
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Мастер академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Мастер академске студије 
Назив предмета  Стечајно право 
Наставник (за предавања)  Проф. др Милена Јовановић Zattila 
Наставник/сарадник (за вежбе)   
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  8 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

Циљ предмета је упознавање са једним од начина престанка привредног друштва или његовог 
даљег опстанка кроз облик реорганизације. Он треба да допринесе унапређењу научних 
сазнања, способности и академских вештина у процесу истраживања у области стечајног 
права, развоју креативних способности и овладавање правним вештинама у заштити права 
поверилаца у поступку стечаја, кроз њихово намирење. 
 

Исход 
предмета 

 Oчекује се да савладавањем програма студент може да: 
- схвати структуру стечајног законодавства и међународних стандарда у овој области; 
- развије способност аналитичког приступа правним проблемима, као и да понуди критичке и 
аналитичке одговоре у делу који се односи на питања опредељења за спровођење стечајног 
поступла или поступка реорганизације 
-развије способност да компетентно и научно аргументовано дискутује, 
- истражује и презентује резултате свог научног рада стечена знања примени у пракси 
 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Појам и основне карактеристике стечаја; стечајна начела; надлежност за покретање стечајног 
поступка; стечајни разлози; субјекти стечаја; стечајни поступак; правне последице покретања 
стечајног поступка; побијање правних радњи стечајног дужника; стечајна маса; закључење 
стечајног поступка; стечајни поступак мале вредности; кривична дела у вези са стечајним 
поступком; реорганизација; посебни стечајеви; стечај физичког лица – предузетника; стечај 
са елементом иностраности; ликвидација. 
 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Вежбе, 
Часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената), 
Индивидуалне консултације, 
Истраживачки пројекти студената 
 

Литература 
1  Милена Јовановић Zattila - Владимир Чоловић, Стечајно право, Досије, Београд, 2007 

 



 
2 A. P. Gayghan, Mergers acquisition and Corporate restructurings, John Wiley& Sons, inc, New 

York, Chapter 11: Restructuring in Bankruptcy, 2002 
3 H. Ј. Luer, The Insolvency Law of Germany, Juris Publishing, 2002 
4 Roger Le Roy Miller& Gaylord A. Jentz: Fundamentals of Business Law, West Thomson Learning, 

USA, Chapter, 22, Creditor`s Rights and Bankruptcy, 2002 
 

5 G. Guneusy, The New European Bankuptcy Convention, No.11, Oxford, 1992 
 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавањ
а 

Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

          

Методе 
извођења 
наставе 

 Предавања 
 Вежбе 
 Колоквијуми 
 Тестови 
 Истраживачки пројекат (рад студената у истраживачким групама) 
 Индивидуалне консултације 
 Часови семинара (презентација семинарских радова студената) 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 0 - 15 писмени испит   

практична настава  0 - 20 усмени испит  50 
колоквијуми  0 – 8      
семинари  0 - 7     
Списак тема по недељама 
1     Појам и предмет стечајног права 

Врсте стечаја 
Регулисање стечајног поступка у 
домаћем законодавству 
Стечајна начела 
Чињенице које одређују стечајни 
поступак 
Настанак и историјски развој стечаја 
 

  

2     Надлежност за покретање стечајног 
поступка 
Претпоставке (разлози) за покретање 
стечајног поступка 
Случајеви када се стечајни поступак не 
спроводи 
Странке стечајног поступка 
Органи стечајног поступка 
 

  

3     Појам и сврха стечајног поступка 
Покретање стечајног поступка 
Претходни стечајни поступак 
Главни стечајни поступак 

  



Правне последице покретања стечајног 
поступка 
Врсте правних последица и време 
њиховог наступања 
 
