора о осигурању 
свих осталих врста 
осигурања; 4) 
потраживања 
поверилаца по основу 
уговора о реосигурању 
свих осталих врста 
осигурања; 5) 
потраживања по 
основу јавних прихода 
доспела у последња 
три месеца пре 
покретања стечајног 
поступка, осим 
доприноса за пензијско 
и инвалидско 
осигурање; 6) 
потраживања осталих 
поверилаца; 7) 
потраживања 
поверилаца који су и 
акционари друштва за 
осигурање, односно 
чланова (осигураника) 
друштва за узајамно 
осигурање. 
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16.3. 

Осим у случајевима 
у којима закон 
матичне државе 
чланице другачије 
дозвољава, 
поверилац ће 
послати копије 
докумената који 
поткрепљују захтев, 
ако постоје, и 
навешће карактер 
захтева, датум када 
је настао и износ, да 
ли се позива на 
приоритет, 
обезбеђење ин рем 
или задржавање 
права својине у вези 
са захтевом и која 
средства обухвата 
његово обезбеђење. 
Приоритет који се 
Чланом 10 додељује 
потраживањима по 
осигурању не мора 
да се наведе. 

 
  Неусклађено    

17.1.1. 

Информације у 
обавештењу 
поменутом у Члану 
15 ће се пружити на 
службеном језику 
или једном од 
службених језика 
матичне државе 
чланице. За ту сврху 
користиће се 
образац са 
заглављем "Позив 

  Неусклађено    
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на подношење 
захтева; рокови које 
треба поштовати" 
или, тамо где закон 
матичне државе 
чланице предвиђа 
подношење 
примедби у вези са 
захтевима, "Позив 
за подношење 
примедби у вези са 
захтевом; рокови 
које треба 
поштовати", на 
свим званичним 
језицима Европске 
уније. 

17.1.2. 

Међутим, када 
познати поверилац 
има потраживање 
по осигурању, 
информације у 
обавештењу 
поменутом у Члану 
15 ће се пружити на 
службеном језику 
или једном од 
службених језика 
државе чланице у 
којој тај поверилац 
има редовно 
боравиште, 
пребивалиште или 
седиште. 
 

  Неусклађено    

17.2. 
Сваки поверилац 
који има редовно 
боравиште, 

  Неусклађено    
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пребивалиште или 
седиште у некој 
другој држави 
чланици у односу на 
матичну државу 
чланицу, моћи ће да 
поднесе захтев или 
примедбе у вези са 
тим захтевом на 
службеном језику 
или једном од 
службених језика те 
друге државе 
чланице. Међутим, 
у том случају 
поднесак његовог 
захтева или 
примедаба на његов 
захтев, по потреби, 
имаће заглавље 
"Подношење 
захтева" или 
"Подношење 
примедби у вези са 
захтевима", по 
потреби, на 
службеном језику 
или једном од 
службених језика 
матичне државе 
чланице. 

18.1. 

Ликвидатори ће 
редовно 
обавештавати 
повериоце, на 
одговарајући начин, 
нарочито у вези са 
напредовањем 

0.1 
16.5 
 
0.3. 
10.3 
 
 

Агенција је дужна да 
извештај о стању 
стечајне масе и току 
стечајног поступка 
квартално ажурира и 
објављује на интернет 
презентацији Агенције. 

Потпуно 
усклађено    
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ликвидације.  
Све огласе, решења и 
друге акте за које је 
овим законом 
прописано да се 
објављују на огласној 
табли суда, суд истог 
дана, одмах по 
доношењу предметног 
акта, доставља 
регистру привредних 
субјеката, односно 
другом одговарајућем 
регистру, који је дужан 
да такав оглас, решење 
или други акт истог 
дана, и то одмах по 
пријему, објави на 
својој интернет страни 
или на други 
одговарајући начин 
уколико тај регистар 
нема своју интернет 
страну. 

18.2. 

Надзорни органи 
држава чланица 
могу да од 
надзорних органа 
матичне државе 
чланице захтевају 
информације о 
кретањима у 
поступку 
ликвидације. 

  Неусклађено    
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19.а. 

Дерогирањем 
Чланова 4 и 9 
ефекте покретања 
реорганизационих 
мера или поступка 
ликвидације на доле 
наведене уговоре и 
права уредиће 
следећи прописи: 
 
(а) уговоре о раду и 
радне односе ће 
уређивати 
искључиво закон 
државе чланице 
применљив на 
уговор о раду и 
радне односе; 
 

 
 
0.3. 
175.3 

За дејство стечајног 
поступка на уговоре о 
раду примењује се 
право које је меродавно 
за уговор о раду. 

Потпуно 
усклађено    

19.б. 

уговор који преноси 
право коришћења 
или стицања 
непокретне имовине 
уређиваће 
искључиво закон 
државе чланице на 
чијој се територији 
та непокретна 
имовина налази; 

  Неусклађено    
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19.ц. 

права 
осигуравајућег 
друштва у вези са 
непокретном 
имовином, бродом 
или авионом који 
подлежу 
регистрацији у 
јавном регистру 
уређиваће закон 
државе чланице у 
чијој надлежности 
је тај регистар. 

  Неусклађено   
 

 

20.1. 

Покретање 
реорганизационих 
мера или поступка 
ликвидације неће 
утицати на права ин 
рем поверилаца или 
трећих страна у 
погледу 
материјалних или 
нематеријалних, 
покретних или 
непокретних 
средстава - како 
одређених средстава 
тако и скупова 
неодређених 
средстава у целини, 
који се с времена на 
време мењају - која 
припадају 
осигуравајућем 
друштву а која се 
налазе на 
територији друге 
државе чланице у 

0.3. 
49. 

Повериоци који имају 
заложно право, 
законско право 
задржавања или право 
намирења на стварима 
и правима о којима се 
воде јавне књиге или 
регистри имају право 
на првенствено 
намирење из средстава 
остварених продајом 
имовине на којој су 
стекли то право. 
Повериоци из става 1. 
овог члана нису 
стечајни повериоци. 
Ако је износ њиховог 
потраживања већи од 
износа средстава 
остварених продајом 
имовине на којој су 
стекли разлучно право, 
право на намирење за 
разлику у висини тих 
износа остварују као 

Потпуно 
усклађено    
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тренутку покретања 
таквих мера или 
поступака. 

стечајни повериоци. 
Разлучна права стечена 
извршењем или 
обезбеђењем за 
последњих 60 дана пре 
дана отварања 
стечајног поступка 
ради принудног 
намирења или 
обезбеђења престају да 
важе и такви 
повериоци нису 
разлучни повериоци. 
На основу решења 
стечајног судије, 
надлежни орган који 
води одговарајуће јавне 
књиге, дужан је да 
изврши брисање овако 
стечених разлучних 
права. 
Разлучни повериоци 
имају право на 
сразмерно намирење из 
стечајне масе као 
стечајни повериоци, 
ако се одрекну свог 
статуса разлучног 
повериоца или ако без 
своје кривице не могу 
намирити своје 
разлучно потраживање. 
Писмену изјаву о 
одрицању од статуса 
разлучног повериоца 
разлучни повериоци 
подносе стечајном 
судији и стечајном 
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управнику, 
исотвремено са 
захтевом за брисање 
терета који се подноси 
надлежном регистру 

20.2.а. 

Права поменута у 
ставу 1 ће нарочито 
значити: 
 
(а) права да се 
средства продају 
или да се дају на 
продају и да се 
добије сатисфакција 
од приноса или 
прихода од тих 
средстава, нарочито 
путем залога или 
хипотеке; 
 

0.3. 
49. 

Повериоци који имају 
заложно право, 
законско право 
задржавања или право 
намирења на стварима 
и правима о којима се 
воде јавне књиге или 
регистри имају право 
на првенствено 
намирење из средстава 
остварених продајом 
имовине на којој су 
стекли то право. 
Повериоци из става 1. 
овог члана нису 
стечајни повериоци. 
Ако је износ њиховог 
потраживања већи од 
износа средстава 
остварених продајом 
имовине на којој су 
стекли разлучно право, 
право на намирење за 
разлику у висини тих 
износа остварују као 
стечајни повериоци. 
Разлучна права стечена 
извршењем или 
обезбеђењем за 

Потпуно 
усклађено    
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последњих 60 дана пре 
дана отварања 
стечајног поступка 
ради принудног 
намирења или 
обезбеђења престају да 
важе и такви 
повериоци нису 
разлучни повериоци. 
На основу решења 
стечајног судије, 
надлежни орган који 
води одговарајуће јавне 
књиге, дужан је да 
изврши брисање овако 
стечених разлучних 
права. 
Разлучни повериоци 
имају право на 
сразмерно намирење из 
стечајне масе као 
стечајни повериоци, 
ако се одрекну свог 
статуса разлучног 
повериоца или ако без 
своје кривице не могу 
намирити своје 
разлучно потраживање. 
Писмену изјаву о 
одрицању од статуса 
разлучног повериоца 
разлучни повериоци 
подносе стечајном 
судији и стечајном 
управнику, 
исотвремено са 
захтевом за брисање 
терета који се подноси 
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надлежном регистру 

20.2.б. 

искључиво право да 
се потраживање 
измири, нарочито 
право које гарантује 
залог у вези са 
потраживањем или 
цесијом 
потраживања путем 
гаранције; 

0.3. 
49. 

Повериоци који имају 
заложно право, 
законско право 
задржавања или право 
намирења на стварима 
и правима о којима се 
воде јавне књиге или 
регистри имају право 
на првенствено 
намирење из средстава 
остварених продајом 
имовине на којој су 
стекли то право. 
Повериоци из става 1. 
овог члана нису 
стечајни повериоци. 
Ако је износ њиховог 
потраживања већи од 
износа средстава 
остварених продајом 
имовине на којој су 
стекли разлучно право, 
право на намирење за 
разлику у висини тих 
износа остварују као 
стечајни повериоци. 
Разлучна права стечена 
извршењем или 
обезбеђењем за 

Потпуно 
усклађено    
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последњих 60 дана пре 
дана отварања 
стечајног поступка 
ради принудног 
намирења или 
обезбеђења престају да 
важе и такви 
повериоци нису 
разлучни повериоци. 
На основу решења 
стечајног судије, 
надлежни орган који 
води одговарајуће јавне 
књиге, дужан је да 
изврши брисање овако 
стечених разлучних 
права. 
Разлучни повериоци 
имају право на 
сразмерно намирење из 
стечајне масе као 
стечајни повериоци, 
ако се одрекну свог 
статуса разлучног 
повериоца или ако без 
своје кривице не могу 
намирити своје 
разлучно потраживање. 
Писмену изјаву о 
одрицању од статуса 
разлучног повериоца 
разлучни повериоци 
подносе стечајном 
судији и стечајном 
управнику, 
исотвремено са 
захтевом за брисање 
терета који се подноси 
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надлежном регистру 

20.2.ц. 

право на тражење 
средстава, и/или 
реституцију од 
свакога ко поседује 
или користи та 
средства супротно 
жељама стране која 
на то има право; 

0.3. 
49. 

Повериоци који имају 
заложно право, 
законско право 
задржавања или право 
намирења на стварима 
и правима о којима се 
воде јавне књиге или 
регистри имају право 
на првенствено 
намирење из средстава 
остварених продајом 
имовине на којој су 
стекли то право. 
Повериоци из става 1. 
овог члана нису 
стечајни повериоци. 
Ако је износ њиховог 
потраживања већи од 
износа средстава 
остварених продајом 
имовине на којој су 
стекли разлучно право, 
право на намирење за 
разлику у висини тих 
износа остварују као 
стечајни повериоци. 
Разлучна права стечена 
извршењем или 
обезбеђењем за 

Потпуно 
усклађено    
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последњих 60 дана пре 
дана отварања 
стечајног поступка 
ради принудног 
намирења или 
обезбеђења престају да 
важе и такви 
повериоци нису 
разлучни повериоци. 
На основу решења 
стечајног судије, 
надлежни орган који 
води одговарајуће јавне 
књиге, дужан је да 
изврши брисање овако 
стечених разлучних 
права. 
Разлучни повериоци 
имају право на 
сразмерно намирење из 
стечајне масе као 
стечајни повериоци, 
ако се одрекну свог 
статуса разлучног 
повериоца или ако без 
своје кривице не могу 
намирити своје 
разлучно потраживање. 
Писмену изјаву о 
одрицању од статуса 
разлучног повериоца 
разлучни повериоци 
подносе стечајном 
судији и стечајном 
управнику, 
исотвремено са 
захтевом за брисање 
терета који се подноси 
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надлежном регистру 

20.2.д. 

право ин рем на 
делотворно 
коришћење 
средстава. 

0.3. 
49. 

Повериоци који имају 
заложно право, 
законско право 
задржавања или право 
намирења на стварима 
и правима о којима се 
воде јавне књиге или 
регистри имају право 
на првенствено 
намирење из средстава 
остварених продајом 
имовине на којој су 
стекли то право. 
Повериоци из става 1. 
овог члана нису 
стечајни повериоци. 
Ако је износ њиховог 
потраживања већи од 
износа средстава 
остварених продајом 
имовине на којој су 
стекли разлучно право, 
право на намирење за 
разлику у висини тих 
износа остварују као 
стечајни повериоци. 
Разлучна права стечена 
извршењем или 
обезбеђењем за 

Потпуно 
усклађено    
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последњих 60 дана пре 
дана отварања 
стечајног поступка 
ради принудног 
намирења или 
обезбеђења престају да 
важе и такви 
повериоци нису 
разлучни повериоци. 
На основу решења 
стечајног судије, 
надлежни орган који 
води одговарајуће јавне 
књиге, дужан је да 
изврши брисање овако 
стечених разлучних 
права. 
Разлучни повериоци 
имају право на 
сразмерно намирење из 
стечајне масе као 
стечајни повериоци, 
ако се одрекну свог 
статуса разлучног 
повериоца или ако без 
своје кривице не могу 
намирити своје 
разлучно потраживање. 
Писмену изјаву о 
одрицању од статуса 
разлучног повериоца 
разлучни повериоци 
подносе стечајном 
судији и стечајном 
управнику, 
истовремено са 
захтевом за брисање 
терета који се подноси 
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надлежном регистру. 

