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НАЗИВ ДИСЕРТАЦЈЕ: Реорганизација привредних друштава у стечајном поступку
I

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ

Датум и орган који је именовао комисију
На четвртој седници новог сазива Наставно-научног већа Правног факултета за привреду и
правосуђе у Новом саду, која је одржана дана 4. фебруара 2019. године, донета је одлука о именовању
комисије за писање Извештаја о оцени докторске дисертације у доле наведеном саставу
1.

Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за
коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије
запослен:
Проф. др Милорад Бејатовић, редовни професор, привредноправна ужа научна област, 20.04.2012.
године, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду – ментор
2.

Проф. др Драган Илић, Ванредни профеосор, 23.02.2017. године, Факултет за економију и инжењерски
менаџмент у Новом Саду, Универзитет Привредна академија у Новом Саду – председник комисије
Доц. др Маријана Мледенов, доцент, међународноправна ужа научна област, 19.10.2017. године, Правни
факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду – члан комисије
II

ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

1.

Име, име једног родитеља, презиме: Сретен, Данило, Пиштало

2.

Датум рођења, општина, Република: 15.02.1955. Приграђани, Мостар, Босна и Херцеговина

3.

Претходно стечено звање (датум и место одбране): Магистар правних наука, 06.септембар 2016.
Нови Сад

4.

Научна, односно уметничка област из које је претходно стечено звање: Право, Привредно право

5.

Приказ стручних, научних, односно уметничких, радова (по категоријама):

1. Pištalo Sreten: Ugovorna kazna u ugovoru o gradjenju, Pravo - teorija i praksa, Novi Sad, br. 13, januar-mart 2017, str. 38-52." M 53
2. Pištalo Sreten, Kuburić Miroslav, Paovica Miomir: Procena vrednosti u funkciji ostvarivanja
načela ekonomičnosti i hitnosti u stečajnom postupku, Izgradnja, (časopis Udruženja inženjera
građevinarstva, geotehike, arhitekture i urbanista "Izgradnja"), Beograd, IN PRINT, M 51
III НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
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IV

ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Навести кратак садржај са назнаком броја страна поглавља, слика, шема, графикона и сл.
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Izdanje 1
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Доба Римског царства
Доба средњовековног статутарног права
Почетак кодификације стечајног права и системи стечајног права
Системи стечајног права
Стечајно право у нашој земљи, окружењу и упоредном праву
Стечај у Хрватској
ПОЈАМ СТЕЧАЈА И СТЕЧАЈНОГ ПРАВА
Стечајно право
Правна природа стечајног поступка
Стечајни поступак и грађански судски поступак
Стечајни поступак и извршни поступак
Место стечајног права у систему правних наука
Врсте стечајева и стечајних поступака
Извори стечајног права
ПРЕДМЕТ И НАЧЕЛА СТЕЧАЈНОГ ПРАВА
Основне одредбе
Предмет
Циљ стечаја
Начела стечаја
Начело једнаког третмана и равноправнсоти
Начело економичности
Начело судског спровођења поступка
Начело императивности и преклузивности
Начело хитности
Начело двостепености
Начело јавности и информисаности
УСЛОВИ И ПРАВНЕ ПРЕТПОСТАКЕ СТЕЧАЈА
Појам и врсте
Материјалноправне претпоставке
Пасивна легитимација стечајног дужника
Поверипоци у стечајном поступку (Разлучни и заложни повериоци)
Излучни повериоци
Стицање својства странке (повериоци)
Трећа лица
Редослед намирења
Стечајни разлог
Вредност имовине стечајног дужника
Основне процесне радње у стечајном поступку
Основне процесне одредбе и акти у стечајном поступку
Предлог за покретање стечајног поступка
Форма и садржај предлога
Неуредан и непотпун предлог
Повлачење предлога за покретање стечајног поступка
Накнада трошкова
Претходни поступак
Обавезе стечајног дужника да пружи потребне податке
Мере обезбеђења
Јавност мера обезбеђења
Обавеза пружања услуга од општег интереса у претходном поступку
Рок претходног стечајног поступка
ОТВАРАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
Рочишта пре отварања стечаног поступка
Расправа о отварању стечајног поступка

