ПОСРЕДОВАЊЕ

у споразумном финансијском
реструктурирању привредних друштава
Поуздан партнер

Споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава је реструктурирање корпоративних дугова
кроз поновно уређење дужничко-поверилачких односа између привредног
друштва у финансијским тешкоћама и
његових поверилаца, првенствено банака. Ова нова услуга коју Привредна комора Србије пружа, као законом одређени
институционални посредник, омогућава
дужнику да редефинише своје финансијскe обавезe и настави да успешно
послује, а повериоцима омогућава да
наплате своја потраживања.

Циљ споразумног финансијског реструктурирања привредних друштава је благовремено препознавање и
решавање финансијских потешкоћа и
стварање услова за наставак пословања
дужника. Овом поступку се приступа
ако повериоци процене да је опстанак и
опоравак привредног друштва у финансијским тешкоћама економски оправдан
и изводљив, односно да ће друштво моћи
да настави да одрживо послује на дужи
рок и да ће повериоци моћи да остваре
намирење својих потраживања.

Начела споразумног финансијског
реструктурирања привредних
друштава

Корак по корак до успешног
споразумног финансијског
реструктурирања

• Начело подобности

• Привредно друштвo – дужник или његови повериоци подносе захтев Привредној комори Србије – Центру за услуге и
посредовање, ради институционалног
посредовања у споразумном финансијском реструктурирању

• Начело добровољности
• Начело одрживости пословања дужника
• Начело поступања у доброј вери
• Начело мирног спровођења
• Начело сарадње и координације поверилаца
• Начело равноправности положаја поверилаца и положај сразмеран висини
потраживања
• Начело приступа подацима и поверљивости података
• Начело благовремености
• Начело ефикасности
• Начело економичности
• Начело непристрасности и независности

• Центар проверава испуњеност услова
за институционално посредовање и подобност дужничко-поверилачког односа за споразумно финансијско реструктурирање
• Центар доставља предлог другој страни, с позивом да се у року од 15 дана од
дана пријема захтева изјасни о његовом
прихватању
• Центар организује поступак институционалног посредовања
• Стране у поступку закључују Уговор о
мировању дугова
• Стране у поступку преговарају о редефинисању дужничко-поверилачких односа,
уз институционалну подршку Центра

• Стране у поступку закључују Уговор о
споразумном финансијском реструктурирању, који садржи мере за спровођење реструктурирања
• Стране у поступку спроводе мере финансијског реструктурирања и користе
прописане подстицаје (континуитет заложног права, процесноправни и материјално-правни порески подстицаји и
подстицаји Народне банке Србије)
• Привредно друштво, над којим је успешно спроведено финансијско реструктурирање, наставља одрживо да
послује
Уговор о мировању дугова
У поступку споразумног финансијског
реструктурирања, стране у поступку
закључују Уговор о мировању дугова, који
производи правно дејство даном закључења и омогућава „пословни предах” и
привремену консолидацију привредном
друштву у финансијским тешкоћама, како
би се створили услови и претпоставке за
његово реструктурирање.

Уговор о мировању дугова представља
основ за обуставу извршења у принудној
наплати са рачуна привредног друштва,
за забрану покретања извршења, односно
за одлагање извршења, али само у односу на извршног повериоца који је закључио овај уговoр. Суд, односно други орган
пред којим се води поступак, дужан је да

одмах по пријему захтева, а најкасније у
року од два радна дана од пријема захтева, донесе одлуку о одлагању извршења и
да је одмах, а најкасније наредног радног
дана по доношењу, достави организацији
која спроводи принудну наплату са рачуна дужника, односно другом надлежном
органу или организацији.

Уговор о споразумном финансијском
реструктурирању
Успешно реструктурирање окончава се
Уговором о споразумном финансијском
реструктурирању, којим се могу предвидети следеће мере:
• отплата у ратама
• измена рокова доспелости, каматних
стопа или других услова кредита, зајма
или другог потраживања или инструмента обезбеђења
• уновчење имовине или пренос имовине ради намирења потраживања; отпуст дуга; извршење, измена или одрицање од заложног права
• давање додатних средстава обезбеђења од стране дужника или трећих лица,
укључујући давање јемстава и гаранција
• претварање потраживања у капитал;
закључивање уговора о кредиту, односно зајму
•

издавање хартија од вредности, као и
друге мере од значаја за реализацију
финансијског реструктурирања