20.3. 

Право, 
евидентирано у 
јавном регистру и 
применљиво према 
трећим странама, по 
којем се може стећи 
право ин рем у 
смислу става 1, 
сматраће се правом 
ин рем. 

  Неусклађено    

20.4. 

Став 1 неће 
спречити покретање 
поступака за 
ништавост, 
могућност 
проглашења 
ништавим и 
неприменљивост 
поменутих у Члану 
9(2)(л). 

0.1. 
14. 

Агенција и повериоци 
имају право побијања 
правних послова и 
правних радњи којима 
је стечајни дужник 
погодовао повериоце у 
смислу закона којим се 
уређује стечај 
привредних друштава, 
осим правних послова 
и правних радњи које у 
вези с поступком 
реструктурирања  
банке  предузимају  
Народна  банка  Србије  
и  Агенција,  у  складу  
са законом којим се 
уређују банке. 
Правни послови и 
правне радње из става 
1. овог члана могу се 
побијати ако су 
извршени у року од 

Потпуно 
усклађено    
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шест месеци пре дана 
наступања правних 
последица покретања 
стечајног поступка, а у 
року од годину дана 
ако су ти послови 
извршени са 
повезаним лицем. 
Рокови из става 2. 
овог члана почињу од 
дана наступања 
правних последица 
покретања 
ликвидационог 
поступка у случају да 
се стечајни поступак 
спроводи на предлог 
ликвидационог 
управника када он 
утврди да имовина 
ликвидационог 
дужника није довољна 
да подмири сва 
потраживања 
поверилаца. 
Повезана лица,  у 
смислу става 2. овог 
члана, имају значење  
утврђено законом 
којим се уређују банке 
у случају стечаја или 
ликвидације банке, 
односно значење 
утврђено законом  
којим  се  уређује  
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осигурање  у  случају  
стечаја  или  
ликвидације  друштва  
за осигурање. 
Правни послови и 
правне радње из става 
1. овог члана побијају 
се тужбом која се може 
поднети најкасније у 
року од шест месеци 
од дана наступања 
правних последица 
покретања стечајног 
поступка. 

21.1. 

Покретање 
реорганизационих 
мера или поступка 
ликвидације против 
неког 
осигуравајућег 
друштва које купује 
неку имовину неће 
утицати на права 
продавца базирана 
на задржавању 
права својине тамо 
где се у тренутку 
покретања таквих 
мера или поступка 
имовина налази на 
територији неке 
друге државе 
чланице у односу на 
државу у којој су 
покренуте такве 
мере или поступак. 

 
   Неусклађено    
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21.2. 

Покретање 
реорганизационих 
мера или поступка 
ликвидације против 
неког 
осигуравајућег 
друштва које 
продаје неку 
имовину, након 
предаје те имовине, 
неће представљати 
основ за отказивање 
или обустављање 
продаје и неће 
спречити купца да 
стекне право 
својине тамо где се 
у тренутку 
покретања таквих 
мера или поступка 
имовина која се 
продаје налази на 
територији неке 
друге државе 
чланице у односу на 
државу у којој су 
покренуте такве 
мере или поступак. 

 
  Неусклађено    

21.3. 

Ставови 1 и 2 неће 
спречити покретање 
поступака за 
ништавост, 
могућност 
проглашења 
ништавим и 
неприменљивост 
поменутих у Члану 
9(2)(л). 

0.1. 
14. 

Агенција и повериоци 
имају право побијања 
правних послова и 
правних радњи којима 
је стечајни дужник 
погодовао повериоце у 
смислу закона којим се 
уређује стечај 
привредних друштава, 

Потпуно 
усклађено    
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осим правних послова 
и правних радњи које у 
вези с поступком 
реструктурирања  
банке  предузимају  
Народна  банка  Србије  
и  Агенција,  у  складу  
са законом којим се 
уређују банке. 
Правни послови и 
правне радње из става 
1. овог члана могу се 
побијати ако су 
извршени у року од 
шест месеци пре дана 
наступања правних 
последица покретања 
стечајног поступка, а у 
року од годину дана 
ако су ти послови 
извршени са 
повезаним лицем. 
Рокови из става 2. 
овог члана почињу од 
дана наступања 
правних последица 
покретања 
ликвидационог 
поступка у случају да 
се стечајни поступак 
спроводи на предлог 
ликвидационог 
управника када он 
утврди да имовина 
ликвидационог 
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дужника није довољна 
да подмири сва 
потраживања 
поверилаца. 
Повезана лица,  у 
смислу става 2. овог 
члана, имају значење  
утврђено законом 
којим се уређују банке 
у случају стечаја или 
ликвидације банке, 
односно значење 
утврђено законом  
којим  се  уређује  
осигурање  у  случају  
стечаја  или  
ликвидације  друштва  
за осигурање. 
Правни послови и 
правне радње из става 
1. овог члана побијају 
се тужбом која се може 
поднети најкасније у 
року од шест месеци 
од дана наступања 
правних последица 
покретања стечајног 
поступка. 
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22.1. 

Покретање 
реорганизационих 
мера или поступка 
ликвидације неће 
утицати на право 
поверилаца да 
захтевају пребијање 
својих потраживања 
и потраживања 
осигуравајућег 
друштва, тамо где 
такво пребијање 
дозвољава закон 
применљив на 
потраживање тог 
осигуравајућег 
друштва. 

0.3 
82. 

Ако је поверилац пре 
подношења предлога за 
покретање стечајног 
поступка стекао право 
на пребијање свог 
потраживања према 
стечајном дужнику са 
потраживањем 
стечајног дужника 
према њему, отварањем 
стечајног поступка не 
губи се право на 
пребијање. 
Поверилац је дужан да 
до истека рока за 
пријаву потраживања 
суду достави пријаву 
на целокупан износ 
потраживања и изјаву о 
пребијању. У 
супротном, поверилац 
губи право на 
пребијање.  
Изузетно, у случају 
права и обавеза из 
једног или више 
финансијских уговора 
у којима је једна од 
страна стечајни 
дужник, а који су 
закључени на основу 
оквирног уговора 
између истих страна и 
то у периоду пре 
подношења предлога за 
покретање стечајног 
поступка, право на 
пребијање (нетирање) 

Потпуно 
усклађено    
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ће постојати 
искључиво у погледу 
таквих међусобних 
права и обавеза и ако је 
поверилац у складу са 
таквим оквирним 
уговором право на 
пребијање (нетирање) 
стекао после 
подношења предлога за 
покретање стечајног 
поступка, али 
најкасније у тренутку 
отварања стечајног 
поступка, аутоматски 
или путем достављања 
обавештења о томе 
стечајном дужнику које 
мора бити уручено 
стечајном дужнику 
најкасније у року од 
три дана од дана 
отварања стечајног 
поступка, и то по 
основу постјања 
стечајног разлога, 
подношења предлога за 
покретање стечајног 
поступка или отварања 
стечајног поступка. 

22.2. 

Став 1 неће 
спречити покретање 
поступака за 
ништавост, 
могућност 
проглашења 
ништавим и 
неприменљивост 

0.1. 
14. 

Агенција и повериоци 
имају право побијања 
правних послова и 
правних радњи којима 
је стечајни дужник 
погодовао повериоце у 
смислу закона којим се 
уређује стечај 

Потпуно 
усклађено    
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поменутих у Члану 
9(2)(л). 

привредних друштава, 
осим правних послова 
и правних радњи које у 
вези с поступком 
реструктурирања  
банке  предузимају  
Народна  банка  Србије  
и  Агенција,  у  складу  
са законом којим се 
уређују банке. 
Правни послови и 
правне радње из става 
1. овог члана могу се 
побијати ако су 
извршени у року од 
шест месеци пре дана 
наступања правних 
последица покретања 
стечајног поступка, а у 
року од годину дана 
ако су ти послови 
извршени са 
повезаним лицем. 
Рокови из става 2. 
овог члана почињу од 
дана наступања 
правних последица 
покретања 
ликвидационог 
поступка у случају да 
се стечајни поступак 
спроводи на предлог 
ликвидационог 
управника када он 
утврди да имовина 
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ликвидационог 
дужника није довољна 
да подмири сва 
потраживања 
поверилаца. 
Повезана лица,  у 
смислу става 2. овог 
члана, имају значење  
утврђено законом 
којим се уређују банке 
у случају стечаја или 
ликвидације банке, 
односно значење 
утврђено законом  
којим  се  уређује  
осигурање  у  случају  
стечаја  или  
ликвидације  друштва  
за осигурање. 
Правни послови и 
правне радње из става 
1. овог члана побијају 
се тужбом која се може 
поднети најкасније у 
року од шест месеци 
од дана наступања 
правних последица 
покретања стечајног 
поступка. 
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23.1. 

Без угрожавања 
Члана 20 ефекте 
реорганизационих 
мера или покретања 
поступка 
ликвидације на 
права и обавезе 
страна учесника на 
регулисаном 
тржишту уређиваће 
искључиво закон 
применљив на то 
тржиште. 

  Неусклађено    

 

Став 1 неће 
спречити покретање 
поступака за 
ништавост, 
могућност 
проглашења 
ништавим и 
неприменљивост 
поменутих у Члану 
9(2)(л) које може да 
се предузме да се 
издвоје плаћања или 
трансакције по 
закону 
применљивом на то 
тржиште. 

0.1 
14. 

Агенција и повериоци 
имају право побијања 
правних послова и 
правних радњи којима 
је стечајни дужник 
погодовао повериоце у 
смислу закона којим се 
уређује стечај 
привредних друштава, 
осим правних послова 
и правних радњи које у 
вези с поступком 
реструктурирања  
банке  предузимају  
Народна  банка  Србије  
и  Агенција,  у  складу  
са законом којим се 
уређују банке. 
Правни послови и 
правне радње из става 
1. овог члана могу се 
побијати ако су 
извршени у року од 

Потпуно 
усклађено    

23.2. 
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шест месеци пре дана 
наступања правних 
последица покретања 
стечајног поступка, а у 
року од годину дана 
ако су ти послови 
извршени са 
повезаним лицем. 
Рокови из става 2. 
овог члана почињу од 
дана наступања 
правних последица 
покретања 
ликвидационог 
поступка у случају да 
се стечајни поступак 
спроводи на предлог 
ликвидационог 
управника када он 
утврди да имовина 
ликвидационог 
дужника није довољна 
да подмири сва 
потраживања 
поверилаца. 
Повезана лица,  у 
смислу става 2. овог 
члана, имају значење  
утврђено законом 
којим се уређују банке 
у случају стечаја или 
ликвидације банке, 
односно значење 
утврђено законом  
којим  се  уређује  
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осигурање  у  случају  
стечаја  или  
ликвидације  друштва  
за осигурање. 
Правни послови и 
правне радње из става 
1. овог члана побијају 
се тужбом која се може 
поднети најкасније у 
року од шест месеци 
од дана наступања 
правних последица 
покретања стечајног 
поступка. 

24.а. 

Члан 9(2)(л) се неће 
применити, када 
лице које је стекло 
корист из неког 
правног акта 
штетног по све 
повериоце обезбеди 
доказ да: 
 
(а) поменути акт 
подлеже закону 
друге државе 
чланице у односу на 
матичну државу 
чланицу, и да 
 

  Неусклађено    

24.б. 

закон не дозвољава 
да се тај акт на било 
који начин доводи у 
питање у 
конкретном случају. 

  Неусклађено    
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25.а. 

Када осигуравајуће 
друштво, актом 
закљученим по 
усвајању 
реорганизационих 
мера или по 
покретању поступка 
ликвидације, отуђи 
за накнаду: 
 
(а) непокретну 
имовину, 
 

  Неусклађено    

25.б. 

брод или авион који 
подлежу 
регистрацији у 
јавном регистру, 
или 

  Неусклађено    

25.ц. 

преносиве или 
друге хартије од 
вредности чије 
постојање или 
трансфер унапред 
претпостављају 
унос у регистар или 
рачун одређен 
законом или које су 
смештене у 
централни 
депозитни систем 
уређен законом 
једне од држава 
чланица, 
 
валидност таквог 
акта биће уређена 
законом државе 
чланице унутар чије 

  Неусклађено    
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територије се 
налази та 
непокретна имовина 
или под чијом 
надлежношћу се тај 
регистар, рачун или 
систем води. 

26 

Ефекти 
реорганизационих 
мера или поступка 
ликвидације на 
парницу у току која 
се тиче имовине или 
права којих је 
лишено 
осигуравајуће 
друштво биће 
уређени искључиво 
законом државе 
чланице у којој је та 
парница у току. 
 

  Неусклађено    

27.1.1. 

Постављање 
администратора или 
ликвидатора биће 
документовано 
овереном копијом 
оригиналне одлуке 
којом се исти 
поставља или било 
каквим другим 
сертификатом који 
издају надлежни 
органи матичне 
државе чланице. 

  Неусклађено   194. 
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27.1.2. 

Може се тражити 
превод таквог 
документа на 
службени језик или 
један од службених 
језика државе 
чланице на чијој 
територији 
администратор или 
ликвидатор жели да 
делује. Легализација 
или друга слична 
формалност се неће 
тражити. 
 

  Неусклађено    

27.2. 

Администратори и 
ликвидатори ће 
имати право да на 
територији свих 
држава чланица 
врше сва 
овлашћења која 
имају право да врше 
на територији 
матичне државе 
чланице. Могу се 
именовати лица која 
ће помагати или, где 
је то прикладно, 
представљати 
администраторе и 
ликвидаторе, у 
складу са 
законодавством 
матичне државе 
чланице, током 
трајања 
реорганизационе 

  Неусклађено    
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мере или поступка 
ликвидације, 
нарочито у 
државама 
чланицама 
домаћинима и, 
посебно, да би 
помогли 
превазилажењу свих 
тешкоћа са којима 
се сусрећу 
повериоци у држави 
чланици домаћину. 

27.3. 

