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др Иван ТОДОРОВИЋ 
адвокат у Београду 
 

ИЗВОДЉИВОСТ ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Резиме 
Изводљивост је битан услов за потврду плана од стране суда и за 

спровођење реорганизације. Детаљнија анализа могућности да план заи-
ста и буде реализован изостаје у пракси, јер се план по „аутоматизму“ 
усваја, ако је ревизор дао изјаву да је план изводљив и ако план буде изгла-
сан у свакој класи поверилаца. План реорганизације задире у права ма-
њинских поверилаца, a таква ограничења су могућа само када план реор-
ганизације испуњава све законске услове да буде усвојен, а најважнији 
услов је да план има шансе за успех. Изводљивост плана је запостављена 
тема у домаћој литератури. У чланку су представљени случајеви из аме-
ричке праксе и дато је неколико закључака који могу послужити при оце-
ни да ли је предложени план изводљив. 
Кључне речи:  реорганизација, унапред припремљени план реорганиазци-

је, изводљивост плана реорганизације, изјава ревизора о 
изводљивости плана, мишљење ревизора са резервом. 

I Увод 
Закон о стечају1 у одредби члана 156 став 5 тaчка 6 прописује као 

обавезан елемент унапред припремљеног плана реорганизације постоја-
ње изјаве ревизора или лиценцираног стечајног управника да је предло-
жени план изводљив. Изводљивост као предуслов за расправу, гласање, 
усвајање и потврду УППР-а је логичан захтев, јер само они планови који 
могу бити реализовани испуњавају услов за потврду од стране суда. У су-
протном, предложени план би представљао изигравање поверилаца.  

                                                 
1  Закон о стечају – ЗОС (Службени гласник РС, бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – од-

лука УС и 83/2014). 
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Поред чињенице да је овакав услов за предлагање УППР-а сврсис-
ходан, он је у домаћој пракси потпуно обесмишљен. Изводљивост плана 
представља „срце“ реорганизације, али се о овом услову мало дискутује у 
домаћој теорији и пракси, већ се углавном испуњење таквог захтева сво-
ди на паушалну потврду ревизора да је план реорганизације изводљив. 
При томе, предложени планови у домаћој пракси често имају погрешне 
економске претпоставке, што није чудно, с обзиром да се они у знатној 
мери злоупотребљавају и институт плана реорганизације бива извитопе-
рен, јер он представља начин да привредни субјект преживи по сваку це-
ну и да покуша да умањи обавезе према повериоцима. У нашој судској 
пракси је заузет став да чак и мишљење ревизора са резервом представља 
довољан основ за разматрање плана реорганизације, а да повериоци тре-
ба сами да цене истакнуте резерве када гласају о плану.2 Обично се судо-
ви не упуштају у анализе које се тичу изводљивости. 

 На који начин увести озбиљнију анализу код провере испуњено-
сти услова изводљивости плана? Да ли је могуће пре гласања о плану до-
ставити од стране поверилаца мишљење другог ревизора који би изразио 
сумњу у изводљивост плана или би навео да план није изводљив? Како 
поступити ако је уз предложени план достављено мишљење ревизора са 
„резервом“?  

На овом месту се треба подсетити негативних страна реорганиза-
ције, јер када се овај правни институт користи противно његовој закон-
ској сврси, настају негативни ефекти. Наиме, када неки субјект исходује 
план реорганизације и делимичан отпуст дугова поверилаца, тада ће и 
други привредни актери такође желети да покушају са умањењем обавеза 
путем реорганизације. Осим тога, повериоци ће имате знатне губитке 
због отпуста дугова и сами могу довести у лошу финансијску ситуацију. 
Стога, обавезу суда да цени законитост плана треба разумети на такав на-
чин да је суд дужан да анализира све околности случаја када доноси одлу-
ку о потврди плана реорганизације, а не само да констатује да је план 
усвојен потребном већином у свакој класи поверилаца.  

