НАЦРТ

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ
Члан 1.
У Закону о стечају („Службени гласник РС“, бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 –
одлука Уставног суда), у члану 13. став 3. мења се и гласи:
„У случају из става 2. овог члана стечајни судија ће решењем о закључењу
стечајног поступка наложити стечајном управнику да уновчи имовину стечајног
дужника и оствареним средствима покрије настале трошкове.“
Члан 2.
У члану 19. став 2. мења се и гласи:
„Стечајни управник има статус службеног лица у смислу одредаба кривичног
законика којима се регулише положај службеног лица.“
Члан 3.
У члану 20. став 2. мења се и гласи:
„Избор стечајног управника врши се методом случајног одабира са листе
активних стечајних управника за подручје надлежног суда, коју суду доставља Комора
стечајних управника (у даљем тексту: Комора). Министарство надлежно за послове
привреде (у даљем тексту: Министарство) прописује ближе услове и начин избора
стечајног управника методом случајног одабира.“
После става 3. додају се нови ст. 4, 5 и 6, који гласе:
„Избор стечајног управника из става 3. овог члана је дозвољен у случају када је
укупна имовина стечајног дужника већа од 500 милиона динара према последњем
финансијском извештају и ако је број запослених код стечајног дужника већи од 50 на
дан подношења предлога за покретање стечајног поступка.
Стечајни повериоци имају право да предложе стечајном судији именовање
стечајног управника уз предлог за отварање стечајног поступка.
У случају да стечајни повериоци чија потраживања чине више од 60% стечајних
потраживања исказаних у извештају из члана 68. став 2. овог закона искључујући
потраживања повезаних лица, предложе стечајног управника, стечајни суд је обавезан
да га именује.“
Досадашњи став 4, који постаје став 7, мења се и гласи:
„У претходном стечајном поступку, привремени стечајни управник се именује
решењем стечајног судије на исти начин као у случају именовања решењем о отварању
стечајног поступка.“
После става 7. додаје се став 8, који гласи:
„Изузетно од ст. 2, 3, 4, 5, 6. и 7. овог члана, у стечајном поступку над правним
лицем које је у већинској државној или друштвеној својини, као и у случају када jе
током стечајног поступка разрешен стечајни управник или се промени власничка
структура тако да стечајни дужник постане правно лице у већинској државној својини,
стечајни судија врши избор стечајног управника и привременог стечајног управника на

предлог организације за надзор из члана 22. овог закона као јединог овлашћеног
предлагача.“
Досадашњи став 5. брише се.
Члан 4.
У члану 21. став 1. тач. 2) и 4) после речи „директор“ у одговарајућим падежима,
додаје се зарез и реч „власник“ у одговарајућим падежима, а после речи „стечајног
дужника“ речи „или повезаног лица“.
У тач. 5), 6), 7) и 9) после речи „стечајног дужника“ додају се речи „или повезаног
лица“, а у тачки 3) после речи „стечајним дужником“ речи „или повезаним лицем“.
Члан 5.
Наслов изнад члана 22. мења се и гласи:
„Организација за надзор стечајних поступака“
У члану 22. став 1. мења се и гласи:
„Посао надзора економске оправданости поступања стечајних управника и
економске оправданости и изводљивости плана реорганизације, извештавања и
праћења стечајних поступака поверава се организацији која је посебним законом
одређена да обавља ове послове (у даљем тексту: Организација за надзор).“
После става 1. додају се нови ст. 2. и3, који гласе:
„Организацији за надзор поверава се заступање свих државних поверилаца (јавно
предузеће, Пореска управа, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање,
Републички завод за здравствено осигурање, Републичка дирекција за робне резерве,
Фонд за развој Републике Србије и други републички органи и организације) у свим
стечајним поступцима.
Послове организације за надзор до ступања на снагу посебног закона обавља
Агенција за приватизацију.“
Досадашњи ст. 2. и 3, који постају ст. 4. и 5. мењају се и гласе:
„Организација за надзор може поднети план реорганизације односно унапред
припремљени план реорганизације за стечајне дужнике у већинској државној или
друштвеној својини у складу са овим законом.
Министарство прописује основе и мерила за одређивање накнаде за надзор,
праћење и извештавање о стечајним поступцима.“
Члан 6.
У члану 23. став 1. после речи „издаје“ додају се речи „и обнавља“, речи
„овлашћена организација“ замењују се речима „Комора“, а после речи „о издавању“
додају се речи „или обнављању“.
У ставу 2. тачка 4) мења се и гласи:
„4) има три године радног искуства на руководећим пословима са високом
стручном спремом или три године радног искуства на пословима асистента стечајног
управника или три године радног искуства на пословима овлашћеног рачуновође или
овлашћеног ревизора у складу са прописима којима се уређује рачуноводство и
ревизија;“.
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„У програму полагања стручног испита за добијање лиценце обезбедиће се
провера знања из области стечајног права, финансијског извештавања, рачуноводства,
програма за аутоматско вођење стечаја и електронско извештавање. пре издавања
лиценце кандидат мора успешно проћи обуку из корпоративног управљања.“
Досадашњи ставови 3. и 4. постају ставови 4. и 5.
После става 5. додаје се нови став 6, који гласи:
„Асистент стечајног управника је лице са високом стручном спремом уписано у
именик асистената стечајних управника који се оспособљава за звање стечајног
управника.“
У досадашњем ставу 5, који постаје став 7, речи „овлашћена организација“
замењују се речима“Комора“.
У досадашњем ставу 6, који постаје став 8, речи „и 5.“ замењују се речима“и 7.“.
Досадашњи ставови 7. и 8. постају ставови 9. и 10.
У досадашњем ставу 9, који постаје став 11. реч „Министар“ замењује се речима
„Министарство“.
Члан 7.
У члану 24. ст. 1, 2, 3, 6. и 8. речи „овлашћена организација“ у одговарајућим
падежима замењују се речима „Комора“ у одговарајућим падежима.
У ставу 2. речи „Стечајни управник може обновити лиценцу“ мењају се и гласе:
„стечајном управнику се обнавља лиценца“.
Члан 8.
У члану 25. став 1. мења се и гласи:
„Комора води именик стечајних управника, канцеларија стечајних управника и
именик асистената стечајних управника.“
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Комора је дужна да све податке и измене именика доставља Организацији за
надзор у року од 8 дана од дана измене.“
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Досадашњи став 3, који постаје став 4. мења се и гласи:
„У именик стечајних управника као активни стечајни управници уписују се лица
која су, осим лиценце за обављање послова стечајног управника, доставила доказ о
постојању обавезног осигурања од професионалне одговорности за текућу годину и
која су се регистровала као предузетници или су запослени у канцеларији стечајног
управника.“
После става 4. додају се ставови 5. и 6, који гласе:
„Канцеларија стечајног управника има статус привредног друштва које се
искључиво бави правним и рачуноводственим пословима, управљачким делатностима
и саветовањем у вези послова управљања који су у функцији обављања послова
стечајног управника. У именик канцеларија стечајних управника Комора уписује само
она привредна друштва која задовољавају овај услов и имају запосленог барем једног
активног стечајног управника. Министарство ближе прописује начин провере услова
уписа у именик.
За штету коју стечајним, разлучним и заложним повериоцима проузрокује
стечајни управник, главни дужник је стечајни управник, а канцеларија стечајног
управника солидарно одговара до висине штете од 5.000.000 динара.“

Досадашњи став 4, који постаје став 7, мења се и гласи:
„У именик активних стечајних управника не може бити уписано лице које је у
радном односу, осим ако је запослено у канцеларији стечајног управника.“
Додаје се нови став 8, који гласи:
„У именик асистената стечајних управника, уписују се лица са високом стручном
спремом запослена у канцеларији стечајног управника која Комори пријави стечајни
управник. Стечајни управник не може пријавити више од три асистента. Стечајни
управник је дужан да без одлагања писменом изјавом обавести Комору о промени
статуса лица које је пријављено као асистент стечајног управника.“
У досадашњим ставовима 5. и 6, који постају ставови 9. и 10, речи „овлашћена
организација“ у одговарајућим падежима замењује се речима „Комора“ у
одговарујућим падежима.
Члан 9.
Члан 26. брише се.
Члан 10.
У члану 27. став 1. после тачке 2) додаје се тачка 2а), која гласи:
„2a) у року од 15 дана од дана именовања сачини листу вероватних стечајних и
разлучних потраживања по исплатним редовима на основу књиговодствених података
и достави је суду и организацији за надзор;“.
После тачке 7) додаје се тачка 7а), која гласи:
„7а) изврши анализу пословања стечајног дужника за период од 5 година пре
покретања стечаја, и за сваку годину сачини листу прилива и одлива, листу отуђене
имовине и листу свих уговора о отуђењу, анализира пословање са повезаним лицима,
утврди поштовање забране сукоба интереса, пробоја правне личности и поштовање
одредаба закона о привредним друштвима које се тичу поступања у најбољем интересу
стечајног дужника и његових поверилаца и поднесе извештај суду и организацији за
надзор;“.
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Сви извештаји стечајног управника су јавни документи и јавно се објављују у
електронском облику на интернет страници Организације за надзор.“
Досадашњи ставови 2, 3, 4, 5. и 6. постају ставови 3, 4, 5, 6. и 7.
Досадашњи став 7, који постаје став 8, мења се и гласи:
„Стечајни управник је дужан да у вршењу својих послова пружа увид у свој рад
Комори, те да обезбеђује неопходне податке и документацију, као и да сарађује у
поступку вршења надзора над његовим радом.“
Досадашњи ставови 8. и 9. постају ставови 9. и 10.
Досадашњи став 10, који постаје став 11, мења се и гласи:
„Министарство доноси националне стандарде за управљање стечајном масом.“
Члан 11.
У члану 29. став 1. мења се и гласи:

„Стечајни управник доставља тромесечне писане извештаје о току стечајног
поступка и о стању стечајне масе одбору поверилаца, стечајном судији, Комори и
Организацији за надзор у року од 20 дана од дана истека тромесечног периода.“
После става 1. додајесе нови став 2, који гласи:
„Стечајни управник је дужан да извештаје достави електронским путем, а
Организација за надзор је дужна да извештаје јавно објави у року од 7 дана од дана
пријема на својој интернет страници.“
У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, после речи „и друге извештаје“ додају
се речи „најкасније у року од 20 дана од дана пријема захтева“.
Досадашњи став 4. брише се.
У ставовима. 7. и 8. речи „овлашћена организација“ у одговарајућим падежима
замењују се речима „Организација за надзор“ у одговарајућим падежима.
Члан 12.
У члану 32. став 3. мења се и гласи:
„На предлог стечајних поверилаца, који имају више од 60% укупних вероватних и
утврђених стечајних потраживања искључујући потраживања повезаних лица, за
разрешење и истовремено именовање новог стечајног управника, стечајни судија ће
разрешити стечајног управника и када не постоје разлози за разрешење из става 1. овог
члана и истим решењем именовати предложеног стечајног управника.“
Став 4. мења се и гласи:
„Одбор поверилаца, Комора и Организација за надзор имају право да стечајном
судији поднесу притужбу на рад стечајног управника..“
После става 4. додају се нови ставови 5, 6.и 7, који гласе:
„Стечајни судија је дужан да у року од 3 дана од дана подношења притужбе
прибави изјашњење стечајног управника или одбаци притужбу као неуредну или
неосновану.
Стечајни судија одлучује о притужби у року од 7 дана од дана изјашњења
стечајног управника. Стечајни судија може да захтева додатне податке од подносиоца
притужбе као и економске анализе и мишљење од организације из члана 22. Овог
закона.
Сваки стечајни и разлучни поверилац има право да одбору поверилаца поднесе
притужбу на рад стечајног управника. Одбор поверилаца у року од 7 дана од дана
изјашњења стечајног управника одлучује о томе да ли ће на основу ове притужбе сам
поднети притужбу стечајном судији.“
Досадашњи став 5. постаје став 8.
У досадашњем ставу 6, који постаје став 9. речи „овлашћеној организацији“
замењују се речима“Комори“.
Досадашњи став 7. постаје став 10.
Члан 13.
У члану 34. после става 7. додаје се нови став 8, који гласи:
„Награда и накнада стварних трошкова се исплаћују на рачун предузетника или
канцеларије стечајног управника код које се стечајни управник води као запослени.“

У досадашњем ставу 8, који постаје став 9, речи „Министар“ замењују се речима
„Министарство“.
Члан 14.
После члана 34. додају се наслов и чланови 34а, 34б, 34в, 34г, 34д, 34ђ, 34е, 34ж,
34з, 34и, 34ј, 34к, 34л, 34љ, 34м, 34н, 34њ, 34о и 34п, који гласе:
„
2.2а. Комора
Члан 34а
Комора је професионално удружење у које се удружују сви стечајни управници
уписани у именик.
Комора послује као непрофитно удружење.
Комора има својство правног лица са овлашћењима одређеним законом и
статутом Коморе (у даљем тексту: статут).
Седиште коморе је у Београду.
Надзор над радом коморе обавља Министарство.
Делокруг послова
Члан 34б
Комора:
1) доноси статут, кодекс професионалне етике стечајних управника и друге акте,
у складу са законом и статутом;
2) чува углед, част и права професије стечајних управника;
3) стара се да стечајни управници савесно и у складу са законом обављају своје
послове;
4) представља стечајне управнике код државних органа ради заштите права и
интереса професије;
5) стара се о стручном усавршавању стечајних управника и организује стручне
скупове, семинаре и саветовања у области стечаја;
6) води именик стечајних управника;
7) успоставља и остварује сарадњу са коморама стечајних управника других
земаља;
8) обавља друге послове утврђене овим законом и статутом.
Статут
Члан 34в
Статутом и другим општим актима Коморе уређује се организација и пословање
Коморе, начин избора органа Коморе и друга питања од значаја за рад Коморе.
Министарство даје сагласност на статут и друге опште акте Коморе.

Органи
Члан 34г
Органи Коморе су: скупштина, извршни одбор, надзорни одбор и председник
Коморе.
Скупштина
Члан 34д.
Чланови скупштине Коморе су стечајни управници уписани у именик.
Скупштина Коморе:
1) доноси статут, кодекс професионалне етике стечајних управника и друге акте
Коморе;
2) бира чланове извршног и надзорног одбора, председника Коморе и чланове
других органа Коморе;
3) одлучује о другим питањима предвиђеним законом и статутом.
Извршни одбор
Члан 34ђ.
Извршни одбор Коморе има пет чланова. Мандат чланова извршног одбора је две
године. Након истека мандата три члана могу бити једном реизабрана.
Иизвршни одбор:
1) предлаже статут и друге опште акте Коморе;
2) припрема седнице скупштине Коморе;
3) стара се о пословању Коморе;
4) одлучује о висини чланарине и начину њеног плаћања;
5) обавља и друге послове одређене законом и статутом.
Надзорни одбор
Члан 34е
Надзорни одбор врши надзор над законитошћу рада и финансијским пословањем
Коморе.
Надзорни одбор има три члана. Мандат чланова је годину дана. Након истека
мандата, два члана могу бити једном реизабрана.
Председник Коморе
Члан 34ж
Председник Коморе представља и заступа Комору.
Председник Коморе бира се на период од три године и може бити једном
реизабран.
Председник Коморе:
1) представља Комору;
2) стара се да Комора ради и послује у складу са законом и статутом;
3) извршава одлуке скупштине и извршног одбора Коморе у складу са статутом;
4) врши друге послове одређене законом и статутом.

Надзор над радом стечајних управника који врши Комора
Члан 34з
Надзор над радом стечајних управника обавља и Комора.
Комора обавља надзор по службеној дужности, најмање једанпут у три године.
Комора може обавити надзор и по притужбама странака.
Комора може да оствари увид у: предмете, податке и други архивски материјал
стечајних управника; књиговодствену и другу документацију.
Комора је овлашћена да наложи стечајном управнику отклањање недостатака у
одређеном року, а у случају да стечајни управник не отклони указани недостатак,
председник коморе поднеће предлог за покретање дисциплинског поступка.
Актом Коморе ближе се прописује начин вршења надзора над радом стечајног
управника који обавља Комора.
Извештај о пословању
Члан 34и
Стечајни управник је дужан да подноси Комори једном годишње финансијски
извештај о пословању стечајног дужника, односно о стечајној маси..
Акт о начину извештавања и садржини извештаја доноси Министарство.
Подаци из годишњег извештаја стечајних управника објављују се на интернет
страници Министарства и Коморе и доступни су јавности.
Дисциплинска одговорност
Члан 34ј
Стечајни управник одговара ако својим поступцима у вршењу своје делатности
крши одредбе овог закона и других прописа, ако не испуњава своје обавезе прописане
статутом и другим актима Коморе и ако било којим својим поступком вређа част и
углед професије стечајног управника.
Одговорност за кривично дело или прекршај не искључује дисциплинску
одговорност стечајног управника.
Дисциплинске повреде
Члан 34к
Дисциплинске повреде стечајног управника су:
1) предузимање правних и фактичких радњи или пропуштањем дужних радњи
које за последицу имају умањење стечајне масе;
2) свесно прикривање законске сметње која је услов за именовање;
3) обављање делатности неспојиве са угледом, чашћу и независношћу стечајног
управника;
4) предузимање радњи у поступку и поред постојања разлога за искључење;
5) повреда дужности чувања службене тајне;
6) прекорачење овлашћења поверених законом;
7) наплата веће награде или накнаде трошкова него што је прописано;
8) вођење књига и евиденција супротно прописима;

9) јавно изношење личних, породичних и материјалних прилика странака до
којих је дошао у вршењу делатности стечајног управника;
10) неплаћање чланарине Комори два месеца узастопно или три месеца са
прекидима у току календарске године;
11) одбијање без оправданог разлога да се стручно усавршава;
12) повреде дужности утврђених другим прописима.
Дисциплинске мере
Члан 34л
Дисциплинске мере за дисциплинске повреде су:
1) опомена;
2) јавна опомена;
3) новчана казна од 100.000 до 1.000.000 динара;
4) одузимање лиценце.
Новчана казна из става 1. овог члана уплаћује се на прописани уплатни рачун
јавних прихода.
Подаци о изреченим дисциплинским мерама из става 1. тач. 2) до 4) овог члана
објављују се на интернет страници Организације за надзор и Коморе и без одлагања се
достављају свим судовима који спроводе стечајне поступке, као и одбору поверилаца у
свим поступцима у којима је именован стечајни управник коме је изречена
дисциплинска мера.
Изрицање дисциплинских мера
Члан 34љ
Приликом изрицања дисциплинских мера узимају се у обзир све околности које
могу да утичу на врсту мере и висину новчане казне, а нарочито тежина и последице
дисиплинске повреде, учињена штета, степен одговорности и раније изречене
дисциплинске мере.
Дисциплинска мера одузимања лиценце изриче се нарочито у случају ако је
стечајни управник намерно или крајњом непажњом проузроковао штету за стечајну
масу у висини преко 5.000.000 динара или уколико се ради о повратнику, водећи рачуна
посебно о тежини раније и поновљене дисциплинске повреде, да ли је ранија
дисциплинска повреда исте врсте или нова, колика је висини настале штете и колико је
времена протекло од раније изречене дисциплинске мере.
Подаци о дисциплинским поступцима и изреченим мерама уписују се у именик
стечајних управника.
Дисциплински комисија
Члан 34м
Дисциплинска комисија спроводи дисциплински поступак ради утврђивања
дисциплинске одговорности и изриче дисциплинске мере, у складу са овим законом.

Састав дисциплинске комисије
Члан 34н
Дисциплинску комисију чини пет чланова које именује Министарство, и то: два
члана из реда стечајних управника које предлаже Комора, један члан из реда судија са
искуством у поступцима стечаја кога предлаже Високи савет судства, један члан из
реда државних службеника и један члан из редова судских вештака економске струке
које предлаже министарство. За сваког члана дисциплинске комисији се предлажу три
кандидата. Предност при именовању имаће они кандидати који имају веће искуство и
више објављених стручних радова из области стечајног права.
Чланови дисциплинске комисије именују се на рок од две године и могу бити
именовани на још један мандат.
Дисциплински поступак
Члан 34њ
Предлог за покретање дисциплинског поступка могу поднети стечајни судија у
чијем предмету поступа стечајни управник, председник суда за чије подручје је
стечајни управник именован, Организација за надзор и председник Коморе, а на основу
извршеног надзора, као и притужби и иницијатива странака у поступку, њихових
заступника и пуномоћника.
Предлог за покретање дисциплинског поступка подноси се дисциплинском
тужиоцу, кога предлаже Комора а именује Министарство. Дисциплински тужилац може
бити дипломирани правник са положеним правосудним испитом и најмање 5 година
радног искустава у струци.
Дисциплински тужилац испитује предлог за покретање дисциплинског поступка
уколико постоје основи сумње да је стечајни управник учинио дисциплинску повреду.
Дисциплински тужилац ће у року од 30 дана испитати наводе и достављене доказе, а по
потреби и службеним путем прибавити релевантне доказе ради провере навода из
предлога за покретање дисциплинског поступка. Уколико утврди да су наводи из
предлога за покретање дисциплинског поступка основани, дисциплински тужилац ће
поднети дисциплинску тужбу у којој ће навести дисциплинско дело које се стечајном
управнику ставља на терет, време, место и начин извршења дисциплинског дела,
предложити доказе, навести последице које су наступиле и дати предлог дисциплинске
мере.
Уколико дисциплински тужилац оцени да нема основа за подношење
дисциплинске тужбе, о томе ће обавестити подносиоца предлога за покретање
дисциплинског поступка писаним путем, који у даљем року од 8 дана има право да
поднесе жалбу министарству.
Дисциплинска тужба се доставља стечајном управнику са поуком да има право да
се изјасни у року од 15 дана. Уколико се стечајни управник не изјасни у остављеном
року, поступак ће се спровести као да је стечајни управник оспорио све наводе из
дисциплинске тужбе.
Дисциплински поступак се ближе уређује статутом Коморе.

Одлука дисциплинске комисије
Члан 34о
О дисциплинској одговорности стечајног управника одлучује се на јавној
расправи, након спроведеног доказног поступка предложеног од стране дисциплинског
тужиоца и стечајног управника.
Одлука дисциплинске комисије о дисциплинској одговорности стечајног
управника доноси се већином гласова.
Писани отправак одлуке о дисциплинској одговорности стечајног управника
дисциплинска комисија доставља странкама у року од 7 календарских дана након
спроведене јавне расправе. Одлуком дисциплинске комисије дисциплинска тужба се
одбија као неоснована или се дисциплинска тужба уважава као основана у ком случају
се изриче и дисциплинска мера. Одлука дисциплинске комисије садржи образложење
са разлозима доношења одлуке, с тим што се у образложењу наводи став сваког од
чланова дисциплинског већа.
Против одлуке дисциплинске комисије може се у року од 15 дана изјавити жалба
министарству, које је дужно да о жалби одлучи у року од 15 дана.
Против коначне одлуке дисциплинске комисије може се покренути управни спор.
Застарелост
Члан 34п
Рок застарелости за покретање дисциплинског поступка је 12 месеци од дана
сазнања за повреду, а најдуже две године од дана када је повреда учињена.
Вођење дисциплинског поступка застарева у року од једне године од дана
покретања дисциплинског поступка.
Изречена дисциплинска мера не може се извршити када протекне једна година од
дана коначности или правноснажности одлуке о изреченој дисциплинској мери.
Члан 15.
У члану 35. став 2. после речи „стечајни повериоци,“ додају се речи „изузев
поверилаца четвртог исплатног реда,“.
Став 4. мења се и гласи:
„Процену основа и висине потраживања за потребе гласања на првом
поверилачком рочишту у случају из става 3. овог члана, као и у другим случајевима
(утврђивање права гласа на првој скупштини поверилаца, условна потраживања, спорна
потраживања и слично) врши стечајни судија на основу образложеног предлога
стечајног управника и доноси закључак о листи вероватних потраживања најкасније
пет дана пре одржавања прве седнице скупштине. Листа вероватних потраживања не
садржи потраживања из четвртог исплатног реда. Стечајни управник је дужан да до
испитног рочишта стечајном судији благовремено предложи све промене које се односе
на основ и висину вероватних потраживања.“
У ставу 8. после речи „могу да закажу скупштину поверилаца“ додаје се зарез и
речи „предложе дневни ред и одреде председавајућег. Председник скупштине је дужан
да стечајном судији, стечајном управнику и свим повериоцима достави емаил адресу за
комуникацију.“
У ставу 13. после речи „Повериоцима“ додају се речи „који немају потраживања
утврђена закључком суда,“.