Презентација семинарских радова и 
истраживачких пројеката 
студената 
 

4     Дејство правних последица покретања 
стечајног поступка према повериоцима 
Дејство правних последица на 
потраживања поверилаца 
Дејство стечаја на правне послове 
закључене до његовог покретања 
Правна дејства према солидарним 
дужницима 
Правна дејства према јемцима 
Дејство према дужницима стечајног 
дужника 
 

  

5      Побијање правних радњи стечајног 
дужника – појам и сврха 
Разлике између побијања у стечају и 
ван стечаја 
Однос побијања и ништавости 
Врсте намирења  
Оштећење стечајних поверилаца 
Немогућност побијања 
Побојни рокови 
Радње побијања 
Странке у поступку побијања 
Дејства побијања 
 
Презентација семинарских радова 
студената 
 

  

6     Стечајни повериоци и стечајна маса 
Излучно право и излучни поверилац 
Разлучни поверилац 
Повериоци стечајне масе 
Управљање имовином и правима 
Утврђивање потраживања 
Продаја дужника 
 

  

7     Стечајна маса 
Намирење поверилаца 
Закључење стечајног поступка 
Стечај мале вредности 
 
Тест: обухвата теме и питања која су 
била предмет наставе, дискусија и 
презентација. 
 

  

8     Кривична дела у вези са стечајним 
поступком предвиђена у кривичном 

  



законодавству Србије 
Кривична дела предвиђена у стечајном 
законодавству Србије 
Примена закона о стечајном поступку 
 

9     Појам и регулисање реорганизације 
стечајног дужника 
Поступак реорганизације 
Елементи плана реорганиазције 
Субјекти поступка реорганизације и 
подношење плана 
Унапред припремљени план 
реорганизације 
Усвајање и примена плана  
Мере реорганизације 
 
Колоквијум: Студенти припремају 
области трговинског права које су биле 
теме наставе, дискусија и 
презентација закључно са овом  
недељом 

  

10     Појам посебних стечајних поступака 
Субјекти против којих се покрећу 
посебни стечајни поступци 
Основне разлике између посебних и 
општих стечајних поступака 
Регулисање стечаја банака и 
осигуравајућих друштава 
Основни елементи ЗСЛБО код 
регулисања стечаја банака и 
осигуравајућих друштава 
Ретроактивно важење ЗСЛБО 
 
 

  

11     Индивидуални стечај 
Стечај предузетника у законодавствима 
суседних држава 
Регулисање стечаја предузетника у 
стечајном законодавству Србије 
Лична управа 
Ослобођење предузетника од 
одговорности за плаћање обавезе након 
закључења стечајног поступка 
Основне разлике између стечаја 
предузетника и осталих стечајних 
поступака 
 

  

 12     Коришћење термина „међународни 
стечај“ 
Правила Међународног приватног 
права и међународни стечај 
Претпоставке за признање и извршење 
страних одлука 
Елемент иностраности и међународни 
стечај 
Домаћи и међународни извори (акти, 

  



закони, уговори) 
Концепције стечајног поступка са 
елементом иностраности  
 
Презентација семинарских радова и 
истраживачких пројеката 
студената 
 

13     Институти међународног стечаја 
Примена ЗСП у области међународног 
стечаја 
Главни и секундарни стечајни поступак 
Поједини институти у ЗСП 
Одредбе ЗСП које обезбеђују 
функционисање међународног стечаја 
Овлашћења страног представника 
Повериоци у међународном стечају 
 

  

14     Признање страног стечајног поступка 
Правно дејство признања страног 
поступка 
Сарадња између домаћих и страних 
судова Постојање више страних 
поступака 
 
Презентација семинарских радова и 
истраживачких пројеката 
студената 
 

  

15     Појам ликвидацијe 
Врсте ликвидације 
Разлози за покретање ликвидационог 
поступка 
Судска ликвидација 
Вансудска ликвидације 
Ликвидација банака и осигуравајућих 
друштава 
 
Потписивање индекса, провера и 
уписивање поена. Евалуација 
 

  

 