У вршењу својих 
овлашћења у складу 
са законодавством 
матичне државе 
чланице, 
администратор или 
ликвидатор ће се 
повиновати закону 
држава чланица на 
чијој територији 
жели да делује, 
нарочито у вези са 
процедурама за 
реализацију 
средстава и 
информисање 
запослених. Та 
овлашћења не могу 
укључивати 
употребу силе или 
право да одлучује о 
правним 
поступцима или 
споровима. 

  Неусклађено    
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28.1.1. 

Администратор, 
ликвидатор или 
било који други 
орган или лице 
прописно 
овлашћено у 
матичној држави 
чланици може 
захтевати да 
реорганизациона 
мера или одлука о 
покретању поступка 
ликвидације буде 
регистрована у 
земљишним 
књигама, 
трговинском 
регистру и сваком 
другом јавном 
регистру који се 
води у другим 
државама 
чланицама. 

  Неусклађено    

28.1.2. 

Међутим, ако нека 
држава чланица 
пропише обавезну 
регистрацију, орган 
или лице поменуто 
у подставу 1 ће 
предузети све мере 
неопходне да се 
обезбеди таква 
регистрација. 
 

  Неусклађено    
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28.2. 

Трошкови 
регистрације ће се 
третирати као 
трошкови настали у 
том поступку. 

0.1. 
19.1.6. 

Стечајни дужник на 
терет стечајне масе, 
као трошкове 
поступка, а пре 
намирења стечајних 
поверилаца, исплаћује: 
1) неисплаћене нето 
зараде запослених у 
висини минималних 
зарада за последњих 
годину дана пре 
отварања стечајног 
поступка; 2) 
неисплаћене 
доприносе за 
пензијско и 
инвалидско осигурање 
запослених за 
последње две године 
пре отварања 
стечајног поступка; 3) 
месечне зараде лица у 
радном односу код 
стечајног дужника; 4) 
трошкове који терете 
имовину стечајног 
дужника и трошкове 
уновчења те имовине; 
5) трошкове стечајног 
поступка; 6) друге 
трошкове и обавезе 
настале после 
отварања стечајног 
поступка. 

Потпуно 
усклађено    
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29 

Сва лица која 
морају да примају 
или износе 
информације у вези 
са процедурама 
комуникације 
предвиђеним у 
Члановима 5, 8 и 30 
треба да буду под 
обавезом чувања 
професионалне 
тајне исто онако 
како је предвиђено 
у Члану 16 
Директиве 
92/49/ЕЕЦ и Члану 
15 Директиве 
92/96/ЕЕЦ, са 
изузетком свих 
правосудних органа 
на које се 
примењују важеће 
националне 
одредбе. 
 

0.7. 
25 

Подаци које се односе 
на пословање, 
финансијско стање и 
реструктурирање 
банака, те финансијско 
стање друштава за 
осигурање и давалаца 
лизинга, као и 
документи који садрже 
такве податке, а које 
чланови Управног 
одбора и запослени у 
Агенцији на било који 
начин сазнају у 
обављању својих 
послова, односно 
функција – одређују се 
и штите се као тајни 
подаци са ознаком 
степена тајности 
„СТРОГО 
ПОВЕРЉИВО”, 
„ПОВЕРЉИВО” или 
„ИНТЕРНО”, у складу 
са законом којим се 
уређује тајност 
података. 
 
Лица из става 1. овог 
члана дужна су да 
чувају податке и 
документе из тог става 
као тајне податке, 
односно не могу их 
учинити доступним 
трећим лицима, осим у 
случајевима 
прописаним законом. 

Потпуно 
усклађено    
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Обавеза чувања тајне 
за лица из става 1. овог 
члана не престаје ни 
након престанка радног 
односа, односно 
функције. 
 
Изузетно од става 2. 
овог члана, Агенција 
може податке и 
документе из става 1. 
тог члана учинити 
доступним домаћим и 
страним регулаторним 
телима, под условом да 
их та регулаторна тела 
користе искључиво у 
сврхе за које су 
прибављени. 
 
Објављивање података 
из става 1. овог члана 
изражених у збирном 
облику тако да се на 
основу њих не може 
утврдити идентитет 
појединачних банака, 
односно физичких и 
правних лица − не 
сматра се повредом 
обавезе чувања 
тајности података. 

30.1.а. 

Упркос 
дефиницијама 
датим у Члану 2(е), 
(ф) и (г) и за 
потребе примене 

  Неусклађено    



88 
 

88 
 

одредби ове 
Директиве на 
реорганизационе 
мере и поступке 
ликвидације који се 
односе на филијалу 
осигуравајућег 
друштва која се 
налази у једној од 
држава чланица а 
чије се седиште 
налази изван 
Заједнице: 
 
(а) "матична држава 
чланица" значи 
држава чланица у 
којој је филијали 
издато овлашћење у 
складу са Чланом 23 
Директиве 
73/239/ЕЕЦ и 
Чланом 27 
Директиве 
79/267/ЕЕЦ, и 

30.1.б. 

"надзорни органи" и 
"надлежни органи" 
значе такве органе у 
држави чланици у 
којој је филијала 
добила овлашћење. 

  Неусклађено    
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30.2. 

Када неко 
осигуравајуће 
друштво чије 
седиште се налази 
изван Заједнице има 
филијале основане у 
више од једне 
државе чланице, 
свака од њих ће се 
третирати независно 
у вези са применом 
ове Директиве. 
Надлежни органи и 
надзорни органи 
ових држава 
чланица ће 
настојати да 
координирају своје 
активности. Сви 
администратори или 
ликвидатори ће исто 
тако настојати да 
координирају своје 
активности. 

  Неусклађено    

31.1.1. 

Државе чланице ће 
донети на снагу 
законе, прописе и 
административне 
одредбе неопходне 
за усаглашавање са 
овом Директивом 
пре 20. априла 2003. 
године. Потом ће 
одмах известити 
Комисију. 

  Неусклађено    
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31.1.2. 

Када државе 
чланице усвоје ове 
мере, исте ће 
садржати напомену 
која упућује на ову 
Директиву или ће 
их таква напомена 
пратити приликом 
њиховог званичног 
објављивања. Начин 
на који ће се оваква 
напомена 
презентирати 
одредиће државе 
чланице. 
 

  Неусклађено    

31.2. 

Националне 
одредбе усвојене у 
примени ове 
Директиве ће се 
применити само на 
реорганизационе 
мере или поступке 
ликвидације 
усвојене или 
покренуте после 
датума поменутог у 
ставу 1. 
Реорганизационе 
мере које су 
усвојене или 
поступци 
ликвидације који су 
покренути пре овог 
датума и даље ће 
уређивати закон 
који се на њих 
примењивао у 

  Неусклађено    
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тренутку усвајања 
или покретања. 

31.3. 

Државе чланице ће 
Комисији доставити 
текст главних 
одредби домаћег 
закона које усвоје у 
области коју уређује 
ова Директива. 

  Неусклађено    

32. 

Тхис Дирецтиве 
схалл ентер инто 
форце он тхе даy оф 
итс публицатион ин 
тхе Оффициал 
Јоурнал оф тхе 
Еуропеан 
Цоммунитиес. 
 

  Неусклађено    

33. 

Ова Директива ће 
ступити на снагу 
даном објављивања 
у "Службеном листу 
Европских 
заједница". 

  Неусклађено    
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а.1. 

Свако осигуравајуће 
друштво у свом 
седишту мора да 
води посебан 
регистар средстава 
која се користе за 
покривање 
техничких резерви 
израчунатих и 
инвестираних у 
складу са 
прописима матичне 
државе чланице. 

  Неусклађено    

а.2. 

Када неко 
осигуравајуће 
друштво обавља и 
делатност животног 
осигурања и 
делатност других 
врста осигурања, 
оно у свом седишту 
мора да води 
одвојене регистре за 
сваку врсту 
делатности. 
Међутим, када нека 
држава чланица 
изда овлашћење 
осигуравајућем 
друштву да 
осигурава живот и 
ризике наведене у 
тачкама 1 и 2 
Анекса А Директиве 
73/239/ЕЕЦ, она 
може да одреди да 
та осигуравајућа 
друштва морају да 

  Неусклађено    
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воде јединствен 
регистар за све своје 
активности у 
целини. 

а.3. 

Укупна вредност 
унетих средстава, 
процењених у 
складу са 
прописима 
применљивим у 
матичној држави 
чланици, не сме ни 
у ком тренутку да 
буде мања од 
вредности 
техничких резерви. 

  Неусклађено    

а.4. 

Када нека имовина 
унета у регистар 
подлеже праву ин 
рем у корист 
повериоца или 
треће стране, са 
последицом да део 
вредности те 
имовине није на 
располагању за 
сврху покривања 
обавеза, та 
чињеница се 
евидентира у 
регистру и износ 
који није 

  Неусклађено    
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расположив се не 
укључује у укупну 
вредност поменуту 
у тачки 3. 

а.5. 

Када имовина која 
је ангажована за 
покривање 
техничких резерви 
подлеже праву ин 
рем у корист 
повериоца или 
треће стране, без 
испуњавања услова 
из тачке 4, или када 
таква имовина 
подлеже 
задржавању права 
својине у корист 
повериоца или 
треће стране или 
када поверилац има 
право да тражи да 
се његово 
потраживање 
пребије са 
потраживањем 
осигуравајућег 
друштва, третман 
такве имовине у 
случају ликвидације 
осигуравајућег 
друштва у вези са 

  Неусклађено    
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методом 
предвиђеним у 
Члану 10(1)(а) ће 
бити одређен 
законодавством 
матичне државе 
чланице осим у 
случају када се 
Чланови 20, 21 или 
22 примењују на ту 
имовину. 

а.6. 

Структура 
средстава унетих у 
регистар у складу са 
тачкама 1 до 5, у 
тренутку покретања 
поступка 
ликвидације, не сме 
да се након тога 
мења и никаква 
промена осим 
корекције чисто 
дактилографских 
грешака не сме да се 
врши у регистрима, 
осим уз овлашћење 
надлежног органа. 

  Неусклађено    

а.7. 

Изузетно од тачке 6, 
ликвидатори морају 
поменутим 
средствима додати 
настали принос и 
вредност чистих 
премија примљених 
у вези са дотичном 
врстом делатности у 
периоду између 
покретања поступка 

  Неусклађено    
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ликвидације и 
тренутка исплате 
потраживања по 
осигурању или 
тренутка извршења 
било каквог 
трансфера 
портфеља. 

а.8. 

Уколико је 
производ 
реализације 
средстава мањи од 
њихове процењене 
вредности у 
регистрима, 
ликвидатори морају 
имати обавезу да 
ово оправдају 
надлежним 
органима матичних 
држава чланица. 

  Неусклађено    

а.9. 

Надзорни органи 
држава чланица 
морају предузети 
одговарајуће мере 
да обезбеде да 
осигуравајућа 
друштва у 
потпуности 
примењују одредбе 
овог Анекса.  
 

  Неусклађено    

7 б). Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ 

а) a1) б) б1) в) г) д) ђ) 
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Одредба 
прописа 

ЕУ 
(члан, 
став, 

подстав, 
тачка, 
анекс) 

 

Садржина одредбе 

Одредбе 
прописа 
(члан, став, 
тачка) 
 

Садржина одредбе 

       

Усклађеност 
одредбе 

прописа са 
одредбом 

прописа ЕУ 
(потпуно 

усклађено, 
делимично 
усклађено, 

неусклађено, 
непреносиво)  

 

Разлози за делимичну 
усклађеност или 
непреносивост  

 

Предвиђени 
датум за 

постизање 
потпуне 

усклађености  

 

Напомена о 
усклађености 

прописа са 
прописима ЕУ 

1.1. 

Ова Директива 
примењује се на 
кредитне 
институције и 
њихове филијале 
основане у 
државама 
чланицама које нису 
државе у којима је 
њихово седиште, 
како је одређено у 
члану 1. ставовима 
1. и 3. Директиве 
2000/12/ЕЗ, 
придржавајући се 
услова и изузетака 
утврђених у члану 
2. ставу 3. те 
Директиве. 

  Неусклађено РС није држава чланица 
ЕУ.   
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1.2 

Одредбе ове 
Директиве, које се 
односе на филијале 
кредитне 
институције са 
седиштем изван 
Заједнице, 
примењују се само 
када та институција 
има филијале у 
барем две државе 
чланице Заједнице. 

 
 
 
 
 
 
 

 Неусклађено РС није држава чланица 
ЕУ.   

2.2 

Дефиниције 

За потребе ове 
Директиве: 

—„матична држава 
чланица” значи 
државу чланицу 
порекла у смислу 
члана 1. тачке 6. 
Директиве 
2000/12/ЕЗ, 

 
—„држава чланица 

домаћин” значи 
државу чланицу 
домаћина у 
смислу члана 1. 
тачке 7. 
Директиве 
2000/12/ЕЗ, 

 
—„филијала” значи 

филијалу у 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Филијала  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Филијала је 

Делимично 
усклађено 

 

 

 

 

 

 

Дефиниција појма 
„матична држава 

чланица“ не постоји у 
домаћем законодавству. 

 

 

Дефиниција појма 
„држава чланица 

домаћин“ не постоји у 
домаћем законодавству. 
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смислу члана 1. 
тачке 3. 
Директиве 
2000/12/ЕЗ, 

 

 
—„надлежни 

органи” значи 
надлежне органе 
у смислу члана 1. 
тачке 4. 
Директиве 
2000/12/ЕЗ, 

 
—„управник” значи 

свака особа или 
орган именован 
од стране 
управних или 
правосудних 
органа, а задатак 
му је да управља 
мерама 
реструктурирања, 

 
—„управни или 

правосудни 
органи” значи оне 
управне или 
правосудне 
органе државе 
чланице у чијој су 
надлежности 
мере 

0.8. 
Чл. 2, став 4 
 
 
 
 
 
 
 
Надлежни 
органи 
0.9. 
Чл. 4, став 1, 
тачка 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управни или 
правосудни 
органи  
0.1,чл. 8, ст.1 
 
 
 

организациони део 
банке, без статуса 
правног лица, који 
обавља послове које 
може обављати банка у 
складу с овим законом. 
 