 

                                                 
2  Одговори на питања привредних судова који су утврђени на седници Одељења за привредне 

спорове Привредног апелационог суда одржаној дана 03.11.2015., 04.11.2015. и 26.11.2015. и 
на седници Одељења за привредне преступе и управно-рачунске спорове одржаној дана 
30.11.2015, Судска пракса привредних судова, Билтен 4/2015, наведено према: ParagrafLex. 
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II О појму изводљивости 
Када је реч о изводљивости плана реорганизације, тај услов под-

разумева да план не може предвиђати обавезе које није могуће испунити. 
Субјект реорганизације мора имати адекватан сопствени капитал, а ако 
се средства позајмљују или неко треће лице врши докапитализацију, нео-
пходно је да за измирење дуговања према повериоцима буде довољно 
средстава и да дужник може одржати не само текућу ликвидност, већ он 
мора намиривати све обавезе према плану реорганизације. Адекватност 
капитала се може анализирати упоређивањем капитала које имају друга 
привредна друштва у истој привредној грани.3 Дужник, осим тога, треба 
да има руководство које може спровести план и које је довољно компе-
тентно. Изводљивост се најпре цени од стране економских експерата (ре-
визори), а затим и од стране стечајног суда. Стечајни дужник треба да по-
каже да ће имати повољне токове новца у будућем периоду (cash flow), 
ако дође до усвајања и судске потврде плана реорганизације. При оцени 
да ли план предвиђа реалне основе, потребно је испитати најпре посло-
вање дужника у претходном периоду, а историјске успехе треба узимати 
само као релативан појам. 

Изводљивост пословног пројекта, што и сам план реорганизације 
представља у економском смислу, није лако проценити. Више аналитича-
ра ће доћи до различитих процена о реалности предложених пословних 
планова.4 Могућност за испуњење плана реорганизације треба сагледати 
на такав начин да се утврди да ли постоје шансе за привредни опоравак 
дужника, било да је реч о трајном (који подразумева наставак пословања) 
или привременом опстанку субјекта реорганизације (дужник опстаје још 
неко време ради реализације предложених реорганизационих мера и ис-
плате поверилаца, а затим се гаси). Притом, потребно је анализирати бу-
дуће приходе дужника и његову тзв. ликвидациону вредност имовине.5 
Ако резултат оваквог поређења буде закључак да ће повериоци имати ве-
ћи повраћај средстава наставком пословања дужника, онда реорганиза-
ција има смисла. 

                                                 
3  Douglas Baird, Elements of Bankruptcy, New York, 2006, 256. 
4  Michael T. Roberts, „A Tangible Solutions for Testing Plan Feasibility“, American Bankruptcy 

Institute Journal, Vol. 32, 2013. 
5  Thomas Opferkuch, Sanierung von Unternehmen, Wien, 2014, 35. 
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Изводљивост код реорганизације означава реалност обећања које 
је стечајни дужник дао повериоцима.6 Да би се изводљивост могла про-
ценити од стране стечајног суда, потребно је да извештај ревизора даје 
добре основе за оцену представљених информација о будућим приходи-
ма стечајног дужника и способности да испуњава обавезе. 

На оцену судије о изводљивости плана не треба да утиче подршка 
коју план добије од већинских поверилаца у класама предвиђеним пла-
ном, јер план представља наметање ограничења која се тичу потражива-
ња других (мањинских) поверилаца. Таква ограничења је могуће успоста-
вити само ако је план законит, односно ако је план реално изводљив.  