После става 13. додаје се став 14, који гласи:
„На скупштини поверилаца се прво гласа о усвајању предложеног дневног реда,
као и о свим предлозима за допуне и измене предложеног дневног реда.“
Члан 16.
У члану 38. став 4. мења се и гласи:
„Повезана лица не могу бити чланови одбора поверилаца. Сви чланови одбора
поверилаца су дужни да суду, стечајном управнику и свим повериоцима доставе емаил
адресе за комуникацију.“
Члан 17.
У члану 39. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Ако председник одбора поверилаца у року од пет дана од дана добијања предлога
више од половине чланова одбора не закаже седницу одбора поверилаца, предлагачи
могу да закажу седницу одбора поверилаца, предложе дневни ред и одреде
председавајућег.“
Досадашњи ставови 3, 4, 5. и 6. постају ставови 4, 5, 6. и 7.
Члан 18.
У члану 41. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Одбор поверилаца има право да о свом трошку ангажује стручно лице, које ће
извршити анализу пословања стечајног дужника. Стечајни управник је дужан да
ангажованом стручном лицу омогући потпун приступ и увид у пословне књиге,
рачуноводствене исправе и другу релевантну документацију стечајног дужника.“
Досадашњи ставови 2, 3. и 4. постају ставови 3, 4.и и5.
Члан 19.
Наслов изнад члана 44. мења се и гласи:
„Злоупотреба захтева за изузеће и искључење и друге злоупотребе права“.
У члану 44. после става 4. додаје се став 5, који гласи:
„Промена седишта стечајног дужника 2 месеца пре подношења предлога за
покретање стечајног поступка сматра се злоупотребом права и не утиче на месну
надлежност суда у стечајном поступку.“
Члан 20.
Наслов изнад члана 49. мења се и гласи:
„Разлучни и заложни поверилац“.
У члану 49. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Повериоци из става 1. овог члана који немају новчано потраживање према
стечајном дужнику, већ само заложно право уписано на имовини стечајног дужника,
заложни су повериоци, а уколико имају новчано потраживање обезбеђено имовином
стечајног дужника и разлучни су повериоци. Заложни поверилац није стечајни
поверилац и не може да бира нити да буде изабран у скупштину и одбор поверилаца.“

У ставу 2, који постаје став 3, после речи „става 1.“ додају се речи „и 2.“,речи
„њиховог“ бришу се, а после речи „потраживања“ додају се речи „разлучних
поверилаца“.
Досадашњи ставови 3, 4. и 5. постају ставови 4, 5. и 6.
У ставу 4. иза речи разлучни у одговарајућем падежу додају се речи „и заложни“ у
одговарајућем падежу.
Члан 21.
У члану 50. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
„Предмет излучења може бити само ствар на којој је излучни поверилац стекао
право својине пре покретања стечајног поступка, а која се у тренутку отварања стечаја
налази у стечајној маси или туђа ствар уколико се налази код стечајног дужника по
неком другом основу као што су уговор о закупу, послузи или лизингу.“
Досадашњи став 4. постаје став 5.
Члан 22.
У члану 54. став 4. мења се и гласи:
„Утврђују се следећи исплатни редови:
1) у први исплатни ред спадају неисплаћене зараде без пореза и доприноса
запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада и неплаћени доприноси
за пензијско и инвалидско осигурање запослених, а чију основицу за обрачун чини
најнижа месечна основица доприноса, сагласно прописима о доприносима за обавезно
социјално осигурање на дан отварања стечајног поступка, који се уплаћују надлежном
фонду;
2) у други исплатни ред спадају потраживања осталих стечајних поверилаца који
не спадају у трећи и четврти исплатни ред;
3) у трећи исплатни ред спадају потраживања стечајних поверилаца који су се пре
отварања стечајног поступка уговором на којем су потписи уговарача оверени код
надлежног органа, сагласили да буду намирени након пуног намирења потраживања
једног или више стечајних поверилаца из другог исплатног реда, а који не спадају у
четврти исплатни ред (субординирани повериоци), као и потраживања поверилаца,
осим повезаних лица, по основу затезне камате од дана отварања стечајног поступка до
дана намирења;
4) у четврти исплатни ред спадају потраживања повезаних лица.“
Став 5. брише се.
Члан 23.
У члану 59. став 5. мења се и гласи:
„Ако стечајни поступак буде отворен, у трошкове тог поступка улазе и трошкови
претходног стечајног поступка.“
После става 5. додаје се став 6, који гласи:
„Стечајни судија може, уколико не постоји имовина за брзо уновчење или
довољна средства за уновчење имовине, на основу образложеног предлога стечајног
управника, да одреди додатни предујам члановима одбора поверилаца солидарно у
складу са висином њиховог потраживања, уколико је то неопходно за даље вођење
стечајног поступка и само у висини неопходних средстава за наставак поступка.“

Члан 24.
У члану 61. став 2. мења се и гласи:
„Обавеза из става 1. овог члана односи се и на чланове извршног, управног и
надзорног одбора стечајног дужника којима је престала дужност отварањем стечајног
поступка, као и на контролне чланове друштва.“
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Рачуноводствене исправе, пословне књиге, рачуноводствени софтвер, печати,
кључеви и шифре представљају имовину стечајног дужника. лица из ст. 1. и 2. овог
члана имају обавезу да стечајном управнику предају сву имовину стечајног дужника из
овог члана“
Досадашњи став 3, који постаје став 4, мења се и гласи:
„Стечајни судија може решењем, против којег није дозвољена жалба, наложити
стечајном дужнику, као и лицима из ст. 1. и 2. овог члана да, у одређеном року, предају
писмени извештај о економско-финансијском стању стечајног дужника, изјаве о
имовини, имовину стечајног дужника из става 3. овог члана, као и све друге изјаве и
изјашњења за које стечајни судија оцени да су релевантни за даљи ток поступка.“
Досадашњи став 4. постаје став 5.
Досадашњи став 5, који постаје став 6, мења се и гласи:
„Уколико лица из става 1 овог члана не поступе по налогу стечајног судије из
става 5. овог члана, сматра се да су извршили ометање ефикасног окончања стечајног
поступка и да су причинили штету стечајном дужнику у висини затезне камате на
укупну ликивидациону вредност стечајне масе за период непоступања по налогу
стечајног судије.“
После става 6. додају се ставови 7.и 8, који гласе:
„Банке имају обавезу да на захтев стечајног управника доставе бројеве свих
девизних и динарских рачуна, све изводе у електронској форми са свих динарских и
девизних рачуна, као и све уговоре о орочењу средстава.
Јавни регистри има обавезу да на захтев стечајног управника доставе податке о
имовини и правима стечајног дужника за период од пет година пре покретања стечаја.“
Члан 25.
У члану 62. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Уколико стечајни судија не изрекне мере обезбеђења дужан је да образложи
непостојање разлога за изрицања мера из става 1. овог члана.“
Досадашњи ставови 3, 4, 5.и 6. постају ставови 4, 5, 6. и 7.
Члан 26.
Наслов изнад члана 68. мења се и гласи:
„V. ОТВАРАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
1. Рочишта пре отварања стечајног поступка“.
У члану 68. став 1. речи „расправљања“ мењају се и гласе „одлучивања“.
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Решењем о заказивању рочишта из става 1. овог члана стечајни судија налаже
овлашћеном лицу стечајног дужника као и лицу које води књиговодствене послове
стечајног дужника да за потребе рочишта достави извештај од значаја за расправу о
отварању стечајног поступка чији садржај прописује министарство. Непоступање лица
коме је дат налог, представља ометање стечајног поступка и основ је за накнаду штете
у смислу члана 61. став 6. овог закона.“

У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, речи „расправљања“ мењају се и гласе
„одлучивања“, а у досадашњем ставу 3, који постаје став 4, речи „расправља“ мењају се
и гласе „одлучује“.
Члан 27.
Члан 77. мења се и гласи:
„Даном отварања стечајног поступка престаје радни однос свим запосленима и
престаје да важи колективни уговор који је стечајни дужник закључио са запосленим.
Отварањем стечајног поступка запослени стичу право на отпремнину у висини
минималне зараде по години рада у радном односу код стечајног дужника за коју нису
примили отпремнину.
Разлику између неисплаћене зараде за пун радни учинак и минималне зараде која
се пријављује у првом исплатном реду, као и отпремнине запосленима због раскида
уговора о раду у максималном износу минималне зараде по години рада у радном
односу код стечајног дужника за коју нису примили отпремнину, запослени пријављују
у другом исплатном реду.
Неплаћене доприносе за пензијско и инвалидско осигурање пријављује запослени.
Фонд ПИО је на основу овог закона дужан да призна као уплаћене обавезне доприносе
за пензијско и инвалидско осигурање свим запосленим на нивоу најниже месечне
основице доприноса, сагласно прописима о доприносима за обавезно социјално
осигурање на дан отварања стечајног поступка, а за износе изнад ове основице у
зависности од степена намирења након главне деобе.
Стечајни управник о отказу обавештава одговарајући орган односно организацију
за запошљавање на чијој територији се налази седиште стечајног дужника.
Стечајни управник може уз сагласност стечајног судије да ангажује потребан број
лица ради наставка пословања или окончања започетих послова по основу уговора о
раду на одређено време или ради вођења стечајног поступка по основу уговора о делу.
Зараде и остала примања лица из става 5. овог члана одређује стечајни управник, уз
сагласност стечајног судије, и она се намирују из стечајне масе као обавеза стечајне
масе.“
Члан 28.
У члану 80. после става 1. додају се нови ставови 2. и 3, који гласе;
„Потраживања стечајних поверилаца према одговорним лицима стечајног
дужника по основу одштетних захтева истакнутих у кривичном поступку, а која су
истовремено пријављена као стечајно потраживање, отварањем стечајног поступка
прелазе на стечајног дужника.
Уколико се води кривични поступак поводом штете која је учињена стечајном
дужнику, након отварања стечајног поступка стечајни управник је једино овлашћен да
истиче одштетни захтев у даљем току кривичног поступка.“
Досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 4. и 5.
Члан 29.
Члан 83. мења се и гласи:
„Пребијање није допуштено:
1) ако је стечајни поверилац потраживање стекао у последњих шест месеци пре
дана подношења предлога за покретање стечајног поступка, а стечајни дужник је био
неспособан за плаћање ;

2) ако су се услови за пребијање стекли правним послом или другом правном
радњом која се може побијати;
3) ако се пребија потраживање стечајног дужника са потраживањем стечајног
повериоца повериоца из трећег и четвртог исплатног реда.“
Члан 30.
У члану 84. после става 2. додаје се став 3, који гласи:
„Стечајни дужник има право наплате својих потраживања према повериоцима из
средстава која припадају повериоцима приликом деобе стечајне масе.“
Члан 31.
У члану 86. после става 2. додаје се став 3, који гласи:
„Потраживања стечајног дужника према повезаним лицима застаревају у општем
року застарелости.“
Члан 32.
У члану 93. став 6. речи „може да донесе“ мењају се и гласе „доноси“.
Члан 33.
У члану 103. после тачке 2) додаје се тачка2а), која гласи:
„2а) трошкове надзора, извештавања и праћења стечајних поступака;“.
Члан 34.
У члану 105. после става 2. додају се нови ставови 3. и 4, који гласе:
„Уколико у току трајања стечајног поступка закупац ствари која припада стечајној
маси одбије да се исели, на предлог стечајног управника, стечајни судија ће донети
решење којим се налаже принудно исељење.
Непоступање лица на које се односи решење из ст. 2. и 3. овог члана, представља
ометање стечајног поступка и основ за накнаду штете у смислу члана 61. став 6. овог
закона.“
Досадашњи став 3. постаје став 5.
Члан 35.
У члану 109. после става 3. додаје се став 4, који гласи:
„Почетни стечајни биланс се у електронској форми са свим прилозима доставља и
Комори и Организацији за надзор, која их јавно објављује у року од 7 дана.“
Члан 36.
У члану 110. став 1. мења се и гласи:
„Пословне књиге стечајног дужника после отварања стечајног поступка води
стечајни управник, лице из канцеларије стечајног управника или друго лице које он
одреди у складу са законом који уређује ову област.“
Члан 37.
После члана 115. додаје се члан 115а, који гласи:

„Вероватна потраживања
Члан 115а
Стечајно потраживање је вероватно уколико је евидентирано у пословним
књигама стечајног дужника, уколико се заснива на извршној исправи или уколико
постоји други веродостојан доказ о обавези стечајног дужника.
Стечајни управник може писаним изјашњењем, пре коначног изјашавања о
признавању стечајних потраживања, оспорити потраживање из става 1 овог члана ако је
постоје разлози за побијање правних послова и правних радњи на основу којих је
потраживање евидентирано.“
Члан 38.
После члана 117. додаје се члан 117а, који гласи:
„Члан 117а
Вероватна, утврђена и оспорена потраживања у стечајном поступку могу бити
предмет преноса. Уговор о преносу потраживања закључују преносилац и стицалац
потраживања, с тим да се потписи уговорних страна оверавају како је предвиђено
законом о оверавању потписа, рукописа и преписа, а стечајни дужник се писаним путем
обавештава о извршеном преносу. Стицалац има иста права као преносилац, а дужник
може према стицаоцу истицати исте приговоре које је имао и према преносиоцу, као и
приговоре које има само у односу на стицаоца.
Запослени и лица која су била запослена код стечајног дужника могу доспела
потраживања из радног односа пренети на друго лице и пре отварања стечајног
поступка, у ком случају стицалац у погледу разврставања потраживања у исплатне
редове има исти правни положај као преносилац.
Пренос потраживања из ст. 1. и 2. овог члана може се извршити у поступку
реорганизације и у поступку банкротства.“
Члан 39.
У члану 122. став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.
Члан 40.
Члан 123. мења се и гласи:
„Правни посао односно правна радња закључени односно предузети у последњих
пет година пре наступања поремећаја у пословању, који су узроковали наступање
стечајног разлога (почетак трајне неликвидности стечајног дужника или датум
закључења штетног правног посла или предузимања штетне правне радње) или који су
предузети у последњих пет година пре подношења предлога за покретање стечајног
поступка или после тога, са намером оштећења једног или више поверилаца, могу се
побијати ако је сауговарач стечајног дужника знао за намеру стечајног дужника. Знање
намере се претпоставља ако је сауговарач стечајног дужника знао да стечајном
дужнику прети неспособност плаћања и да се радњом оштећују повериоци.
Сматра се да је извршено намерно оштећење поверилаца ако је имовина стечајног
дужника умањена путем трансферних цена у пословању са повезаним лицима.
Сауговарач стечајног дужника је солидарно одговоран за обавезе стечајног
дужника проистекле из правног посла или правне радње које се побијају, до висине
имовинске користи коју је сауговарач остварио или омогућио другом лицу.“

Члан 41.
У члану 124. став 1. после речи „у последњих пет година пре“ додају се речи
„наступања поремећаја у пословању који су узроковали наступање стечајног разлога
(почетак трајне неликвидности стечајног дужника или датум закључења штетног
правног посла или предузимања штетне правне радње) или“.
После става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:
„Сматра се да је предузет правни посао без накнаде или уз незнатну накнаду ако је
стечајни дужних унео новчани или неновчани улог у зависно или друго друштво, а
вредност улога или унете имовине није исказана по тржишним условима у складу са
међународним рачуноводственим стандардима.
Пропуштање улагања жалбе или приговора или одговора на тужбу или изостанка
са рочишта сматраће се правном радњом стечајног дужника без накнаде, уколико је
радњом пропуштања сауговарач стечајног дужника стекао право које му не припада.“
Досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 4. и 5.
После става . 5 додаје се став 6, који гласи:
„Сауговарач стечајног дужника је солидарно одговоран за обавезе стечајног
дужника проистекле из правног посла или правне радње које се побијају, до висине
имовинске користи коју је сауговарач остварио или омогућио другом лицу.“
Члан 42.
После члана 124. додаје се члан124а, који гласи:
„Претпоставка несавесности
Члан 124а
Сматра се да је сауговарач стечајног дужника знао или морао знати за
неспособност плаћања стечајног дужника ако је неспособност плаћања стечајног
дужника била евидентирана у јавном регистру правних лица у принудној наплати.
Сматра се да је сауговарач стечајног дужника знао или морао знати да је поднет
предлог за покретање стечајног поступка ако је овај податак уписан у јавни регистар
правних лица.
Постоји оборива претпоставка да су правни посао или радња предузети са
намером оштећења стечајних поверилаца ако су предузети супротно начелу једнаке
вредности давања или ако су предузети у корист повезаних лица.“
Члан 43.
У члану 125. после тачке 7) додају се зарез и тачке 8), 9) и 10), које гласе:
„8) лице које је склапало правне послове који су штетни по стечајног дужника;
9) лице које је одобравало позајмице стечајном дужнику мимо тржишних услова;
10) правна лица у којима лица из тач. 1) до 8) овог члана имају контролна права.“
Члан 44.
У члану 129. после става 4. додаје се став 5, који гласи:
„Тужба се може поднети и против лица у које је унет део имовине стечајног
дужника као оснивачки улог.“
Члан 45.
У члану 131. став 1. тачка 2) мења се и гласи:

„2) на првом поверилачком рочишту за то гласа одговарајући број стечајних
поверилаца, у складу са чланом 36. став 4. овог закона или ако за банкротство на
скупштини поверилаца гласају повериоци који имају најмање 70% укупних
потраживања стечајних поверилаца;“.
После става 3. додаје се став 4, који гласи:
„Након правноснажности решења о банкротству, повериоци могу усвојити план
реорганизације све до доношења решења о главној деоби, уколико за усвајање плана
реорганизације гласају повериоци који имају најмање 70% укупних потраживања
стечајних поверилаца. решењем о усвајању плана реорганизације, стечајни судија
ставља ван снаге решење о банкротству. до правноснажности решења о усвајању плана
реорганизације, стечајни управник је дужан да поступа у складу са правноснажним
решењем о банкротству.“
Члан 46.
У члану 132. ст. 1, 2. и 3. мењају се и гласе:
„По доношењу решења о банкротству, стечајни управник започиње и спроводи
продају целокупне имовине или дела имовине стечајног дужника. Стечајни управник
може да прода делове имовине и пре доношења решења о банкротству уз сагласност
одбора поверилаца и стечајног судије, уколико се ради о економски оправданој или
неодложној продаји дела имовине.
Стечајни управник дужан је да сачини план продаје имовине стечајног дужника у
року од 15 дана од дана доношења решења о банкротству, подели имовину на
имовинске целине, изврши процену целисходности продаје стечајног дужника као
правног лица у односу на продају имовине стечајног дужника у деловима и да о томе
обавести суд, одбор поверилаца, комору и организацију за надзор. План продаје
обавезно садржи обрачун расподеле средстава повериоцима. Овај план се објављује на
интернет страници Коморе.
Продаја имовине врши се јавним прикупљањем писаних понуда након које следи
јавно надметање или непосредна погодба, у складу са овим законом и у складу са
националним стандардима за управљање стечајном масом.“
У ставу 6. после речи „територији Републике Србије“ додају се речи “и на
интернет страници Коморе“.
Члан 47.
У члану 133. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Пре продаје, стечајни управник је дужан да сам уради или да прибави процену
вредности имовине стечајног дужника, извршену уз примену међународних
рачуноводствених стандарда. У случају протека више од годину дана између процене и
продаје, на захтев одбора поверилаца стечајни управник ће прибавити нову процену
имовине. Процена мора да одреди процентуално учешће вредности имовине која је
предмет обезбеђења у односу на вредност сваке имовинске целине која је предмет
продаје.“
Досадашњи став 2, који постаје став 3, мења се и гласи:
„Стечајни управник је дужан да обавештење из става 1. овог члана заједно са
проценом вредности имовине достави најкасније 15 дана пре дана одржавања продаје.
Обавештење обавезно садржи детаљан обрачун расподеле средстава остварених
продајом.“
После става 3. додају се нови ставови 4.и 5, који гласе:

„Продаја имовине врши се јавним прикупљањем писаних понуда, с тим да је
највиша цена из писане понуде, почетна цена за јавно надметање понуђача или
минимална цена за непосредну погодбу. Јавно надметање се одржава у року од 15 дана
од дана отварања писаних понуда. Непосредна погодба се може закључити најкасније у
року од 7 дана од дана неуспелог јавног надметања.
Уколико је постигнута продајна цена нижа од 70% процењене вредности, одбор
поверилаца, разлучни и заложни повериоци који имају право одвојеног намирења на
имовини која је предмет продаје морају да дају сагласност за продају у року од 7 дана
од дана окончања јавне продаје или непосредне погодбе. У противном, продаја се
проглашава неуспелом. Уколико је постигнута продајна цена нижа од 50% процењене
вредности, сагласност мора да дају и повериоци који имају преко 50% укупних
утврђених потраживања.“
Досадашњи став 3. брише се.
Досадашњи став 4, који постаје став 6, мења се и гласи:
„Обавештење о продаји мора да садржи:
1) место и адресу на којој се имовина налази;
2) детаљан опис имовине и њене функције;
3) процену вредности имовине;
4) процедуру и услове за избор понуда;
5) нацрт уговора о купопродаји.“
Досадашњи став 5, који постаје став 7, мења се и гласи:
„У случају продаје непосредном погодбом, обавештење мора да садржи:
1) место и адресу на којој се имовина налази;
2) детаљан опис имовине и њене функције;
3) процену вредности имовине;
4) податке о купцу који се предлаже;
5) све услове продаје која се предлаже, укључивши и цену и начин плаћања.“
Досадашњи ставови 6. и 7. постају ставови 8. и 9.
У досадашњем ставу 8, који постаје став 10. речи „десет дана“ замењују се речима
„три дана“.
Досадашњи став 9, који постаје став 11. мења се и гласи:
„Повериоци могу ставити приговор у случају ако је продаја имовине извршена
супротно прописаној процедури. Приговор се подноси стечајном судији и одлаже
закључење уговора о купопродаји. Стечајни судија је дужан да одлучи о приговору у
року од 7 дана.“
Досадашњи ставови 10, 11. и 12. постају ставови 12, 13. и 14.
Досадашњи став 13, који постаје став 15, мења се и гласи:
„Драгоцени метали, минерали, хартије од вредности и друге ствари које имају
берзанску односно тржишну цену, продају се по тој цени на одговарајућој берзи или
тржишту. Ако драгоцени метали, минерали, хартије од вредности и друге сличне
ствари које се уобичајено продају на берзи или имају тржишну цену, у време продаје
немају берзанску односно тржишну цену, односно не могу се продати на берзи, продају
се непосредном погодбом уз претходно јавно прикуљање понуда уз сагласност одбора
поверилаца.“
После става 15. додаје се став 16, који гласи:
„У случају продаје имовинске целине процењене вредности мање од 100.000
динара, стечајни управник може спровести продају непосредном погодбом без јавног
прикупљања понуда и без сагласности одбора поверилаца уз претходно обавештење
одбора поверилаца, суда, Коморе и Организације за надзор не касније од 7 дана од дана
продаје. Ово обавештење се објављује на интернет страници Коморе.“

Члан 48.
У члану 135. став 2. мења се и гласи:
„Пре него што изложи продаји стечајног дужника као правно лице, стечајни
управник је дужан да изврши процену његове вредности која обавезно садржи:
1) процену имовине која је под теретом;
2) посебну процену основних средстава, инвестиционих некретнина, опреме и
залиха намењених продаји
3) процену приносне вредности сваке појединачне имовинске целине,
4) нацрт деобе средстава остварених продајом између стечајних и разлучних
поверилаца и
5) процену да ли би се остварила већу вредност ако неку имовину или имовинске
целине продаје одвојено од продаје стечајног дужника.“
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Из продаје стечајног дужника као правног лица, стечајни управник може изузети
једну или више имовинских целина и њих продавати посебно, а у циљу постизања што
веће вредности уновчене стечајне масе.“
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 49.
У члану 136. после става 7. додаје се нови став 8, који гласи:
„Потраживања стечајног дужника настала након отварања стечајног поступка не
могу бити предмет продаје приликом продаје правног лица..“
Досадашњи ставови 8. и 9. постају ставови. 9. и 10.
Члан 50.
После члана 149. додају се нови чланови 150, 151. и 152, који гласе:
„Члан 150.
Организација која спроводи поступак принудне наплате у обавези је да једном
месечно и то последњег дана у месецу са пресеком стања на тај дан, свим судовима
надлежним за спровођење стечајног поступка, достави обавештење о правним лицима
са њихове територије која су обуставила сва плаћања у непрекидном трајању од
најмање годину дана.
Обавеза из става 1. овог члана не односи се на правна лица која су у поступку
реструктурирања у складу са прописима којима се уређује поступак приватизације.
Обавештење из става 1. овог члана организација која спроводи поступак принудне
наплате објављује у једном високотиражном дневном листу који се дистрибуира на
целој територији републике србије и на својој интернет страни.
По пријему обавештења из става 1. овог члана, стечајни судија ће обавештење из
става 1. овог члана доставити правном лицу које је обуставило сва плаћања и по
службеној дужности донети решење о покретању претходног стечајног поступка у коме
се утврђује и постојање правног интереса поверилаца за спровођење стечајног
поступка.
Члан 151.
Стечајни судија ће решењем о покретању претходног поступка одредити висину
предујма из члана 59. став 1. овог закона и рок од 60 дана од дана објављивања решења
у коме повериоци или стечајни дужник могу тражити спровођење стечајног поступка и
положити предујам.