3
Решење о отварању стечајног поступка
Садржина решења о отварању стечајног поступка
Достављање решења и објављивање огласа
Заказивање испитног и првог поверилачког рочишта
Наступање правних последица отварања стечајног поступка
НАДЛЕЖНОСТ И ОРГАНИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
Стварна надлежност
Месна надлежност
Органи стечајног поступка
Стечајни судија
Стечајни управник
Скупштина поверилаца
Одбор поверилаца
ПРИВРЕДНА ДРУШТАВА
Основне одредбе
Предузетник
Правне форме привредних друштава
Ортачко друштво
Командитно друштво
Друштво с ограниченом одговорношћу
Акционарско друштво
Посебна права несагласних акционара
Промена правне форме
Статусне промене
Ликвидација друштва
Принудна ликвидација
Повезивање привредних друштава
Огранак привредног друштва и представништво страног привредног друштва
Пословна удружења
ПОЈАМ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
Појам
Реорганизација у савременом упоредном праву
Америчко право
Енглеско право
Немачко право
Правна природа плана реорганизације
Уговорна теорија
Теорија судске одлуке
Теорија норме
Теорија о двострукој правној природи плана реорганизације
РЕОРГАНИЗАЦИЈА И ПРИНУДНО ПОРАВНАЊЕ
Стечајна и ванстечајна реорганизација
Реорганизација и принудно поравнање
ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
Појам, циљ, врсте и карактер плана реорганизације
Врсте плана реорганизације
Мере за реализацију плана реорганизације
УНАПРЕД ПРИПРЕМЉЕН ПЛАН
Подношење унапред припремљеног плана реорганизације
Претходни поступак за утврђивање испуњености услова за покретање стечајног поступка у скалду са
унапред припремљеним планом реорганизације
Рочиште за одлучивање о предлогу за покретање поступка у складу са унапред припремљеним планом
реорганизације
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ПОСТУПАК РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА
Подносилац плана и трошкови подношења плана реорганизације
Рок за подношење плана
Одбацивање предлога плана реорганизације
Расправа о плану реорганизације
Гласање и усвајање
Решење о потврђивању усвајања плана реорганоизације
Правне последице потврђивања плана реорганизације
ДЕЈСТВА ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
ПОСЛЕДИЦЕ УСВАЈАЊА ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ПО СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА
Последице усвајања плана реорганизације по управу дужника
Органи управе
Последице по власнике привредног друштва
Права власника друштва
Радни однос
Изузетак од примене прописа о хартијама од вредности
ПОСЛЕДИЦЕ ПО ПОТРАЖИВАЊА
Последице плана по разлучне повериоце
Последице по излучне повериоце
Последице по необезбеђене повериоце
Несагласни повериоци
Оспорена потраживања
Условна потраживања
Потраживања која нису обухваћена планом
Пренос потраживања
Измена начина измирења потраживања
Доспелост потраживања у реорганизацији
Застарелост потраживања по плану реорганизације
Камате
Право на пребијање потраживања у реорганизацији
ПРОЦЕСНО ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ОТВАРАЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И УСВАЈАЊА ПЛАНА
РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
Прекид и наставак поступака
Извршни поступци
Управни поступци
Арбитражни поступци
Арбитражни поступци
ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ОТВАРАЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА НА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Право на избор у случају двостранотеретног уговора
Финансијски лизинг
Фиксни послови
Налози и понуде
Понуда
Закуп
ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ КАО ИЗВРШНА ИСПРАВА
ПОБИЈАЊЕ ПРАВНИХ РАДЊИ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА У РЕОРГАНИЗАЦИЈИ
Уобичајено и неуобичајено намирење
Непосредно и намерно оштећење поверилаца
Повезана лица
Немогућност побијања
Странке у поступку побијања, радње побијања и рокови
Дејства побијања
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НЕПОСТУПАЊЕ ПО УСВОЈЕНОМ ПЛАНУ И ПРЕВАРАН И НЕЗАКОНИТ ПЛАН КАО СТЕЧАЈНИ
РАЗЛОГ
ПРАВНИ СТАТУС ПОВЕРИЛАЦА ЧИЈА ПОТРАЖИВАЊА НИСУ ОБУХВАЋЕНА ПЛАНОМ
РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
Могућности учешћа стечајних поверилаца у поступку реорганизације
Могућност намирења потраживања која нису обухваћена планом реорганизације
ЗАШТИТА МАЊИНСКИХ ПОВЕРИЛАЦА У ПОСТУПКУ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
РЕОРГАНИЗАЦИЈА ПОВЕЗАНИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА
Правне претпоставке
Спровођење јединственог поступка стечаја банкротством
Спровођење јединственог поступка стечаја реорганизацијом
Спровођење јединственог поступка стечаја у складу са унапред припремљеним планом реорганизације
Спровођење јединственог поступка стечаја у складу са планом реорганизације после отварања стечајног
поступка
V