III Изводљивост плана у америчком праву 
Услов изводљивости је у америчком стечајном праву постављен у 

Кодексу (USC) у §1129(а) (11). У том параграфу се услов изводљивости 
плана дефинише на тај начин да се план може потврдити од стране суда 
само у случају да над субјект реорганизације неће након потврде плана 
бити отворен поступак банкротства и ако неће бити потребна поновна 
реорганизација. У америчкој теорији се наводи да се услов изводљивост 
плана има ценити према околностима сваког појединачног случаја.7 Ако 
неки поверилац изјави приговор да план није изводљив, суд треба да це-
ни достављену документацију и да саслуша финансијске стручњаке, да би 
проценио да ли је предлагач плана испунио свој терет доказивања о реал-
ности плана.8 Услов изводљивости не треба тумачити као гаранцију, већ 
као разумно уверавање о могућности успешног спровођења плана.9 Изво-
дљивост као предуслов за потврду плана реорганизације у ствари служи 
спречавању „визионарских“ обећања повериоцима која нуде више него 
што дужник може заиста да оствари.10 

                                                 
6  Vanessa Finch, Corporate Insolvency Law: Perspectives and Principles, Cambridge University Press, 

2002, 196. 
7  Aspen Publishers, Bankruptcy Keyed to Course Using Warren and Bussel’s Bankruptcy, Wolters 

Kluwer, New York, 2010, 86. 
8  Види: Jones Day Publications, „Focus on Feasibility“, Pratt’s Journal of Bankruptcy Law, April-

May 2007. 
9  Stephen H. Case, „Some Confirmed Chapter 11 Plans Fail. So What?“, Boston College Law Review, 

Vol. 47, 2005, 60. 
10  Nancy Reign Baldiga, „Is this plan feasible? An empirical legal analysis of plan feasibility“, Comm-

ercial Law Journal, Vol. 101, 1996, 115. 
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У пракси америчких судова се користи неколико критерујима за 
утврђивање изводљивости плана: 1) адекватност капитала стечајног ду-
жника, 2) способност генерисања будућих прихода, 3) економско стање 
друштва, 4) способности руководства, 5) да ли исто руководство наста-
вља да управља дужником, 6) друге околности које могу условљавати 
успешну реорганизацију11 (као што би рецимо била предстојећа парница 
за накнаду штете од стране будућег повериоца субјекта реорганизације).  

У америчкој литератури се може наћи мишљење да реорганизаци-
ја често не буде спроведена управо због тога што план предвиђа да рани-
ји чланови органа дужника остају на својим функцијама и да би судови 
требали да буду опрезнији када одобравају планове који не подразумева-
ју промену лица која обављају такве функције.12  

Чест је случај да план предвиди продају имовине у власништву 
стечајног дужника. Код таквих планова реорганизације, потребно је да 
дужник покаже вероватност да ће продаја моћи да се изврши у оквиру 
предложеног периода и по дефинисаним ценама. У једном случају из 
1992. године, амерички суд је стао на становиште да је предложени план 
који је подразумевао продају апартманског комплекса у власништву сте-
чајног дужника по цени од око двадесет милиона долара шпекулативан и 
да не испуњава захтев које поставља тест изводљивости плана.13 У овом 
случају стечајни дужник M&S Associates Ltd. је предложио план реорга-
низације 1989. године. Имовину дужника су чинила три апартманска 
комплекса у америчкој држави Тексас. Предлагач је стекао ове некретни-
не 1986. године уз финансирање које је обезбедила компанија Gill Savings 
Association, a друштво Resolution Trust Corporation је било именовано за 
заступника Gill Savings Associaton и имало је менице и обезбеђење на 
апартманима за потраживање према стечајном дужнику, с обзиром да ду-
жник није исплатио дуг који се односио на трансакцију којим је стекао 
предметне некретнине (око 20 милиона долара). Тај износ је био знатно 
већи у односу на тржишну вредност стечених некретнина, која се кретала 
око дванаест милиона долара. План је предвиђао продају сва три апарт-
манска комплекса, по цени од двадесет једног милиона долара, којим би 
се могли измирити дугови, међутим, суд је одбио да потврди план заузи-
мајући став да није реално очекивати да ће сви апартмани бити продати 
                                                 
11  Guilford Telecasters, 128 B.R.; In re U.S. Truck Co., 800 F.2d 581 (6th Cir.1986). 
12  Karen C. Dening, Stephen P. Ferris, Robert Lawless, „Serial Bankruptcy: plan feasibility or just bad 

luck?“, Applied Economis Letter, Vol. 8, 2001, 108. 
13  In re M&S Associates, 138 B.R. 845, 850-2 (Bankr. W.D. Tex. 1992). 
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током периода реализације плана и по овој предвиђеној цени. Суд је за-
кључио да је предлагач желео у ствари да усвајањем плана избегне још 
неко време принудно извршење на својој имовини, „коцкајући се са нов-
цем поверилаца“ и рачунајући на средњoрочно драстично побољшање 
услова на тржишту некретнина. 