Решење из члана 150. став 4. овог закона доставља се стечајном дужнику,
организацији за надзор и објављује се на огласној табли суда. Против овог решења није
дозвољена жалба.
Члан 152.
Ако у року из члана 151. став 1. овог закона не буде уплаћен предујам, стечајни
судија оставља организацији за надзор додатни рок од 15 дана за уплату предујма.
Организација за надзор може да уплати предујам у накнадно остављеном року, с
тим што се уплаћена средства приоритетно регресирају као трошак стечајне масе. Ако
стечајна маса није довољна за регресирање предујма стечајни поступак се закључује у
смислу члана 13. став 2. овог закона. Уколико организација за надзор не уплати
предујам, стечајни поступак се обуставља.
Након уплате предујма, стечајни судија заказује рочиште ради расправљања о
постојању стечајног разлога за отварање стечајног поступка.
Ако је имовина стечајног дужника већа од предујма трошкова, на даљи ток поступка
примењују се одредбе овог закона о отварању и спровођењу стечајног поступка.“
Члан 51.
У члану 157. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Права заложних поверилаца који нису разлучни повериоци не могу се мењати
или умањити планом реорганизације без њихове изричите сагласности. Заложни
повериоци не могу гласати о плану реорганизације.“
Досадашњи став 3. постаје став 4.
После става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
„Подносилац плана реорганизације дужан је да предлог плана поднесе и
Организацији за надзор, која је дужна да у року од 15 дана достави подносиоцу плана и
суду мишљење да ли се предложени план заснива на фер тржишним принципима.“
Досадашњи ставови 4. и 5. постају ставови 6. и 7.
У ставу 7, текст после прве реченице мења се и гласи:
„Подносилац плана реорганизације дужан је да план реорганизације поднесе
органу надлежном за заштиту конкуренције ради прибављања мишљења да ли су
предвиђене мере у супротности са Законом о заштити конкуренције у случају да се
план реорганизације односи на велико правно лице у смислу прописа о рачуноводству
и то истовремено са подношењем плана стечајном суду. Рочиште за разматрање плана
реорганизације и гласање од стране поверилаца не може бити одржано пре доношења
одлуке органа надлежног за заштиту конкуренције, односно пре истека рока
прописаног законом о заштити конкуренције.“ “
Члан 52.
У члану 162. ставови 2. и 3. бришу се.
Члан 53.
У члану 163. став 1. после речи „по службеној дужности“ додаје се зарез и речи
“на предлог Организације за надзор“.
У ставу 2. после тачке 1. додаје се тачке 1а) и 1б) које гласе:
„1а) ако се план реорганизације не заснива на фер тржишним принципима;
1б) ако план реорганизације није економски изводљив“.

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Постоји оборива претпоставка да план није економски изводљив уколико су
обавезе веће од 70% фер тржишне вредности имовине“.
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 54.
У члану 165. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„За сврху остваривања права гласа разлучних поверилаца врши се процена
вероватноће намирења њиховог потраживања из оптерећене имовине. За износ
потраживања који разлучни повериоци не могу остварити из оптерећене имовине,
остварују право гласа у оквиру класе стечајних поверилаца према исплатном реду у
који је разврстано њихово потраживање.“
Досадашњи ставови 4, 5, 6. и 7. бришу се.
Досадашњи ставови 8, 9, 10, 11, 12. и 13. постају ставови 5, 6, 7, 8, 9. и 10.
Члан 55.
У члану 166. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Стечајни судија решењем из става 1. овог члана одлучује о свакој примедби на
законитост плана.“
Досадашњи ставови 2, 3, 4. и 5. постају ставови 3, 4, 5. и 6.
Члан 56.
У члану 173. у ставу 4. на крају после тачке додаје се реченица, која гласи:
„У овом случају решење доноси стечајни судија који је донео решење о усвајању
плана реорганизације, а стечајни поступак се спроводи као да није усвојен план
реорганизације.“
После става 4. додаје се став 5, који гласи:
„Предлагач унапред припремљеног плана реорганизације или плана
реорганизације, поводом којег је донето решење из става 4. овог члана не може ни
непосредно ни преко повезаних лица предлагати унапред припремљени план
реорганизације или план реорганизације.“
Члан 57.
После члана 173 додаје се члан 173а, који гласи:
„Стечај повезаних лица (консолидовани стечај)
Члан 173а
У случају када се води стечајни поступак над два или више повезаних лица, међу
којима је и матично друштво, поступак се спроводи по следећим правилима:
1) именује се један стечајни управник, постоји једна скупштина поверилаца, бира
се један одбор поверилаца;
2) поступак стечаја покреће се и поступак спроводи стечајни судија надлежан
према седишту матичног друштва;
3) образује се једна стечајна маса;
4) припрема се и гласа се о једном плану реорганизације за сва повезана лица;

5) начело равномерног намирења поверилаца примењује се на стечајне повериоце
свих повезаних лица;
6) међусобна потраживања повезаних лица се поништавају.
У случају из става 1. овог члана постоји претпоставка да су сва повезана лица
једно правно лице.
Месна надлежност стечајног суда одређује се по следећим правилима:
1) ако се истовремено покрене поступак над матичним и зависним привредним
друштвом, надлежан је суд према седишту матичног друштва;
2) ако се прво покрене стечајни поступак над матичним, а након тога се поднесе
предлог за покретање стечајног поступка над зависним друштвом, за стечајни поступак
над зависним друштвом надлежан је суд према седишту матичног друштва;
3) ако се прво покрене стечајни поступак над зависним, а након тога се поднесе
предлог за покретање стечајног поступка над матичним друштвом, суд коме је поднет
предлог за покретање стечајног поступка над зависним друштвом огласиће се
ненадлежним и предмет ће уступити суду који је надлежан за матично друштво.
Решења о отварању стечајног поступка над повезаним лицима могу жалбом
оспорити стечајни повериоци, уколико се не ради о повезаним лицима, који имају
најмање 51% потраживања у односу на укупна потраживања исказана у последњем
објављеном финансијском извештају стечајног дужника према којем имају
потраживања, уколико докажу да би у консолидованом стечајном поступку мање
намирили потраживање него у стечајном поступку стечајног дужника према којем
имају потраживање.“
Члан 58.
У члану 174. после става 4. додаје се став 5, који гласи:
„За одређивање и спровођење стечаја над страним правним лицем које има
средиште главних пословних интереса у Републици Србији надлежан је суд у
Републици Србији где се налази средиште главних пословних интереса.“
Члан 59.
После члана 174. додају се нови члан 174а и члан 174б, који гласе:
„Искључива међународна надлежност
Члан 174а
Суд Републике Србије је искључиво надлежан за покретање, отварање и
спровођење стечајног поступка против стечајног дужника чије је средиште главних
пословних интереса на подручју Републике Србије.
Сматра се да стечајни дужник има средиште главних пословних интереса у месту
у којем има регистровано седиште.
Ако се средиште главних пословних интереса стечајног дужника налази у
иностранству, а његово регистровано седиште се налази у Републици Србији,
искључиво је надлежан суд Републике Србије ако се према праву државе у којој
стечајни дужник има средиште главних пословних интереса не може покренути и
отворити стечајни поступак на основу средишта главних пословних интереса.
Поступак из става 1. овог члана обухвата целокупну имовину стечајног дужника,
без обзира да ли се налази у Републици Србији или у иностранству (главни стечајни
поступак).

Када се регистровано седиште стечајног дужника налази у иностранству, а
средиште главних пословних интереса на подручју Републике Србије, надлежан је суд
суд у Републици Србији.
Међународна надлежност према пословној јединици, односно имовини страног
стечајног дужника у Републици Србији
Члан 174б
Ако суд у републици србији није надлежан предма одредби члана 174а став 1.
овог закона, надлежан је ако стечајни дужник има пословну јединицу без својства
правног лица у Републици Србији. Под пословном јединицом подразумева се било које
место послоовања у којем стечајни дужник обавља економску делатност која није
транзиторног карактера, употребом људске радне снаге и добара или услуга.
Када се у Републици Србији не налази средиште главних пословних интереса, ни
пословна јединица стечајног дужника, већ само његова имовина, стечајни поступак у
Републици Србији је могуће водити:
1) ако постоји стечајни разлог али се у држави где стечајни дужник има средиште
главних пословних интереса стечајни поступак не може водити због услова
предвиђених у стечајном праву те државе;
2) ако се према праву државе у којој стечајни дужник има средиште главних
пословних интереса, стечајни поступак односи само на имовину у тој држави;
3) када се страна судска одлука о отварању стечајног поступка не може признати;
4) када се отварање споредног стечајног поступка у Републици Србији предлаже у
оквиру поступка признања стране одлуке о отварању стечајног поступка.
За спровођење стечајног поступка из става 1. и 2, тачка 1) до 3) овог члана
надлежан је суд на чијем подручју се налази пословна јединица стечајног дужника, а
ако нема пословне јединице у Републици Србији, суд на чијем подручју се налази
имовина стечајног дужника. Ако би више судова били месно надлежни, поступак води
суд код којег прво поднет предлог за покретање стечејног поступка.
Стечајни поступак из става 1. и 2. овог члана односи се само на имовину која се
налази у Републици Србији (споредни стечајни поступак).
Када је главни стечајни поступак већ отворен у страној држави на основу члана
174а ст. 1. или 3. овог закона, приликом отварања споредног стечајног поступка на
основу ст. 1. и 2. овог члана суд неће испитивати постојање стечајног разлога ако је
страна одлука о отварању главног стечајног поступка призната у Републици Србији.“
Члан 60.
У члану 188 став 2. мења се и гласи:
„Страни поступак се признаје као:
1) главни страни поступак, ако није у супротности са чланом 174а овог закона,
2) споредни страни поступак, ако није у супротности са чланом 174б став 1. и 2.
овог закона.“
Ставови 3, 4. и 5. се бришу, досадашњи ставови 6, 7. и 8. постају ставови 3, 4. и 5.
После става 8, који постаје став 5. додају се ставови 6, 7, 8, 9, 10. и 11. који гласе:
„Ако стечајни судија одбије предлог за признање, донеће решење о отварању
стечајног поступка у Републици Србији а на предлог поверилаца или стечајног
дужника, ако је то потребно ради равномерног намирења свих поверилаца.

Предлог из става 6. овог члана може се поднети у року од 8 дана од дана
оглашавања решења о одбијању предлога за признање страног поступка на огласној
табли суда.
Стечајни поступак из става 7. овог члана обухвата само имовину дужника која се
налази у Републици Србији.
Против решења којим се одбија предлог за признање стране одлуке о отварању
стечајног поступка, страни стечајни дужник, страни представник и повериоци имају
право жалбе. Жалба не одлаже извршење.
Сваки поверилац и стечајни дужник су овлашћени да поднесу предлог за отварање
стечајног поступка у Републици Србији, независно од тога што је главни стечајни
поступак отворен у другој држави или на територији на којој Република Србија нема
јурисдикцију, ако су испуњени услови због којих би се предлог за призање стране
одлуке о отварању стечајног поступка могао одбити. У овом случају суд ће дозволити
отварање стечајног поступка у Републици Србији ако то захтева начело равномерног
намирења свих стечајних поверилаца. У решењу о отварању стечајног поступка суд ће
одлучити о немогућности признавања стране одлуке о отварању стечајног поступка као
о претходном питању.
У случају из става 10. овог члана, стечајни поступак обухвата имовину стечајног
дужника која се налази у Републици Србији.“
Члан 61.
Стечајни поступци у којима до дана ступања на снагу овог закона није уновчено
више од 50% ликвидационе вредности стечајне масе исказане у економскофинансијском извештају из члана 109. став 3. овог закона, наставиће се по одредбама
овог закона. Остали стечајни поступци наставиће се по одредбама закона по ком су и
започети.
Стечајни управници су дужни да у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог
закона поднесу извештај колико је имовине из стечајне масе уновчено до дана ступања
на снагу овог закона са предлогом да ли ће се стечајни поступак наставити по
одредбама овог закона, а суд је дужан да одлуку о томе донесе у даљем року од 15 дана.
Уколико суд одлучи да се раније започети стечајни поступци воде по одредбама
овог закона, стечајни управници су дужни да у даљем року од 30 дана поднесу листу
признатих и оспорених потраживања, са обрачунатим затезним каматама у складу са
законом, у складу са исплатним редовима из овог закона, а стечајни судија је дужан да
коначну листу потраживања утврди на испитном рочишту.
Члан 62.
Подзаконски акти који се доносе на основу овлашћења из овог закона биће
донети у року од 30 дана од ступања на снагу овог закона.
Члан 63.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о Агенцији за лиценцирање
стечајних управника („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004 и 104/2009).
Организација за надзор преузима сву имовину, права и обавезе Агенције за
лиценцирање стечајних управника.
Скупштина Савеза удружења стечајних управника је дужна да формира Комору у
року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона. Уколико Савез удружења

стечајних управника не формира комору у означеном року, привремене органе Коморе,
до њеног формирања, одређује Министарство посебном одлуком.
Комора од Агенције за лиценцирање стечајних управника преузима сву
документацију и именик стечајних управника.
Дисциплински поступци започети пред Агенцијом за лиценцирање стечајних
управника прекинуће се даном ступања на снагу овог закона и наставиће се у року од
90 дана од дана почетка рада коморе по одредбама овог закона.
У стечајним поступцима над правним лицем које је у већинској државној или
друштвеној својини, Организација за надзор ће одмах по ступању на снагу овог закона
поднети предлог суду за именовање стечајног управника.
Члан 64.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику РС“.

ЗАКОН О СТЕЧАЈУ
(„Службени гласник РС“ бр.104/09“ од 16.децембра 2009. године)
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
1. Предмет
Члан 1.
Овим законом уређују се услови и начин покретања и спровођења стечаја над
правним лицима.
Стечај се, у смислу овог закона, спроводи банкротством или реорганизацијом.
Под банкротством се подразумева намирење поверилаца продајом целокупне
имовине стечајног дужника, односно стечајног дужника као правног лица.
Под реорганизацијом се подразумева намирење поверилаца према усвојеном
плану реорганизације и то редефинисањем дужничкоповерилачких односа, статусним
променама дужника или на други начин који је предвиђен планом реорганизације.
2. Циљ стечаја
Члан 2.
Циљ стечаја јесте најповољније колективно намирење стечајних поверилаца
остваривањем највеће могуће вредности стечајног дужника, односно његове имовине.
3. Начела стечаја
Начело заштите стечајних поверилаца
Члан 3.
Стечај омогућава колективно и сразмерно намирење стечајних поверилаца, у
складу са овим законом.
Начело једнаког третмана и равноправности
Члан 4.
У стечајном поступку свим повериоцима обезбеђује се једнак третман и
равноправан положај поверилаца истог исплатног реда односно исте класе у поступку
реорганизације.
Начело економичности
Члан 5.
Стечајни поступак се спроводи тако да омогући остваривање највеће могуће
вредности имовине стечајног дужника и највећег могућег степена намирења
поверилаца у што краћем времену и са што мање трошкова.
Начело судског спровођења поступка
Члан 6.
По отварању стечајни поступак спроводи суд по службеној дужности.
Начело императивности и преклузивности
Члан 7.
Стечајни поступак се спроводи по одредбама овог закона, ако овим законом није
другачије одређено. На питања која нису посебно уређена овим законом, сходно се
примењују одговарајуће одредбе закона којим се уређује парнични поступак.
Прописани рокови су преклузивни, ако овим законом није другачије одређено.
Начело хитности
Члан 8.
Стечајни поступак је хитан.
У стечајном поступку није дозвољен застој и прекид.

