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ИНФОРМАЦИЈА О ЗАКОНУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ 

Министарство привреде отворило је крајем октобра јавну расправу о Нацрту Закона о 
изменама и допунама Закона о стечају и Нацрту Закона о приватизацији. У Београду је, 
21.11.2013.године, у просторијама Привредене коморе Србије, одржан округли сто на коме је 
Министар привреде Саша Радуловић представио измене и допуне наведених закона и 
одговарао на питања учесника јавне расправе. 

 

ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ КОЈЕ СЕ ДИРЕКТНО ОДНОСЕ  

НА ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

1) У Нацрту Закона су предвиђене измене у погледу исплатних редова 

а) у први исплатни ред спадају неисплаћене нето зараде запослених и бивших 
запослених, у износу минималних зарада са каматом од дана доспећа до дана отварања 
стечајног поступка и неплаћени доприноси за пензијско и инвалидско осигурање 
запослених, а чију основицу за обрачун чини најнижа месечна основица доприноса, 
сагласно прописима о доприносима за обавезно социјално осигурање на дан отварања стечајног 
поступка; 

б) у други исплатни ред спадају потраживања осталих стечајних поверилаца који не 
спадају у трећи и четврти исплатни ред, а међу њима су и потраживања разлике између 
неисплаћене зараде за пун радни учинак и минималне зараде из првог исплатног реда, као 
и отпремнине запослених због раскида уговора о раду у максималном износу минималне 
зараде по години радног стажа код стечајног дужника за коју нису примили отпремнину; 

в) у трећи исплатни ред спадају потраживања стечајних поверилаца који су се пре 
отварања стечајног поступка овереним уговором сагласили да буду намирени након пуног 
намирења потраживања једног или више стечајних поверилаца из другог исплатног реда, а који 
не спадају у четврти исплатни ред (субординирани повериоци); 

г) у четврти исплатни ред спадају потраживања повезаних лица. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

По важећем Закону о стечају, у први исплатни спадају неисплаћене нето зараде запослених и 
бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања 
стечајног поступка са каматом од дана доспећа до дана отварања стечајног поступка и 
неплаћени доприноси за пензијско и инвалидско осигурање запослених за последње две 



године пре отварања стечајног поступка, што значи да је ново предложено решење 
повољније за запослене. 

 

2) Неплаћене доприносе за пензијско и инвалидско осигурање пријављује 
Фонд ПИО. Фонд ПИО је дужан да повеже радни стаж свим запосленима на 
нивоу минималне зараде, а за износ изнад минималне зараде у зависности 
од степена намирења након главне деобе стечајне масе. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Предложено решење представља позитиван напредак, али остаје недоумица из којих 
средстава ће Фонд ПИО извршити своју обавезу. 

 

3) Отварањем стечајног поступка раскидају се сви уговори о раду и 
колективни уговори које је стечајни дужник закључио са запосленима. 

      ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Предложено решење је јасно. У моменту отварања стечајног поступка свим запосленима 
код стечајног дужника престаје радни однос, а престаје да важи и колективни уговор 
уколико је био закључен између стечајног дужника и запослених. По важећем Закону о 
стечају, отварање стечајног поступка је само отказни разлог, тј. стечајни управник због тог 
разлога може отказати уговор о раду запосленима, али нема аутоматског престанка радног 
односа. Такође, стечај ни на који законски начин не утиче на важење постојећег 
колективног уговора код послодавца.  

Предложено решење није оправдано због тога што предвиђа да се уговори, који заправо 
представљају сагласну изјаву воља уговорних страна, аутоматски гасе законом, без 
уважавања саме природе уговарања (споразумевања), а нарочито правила социјалног 
дијалога. 

Ново решење је нарочито спорно, будући да важећа правила о стечају, као и правила из 
Закона о раду на логичан и поштен начин уређују овакве ситуације. По Закону о стечају, 
отварање стечаја је отказни разлог, што значи да стечајни управник може сваком 
запосленом отказати уговор о раду само због тога што је стечај отворен и запослени притом 
нема право на отпремнину. С` друге стране, Законом о раду су предвиђена правила о 
престанку важења колективног уговора, која, поред осталог, омогућавају и једнострани 
отказ колективног уговора без икаквог услова, са једином обавезом да колективни уговор 
важи још најдуже 6 месеци од дана подношења отказа. 

 

 
 

 