 
 
Народна банка Србије 
обавља следеће 
функције: (...) 4) издаје 
и одузима банкама 
дозволе за рад, врши 
контролу бонитета и 
законитости пословања 
банака и обавља друге 
послове, у складу са 
законом којим се 
уређују банке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Органи стечајног 
поступка су стечајни 
судија, стечајни 
управник и одбор 
поверилаца.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефиниција појмова 
„управник“, која се 
односи искључиво на 
мере реструктурирања, 
не постоји у домаћем 
законодавству. 
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реструктурирања 
или поступци 
ликвидације, 

 
—„мере 

реструктурирања” 
значи оне мере 
чија је сврха 
очувати или 
обновити 
финансијско 
стање неке 
кредитне 
институције, а 
могле би утицати 
на раније стечена 
права трећих 
страна, 
укључујући и 
мере које 
обухватају 
могућност 
привремене 
обуставе плаћања, 
привремене 
обуставе мера 
извршења или 
смањење 
потраживања, 

 
—„ликвидатор” 

значи сваку особу 
или сваки орган 
именован од 
стране управних 
или правосудних 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ликвидатор, 
0.1,чл. 8, ст.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Агенција врши 
функцију стечајног 
управника у складу с 
овим законом. 

 

 

 

 

Дефиниција појма „мере 
реструктурирања“ не 
постоји у домаћем 
законодавству.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мере 
реструктрурирања 

предвиђене су 
Предлогом закона 

о изменама и 
допунама Закона 

о банкама 
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органа, а задатак 
му је да управља 
поступком 
ликвидације, 

 

 

 
—„поступак 

ликвидације” 
значи укупне 
поступке 
покренуте и 
надзиране од 
стране управних 
или правосудних 
органа државе 
чланице с циљем 
уновчења 
имовине под 
надзором тих 
органа, 
укључујући и 
случајеве у 
којима је 
поступак 
приведен крају 
нагодбом или 
неком другом 
сличном мером, 

 
—„уређено 

тржиште” значи 
уређено тржиште 
у смислу члана 1. 

 
 
0.7, чл. 3, 
ст.2, тачка 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поступак 
ликвидације, 
0.3, чл. 1, став 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Агенција (...) обавља 
функцију стечајног или 
ликвидационог 
управника у банкама и 
друштвима за 
осигурање у складу са 
законом којим се 
уређује стечај и 
ликвидација банака и 
друштава за осигурање. 
 
 
Под банкротсвом се 
подразумева намирење 
поверилаца продајом 
целокупне имовине 
стечајног дужника, 
односно стечајног 
дужника као правног 
лица 
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тачке 13. 
Директиве 
93/22/ЕЕЗ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
—„инструменти” 

значи све 
инструменте 
наведене у 
одељку Б Додатка 
Директиви 
93/22/ЕЕЗ. 

 

Уређено 
тржиште, 
0.10, чл.2, 
тачка 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инструменти, 
0.10, чл.2, 
тачка 1 

Регулисано тржиште је 
мултилатерални систем 
који организује, 
односно којим управља 
организатор тржишта и 
који омогућава и 
олакшава спајање 
интереса трећих лица 
за куповину и продају 
финансијских 
инструмената у складу 
са његовим 
обавезујућим 
правилима и на начин 
који доводи до 
закључења уговора у 
вези са финансијским 
инструментима 
укљученим у трговање 
по његовим правилима 
у систему, има дозволу 
и редовно послује у 
складу са овим 
законом. 
 
 
Финансијски 
инструменти су: 
1)преносиве хартије од 
вредности, 
2)инструменти 
тржишта новца, 
3)јединице институција 
колективног 
инвестирања, 4)опције, 
фјучерси, свопови, 
каматни форварди и 
остали изведени 
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финансијски 
инструменти који се 
односе на хартије од 
вредности, валуте, 
каматне стопе, принос, 
као и други изведени 
финансијски 
инструменти, 
финансијски индекси 
или финансијске мере 
које је могуће 
намирити физички или 
у новцу, 5)опције, 
фјучерси, свопови, 
каматни форварди и 
остали изведени 
финансијски 
инструменти који се 
односе на робу и који -
морају бити намирени 
у новцу, -могу бити 
намирени у новцу по 
избору једне од 
уговорних страна, а из 
разлога који нису у 
вези са неизвршењем 
обавеза или раскидом 
уговора; 6)опције, 
фјучерси, свопови и 
остали изведени 
финансијски 
инструменти који се 
односе на робу и могу 
намирити физички, под 
условом да се њима 
тргује на регулисаном 
тржишту, односно 
МТП; 7)опције, 
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фјучерси, свопови, 
форварди и остали 
изведени финансијски 
инструменти који се 
односе на робу и могу 
намирити физички, а 
нису обухваћени 
подтачком (6) ове тачке 
и: -немају 
комерцијалну намену, -
имају карактеристике 
изведених 
финансијских 
инструмената, имајући 
у виду, између осталог, 
да ли се клиринг и 
салдирање врше у 
признатим 
клириншким кућама 
или да ли подлежу 
редовним позивима за 
доплату; 8)изведени 
финансијски 
инструменти за пренос 
кредитног ризика; 
9)финансијски уговори 
за разлике; 10)опције, 
фјучерси, свопови, 
каматни форварди и 
други изведени 
финансијски 
инструменти који се 
односе на климатске 
варијабле, трошкове 
превоза, стопе 
инфлације, квоте 
емитовања или друге 
службене, економске и 
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статистичке податке, а 
који се намирују у 
новцу или се могу 
намирити у новцу по 
избору једне од 
уговорних страна из 
разлога који нису у 
вези са неизвршењем 
обавеза или раскидом 
уговора, као и други 
изведени финансијски 
инструменти који се 
односе на имовину, 
права, обавезе, индексе 
и мере који нису 
наведени у овој тачки, 
а који имају одлике 
других иведених 
финансијских 
инструмената, имајући 
у виду, између осталог, 
да ли се њима тргује 
нар егулисаном 
тржишту или МТП, да 
ли се клиринг и 
салдирање врше у 
признатим 
клириншким кућама и 
да ли подлежу 
редовним позивима за 
доплату. 
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3.1 

Управни или 
правосудни органи 
матичне државе 
чланице једини су 
овлашћени да 
одлучују о 
спровођењу једне 
или више мера 
реструктурирања у 
некој кредитној 
институцији, 
укључујући и 
филијале основане у 
другим државама 
чланицама. 

  Неусклађено   

Мере 
реструктрурирања 

предвиђене су 
Предлогом закона 

о изменама и 
допунама Закона 

о банкама 

3.2 

Мере 
реструктурирања 
примењују се у 
складу са законима, 
другим прописима и 
поступцима који се 
примењују у 
матичној држави 
чланици, осим ако 
је друкчије уређено 
овом Директивом. 

Мере су у 
потпуности 
спроводиве у складу 
с правом дотичне 
државе чланице на 
целом подручју 
Заједнице без 
додатних 
формалности, а 
односе се такође на 
треће стране у 

  Неусклађено   

Мере 
реструктрурирања 

предвиђене су 
Предлогом закона 

о изменама и 
допунама Закона 

о банкама 
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другим државама 
чланицама, чак и 
када прописи 
државе чланице 
домаћина, који се на 
њих примјењују, не 
предвиђају такве 
мере, или је њихово 
спровођење 
подложно условима 
који нису испуњени. 

Мере 
реструктурирања 
производе дејство 
на целом подручју 
Заједнице кад и у 
држави чланици у 
којој су донесене. 

4 

Управни или 
правосудни органи 
матичне државе 
чланице без 
одлагања било 
којим 
расположивим 
средством 
обавештавају 
надлежне органе 
државе чланице 
домаћина о својој 
одлуци да донесу 
неку меру 
реструктурирања, 
као и о практичним 
дејствима које таква 
мера може имати, 
ако је могуће пре 

  Неусклађено   

Мере 
реструктрурирања 

предвиђене су 
Предлогом закона 

о изменама и 
допунама Закона 

о банкама 
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њеног доношења 
или непосредно 
након тога. 
Информације 
саопштавају 
надлежни органи 
матичне државе 
чланице. 

 

5 

Када управни или 
правосудни органи 
државе чланице 
домаћина оцене да 
је на њиховом 
државном подручју 
потребно спровести 
једну или више мера 
реструктурирања, о 
томе обавештавају 
надлежне органе 
матичне државе 
чланице. 
Информације 
саопштавају 
надлежни органи 
државе чланице 
домаћина. 

  Неусклађено   

Мере 
реструктрурирања 

предвиђене су 
Предлогом закона 

о изменама и 
допунама Закона 

о банкама 

6.1 

Када је вероватно да 
ће спровођење мера 
реструктурирања о 
којима је донета 
одлука у складу с 
чланом 3. ставовима 
1. и 2. утицати на 
права трећих страна 
у држави чланици 
домаћину и када је 

  Неусклађено   

Мере 
реструктрурирања 

предвиђене су 
Предлогом закона 

о изменама и 
допунама Закона 

о банкама 
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могуће у матичној 
држави чланици 
уложити жалбу 
против одлуке којом 
се мера налаже, 
управни или 
правосудни органи 
матичне државе 
чланице или 
управник или било 
које лице 
овлашћено да то 
учини у матичној 
држави чланици 
објављује извод из 
одлуке 
у Службеном листу 
Европских 
заједница, као и у 
два национална 
листа у свакој од 
земаља чланица 
домаћина, посебно 
како би се 
омогућило 
правовремено 
остварење права на 
жалбу. 

6.2 

Извод из одлуке 
предвиђен ставом 1. 
доставља се првом 
приликом 
најпримеренијим 
путем Канцеларији 
за службене 
публикације 
Европских 
заједница, као и у 

  Неусклађено    
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два национална 
листа у свакој од 
земаља чланица 
домаћина. 

6.3 

Канцеларија за 
службене 
публикације 
Европских 
заједница објављује 
извод најкасније у 
року од дванаест 
дана од његовог 
отпремања. 

  Неусклађено    

6.4 

У изводу из одлуке 
који се објављује на 
службеном језику 
или језицима 
дотичних држава 
чланица посебно се 
одређују намена и 
правна основа 
донете одлуке, 
затим рокови за 
подношење жалбе, а 
посебно је потребно 
јасно и разумљиво 
навести датуме 
истека рокова, као 
пуну адресу органа 
или суда надлежних 
за разматрање 
жалбе. 

  Неусклађено    
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6.5 

Мере 
реструктурирања 
примењују се без 
обзира на мере 
прописане 
ставовима од 1. до 
3., те у целости 
производе дејство у 
односу на 
повериоце, осим ако 
управни или 
правосудни органи 
матичне државе 
чланице или право 
те државе које 
уређује такве мере 
предвиђа друкчије. 

  Неусклађено   

Мере 
реструктрурирања 

предвиђене су 
Предлогом закона 

о изменама и 
допунама Закона 

о банкама 

7.1 

У случају да 
законодавство 
матичне државе 
чланице захтева 
пријаву 
потраживања с 
циљем признавања 
или ако предвиђа 
обавезно 
обавештавање о 
мери повериоцима 
који живе, бораве 
или имају седиште у 
тој држави, управни 
или правосудни 
органи матичне 
државе чланице или 
управник такође 
обавештавају 
познате повериоце 
који живе, бораве 

 
0.3. 
111. 
Ставови 1 и 5 

Повериоци подносе 
пријаве потраживања 
писмено стечајном 
суду. (...) 
 
Пријаве се могу 
поднети по истеку рока 
одређеног решењем 
стечајног судије, али 
најкасније у року од 
120 дана од дана 
објављивања огласа у 
„Службеном гласнику 
Републике Србије“, а 
све пријаве поднете по 
истеку рока од 120 дана 
биће одбачене као 
неблаговремене. 

Делимично 
усклађено 

Законодавство РС не 
прави разлику између 
домаћих и иностраних 
поверилаца. Одредбе 

Закона о стечају којима 
се уређује пријављивање 
потраживања односе се 

подједнако на све 
повериоце, независно од 
места боравка. С друге 

стране, не постоји 
законска обавеза да се 

оглас објави у земљама 
чланицама ЕУ. 
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или имају седиште у 
другим државама 
чланицама, у складу 
с поступцима 
утврђеним у члану 
14. и члану 17. став 
1. 

7.2 

Када законодавство 
матичне државе 
чланице предвиђа 
право поверилаца 
који живе, бораве 
или имају седиште у 
тој држави на 
пријаву 
потраживања или 
право да предоче 
примедбе у вези са 
својим 
потраживањем, 
повериоци који 
живе, бораве или 
имају седиште у 
другим државама 
чланицама такође 
имају исто право у 
складу с 
поступцима 
утврђеним у члану 
16. и члану 17. став 
2. 

 
0.3. 
113, ст. 5 

Стечајни управник је 
дужан да изврши личну 
доставу обавештења 
оним повериоцима чија 
су потраживања 
оспорена. На захтев 
повериоца чије је 
потраживање оспорено, 
стечајни управник је 
дужан да заједно са 
повериоцем прегледа 
поново његову пријаву 
са додатним доказима и 
да после тога одлучи 
коначно да ли ће 
признати или оспорити 
потраживање. 

Усклађено 

Законодавство РС не 
прави разлику између 
домаћих и иностраних 
поверилаца. Одредбе 

Закона о стечају којима 
се уређује поступак 

утврђивања 
потраживања и листе 

потраживања односе се 
подједнако на све 

повериоце, независно од 
места боравка. 
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8.1 

Управни или 
правосудни органи 
државе чланице 
домаћина филијале 
неке кредитне 
институције која 
има седиште изван 
Заједнице без 
одлагања, било 
којим 
расположивим 
средством, 
обавештавају 
надлежне органе 
других држава 
чланица домаћина у 
којима је 
институција 
основала филијале 
које су налазе на 
попису из члана 11. 
Директиве 
2000/12/ЕЗ, који се 
сваке године 
објављује 
у Службеном листу 
Европских 
Заједница, о својој 
одлуци о доношењу 
сваке мере 
реструктурирања, 
укључујући и 
практична дејства 
која може имати та 
мера, ако је могуће 
пре њеног 
доношења, или у 
супротном, одмах 

  Неусклађено   

Одговарајућа 
одредба 

предвиђена је 
Предлогом закона 

о изменама и 
допунама Закона 

о банкама 
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након тога. 
Информације 
саопштавају 
надлежни органи 
државе чланице 
домаћина чији 
управни или 
правосудни органи 
одлучују о мери. 