Начело двостепености
Члан 9.
Стечајни поступак је двостепен, осим ако је овим законом искључен правни лек.
Начело јавности и информисаности
Члан 10.
Стечајни поступак је јаван и сви учесници у стечајном поступку имају право на
благовремени увид у податке везане за спровођење поступка, осим података који
представљају пословну или службену тајну.
Закључак о подацима који представљају службену или пословну тајну доноси
стечајни судија на предлог стечајног управника.
Све огласе, решења и друге акте за које је овим законом прописано да се
објављују на огласној табли суда, суд истог дана, одмах по доношењу предметног акта,
доставља регистру привредних субјеката, односно другом одговарајућем регистру, који
је дужан да такав оглас, решење или други акт истог дана, и то одмах по пријему,
објави на својој интернет страни или на други одговарајући начин уколико тај регистар
нема своју интернет страну.
Поступање и доношење одлука у стечајном поступку врши се на основу увида у
све расположиве информације.
4. Стечајни разлози
Члан 11.
Стечајни поступак се отвара када се утврди постојање најмање једног стечајног
разлога.
Стечајни разлози су:
1) трајнија неспособност плаћања;
2) претећа неспособност плаћања;
3) презадуженост;
4) непоступање по усвојеном плану реорганизације и ако је план реорганизације
издејствован на преваран или незаконит начин.
Трајнија неспособност плаћања постоји ако стечајни дужник:
1) не може да одговори својим новчаним обавезама у року од 45 дана од дана
доспелости обавезе;
2) потпуно обустави сва плаћања у непрекидном трајању од 30 дана.
Претећа неспособност плаћања постоји ако стечајни дужник учини вероватним да
своје већ постојеће новчане обавезе неће моћи да испуни по доспећу.
Презадуженост постоји ако је имовина стечајног дужника мања од његових
обавеза. Ако је стечајни дужник друштво лица презадуженост не постоји ако то
друштво има најмање једног ортака односно комплементара који је физичко лице.
Непоступање по усвојеном плану реорганизације постоји када стечајни дужник не
поступа по плану реорганизације или поступа супротно плану реорганизације на начин
којим се битно угрожава спровођење плана реорганизације.
Претпоставка трајније неспособности плаћања
Члан 12.
Постојање трајније неспособности плаћања се претпоставља у случају када је
предлог за покретање стечајног поступка поднео поверилац који у судском или
пореском извршном поступку спроведеном у Републици Србији није могао намирити
своје новчано потраживање било којим средством извршења.
Посебни случајеви у којима се стечајни поступак обуставља
или закључује без одлагања
Члан 13.
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Ако се утврди да стечајни дужник има само једног повериоца, отворени стечајни
поступак се обуставља без одлагања.
Ако се утврди да је имовина стечајног дужника мања од висине трошкова
стечајног поступка или да је имовина стечајног дужника незнатне вредности, стечајни
поступак се закључује без одлагања.
У случају из става 2. овог члана стечајни судија ће решењем о закључењу
стечајног поступка наложити стечајном управнику да уновчи имовину стечајног
дужника и оствареним средствима покрије настале трошкове. Ако по покрићу насталих
трошкова преостану средства, та средства се уплаћују у буџет Републике Србије.
У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА СТЕЧАЈНИ СУДИЈА ЋЕ РЕШЕЊЕМ
О ЗАКЉУЧЕЊУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА НАЛОЖИТИ СТЕЧАЈНОМ УПРАВНИКУ
ДА УНОВЧИ ИМОВИНУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА И ОСТВАРЕНИМ СРЕДСТВИМА
ПОКРИЈЕ НАСТАЛЕ ТРОШКОВЕ.
Изузетно од одредбе става 2. овог члана стечајни поступак се не закључује ако
поверилац или стечајни дужник поднесу захтев за спровођење поступка и ако по налогу
стечајног судије подносилац захтева положи средства неопходна за покриће трошкова
стечајног поступка.
5. Случајеви на које се закон не примењује
Члан 14.
Стечајни поступак се не спроводи према: Републици Србији; аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе; фондовима или организацијама
обавезног пензијског, инвалидског, социјалног и здравственог осигурања; правним
лицима чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне
самоуправе, а која се искључиво или претежно финансирају кроз уступљене јавне
приходе или из републичког буџета односно буџета аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе; Народној банци Србије; Централном регистру, депоу и клирингу
хартија од вредности; јавним агенцијама.
Одредбе овог закона не примењују се на стечајни поступак банака и
осигуравајућих организација, осим одредаба којима се уређују питања која нису
уређена посебним законом.
За обавезе правног лица над којим се у складу са ставом 1. овог члана не спроводи
стечајни поступак солидарно одговарају његови оснивачи, односно власници, као
чланови или акционари.
II. НАДЛЕЖНОСТ И ОРГАНИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
1. Надлежност
Стварна надлежност
Члан 15.
Стечајни поступак спроводи суд одређен законом којим се уређује надлежност
судова.
Извршне радње у стечајном поступку спроводи стечајни судија у складу са овим
законом.
Месна надлежност
Члан 16.
Стечајни поступак спроводи суд на чијем подручју је седиште стечајног дужника.
Стечајни поступак над стечајним дужником који нема седиште у Републици
Србији спроводи суд на чијем подручју је средиште главних интереса стечајног
дужника, ако су за то испуњени услови предвиђени овим законом.
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2. Органи стечајног поступка
Члан 17.
Органи стечајног поступка су стечајни судија, стечајни управник, скупштина
поверилаца и одбор поверилаца.
2.1. Стечајни судија
Члан 18.
Стечајни судија:
1) одлучује о покретању претходног стечајног поступка;
2) утврђује постојање стечајног разлога и одлучује о отварању стечајног поступка;
3) именује и разрешава стечајног управника;
4) одобрава трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе пре њихове
исплате;
5) одређује износ прелиминарне и коначне накнаде трошкова и награде стечајног
управника;
6) одлучује о примедбама на радње стечајног управника;
7) разматра предлог плана реорганизације и одржава рочиште за разматрање
предлога плана реорганизације или одбацује предлог плана реорганизације;
8) потврђује усвајање плана реорганизације или констатује да план реорганизације
није усвојен;
9) доноси решење о главној деоби стечајне масе;
10) доноси друге одлуке и предузима друге радње одређене овим законом.
2.2. Стечајни управник
Правни положај и статус стечајног управника
Члан 19.
Стечајни управник води послове и заступа стечајног дужника, осим ако је овим
законом другачије одређено.
Стечајни управник, као и лица која обављају послове стечајног управника у име
организације која је посебним законом одређена да обавља послове стечајног
управника, имају статус службеног лица у смислу одредаба Кривичног законика којима
се регулише положај службеног лица.
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ИМА СТАТУС СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА У СМИСЛУ
ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА КОЈИМА СЕ РЕГУЛИШЕ ПОЛОЖАЈ
СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА.
Именовање
Члан 20.
Стечајног управника именује стечајни судија решењем о отварању стечајног
поступка.
Избор стечајног управника врши се методом случајног одабира са листе активних
стечајних управника за подручје надлежног суда, коју суду доставља организација
надлежна за вођење именика стечајних управника (у даљем тексту: овлашћена
организација).
ИЗБОР СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА ВРШИ СЕ МЕТОДОМ СЛУЧАЈНОГ
ОДАБИРА СА ЛИСТЕ АКТИВНИХ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА ЗА ПОДРУЧЈЕ
НАДЛЕЖНОГ СУДА, КОЈУ СУДУ ДОСТАВЉА КОМОРА СТЕЧАЈНИХ
УПРАВНИКА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: КОМОРА). МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА
ПОСЛОВЕ ПРИВРЕДЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: МИНИСТАРСТВО) ПРОПИСУЈЕ
БЛИЖЕ УСЛОВЕ И НАЧИН ИЗБОРА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА МЕТОДОМ
СЛУЧАЈНОГ ОДАБИРА.
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Изузетно, избор стечајног управника може се вршити одабиром са листе активних
стечајних управника за територију Републике Србије ако делатност стечајног дужника,
сложеност случаја или потреба за специфичним искуством стечајног управника то
захтева.
ИЗБОР СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ ДОЗВОЉЕН
У СЛУЧАЈУ КАДА ЈЕ УКУПНА ИМОВИНА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ВЕЋА ОД 500
МИЛИОНА ДИНАРА ПРЕМА ПОСЛЕДЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ И
АКО ЈЕ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ КОД СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ВЕЋИ ОД 50 НА ДАН
ПОДНОШЕЊА ПРЕДЛОГА ЗА ПОКРЕТАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА.
СТЕЧАЈНИ ПОВЕРИОЦИ ИМАЈУ ПРАВО ДА ПРЕДЛОЖЕ СТЕЧАЈНОМ
СУДИЈИ ИМЕНОВАЊЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА УЗ ПРЕДЛОГ ЗА ОТВАРАЊЕ
СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА.
У СЛУЧАЈУ ДА СТЕЧАЈНИ ПОВЕРИОЦИ ЧИЈА ПОТРАЖИВАЊА ЧИНЕ
ВИШЕ ОД 60% СТЕЧАЈНИХ ПОТРАЖИВАЊА ИСКАЗАНИХ У ИЗВЕШТАЈУ ИЗ
ЧЛАНА 68. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА ИСКЉУЧУЈУЋИ ПОТРАЖИВАЊА
ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА, ПРЕДЛОЖЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА, СТЕЧАЈНИ СУД ЈЕ
ОБАВЕЗАН ДА ГА ИМЕНУЈЕ.
У претходном стечајном поступку, привремени стечајни управник се именује
решењем стечајног судије на начин из ст. 2. и 3. овог члана.
У ПРЕТХОДНОМ СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ, ПРИВРЕМЕНИ СТЕЧАЈНИ
УПРАВНИК СЕ ИМЕНУЈЕ РЕШЕЊЕМ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ НА ИСТИ НАЧИН
КАО У СЛУЧАЈУ ИМЕНОВАЊА РЕШЕЊЕМ О ОТВАРАЊУ СТЕЧАЈНОГ
ПОСТУПКА.
ИЗУЗЕТНО ОД СТ. 2, 3, 4, 5, 6. И 7. ОВОГ ЧЛАНА, У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ
НАД ПРАВНИМ ЛИЦЕМ КОЈЕ ЈЕ У ВЕЋИНСКОЈ ДРЖАВНОЈ ИЛИ ДРУШТВЕНОЈ
СВОЈИНИ, КАО И У СЛУЧАЈУ КАДА JЕ ТОКОМ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
РАЗРЕШЕН СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ИЛИ СЕ ПРОМЕНИ ВЛАСНИЧКА
СТРУКТУРА ТАКО ДА СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК ПОСТАНЕ ПРАВНО ЛИЦЕ У
ВЕЋИНСКОЈ ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ, СТЕЧАЈНИ СУДИЈА ВРШИ ИЗБОР
СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА И ПРИВРЕМЕНОГ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА НА
ПРЕДЛОГ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА НАДЗОР ИЗ ЧЛАНА 22. ОВОГ ЗАКОНА КАО
ЈЕДИНОГ ОВЛАШЋЕНОГ ПРЕДЛАГАЧА.
Министар надлежан за послове стечаја (у даљем тексту: министар) прописује
ближе услове и начин избора стечајног управника методом случајног одабира.
Ограничење у именовању
Члан 21.
За стечајног управника не може бити именовано лице које је:
1) у притвору, за време трајања притвора, или против кога је по службеној
дужности покренут кривични поступак, као и лице које је правноснажно осуђено за
дело за које је запрећена казна преко пет година затвора или које га чини недостојним
за обављање послова стечајног управника;
2) сродник по крви у правој линији без обзира на степен или у побочној линији до
четвртог степена сродства, сродник по тазбини до другог степена сродства или брачни
друг стечајног судије, односно директора, ВЛАСНИКА или члана органа управљања
стечајног дужника ИЛИ ПОВЕЗАНОГ ЛИЦА;
3) солидарни дужник са стечајним дужником ИЛИ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦЕМ;
4) било директор, ВЛАСНИК или члан органа управљања или надзорног органа
стечајног дужника ИЛИ ПОВЕЗАНОГ ЛИЦА у последње две године пре отварања
стечајног поступка;
5) било запослено код стечајног дужника ИЛИ ПОВЕЗАНОГ ЛИЦА у последње
две године пре отварања стечајног поступка;
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6) поверилац стечајног дужника ИЛИ ПОВЕЗАНОГ ЛИЦА или је код таквог лица
било запослено у последњих шест месеци пре отварања стечајног поступка;
7) дужник стечајног дужника ИЛИ ПОВЕЗАНОГ ЛИЦА или је код таквог лица
било запослено у последњих шест месеци пре отварања стечајног поступка;
8) предузетник који се бави делатношћу која је конкурентска делатности стечајног
дужника, лице запослено код тог предузетника, као и лице које би именовањем за
стечајног управника било у сукобу интереса у односу на стечајног дужника;
9) радило као саветник стечајног дужника ИЛИ ПОВЕЗАНОГ ЛИЦА у пословима
везаним за имовину стечајног дужника у последње две године пре отварања стечајног
поступка.
Именовање стечајног управника у стечају друштвених и државних предузећа
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА НАДЗОР СТЕЧАЈНИХ ПОСТУПАКА
Члан 22.
У поступку спровођења стечаја над правним лицем које је у већинској државној
или друштвеној својини, као и у случају када се током стечајног поступка промени
власничка структура стечајног дужника тако да стечајни дужник постане правно лице у
већинској државној својини, за стечајног управника стечајни судија именује
организацију из члана 19. став 2. овог закона.
ПОСАО НАДЗОРА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ПОСТУПАЊА
СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА И ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ И ИЗВОДЉИВОСТИ
ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ, ИЗВЕШТАВАЊА И ПРАЋЕЊА СТЕЧАЈНИХ
ПОСТУПАКА ПОВЕРАВА СЕ ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЈА ЈЕ ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ
ОДРЕЂЕНА ДА ОБАВЉА ОВЕ ПОСЛОВЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ОРГАНИЗАЦИЈА
ЗА НАДЗОР).
ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗА НАДЗОР ПОВЕРАВА СЕ ЗАСТУПАЊЕ СВИХ
ДРЖАВНИХ ПОВЕРИЛАЦА У СВИМ СТЕЧАЈНИМ ПОСТУПЦИМА.
ПОСЛОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА НАДЗОР ДО СТУПАЊА НА СНАГУ
ПОСЕБНОГ ЗАКОНА ОБАВЉА АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ.
На обављање послова стечајног управника од стране организације из става 1.
овог члана не примењују се одредбе члана 20. и чл. 23. до 26. овог закона.
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА НАДЗОР МОЖЕ ПОДНЕТИ ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОДНОСНО УНАПРЕД ПРИПРЕМЉЕНИ ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА СТЕЧАЈНЕ
ДУЖНИКЕ У ВЕЋИНСКОЈ ДРЖАВНОЈ ИЛИ ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ У СКЛАДУ
СА ОВИМ ЗАКОНОМ.
Организација из става 1. овог члана дужна је да овлашћеној организацији
доставља тромесечне извештаје о току стечајног поступка и стању стечајне масе, као и
другу документацију прописану овим законом и националним стандардима за
управљање стечајном масом, у циљу вођења статистике стечајних поступака за
територију Републике Србије.
МИНИСТАРСТВО ПРОПИСУЈЕ ОСНОВЕ И МЕРИЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ
НАКНАДЕ ЗА НАДЗОР, ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О СТЕЧАЈНИМ
ПОСТУПЦИМА.
Лиценца за обављање послова стечајног управника
Члан 23.
Лиценцу за обављање послова стечајног управника (у даљем тексту: лиценца)
издаје И ОБНАВЉА овлашћена организација КОМОРА решењем о издавању ИЛИ
ОБНАВЉАЊУ лиценце.
Лиценца се издаје лицу које:
1) је држављанин Републике Србије;
2) има пословну способност;
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3) има стечено високо образовање;
4) има три године радног искуства са високом стручном спремом или три године
радног искуства на спровођењу стечајних поступака;
4) ИМА ТРИ ГОДИНЕ РАДНОГ ИСКУСТВА НА РУКОВОДЕЋИМ
ПОСЛОВИМА СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ ИЛИ ТРИ ГОДИНЕ РАДНОГ
ИСКУСТВА НА ПОСЛОВИМА АСИСТЕНТА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА ИЛИ ТРИ
ГОДИНЕ РАДНОГ ИСКУСТВА НА ПОСЛОВИМА ОВЛАШЋЕНОГ РАЧУНОВОЂЕ
ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ
УРЕЂУЈЕ РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА;
5) има положен стручни испит за добијање лиценце;
6) је достојно поверења за обављање послова стечајног управника.
У ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ДОБИЈАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
ОБЕЗБЕДИЋЕ СЕ ПРОВЕРА ЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ СТЕЧАЈНОГ ПРАВА,
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА, РАЧУНОВОДСТВА, ПРОГРАМА ЗА
АУТОМАТСКО ВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈА И ЕЛЕКТРОНСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ. ПРЕ
ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ КАНДИДАТ МОРА УСПЕШНО ПРОЋИ ОБУКУ ИЗ
КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.
Лиценца се не може издати лицу против кога је по службеној дужности покренут
кривични поступак, односно које је правноснажно осуђено за дело за које је запрећена
казна преко пет година затвора или за дело које га чини недостојним за обављање
послова стечајног управника или лицу које је у притвору, за време трајања притвора.
Није достојно поверења за обављање послова стечајног управника у смислу става
2. тачка 6) овог члана лице из чијег се понашања у обављању раније професионалне
делатности или других поступака може закључити да неће савесно обављати послове
стечајног управника и чувати углед професије стечајног управника. Достојност
поверења за обављање послова стечајног управника утврђује се нарочито у складу са
кодексом етике стечајних управника (у даљем тексту: кодекс етике).
АСИСТЕНТ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА ЈЕ ЛИЦЕ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ
СПРЕМОМ УПИСАНО У ИМЕНИК АСИСТЕНАТА СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
КОЈИ СЕ ОСПОСОБЉАВА ЗА ЗВАЊЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА.
У случају да нису испуњени услови за издавање лиценце из овог члана, овлашћена
организација КОМОРА доноси решење о одбијању захтева за издавање лиценце.
Решења из ст. 1. и 5. 7. овог члана су коначна и против њих се може водити
управни спор.
Лиценца важи три године од дана издавања и може се обновити.
Захтев за издавање лиценце подноси се најкасније у року од годину дана од
полагања стручног испита. По истеку једне године од дана полагања стручног испита, а
пре истека три године од дана полагања тог испита, уз захтев за издавање лиценце
достављају се и докази о испуњености услова за обнављање лиценце, у складу са овим
законом. По истеку три године од дана полагања стручног испита захтев за издавање
лиценце сматра се недозвољеним.
Министар МИНИСТАРСТВО ближе прописује програм и начин полагања
стручног испита, као и начин издавања и обнављања лиценце.
Обнављање и одузимање лиценце
Члан 24.
Лиценца се обнавља на захтев стечајног управника, који се подноси овлашћеној
организацији КОМОРИ најраније три месеца пре истека рока важности лиценце.
Стечајни управник може обновити лиценцу СТЕЧАЈНОМ УПРАВНИКУ СЕ
ОБНАВЉА ЛИЦЕНЦА ако:
1) испуњава услове за издавање лиценце прописане овим законом;
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2) приложи доказ да је у последње две године обављао послове стечајног
управника или друге стручне послове везане за стечајни поступак;
3) је у претходном периоду важности лиценце савесно обављао послове стечајног
управника у складу са овим законом, националним стандардима за управљање
стечајном масом и кодексом етике;
4) приложи доказ о уплати накнаде за обнављање лиценце чија је висина
прописана тарифом о одређивању цена услуга овлашћене организације КОМОРЕ;
5) приложи доказ да је измирио све обавезе по основу новчаних казни које му је
изрекла овлашћена организација КОМОРА у поступку стручног надзора.
Лице које не испуњава услов из става 2. тачка 2) овог члана за потребе обнављања
лиценце прилаже доказ да је било полазник најмање три стручна семинара или курса
годишње на тему спровођења стечајног поступка, које организује или признаје
овлашћена организација КОМОРА.
Лицу које не испуњава услов из става 2. тачка 3) овог члана не може бити издата
ни нова лиценца.
Лиценца се може одузети и пре истека рока важења лиценце у случају да се у
поступку по пријави заинтересованог лица или по службеној дужности утврди да
стечајни управник није савесно обављао послове у складу са овим законом,
националним стандардима за управљање стечајном масом и кодексом етике.
У случају из ст. 4. и 5. овог члана овлашћена организација КОМОРА доноси
решење о одбијању захтева за обнављање лиценце, односно решење о одузимању
лиценце, на основу којих стечајног управника брише из именика стечајних управника.
Решења из става 6. овог члана су коначна и против њих се може водити управни
спор.
Овлашћена организација КОМОРА без одлагања обавештава судове који спроводе
стечајне поступке о свим променама у статусу лиценцираног стечајног управника.
Стечајном управнику коме је одузета лиценца или коме је захтев за обнављање
лиценце одбијен из разлога прописаних у ставу 4. овог члана не може да се изда нова
лиценца у року од пет година од дана коначности решења о одузимању лиценце,
односно решења о одбијању захтева за обнављање лиценце.
Именик стечајних управника
Члан 25.
Именик стечајних управника води овлашћена организација.
КОМОРА ВОДИ ИМЕНИК СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА, КАНЦЕЛАРИЈА
СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА И ИМЕНИК АСИСТЕНАТА СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА.
КОМОРА ЈЕ ДУЖНА ДА СВЕ ПОДАТКЕ И ИЗМЕНЕ ИМЕНИКА ДОСТАВЉА
ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗА НАДЗОР У РОКУ ОД 8 ДАНА ОД ДАНА ИЗМЕНЕ.
У именик стечајних управника уписују се лица која су стекла лиценцу за
обављање послова стечајних управника као активни стечајни управници или као
неактивни стечајни управници.
У именик стечајних управника као активни стечајни управници уписују се лица
која су, осим лиценце за обављање послова стечајног управника, доставила доказ о
постојању обавезног осигурања од професионалне одговорности за текућу годину и
која су се регистровала као предузетници или су чланови друштва лица.
У ИМЕНИК СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА КАО АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ
УПРАВНИЦИ УПИСУЈУ СЕ ЛИЦА КОЈА СУ, ОСИМ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ПОСЛОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА, ДОСТАВИЛА ДОКАЗ О ПОСТОЈАЊУ
ОБАВЕЗНОГ ОСИГУРАЊА ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ТЕКУЋУ
ГОДИНУ И КОЈА СУ СЕ РЕГИСТРОВАЛА КАО ПРЕДУЗЕТНИЦИ ИЛИ СУ
ЗАПОСЛЕНИ У КАНЦЕЛАРИЈИ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА.
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КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА ИМА СТАТУС ПРИВРЕДНОГ
ДРУШТВА КОЈЕ СЕ ИСКЉУЧИВО БАВИ ПРАВНИМ И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ
ПОСЛОВИМА, УПРАВЉАЧКИМ ДЕЛАТНОСТИМА И САВЕТОВАЊЕМ У ВЕЗИ
ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА КОЈИ СУ У ФУНКЦИЈИ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА
СТЕЧАЈНОГ
УПРАВНИКА.
У
ИМЕНИК
КАНЦЕЛАРИЈА
СТЕЧАЈНИХ
УПРАВНИКА КОМОРА УПИСУЈЕ САМО ОНА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА КОЈА
ЗАДОВОЉАВАЈУ ОВАЈ УСЛОВ И ИМАЈУ ЗАПОСЛЕНОГ БАРЕМ ЈЕДНОГ
АКТИВНОГ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА. МИНИСТАРСТВО БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ
НАЧИН ПРОВЕРЕ УСЛОВА УПИСА У ИМЕНИК.
ЗА
ШТЕТУ
КОЈУ
СТЕЧАЈНИМ,
РАЗЛУЧНИМ
И
ЗАЛОЖНИМ
ПОВЕРИОЦИМА ПРОУЗРОКУЈЕ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК, ГЛАВНИ ДУЖНИК ЈЕ
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК, А КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
СОЛИДАРНО ОДГОВАРА ДО ВИСИНЕ ШТЕТЕ ОД 5.000.000 ДИНАРА.
У именик активних стечајних управника не може бити уписано лице које је у
радном односу, осим ако је запослено код предузетника или ортачког, односно
командитног друштва.
У ИМЕНИК АКТИВНИХ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА НЕ МОЖЕ БИТИ
УПИСАНО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У РАДНОМ ОДНОСУ, ОСИМ АКО ЈЕ ЗАПОСЛЕНО У
КАНЦЕЛАРИЈИ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА.
У ИМЕНИК АСИСТЕНАТА СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА, УПИСУЈУ СЕ ЛИЦА
СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ ЗАПОСЛЕНА У КАНЦЕЛАРИЈИ
СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА КОЈА КОМОРИ ПРИЈАВИ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК.
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НЕ МОЖЕ ПРИЈАВИТИ ВИШЕ ОД ТРИ АСИСТЕНТА.
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЈЕ ДУЖАН ДА БЕЗ ОДЛАГАЊА ПИСМЕНОМ ИЗЈАВОМ
ОБАВЕСТИ КОМОРУ О ПРОМЕНИ СТАТУСА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ПРИЈАВЉЕНО КАО
АСИСТЕНТ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА.
У случају привремене немогућности за обављање послова стечајног управника
стечајни управник је дужан да о томе без одлагања писменом изјавом обавести
овлашћену организацију КОМОРУ, која га по пријему обавештења преводи у статус
неактивног стечајног управника.
По престанку привремене немогућности за обављање послова стечајног
управника, а на писмени захтев стечајног управника, овлашћена организација
КОМОРА неактивног стечајног управника преводи у статус активног стечајног
управника.
Стручни надзор
Члан 26.
Стручни надзор врши овлашћена организација. На поступак стручног надзора
сходно се примењују одредбе закона којим се уређује општи управни поступак.
Овлашћена организација у поступку стручног надзора изриче следеће мере:
1) опомену;
2) јавну опомену;
3) новчану казну;
4) одузимање лиценце.
Мере из става 2. овог члана изричу се решењем које је коначно.
Решење из става 3. овог члана доставља се без одлагања свим судовима који
спроводе стечајне поступке, као и одбору поверилаца у свим поступцима у којима је
именован стечајни управник коме је изречена дисциплинска мера.
По пријему решења којим се изриче мера одузимања лиценце стечајни судија
разрешава стечајног управника.
По пријему решења којима се изричу мере опомене, јавне опомене и новчане
казне, стечајни судија може разрешити стечајног управника или одредити друге мере,
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укључујући и обавезу добијања посебне сагласности стечајног судије или писаног