У другом случају14 план је такође предвиђао продају непокретне 
имовине и исплату поверилаца из суме добијене продајом у периоду од 
две године. План, међутим, није помињао било ког потенцијалног купца, 
нити су били ближи постављени услови такве евентуалне продаје. Суд је 
заузео став да план не испуњава услов изводљивости, с обзиром да нису 
наведени довољно конкретни елементи који би могли уверити суд да ће 
план моћи да се реализује. 

Један од важнијих случајева који се баве темом изводљивости пла-
на је In re Friendship Dairies.15 Предлагач плана, произвођач млечних пре-
рађевина, сматрао је да модернизовањем технологија, организовањем 
производње на ефикаснији начин, проширењем производних капаците-
та, може доћи у ситуацију да измири финансијске обавезе према повери-
оцима. Плану су супроставио највећи обезбеђени поверилац AgStar. Овај 
поверилац је имао потраживање од око шеснаест милиона долара и план 
је предвиђао отплате за класу којој припада AgStar у трајању од петнаест 
година. AgStar је тврдио да дужник не може да испуни обавезе из плана, 
да је стога план неизводљив и да је план предложен у лошој вери, да ду-
жник нема одговарајуће руководиоце. У америчком праву је могуће ис-
ходовати усвајање плана чак и када класа поверилаца није гласала за 
план (класа у коју спада потраживање AgStar), ако је план фер, равно-
правно третира повериоце, а то је случај када такви повериоци добијају 
најмање вредности које би добили да се стечај спроводи банкротством. 

Имајући у виду да је тржиште млечних производа било нестабил-
но и да су се цене често мењале, није било могуће предвидети да ли ће 
Friendship Diaries успети да реализује план. У периоду почев од подноше-
ња предлога за усвајање плана до гласања о плану, дужник је увео проме-
не у производњу. Пројекције предлагача и финансијских експерата датих 
уз предлог плана, везане за токове новца, међутим, нису биле испуњене 
ни у периоду од подношења предлога плана до гласања о плану.  

                                                 
14  In re Hoffman, 52 B.R. 212, 215 (Bankr.D.N.D.1985).  
15  In re Friendship Dairies, 12-20405-RLJ-11(Bankr. N.D. Tex. 2014). 
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Суд је одбио да потврди план, заузимајући став да је план неизво-
дљив. Основна премиса која мора бити испуњена је да предлагач докаже 
да постоји реална основа за уверење да ће план бити испуњен у разумном 
року и да над дужником неће поново бити покренут поступак стечаја. 
Поред довољног капитала дужника, суд треба да оцени могућност ду-
жника да стиче профит, а при томе треба ценити „конкретне, а не шпеку-
лативне“ пројекције дужника, а треба посматрати и период од поношења 
плана до гласања о плану као тест фазу – у којој мери дужник остварује 
планиране активности које је најавио планом. Мишљење суда је било и 
да нарочито треба посматрати период пре подношења плана, односно да 
ли је дужник кренуо путем опоравка и да ли је предузимао било какве ак-
тивности у том правцу. Анализирајући околности случаја, суд је сазнао 
да предлагач није испуњавао обавезе у периоду пре подношења предлога 
плана. Суд је затим дошао до закључка да дужник највероватније неће 
имати довољно средстава за исплате које треба да убрзо по усвајању пла-
на, а да се тешко могу дати прогнозе за даљи напредак дужник, јер су це-
не на релевантном тржишту изразито нестабилне. 