8.2 

Управни или 
правосудни органи 
наведени у ставу 1. 
настоје да 
координишу своје 
активности. 

  Неусклађено   

Одговарајућа 
одредба 

предвиђена је 
Предлогом закона 

о изменама и 
допунама Закона 

о банкама 

9.1 

Управни или 
правосудни органи 
матичне државе 
чланице надлежни 
за ликвидацију 
једини су 
овлашћени да 
одлучују о 
покретању поступка 
ликвидације који се 
односи на кредитне 
институције, 
укључујући и 
филијале основане у 
другим државама 
чланицама. 

 

 

01. 
2, 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поступак стечаја над 
банком покреће се 
решењем н адлежног 
суда о покретању 
стечајног  поступка  
над  банком,  донетог  
на  основу  решења  
Народне  банке  Србије  
о испуњености услова 
за покретање стечајног 
поступка над банком. 
(...) 
Поступак стечаја над 
банком и друштвом за 
осигурање спроводи се 
и на предлог 
ликвидационог 
управника кад утврди 
да имовина 
ликвидационог 

Делимично 
усклађено 

С обзиром на то да РС 
није чланица ЕУ, оваква 
одредба није предвиђена 

у домаћем 
законодавству. С друге 
стране, постоје одредбе 

којима се уређују 
овлашћења управних 

или правосудних органа 
за покретање 

стечајног/ликвидационог 
поступка, односно 
примена одредби о 

међународном стечају  
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Одлука о покретању 
поступка 
ликвидације коју су 
донели управни или 
правосудни органи 
матичне државе 
чланице признаје се, 
без додатних 
формалности, на 
државном подручју 
свих других држава 
чланица и у њима 
производи дејства у 
исто време као и у 
држави чланици у 
којој је поступак 
покренут. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.3. 
174, ставови 1 
и 4 

дужника није довољна 
да подмири сва 
потраживања 
поверилаца.  
 
Поступак   ликвидације  
над   банком  покреће  
се  решењем  
надлежног   суда   о 
покретању поступка 
ликвидације над 
банком, донетог на 
основу решења 
Народне банке 
Србије о испуњености 
услова за покретање 
поступка ликвидације 
над банком. 
 
 
Одредбе о 
међународном стечају 
примењују се ако: 1) 
страни суд или други 
страни орган који 
спроводи контролу или 
надзор над имовином 
или пословањем 
дужника или страни 
представник затражи 
помоћ у вези са 
страним поступком; 2) 
суд или стечајни 
управник затражи 
помоћ у страној држави 
у вези са стечајним 
поступком који се у 
Републици Србији води 
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у складу са овим 
законом; 3) се страни 
поступак води 
истовремено са 
стечајним поступком 
који се у Републици 
Србији води у складу 
са овим законом. 
 
Страни представник у 
смислу става 1. овог 
члана јесте лице или 
орган, укључујући и 
оне који су привремено 
именовани, који су у 
страном поступку 
овлашћени да воде 
реорганизацију, 
банкротство или 
ликвидацију над 
имовином или 
пословима дужника 
или да предузимају 
радње као представник 
страног поступка. 

9.2 

Управни или 
правосудни органи 
матичне државе 
чланице без 
одлагања, било 
којим 
расположивим 
средством, 
обавештавају 
надлежне органе 
државе чланице 
домаћина о својој 
одлуци о покретању 

  Неусклађено    
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поступка 
ликвидације, као и о 
практичним 
дејствима које такав 
поступак може 
имати, ако је могуће 
пре његовог 
покретања, а ако то 
није могуће, 
непосредно након 
покретања. 
Информације 
саопштавају 
надлежни органи 
матичне државе 
чланице. 

10.1 

Кредитна 
институција 
ликвидира се у 
складу с правом, 
прописима и 
поступком 
меродавним у њеној 
матичној држави 
чланици, ако ова 
Директива не 
предвиђа друкчије. 

0.3. 
175 

На стечајни поступак и 
његова дејства 
примењује се право 
државе у којој је 
стечајни поступак 
покренут, ако овим 
законом није другачије 
уређено.  

Делимично 
усклађено 

Србија није члан ЕУ те 
одредбе Директиве ЕУ 

нису обухваћене нашим 
законом 

  

10.2 

Право матичне 
државе чланице 
посебно одређује: 

(а)добра која 
подлежу 
управљању и 
начин поступања 
с добрима која је 
кредитна 
институција 

 
 
 
 
0.3, 105, 
ставови 1 и 3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Отварањем стечајног 
поступка стечајни 
управник преузима у 
државину целокупну 
имовину која улази у 
стечајну масу и њоме 
управља. 

Делимично 
усклађено 

Све наведене одредбе су 
инкорпориране у Закон о 
стечају и Предлог закона 
о стечају и ликвидацији 

банака и друштава за 
осигурање с изузетком 

тачке (и). 
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стекла након 
покретања 
ликвидационог 
поступка; 

 

 

 
(б)овлашћења 

кредитне 
институције, 
односно 
ликвидатора; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ц)услове под 

којима је могуће 
затражити 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.3, 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.3, 82, ст. 1-3 
 
 
 

Ако се у имовини 
стечајног дужника нађу 
готов новац, хартије од 
вредности или 
драгоцености, стечајни 
управник одређује 
начин њиховог чувања 
или улагања уз 
сагласност одбора 
поверилаца. 
 
Стечајни управник 
води послове и заступа 
стечајног дужника, 
осим ако је овим 
законом другачије 
одређено.  
Стечајни управник, као 
и лица која обављају 
послове стечајног 
управника у име 
организације која је 
посебним законом 
одређена да обавља 
послове стечајног 
управника, имају 
статус службеног лица 
у смислу одредаба 
Кривичног законика 
којима се регулише 
положај службеног 
лица. 
 
 
Ако је поверилац пре 
подношења предлога за 
покретање стечајног 
поступка стекао право 
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пребијање; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

на пребијање свог 
потраживања према 
стечајном дужнику са 
потраживањем 
стечајног дужника 
према њему, отварањем 
стечајног поступка не 
губи се право на 
пребијање. 
Поверилац је дужан да 
до истека рока за 
пријаву потраживања 
суду достави пријаву 
на целокупан износ 
потраживања и изјаву о 
пребијању. У 
супротном, поверилац 
губи право на 
пребијање.  
Изузетно, у случају 
права и обавеза из 
једног или више 
финансијских уговора 
у којима је једна од 
страна стечајни 
дужник, а који су 
закључени на основу 
оквирног уговора 
између истих страна и 
то у периоду пре 
подношења предлога за 
покретање стечајног 
поступка, право на 
пребијање (нетирање) 
ће постојати 
искључиво у погледу 
таквих међусобних 
права и обавеза и ако је 
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(д)дејства поступка 

ликвидације на 
важеће уговоре у 
којима је 
кредитна 
институција 
једна од 
уговорних 
страна; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.3, 77, ст. 1 
 
 
 
 
 
 
0.3, 94, ст. 1-2 
 

поверилац у складу са 
таквим оквирним 
уговором право на 
пребијање (нетирање) 
стекао после 
подношења предлога за 
покретање стечајног 
поступка, али 
најкасније у тренутку 
отварања стечајног 
поступка, аутоматски 
или путем достављања 
обавештења о томе 
стечајном дужнику које 
мора бити уручено 
стечајном дужнику 
најкасније у року од 
три дана од дана 
отварања стечајног 
поступка, и то по 
основу постјања 
стечајног разлога, 
подношења предлога за 
покретање стечајног 
поступка или отварања 
стечајног поступка  
 
 
Отварање стечајног 
поступка је разлог за 
отказ уговора о раду 
који је стечајни дужник 
закључио са 
запосленима. 
 
Ако стечајни дужник и 
његов сауговарач до 
отварања стечајног 
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(е)дејства поступка 

ликвидације на 
поступке које су 
покренули 
поједини 
повериоци, с 
изузетком 
поступака у току 
како предвиђа 
члан 32.; 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03, 88-92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

поступка нису у 
целости или делимично 
извршили 
двостранотеретни 
уговор који су 
закључили, стечајни 
управник може, уместо 
стечајног дужника, 
испунити уговор и 
тражити испуњење од 
друге стране. 
Ако стечајни управник 
одбије испуњење, 
сауговарач стечајног 
дужника може 
остварити своје 
потраживање као 
стечајни поверилац. 
 
 
У тренутку наступања 
правних последица 
отварања поступка 
стечаја прекидају се 
сви судски поступци у 
односу на стечајног 
дужника, као и на 
његову имовину, сви 
управни поступци 
покренути на захтев 
стечајног дужника, као 
и управни и порески 
поступци који за 
предмет имају 
утврђивање новчане 
обавезе стечајног 
дужника. (...) 
Управни и порески 
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псотупак који за 
предмет има 
утврђивање новчане 
обавезе стечајног 
дужника не наставља 
се, а одговарајући 
орган дужан је да 
поднесе пријаву 
потраживања у складу 
с овим законом.  
Парнични поступак у 
којем је стечајни 
дужник тужени 
наставља се ако је: 1) 
тужилац као стечајни 
или разлучни 
поверилац поднео 
благовремену и уредну 
пријаву потраживања; 
2) на испитном 
рочишту стечајни 
управник оспорио 
пријаву потраживања; 
3) тужилац као 
стечајни или разлучни 
поверилац закључком 
стечајног судије упућен 
на наставак прекинутог 
парничног поступка 
ради утврђивања 
оспореног 
потраживања; 4) 
тужилац као стечајни 
или разлучни 
поверилац предложио 
наставак прекинутог 
поступка у року од 
остам дана од дана 



123 
 

123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пријема закључка 
стечајног судије из 
тачке 3) овог члана. 
Ако нису испуњени сви 
услови из члана 90. 
овог закона парнични 
суд решењем одбацује 
предлог за наставак 
прекинутог поступка. 
Ако су испуњени сви 
услови из члана 90. 
овог закона парнични 
суд решењем против 
кога није дозвољена 
посебна жалба одређује 
наставак поступка.  
Ако се прекинути 
парнични поступак 
водио пред судом 
опште надлежности, тај 
суд се, уколико настави 
прекинути поступак, 
решењем оглашава 
стварно и месно 
ненадлежним и 
предмет уступа суду 
који спроводи стечајни 
поступак над туженим. 
Ако се прекинути 
парнични поступак 
водио пред 
трговинском судом код 
кога се не води 
стечајни поступак над 
туженим, тај суд се, 
уколико настави 
поступак, решењем 
оглашава месно 
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(ф)потраживања 

која се 
пријављују 
кредитној 
институцији, те 
поступање с 
потраживањима 
након покретања 
ликвидационог 
поступка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
03, чл. 112. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ненадлежним и 
предмет уступа суду 
који води стечајни 
поступак над туженим. 
(...) 
 
 
Излучни поверилац 
подноси захтев да му 
се из стечаја излучи 
ствар која не улази у 
стечајну масу. 
Стечајни управник је 
дужан да у року од 20 
дана од дана пријема 
захтева обавести 
повериоца да ли 
прихвата захтев за 
излучење или одбија 
такав захтев повериоца, 
као и да прецизира рок 
у ком ће омогућити 
повраћај ствари 
излучном повериоцу 
(...) 
Ако стечајни управник 
одбије да излучи ствар 
из стечајне масе, 
против те одлуке 
поверилац има право 
на примедбу стечајном 
судији у року од пет 
дана од пријема 
обавештења од 
стечајног управника. 
Ако стечајни судија 
оспори право на 
излучење ствари, 
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(г)правила која 

уређују пријаву, 
утврђивање и 
прихватање 
потраживања; 

 

 

 

 

 

 
(х)правила која 

уређују деобу 
прихода од 
уновчења 
имовине, 
исплатне редове 
и права 
поверилаца који 
су добили 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03, чл. 111-
118. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01, чл. 19-20 
 
 
 

поверилац своје право 
може остваривати у 
другим судским 
поступцима.  
Ако излучни поверилац 
не поднесе захтев за 
излучење до момента 
продаје имовине која је 
предмет захтева, 
излучни поверилац 
своја права може 
остваривати само у 
другим поступцима, у 
складу са законом.  
 
Поглавље 7. 
Пријављивање 
потраживања. Називи 
чланова: Пријављивање 
потраживања (111), 
Излучно потраживање 
(112), Поступак 
утврђивања 
потраживања и листа 
потраживања (113), 
Испитно рочиште 
(114), Медијација (115), 
Утврђена потраживања 
(116), Оспорена 
потраживања (117), 
Поступак о оспореном 
потраживању (118). 
 
Стечајни дужник на 
терет стечајне масе, 
као трошкове 
поступка, а пре 
намирења стечајних 
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деломичну 
исплату након 
покретања 
поступка 
несолвентности 
на темељу 
стварног права 
или пребијањем; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

поверилаца, исплаћује: 
1) неисплаћене нето 
зараде запослених у 
висини минималних 
зарада за последњих 
годину дана пре 
отварања стечајног 
поступка; 2) 
неисплаћене 
доприносе за 
пензијско и 
инвалидско осигурање 
запослених за 
последње две године 
пре отварања 
стечајног поступка; 
3) месечне зараде лица 
у радном односу код 
стечајног дужника; 
4) трошкове који 
терете имовину 
стечајног дужника и 
трошкове уновчења те 
имовине; 5) трошкове 
стечајног поступка;6) 
друге трошкове и 
обавезе настале после 
отварања стечајног 
поступка. 
На терет стечајне масе 
стечајног дужника, 
као трошак поступка, 
пре главне деобе, 
исплаћује се и 
потраживање 
Агенције по основу 
осигураног износа 
депозита, односно 
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осигураног износа 
потраживања у смислу 
закона којим се 
уређује заштита 
инвеститора, заједно с 
трошковима које 
Агенција има у 
поступку исплате тих 
износа. 
Трошкове из ст. 1. и 2. 
овог члана стечајни 
дужник исплаћује 
месечно, у складу са 
динамиком  прилива  
средстава,  водећи  
рачуна  да  се  не  
угрози  обављање  
послова  у поступку 
стечаја. 
Министар   надлежан   
за   послове   финансија   
прописује   основе   и   
мерила   за одређивање 
награде за рад и 
накнаде стварних 
трошкова Агенције за 
обављање послова из 
овог закона. 
 