одобрења одбора поверилаца за све или поједине радње које стечајни управник
предузима, ако оцени да самостално поступање стечајног управника може довести до
оштећења стечајне масе.
Против решења из става 3. овог члана може се водити управни спор.
Делокруг послова стечајног управника
Члан 27.
Стечајни управник је нарочито дужан да:
1) предузме све неопходне мере за заштиту имовине стечајног дужника,
укључујући и спречавање преноса имовине, њено печаћење или одузимање уколико је
то неопходно;
2) у року од 30 дана од дана именовања састави план тока стечајног поступка са
предрачуном трошкова и временским планом;
2A) У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ИМЕНОВАЊА САЧИНИ ЛИСТУ
ВЕРОВАТНИХ СТЕЧАЈНИХ И РАЗЛУЧНИХ ПОТРАЖИВАЊА ПО ИСПЛАТНИМ
РЕДОВИМА НА ОСНОВУ КЊИГОВОДСТВЕНИХ ПОДАТАКА И ДОСТАВИ ЈЕ
СУДУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗА НАДЗОР;
3) започне пописивање имовине стечајног дужника у року од десет дана од дана
именовања и оконча њено пописивање у року од 30 дана од дана именовања;
4) састави почетни стечајни биланс, као и порески биланс са стањем на дан
отварања и на дан окончања стечајног поступка у складу са пореским прописима, и да
те билансе, са пореском пријавом, достави надлежном пореском органу у роковима
предвиђеним пореским прописима;
5) без одлагања писменим путем обавести о отварању стечајног поступка све
повериоце који су му у том тренутку познати уз навођење свих података из решења о
отварању стечајног поступка, као и других података од значаја за повериоце;
6) без одлагања писменим путем обавести о отварању стечајног поступка све
судове пред којима се воде извршни поступци;
7) уз сагласност стечајног судије, на терет стечајне масе, осигура имовину
стечајног дужника, у целини или делимично, ако је то потребно ради њене заштите;
7А) ИЗВРШИ АНАЛИЗУ ПОСЛОВАЊА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ЗА ПЕРИОД
ОД 5 ГОДИНА ПРЕ ПОКРЕТАЊА СТЕЧАЈА, И ЗА СВАКУ ГОДИНУ САЧИНИ
ЛИСТУ ПРИЛИВА И ОДЛИВА, ЛИСТУ ОТУЂЕНЕ ИМОВИНЕ И ЛИСТУ СВИХ
УГОВОРА О ОТУЂЕЊУ, АНАЛИЗИРА ПОСЛОВАЊЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА,
УТВРДИ ПОШТОВАЊЕ ЗАБРАНЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА, ПРОБОЈА ПРАВНЕ
ЛИЧНОСТИ И ПОШТОВАЊЕ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ
ДРУШТВИМА КОЈЕ СЕ ТИЧУ ПОСТУПАЊА У НАЈБОЉЕМ ИНТЕРЕСУ
СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА И ЊЕГОВИХ ПОВЕРИЛАЦА И ПОДНЕСЕ ИЗВЕШТАЈ
СУДУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗА НАДЗОР;
8) подноси стечајном судији и одбору поверилаца редован тромесечни извештај о
току стечајног поступка и о стању стечајне масе;
9) подноси стечајном судији план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне
масе за наредни месец;
10) се стара о завршетку започетих, а незавршених послова стечајног дужника, у
циљу остваривања највеће могуће вредности стечајног дужника, односно његове
имовине;
11) даје мишљење о предлогу плана реорганизације када он није подносилац;
12) утврди основаност, обим и приоритет пријављених потраживања према
стечајном дужнику, као и свих обезбеђења потраживања;
13) уновчи ствари и права стечајног дужника, у складу са овим законом;
14) састави нацрт решења за главну деобу стечајне масе и нацрт завршног рачуна;
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15) изврши исплату повериоцима на основу решења о главној деоби, у делу у
којем је решење постало правоснажно, у складу са овим законом;
16) достави завршни рачун;
17) заступа стечајног дужника, односно стечајну масу у покретању и вођењу
судских, управних и других поступака;
18) поднесе предлог, захтев или други одговарајући акт надлежном органу стране
државе као заступник стечајног дужника, којим између осталог захтева пленидбу,
одузимање, заштиту или повраћај имовине стечајног дужника која се налази у
иностранству или је под контролом тог органа или трећег лица које се налази под
његовом јурисдикцијом, као и да сарађује са органима стране државе или страним
представницима у складу са одредбама овог закона којима се регулише стечај са
елементом иностраности;
19) обавести одговарајуће регистре о отварању стечајног поступка, у складу са
законом;
20) обавља и друге послове који су предвиђени овим законом или су од интереса
за успешно спровођење стечајног поступка.
СВИ ИЗВЕШТАЈИ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА СУ ЈАВНИ ДОКУМЕНТИ И
ЈАВНО СЕ ОБЈАВЉУЈУ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА НАДЗОР.
Стечајни управник може узети кредит или зајам, без обезбеђења или уз
обезбеђење на имовини која чини стечајну масу, у складу са овим законом.
Кредит или зајам из става 2. овог члана сматра се обавезом стечајне масе, чиме се
не дира у раније стечена права разлучних поверилаца, осим ако се разлучни поверилац
не сагласи другачије.
Стечајни управник обавља своје послове самостално и с пажњом доброг
стручњака, у складу са овим законом, националним стандардима за управљање
стечајном масом и кодексом етике.
Стечајни управник, у вршењу својих послова, може да ангажује стручна страна
или домаћа правна или физичка лица, уз сагласност стечајног судије.
Над радом ангажованих лица надзор врши стечајни управник.
Стечајни управник је дужан да у вршењу својих послова пружа увид у свој рад
овлашћеној организацији, те да обезбеђује неопходне податке и документацију, као и
да сарађује у поступку вршења надзора над његовим радом, осим у случају када је за
стечајног управника именована организација која је посебним законом одређена да
врши послове стечајног управника.
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЈЕ ДУЖАН ДА У ВРШЕЊУ СВОЈИХ ПОСЛОВА
ПРУЖА УВИД У СВОЈ РАД КОМОРИ, ТЕ ДА ОБЕЗБЕЂУЈЕ НЕОПХОДНЕ
ПОДАТКЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈУ, КАО И ДА САРАЂУЈЕ У ПОСТУПКУ ВРШЕЊА
НАДЗОРА НАД ЊЕГОВИМ РАДОМ.
Стечајни управник може по потреби да консултује одбор поверилаца или
стечајног судију о питањима везаним за стечајни поступак.
Стечајни управник именован у претходном стечајном поступку врши послове
одређене решењем о његовом именовању.
Министар, на предлог овлашћене организације, доноси националне стандарде за
управљање стечајном масом и кодекс етике.
МИНИСТАРСТВО ДОНОСИ НАЦИОНАЛНЕ СТАНДАРДЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
СТЕЧАЈНОМ МАСОМ.
Предузимање радњи од изузетног значаја
Члан 28.
Радње које предузима стечајни управник, а које значајније утичу на стечајну масу,
као што су узмање кредита или зајма, набавка опреме веће вредности и друге сличне
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радње (у даљем тексту: радње од изузетног значаја), могу се предузети уз
обавештавање стечајног судије и уз добијање сагласности одбора поверилаца.
Побијање правних радњи стечајног дужника подношењем тужби или на други начин не
сматра се радњом од изузетног значаја.
Радње од изузетног значаја у току претходног стечајног поступка стечајни
управник предузима уз сагласност стечајног судије.
Стечајни управник је дужан да писменим путем обавести о намераваној радњи од
изузетног значаја стечајног судију најкасније 15 дана пре предузимања те радње, као и
да одбору поверилаца, односно стечајном судији у случају из става 2. овог члана, упути
захтев за давање сагласности за предузимање те радње у истом року.
У случајевима изузетне хитности рок из става 3. овог члана може бити и краћи,
али не краћи од три дана, под условом да ниједан члан одбора поверилаца писменим
путем или на седници одбора поверилаца не приговори таквом року достављања.
Сматраће се да је одбор поверилаца сагласан са предложеном радњом, ако је о њој
обавештен у року из ст. 3. и 4. овог члана и ако на обавештење стечајног управника
није реаговао оспоравањем предложене или предлагањем друге радње.
Извештавање
Члан 29.
Стечајни управник доставља тромесечне писане извештаје о току стечајног
поступка и о стању стечајне масе одбору поверилаца, стечајном судији и овлашћеној
организацији.
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДОСТАВЉА ТРОМЕСЕЧНЕ ПИСАНЕ ИЗВЕШТАЈЕ О
ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ОДБОРУ
ПОВЕРИЛАЦА, СТЕЧАЈНОМ СУДИЈИ, КОМОРИ И ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗА НАДЗОР
У РОКУ ОД 20 ДАНА ОД ДАНА ИСТЕКА ТРОМЕСЕЧНОГ ПЕРИОДА.
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЈЕ ДУЖАН ДА ИЗВЕШТАЈЕ ДОСТАВИ
ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, А ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА НАДЗОР ЈЕ ДУЖНА ДА
ИЗВЕШТАЈЕ ЈАВНО ОБЈАВИ У РОКУ ОД 7 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА НА
СВОЈОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ.
На захтев одбора поверилаца или поверилаца чија су укупна утврђена или
оспорена потраживања већа од 20% од укупног износа пријављених потраживања
стечајних поверилаца, стечајни управник је дужан да доставља и месечне и друге
извештаје НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД 20 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА.
Трошкове припреме и достављања извештаја из става 2. овог члана сноси
подносилац захтева, а у случају одбора поверилаца стечајна маса.
Писани извештај може се доставити поштом, факсом, електронским путем или
личном доставом.
Тромесечни извештај нарочито садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у току претходна три месеца;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им исплаћени.
Привремени стечајни управник доставља посебан писани извештај о току
претходног стечајног поступка лицима из става 1. овог члана, који нарочито садржи
податке из става 5. тач. 1) до 4) овог члана.
Стечајни управник доставља завршни рачун стечајном судији, одбору поверилаца
и овлашћеној организацији ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗА НАДЗОР.
Образац и начин достављања извештаја из става 1. овог члана ближе прописује
овлашћена организација ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА НАДЗОР.
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Обавезно осигурање
Члан 30.
Активни стечајни управник је дужан да у своје име и за свој рачун закључи са
осигуравајућим друштвом уговор о обавезном осигурању од професионалне
одговорности са осигураном сумом у износу од најмање 30.000 евра у динарској
противвредности на дан закључења уговора, за све ризике повезане са обављањем
послова стечајног управника.
Одбор поверилаца може у било ком тренутку захтевати од стечајног управника да
закључи уговор о додатном осигурању од професионалне одговорности за конкретни
стечајни поступак и на износ који је већи од износа из става 1. овог члана, а стечајни
управник је дужан да такво осигурање уговори, осим уколико не докаже да није у
могућности да на тржишту уговори такво осигурање.
Износ из става 2. овог члана одређује одбор поверилаца с обзиром на висину
стечајне масе и посебне околности, као и постојеће или могуће ризике, с тим што
стечајни судија, поступајући по службеној дужности или по захтеву заинтересованог
лица, може наложити умањење тог износа или у потпуности забранити преузимање
додатног осигурања ако процени да су трошкови премије додатног осигурања
неоправдано високи.
Премија додатног осигурања из става 2. овог члана представља обавезу стечајне
масе.
Одговорност за штету
Члан 31.
У случају када је у обављању послова стечајни управник проузроковао штету
учесницима у поступку намерно или крајњом непажњом, стечајни управник личном
имовином одговара за такву штету.
Ако је штета настала због радње стечајног управника која је извршена по налогу
стечајног судије, стечајни управник није одговоран за насталу штету, осим ако је налог
дат на основу његових несавесних радњи или предлога.
За штету коју учине стручна лица која је ангажовао стечајни управник, стечајни
управник одговара ако је штета настала услед пропуштања стечајног управника да
изврши надзор над њиховим радом.
Захтев за накнаду штете застарева у року од годину дана од сазнања оштећеног за
штету, а у сваком случају по истеку рока од три године од дана правноснажности
решења о закључењу или обустављању стечајног поступка, односно решења којим је
потврђено усвајање плана реорганизације.
Разрешење
Члан 32.
Стечајни судија по службеној дужности или на предлог одбора поверилаца
разрешава стечајног управника ако утврди да стечајни управник:
1) не испуњава своје обавезе;
2) не поштује рокове одређене овим законом;
3) поступа пристрасно у односу на поједине повериоце;
4) по протеку једне године од рочишта за испитивање потраживања није предузео
одговарајуће мере ради уновчења имовине која улази у стечајну масу, осим када је
предузимање таквих мера било спречено вишом силом или непредвидивим
околностима;
5) није осигурао имовину за случај наступања штете после два упозорења
стечајног судије или одбора поверилаца;
6) није тражио сагласност или није поступио по добијеној сагласности у свим
случајевима где је овим законом прописана обавезна сагласност одбора поверилаца.
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Стечајни судија по службеној дужности разрешава стечајног управника ако је
брисан из именика стечајних управника, као и у другим случајевима прописаним овим
законом.
На предлог одбора поверилаца за разрешење и истовремено именовање новог
стечајног управника за који се изјаснило најмање три четвртине чланова одбора,
стечајни судија разрешава стечајног управника и када не постоје разлози за разрешење
из става 1. овог члана и истим решењем именује предложеног стечајног управника,
осим у случају када је за стечајног управника именована организација која је посебним
законом одређена да обавља послове стечајног управника.
НА ПРЕДЛОГ СТЕЧАЈНИХ ПОВЕРИЛАЦА, КОЈИ ИМАЈУ ВИШЕ ОД 60%
УКУПНИХ ВЕРОВАТНИХ И УТВРЂЕНИХ СТЕЧАЈНИХ ПОТРАЖИВАЊА
ИСКЉУЧУЈУЋИ ПОТРАЖИВАЊА ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА, ЗА РАЗРЕШЕЊЕ И
ИСТОВРЕМЕНО ИМЕНОВАЊЕ НОВОГ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА, СТЕЧАЈНИ
СУДИЈА ЋЕ РАЗРЕШИТИ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА И КАДА НЕ ПОСТОЈЕ
РАЗЛОЗИ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА И ИСТИМ РЕШЕЊЕМ
ИМЕНОВАТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА.
Предлог из става 3. овог члана одбор поверилаца може поднети на првом
поверилачком рочишту или најкасније у року од 30 дана од дана одржавања првог
поверилачког рочишта.
ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА, КОМОРА И ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА НАДЗОР ИМАЈУ
ПРАВО ДА СТЕЧАЈНОМ СУДИЈИ ПОДНЕСУ ПРИТУЖБУ НА РАД СТЕЧАЈНОГ
УПРАВНИКА.
СТЕЧАЈНИ СУДИЈА ЈЕ ДУЖАН ДА У РОКУ ОД 3 ДАНА ОД ДАНА
ПОДНОШЕЊА ПРИТУЖБЕ ПРИБАВИ ИЗЈАШЊЕЊЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
ИЛИ ОДБАЦИ ПРИТУЖБУ КАО НЕУРЕДНУ ИЛИ НЕОСНОВАНУ.
СТЕЧАЈНИ СУДИЈА ОДЛУЧУЈЕ О ПРИТУЖБИ У РОКУ ОД 7 ДАНА ОД ДАНА
ИЗЈАШЊЕЊА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА. СТЕЧАЈНИ СУДИЈА МОЖЕ ДА
ЗАХТЕВА ДОДАТНЕ ПОДАТКЕ ОД ПОДНОСИОЦА ПРИТУЖБЕ КАО И
ЕКОНОМСКЕ АНАЛИЗЕ И МИШЉЕЊЕ ОД ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗ ЧЛАНА 22. ОВОГ
ЗАКОНА.
СВАКИ СТЕЧАЈНИ И РАЗЛУЧНИ ПОВЕРИЛАЦ ИМА ПРАВО ДА ОДБОРУ
ПОВЕРИЛАЦА ПОДНЕСЕ ПРИТУЖБУ НА РАД СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА. ОДБОР
ПОВЕРИЛАЦА У РОКУ ОД 7 ДАНА ОД ДАНА ИЗЈАШЊЕЊА СТЕЧАЈНОГ
УПРАВНИКА ОДЛУЧУЈЕ О ТОМЕ ДА ЛИ ЋЕ НА ОСНОВУ ОВЕ ПРИТУЖБЕ САМ
ПОДНЕТИ ПРИТУЖБУ СТЕЧАЈНОМ СУДИЈИ.
Пре доношења одлуке о разрешењу из става 1. овог члана, стечајни судија ће
омогућити стечајном управнику да се изјасни о разлозима за разрешење.
Стечајни судија одлуку о разрешењу из става 1. овог члана без одлагања доставља
овлашћеној организацији КОМОРИ.
Стечајни управник се разрешава и на лични захтев.
Примопредаја
Члан 33.
По разрешењу, стечајни управник и новоименовани стечајни управник извршиће,
без одлагања, примопредају целокупне имовине и документације.
Стечајни управник који је разрешен дужан је да извештај о току стечајног
поступка и стању стечајне масе од дана отварања стечајног поступка до дана
разрешења достави стечајном судији и одбору поверилаца. Извештај о току стечајног
поступка и стању стечајне масе садржи све податке из члана 29. став 5. овог закона.
Обавеза из става 1. овог члана у погледу предаје документације важи и за трећа
лица, ако се документација стечајног дужника налази у њиховом поседу у тренутку
разрешења стечајног управника.
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Ако стечајни управник који је разрешен или лице из става 2. овог члана одбије
примопредају имовине или документације или одуговлачи са том примопредајом,
стечајни судија ће на захтев новоименованог управника без одлагања наложити
примопредају под претњом принудног извршења.
У случају непоступања по налогу из става 3. овог члана стечајни судија ће према
стечајном управнику који је разрешен или лицу из става 2. овог члана спровести мере
принуде ради извршења.
Разрешени стечајни управник и лице из става 2. овог члана одговарају за штету
насталу услед неблаговремене примопредаје.
Награда за рад и накнада трошкова
Члан 34.
.
Стечајни управник има право на награду за свој рад и накнаду стварних трошкова
(у даљем тексту: награда и накнада трошкова).
Коначну висину награде и накнаде трошкова одређује стечајни судија у време
закључења стечајног поступка, у складу са основама и мерилима за одређивање висине
награде и накнаде трошкова.
До одређивања коначне висине награде, стечајни судија решењем које се доставља
стечајном управнику и одбору поверилаца одређује прелиминарну висину награде
стечајном управнику.
Прелиминарна висина награде може се одредити у проценту од укупне вредности
стечајне масе. Ако се накнадно, с обзиром на даљи ток стечајног поступка, покаже да је
тако одређена прелиминарна висина награде несразмерно висока или ниска, стечајни
судија је може на предлог стечајног управника или одбора поверилаца смањити или
повећати.
Против решења о прелиминарној висини награде није дозвољена жалба.
Стечајни судија може решењем одобрити месечни износ награде и накнаде
трошкова стечајном управнику, који мора бити сразмеран дужностима и резултатима
рада стечајног управника.
Накнада трошкова одређује се према стварним трошковима које је стечајни
управник имао у обављању послова, у складу са основама и мерилима за одређивање
висине награде и накнаде трошкова.
НАГРАДА И НАКНАДА СТВАРНИХ ТРОШКОВА СЕ ИСПЛАЋУЈУ НА
РАЧУН ПРЕДУЗЕТНИКА ИЛИ КАНЦЕЛАРИЈЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА КОД
КОЈЕ СЕ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ВОДИ КАО ЗАПОСЛЕНИ.
Министар МИНИСТАРСТВО ближе прописује основе и мерила за одређивање
висине награде и накнаде трошкова стечајног управника.
2.2А. КОМОРА
ЧЛАН 34а
КОМОРА ЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНО УДРУЖЕЊЕ У КОЈЕ СЕ УДРУЖУЈУ СВИ
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ УПИСАНИ У ИМЕНИК.
КОМОРА ПОСЛУЈЕ КАО НЕПРОФИТНО УДРУЖЕЊЕ.
КОМОРА ИМА СВОЈСТВО ПРАВНОГ ЛИЦА СА ОВЛАШЋЕЊИМА
ОДРЕЂЕНИМ ЗАКОНОМ И СТАТУТОМ КОМОРЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: СТАТУТ).
СЕДИШТЕ КОМОРЕ ЈЕ У БЕОГРАДУ.
НАДЗОР НАД РАДОМ КОМОРЕ ОБАВЉА МИНИСТАРСТВО.
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ДЕЛОКРУГ ПОСЛОВА
ЧЛАН 34б
КОМОРА:
1) ДОНОСИ СТАТУТ, КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ СТЕЧАЈНИХ
УПРАВНИКА И ДРУГЕ АКТЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И СТАТУТОМ;
2) ЧУВА УГЛЕД, ЧАСТ И ПРАВА ПРОФЕСИЈЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА;
3) СТАРА СЕ ДА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ САВЕСНО И У СКЛАДУ СА
ЗАКОНОМ ОБАВЉАЈУ СВОЈЕ ПОСЛОВЕ;
4) ПРЕДСТАВЉА СТЕЧАЈНЕ УПРАВНИКЕ КОД ДРЖАВНИХ ОРГАНА РАДИ
ЗАШТИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСА ПРОФЕСИЈЕ;
5) СТАРА СЕ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА И
ОРГАНИЗУЈЕ СТРУЧНЕ СКУПОВЕ, СЕМИНАРЕ И САВЕТОВАЊА У ОБЛАСТИ
СТЕЧАЈА;
6) ВОДИ ИМЕНИК СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА;
7) УСПОСТАВЉА И ОСТВАРУЈЕ САРАДЊУ СА КОМОРАМА СТЕЧАЈНИХ
УПРАВНИКА ДРУГИХ ЗЕМАЉА;
8) ОБАВЉА ДРУГЕ ПОСЛОВЕ УТВРЂЕНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ И СТАТУТОМ.
СТАТУТ
ЧЛАН 34в
СТАТУТОМ И ДРУГИМ ОПШТИМ АКТИМА КОМОРЕ УРЕЂУЈЕ СЕ
ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОСЛОВАЊЕ КОМОРЕ, НАЧИН ИЗБОРА ОРГАНА КОМОРЕ И
ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД КОМОРЕ.
МИНИСТАРСТВО ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТАТУТ И ДРУГЕ ОПШТЕ АКТЕ
КОМОРЕ.
ОРГАНИ
ЧЛАН 34г
ОРГАНИ КОМОРЕ СУ: СКУПШТИНА, ИЗВРШНИ ОДБОР, НАДЗОРНИ ОДБОР
И ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ.
СКУПШТИНА
ЧЛАН 34д
ЧЛАНОВИ СКУПШТИНЕ КОМОРЕ СУ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ УПИСАНИ
У ИМЕНИК.
СКУПШТИНА КОМОРЕ:
1) ДОНОСИ СТАТУТ, КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ СТЕЧАЈНИХ
УПРАВНИКА И ДРУГЕ АКТЕ КОМОРЕ;
2) БИРА ЧЛАНОВЕ ИЗВРШНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА, ПРЕДСЕДНИКА
КОМОРЕ И ЧЛАНОВЕ ДРУГИХ ОРГАНА КОМОРЕ;
3) БИРА ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА;
4) ОДЛУЧУЈЕ О ДРУГИМ ПИТАЊИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗАКОНОМ И
СТАТУТОМ.
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ИЗВРШНИ ОДБОР
ЧЛАН 34ђ
ИЗВРШНИ ОДБОР КОМОРЕ ИМА ПЕТ ЧЛАНОВА. МАНДАТ ЧЛАНОВА
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ЈЕ ДВЕ ГОДИНЕ. НАКОН ИСТЕКА МАНДАТА ТРИ ЧЛАНА
МОГУ БИТИ ЈЕДНОМ РЕИЗАБРАНА.
ИЗВРШНИ ОДБОР:
1) ПРЕДЛАЖЕ СТАТУТ И ДРУГЕ ОПШТЕ АКТЕ КОМОРЕ;
2) ПРИПРЕМА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ КОМОРЕ;
3) СТАРА СЕ О ПОСЛОВАЊУ КОМОРЕ;
4) ОДЛУЧУЈЕ О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ И НАЧИНУ ЊЕНОГ ПЛАЋАЊА;
5) ОДРЕЂУЈЕ ТАРИФУ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА КОМОРА;
6) OБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ОДРЕЂЕНЕ ЗАКОНОМ И СТАТУТОМ.
ЧЛАНАРИНА СЕ САСТОЈИ ИЗ ДВА ДЕЛА, И ТО ИЗ ФИКСНОГ МЕСЕЧНОГ
ИЗНОСА, КОЈИ НЕ МОЖЕ БИТИ НИЖИ ОД 2.000 ДИНАРА И ПРОМЕНЉИВОГ
ДЕЛА, КОЈИ ЗАВИСИ ОД ЛИКВИДАЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ, А НЕ
МОЖЕ БИТИ НИЖИ ОД 1.000 МЕСЕЧНО ПО СТЕЧАЈНОМ ПРЕДМЕТУ.
ПРОМЕНЉИВИ ДЕО ДОСПЕВА НА НАПЛАТУ ИСПЛАТОМ ПРЕЛИМИНАРНЕ,
ОДНОСНО КОНАЧНЕ НАГРАДЕ.
НА ОДЛУКУ ИЗВРШНОГ ОДБОРА КОМОРЕ О ТАРИФИ УСЛУГА И ВИСИНИ
ЧЛАНАРИНЕ, САГЛАСНОСТ ДАЈЕ МИНИСТАРСТВО.
НАДЗОРНИ ОДБОР
ЧЛАН 34е
НАДЗОРНИ ОДБОР ВРШИ НАДЗОР НАД ЗАКОНИТОШЋУ РАДА И
ФИНАНСИЈСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ КОМОРЕ.
НАДЗОРНИ ОДБОР ИМА ТРИ ЧЛАНА. МАНДАТ ЧЛАНОВА ЈЕ ГОДИНУ
ДАНА. НАКОН ИСТЕКА МАНДАТА, ДВА ЧЛАНА МОГУ БИТИ ЈЕДНОМ
РЕИЗАБРАНА.
ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ
ЧЛАН 34ж
ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ ПРЕДСТАВЉА И ЗАСТУПА КОМОРУ.
ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ БИРА СЕ ИЗ РЕДОВА ЧЛАНОВА КОМОРЕ НА
ПЕРИОД ОД ТРИ ГОДИНЕ И МОЖЕ БИТИ ЈЕДНОМ РЕИЗАБРАН.
ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ:
1) ПРЕДСТАВЉА КОМОРУ;
2) СТАРА СЕ ДА КОМОРА РАДИ И ПОСЛУЈЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И
СТАТУТОМ;
3) ИЗВРШАВА ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ И ИЗВРШНОГ ОДБОРА КОМОРЕ У
СКЛАДУ СА СТАТУТОМ;
4) ВРШИ ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ОДРЕЂЕНЕ ЗАКОНОМ И СТАТУТОМ.
ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ ЗАСНИВА РАДНИ ОДНОС У КОМОРИ И НЕ МОЖЕ
ДА ОБАВЉА ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ДОК МУ ТРАЈЕ МАНДАТ.
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НАДЗОР НАД РАДОМ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА КОЈИ ВРШИ
КОМОРА
ЧЛАН 34з
КОМОРА ОБАВЉА НАДЗОР НАД РАДОМ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА У
ДЕЛУ ПОШТОВАЊА ПРАВИЛА СТРУКЕ, ДОСТОЈНОСТИ И КОДЕКСА ЕТИКЕ.
КОМОРА ИМА СЛУЖБУ ЗА НАДЗОР НАД РАДОМ СТЕЧАЈНИХ
УПРАВНИКА САСТАВЉЕНУ ОД СТРУЧНИХ ЛИЦА НА РАДУ У КОМОРИ.
ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ РУКОВОДИ СЛУЖБОМ ЗА НАДЗОР.
ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦУ ПРЕДЛАЖЕ КОМОРА А ИМЕНУЈЕ
МИНИСТАРСТВО НА РОК ОД 3 ГОДИНЕ. ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ МОЖЕ
БИТИ ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК СА ПОЛОЖЕНИМ ПРАВОСУДНИМ ИСПИТОМ
И НАЈМАЊЕ 5 ГОДИНА РАДНОГ ИСКУСТАВА У СТРУЦИ.
СЛУЖБА ЗА НАДЗОР ВРШИ НАДЗОР ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ,
НАЈМАЊЕ ЈЕДАНПУТ У ТРИ ГОДИНЕ.
ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ МОЖЕ ДА ОСТВАРИ УВИД У: ПРЕДМЕТЕ,
ПОДАТКЕ
И
АРХИВСКИ
МАТЕРИЈАЛ
СТЕЧАЈНИХ
УПРАВНИКА,
КЊИГОВОДСТВЕНУ И ДРУГУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ.
ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ ЈЕ ОВЛАШЋЕН ДА НАЛОЖИ СТЕЧАЈНОМ
УПРАВНИКУ ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ОДРЕЂЕНОМ РОКУ, А У
СЛУЧАЈУ ДА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НЕ ОТКЛОНИ УКАЗАНИ НЕДОСТАТАК,
ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ ПОКРЕНУЋЕ ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК.
АКТОМ КОМОРЕ БЛИЖЕ СЕ ПРОПИСУЈЕ НАЧИН ВРШЕЊА НАДЗОРА НАД
РАДОМ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА КОЈИ ОБАВЉА КОМОРА.
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЧЛАН 34и
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЈЕ ДУЖАН ДА ПОДНОСИ КОМОРИ ЈЕДНОМ
ГОДИШЊЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА,
ОДНОСНО О СТЕЧАЈНОЈ МАСИ..
АКТ О НАЧИНУ ИЗВЕШТАВАЊА И САДРЖИНИ ИЗВЕШТАЈА ДОНОСИ
МИНИСТАРСТВО.
ПОДАЦИ ИЗ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
ОБЈАВЉУЈУ СЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ МИНИСТАРСТВА И КОМОРЕ И
ДОСТУПНИ СУ ЈАВНОСТИ.
ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ
ЧЛАН 34ј
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ОДГОВАРА АКО СВОЈИМ ПОСТУПЦИМА У
ВРШЕЊУ СВОЈЕ ДЕЛАТНОСТИ КРШИ ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА И ДРУГИХ
ПРОПИСА, АКО НЕ ИСПУЊАВА СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ ПРОПИСАНЕ СТАТУТОМ И
ДРУГИМ АКТИМА КОМОРЕ И АКО БИЛО КОЈИМ СВОЈИМ ПОСТУПКОМ ВРЕЂА
ЧАСТ И УГЛЕД ПРОФЕСИЈЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА.
ОДГОВОРНОСТ ЗА КРИВИЧНО ДЕЛО ИЛИ ПРЕКРШАЈ НЕ ИСКЉУЧУЈЕ
ДИСЦИПЛИНСКУ ОДГОВОРНОСТ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА.
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ДИСЦИПЛИНСКЕ ПОВРЕДЕ
ЧЛАН 34к
ДИСЦИПЛИНСКЕ ПОВРЕДЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА СУ:
1)
