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                       Образац Извештаја о оцени докторске дисертације 
 
I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

 
Одлуком Наставно научног већa од 28.01.2016.  заведеној под бројем 16-2 именована је 
Комисију за оцену докторске дисертације мр Александра Милосављевића "Имовинско-
правне последице покретања стечајног поступка у домаћем и упоредном праву" за 
јавну одбрану у саставу: 

1. 

2. 

др Душанка Ђурђев, редовни професор, Правни факултет Нови Сад, председник 
Комисије 

3. др Јелена Шогоров Вучковић, доцент 

др Стеван Шогоров, редови професор, Факултет за европске правне-политичке 
студије Нови Сад, ментор и 

Факултет за европске правне-политичке 
студије Нови Сад

 
, члан Комисије. 

II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ И ДИСЕРТАЦИЈИ 
 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
 
 
Александар (Предраг) Милосављевић је рођен 27.06.1962 год. у Скопљу. Основну и 
средњу школу завршио је у Новом Саду. 
 
-1988 године завршио је Правни факултет у Новом Саду. 
-1990 године положио је правосудни испит. 
-1992 год. положио је усмени магистарски испит на Правном факултету у Новом Саду из 
области Међународног јавног права. 
-1996 године одбранио је магистарски рад из области Међународног јавног права,  
 под називом "Правни положај радника миграната у земљама западне Европе" на Правном 
факултету у Новом Саду. 
-2008 године положио је испит за обављање послова стечајног управника и добио лиценцу 
за обављање послова стечајног управника од стране Агенције за лиценцирање стечајних 
управника.  
 
-Од 1988 год. до 1989 год. радио је као волонтер у Вишем суду у Новом Саду. 
-Од 1989 год. до 1991 год. радио је као приправник у Општинском Јавном Тужилаштву у 
Новом Саду. 
-Од 1991 год. до 1992 год. радио је као стручни сарадник у Општинском суду у Иригу. 
-Од 1992 год. до 1995 год. радио је као судија Општинског суда у Новом Саду. 
-Од 1995 год. до 2000 год. радио је као судија Приврeдног суда у Новом Саду. 
-Од 2000 год.  ради као адвокат у Новом Саду. 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИСЕРТАЦИЈИ  
 
Докторска дисертација мр Александра Милосављевића "Имовинско-правне последице 
покретања стечајног поступка у домаћем и упоредном праву" има укупно 498  странa 
(фонт: Times New Roman, величина: 12, проред између редова: 1,5). Рад се састоји од 6 
делова који укључују Увод и Закључна разматрања. Делови су унутар себе подељени на 
главе. 
 
Истраживачку грађу за докторску дисертацију чине уџбеници, монографије, научни 
чланци, законски текстови, међународне конвенције, судска пракса. У раду се налази 97 
референци научног типа (уџбеници, монографије,чланци), 33 референци нормативног 
карактера (међународни уговори, закони, подзаконски акти и сл.) и 45 референци судске 
праксе. У раду нема слика, табела или прилога. 
 
 
III ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 
Предмет истраживања докторске дисертације јесте анализа имовинских последица које 
наступају након отварања стечајног поступкa. У дисертацији се ова тема истражује на 
основу постојеће правне регулативе и праксе при чему се указује на правну регулативу и 
праксу других земаља. Анализа указује на одређене проблеме те даје предлоге за решавање 
истих. 
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IV ОСНОВНЕ ХИПОТЕЗЕ  
 
Прописи који регулишу стечај и стечајни поступак су од посебне важности за привредни 
живот једне земље. Брз, рационалан и ефикасан стечајни поступак значи ефикасно 
уклањање последица лошег пословања једног привредног субјекта било да се тај 
привредни субјект уклања из привредног живота једне земље било да исти наставља да 
егзистира али под одређеним условима.  
 
Наш стечајни закон садржи у себи процесне норме односно норме које регулишу стечајни 
поступак као и материјалне норме односно норме  које регулишу имовинска питања 
стечаја.  
 
Отварањем стечајног поступка над привредним субјектом, доводи до потребе да се 
регулишу  имовински односи тог привредног субјекта са другим правним и физичким 
лицима. Ови имовински односи регулишу се  материјалним нормама стечајног права која 
одступају од правних правила облигационог и привредног права.  
 
Имовинскоправне последице отварања стечајног поступка најзначајније последице које 
стечај са собом носи. Имовинскоправне последице отварања стечајног поступка погађају 
стечајног дужника, повериоце као и трећа лица. За разлику од имовинскоправних 
последица, остале последице отварања стечајног поступка тичу се пре свега самог 
стечајног дужника. Због тога, имовинскоправне последице отварања стечајног поступка 
изазивају посебну пажњу. 
 
Имовинске последице које настају након отварања стечајног поступка су бројне и сложене. 
Наше позитивно законодавство није у довољној мери обухватило сва имовинска дејства 
отвореног стечајног поступка. Суштина потребе да позитивно законодавство имовинска 
дејства стечајног поступка регулише што обухватније и што детаљније огледа се у потреби 
да се стечајни поступак одвија што лакше, без непотребних дилема и недоумица, по све 
учеснике у стечајном поступку а посебно код оних учесника који су професионално 
оспособљени да воде овај поступак.  
 
