ТЕСТ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА
ЗА СТЕЧАЈНЕ УПРАВНИКЕ

Београд, октобар 2010.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ТЕСТА
У тесту постоје две врсте питања:
• Прва врста питања захтева да се на њих одговара заокруживањем једног од понуђених
одговора ДА или НЕ.
Нпр.:
1 Да ли је стечајни управник орган стечајног поступка?		

□□

• Друга врста питања захтева да се на њих одговара заокруживањем једног од више
понуђених одговора.
Нпр.: .. ............................................................................................................................................
1. Који суд је надлежан да спроводи стечајни поступак?

□□□

1) Основни суд
2) Апелациони суд
3) Привредни суд
4) Врховни касациони суд
НАПОМЕНА 1:
Тест се попуњава искључиво хемијском оловком.
Не признају се одговори где је вршено преправљање, прецртавање, заокруживање више
одговора и сл.
НАПОМЕНА 2:
Према правилнику о полагању стручног испита кандидат код кога се у току полагања
испита пронађе било какво помагало (моб. телефон, ручни рачунар и сл.) биће удаљен
са испита и његов рад поништен и следи забрана полагања стручног испита у року од
наредне 3 године.

Тачни одговори на питања од 1. до 100. вреднују се са 0,5 бодова.
Тачни одговори на питања од 101. до 150. питања вреднује се са 1,0 бодова.
ПРАГ ПРОЛАЗНОСТИ ЈЕ 70,0 бодова.

3

РБ.

ПИТАЊЕ

1

Да ли се према Закону о стечају стечајни поступак спроводи искључиво продајом
целокупне имовине стечајног дужника?

Да

Не

2

Може ли поверилац да поднесе предлог за покретање стечајног поступка пре него што
за своје потраживање добије решење о извршењу?

Да

Не

3

Може ли поверилац свој предлог за покретање стечајног поступка засновати на
потраживању чији је износ мањи од 100 динара?

Да

Не

4

Може ли поверилац који је поднео предлог за покретање стечајног поступка да обезбеди
средства из којих би се покрили трошкови поступка у случају да дужник нема довољно
имовине?

Да

Не

5

Да ли правна лица имају обавезу да воде рачуноводствене књиге и припремају
финансијске извештаје у складу са међународним рачуноводственим стандардима?

Да

Не

6

Да ли одредбе Закона о парничном поступку могу да се примене у стечајном
поступку?

Да

Не

7

Да ли постоји претећа неспособност ако стечајни поверилац као предлагач учини
вероватним да стечајни дужник своје већ постојеће обавезе неће моћи да испуни по
доспећу?

Да

Не

8

Да ли постоји претпоставка трајније неспособности плаћања у случају када је предлог
за покретање поступка стечаја поднео поверилац који у судском или пореском поступку
у Републици Србији није могао намирити своје новчано потраживање било којим
средством извршења?

Да

Не

9

Може ли Агенција за лиценцирање стечајних управника да одузме лиценцу коју је
издала пре истека рока од 3 године од издавања лиценце?

Да

Не

10

Да ли у именик стечајних управника, као активни стечајни управник, може бити уписано
лице које није доставило доказ о постојању обавезног осигурања од професионалне
одговорности за текућу годину?

Да

Не

11

Да ли се мораторијум на извршне радње поверилаца уводи увек по именовању
привременог стечајног управника?

Да

Не

12

Привремени стечајни управник је забринут да неће бити довољно средстава за
финансирање стечајног поступка. Да ли би он требало да уговори испоруку довољне
количине сировина пре покретања стечајног поступка да би обезбедио довољно
материјала стечајном управнику за вођење послова до првог поверилачког рочишта?

Да

Не

13

Да ли је једна од ваших дужности као привременог стечајног управника да утврдите да
ли је имовина дужника већа од његових обавеза?
Да ли стечајни управник мора да осигура имовину која је предмет обезбеђења на захтев
разлучног повериоца по покретању стечајног поступка?

Да

Не

Да

Не

14

ОДГОВОР

15

Да ли дужник или његов представник морају да буду присутни када стечајни управник
пописује сву имовину и права која улазе у стечајну масу?

Да

Не

16

Да ли је стечајни управник обавезан да утврди власништво над имовином пре него што
је наведе у почетном стечајном билансу?

Да

Не

17

Да ли износ имовине пријављен у финансијским извештајима стечајног дужника одражава
приближни износ за који ће се имовина моћи продати у случају банкротства?