ПРЕДУЗИМАЊЕ
ПРАВНИХ
И
ФАКТИЧКИХ
РАДЊИ
ИЛИ
ПРОПУШТАЊЕМ ДУЖНИХ РАДЊИ КОЈЕ ЗА ПОСЛЕДИЦУ ИМАЈУ УМАЊЕЊЕ
СТЕЧАЈНЕ МАСЕ;
2) СВЕСНО ПРИКРИВАЊЕ ЗАКОНСКЕ СМЕТЊЕ КОЈА ЈЕ УСЛОВ ЗА
ИМЕНОВАЊЕ;
3) ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ НЕСПОЈИВЕ СА УГЛЕДОМ, ЧАШЋУ И
НЕЗАВИСНОШЋУ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА;
4) ПРЕДУЗИМАЊЕ РАДЊИ У ПОСТУПКУ И ПОРЕД ПОСТОЈАЊА РАЗЛОГА
ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ;
5) ПОВРЕДА ДУЖНОСТИ ЧУВАЊА СЛУЖБЕНЕ ТАЈНЕ;
6) ПРЕКОРАЧЕЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ПОВЕРЕНИХ ЗАКОНОМ;
7) НАПЛАТА ВЕЋЕ НАГРАДЕ ИЛИ НАКНАДЕ ТРОШКОВА НЕГО ШТО ЈЕ
ПРОПИСАНО;
8) ВОЂЕЊЕ КЊИГА И ЕВИДЕНЦИЈА СУПРОТНО ПРОПИСИМА;
9) ЈАВНО ИЗНОШЕЊЕ ЛИЧНИХ, ПОРОДИЧНИХ И МАТЕРИЈАЛНИХ
ПРИЛИКА СТРАНАКА ДО КОЈИХ ЈЕ ДОШАО У ВРШЕЊУ ДЕЛАТНОСТИ
СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА;
10) НЕПЛАЋАЊЕ ЧЛАНАРИНЕ КОМОРИ ДВА МЕСЕЦА УЗАСТОПНО ИЛИ
ТРИ МЕСЕЦА СА ПРЕКИДИМА У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ;
11) ОДБИЈАЊЕ БЕЗ ОПРАВДАНОГ РАЗЛОГА ДА СЕ СТРУЧНО
УСАВРШАВА;
12) ПОВРЕДЕ ДУЖНОСТИ УТВРЂЕНИХ ДРУГИМ ПРОПИСИМА.
ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
ЧЛАН 34л
ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ ЗА ДИСЦИПЛИНСКЕ ПОВРЕДЕ СУ:
1) ОПОМЕНА;
2) ЈАВНА ОПОМЕНА;
3) НОВЧАНА КАЗНА ОД 100.000 ДО 1.000.000 ДИНАРА;
4) ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ.
НОВЧАНА КАЗНА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УПЛАЋУЈЕ СЕ НА
ПРОПИСАНИ УПЛАТНИ РАЧУН ЈАВНИХ ПРИХОДА.
ПОДАЦИ О ИЗРЕЧЕНИМ ДИСЦИПЛИНСКИМ МЕРАМА ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 2)
ДО 4) ОВОГ ЧЛАНА ОБЈАВЉУЈУ СЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЗА НАДЗОР И КОМОРЕ И БЕЗ ОДЛАГАЊА СЕ ДОСТАВЉАЈУ СВИМ СУДОВИМА
КОЈИ СПРОВОДЕ СТЕЧАЈНЕ ПОСТУПКЕ, КАО И ОДБОРУ ПОВЕРИЛАЦА У
СВИМ ПОСТУПЦИМА У КОЈИМА ЈЕ ИМЕНОВАН СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК КОМЕ
ЈЕ ИЗРЕЧЕНА ДИСЦИПЛИНСКА МЕРА.
ИЗРИЦАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА
ЧЛАН 34љ
ПРИЛИКОМ ИЗРИЦАЊА ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА УЗИМАЈУ СЕ У ОБЗИР
СВЕ ОКОЛНОСТИ КОЈЕ МОГУ ДА УТИЧУ НА ВРСТУ МЕРЕ И ВИСИНУ
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НОВЧАНЕ КАЗНЕ, А НАРОЧИТО ТЕЖИНА И ПОСЛЕДИЦЕ ДИСИПЛИНСКЕ
ПОВРЕДЕ, УЧИЊЕНА ШТЕТА, СТЕПЕН ОДГОВОРНОСТИ И РАНИЈЕ ИЗРЕЧЕНЕ
ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ.
ДИСЦИПЛИНСКА МЕРА ОДУЗИМАЊА ЛИЦЕНЦЕ ИЗРИЧЕ СЕ НАРОЧИТО У
СЛУЧАЈУ АКО ЈЕ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НАМЕРНО ИЛИ КРАЈЊОМ
НЕПАЖЊОМ ПРОУЗРОКОВАО ШТЕТУ ЗА СТЕЧАЈНУ МАСУ У ВИСИНИ ПРЕКО
5.000.000 ДИНАРА ИЛИ УКОЛИКО СЕ РАДИ О ПОВРАТНИКУ, ВОДЕЋИ РАЧУНА
ПОСЕБНО О ТЕЖИНИ РАНИЈЕ И ПОНОВЉЕНЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ ПОВРЕДЕ, ДА
ЛИ ЈЕ РАНИЈА ДИСЦИПЛИНСКА ПОВРЕДА ИСТЕ ВРСТЕ ИЛИ НОВА, КОЛИКА
ЈЕ ВИСИНИ НАСТАЛЕ ШТЕТЕ И КОЛИКО ЈЕ ВРЕМЕНА ПРОТЕКЛО ОД РАНИЈЕ
ИЗРЕЧЕНЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ.
ПОДАЦИ О ДИСЦИПЛИНСКИМ ПОСТУПЦИМА И ИЗРЕЧЕНИМ МЕРАМА
УПИСУЈУ СЕ У ИМЕНИК СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА.
ДИСЦИПЛИНСКИ КОМИСИЈА
ЧЛАН 34м
ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА СПРОВОДИ ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
РАДИ УТВРЂИВАЊА ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ И ИЗРИЧЕ
ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ.
САСТАВ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ
ЧЛАН 34н
ДИСЦИПЛИНСКУ КОМИСИЈУ ЧИНИ ПЕТ ЧЛАНОВА КОЈЕ ИМЕНУЈЕ
МИНИСТАРСТВО, И ТО: ДВА ЧЛАНА ИЗ РЕДА СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА КОЈЕ
ПРЕДЛАЖЕ КОМОРА, ЈЕДАН ЧЛАН ИЗ РЕДА СУДИЈА СА ИСКУСТВОМ У
ПОСТУПЦИМА СТЕЧАЈА КОГА ПРЕДЛАЖЕ ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА, ЈЕДАН
ЧЛАН ИЗ РЕДА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И ЈЕДАН ЧЛАН ИЗ РЕДОВА
СУДСКИХ
ВЕШТАКА
ЕКОНОМСКЕ
СТРУКЕ
КОЈЕ
ПРЕДЛАЖЕ
МИНИСТАРСТВО. ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈИ СЕ
ПРЕДЛАЖУ ТРИ КАНДИДАТА. ПРЕДНОСТ ПРИ ИМЕНОВАЊУ ИМАЋЕ ОНИ
КАНДИДАТИ КОЈИ ИМАЈУ ВЕЋЕ ИСКУСТВО И ВИШЕ ОБЈАВЉЕНИХ
СТРУЧНИХ РАДОВА ИЗ ОБЛАСТИ СТЕЧАЈНОГ ПРАВА.
ЧЛАНОВИ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ ИМЕНУЈУ СЕ НА РОК ОД ДВЕ
ГОДИНЕ И МОГУ БИТИ ИМЕНОВАНИ НА ЈОШ ЈЕДАН МАНДАТ.
ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
ЧЛАН 34њ
ПРЕДЛОГ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА МОГУ
ПОДНЕТИ СТЕЧАЈНИ СУДИЈА У ЧИЈЕМ ПРЕДМЕТУ ПОСТУПА СТЕЧАЈНИ
УПРАВНИК, ПРЕДСЕДНИК СУДА ЗА ЧИЈЕ ПОДРУЧЈЕ ЈЕ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
ИМЕНОВАН, ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА НАДЗОР И ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ, ОДБОР
ПОВЕРИЛАЦА И ПОВЕРИОЦИ ИЗ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА КОЈИ ВОДИ
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК..
ПРЕДЛОГ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА ПОДНОСИ СЕ
ДИСЦИПЛИНСКОМ ТУЖИОЦУ.
ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ ИСПИТУЈЕ ПРЕДЛОГ ЗА ПОКРЕТАЊЕ
ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА УКОЛИКО ПОСТОЈЕ ОСНОВИ СУМЊЕ ДА ЈЕ
СТЕЧАЈНИ
УПРАВНИК
УЧИНИО
ДИСЦИПЛИНСКУ
ПОВРЕДУ.
ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ ЋЕ У РОКУ ОД 30 ДАНА ИСПИТАТИ НАВОДЕ И
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ДОСТАВЉЕНЕ ДОКАЗЕ, А ПО ПОТРЕБИ И СЛУЖБЕНИМ ПУТЕМ ПРИБАВИТИ
РЕЛЕВАНТНЕ ДОКАЗЕ РАДИ ПРОВЕРЕ НАВОДА ИЗ ПРЕДЛОГА ЗА ПОКРЕТАЊЕ
ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА. УКОЛИКО УТВРДИ ДА СУ НАВОДИ ИЗ
ПРЕДЛОГА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА ОСНОВАНИ,
ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ ЋЕ ПОДНЕТИ ДИСЦИПЛИНСКУ ТУЖБУ У КОЈОЈ
ЋЕ НАВЕСТИ ДИСЦИПЛИНСКО ДЕЛО КОЈЕ СЕ СТЕЧАЈНОМ УПРАВНИКУ
СТАВЉА НА ТЕРЕТ, ВРЕМЕ, МЕСТО И НАЧИН ИЗВРШЕЊА ДИСЦИПЛИНСКОГ
ДЕЛА, ПРЕДЛОЖИТИ ДОКАЗЕ, НАВЕСТИ ПОСЛЕДИЦЕ КОЈЕ СУ НАСТУПИЛЕ И
ДАТИ ПРЕДЛОГ ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ.
УКОЛИКО ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ ОЦЕНИ ДА НЕМА ОСНОВА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ ТУЖБЕ, О ТОМЕ ЋЕ ОБАВЕСТИТИ
ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА
ПИСАНИМ ПУТЕМ, КОЈИ У ДАЉЕМ РОКУ ОД 8 ДАНА ИМА ПРАВО ДА
ПОДНЕСЕ ЖАЛБУ МИНИСТАРСТВУ.
ДИСЦИПЛИНСКА ТУЖБА СЕ ДОСТАВЉА СТЕЧАЈНОМ УПРАВНИКУ СА
ПОУКОМ ДА ИМА ПРАВО ДА СЕ ИЗЈАСНИ У РОКУ ОД 15 ДАНА. УКОЛИКО СЕ
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НЕ ИЗЈАСНИ У ОСТАВЉЕНОМ РОКУ, ПОСТУПАК ЋЕ СЕ
СПРОВЕСТИ КАО ДА ЈЕ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ОСПОРИО СВЕ НАВОДЕ ИЗ
ДИСЦИПЛИНСКЕ ТУЖБЕ.
ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ СТАТУТОМ КОМОРЕ.
ОДЛУКА ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ
ЧЛАН 34о
О
ДИСЦИПЛИНСКОЈ
ОДГОВОРНОСТИ
СТЕЧАЈНОГ
УПРАВНИКА
ОДЛУЧУЈЕ СЕ НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ, НАКОН СПРОВЕДЕНОГ ДОКАЗНОГ
ПОСТУПКА ПРЕДЛОЖЕНОГ ОД СТРАНЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА И
СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА.
ОДЛУКА
ДИСЦИПЛИНСКЕ
КОМИСИЈЕ
О
ДИСЦИПЛИНСКОЈ
ОДГОВОРНОСТИ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА ДОНОСИ СЕ ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА.
ПИСАНИ ОТПРАВАК ОДЛУКЕ О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ
СТЕЧАЈНОГ
УПРАВНИКА
ДИСЦИПЛИНСКА
КОМИСИЈА
ДОСТАВЉА
СТРАНКАМА У РОКУ ОД 7 КАЛЕНДАРСКИХ ДАНА НАКОН СПРОВЕДЕНЕ
ЈАВНЕ РАСПРАВЕ. ОДЛУКОМ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ ДИСЦИПЛИНСКА
ТУЖБА СЕ ОДБИЈА КАО НЕОСНОВАНА ИЛИ СЕ ДИСЦИПЛИНСКА ТУЖБА
УВАЖАВА КАО ОСНОВАНА У КОМ СЛУЧАЈУ СЕ ИЗРИЧЕ И ДИСЦИПЛИНСКА
МЕРА. ОДЛУКА ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ САДРЖИ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СА
РАЗЛОЗИМА ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ, С ТИМ ШТО СЕ У ОБРАЗЛОЖЕЊУ НАВОДИ
СТАВ СВАКОГ ОД ЧЛАНОВА ДИСЦИПЛИНСКОГ ВЕЋА.
ПРОТИВ ОДЛУКЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ МОЖЕ СЕ У РОКУ ОД 15
ДАНА ИЗЈАВИТИ ЖАЛБА МИНИСТАРСТВУ, КОЈЕ ЈЕ ДУЖНО ДА О ЖАЛБИ
ОДЛУЧИ У РОКУ ОД 15 ДАНА.
ПРОТИВ КОНАЧНЕ ОДЛУКЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ МОЖЕ СЕ
ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР.
ЗАСТАРЕЛОСТ
ЧЛАН 34п
РОК ЗАСТАРЕЛОСТИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА ЈЕ 12
МЕСЕЦИ ОД ДАНА САЗНАЊА ЗА ПОВРЕДУ, А НАЈДУЖЕ ДВЕ ГОДИНЕ ОД
ДАНА КАДА ЈЕ ПОВРЕДА УЧИЊЕНА.
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ВОЂЕЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА ЗАСТАРЕВА У РОКУ ОД ЈЕДНЕ
ГОДИНЕ ОД ДАНА ПОКРЕТАЊА ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА.
ИЗРЕЧЕНА ДИСЦИПЛИНСКА МЕРА НЕ МОЖЕ СЕ ИЗВРШИТИ КАДА
ПРОТЕКНЕ
ЈЕДНА
ГОДИНА
ОД
ДАНА
КОНАЧНОСТИ
ИЛИ
ПРАВНОСНАЖНОСТИ ОДЛУКЕ О ИЗРЕЧЕНОЈ ДИСЦИПЛИНСКОЈ МЕРИ.
2.3. Скупштина поверилаца
Формирање и рад скупштине поверилаца
Члан 35.
Скупштина поверилаца формира се најкасније на првом поверилачком рочишту.
Скупштину поверилаца чине сви стечајни повериоци, ИЗУЗЕВ ПОВЕРИЛАЦА
ЧЕТВРТОГ ИСПЛАТНОГ РЕДА, независно од тога да ли су до дана одржавања
скупштине поднели пријаву потраживања.
Разлучни повериоци могу учествовати у скупштини поверилаца само до висине
потраживања за коју учине вероватном да ће се појавити као стечајни повериоци.
Процену основа и висине потраживања за потребе гласања на првом
поверилачком рочишту у случају из става 3. овог члана, као и у другим случајевима
(условна потраживања, спорна потраживања и слично) врши стечајни судија.
ПРОЦЕНУ ОСНОВА И ВИСИНЕ ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ГЛАСАЊА
НА ПРВОМ ПОВЕРИЛАЧКОМ РОЧИШТУ У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ
ЧЛАНА, КАО И У ДРУГИМ СЛУЧАЈЕВИМА (УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА ГЛАСА НА
ПРВОЈ СКУПШТИНИ ПОВЕРИЛАЦА, УСЛОВНА ПОТРАЖИВАЊА, СПОРНА
ПОТРАЖИВАЊА И СЛИЧНО) ВРШИ СТЕЧАЈНИ СУДИЈА НА ОСНОВУ
ОБРАЗЛОЖЕНОГ ПРЕДЛОГА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА И ДОНОСИ ЗАКЉУЧАК
О ЛИСТИ ВЕРОВАТНИХ ПОТРАЖИВАЊА НАЈКАСНИЈЕ ПЕТ ДАНА ПРЕ
ОДРЖАВАЊА ПРВЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ. ЛИСТА ВЕРОВАТНИХ
ПОТРАЖИВАЊА НЕ САДРЖИ ПОТРАЖИВАЊА ИЗ ЧЕТВРТОГ ИСПЛАТНОГ
РЕДА. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЈЕ ДУЖАН ДА ДО ИСПИТНОГ РОЧИШТА
СТЕЧАЈНОМ СУДИЈИ БЛАГОВРЕМЕНО ПРЕДЛОЖИ СВЕ ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ
ОДНОСЕ НА ОСНОВ И ВИСИНУ ВЕРОВАТНИХ ПОТРАЖИВАЊА.
Прву седницу скупштине поверилаца заказује:
1) стечајни управник;
2) стечајни повериоци чија су укупна потраживања већа од 20% од укупног износа
pотраживања свих стечајних поверилаца.
На првој седници скупштине поверилаца врши се избор председника скупштине
поверилаца и чланова одбора поверилаца.
Заказивање и вођење каснијих седница скупштине поверилаца, обавештавање о
њима и одређивање дневног реда врши председник скупштине поверилаца на предлог
стечајних поверилаца.
Ако председник скупштине поверилаца у року од пет дана од дана добијања
предлога стечајних поверилаца не закаже скупштину поверилаца, стечајни повериоци
чија су укупна потраживања већа од 20% од укупног износа потраживања свих
стечајних поверилаца могу да закажу скупштину поверилаца, ПРЕДЛОЖЕ ДНЕВНИ
РЕД И ОДРЕДЕ ПРЕДСЕДАВАЈУЋЕГ. ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ЈЕ ДУЖАН ДА
СТЕЧАЈНОМ СУДИЈИ, СТЕЧАЈНОМ УПРАВНИКУ И СВИМ ПОВЕРИОЦИМА
ДОСТАВИ ЕМАИЛ АДРЕСУ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ.
Стечајни повериоци се о одржавању скупштине поверилаца и о дневном реду
обавештавају истицањем обавештења на огласној табли суда и објављивањем огласа у
два високотиражна дневна листа који се дистрибуирају на целој територији Републике
Србије, осим ако скупштина поверилаца не донесе одлуку о другачијем начину
обавештавања.
На скупштини поверилаца се гласа сразмерно висини потраживања.
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Скупштина поверилаца одлучује двотрећинском већином гласова присутних
поверилаца, осим у случају гласања о банкротству стечајног дужника на првом
поверилачком рочишту.
Ако број стечајних поверилаца није већи од пет, скупштина поверилаца има
положај одбора поверилаца, али се гласање у овако формираном одбору врши
сразмерно висини потраживања.
Повериоцима КОЈИ НЕМАЈУ ПОТРАЖИВАЊА УТВРЂЕНА ЗАКЉУЧКОМ
СУДА, чија су потраживања оспорена у целости и који нису покренули парницу у
законом предвиђеном року и о томе обавестили стечајног управника престаје својство
повериоца, а тиме и чланство у скупштини поверилаца.
НА СКУПШТИНИ ПОВЕРИЛАЦА СЕ ПРВО ГЛАСА О УСВАЈАЊУ
ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ РЕДА, КАО И О СВИМ ПРЕДЛОЗИМА ЗА ДОПУНЕ И
ИЗМЕНЕ ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ РЕДА.
Прво поверилачко рочиште
Члан 36.
Прво поверилачко рочиште се заказује решењем о отварању стечајног поступка,
којим се сазива и седница скупштине поверилаца, уколико скупштина поверилаца није
формирана пре првог поверилачког рочишта.
Прво поверилачко рочиште одржава се најкасније у року од 40 дана од дана
отварања стечајног поступка.
На рочишту из става 1. овог члана расправља се о извештају о
економскофинансијском положају стечајног дужника и процени стечајног управника да
ли постоји могућност реорганизације стечајног дужника.
Ако на рочишту стечајни повериоци за чија потраживања се учини вероватним да
износе више од 70% укупних потраживања стечајних поверилаца одлуче да се стечајни
поступак одмах настави банкротством стечајног дужника, стечајни судија доноси
решење о банкротству.
Стечајни управник на почетку рочишта даје стечајном судији и присутним
стечајним повериоцима преглед свих потраживања о којима на дан одржавања рочишта
има сазнање, процену њихове основаности и висине, као и износ процентуалног учешћа
у односу на укупна потраживања стечајних поверилаца.
Стечајни управник дужан је да преглед из става 5. овог члана достави стечајном
повериоцу на његов захтев и пре дана одржавања првог поверилачког рочишта, уз
напомену да такав преглед може бити измењен до одржавања рочишта.
Делокруг скупштине
Члан 37.
Скупштина поверилаца:
1) доноси одлуку о банкротству стечајног дужника у складу са чланом 36. став 4.
овог закона;
2) бира и опозива председника скупштине поверилаца и одбор поверилаца;
3) разматра извештаје стечајног управника о току стечајног поступка и о стању
стечајне масе;
4) разматра извештаје одбора поверилаца;
5) врши друге послове одређене овим законом.
2.4. Одбор поверилаца
Избор одбора поверилаца
Члан 38.
Скупштина поверилаца на првој седници или на првом поверилачком рочишту
бира одбор поверилаца.
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Број чланова одбора поверилаца одређује скупштина поверилаца, с тим што тај
број не може бити већи од девет чланова и што увек мора бити непаран.
Чланови одбора поверилаца могу бити стечајни повериоци, без обзира на висину
свог потраживања. Повериоци који су истовремено и запослени или бивши запослени
код стечајног дужника не могу имати више од једног члана одбора поверилаца.
Повериоци који су међусобно повезана лица у смислу закона којим се уређују
привредна друштва не могу имати више од једног члана одбора поверилаца.
ПОВЕЗАНА ЛИЦА НЕ МОГУ БИТИ ЧЛАНОВИ ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА. СВИ
ЧЛАНОВИ ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА СУ ДУЖНИ ДА СУДУ, СТЕЧАЈНОМ
УПРАВНИКУ И СВИМ ПОВЕРИОЦИМА ДОСТАВЕ ЕМАИЛ АДРЕСЕ ЗА
КОМУНИКАЦИЈУ.
Чланови одбора поверилаца бирају председника одбора поверилаца.
Члана одбора поверилаца разрешава скупштина поверилаца или стечајни судија
уколико не извршава обавезе прописане овим законом.
Члану одбора поверилаца чије је потраживање стечајни управник оспорио у
целости или у делу који представља најмање две трећине пријављеног потраживања и
који није покренуо парницу у законом предвиђеном року и о томе обавестио стечајног
управника или је таква парница правоснажно окончана у корист стечајног дужника
престаје чланство у одбору поверилаца.
Ако стечајни судија или скупштина поверилаца разреши члана одбора поверилаца
или члан одбора поверилаца да оставку на чланство у том одбору или ако члану одбора
поверилаца престане чланство у том одбору у складу са ставом 7. овог члана, одбор
поверилаца може да кооптира новог члана одбора поверилаца коме мандат траје до
првог наредног заседања скупштине поверилаца на којој ће се изабрати нови члан тог
одбора.
Ако се на првом поверилачком рочишту не формирају поверилачки органи,
дужност одбора поверилаца врши пет поверилаца чија су необезбеђена потраживања
највећа у односу на укупна пријављена потраживања према стечајном дужнику са
пресеком на дан одржавања првог поверилачког рочишта, у складу са овим законом.
Начин одлучивања одбора поверилаца
Члан 39.
Радом одбора поверилаца руководи председник одбора поверилаца који заказује
седнице одбора поверилаца.
Председник одбора поверилаца је дужан да закаже седницу одбора поверилаца
када то тражи више од половине чланова тог одбора.
АКО ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА У РОКУ ОД ПЕТ ДАНА ОД
ДАНА ДОБИЈАЊА ПРЕДЛОГА ВИШЕ ОД ПОЛОВИНЕ ЧЛАНОВА ОДБОРА НЕ
ЗАКАЖЕ СЕДНИЦУ ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА, ПРЕДЛАГАЧИ МОГУ ДА ЗАКАЖУ
СЕДНИЦУ ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА, ПРЕДЛОЖЕ ДНЕВНИ РЕД И ОДРЕДЕ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋЕГ.
Одлука одбора поверилаца се сматра донетом када је за ту одлуку гласало више од
половине свих чланова одбора поверилаца. У случају једнаког броја гласова одлучујући
глас је глас председника одбора поверилаца.
Седницама одбора поверилаца присуствује стечајни управник на позив одбора
поверилаца. Стечајни управник нема право гласа.
Стечајни судија не може да присуствује седницама одбора поверилаца.
Уместо члана одбора поверилаца седницама може присуствовати и учествовати у
доношењу одлука његов заступник, на основу посебног пуномоћја.
Делокруг и права одбора поверилаца
Члан 40.
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Одбор поверилаца:
1) даје мишљење стечајном управнику о начину уновчења имовине, уколико се
продаја не врши јавним надметањем, и даје сагласност у вези са радњама од изузетног
значаја, у складу са овим законом;
2) даје мишљење о настављању започетих послова стечајног дужника;
3) разматра извештаје стечајног управника о току стечајног поступка и о стању
стечајне масе;
4) даје сагласност на завршни рачун стечајног дужника;
5) прегледа и о свом трошку прибавља фотокопије из целокупне документације;
6) извештава скупштину поверилаца о свом раду на захтев скупштине поверилаца;
7) врши и друге послове прописане овим законом.
Члан 41.
Одбор поверилаца има право:
1) на подношење писмених примедаба стечајном судији на рад стечајног
управника;
2) на подношење жалбе на решења стечајног судије, када је жалба дозвољена;
3) увида у записнике, налазе вештака и друга акта која се налазе у стечајном
предмету;
4) давања мишљења о признавању оправданих мањкова утврђених приликом
инвентарисања;
5) предлагања разрешења постојећег стечајног управника и предлагања
именовања новог;
6) изјашњавања о висини коначне награде стечајном управнику.
ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА ИМА ПРАВО ДА О СВОМ ТРОШКУ АНГАЖУЈЕ
СТРУЧНО ЛИЦЕ, КОЈЕ ЋЕ ИЗВРШИТИ АНАЛИЗУ ПОСЛОВАЊА СТЕЧАЈНОГ
ДУЖНИКА. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЈЕ ДУЖАН ДА АНГАЖОВАНОМ СТРУЧНОМ
ЛИЦУ ОМОГУЋИ ПОТПУН ПРИСТУП И УВИД У ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ,
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ИСПРАВЕ И ДРУГУ РЕЛЕВАНТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА.
Писмене примедбе на рад стечајног управника одбор поверилаца подноси у року
од пет дана од дана сазнања за појединачну радњу, а стечајни судија је дужан да у року
од пет дана од дана пријема примедбе одлучи о тој примедби. Против одлуке стечајног
судије донете по примедби одбора поверилаца није дозвољена жалба.
Одбор поверилаца је дужан да на захтев скупштине поверилаца скупштини
поверилаца поднесе писмени извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне
масе.
Чланови одбора поверилаца одговарају за штету коју су проузроковали својим
радом осталим повериоцима намерно или крајњом непажњом.
Накнада трошкова
Члан 42.
Председник и чланови одбора поверилаца имају право на накнаду стварних и
нужних трошкова које на основу образложеног захтева одобрава стечајни судија.
Накнада из става 1. овог члана сматра се трошком стечајног поступка.
Сваки поверилац појединачно сноси своје трошкове у стечајном поступку, ако
овим законом није другачије одређено.
III. ОСНОВНЕ ПРОЦЕСНЕ ОДРЕДБЕ, СТРАНКЕ И УЧЕСНИЦИ У
ПОСТУПКУ
1. Основне процесне одредбе
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Правила поступка
Члан 43.
Стечајни поступак се покреће предлогом овлашћених предлагача.
Предлози, изјаве и примедбе не могу се подносити по истеку рока који је овим
законом прописан за њихово подношење, као и у случају изостанка са рочишта на
којем је ове радње требало предузети, осим ако је овим законом другачије одређено.
У стечајном поступку не може се тражити повраћај у пређашње стање, не може се
изјавити ревизија нити се може поднети предлог за понављање поступка.
Одлуке се могу доносити и без усмене расправе.
Злоупотреба захтева за изузеће и искључење
И ДРУГЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ПРАВА
Члан 44.
Злоупотребом права на подношење захтева за изузеће и искључење, у циљу
одуговлачења поступка, сматра се подношење једног или више захтева за изузеће,
односно искључење, у року од три дана пре заказаног рочишта или на рочишту или
захтева за изузеће, односно искључење којим су обухваћене све судије које би у суду у
коме се поступак води могле поступати, као и којим се истовремено тражи изузеће и
искључење поступајућег судије и председника суда.
Злоупотребом права сматра се подношење захтева за делегацију суда у року од
три дана пре заказаног рочишта или на рочишту.
Захтеви из ст. 1. и 2. овог члана одбацују се као недозвољени.
Против решења из става 3. овог члана није дозвољена жалба.
ПРОМЕНА СЕДИШТА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ДВА МЕСЕЦА ПРЕ
ПОДНОШЕЊА ПРЕДЛОГА ЗА ПОКРЕТАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА СМАТРА СЕ
ЗЛОУПОТРЕБОМ ПРАВА И НЕ УТИЧЕ НА МЕСНУ НАДЛЕЖНОСТ СУДА У
СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ
Акти у стечајном поступку
Члан 45.
У стечајном поступку доносе се решења и закључци.
Решењем се одлучује у стечајном поступку.
Закључком се одлучује по примедбама и издаје налог службеном лицу, органу
који спроводи стечајни поступак или трећем лицу за извршење појединих радњи.
Против закључка није дозвољена жалба или приговор.
Ако закључак садржи очигледну техничку или словну грешку, стечајни судија, на
захтев стечајног управника, повериоца или другог заинтересованог лица, без одлагања
врши исправку закључка, ради отклањања грешке.
Жалба
Члан 46.
Против решења се може изјавити жалба суду вишег степена преко првостепеног
суда у року од осам дана од дана објављивања решења на огласној табли суда, односно
од дана достављања решења учесницима у поступку, ако овим законом није другачије
одређено.
Решење по жалби доноси се најкасније у року од 30 дана од дана пријема жалбе у
суду вишег степена.
Жалба против решења не задржава извршење решења, ако овим законом није
другачије одређено.
Члан 47.
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По пријему жалбе стечајни судија ће решењем одбацити неблаговремену,
непотпуну или недозвољену жалбу.
Стечајни судија може, ако оцени да је основана, жалбу изјављену против решења
у целости усвојити и решење изменити доношењем новог решења.
Ако стечајни судија не усвоји жалбу, доставиће је без одлагања на решавање суду
вишег степена.
Одредбе ст. 2. и 3. овог члана не примењују се на решење о отварању стечајног
поступка, решење о потврђивању усвајања плана реорганизације и решење о
закључењу стечајног поступка.
2. Повериоци и други учесници у поступку
Стечајни поверилац
Члан 48.
Стечајни поверилац је лице које на дан покретања стечајног поступка има
необезбеђено потраживање према стечајном дужнику.
Разлучни поверилац
РАЗЛУЧНИ И ЗАЛОЖНИ ПОВЕРИЛАЦ
Члан 49.
Повериоци који имају заложно право, законско право задржавања или право
намирења на стварима и правима о којима се воде јавне књиге или регистри имају
право на првенствено намирење из средстава остварених продајом имовине на којој су
стекли то право.
ПОВЕРИОЦИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈИ НЕМАЈУ НОВЧАНО
ПОТРАЖИВАЊЕ ПРЕМА СТЕЧАЈНОМ ДУЖНИКУ, ВЕЋ САМО ЗАЛОЖНО ПРАВО
УПИСАНО НА ИМОВИНИ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА, ЗАЛОЖНИ СУ ПОВЕРИОЦИ,
А УКОЛИКО ИМАЈУ НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ ОБЕЗБЕЂЕНО ИМОВИНОМ
СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА И РАЗЛУЧНИ СУ ПОВЕРИОЦИ. ЗАЛОЖНИ ПОВЕРИЛАЦ
НИЈЕ СТЕЧАЈНИ ПОВЕРИЛАЦ И НЕ МОЖЕ ДА БИРА НИТИ ДА БУДЕ ИЗАБРАН
У СКУПШТИНУ И ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА.
Повериоци из става 1. И 2. овог члана нису стечајни повериоци. Ако је износ
њиховог потраживања РАЗЛУЧНИХ ПОВЕРИЛАЦА већи од износа средстава
остварених продајом имовине на којој су стекли разлучно право, право на намирење за
разлику у висини тих износа остварују као стечајни повериоци.
Разлучна И ЗАЛОЖНА права стечена извршењем или обезбеђењем за последњих
60 дана пре дана отварања стечајног поступка ради принудног намирења или
обезбеђења престају да важе и такви повериоци нису разлучни И ЗАЛОЖНИ
повериоци. На основу решења стечајног судије, надлежни орган који води одговарајуће
јавне књиге, дужан је да изврши брисање овако стечених разлучних И ЗАЛОЖНИХ
права.
Разлучни повериоци имају право на сразмерно намирење из стечајне масе као
стечајни повериоци, ако се одрекну свог статуса разлучног повериоца или ако без своје
кривице не могу намирити своје разлучно потраживање.
Писмену изјаву о одрицању од статуса разлучног повериоца разлучни повериоци
подносе стечајном судији и стечајном управнику, истовремено са захтевом за брисање
терета који се подноси надлежном регистру.
Излучни поверилац
Члан 50.
Излучни поверилац је лице које, на основу свог стварног или личног права, има
право да тражи да се одређена ствар издвоји из стечајне масе.
Излучни поверилац није стечајни поверилац.
27

