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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ТЕСТА

На питања се одговара заокруживањем једног од више понуђених одговора у колони која се 
налази са десне стране, поред сваког питања.

Нпр.:  ..  ........................................................................................... ...............................................

РБ. ПИТАЊЕ ОДГОВОР БОД

1 Који суд је надлежан да спроводи стечајни поступак?
1) Основни суд
2) Апелациони суд
3) Привредни суд
4) Врховни касациони суд

1 2 3 4

НАПОМЕНА 1:
Тест се попуњава искључиво хемијском оловком.
Не признају се одговори где је вршено преправљање, прецртавање, заокруживање више 
одговора и сл.

НАПОМЕНА 2:
Сходно члану 12. став 3. Правилника о начину полагања стручног испита за обављање 
послова стечајног управника кандидати код којих се у току полагања стручног испита 
пронађе било какво помагало, укључујући мобилне телефоне и џепне или ручне рачунаре 
биће удаљени са испита, а њихов испитни рад биће поништен.
Кандидатима из става 3. овог члана забрањено је да полажу стручни испит у року од наредне 
три године.

Поред сваког питања означен је број бодова којим се вреднује питање.

ПРАГ ПРОЛАЗНОСТИ ЈЕ 70,0 бодова.
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РБ. ПИТАЊЕ ОДГОВОР БОД

1 У стечајном поступку није дозвољен: 
1) прекид поступка,
2) застој поступка,
3) застој и прекид поступка.

1 2 3 0,5

2 Трошкове стечајног поступка, пре исплате одобрава:
1) стечајни управник,
2) стечајни судија,
3) одбор поверилаца.

1 2 3 0,5

3 Тужбу за утврђење оспореног потраживања, поверилац мора поднети у року од: 
1) 8 дана од пријема закључка,
2) 15 дана од пријема закључка,
3) 15 дана од испитног рочишта.

1 2 3 1

4 Која неправилност у раду стечајног управника представља лакшу, а која тежу 
повреду дужности прописује:
1) стечајни судија,
2) Агенција за лиценцирање стечајних управника, 
3) надлежни министар.

1 2 3 1

5 Стечајни управник је дужан да предузме радње побијања у смислу Закона о стечају:
1) у сваком случају,
2) само на захтев одбора поверилаца,
3) само ако би се побијањем увећала стечајна маса.

1 2 3 1

6 Стечајни управник је дужан да економско финансијски извештај достави: 
1) стечајном судији и Агенцији за лиценцирање стечајних управника, 
2) Агенцији за лиценцирање стечајних управника, одбору поверилаца и стечајном 

судији,
3) свим повериоцима, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и стечајном 

судији.

1 2 3 0,5

7 Потраживање за накнаду штете од стечајног управника застарева у року од 3 године:
1) од настанка штете,
2) од сазнања за штету,
3) од брисања стечајног дужника.

1 2 3 1

8 Скупштину поверилаца чине:
1) повериоци са пријављеним потраживањем,
2) сви стечајни повериоци, без обзира да ли су пријавили потраживање,
3) сви стечајни и разлучни повериоци.

1 2 3 1

9 Чланови одбора поверилаца могу бити: 
1) сви стечајни повериоци,
2) стечајни повериоци са највећим потраживањем,
3) сви необезбеђени и обезбеђени повериоци.

1 2 3 1

10 Сагласност на завршни рачун стечајног дужника даје: 
1) стечајни судија,
2) одбор поверилаца,
3) скупштина поверилаца.

1 2 3 1
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РБ. ПИТАЊЕ ОДГОВОР БОД

11 Заложни поверилац је дужан да о свом заложном праву обавести суд у року од: 
1) 60 дана
2) 90 дана
3) 120 дана

1 2 3 0,5

12 Заложни поверилац не може бити:
1) члан скупштине поверилаца,
2) члан одбора поверилаца,
3) ни члан скупштине, ни члан одбора поверилаца.

1 2 3 1

13 У случају усвајања унапред припремљеног плана, последице стечајног поступка 
наступају: 
1) од подношења предлога,
2) од гласања о плану,
3) не наступају.

1 2 3 1

14 Застарелост потраживања према стечајном дужнику се прекида: 
1) подношењем предлога за отварање стечаја,
2) доношењем решења о отварању стечаја,
3) подношењем пријаве потраживања у стечају.

1 2 3 1

15 Услед отварања стечаја, поступак извршења који је у току се:
1) прекида,
2) обуставља,
3) обуставља уз укидање предузетих извршних радњи.

1 2 3 1

16 Стечајни поступак покреће се предлогом:
1) повериоца,
2) ликвидационог управника,
3) повериоца, дужника и ликвидационог управника.

1 2 3 0,5

17 За покретање стечајног поступка над привредним друштвом које је
регистровано за производњу наоружања и војне опреме потребна је претходна 
сагласност: 
1) Агенције за привредне регистре,
2) привредног суда,
3) Министарства надлежног за послове одбране.

1 2 3 0,5

18 Стечајни судија може, као меру обезбеђења, изрећи забрану или привремено 
одлагање извршења ради остварења права: 
1) разлучних поверилаца
2) заложних поверилаца,
3) разлучних и заложних поверилаца.

1 2 3 1

19 Отварањем стечајног поступка права прече куповине у погледу имовине стечајног 
дужника: 
1) не гасе се,
2) гасе се.

1 2 1

20 Усвајањем плана реорганизације, на имовини која је била предмет права прече 
куповине, а није продата: 
1) право прече куповине се гаси,
2) право прече куповине се успоставља.

1 2 1

21 Податке о имовини и правима стечајног дужника за период до пет година пре 
отварања стечајног поступка: 
1) достављају јавни регистри по захтеву стечајног управника без накнаде,
2) достављају јавни регистри по захтеву стечајног управника са накнадом,
3) доставља пореска управа без накнаде.

1 2 3 1