 
 
 
 
 
 
V МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 
 
У овом раду коришћени су : нормативни, историјскоправни и упоредноправни метод. 
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VI СТРУКТУРА И КРАТАК ОПИС САДРЖАЈА ПО ПОГЛАВЉИМА 
 
Рад се састоји од Увода, Дела I, Дела II, Дела III, Дела IV, Дела V и Закључка. 
 
У Уводу дају се објашњења стечаја, стечајног права, стечајног процесног права и стечајног 
материјалног права, те циљеви стечајног поступка као и разлог изучавања имовинских 
последица која настају након отварања стечајног поступка. 
 
У Делу I, даје се историјски приказ развоја стечаја почев од римског права до данас. Овај 
део приказује основне карактеристике стечаја у периоду римског царства, у периоду 
средњег века, у периоду капитализма и у периоду социјализма, а такође развој стечаја на 
тлу наше земље почев од доношења првог стечајног закона из 1853 год. до данас. 
 
У Делу II даје се приказ домаћих и међународних правних извора који регулишу материју 
стечаја. У домаћем праву, ту групу прописа чине три закона и то Закон о стечају, Закон о 
стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање и Закон о агенцији за лиценцирање 
стечајних управника, те 11 подзаконских аката (Правилници, Уредбе, Статут, Тарифа, 
Кодекс). Од међународних правних извора дат је приказ Европске конвенције о 
међународним аспектима стечаја, затим Модел-Закон УНЦИТРАЛ-а о прекограничној 
(међународној) инсолвентности, те Регулатива ЕУ бр. 1346 о стечајним поступцима. 
 
У Делу III даје се објашњење стечаја и стечајног поступка. Ово објашњење има за циљ да 
се ова укаже на разлику ова два термина, те потребу да се укаже да се ови термини не могу  
поистовећивати. Суштина разлике ова два термина јесте да је стечај стање дужниково, док 
је стечајни поступак оквир по коме се поступа након западања дужника у такво стање. 
 
У Делу IV дају се објашњења покретања и отварања стечајног поступка. Једна глава 
посвећена је покретању стечајног поступка док је друга глава посвећена отварању 
стечајног поступка. Код покретања стечајног поступка дат је нагласак на начину 
покретања стечајног поступка и субјектима овлашћеним за покретање стечајног поступка 
док је код отварања стечајног поступка нагласак дат на условима за отварање стечајног 
поступка (материјалноправним условима за отварање стечајног поступка и 
процесноправним условима за отварање стечајног поступка), предлогу за отварање 
стечајног поступка, претходном стечајном поступку те одлучивању о отварању стечајног 
поступка.  
 
Део V посвећен је имовинским последицама које наступају након отварања претходног 
стечајног поступка и након отварања стечаног поступка. Глава прва је посвећена 
имовинских последицама  након отварања претходног стечајног поступка. Глава друга и 
глава трећа посвећени су имовинским последицама након отварања стечајног поступка. У 
глави два описане су имовинске последице на потраживања поверилаца, потраживања 
стечајног дужника,  трећа лица у стечајном поступку, правнѕ заједницѕ стечајног дужника 
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са трећим лицем, пуномоћја, право прече куповине, условна потраживања поверилаца, 
камате на потраживања поверилаца, пребијање потраживања. У глави три описане су 
имовинске последице на правне послове и правне радње стечајног дужника закључене 
односно предузете пре отварања стечајног поступка и на правне послове и правне радње 
закључене односно предузете након отварања стечајног поступка. Глава четири посвећена 
је побијању правних послова и правних радњи стечајног дужника.  
 
У Закључку се дају предлози за регулисање одређених питања. 
 
 
 
 
 
VII ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ И НАУЧНИ ДОПРИНОС 
 
Научни допринос докторске дисертације мр Александра Милосављевића "Имовинско-
правне последице покретања стечајног поступка у домаћем и упоредном праву" огледа се у 
томе што иста даје значајан допринос разумевању сложене материје стечаја која је у 
задњих неколико година претрпела значајне промене у нашем законодавству. Допринос 
ове дисертације огледа се у упознавању читаоца са постојећим позитивним решењима, 
затим у актуелној судској пракси одређеним решењима, затим решењима страних 
законодавстава, те понуђеним решењима одређених питања од стране самог аутора. 
 
 
 
VIII ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ 
 
На основу разматрања укупне садржине дисертације, коришћене научне методологије и 
квалитета и научне релевантности закључака, Комисија сматра да докторска дисертација 
мр Александра Милосављевића "Имовинско-правне последице покретања стечајног 
поступка у домаћем и упоредном праву" заслужује позитивну оцену.  Комисија констатује 
да је текст предметне докторске дисертације пре стављања на увид  јавности прошао 
детекцију плагијаризма (присвајање идеја, метода или писаних речи других, без указивања 
на аутора, с намером да буду приказани као оргинално дело), и да ментор кандидата има 
потврду да рад нема више од 16% преузетог текста (извешај CEON-a). Надаље, Комисија 
констатује да је урађена докторска дисертација у складу са пријавом и образложењем теме 
докторске дисертације односно пројекта који је одобрен. Ово је прво дело те врсте у нашој 
литератури и сигурно ће представљати значајан допринос материји стечаја у нашој земљи. 
Из приказа садржине докторске дисертације произилази да је кандидат расправљао о свим 
важнијим питањима која се могу поставити у тумачењу и примени прописа који регулишу 
област стечаја.  У истраживању овог института кандидат је успешно користио више 
научних метода. Употребом ових метода аутор је успео да са свих страна осветли институт 
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