Ствар из става 1. овог члана не улази у стечајну масу.
ПРЕДМЕТ ИЗЛУЧЕЊА МОЖЕ БИТИ САМО СТВАР НА КОЈОЈ ЈЕ ИЗЛУЧНИ
ПОВЕРИЛАЦ СТЕКАО ПРАВО СВОЈИНЕ ПРЕ ПОКРЕТАЊА СТЕЧАЈНОГ
ПОСТУПКА, А КОЈА СЕ У ТРЕНУТКУ ОТВАРАЊА СТЕЧАЈА НАЛАЗИ У
СТЕЧАЈНОЈ МАСИ ИЛИ ТУЂА СТВАР УКОЛИКО СЕ НАЛАЗИ КОД СТЕЧАЈНОГ
ДУЖНИКА ПО НЕКОМ ДРУГОМ ОСНОВУ КАО ШТО СУ УГОВОР О ЗАКУПУ,
ПОСЛУЗИ ИЛИ ЛИЗИНГУ.
Ако је стечајни дужник неовлашћено отуђио ствар из става 1. овог члана у току
стечајног поступка, излучни поверилац има право да тражи намирење износа који
одговара тржишној вредности ствари, који се измирује као обавеза стечајне масе.
Стицање својства странке
Члан 51.
Стечајни дужник стиче својство странке подношењем предлога за покретање
стечајног поступка.
Повериоци стичу својство странке подношењем пријаве потраживања у складу са
овим законом.
Учешће у поступку
Члан 52.
Повериоци на основу својих потраживања могу да учествују у стечајном поступку
и пре подношења пријаве потраживања суду, на начин и у обиму прописаним овим
законом.
Трећа лица
Члан 53.
У стечајном поступку могу да учествују лица која су солидарни дужници, јемци,
гаранти и слично, на начин прописан овим законом.
Лица из става 1. овог члана могу као стечајни повериоци захтевати да им се врати
оно што су за стечајног дужника платили пре или после дана покретања стечајног
поступка, ако имају регресно право према стечајном дужнику.
Редослед намирења
Члан 54
Из стечајне масе приоритетно се намирују трошкови стечајног поступка, а по
њиховом пуном намирењу обавезе стечајне масе.
Стечајни повериоци се, у зависности од њихових потраживања, сврставају у
исплатне редове. Стечајни повериоци нижег исплатног реда могу се намирити тек
пошто се намире стечајни повериоци вишег исплатног реда.
Стечајни повериоци истог исплатног реда намирују се сразмерно висини њихових
потраживања.
Утврђују се следећи исплатни редови:
1) у први исплатни ред спадају неисплаћене нето зараде запослених и бивших
запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања
стечајног поступка са каматом од дана доспећа до дана отварања стечајног поступка и
неплаћени доприноси за пензијско и инвалидско осигурање запослених за последње две
године пре отварања стечајног поступка, а чију основицу за обрачун чини најнижа
месечна основица доприноса, сагласно прописима о доприносима за обавезно
социјално осигурање на дан отварања стечајног поступка, као и потраживања по основу
закључених уговора са привредним друштвима чији су предмет неисплаћене обавезе на
име доприноса за пензијско и инвалидско осигурање запослених за последње две
године пре отварања стечајног поступка, а чију основицу за обрачун чини најнижа
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месечна основица доприноса, сагласно прописима о доприносима за обавезно
социјално осигурање на дан отварања стечајног поступка;
2) у други исплатни ред спадају потраживања по основу свих јавних прихода
доспелих у последња три месеца пре отварања стечајног поступка, осим доприноса за
пензијско и инвалидско осигурање запослених;
3) у трећи исплатни ред спадају потраживања осталих стечајних поверилаца.
УТВРЂУЈУ СЕ СЛЕДЕЋИ ИСПЛАТНИ РЕДОВИ:
1) У ПРВИ ИСПЛАТНИ РЕД СПАДАЈУ НЕИСПЛАЋЕНЕ НЕТО ЗАРАДЕ БЕЗ
ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ЗАПОСЛЕНИХ И БИВШИХ ЗАПОСЛЕНИХ, У ИЗНОСУ
МИНИМАЛНИХ ЗАРАДА СА КАМАТОМ ОД ДАНА ДОСПЕЋА ДО ДАНА
ОТВАРАЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И НЕПЛАЋЕНИ ДОПРИНОСИ ЗА
ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, А ЧИЈУ ОСНОВИЦУ
ЗА ОБРАЧУН ЧИНИ НАЈНИЖА МЕСЕЧНА ОСНОВИЦА ДОПРИНОСА,
САГЛАСНО ПРОПИСИМА О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ НА ДАН ОТВАРАЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА, КОЈИ СЕ
УПЛАЋУЈУ НАДЛЕЖНОМ ФОНДУ;
2) У ДРУГИ ИСПЛАТНИ РЕД СПАДАЈУ ПОТРАЖИВАЊА ОСТАЛИХ
СТЕЧАЈНИХ ПОВЕРИЛАЦА КОЈИ НЕ СПАДАЈУ У ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ
ИСПЛАТНИ РЕД;
3) У ТРЕЋИ ИСПЛАТНИ РЕД СПАДАЈУ ПОТРАЖИВАЊА СТЕЧАЈНИХ
ПОВЕРИЛАЦА КОЈИ СУ СЕ ПРЕ ОТВАРАЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
УГОВОРОМ НА КОЈЕМ СУ ПОТПИСИ УГОВАРАЧА ОВЕРЕНИ КОД НАДЛЕЖНОГ
ОРГАНА, САГЛАСИЛИ ДА БУДУ НАМИРЕНИ НАКОН ПУНОГ НАМИРЕЊА
ПОТРАЖИВАЊА ЈЕДНОГ ИЛИ ВИШЕ СТЕЧАЈНИХ ПОВЕРИЛАЦА ИЗ ДРУГОГ
ИСПЛАТНОГ РЕДА, А КОЈИ НЕ СПАДАЈУ У ЧЕТВРТИ ИСПЛАТНИ РЕД
(СУБОРДИНИРАНИ ПОВЕРИОЦИ), КАО И ПОТРАЖИВАЊА ПОВЕРИЛАЦА,
ОСИМ ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА, ПО ОСНОВУ ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ ОД ДАНА
ОТВАРАЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ДО ДАНА НАМИРЕЊА;
4) У ЧЕТВРТИ ИСПЛАТНИ РЕД СПАДАЈУ ПОТРАЖИВАЊА ПОВЕЗАНИХ
ЛИЦА.
Потраживања стечајних поверилаца који су се пре отварања стечајног поступка
сагласили да буду намирени након пуног намирења потраживања једног или више
стечајних поверилаца, биће намирени тек након пуног намирења трећег исплатног реда
са припадајућим каматама.
IV. ПОКРЕТАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ПРЕТХОДНИ СТЕЧАЈНИ
ПОСТУПАК
1. Предлог за покретање стечајног поступка
Овлашћени предлагачи
Члан 55.
Стечајни поступак се покреће предлогом повериоца, дужника или ликвидационог
управника.
Поверилац подноси предлог за покретање стечајног поступка у случају постојања
трајније неспособности плаћања, непоступања по усвојеном плану реорганизације и
уколико је план реорганизације издејствован на преваран или незаконит начин.
Стечајни дужник подноси предлог за покретање стечајног поступка у случају
постојања једног од стечајних разлога из члана 11. став 2. овог закона.
Ликвидациони управник подноси предлог за покретање стечајног поступка у
случајевима прописаним законом којим се урећује правни положај привредних
друштава.
Форма и садржина предлога
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Члан 56.
Предлог за покретање стечајног поступка подноси се надлежном суду.
Предлог за покретање стечајног поступка садржи:
1) назив суда којем се предлог подноси;
2) пословно име или име и адресу предлагача или адресу лица које је у овом
поступку овлашћено за пријем писмена и за заступање предлагача;
3) пословно име стечајног дужника, као и податке о контакт адреси;
4) списак стечајних и осталих поверилаца са навођењем висине износа и основа
потраживања, као и имена и пребивалишта чланова друштва који за обавезе стечајног
дужника одговарају својом имовином, ако је предлагач стечајни дужник;
5) чињенице и пратећу документацију која доказује врсту, основ и висину
неизмиреног потраживања, ако је предлагач поверилац;
6) списак докумената приложених уз предлог за покретање стечајног поступка.
Поступање са неуредним и непотпуним предлогом за покретање стечајног поступка
Члан 57.
Ако предлог за покретање стечајног поступка не садржи све прописане елементе,
стечајни судија ће о томе обавестити предлагача и одредити рок, који не може бити
дужи од осам дана, у ком је предлагач дужан да предлог за покретање стечајног
поступка уреди и да недостатке отклони.
Ако предлагач не поступи по налогу из става 1. овог члана, стечајни судија ће
предлог за покретање стечајног поступка одбацити решењем против кога није
дозвољена жалба.
У случају из става 2. овог члана трошкове поступка сноси предлагач.
Повлачење предлога за покретање стечајног поступка
Члан 58.
Предлог за покретање стечајног поступка се може повући до истицања огласа о
отварању стечајног поступка на огласној табли суда, односно пре доношења решења о
одбацивању или о одбијању предлога за покретање стечајног поступка.
Ако предлагач повуче предлог за покретање стечајног поступка, стечајни судија
обуставља поступак, а трошкове поступка сноси предлагач.
Накнада трошкова
Члан 59.
Предлагач је дужан да у року од пет дана од дана добијања налога од суда уплати
предујам на име трошкова огласа и трошка обавештавања поверилаца из члана 27. став
1. тачка 5) овог закона, трошкова ангажовања стечајног управника и трошкова
неопходних за обезбеђење имовине, у висини коју одреди стечајни судија.
Ако предлагач у прописаном року не уплати средства из става 1. овог члана,
стечајни судија ће одбацити предлог за покретање стечајног поступка.
Уплаћени предујам сматра се трошком стечајног поступка и исплаћује се
приоритетно из стечајне масе, одмах по утврђивању да се трошкови обезбеђени
предујмом могу намиривати из преосталих средстава стечајне масе, осим ако стечајни
судија утврди да је предлог неоснован и да не постоје услови за отварање стечајног
поступка, када се настали трошкови, по налогу суда, измирују из уплаћених средстава
из става 1. овог члана.
Ако су настали трошкови већи од уплаћених средстава из става 1. овог члана,
предлагач чији је предлог за покретање стечајног поступка одбијен дужан је да
надокнади разлику тих средстава у року од осам дана од дана добијања налога од суда.
Ако предлагач у остављеном року не уплати разлику, стечајни судија обуставља
поступак, а сви настали трошкови падају на трошак предлагача.
30

