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Привредна комора Србије, у сарадњи са Регионалном привредном комором Кикинда, позива
Вас на скуп:

СПОРАЗУМНО ФИНАНСИЈСКО РЕСТРУКТУРИРАЊЕ
КАО НАЧИН РЕШАВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ ПРОБЛЕМА У ПОСЛОВАЊУ
који ће бити одржан 21. априла 2016. године, са почетком у 11.00 сати,
у Регионалној привредној комори Кикинда, Трг српских добровољаца 48.

Међународна финансијска корпорација („IFC”), чланица Групе Светске банке и Министарство
привреде Републике Србије, у сарадњи са Владом Швајцарске, коју представља Швајцарски
секретаријат за економске послове („SECO”), заједно су покренули програм за унапређење система
несолвентности у Србији, који ће смањити ризик и подстаћи кредитирање.
Очекивани резултат програма, који ће у наредне три године спроводити Министарство
привреде, Министарство правде и Привредна комора Србије, је стварање ефикаснијег система за
решавање питања дугова у Србији кроз унапређење оквира и пракси несолвентности, што ће уједно
значити и снажније спречавање појаве проблематичних кредита и њихово решавање, као и повећан
повраћај повериоцима и већу заштиту за економски одржива предузећа.
Посебна пажња у Програму посвећена је поступку споразумног финансијског реструктурирања
и примени медијације у привреди.
Молимо Вас да учешће у скупу потврдите до 19. априла 2016. године посредством адресе епоште: office@rpk-ki.co.rs или телефона бр. 0230/21-080.
С поштовањем,

Привредна комора Србије
Председник
Марко Чадеж, с.р.

Регионална привредна комора Кикинда
Председник
Тибор Шебек, с.р.
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ЦИЉ, ОПИС И НОВИНЕ КОЈЕ ЗАКОН ДОНОСИ

Циљ доношења новог Закона о споразумном финансијском реструктуирању, који је ступио на
снагу 4. новембра 2015. године, а почео је са применом 3. фебруара 2016. године, је проналажење
решења за растући проблем неликвидности правних лица и предузетника, чији дугови према
подацима Народне банке Србије износе 256,7 милијарди динара за око 30.000 блокираних рачуна
правних лица, односно 15,5 милијарди динара за више од 26.000 блокираних рачуна предузетника. У
том смислу, Закон је донет као једна од мера за решавање ненаплативих кредита.
Споразумно финансијско реструктурирање представља потпуно добровољни, вансудски
модел реструктурирања корпоративних дугова кроз редефинисање дужничко-поверилачких односа
између привредног друштва/предузетника као дужника и његових поверилаца. Смисао споразумног
финансијског реструктурирања је благовремено препознавање и решавање финансијских потешкоћа
привредног друштва/предузетника, стварање услова за наставак његовог пословања као и
одговарајући начин третирања проблематичних кредита у финансијском систему Републике Србије.
Овом поступку се приступа уколико повериоци привредног друштва/предузетника који је у
финансијским тешкоћама утврде да је опстанак дужника, дугорочно гледано, економски оправдан и
изводљив, као и да је намирење потраживања повериоца могуће.

•

•
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•
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Новине које предвиђа предметни Закон су:
Увођење појма развојних институција којим су обухваћени: Фонд за развој Републике Србије,
Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије, Агенција за осигурање
депозита када поступа у име и за рачун Републике Србије и друга правна лица која су
посебним законом основана у сврхе финансирања или подстицања развоја у Републици
Србији;
Примена начела одрживости пословања дужника проширује се и на предузетнике;
Начело сарадње поверилаца више не предвиђа координацију поверилаца;
Захтев за спровођење финансијског реструктурирања осим поверилаца може поднети и
дужник, а који се подноси Привредној комори Србије као институционалном посреднику;
У случају да је дужник предузетник, финансијско реструктурирање може се спроводити и уз
учешће само једне банке;
Ограничава се круг поверилаца који могу да учествују у финансијском реструктурирању, итд.

Доношењем овог Закона жели се допринети успешности Националне стратегије за решавање
повећаног броја проблематичних кредита у земљи, која је усвојена у августу 2015 године.
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