Статистички подаци из америчке праксе показују да и поред 
озбиљних критика плана реорганизације, овај институт има позитивна 
дејства на привреду.16 Међутим, треба имати у виду да се амерички судо-
ви озбиљно баве питањем изводљивости плана, да у стечајном поступку 
саслушавају финансијске експерте, дозвољавају сучељавање мишљења у 
том погледу, па чак се дешава и да се саслушају сведоци – директори по-
верилаца који гласају о плану у погледу њихових намера да сарађују са 
дужником у периоду након потврде плана. 

IV Оцена ревизора о изводљивости плана 
Наш Закон о стечају предвиђа изјаву ревизора или лиценцираног 

стечајног управника да је план изводљив као обавезан елемент унапред 
припремљеног плана реорганизације. Овај захтев треба нешто детаљније 
анализирати. Да ли ревизор који даје такву изјаву мора бити независан?  

Закон прописује да у случају када од дана пресека из плана реорга-
низације до датума одржавања рочишта о расправљању и гласању о пла-
ну протекне више од девет месеци (рецимо ако је план био укинут од 
стране другостепеног суда), тада се мора доставити нови ванредни изве-

                                                 
16  Elizabeth Warren, Jay Lawrence Westbrook, „The success of Chapter 11: A challenge to the criti-

cs”, Michigan Law Review, Vol. 107, 2009, 640. 
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штај израђен од стране другог независног ревизора. На овом месту закон 
поставља услов независности ревизора. Какав је случај када је реч о пр-
вом ванредном извештају, односно „пресеку“ који се доставља уз иници-
јални предлог за усвајање унапред припремљеног плана реорганизације? 
У члану 156 ст. 4 т. 5 закон не помиње услов независности ревизора, већ 
се захтева ванредни извештај ревизора са стањем пословних књига утвр-
ђеним најкасније 90 дана пре дана подношења УППР-а суду. Чини се да 
ако други ванредни извештај, мора бити израђен од стране другог неза-
висног ревизора, први ванредни извештај такође треба да буде сачињен 
од стране независног ревизора. Ако је оваква премиса исправна, онда је 
Закон о стечају пропустио да ближе дефинише услов независности реви-
зора који израђује иницијални ванредни извештај о стечајном дужнику и 
исти такав услов за ревизора који даје оцену о изводљивости плана реор-
ганизације. 

Закон о ревизији прописује забрану за обављање ревизије код 
правног лица код кога је ревизор повезан путем капитала са тим дру-
штом, у ком обавља одређене функције или је у родбинским односима са 
таквим лицима, ако је пружао услуге рачуноводственог, пореског савето-
вања или ако постоје друге околности које могу утицати на независност 
ревизора.17 Дакле, да би ревизор мога пружати услуге одређеном при-
вредном друштву, у сваком случају мора да постоји услов независности 
ревизора. Стога и члан 156 ст. 4 т. 5 треба тумачити да само независан ре-
визор може да изради ванредни извештај за потребе поношења унапред 
припремљеног плана реорганизације. 

1. Мишљење ревизора о изводљивости плана 
Међународни рачуноводствени стандарди у параграфу 7 МСР 705 

(модификација мишљења) прописују да ће ревизор изразити мишљење 
са резервом у следећим случајевима: 1) након прикупљања довољних ре-
визорских доказа закључи да су погрешна приказивања, појединачно или 
збирно, значајна, али не и прожимајући за финансијске извештаје или 2) 
када ревизор не може прибавити довољне и адекватне ревизорске доказе 
на којима би заснивао мишљење, али ревизор дође до закључка да би мо-
гући ефекти неоткривених погрешних приказивања на финансијске из-
вештаје, ако их има, били значајни, али не прожимајући.  

