На основу члана 41. став 10. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр.
61/06-пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19-др.
уредба), Министарство привреде објављује

ИЗВЕШТАЈ
о спроведеној јавној расправи о
Нацрту закона о изменама и допунама Закона о стечају

Одбор за привреду и финансије, на предлог Министарства привреде, донео је
Закључак 05 број: 011-152/2021 од 13. јануара 2021. године, којим је одређено
спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о стечају (у
даљем тексту: Нацрт закона).
Јавна расправа о Нацрту закона одржана је у периоду од 15. јануара до 3.
фебруара 2021. године.
Програм јавне расправе о Нацрту закона, са прилозима утврђеним
Пословником Владе, објављени су на интернет страници Министарства привреде
https://privreda.gov.rs и порталу е-управе, са позивом да се у оквиру јавне расправе
упознају са текстом Нацрта закона и своје примедбе, предлоге и сугестије доставе на email адресу: javnaraspravastecaj@privreda.gov.rs.
У току трајања јавне расправе примедбе, предлоге и сугестије су путем
електронске поште доставили: Banca Intesa a.d. Beograd, НАЛЕД, Савет страних
инвеститора, Америчка привредна комора у Србији, НИС а.д. Нови Сад, Привредна
комора Србије, као и стечајни управници и адвокати.
Одређене примедбе су се односиле на: оснаживање начела хитности стечајног
поступка преношењем овог начела и на друге поступке који се воде у вези поступка
стечаја односно где је стечајни дужник странка; непрецизност појма овлашћена
организација; начин одабира стечајних управника и формирања опште и посебне листе
стечајних управника; скраћивање рокова за пријављивање потраживања; укидање
објављивања огласа у једном високотиражном дневном листу; начин дефинисања износа
предујма; наплату тарифе овлашћене организације приликом продаје имовине која је
била предмет обезбеђења потраживања једног или више разлучних/заложних
поверилаца; давање могућности разлучном/заложном повериоцу да захтева да се
самостално намири у периоду до правноснажног окончања претходног поступка
поводом поднетог УППРа; прелаз ризика случајне пропасти ствари или оштећења ствари
на разлучног/заложног повериоца у случају укидања мера обезбеђења или забране
извршења и намирења на захтев тог повериоца. Такође, предложено је да се пропише
електронска продаја као обавезна, и с тим у вези да се обједини електронска продаја у
извршном и у стечајном поступку на јединственој интернет адреси.
Министарство привреде је заједно са Агенцијом за лиценцирање стечајних
управника, као релевантном институцијом за спровођење закона, сагледало и
размотрило све достављене примедбе, предлоге и сугестије на Нацрт закона.
Имајући у виду да достављени предлози нису били у духу концепта на којем се
Нацрт закона заснива, односно са мерама дефинисаним Акционим планом за
унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о условима
пословања - Doing Business за период 2020-2023. године, достављени предлози и
сугестије нису могле бити прихваћене.