ВРЕДНОВАЊЕ
ПОЈЕДИНИХ
УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА:

ДЕЛОВА

ДОКТОРСКЕ

ДИСЕРТАЦИЈЕ/ДОКТОРСКОГ

Тема рада је реорганизација привредних друштава у поступку стечаја да би се на правилан, целовит и
свеобухватан начин разумео смисао, значај и потреба реорганизације рад је састављен и написан тако да
су обрађени основни појмови, институти и главна обележја стечаја и стечајног поступка, као и
привредних друштава.
У уводном делу рада дат је приказ настанка и развоја стечајног права од римског царства, преко
средњовековног статутарног права до почетка кодификације стечајног права. Приказани су системи
стечајног права, стечајно право у окружењу и у упоредном праву, правна природа стечајног поступка,
однос стечајног поступка и судског и извршног поступка, као и место стечајног права у систему правних
наука, као и врсте и изворе стечајног права.
У даљој разради рада обрађена су решења из нашег Закона о стечају од предмета, циља и начела
стечајног поступка преко услова и материјалноправних и процесних претпоставки за покретање и
отварање стечајног поступка до надлежности и органа стечајног поступка. У анализи Закона о
привредним друштвима приказане су основне карактеристике привредних друштава, правне форме –
ортачко друштво, командитно друштво, друштво са ограниченом одговорношћу и акционарско друштво.
Обрађене су промене правне форме и статусне промене, ликвидација друштва и начин повезивања
привредних друштава, засебни делови и целине привредних друштава, те пословна удружења.
У суштинском делу рада обрађена је реорганизација привредних друштава у поступку спровођења
стечаја. Како је реорганизација сложен и комплексан институт кренуло се од појма и правне природе
реорганизације, те су приказани основни појмови и системи реорганизације у савременом упоредном
праву. С обзиром на то да је реорганизација у нашем правном систему проистекла је из института
принудног поравнања дате су неке упоредне какратеристике ова два института. Реорганизација се
спроводи на основу плана реорганизације и унапред припремљеног плана па су наведене карактеристике,
врсте, садржај и поступак доношења ових планова, као и мере за реализацију плана. Усвајање плана
реорганизације изазива вишеструка правна дејества, па се пошло од примарних дејстава која се односе на
стечајног дужника, најпре на његову управу и органе управе и власнике друштва. Посебан осврт
направљен је на правне последице по раднике као једну од највише погођених категорија, а који би због
своје заинтересованости за судбину друштва могли дати велики допринос успешној реорганизацији.
Најповољније намирење поверилаца је основни циљ реорганизације па су обрађене последице по
потраживања разлучних, излучних, необезбеђених и несагласних поверилаца, као и оспорена, условна и
потраживања која нису обухваћеноа планом. Стечај и реорганизација у стечају утичу и на
процесноправне поступке па су приказана и дејства реорганизације на извршне, управне и арбитражне
поступке. Такође су приказана дејства плана и на правне послове.
Надаље је приказан план реорганизације као извршна исправа, те су сагледане могућности побијања
правних радњи стечајног дужника у реорганизацији. Један од стечајних разлога може бити незаконит
план и непоступање по усвојеном плану реорганизације па је посебно обрађен и овај стечајни разлог.
Затим је сагледан правни статус поверилаца чија потраживања нису обухваћена планом и заштиту
мањинских поверилаца, као и могућности реорганизације повезаних привредних друштава.
На крају рада закључак, дат је приказ резултата истраживања и одговори на постављене хипотезе.
VI

ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Кандидат у оквиру закључних разматрања наводи резултате спроведеног истраживања која су довела до
потрвде постављених хипотеза. Основна хипотеза овог рада је претпоставка да се реорганизацијом могу
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остварити правно-економски интереси и стечајних поверилаца и стечајног дужника. Интерес поверилаца
се огледа у чињеници да се испуњењем законског услова да се реорганизацијом могу остварити
повољнија намирења у односу на банкротство, а интерес стечајног дужника што му реорганизација
омогућава наставак пословања уз очување и његовог правног субјективитета, што опет повратно утиче на
повољније пословно окружење и представља боље решење и за раднике, власнике капитала, прављање и
пословање субјекта реорганизације. Остваривањем наведених услова испуњавају се материјално-правне
претпоставке вођења стечајног поступка, а истовремено се остварује и основни циљ стечаја – колективно
и најповољније намирење стечајних поверилаца.
Да би се остварио циљ спровођења стечајног поступка, а поступак реорганизације учинио што
ефикаснијим и економичнијим неопходно је да се то омогући јасним и у непосредној практичној
примени проводивим законским решењима, те да се на децидан начин утврде правила понашања, права и
обавезе свих учесника у поступку реорганизације. Уз ефикаснију примену досадашњих прописа
потребно је уградити и нове одредбе којима би, у поступку реорганизације, стечајни повериоци на лакши
и бржи начин остваривали своја права, али би истовремено било потребно сачувати стечајног дужника и
осигурати остварење и његових интереса. Увођењем нових законских решења треба онемогућити дуже
застоје у поступку реорганизације чиме би њени ефекти били у потпуности у складу са очекивањима. У
поступку спровођења реорганизације дециднијом регулацијом и ефикаснијом применом прописа треба
спречити могућност злоупотребе и корупције. За постизање овог циља стечајни поступак треба у
потпуности учинити доступним јавности и транспарентно спроводити. Где год је потребно утврђивати
вредност имовине неопходно је ангажовати судске вештаке и овлашћене проценитеље чиме би се такође
поступак спровођења реорганизације учинио ефикаснијим и економичнијим. Успешно и ефикасно
вођење поступка, остварење циљева реорганизације, повољније намирење стечајних поверилаца,
наставак пословања, задржавање обављања делатности и оптимална запосленост стечајног дужника може
се обезбедити и омогућавањем лакшег начина финансирања стечајног дужника. Уз поспешивање развоја
привреде, побољшавање пословног амбијента и наведене мере у регулисању спровођења поступка
реорганизације у многоме би се допринело унапређењу стања у овој области.
Стечајни повериоци имају највећи интерес да стечајни дужник поступа у складу са планом
реорганизације и да га у потпуности реализује јер се на тај начин врши њихово предвиђено најповољније
колективно намирење, па су због тога и најзаинтересованији за контролу извршења плана. Контролу
плана могу вршити и сами стечајни повериоци на основу права на информисање и приступа актима
субјекта реорганизације, али контролу у њихово име може вршити и независно стручно лице.
Независност, стручно знање, интерес и професионални приступ послу су карактеристике лица које би
могло вршити контролу реализације плана у име стечајних поверилаца а све те особине могли би да
поседују овлашћени проценитељи и да успешно обаве задати им посао контроле плана.
У привредном субјекту који се налази у поступку реорганизације полажај и улога органа управе и
управљање је специфично. Управа у привредном друштву ван реорганизације води пословање тог
друштва у интересу власника друштва, док је управа у субјекту реорганизације дужна да води рачуна да
се првенствено оствари циљ спровођења реорганизације, а то је да се обезбеди најповољније намирење
поверилаца, али и да обезбеди и интерес стечајног дужника да настави са пословањем и редовним
извршавањем својих права и обавеза, да задовољи интерес власника субјекта у реорганизацији и на крају
и да води рачуна о интересима друштва у целини, јер се опстанком и наставком пословања стечајног
дужника задовољавају и интереси друштва у целини.
Спровођење стечаја реорганизацијом производи правне последице и на власнике привредних друштава.
С обзиром на то да у органе управљања субјекта реорганизације не спада и скупштина то значи да
власници друштва у поступку реорганизације немају утицаја на пословање друштва, па према томе и на
њихова имовинска права. У поступку реорганизације приоритет је задовољење интереса стечајних
поверилаца, али мора се водити рачуна и о интересима власника друштва. Дакле, у овом поступку, за
разлику од банкротства, постоји међусобна сарадња поверилаца и власника друштва, а права власника за
време спровођења реорганизације су суспендована, али она оживљавају по окончању поступка
реорганизације. На питање да ли се право власника на приватну својину може ограничити у спровођењу
поступка реорганизације, одговор би био да ограничења права власника друштва у реорганизацији имају
свој легалитет и легитимитет.
Стечај уопште, а посебно спровођење стечаја поступком реорганизације има знатан утицај на раднике
привредног друштва у стечају и реоганизацији. Поступак реорганизације свакако је боље решење за
раднике јер субјект реорганизације настоји да поред тога што настоји задржати свој правни
субјективитет, углед и респект и наставити пословање задржава и одређен број радника. Радници су