Потраживања  
поверилаца  банке  у 
стечају  утврђују  се  на  
испитном  рочишту и 
исплаћују по следећим 
редовима приоритета 
(исплатни редови): 
1)потраживања 
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поверилаца по основу 
депозита осигураних у 
смислу закона којим 
се  уређује осигурање 
депозита, преосталих 
након исплате 
осигураног износа, 
односно потраживања  
поверилаца  по  
основу осигураних  
износа  потраживања  
у  смислу  закона 
којим се уређује 
заштита инвеститора 
преосталих након 
исплате осигураног 
износа потраживања, 
као и потраживања 
настала по основу 
коришћења средстава 
у поступку 
реструктурирања 
банке; 2) потраживања 
по основу јавних 
прихода доспела у 
последња три месеца 
пре отварања 
стечајног поступка, 
осим доприноса за 
пензијско и 
инвалидско осигурање 
запослених; 
3) потраживања 
Народне банке Србије, 
укључујући и 
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(и)услове за 

закључивање 
поступка 
несолвентности, 
посебно 
нагодбом, те 
дејства таквог 
закључивања 
поступка; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03, чл. 148 
 
 
 
 

потраживања по 
основу кредита 
одобрених банци која 
нису намирена у 
потпуности због 
разлике у вредности 
средстава обезбеђења; 
4) потраживања по 
основу депозита 
великих правних лица 
у смислу закона којим 
се уређује  
рачуноводство  и  
ревизија,  осим  
депозита  великих  
правних  лица  
повезаних  с банком и 
депозита који гласе на 
шифру и доносиоца; 
5) потраживања других 
поверилаца, осим 
поверилаца из тач. 6) и 
7) овог члана; 
6) потраживања 
поверилаца по основу 
субординираних 
обавеза банке; 
7) потраживања 
поверилаца који су 
акционари банке. 
 
 
Стечајни судија доноси 
решење о закључењу 
стечајног поступка на 
завршном рочишту.  
Ако је уновчена сва 
имовина стечајног 
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(ј)права поверилаца 

након 
закључивања 
поступка 
ликвидације; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(к)ко сноси 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03, чл. 147, 
149. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дужника, а постоје 
парнице које су у току, 
стечајни судија на 
предлог стечајног 
управника може донети 
решење о закључењу 
стечајног поступка. (...) 
 
 
 
У случају да се у 
поступку деобе, пре 
завршне деобе или у 
завршној деоби, могу у 
пуном износу намирити 
потраживања стечајних 
поверилаца, стечајни 
управник је дужан да 
преостали вишак 
деобне масе расподели 
имаоцима удела или 
акција у привредном 
друштву, у складу са 
правилима поступка 
ликвидације (...) 
 
Ако се након 
закључења стечајног 
поступка пронађе 
имовина која улази у 
стечајну масу, стечајни 
судија на предлог 
стечајног упранвика 
или другог 
заинтересованог лица 
спроводи поступак 
накнадне деобе 
уновчењем и 
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трошкове и 
издатке настале 
током поступка 
ликвидације; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
01, чл. 19 
 
03, чл. 34 
(накнада 
трошкова 
стечајног 
управника), 
чл. 42 
(накнада 
трошкова 
председника 
и чланова 
одбора 
поверилаца), 
чл. 59 
(накнада 
трошкова 
обавештавања 
поверилаца о 
отварању 
стечајног 
поступка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

расподелом средстава 
остварених продајом 
имовине.(...) 
 
 
 
Стечајни дужник на 
терет стечајне масе, 
као трошкове 
поступка, а пре 
намирења стечајних 
поверилаца, исплаћује: 
1) неисплаћене нето 
зараде запослених у 
висини минималних 
зарада за последњих 
годину дана пре 
отварања стечајног 
поступка; 2) 
неисплаћене 
доприносе за 
пензијско и 
инвалидско осигурање 
запослених за 
последње две године 
пре отварања 
стечајног поступка; 3) 
месечне зараде лица у 
радном односу код 
стечајног дужника; 4) 
трошкове који терете 
имовину стечајног 
дужника и трошкове 
уновчења те имовине; 
5) трошкове стечајног 
поступка; 6) друге 
трошкове и обавезе 
настале после отварања 



132 
 

132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(л)правила која се 

односе на 
ништавост, 
побијање или 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

стечајног поступка. 
На терет стечајне масе 
стечајног дужника, 
као трошак поступка, 
пре главне деобе, 
исплаћује се и 
потраживање 
Агенције по основу 
осигураног износа 
депозита, односно 
осигураног износа 
потраживања у смислу 
закона којим се 
уређује заштита 
инвеститора, заједно с 
трошковима које 
Агенција има у 
поступку исплате тих 
износа. 
Трошкове из ст. 1. и 2. 
овог члана стечајни 
дужник исплаћује 
месечно, у складу са 
динамиком  прилива  
средстава,  водећи  
рачуна  да  се  не  
угрози  обављање  
послова  у поступку 
стечаја. 
Министар   надлежан   
за   послове   финансија   
прописује   основе   и   
мерила   за одређивање 
награде за рад и 
накнаде стварних 
трошкова Агенције за 
обављање послова из 
овог закона. 
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неизвршивост 
правних аката 
који су 
неповољни по 
повериоце 

 

 
 
01, чл. 14 
 
03, чл. 119-
130 
(поглавље 8. 
Побијање 
правних 
радњи 
стечајног 
дужника 

 
Агенција и повериоци 
имају право побијања 
правних послова и 
правних радњи 
којима је стечајни 
дужник погодовао 
повериоце у смислу 
закона којим се 
уређује стечај 
привредних друштава, 
осим правних послова 
и правних радњи које 
у вези с поступком 
реструктурирања  
банке  предузимају  
Народна  банка  
Србије  и  Агенција,  у  
складу  са законом 
којим се уређују 
банке. 
Правни послови и 
правне радње из става 
1. овог члана могу се 
побијати ако су 
извршени у року од 
шест месеци пре дана 
наступања правних 
последица покретања 
стечајног поступка, а у 
року од годину дана 
ако су ти послови 
извршени са 
повезаним лицем. 
Рокови из става 2. 
овог члана почињу од 
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дана наступања 
правних последица 
покретања 
ликвидационог 
поступка у случају да 
се стечајни поступак 
спроводи на предлог 
ликвидационог 
управника када он 
утврди да имовина 
ликвидационог 
дужника није довољна 
да подмири сва 
потраживања 
поверилаца. 
Повезана лица,  у 
смислу става 2. овог 
члана, имају значење  
утврђено законом 
којим се уређују банке 
у случају стечаја или 
ликвидације банке, 
односно значење 
утврђено законом  
којим се уређује  
осигурање  у случају  
стечаја  или  
ликвидације  друштва  
за осигурање. 
Правни послови и 
правне радње из става 
1. овог члана побијају 
се тужбом која се може 
поднети најкасније у 
року од шест месеци 
од дана наступања 
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правних последица 
покретања стечајног 
поступка. 

11.1 

Органи управљања 
кредитне 
институције се на 
најпримеренији 
начин саветују с 
надлежним телима 
матичне државе 
чланице пре 
доношења одлуке о 
добровољној 
ликвидацији. 

  Неусклађено    

11.2 

Добровољна 
ликвидација 
кредитне 
институције не 
искључује 
доношење мере 
реструктурирања 
или покретање 
ликвидационог 
поступка. 

  Неусклађено   

Статус ове 
одредбе биће 
прецизиран 
Законом о 

изменама и 
допунама Закона 

о банкама 

12.1 

Ако се о покретању 
ликвидационог 
поступка неке 
кредитне 
институције 
одлучује због 
непостојања или 
неуспеха мера 
реструктурирања, 
дозвола за рад 
издата тој 
институцији 
одузима се посебно 
поступком 

  Неусклађено   

Статус ове 
одредбе биће 
прецизиран 
Законом о 

изменама и 
допунама Закона 

о банкама 
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утврђеним у члану 
22. ставу 9. 
Директиве 
2000/12/ЕЗ. 

12.2 

Одузимање дозволе 
за рад предвиђено у 
ставу 1. не спречава 
лице или лица 
којима је поверена 
ликвидација да 
наставе с неким 
активностима 
кредитне 
институције у мери 
у којој је то нужно 
или одговара 
потребама 
ликвидације. 

Матична држава 
чланица може 
предвидети да се 
такве активности 
наставе уз 
пристанак и под 
надзором 
надлежних тела те 
државе чланице. 

 

03. 
94-100  
 
(Последице 
отварања 
стечајног 
поступка на 
правне 
послове) 

Чл. 94 (Право на избор 
у случају 
двостранотеретног 
уговора), чл. 95 
(Финансијски лизинг), 
чл. 96 (Фиксни 
послови), чл. 97 
(Примена правила на 
друге послове са 
уговореним роком), чл. 
98 (Налози и понуде), 
чл. 99 (Закуп), чл. 100 
(Роба у превозу) 

 

 

 

 

 

 

Потпуно 
усклађено 
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13. 

Ликвидатори или 
било који управни 
или правосудни 
органи чине јавном 
одлуку о покретању 
ликвидационог 
поступка 
објављивањем 
извода из одлуке о 
ликвидацији 
у Службеном листу 
Европских 
заједница и у 
најмање два 
национална листа у 
свакој од држава 
чланица домаћина. 

  Неусклађено 

Управни и правосудни 
органи у стечајном 

поступку нису у 
законској обавези да 
објављују одлуке у 
Службеном листу 

Европских заједница и у 
листовима с 

националном 
покривеношћу у 

земљама домаћинима с 
обзиром на то да Србија 

није чланица ЕУ.  

  

14.1 

По покретању 
поступка 
ликвидације, 
управни или 
правосудни органи 
матичне државе 
чланице или 
ликвидатор без 
одлагања 
појединачно 
обавештавају 
познате повериоце 
који живе, бораве 
или имају седиште у 
некој другој држави 
чланици, осим у 
случајевима када 
право матичне 
државе чланице не 
захтева пријаву 
потраживања с 

  Неусклађено    



138 
 

138 
 

циљем његовог 
признавања. 

14.2 

Та информација 
дата отпремањем 
обавештења 
посебно садржи 
информације о 
роковима и 
санкцијама 
утврђеним у вези с 
тим роковима, о 
органима 
овлашћеним да 
одлучују о 
основаности 
потраживања или 
примедби везаних 
уз потраживања, те 
о другим утврђеним 
мерама. Такво 
обавештење такође 
наводи да ли 
повериоци, чија су 
потраживања 
повлашћена или 
осигурана стварним 
правом, подносе 
пријаву 
потраживања. 

  Неусклађено    
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15. 

Ако је нека обавеза 
испуњена у корист 
кредитне 
институције која 
није правно лице и 
која је предмет 
поступка 
ликвидације 
покренутог у другој 
држави чланици, а 
требало је да буде 
испуњена у корист 
ликвидатора у том 
поступку, сматра се 
да је лице која 
испуњава обавезу 
извршило ту 
обавезу ако није 
знала за покретање 
поступка. Ако је 
таква обавеза 
испуњена пре објаве 
предвиђене чланом 
13., у недостатку 
доказа о супротном, 
претпоставља се да 
лице која испуњава 
обавезу није било 
упознато с 
покретањем 
ликвидационог 
поступка; ако је 
обавеза испуњена 
након објаве 
предвиђене чланом 
13., у недостатку 
доказа о супротном, 
претпоставља се да 

  Неусклађено    
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је особа која 
испуњава обавезу 
била упозната с 
покретањем 
поступка. 

16.1 

Сваки поверилац 
који живи, борави 
или има седиште у 
некој од држава 
чланица која није 
матична држава 
чланица, 
укључујући и 
органе јавне власти 
држава чланица, 
има право да 
пријави 
потраживање или 
поднесе примедбе 
које се тичу 
потраживања у 
писаном облику. 

03. 
111. 

Повериоци подносе 
пријаве потраживања 
писмено стечајном 
суду. (...) Повериоци 
који имају 
потраживања у страној 
валути пријављују их у 
валути потраживања. 
(...) Пријаве се могу 
поднети по истеку рока 
одређеног решењем 
стечајног судије, али 
најкасније у року од 
120 дана од дана 
објављивања огласа у 
„Службеном гласнику 
Републике Србије“, а 
све пријаве поднете по 
истеку рока од 120 дана 
биће одбачене као 
неблаговремене.  

Потпуно 
усклађено 

Законодавство РС не 
прави разлику између 
домаћих и иностраних 
поверилаца. Одредбе 

Закона о стечају којима 
се уређује поступак 

утврђивања 
потраживања и листе 

потраживања односе се 
подједнако на све 

повериоце, независно од 
места боравка. 
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16.2 

С потраживањима 
свих поверилаца, 
који који живе, 
бораве или имају 
седиште у некој од 
држава чланица која 
није матична 
држава чланица, 
поступа се на исти 
начин и сврставају 
се у исти исплатни 
ред као и истородна 
потраживања која 
пријављују 
повериоци који 
живе, трајно бораве 
или имају седиште у 
матичној држави 
чланици. 

01. 
20. 