Да

Не

18

Да ли би имовина која је у поседу повериоца требало да буде укључена у почетни
биланс?
Да ли се, у стечајном поступку трошкови амортизације на извештај о приходима и расходима
бележе на посебном рачуну за сваку годину како би се осигурало да ће бити довољно
средстава да би имовина могла да се замени када буде у потпуности амортизована?

Да

Не

Да

Не

19

На овој страни: ТАЧНИХ ______ НЕТАЧНИХ ______ БОДОВА

5

101

Циљ стечаја је:
1) најповољније, колективно намирење стечајних
поверилаца остваривањем највеће могуће вредности
стечајног дужника односно његове имовине;
2) ослобађање од дугова и брисање стечајног дужника из
регистра;
3) намирење излучних и разлучних поверилаца;
4) очување правног субјективитета и делатности стечајног
дужника;
5) промена власништва над основним капиталом стечајног
дужника;

1

2

3

4

5

102 Један од наведених разлога не представља стечајни разлог:
1) презадуженост;
2) непоступање по усвојеном плану реорганизације;
3) ако је план реорганизације издејствован на преваран или
незаконит начин;
4) трајнија неспособност плаћања;
5) забрана обављања регистроване делатности

1

2

3

4

5

103 Које од следећих начела не представља једно од начела стечајног
поступка:
1) начело јавности и информисаности;
2) начело економичности;
3) начело хитности;
4) начело заштите стечајног дужника;
5) начело једнаког третмана и равноправности;
6) начело судског спровођења поступка;
7) начело двостепености.

1

2

3

4

5

104 Од чега зависи да ли ће поступак ићи у правцу банкротства или
реорганизације?
1) одлуке стечајног већа;
2) одлуке стечајног судије;
3) одлуке скупштине поверилаца;
4) сагласности Министарства за привреду.

1

2

3

4

105 Шта ће решењем о закључењу стечајног поступка, у случају ако
се утврди да је имовина стечајног дужника незнатне вредности,
стечајни судија наложити стечајном управнику:
1) да уновчи имовину стечајног дужника и оствареним
средствима покрије настале трошкове поступка и
преостала средства уплати у буџет
2) да уновчи имовину и из остварених средстава намири
стечајне повериоце
3) да целокупну имовину стечајног дужника пренесе
оснивачима, члановима и власницима основног капитала
стечајног дужника
4) да целокупну имовину пренесе Дирекцији за имовину РС

1

2

3

4

На овој страни: ТАЧНИХ ______ НЕТАЧНИХ ______ БОДОВА

6

7

11

106 Шта је главна дужност стечајног управника?
1) да заштити радна места запослених
2) да развије план реорганизације којим би се спречило
банкротство дужника
3) да замени руководство дужника не би ли предузеће боље
пословало
4) да позајми довољно новца да би се производња наставила
до првог поверилачког рочишта
5) да заштити повериоце и створи најповољније услове за
намирење њихових потраживања

1

2

3

4

5

107 Судија вам је управо телефонирао да вас замоли да будете
стечајни управник једног великог предузећа. Пре 18 месеци
помогли сте овом предузећу да обави опсежну реорганизацију
да би одвојило рентабилне активности од нерентабилних.
Шта ћете одговорити судији?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

1) да сте спремни за именовање
2) саопштите судији да сте тамо већ радили и сложите се на
именовање
3) да сте спремни на именовање, али да ћете морати да
обавестите одбор поверилаца о вашим претходним
активностима са предузећем
4) да не можете бити именовани
5) друго (наведите шта:)

108 Кога ће именовати суд за стечајног управника у стечајном
поступку над правним лицем у већинској државној, односно
друштвеној својини?
1)
2)
3)
4)

лице које испуњава опште законске услове;
Агенцију за приватизацију
лице које одреди Министар за привреду
Агенцију за осигурање депозита, санацију, стечај и
ликвидацију банака

109 На првом поверилачком рочишту повериоци за чија
потраживања се учини вероватним да износе више од ког
процента укупних потраживања, могу одлучити да се стечајни
поступак оконча банкротством стечајног дужника, уновчењем
његове имовине:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

12

5

6

50% + 0,1
51%
67%
70%
75%
друго

На овој страни: ТАЧНИХ ______ НЕТАЧНИХ ______ БОДОВА

ИМЕ

ПРЕЗИМЕ

_________________________

_________________________

Укупно тачних одговора који вреде 0,5 бодова:

__________

Укупно нетачних одговора који вреде 0,5 бодова:

__________

Укупно тачних одговора који вреде 1,0 бодова:

__________

Укупно нетачних одговора који вреде 1,0 бодова:

__________

УКУПНО БОДОВА:

__________

у Београду ________________ 2010. године

Службено лице
_____________________