                                                 
17  Чл. 35 и 36 Закона о ревизији, Сл. гласник РС, бр. 62/2013. 
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Негативно мишљење ће постојати када је ревизор прибавио до-
вољно ревизорских доказа и дође до закључка да су погрешна приказива-
ња од значаја за финансијске извештаје. Уздржавајуће мишљење се изра-
жава када ревизор није био у могућности да прибави довољно докумена-
та на којима би засновао мишљење, а ефекти неоткривених исказивања 
могу бити од прожимајућег утицаја на финансијске извештаје. 

Од каквог су утицаја наведена мишљења ревизора на оцену о из-
водљивости плана? Када ревизор да негативно мишљење или уздржавају-
ће мишљење, тада не треба узети да је план изводљив. Код мишљења са 
резервом, треба посебно обратити пажњу на образложење за тако изра-
жено мишљење. Сматрамо да у таквом случају суд треба обавезно да са-
слуша ревизора и да донесе оцену о изводљивости плана, ценећи наводе 
ревизора у погледу којих је изнета резерва.  

У домаћој пракси је заузет став да је унапред припремљен план ре-
организације који је праћен мишљењем ревизора са резервом потпуну 
смислу чл. 156 ст. 5 ЗОС, а да такво мишљење ревизора треба да цене пове-
риоци приликом гласања о плану.18 Мишљења смо да овакво поступање 
није довољно за проверу изводљивости плана, јер не треба само да повери-
оци треба да цене мишљење ревизора са резервом, већ је неопходно да се 
суд упусти у анализу о утицају таквих резерви на изводљивост плана, јер 
суд дугује такву оцену повериоцима који гласају против усвајања плана. 

2. Конкурентно мишљење о изводљивости плана 
Чини се интересантним дилема у вези могућности да стечајни по-

верилац супростави мишљењу ревизора о изводљивости плана другачије 
мишљење дато од стране другог ревизора или стечајног управника. На 
који начин поступити у таквом случају?  

Имајући у виду да тест изводљивости плана не треба да се сведе 
само на мишљење ревизора, односно стечајног управника, већ треба да 
представља о оцену судије о изводљивости, сматрамо да су оваква посту-
пања дозвољена. Стечајни суд требао да узме у обзир такве наводе, одно-
сно да би требало саслушати лица која су дала такве оцене, како би се 

                                                 
18  Одговори на питања привредних судова који су утврђени на седници Одељења за привредне 

спорове Привредног апелационог суда одржаној дана 03.11.2015., 04.11.2015. и 26.11.2015. и 
на седници Одељења за привредне преступе и управно-рачунске спорове одржаној дана 
30.11.2015, Судска пракса привредних судова, Билтен бр. 4/2015. 
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уверио у могућност да стечајни дужник спроведе план.19 Овакво поступа-
ње не представља претварање стечајног поступка у парнични поступак, 
већ омогућава стечајном судији да створи комплетнију слику о економ-
ском стању дужника и његовим будућим приходима. 

Саслушање ревизора, тј. стечајног управника о изводљивости пла-
на не треба да уследи само у случају да противници плана доставе ми-
шљење које је супростављену мишљењу да је план изводљив. Повериоци 
који сумњају у могућност дужника да реализује план могу једноставно 
довести у сумњу такво мишљење аргументима.20 Суд би требао и у таквом 
случају да саслуша ревизора, односно стечајног управника. Важност оце-
не о изводљивости плана у таквом случају има превагу над начелом хит-
ности из Закона о стечају. 

Посебно је питање на који ће начин други ревизор, односно сте-
чајни управник, дати оцену о изводљивости плана, јер ова лица немају 
приступ документима и информацијама којима располаже ревизор ког 
ангажује дужник ради давања оцене о изводљивости плана? Закон о сте-
чају садржи у чл. 4 начело једнаког третмана стечајних поверилаца и рав-
ноправан положај поверилаца истог исплатног реда, односно класе у по-
ступку реорганизације. Ово начело не гарантује „једнакост оружја“ сте-
чајног дужника и стечајних поверилаца. Међутим, чл. 10 ЗОС гарантује 
да сви учесници у стечајном поступку имају право на благовремени увид 
у податке везане за спровођење поступка. Сматрамо да стечајни дужник 
и стечајни суд треба да омогуће достављање документације о пословању 
дужника у случају да повериоци желе да провере једном дато мишљење 
ревизора и да ангажују другог ревизора или стечајног управника тим по-
водом, јер су подаци који дају основу за израду извештаја о изводљиво-
сти управо такви подаци који су у вези са спровођењем поступка.  