Потраживања  
поверилаца  банке  у 
стечају  утврђују  се  на  
испитном  рочишту и 
исплаћују по следећим 
редовима приоритета 
(исплатни редови): 
1)потраживања 
поверилаца по основу 
депозита осигураних у 
смислу закона којим се  
уређује осигурање 
депозита, преосталих 
након исплате 
осигураног износа, 
односно потраживања  
поверилаца  по  основу 
осигураних  износа  
потраживања  у  
смислу  закона којим се 
уређује заштита 
инвеститора 
преосталих након 
исплате осигураног 
износа потраживања, 
као и потраживања 
настала по основу 
коришћења средстава у 
поступку 
реструктурирања 
банке; 2) потраживања 
по основу јавних 
прихода доспела у 
последња три месеца 
пре отварања стечајног 
поступка, осим 

Потпуно 
усклађено 

Законодавство РС не 
прави разлику између 
домаћих и иностраних 
поверилаца. Одредбе 

Закона о стечају којима 
се уређује поступак 

утврђивања 
потраживања и листе 

потраживања односе се 
подједнако на све 

повериоце, независно од 
места боравка. 
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доприноса за пензијско 
и инвалидско 
осигурање запослених; 
3) потраживања 
Народне банке Србије, 
укључујући и 
потраживања по основу 
кредита одобрених 
банци која нису 
намирена у потпуности 
због разлике у 
вредности средстава 
обезбеђења; 4) 
потраживања по основу 
депозита великих 
правних лица у смислу 
закона којим се уређује  
рачуноводство  и  
ревизија,  осим  
депозита  великих  
правних  лица  
повезаних  с банком и 
депозита који гласе на 
шифру и доносиоца; 
5) потраживања других 
поверилаца, осим 
поверилаца из тач. 6) и 
7) овог члана; 
6) потраживања 
поверилаца по основу 
субординираних 
обавеза банке; 
7) потраживања 
поверилаца који су 
акционари банке. 
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16.3 

Осим у случајевима 
у којима право 
матичне државе 
чланице предвиђа 
подношење 
примедаба у вези с 
потраживањима, 
поверилац доставља 
преписе пратећих 
докумената, ако 
постоје, и наводи 
природу 
потраживања, датум 
када је оно настало 
и његов износ, те 
позива ли се на 
право првенства, на 
стварно правно 
обезбеђење или на 
придржај права 
власништва с 
обзиром на 
потраживање и која 
је имовина 
покривена његовим 
средством 
обезбеђења 

03. 
111, ст. 1 

Повериоци подносе 
пријаве потраживања 
писмено стечајном 
суду. У пријави се 
нарочито мора 
назначити: 1) назив, 
односно име и седиште 
односно пребивалиште 
повериоца са контакт 
адресом; 2) матични 
број правног лица, 
односно јединствени 
матични број грађана 
за физичка лица; 3) 
број пословног или 
текућег рачуна; 4) 
правни основ 
потраживања; 5) износ 
потраживања и то 
посебно износ главног 
потраживања са 
обрачуном камате; 6) 
ствар на којој је 
поверилац стекао 
разлучно право 
уколико се ради о 
обезбеђеном 
потраживању и износ 
његовог потраживања 
који није обезбеђен, 
ако његово 
потраживање није у 
целини обезбеђено; 7) 
одређени захтев 
повериоца, сходно 
одредбама о садржини 
тужбе заккона којим се 
уређује парнични 

Потпуно 
усклађено    
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поступак. 

17.1 

Информације 
предвиђене 
члановима 13. и 14. 
пружају се на 
службеном језику 
или на једном од 
службених језика 
матичне државе 
чланице. У ту се 
сврху користи 
образац у чијем 
заглављу на свим 
службеним језицима 
Европске уније 
стоји наслов: 
„Позив за 
достављање пријаве 
потраживања. 
Рокови којих се 
треба придржавати” 
или ако право 
матичне државе 
чланице предвиђа 
подношење 
примедаба у вези с 
потраживањима, 
наслов: „Позив за 
подношење 
примедаба у вези с 

  Неусклађено    
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потраживањем. 
Рокови којих се 
треба 
придржавати”. 

17.2 

Сваки поверилац 
који живи, трајно 
борави или има 
седиште у некој од 
држава чланица која 
није матична 
држава чланица 
може пријавити 
потраживање или 
поднети примедбе у 
вези са својим 
потраживањем на 
службеном језику 
или на једном од 
службених језика те 
друге државе 
чланице. У том 
случају, међутим, 
пријава 
потраживања коју 
подноси или 
примедбе које 
подноси у вези са 
својим 
потраживањем 
морају имати 
заглавље у виду 
наслова: „Пријава 
потраживања” или 
„Подношење 
примедаба у вези с 
потраживањем”, на 
службеном језику 
или на једном од 

  Неусклађено    
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службених језика 
матичне државе 
чланице. Уз то се од 
поверилаца може 
затражити да 
пријављено 
потраживање или 
поднете примедбе у 
вези с 
потраживањима 
доставе и у преводу 
на тај језик. 

18. 

Ликвидатори 
редовно и на 
одговарајући начин 
обавештавају 
повериоце, посебно 
о току поступка 
ликвидације. 

01.  
16. ст.5 
 
 
 
 
 
 
 
03. 
29. ст. 1-2 

Агенција је дужна да 
извештај о стању 
стечајне масе и току 
стечајног поступка 
квартално ажурира и 
објављује на интернет 
презентацији Агенције. 
 
 
Стечајни управник 
доставља тромесечне 
писане извештаје о 
току стечајног 
поступка и о стању 
стечајне масе одбору 
поверилаца, стечајном 
судији и овлашћеној 
организацији. 
На захтев одбора 
поверилаца или 
поверилаца чија су 
укупна утврђена или 
оспорена потраживања 
већа од 20% од укупног 
износа пријављених 
потраживања стечајних 

Потпуно 
усклађено    
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поверилаца, стечајни 
управник је дужан да 
доставља и месечне и 
друге извештаје. (...) 
  

19.1 

Управни или 
правосудни органи 
државе чланице 
домаћина филијале 
кредитне 
институције са 
седиштем изван 
Заједнице, без 
одлагања било 
којим 
расположивим 
средством 
обавештавају 
надлежне органе 
других држава 
чланица домаћина у 
којима је та 
кредитна 
институција 
основала филијале, 
с пописа из члана 
11. Директиве 
2000/12/ЕЗ и који се 
сваке године 
објављује 
у Службеном листу 
Европских 
заједница, о својој 
одлуци о покретању 
поступка 
ликвидације, као и о 
практичним 
дејствима које тај 

  Неусклађено    
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поступак може 
имати, ако је могуће 
пре покретања 
поступка, а ако није, 
одмах након 
покретања. 
Информације дају 
надлежни органи 
прве горепоменуте 
државе чланице 
домаћина. 

19.2 

Управни или 
правосудни органи 
који одлуче да 
покрену поступак 
ликвидације неке 
филијале кредитне 
институције са 
седиштем ван 
Заједнице, 
обавештавају 
надлежне органе 
других држава 
чланица домаћина 
да је покренут 
поступак 
ликвидације и да је 
одузета дозвола за 
рад. 

  Неусклађено    

19.3 

Управни или 
правосудни органи 
из става 1. настоје 
да координишу 
своје активности. 

Сви ликвидатори 
исто тако настоје да 
координишу своје 

  Неусклађено    
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активности. 

 

20. 

Дејства мера 
реструктурирања 
или покретања 
поступка 
ликвидације на: 

(а)уговоре о раду и 
радне односе 
подлежу 
искључиво праву 
државе чланице 
које је 
примењиво на 
уговоре о раду; 

 
(б)уговор који даје 

право на 
коришћење или 
стицање 
непокретне 
имовине подлеже 
искључиво праву 
државе чланице 
на чијем се 
подручју налази 
непокретна 
имовина. 
Наведено право 
утврђује да ли је 
имовина 
покретна или 

 
 
 
 
 
 
 
03.  
175, ст. 3 
 
 
 
 
 
 
 
03. 
175, ст. 1-2 

 
 
 
 
 
 
 
За дејство стечајног 
поступка на уговоре о 
раду примењује се 
право које је меродавно 
за уговор о раду. 
 
 
 
На стечајни поступак и 
његова дејства 
примењује се право 
државе у којој је 
стечајни поступак 
покренут, ако овим 
законом није другачије 
уређено. 
У случају признања 
страног поступка у 
складу са овим 
законом, на излучна 
или разлучна права на 
стварима или правима 
која се налазе на 
територији Републике 
Србије примењују се 
прописи Републике 

Делимично 
усклађено 

Право држава чланица 
ЕУ у погледу третмана 

имовине стечајног 
дужника не примењује 

се аутоматски, већ 
подразумева признање 

страног поступка. 
Одредба под ц) није 

усклађена са српским 
законодавством. 

 

За дејство мера 
реструктурирања 

в. Закон о 
изменама и 

допунама Закона 
о банкама 
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непокретна; 

 
(ц)права у вези с 

непокретном 
имовином, 
бродовима или 
авионима који 
подлежу обавези 
уписа у јавни 
регистар 
подлежу 
искључиво праву 
државе чланице у 
чији су регистар 
уписани. 

 

Србије. 
 
 
 

21.1 

Доношење мера 
реструктурирања 
или покретање 
поступка 
ликвидације не 
утиче на стварна 
права поверилаца 
или трећих страна 
на материјалну или 
нематеријалну, 
покретну или 
непокретну 
имовину - како на 
тачно одређени део 
имовине, тако и на 
збир неодређених 
делова имовине који 
се с времена на 
време мењају - која 
припада кредитној 
институцији и која 
се налази на 

03. 
49-50 

Повериоци који имају 
заложно право, 
законско право 
задржавања или право 
намирења на стварима 
и правима о којима се 
воде јавне књиге или 
регистри имају право 
на првенствено 
намирење из средстава 
остварених продајом 
имовине на којој су 
стекли право. 
Повериоци из става 1. 
овог члана нису 
стечајни повериоци. 
Ако је износ њиховог 
потраживања већи од 
износа средстава 
остварених продајом 
имовине на којој су 
стекли разлучно право, 

Делимично 
усклађено 

Третман права 
поверилаца је регулисан 
дефиницијом разлучног, 

излучног и стечајног 
повериоца. С друге 

стране, поступак 
реструктурирања није 

уређен законом у време 
попуњавања ове табеле. 

С обзиром на то да 
Србија није чланица ЕУ, 
одредбе Директиве ЕУ 
које се односе на ову 

тачку се не примењују. 

 

За дејство мера 
реструктурирања 

в. Закон о 
изменама и 

допунама Закона 
о банкама 
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државном подручју 
неке друге државе 
чланице у тренутку 
доношења таквих 
мера или покретања 
таквог поступка. 

право на намирење за 
разлику у висини тих 
износа остварују као 
стечајни повериоци. 
Разлучна права стечена 
извршењем или 
обезбеђењем за 
послењих 60 дана пре 
дана отварања 
стечајног поступка 
ради принудног 
намирења или 
обезбеђења престају да 
важе и такви 
повериоци нису 
разлучни повериоци. 
На основу решења 
стечајног судије, 
надлежни орган који 
води одговарајуће јавне 
књиге, дужан је да 
изврши брисање овако 
стечених разлучних 
права. (...) 
Излучни поверилац је 
лице које, на основу 
свог стварног или 
личног права, има 
право да тражи да се 
одређена ствар издвоји 
из стечајне масе. (...) 
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21.2 

Права из става 1. 
посебно значе: 

(а)право на 
располагање 
имовином или 
давање имовине 
на располагање и 
право на наплату 
од прихода 
проистеклих из те 
имовине или 
прихода од 
продаје те 
имовине, посебно 
на темељу 
заложног права 
или хипотеке; 

(б)искључиво право 
на намирење 
потраживања, 
посебно у случају 
заложног права 
на потраживању 
или уступањем 
потраживања 
ради обезбеђења; 

(ц)право да се 
захтева повраћај 
имовине или 
успостављање 
првобитног 
стања од било 
кога ко је у 
њеном поседу 
или је користи 
против воље 
стране која на њу 

03. 
49. 
 
 
 
03. 
49-50. 
 
 
 

Повериоци који имају 
заложно право, 
законско право 
задржавања или право 
намирења на стварима 
и правима о којима се 
воде јавне књиге или 
регистри имају право 
на првенствено 
намирење из средстава 
остварених продајом 
имовине на којој су 
стекли право. 
Повериоци из става 1. 
овог члана нису 
стечајни повериоци. 
Ако је износ њиховог 
потраживања већи од 
износа средстава 
остварених продајом 
имовине на којој су 
стекли разлучно право, 
право на намирење за 
разлику у висини тих 
износа остварују као 
стечајни повериоци. 
Разлучна права стечена 
извршењем или 
обезбеђењем за 
послењих 60 дана пре 
дана отварања 
стечајног поступка 
ради принудног 
намирења или 
обезбеђења престају да 
важе и такви 
повериоци нису 
разлучни повериоци. 

Делимично 
усклађено 

Третман права 
поверилаца је регулисан 
дефиницијом разлучног, 
излучног и стечајног 
повериоца. С обзиром на 
то да Србија није 
чланица ЕУ, одредбе 
Директиве ЕУ које се 
односе на ову тачку се 
не примењују. 

  



153 
 

153 
 

има право; 
(д)стварно право на 

убирање плодова 
од неке имовине. 

 

На основу решења 
стечајног судије, 
надлежни орган који 
води одговарајуће јавне 
књиге, дужан је да 
изврши брисање овако 
стечених разлучних 
права. (...) 
Излучни поверилац је 
лице које, на основу 
свог стварног или 
личног права, има 
право да тражи да се 
одређена ствар издвоји 
из стечајне масе. (...) 

21.3 

Право уписано у 
јавни регистар и 
извршиво против 
трећих страна, по 
којем је могуће 
стећи стварно право 
у смислу става 1, 
сматра се стварним 
правом. 

02. 
49. 
 

Повериоци који имају 
заложно право, 
законско право 
задржавања или право 
намирења на стварима 
и правима о којима се 
воде јавне књиге или 
регистри имају право 
на првенствено 
намирење из средстава 
остварених продајом 
имовине на којој су 
стекли право. 
Повериоци из става 1. 
овог члана нису 
стечајни повериоци. 
Ако је износ њиховог 
потраживања већи од 
износа средстава 
остварених продајом 
имовине на којој су 
стекли разлучно право, 
право на намирење за 

Потпуно 
усклађено    
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разлику у висини тих 
износа остварују као 
стечајни повериоци. 
Разлучна права стечена 
извршењем или 
обезбеђењем за 
послењих 60 дана пре 
дана отварања 
стечајног поступка 
ради принудног 
намирења или 
обезбеђења престају да 
важе и такви 
повериоци нису 
разлучни повериоци. 
На основу решења 
стечајног судије, 
надлежни орган који 
води одговарајуће јавне 
књиге, дужан је да 
изврши брисање овако 
стечених разлучних 
права. (...) 
 