категорија која последице стечаја можда и највише осећа и трпи, а истовремено имају и најмање правних
средстава за своју заштиту. Они могу имати само једног члана Одбора поверилаца, што их опет ставља у
неравноправан положај у односу на остале категорије поверилаца, јер код других катергорија поверилаца
нема никаквих ограничења у њиховом учешћу у органима стечаја. Веома често се дешава да радници као
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стечајни повериоци и не предлажу нити бирају своје представнике у Одбор поверилаца, или су у
ситуацији да морају напустити Одбор из разлога што не могу утицати на доношење одлука, а
истовремено их њихове колеге радници често оптужују да су саучесници у доношењу за ранике
неповољних одлука. Радници сносе најтеже последице стечаја иако веома мало могу утицати на
пословање и пословну политику предузећа, немају информације а ни могућности да утичу на пословне
процесе и начин пословања који су узроци због којих је дошло до тешкоћа у пословању и отварања
стечајног поступка. Стечај изазива веома тешке и лоше односе у привредном пословању и друштву у
целини, а поступак спровођења стечаја реорганизацијом може омогућити да се грешке прављене у
пословању друштва пре стечаја исправе и да што више привредних субјеката настави успешно пословати
и привређивати. Осим тога, стечај привредних друштава и тежак положај радника у поступку стечаја
веома је неугодно економско и социјално питање, а његовом успешном решавању могу највише
допринети управо радници, јер имају сопствени интерес да сачувају радна места, а и најбоље су упознати
са структуром, организацијом и начином пословања субјекта реорганизације. И стечајни повериоци би на
квалитетнији начин могли намирити своја потраживања када би радници активније учествовали у
поступку реорганизације, чиме би се оствари основни циљ стечаја, најповољније колективно намирење
стечајних поверилаца. На овај начин поспешио би се развој предузетништва, стварале могућности за нова
тржишта и остваривање нове добити, а привреда би деловала стабилније и ефикасније. Све ово су и
разлози због којих би стечај требало спроводити и из разлога економско оправданих услова за наставак
пословања стечајног дужника.
Основни циљ стечаја, најповољније колективно намирење стечајних поверилаца и прокламовано начело
стечајног поступка, да се стечај води првенствено у интересу стечајних поверилаца, остваривао би се на
ефикаснији и конструктивнији начин ако би стечајни повериоци били активнији у поступку спровођења
стечаја, ако не би били инферниорни у односу на стечајног управника и ако би били потпуно и
благоврено информисани о току стечајног поступка. Благовременим и потпуним информисањем
стечајних поверилаца остварила би се и већа контрола рада стечајних управника.
Спровођење стечаја поступком реорганизације повољније је за стечајне повериоце у односу на
спровођење стечаја банкротсвом, јер се без испуњења тог услова реорганизација не би могла ни
спроводити. Реогрганизација је бољи избор и за, пре свега субјект реорганизације, јер он остаје сачуван,
враћа се у правни и пословни живот и наставља са пословањем и остваривањем прихода, власнике
капитала, за раднике и управу субјекта реорганизације. Без обзира на све наведене предности у нашем
правном и привредном систему стечај се поступком реорганизације много мање спроводи у односу на
банкротсво. За овакво стање највећу кривицу сноси законодавац који би новим, повољнијим и
системтичнијим законским решењима требало да створи законски оквир за успешнију, економичнију и
ефикаснију реорганизацију. Како се стечај спроводи првенствено у интересу стечајних поверилаца они
би требало да буду далеко више заинтересовани за исход поступка, контролу рада стечајног управника,
али и за благовремено и потуно информисање о току стечајног поступка. Због тога би требало изменити
односе и надлежности органа стечаја и новим законским решењима јачати независност правосуђа у
односу на извршну власт, а поступак реорганизације спроводити увек кад постоје економско оправдани
услови за наставак дужниковог пословања. На овај начин обезбедила би се наплата потраживања
повериоцима, очувала би се финансијска дисциплина те спречило даље пропадање привредних субјеката.
Новим законским решењима требало би обезбедити далеко веће учешће радника и бивших радника у
органима стечаја и спровођењу поступка реорганизације, јер је према садашњим законским решењима
учешће радника занемарено или је минимално насупрот решењима према којима би била уведена
позитивна дискриминација радника у односу на друге стечајне повериоце. У поступаку спровођења
стечаја законским одредбама требало би увести ангажовање стручних и независних лица чији квалитетни
и непристрасни налази у многоме би довели до ефикаснијег и убрзаног спровођења поступка
реорганизације. Овим закључујемо да су потврђене полазне хипотезе да се поступак реорганизације
треба спроводити увек када постоје економско оправдани услови за наставак пословања стечајног
дужника, као и да би се поступак реорганизације спроводио ефикасније када би у поступак у већој мери
били заступљени радници субјекта реорганизације и када би стручне налазе давала независна, стручна и
одговорна лица.
Кандидат својим радом доприноси теоријском, практичном, али и законском разрешавању, у нашем
правном систему, веома важног питања спровођења стечаја поступком реорганизације.
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ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА

Истраживање је спроведено на плански и систематичан начин уз обилато коришћење доступних
научних и стручних извора литературе. Систематика рада пружила је потпунији увиди у целокупно
дело. Методолошки оквир који је коришћен прилагођен је систематском проучавању предмета овог
рада. Рад има научну физиономију и вредност оличену у резултатима спроведеног истраживања и
великом броју коришћених референтних извора.
VIII

КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ/ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА:

Докторска дисертација написана је у складу са образложењем наведеним у пријави теме, уз
одређена мања одступања која су условљена прилагођавањем дисертације резултатима до којих
је кандидат дошао током истраживања.
2.
Докторска дисертација садржи све битне елементе неопходне за ову врсту рада.
3.
Докторска дисертација представља оригиналан допринос науци, јер обухвата истраживање које
представља новину у теоријском, нормативном и практичном домену у Србији. Систематизована
су постојећа знања на основу обимне литералне грађе домаће и стране литературе. На бази
добијених резултата истраживања дефинисани су закључци и предлози нових решења. Сагледана
је међусобна узрочно-последична веза основног циља вођења стечајног поступка – најповољније
намирење стечајних поверилаца остваривањем највеће могуће вредности стечајног дужника,
односно његове имовине и његово помирење са остваривањем економских интереса стечајног
дужника, кроз његову реорганизацију и поновно враћање у економски живот, функционисање и
допринос стварању повољнијег привредног окружења. У раду је потврђена основна хипотеза да
се ова два, наизглед контрадикторна и непомирљива интереса, могу остваривати ако се стечај
поступком реорганизације спроводи у складу са основним принципима и начелима стечајног
поступка, те се на тај начин спречава прерана ликвидација привредног субјекта и пружа
могућност његовог оздрављења али се истовремено поспешује предузетништво и иновативност у
привреди. Доказано је да се поступак реорганизације може ефикасније спроводити ако у
поступку учествују и дају свој допринос стручњаци и професионалци на чија мишљења и налазе
тешко да се може жалити и давати примедбе и који су основа стечајном судији за доношење
одговарајућих одлука, а што опет повратно утиче на процесну економију вођења поступка.
Активна улога поверилаца и поверилачких органа и њихово благовремено информисање и
транспарентност поступка значајно доприноси остварењу принципа најпововољнијег
колективног намирења стечајних поверилаца. У досадашњој теорији и пракси није се
посвећивала адекватна пажња положају радника као стечајних поверилаца у поступку
спровођења стечаја реорганизацијом. У раду је доказано да би управо ова категорија стечајних
поверилаца, с обзиром на то да је њихов интерес за опоравак предузећа огроман, могла имати
одлучујући утицај на ефикасно вођење поступка реорганизације. У раду су обрађена и друга
питања којима у досадашњем научноистраживачком раду и пракси није поклањана одговарајућа
позорност и која изазивају много недоумица у спровођењу стечаја поступком реорганизације. То
се, пре свега, односи на правни положај и улогу органа управљања и власника субјекта
реорганизације, али и на функционисање и примену радноправног законодавства у субјекту
реорганизације ограниченом планом реорганизације, као и на сам план реорганизације који јесте
извршна исправа, али чија дејства могу бити ограничена. Истраживањем су испуњени сви задати
циљеви, а предметна дисертација обезбеђује и добру основу за даља истраживања у наведеној
научној области.
4.
На основу целокупног садржаја докторске дисертације нису уочени недостаци који би утицали на
одлуку Комисије о њеном прихватању и позитивном вредновању.
IX
ПРЕДЛОГ:
На основу укупне оцене докторске дисертације/докторског уметничког пројекта, комисија
предлаже:
Имајући у виду све елементе ове дисертације Комисија предлаже да се докторска дисертација кандидата
Сретена Пиштало, под насловом „Реорганизација привредних друштава у стечајном поступку“ прихвати
а кандидату одобри одбрана.
1.

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

9
НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине
чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге због којих не жели да
потпише извештај.