Дужник је обавезан да уговор о споразумном финансијском реструктурирању
одмах по закључењу достави регистру
привредних субјеката, ради регистрације забележбе о постојању тог уговора.
Привредна комора Србије као
институционални посредник
Привредна комора Србије – Центар за
услуге и посредовање, као законом одређени институционални посредник,
пружа помоћ при успостављању сарадње између дужника и поверилаца
ради преговора, као и у току преговора,
у циљу њиховог успешног окончања.
Институционално посредовање започиње на захтев дужника или једног или
више поверилаца, а за његово спровођење потребна је сагласност обе
стране – поверилаца и дужника.
Захтев се подноси Центру за услуге и
посредовање Привредне коморе Србије, на обрасцу који је саставни део
Правилника. Уз захтев се доставља
допис са описом чињеничног стања и

изјавом да над дужником није покренут стечајни поступак, као и доказ о
уплати таксе.
Центар доставља предлог другој страни, уз позив да се у року од 15 дана од
дана пријема захтева изјасни о његовом
прихватању. Ако се друга страна у року
од 15 дана не изјасни о предлогу, сматра
се да предлог није прихваћен.
Центар проверава испуњеност услова за институционално посредовање
(учешће најмање две домаће или стране
банке у својству поверилаца), и подобност дужничко-поверилачког односа
за финансијско реструктурирање (за
реструктурирање су подобни корпоративни дугови, а нису подобни дугови по
основу јавних прихода).
Посредника у појединој ствари одређују
Центар, или споразумно стране у поступку. Посредник је лице које спроводи
поступак и посредује у преговорима за
увођење мировања дугова и за постизање споразума између страна, без
овлашћења да им намеће решење.

Трошкови институционалног
посредовања
Стране у споразумном финансијском реструктурирању сносе заједничке трошкове институционалног посредовања,
које чине: накнада за рад посредника
и накнада за трошкове његовог пута и
боравка, уколико је ван места посредовања, као и трошкови организовања институционалног посредовања.
Учесници сносе заједничке трошкове у
једнаким деловима, осим ако се другачије не споразумеју. Поред тога, сваки
учесник сноси своје трошкове, укључујући трошкове својих пуномоћника,
а по потреби и трошкове стручног саветника и преводиоца.
Накнада за институционално посредовање износи:
1. Такса за подношење зaхтева (200 €)
2. Накнада за поступак посредовања
плаћа се према висини потраживања
која су предмет финансијског реструктурирања, према следећој тарифи:

Такса за подношење захтева уплаћује се
приликом подношења захтева. Накнада за
институционално посредовање уплаћује
се по фазама поступка, и то по потписивању уговора о мировању дугова у износу
од 30% укупне накнаде, а по потписивању
уговора о споразумном финансијском реструктурирању у износу од преосталих
70% укупне накнаде.

За износе потраживања
до 500.000 €
од 500.000 € до 1.000.000 €
од 1.000.000 € до 1.500.000 €
од 1.500.000 € до 2.000.000 €
од 2.000.000 € до 2.500.000 €
од 2.500.000 € до 3.000.000 €
од 3.000.000 € до 3.500.000 €
од 3.500.000 € до 4.000.000 €
од 4.000.000 € до 5.000.000 €
од 5.000.000 € до 10.000.000 €
преко 10.000.000 €

Уколико институционално посредовање
не доведе до потписивања уговора о мировању дугова, наплаћује се само такса
за подношење захтева. Уколико институционално посредовање не доведе до потписивања уговора о споразумном финансијском реструктурирању, наплаћују се
такса за подношење захтева и накнада по
потписивању уговора о мировању дугова.

Износ накнаде
1.000 €
1.000 € + 0,1% на разлику преко 500.000 €
1.500 € + 0,1% на разлику преко 1.000.000 €
2.000 € + 0,1% на разлику преко 1.500.000 €
2.500 € + 0,1% на разлику преко 2.000.000 €
3.000 € + 0,1% на разлику преко 2.500.000 €
3.500 € + 0,1% на разлику преко 3.000.000 €
4.000 € + 0,05% на разлику преко 3.500.000 €
4.050 € + 0,05% на разлику преко 4.000.000 €
4.550 € + 0,02% на разлику преко 5.000.000 €
5.550 €

Искористите могућност да уз институционално посредовање Привредне
коморе Србије решите своје дужничке финансијске проблеме и наставите
успешно да послујете
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ
Центар за услуге и посредовање
Ресавска 13–15, Београд
T: +381 11 33 00 997
Ф: +381 11 32 34 181
E: posredovanje@pks.rs
www.pks.rs/posredovanje