21.4 

Став 1. не 
искључује 
могућност 
покретања поступка 
за проглашење 
ништавости, 
побијања или 
неизвршивости 
утврђених у члану 
10. ставу 2. тачки л. 

01. 
14. 
 
03. 
119, 130 

Агенција и повериоци 
имају право побијања 
правних послова и 
правних радњи 
којима је стечајни 
дужник погодовао 
повериоце у смислу 
закона којим се 
уређује стечај 
привредних друштава, 
осим правних послова 
и правних радњи које 
у вези с поступком 
реструктурирања  

Потпуно 
усклађено    
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банке  предузимају  
Народна  банка  
Србије  и  Агенција,  у  
складу  са законом 
којим се уређују 
банке. 
Правни послови и 
правне радње из става 
1. овог члана могу се 
побијати ако су 
извршени у року од 
шест месеци пре дана 
наступања правних 
последица покретања 
стечајног поступка, а у 
року од годину дана 
ако су ти послови 
извршени са 
повезаним лицем. 
Рокови из става 2. 
овог члана почињу од 
дана наступања 
правних последица 
покретања 
ликвидационог 
поступка у случају да 
се стечајни поступак 
спроводи на предлог 
ликвидационог 
управника када он 
утврди да имовина 
ликвидационог 
дужника није довољна 
да подмири сва 
потраживања 
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поверилаца. 
Повезана лица,  у 
смислу става 2. овог 
члана, имају значење  
утврђено законом 
којим се уређују банке 
у случају стечаја или 
ликвидације банке, 
односно значење 
утврђено законом  
којим се уређује  
осигурање  у случају  
стечаја  или  
ликвидације  друштва  
за осигурање. 
Правни послови и 
правне радње из става 
1. овог члана побијају 
се тужбом која се може 
поднети најкасније у 
року од шест месеци 
од дана наступања 
правних последица 
покретања стечајног 
поступка. 

22.1 

Доношење мера 
реструктурирања 
или покретање 
ликвидационог 
поступка за 
кредитну 
институцију која 
купује неку 
имовину не утиче на 
права продавца 
утемељена на 
придржају права 

  Неусклађено    
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власништва, ако се 
у време доношења 
таквих мера или 
покретања таквог 
поступка та 
имовина налази на 
државном подручју 
неке од држава 
чланица која није 
држава у којој су 
поменуте мере 
донете или је 
покренут поменути 
поступак. 

22.2 

Доношење мера 
реструктурирања 
или покретање 
ликвидационог 
поступка који се 
односе на кредитну 
институцију која 
продаје неку 
имовину, након 
продаје имовине, не 
представља основу 
за раскид уговора 
или прекид продаје 
те не спречава 
купца да стекне 
власништво ако се у 
време доношења 
таквих мера или 
покретања таквог 
поступка продата 
имовина налазила 
на државном 
подручју неке од 
држава чланица која 

  Неусклађено    
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није држава у којој 
су донете те мере 
или је покренут 
такав поступак. 

22.3 

Ставови 1. и 2. не 
искључују 
могућност 
покретања поступка 
за утврђивање 
ништавости, 
побијања или 
неизвршивости 
утврђене у члану 10. 
ставу 2. тачки (л) 

01. 
14. 
 
03. 
119, 130 

Агенција и повериоци 
имају право побијања 
правних послова и 
правних радњи 
којима је стечајни 
дужник погодовао 
повериоце у смислу 
закона којим се 
уређује стечај 
привредних друштава, 
осим правних послова 
и правних радњи које 
у вези с поступком 
реструктурирања  
банке  предузимају  
Народна  банка  
Србије  и  Агенција,  у  
складу  са законом 
којим се уређују 
банке. 
Правни послови и 
правне радње из става 
1. овог члана могу се 
побијати ако су 
извршени у року од 
шест месеци пре дана 
наступања правних 
последица покретања 

Потпуно 
усклађено    
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стечајног поступка, а у 
року од годину дана 
ако су ти послови 
извршени са 
повезаним лицем. 
Рокови из става 2. 
овог члана почињу од 
дана наступања 
правних последица 
покретања 
ликвидационог 
поступка у случају да 
се стечајни поступак 
спроводи на предлог 
ликвидационог 
управника када он 
утврди да имовина 
ликвидационог 
дужника није довољна 
да подмири сва 
потраживања 
поверилаца. 
Повезана лица,  у 
смислу става 2. овог 
члана, имају значење  
утврђено законом 
којим се уређују банке 
у случају стечаја или 
ликвидације банке, 
односно значење 
утврђено законом  
којим се уређује  
осигурање  у случају  
стечаја  или  
ликвидације  друштва  
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за осигурање. 
Правни послови и 
правне радње из става 
1. овог члана побијају 
се тужбом која се може 
поднети најкасније у 
року од шест месеци 
од дана наступања 
правних последица 
покретања стечајног 
поступка. 

23.1 

Доношење мера 
реструктурирања 
или покретање 
ликвидационог 
поступка не утиче 
на право поверилаца 
да захтевају 
пребијање својих 
потраживања с 
потраживањима 
кредитне 
институције, ако је 
такво пребијање 
дозвољено правом 
које се примењује 
на потраживања 
кредитне 
институције. 

01. 
12 
 
03. 
82 

Коначност поравнања у 
платном систему или 
систему за поравнање 
финансијских 
инструмената уређује 
се посебним законом. 
 
Ако је поверилац пре 
подношења предлога 
стекао право на 
пребијање свог 
потраживања према 
стечајном дужнику с 
потраживањем 
стечајног дужника 
према њему, отварањем 
стечајног поступка не 
губи се право на 
пребијање. (...) 

Потпуно 
усклађено   

За дејство мера 
реструктурирања 

в. Закон о 
изменама и 

допунама Закона 
о банкама 

23.2 

Став 1. не 
искључује 
могућност 
покретања поступка 
за утврђивање 
ништавости, 
побијања или 
неизвршивости 

01. 
14. 
 
03. 
119, 130 

Агенција и повериоци 
имају право побијања 
правних послова и 
правних радњи 
којима је стечајни 
дужник погодовао 
повериоце у смислу 
закона којим се 

Потпуно 
усклађено    
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утврђене у члану 10. 
ставу 2. тачки (л). 

уређује стечај 
привредних друштава, 
осим правних послова 
и правних радњи које 
у вези с поступком 
реструктурирања  
банке  предузимају  
Народна  банка  
Србије  и  Агенција,  у  
складу  са законом 
којим се уређују 
банке. 
Правни послови и 
правне радње из става 
1. овог члана могу се 
побијати ако су 
извршени у року од 
шест месеци пре дана 
наступања правних 
последица покретања 
стечајног поступка, а у 
року од годину дана 
ако су ти послови 
извршени са 
повезаним лицем. 
Рокови из става 2. 
овог члана почињу од 
дана наступања 
правних последица 
покретања 
ликвидационог 
поступка у случају да 
се стечајни поступак 
спроводи на предлог 
ликвидационог 
управника када он 
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утврди да имовина 
ликвидационог 
дужника није довољна 
да подмири сва 
потраживања 
поверилаца. 
Повезана лица,  у 
смислу става 2. овог 
члана, имају значење  
утврђено законом 
којим се уређују банке 
у случају стечаја или 
ликвидације банке, 
односно значење 
утврђено законом  
којим се уређује  
осигурање  у случају  
стечаја  или  
ликвидације  друштва  
за осигурање. 
Правни послови и 
правне радње из става 
1. овог члана побијају 
се тужбом која се може 
поднети најкасније у 
року од шест месеци 
од дана наступања 
правних последица 
покретања стечајног 
поступка. 
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24. 

Извршавање 
власничких или 
других права у 
инструментима, 
чије постојање или 
пренос подразумева 
упис у неки 
регистар, рачун или 
у централни 
депозитарни систем 
који се воде или се 
налазе у некој 
држави чланици 
подлеже праву 
државе чланице у 
којој се воде или се 
налазе тај регистар, 
рачун или 
централни 
депозитарни систем 
у који су та права 
уписана. 

  Неусклађено    

25. 

Уговори о нетирању 
подлежу искључиво 
уговорном праву 
које уређује такве 
уговоре. 

  Неусклађено   

Статус ове 
одредбе биће 
прецизиран 
Законом о 

платним услугама 
и Законом о 

финансијском 
обезбеђењу 
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26. 

Не доводећи у 
питање члан 24., 
уговори о репо 
трансакцији 
искључиво подлежу 
уговорном праву 
који уређује такве 
уговоре. 

  Неусклађено    

27. 

Не доводећи у 
питање чланак 24., 
трансакције 
извршене у 
контексту уређеног 
тржишта подлежу 
искључиво 
уговорном праву 
који уређује такве 
трансакције. 

  Неусклађено    

28.1 

Именовање 
управника или 
ликвидатора 
доказује се 
овереним преписом 
изворне одлуке о 
његовом именовању 
или било којом 
другом потврдом 
коју су издали 
управни или 
правосудни органи 
матичне државе 
чланице. 

Постоји могућност 
потребе за преводом 
на службени језик 
или на један од 

  Неусклађено    
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службених језика 
државе чланице на 
подручју на које 
управник или 
ликвидатор жели да 
делује. Није 
потребна 
легализација нити 
друге сличне 
формалности. 

28.2 

Управници или 
ликвидатори имају 
на државном 
подручју свих 
држава чланица 
права вршења 
овлашћења једнака 
онима која имају на 
подручју матичне 
државе чланице. 
Они могу такође 
именовати особе 
које ће им помагати 
или их, према 
потреби, заступати 
за време трајања 
мера 
реструктурирања 
или поступка 
ликвидације, 
посебно у државама 
чланицама 
домаћинима и, 
тачније, како би 
помогли да се 
превладају тешкоће 
на које наилазе 
повериоци у држави 

  Неусклађено    
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чланици домаћину. 

28.3 

Приликом 
извршавања својих 
овлашћења, 
управник или 
ликвидатор се 
придржава права 
оне државе чланице 
на чијем државном 
подручју жели да 
предузме радње, 
посебно у вези с 
поступком 
уновчења имовине и 
пружања 
информација 
запосленима. 
Њихова овлашћења 
не смеју 
укључивати 
употребу силе или 
право одлучивања у 
правним 
поступцима или 
споровима. 

  Неусклађено    
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29.1 

Управник, 
ликвидатор или 
било који управни 
или правосудни 
орган матичне 
државе чланице 
може затражити да 
се мера 
реструктурирања 
или одлука о 
покретању 
ликвидационог 
поступка упишу у 
земљишне књиге, 
привредни регистар 
или било који други 
регистар који се 
води у другим 
државама 
чланицама. 

Држава чланица 
може, међутим, 
прописати обавезан 
упис. У том случају, 
лице или орган из 
претходног става 
предузима све 
потребне мере како 
би се осигурао такав 
упис. 

  Неусклађено   

За дејство мера 
реструктурирања 

в. Закон о 
изменама и 

допунама Закона 
о банкама 
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29.2 

Трошкови уписа 
сматрају се 
трошковима 
насталим током 
поступка. 

  Неусклађено    

30.1 

Члан 10. не 
примењује се с 
обзиром на правила 
која се односе на 
ништавост, 
побијање или 
неизвршивост 
правних аката 
штетних по 
повериоце у 
целости ако онај ко 
има користи од тих 
аката прибави доказ 
да: 

—акт који је штетан 
за повериоце у 
целости подлеже 
праву неке од 
држава чланица 
која није матична 
држава чланица, и

—право не 
дозвољава 
никакву 
могућност 
оспоравања тог 
акта. 

 

  Неусклађено    
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30.2 

Кад мера 
реструктурирања о 
којој је одлуку 
донео правосудни 
орган предвиђа да 
се правила која се 
тичу ништавости, 
побијања и 
неизвршивости 
правног акта који је 
неповољан по 
повериоце у 
целости спроведу 
пре доношења мере, 
члан 3. став 2. не 
примењује се у 
случајевима које 
предвиђа став 1. 
овог члана. 

  Неусклађено   

За дејство мера 
реструктурирања 

в. Закон о 
изменама и 

допунама Закона 
о банкама 

31. 

Ако нека кредитна 
институција актом 
закљученим након 
доношења мера 
реструктурирања 
или покретања 
ликвидационог 
поступка, уз 
накнаду располаже: 

—непокретном 
имовином. 

—бродом или 
авионом који 
подлежу обавези 
уписа у јавни 
регистар, или 

—инструментима 
или правима на 

  Неусклађено   

За дејство мера 
реструктурирања 

в. Закон о 
изменама и 

допунама Закона 
о банкама 
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инструменте чије 
постојање или 
пренос 
подразумева упис 
у неки регистар, 
рачун или у 
централни 
депозитарни 
систем који се 
воде у некој 
држави чланици, 

ваљаност тог акта 
подлеже праву оне 
државе чланице на 
чијем се државном 
подручју налази 
непокретна имовина 
или под чијом се 
надлежношћу води 
регистар, рачун или 
депозитарни систем. 

32. 

Учинци мера 
реструктурирања 
или поступка 
ликвидације на неки 
судски поступак у 
току у вези с 
имовином или 
правом којег је 
лишена кредитна 
институција 
подлежу искључиво 
праву државе 
чланице у којој је у 
току нерешени 
судски поступак. 

  Неусклађено   

За дејство мера 
реструктурирања 

в. Закон о 
изменама и 

допунама Закона 
о банкама 
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33. 

Сва лица које треба 
да приме или дају 
информације у вези 
с поступцима 
обавештавања или 
саветовања 
утврђеним у 
члановима 4., 5., 8., 
9., 11. и 19. обавезна 
су да чувају 
пословну тајну, у 
складу с правилима 
и условима 
утврђеним у члану 
30. Директиве 
2000/12/ЕЗ, с 
изузетком 
правосудних органа 
на која се 
примењују 
постојеће 
националне 
одредбе. 

  Неусклађено    

 
 