Осим тога, сматрамо да аутоматизам по ком поступају судови у 
пракси – прихватање мишљења ревизора да је план изводљив треба проме-
нити, јер суд сам треба да стекне оцену о изводљивости на основама које му 
пружа извештај ревизора. На такав начин суд поступа и у парничном по-
ступку, суд не узима налаз и мишљење вештака за пресудан став приликом 
пресуђења, већ овај доказни предлог цени као и све остале изведене доказе. 
Тако и у стечају, суд сам треба да цени мишљења финансијских експерата о 
                                                 
19  Richard F. Broude, Reorganizations Under Chapter 11 of the Bankruptcy Code, New York, 2005, 

1233. 
20  Nancy R. Baldiga, „Practise opportunities serving those in distress in Chapter 11“, CPA Journal, 

Vol. 68, 1998, 28. 
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изводљивости плана и не треба избегавати саслушање ових лица када су да-
ти аргументи који изазивају сумњу у мишљења ових лица. 

V Терет доказивања изводљивости 
Предлагач плана треба да докаже да је план изводљив како би сте-

чајни суд донео одлуку којом се усваја план реорганизације. Суд при то-
ме треба да има активну улогу, јер је реч о суштинском, најважнијем 
предуслову за реализацију плана. Тешко да ће план бити изводљив, ако 
стечајни дужник не обавља привредну активност рецимо годину дана, а у 
плану се наводи да ће дужник да буде један од водећих привредних субје-
ката у одређеној привредној грани, само ако му се пружи још једна шан-
са. У случају да се изводљивост доведе у питање током поступка који 
претходи гласању о плану, управо је на предлагачу плана терет доказива-
ња да је план реалистичан. 

VI Закључак 
Приликом испитивања законитости плана стечајни суд треба да 

посебно размотри услов изводљивости плана. При томе није довољно да 
суд препусти ову оцену повериоцима који гласају за усвајање плана, већ 
je неопходно да суд да сопствену оцену о могућности да се план заиста и 
реализује. Полазна основа је мишљење ревизора или стечајног управника 
о изводљивости плана, међутим, потребно је размотрити и аргументе ко-
ји доводе у сумњу такво мишљење. Посебно треба имати у виду да ли је 
стечајни дужник непосредно пре предлагања плана и у периоду од под-
ношења предлога до дана гласања побољшао своје привредне активно-
сти, да ли уопште обавља било какве активности, да ли има довољно 
имовине, да ли има заинтересованих лица за куповину имовине стечај-
ног дужника (ако план предвиђа продају такве имовине).  
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FEASIBILITY OF THE REORGANIZATION PLAN 

Summary 
Feasibility of the plan is the important precondition for its confirmation 

by the court and for the realisation of reorganization. Detailed analysis of posi-
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billity of successfull reorganization are not provided in domestic practise and 
the plan is „automatically“ confirmed if the auditor has issued a positive opinon 
on this matter and if the plan is accepted in each class of creditors. Plan of reor-
ganization has serious effects on minority creditors and such limitations are 
only possible if the plan fulfills all preconditions for confirmation. The most im-
portant condition is the realistic chance for the realization of the plan. Feasibi-
lity of the plan is not analysed in domestic literature. This article contains few 
cases from USA practice and the conclusions in regard what should be determi-
ning factors for feasibility of the reorganization plan. 
Key words:  reorganization, pre-pack, feasibility of the reorganization plan, 

auditors statement on feasiblity of the reorganization plan, audi-
tor’s qualified opinion on feasibility of reorganization plan. 