Ако стечајни поступак буде отворен, у трошкове тог поступка улазе и трошкови
претходног стечајног поступка, као и трошкови принудне ликвидације која је
покренута у складу са законом којим се уређује приватизација.
АКО СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК БУДЕ ОТВОРЕН, У ТРОШКОВЕ ТОГ
ПОСТУПКА УЛАЗЕ И ТРОШКОВИ ПРЕТХОДНОГ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА.
СТЕЧАЈНИ СУДИЈА МОЖЕ, УКОЛИКО НЕ ПОСТОЈИ ИМОВИНА ЗА БРЗО
УНОВЧЕЊЕ ИЛИ ДОВОЉНА СРЕДСТВА ЗА УНОВЧЕЊЕ ИМОВИНЕ, НА ОСНОВУ
ОБРАЗЛОЖЕНОГ ПРЕДЛОГА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА, ДА ОДРЕДИ ДОДАТНИ
ПРЕДУЈАМ ЧЛАНОВИМА ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА СОЛИДАРНО У СКЛАДУ СА
ВИСИНОМ ЊИХОВОГ ПОТРАЖИВАЊА, УКОЛИКО ЈЕ ТО НЕОПХОДНО ЗА
ДАЉЕ ВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И САМО У ВИСИНИ НЕОПХОДНИХ
СРЕДСТАВА ЗА НАСТАВАК ПОСТУПКА.
2. Покретање претходног стечајног поступка
Решење о покретању претходног стечајног поступка
Члан 60.
Стечајни судија у року од три дана од дана достављања предлога за покретање
стечајног поступка доноси решење о покретању претходног стечајног поступка.
Претходни стечајни поступак покреће се ради утврђивања разлога за покретање
стечајног поступка.
Против решења о покретању претходног стечајног поступка није дозвољена
жалба.
Стечајни судија отвара стечајни поступак без вођења претходног стечајног
поступка:
1) ако стечајни дужник поднесе предлог за покретање стечајног поступка са
потребним исправама и прилозима;
2) ако поверилац поднесе предлог за покретање стечајног поступка, а стечајни
дужник призна постојање стечајног разлога;
3) у случају претпоставке трајније неспособности плаћања из члана 12. овог
закона.
Обавеза стечајног дужника да пружи потребне податке
Члан 61.
Овлашћена лица стечајног дужника, пуномоћници и лица која за стечајног
дужника врше финансијске послове и послове ревизије обавезна су да стечајном судији
и стечајном управнику, на њихов захтев и без одлагања, пруже све податке и
обавештења.
Обавеза из става 1. овог члана односи се и на чланове управног и надзорног
одбора стечајног дужника којима је престала дужност отварањем стечајног поступка.
ОБАВЕЗА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОДНОСИ СЕ И НА ЧЛАНОВЕ
ИЗВРШНОГ, УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА
КОЈИМА ЈЕ ПРЕСТАЛА ДУЖНОСТ ОТВАРАЊЕМ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА, КАО
И НА КОНТРОЛНЕ ЧЛАНОВЕ ДРУШТВА.
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ИСПРАВЕ, ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, РАЧУНОВОДСТВЕНИ
СОФТВЕР, ПЕЧАТИ, КЉУЧЕВИ И ШИФРЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ИМОВИНУ
СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА. ЛИЦА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА ИМАЈУ ОБАВЕЗУ ДА
СТЕЧАЈНОМ УПРАВНИКУ ПРЕДАЈУ СВУ ИМОВИНУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ИЗ
ОВОГ ЧЛАНА.
Стечајни судија може решењем, против којег није дозвољена жалба, наложити
стечајном дужнику, као и лицима из става 1. овог члана да, у одређеном року, предају
писмени извештај о економскофинансијском стању стечајног дужника.
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СТЕЧАЈНИ СУДИЈА МОЖЕ РЕШЕЊЕМ, ПРОТИВ КОЈЕГ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА
ЖАЛБА, НАЛОЖИТИ СТЕЧАЈНОМ ДУЖНИКУ, КАО И ЛИЦИМА ИЗ СТ. 1. И 2.
ОВОГ ЧЛАНА ДА, У ОДРЕЂЕНОМ РОКУ, ПРЕДАЈУ ПИСМЕНИ ИЗВЕШТАЈ О
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКОМ СТАЊУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА, ИЗЈАВЕ О
ИМОВИНИ, ИМОВИНУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, КАО
И СВЕ ДРУГЕ ИЗЈАВЕ И ИЗЈАШЊЕЊА ЗА КОЈЕ СТЕЧАЈНИ СУДИЈА ОЦЕНИ ДА
СУ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ДАЉИ ТОК ПОСТУПКА.
Ако стечајни дужник, односно лица из става 1. овог члана не поступе по налогу
стечајног судије, стечајни судија може одредити и спровести мере принудног извршења
у складу са овим законом.
Лица из става 1. овог члана одговорна су повериоцима за накнаду штете коју су
проузроковали ускраћивањем података и обавештења, као и несавесно састављеним
извештајем о економскофинансијском стању стечајног дужника или ускраћивањем тог
извештаја.
УКОЛИКО ЛИЦА ИЗ СТАВА 1 ОВОГ ЧЛАНА НЕ ПОСТУПЕ ПО НАЛОГУ
СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА, СМАТРА СЕ ДА СУ
ИЗВРШИЛИ ОМЕТАЊЕ ЕФИКАСНОГ ОКОНЧАЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ДА
СУ ПРИЧИНИЛИ ШТЕТУ СТЕЧАЈНОМ ДУЖНИКУ У ВИСИНИ ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ
НА УКУПНУ ЛИКИВИДАЦИОНУ ВРЕДНОСТ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЗА ПЕРИОД
НЕПОСТУПАЊА ПО НАЛОГУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ.
БАНКЕ ИМАЈУ ОБАВЕЗУ ДА НА ЗАХТЕВ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
ДОСТАВЕ БРОЈЕВЕ СВИХ ДЕВИЗНИХ И ДИНАРСКИХ РАЧУНА, СВЕ ИЗВОДЕ У
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ СА СВИХ ДИНАРСКИХ И ДЕВИЗНИХ РАЧУНА, КАО И
СВЕ УГОВОРЕ О ОРОЧЕЊУ СРЕДСТАВА.
ЈАВНИ РЕГИСТРИ ИМАЈУ ОБАВЕЗУ ДА НА ЗАХТЕВ СТЕЧАЈНОГ
УПРАВНИКА ДОСТАВЕ ПОДАТКЕ О УПИСИМА СВИХ ПРОМЕНА НА
ИМОВИНИ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ЗА ПЕРИОД ОД ПЕТ ГОДИНА ПРЕ
ПОКРЕТАЊА СТЕЧАЈА.
Мере обезбеђења
Члан 62.
Стечајни судија ће, по службеној дужности или на захтев подносиоца предлога за
покретање стечајног поступка, решењем о покретању претходног стечајног поступка,
одредити мере обезбеђења ради спречавања промене имовинског положаја стечајног
дужника, односно уништавања пословне документације, ако постоји опасност да ће
стечајни дужник отуђити имовину односно уништити документацију до отварања
стечајног поступка.
Стечајни судија може изрећи једну или више мера из става 1. овог члана, и то:
1) именовати привременог стечајног управника који ће преузети сва или део
овлашћења органа стечајног дужника;
2) забранити исплате са рачуна стечајног дужника без сагласности стечајног
судије или привременог стечајног управника;
3) забранити располагање имовином стечајног дужника или одредити да стечајни
дужник може располагати својом имовином само уз претходно прибављену сагласност
стечајног судије или привременог стечајног управника;
4) забранити или привремено одложити спровођење извршења према стечајном
дужнику, укључујући и забрану или привремено одлагање које се односи на
остваривање права разлучних поверилаца.
УКОЛИКО СТЕЧАЈНИ СУДИЈА НЕ ИЗРЕКНЕ МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ДУЖАН ЈЕ
ДА ОБРАЗЛОЖИ НЕПОСТОЈАЊЕ РАЗЛОГА ЗА ИЗРИЦАЊА МЕРА ИЗ СТАВА 1.
ОВОГ ЧЛАНА.
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У случају повреде забране располагања из става 2. тачка 3) овог члана примењују
се одредбе овог закона о правним последицама повреде забране располагања после
отварања стечајног поступка.
Против решења из става 1. овог члана није дозвољена жалба.
Мере из става 2. овог члана важе до окончања претходног стечајног поступка и
стечајни судија их може у било које доба условити или укинути.
Мере из става 2. овог члана могу бити укинуте или измењене под условима и на
начин који су овим законом прописани за укидање или условљавање забране извршења.
Јавност мера обезбеђења
Члан 63.
Решење којим се одређују мере обезбеђења из члана 62. став 2. овог закона
објављује се на огласној табли суда и доставља се регистру привредних субјеката,
односно другом одговарајућем регистру који је дужан да без одлагања упише изречене
мере. Садржина уписаних изречених мера објављује се и на интернет страни тог
регистра.
Ако се решењем из става 1. овог члана одређује мера забране исплате са рачуна,
решење се истог дана доставља организацији која спроводи поступак принудне
наплате, која о томе без одлагања обавештава све пословне банке, ради спречавања
преноса средстава и других трансакција стечајног дужника које су у супротности са
одредбама овог закона.
Пружање услуга од општег интереса
Члан 64.
Правна лица која стечајном дужнику пружају комуналне, телекомуникационе и
услуге испоруке електричне енергије, гаса или другог енергента (у даљем тексту:
услуге од општег интереса) не могу обуставити вршење тих услуга по основу
неплаћених рачуна насталих пре подношења предлога за покретање стечајног поступка.
Стечајни дужник је дужан да редовно врши плаћања за текуће обавезе по основу
услуга из става 1. овог члана, од дана подношења предлога за покретање стечајног
поступка.
На писмени захтев правног лица из става 1. овог члана стечајни судија може да
наложи стечајном дужнику да код суда депонује део својих средстава у циљу
обезбеђења плаћања услуга тог правног лица за текуће обавезе настале после
подношења предлога за покретање стечајног поступка. Износ депонованих средстава не
може бити већи од једномесечне уплате за услуге од општег интереса које се дужнику
пруже у току календарског месеца који претходи месецу у којем је поднет предлог за
покретање стечајног поступка.
Привремени стечајни управник у претходном стечајном поступку
Члан 65.
За привременог стечајног управника у претходном стечајном поступку може се
именовати лице које испуњава услове да буде именовано као стечајни управник.
Овлашћења привременог стечајног управника
Члан 66.
Ако је изречена мера обезбеђења забране располагања имовином, овлашћење
располагања имовином стечајног дужника прелази на привременог стечајног
управника, који је дужан да заштити и одржава имовину и да настави са вођењем
послова стечајног дужника, осим ако стечајни судија не одреди прекид послова.
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Привремени стечајни управник има овлашћења одређена решењем о његовом
именовању. Овлашћења привременог стечајног управника престају доношењем решења
о отварању стечајног поступка.
Стечајни управник који је именован у претходном стечајном поступку подноси
извештај о свом раду са подацима о економскофинансијском стању стечајног дужника
и резултатима рада у претходном стечајном поступку.
Рок претходног стечајног поступка
Члан 67.
Претходни стечајни поступак може трајати најдуже 30 дана од дана подношења
предлога за покретање стечајног поступка од стране овлашћеног предлагача.
V. ОТВАРАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
1. Рочишта пре отварања стечајног поступка
Расправа о отварању стечајног поступка
Члан 68.
Ако је покренут претходни стечајни поступак, стечајни судија заказује рочиште
ради расправљања ОДЛУЧИВАЊА о постојању стечајног разлога за отварање
стечајног поступка најкасније у року од 30 дана од дана пријема предлога за покретање
стечајног поступка.
РЕШЕЊЕМ О ЗАКАЗИВАЊУ РОЧИШТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА
СТЕЧАЈНИ СУДИЈА НАЛАЖЕ ОВЛАШЋЕНОМ ЛИЦУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА
КАО И ЛИЦУ КОЈЕ ВОДИ КЊИГОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ СТЕЧАЈНОГ
ДУЖНИКА ДА ЗА ПОТРЕБЕ РОЧИШТА ДОСТАВИ ИЗВЕШТАЈ ОД ЗНАЧАЈА ЗА
РАСПРАВУ О ОТВАРАЊУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ЧИЈИ САДРЖАЈ ПРОПИСУЈЕ
МИНИСТАРСТВО. НЕПОСТУПАЊЕ ЛИЦА КОМЕ ЈЕ ДАТ НАЛОГ, ПРЕДСТАВЉА
ОМЕТАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ОСНОВ ЈЕ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ У
СМИСЛУ ЧЛАНА 61. СТАВ 6. ОВОГ ЗАКОНА.
Ако стечајни судија не донесе решење о покретању претходног стечајног
поступка, заказује рочиште ради расправљања ОДЛУЧИВАЊА о постојању разлога за
отварање стечајног поступка у року од десет дана од дана пријема предлога за
покретање стечајног поступка.
На рочиште на ком се расправља ОДЛУЧУЈЕ о постојању разлога за отварање
стечајног поступка позивају се предлагач, стечајни дужник и стечајни управник, ако је
био именован у претходном стечајном поступку.
Решење о отварању стечајног поступка
Члан 69.
Стечајни судија отвара стечајни поступак доношењем решења о отварању
стечајног поступка којим се усваја предлог за покретање стечајног поступка.
Стечајни судија решењем одбија предлог за покретање стечајног поступка ако
утврди да нису испуњени услови за отварање стечајног поступка.
У решењу о одбијању предлога за отварање стечајног поступка одређује се ко
сноси трошкове претходног стечајног поступка.
Решење из ст. 1. и 2. овог члана стечајни судија доноси на рочишту о отварању
стечајног поступка.
Садржина решења о отварању стечајног поступка
Члан 70.
Решење о отварању стечајног поступка садржи:
1) назив и седиште суда који је донео решење о отварању стечајног поступка;
2) матични број, пословно име и седиште стечајног дужника;
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3) постојање стечајног разлога;
4) одлуку о именовању стечајног управника, његово име, презиме и адресу;
5) позив повериоцима да у року који не може бити краћи од 30 дана, ни дужи од
120 дана од дана објављивања огласа о отварању стечајног поступка у „Службеном
гласнику Републике Србије”, пријаве своја обезбеђена и необезбеђена потраживања;
6) позив дужницима стечајног дужника да испуне своје обавезе према стечајној
маси.
7) датум, време и место одржавања рочишта за испитивање потраживања;
8) датум, време и место одржавања првог поверилачког рочишта;
9) дан објављивања огласа на огласној табли суда.
Отварање стечајног поступка уписује се у одговарајући регистар на основу
решења о отварању стечајног поступка.
Достављање решења и објављивање огласа
Члан 71.
Решење о отварању стечајног поступка се истог дана када је донето доставља
стечајном дужнику, подносиоцу предлога, организацији која спроводи поступак
принудне наплате, регистру привредних субјеката, односно другом одговарајућем
регистру, а другим лицима ако суд процени да за тим постоји потреба.
Оглас о отварању стечајног поступка израђује стечајни судија одмах по доношењу
решења.
Оглас о отварању стечајног поступка објављује се на огласној табли суда, у једном
високотиражном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике
Србије, као и у „Службеном гласнику Републике Србије”, а може се објавити и у
другим домаћим и страним средствима информисања.
Оглас о отварању стечајног поступка садржи све податке из решења о отварању
стечајног поступка и друге податке од значаја за повериоце.
2. Рочишта после отварања стечајног поступка
Заказивање испитног и првог поверилачког рочишта
Члан 72.
Решењем о отварању стечајног поступка стечајни судија заказује рочиште за
испитивање потраживања (у даљем тексту: испитно рочиште) и прво поверилачко
рочиште.
Испитно рочиште ће се одржати у року који није краћи од 30 дана и дужи од 60
дана од дана истека рока одређеног решењем за пријављивање потраживања.
Прво поверилачко рочиште одржава се у складу са одредбама члана 36. овог
закона.
3. Време наступања правних последица отварања стечајног поступка
Наступање правних последица
Члан 73.
Правне последице отварања стечајног поступка наступају почетком дана
истицања огласа о отварању поступка на огласној табли суда.
Правне последице отварања стечајног поступка не наступају у случају
истовременог отварања и обуставе стечајног поступка према унапред припремљеном
плану реорганизације.
4. Последице отварања стечајног поступка по стечајног дужника
Прелазак права и обавеза на стечајног управника
Члан 74.
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Даном отварања стечајног поступка престају заступничка и управљачка права
директора, заступника и пуномоћника, као и органа управљања и надзорних органа
стечајног дужника и та права прелазе на стечајног управника.
Правни посао располагања стварима и правима која улазе у стечајну масу, који је
стечајни дужник закључио после отварања стечајног поступка, не производи правно
дејство, осим у случају располагања за која важе општа правила поуздања у јавне
књиге, а друга страна има право да захтева враћање противчинидбе из стечајне масе као
стечајни поверилац.
Пуномоћја која је дао стечајни дужник, а која се односе на имовину која улази у
стечајну масу, престају отварањем стечајног поступка.
Право прече куповине
Члан 75.
Отварањем стечајног поступка гасе се раније стечена права прече куповине у
погледу имовине стечајног дужника.
Ако је носилац права прече куповине за такво право извршио одређену престацију
стечајном дужнику, он може вредност такве престације потраживати као стечајни
поверилац.
Ако се стечајни поступак обустави услед усвајања плана реорганизације, а
имовина која је била предмет права прече куповине није продата, право прече куповине
се поново успоставља.
Наследничка изјава
Члан 76.
Ако је стечајни дужник стекао наследство после отварања стечајног поступка,
наследничку изјаву даје стечајни управник.
Престанак радног односа
Члан 77.
Отварање стечајног поступка је разлог за отказ уговора о раду који је стечајни
дужник закључио са запосленима.
Стечајни управник одлучује о отказу уговора о раду из става 1. овог члана и о
отказу обавештава одговарајући орган односно организацију за запошљавање на чијој
територији се налази седиште стечајног дужника.
Стечајни управник може, поред запослених којима није дат отказ уговора о раду,
да ангажује потребан број лица ради окончања започетих послова или ради вођења
стечајног поступка уз сагласност стечајног судије.
Зараде и остала примања лица из става 3. овог члана, која одређује стечајни
управник, уз сагласност стечајног судије, намирују се из стечајне масе као обавеза
стечајне масе.
ДАНОМ ОТВАРАЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ПРЕСТАЈЕ РАДНИ ОДНОС
ЗАПОСЛЕНИМА И ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР КОЈИ ЈЕ
СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК ЗАКЉУЧИО СА ЗАПОСЛЕНИМА.
ОТВАРАЊЕМ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ЗАПОСЛЕНИ СТИЧУ ПРАВО НА
ОТПРЕМНИНУ У ВИСИНИ МИНИМАЛНЕ ЗАРАДЕ ПО ГОДИНИ РАДА У
РАДНОМ ОДНОСУ КОД СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ЗА КОЈУ НИСУ ПРИМИЛИ
ОТПРЕМНИНУ.
РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ НЕИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ И МИНИМАЛНЕ ЗАРАДЕ КОЈА
СЕ ПРИЈАВЉУЈЕ У ПРВОМ ИСПЛАТНОМ РЕДУ, КАО И ОТПРЕМНИНЕ ИЗ
СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ЗАПОСЛЕНИ ПРИЈАВЉУЈУ У ДРУГОМ ИСПЛАТНОМ
РЕДУ.
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НЕПЛАЋЕНЕ ДОПРИНОСЕ ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ
ПРИЈАВЉУЈЕ ЗАПОСЛЕНИ. ФОНД ПИО ЈЕ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА ДУЖАН
ДА ПРИЗНА КАО УПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗНЕ ДОПРИНОСЕ ЗА ПЕНЗИЈСКО И
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ НА НИВОУ НАЈНИЖЕ
МЕСЕЧНЕ
ОСНОВИЦЕ
ДОПРИНОСА,
САГЛАСНО
ПРОПИСИМА
О
ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ НА ДАН ОТВАРАЊА
СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА, А ЗА ИЗНОСЕ ИЗНАД ОВЕ ОСНОВИЦЕ У
ЗАВИСНОСТИ ОД СТЕПЕНА НАМИРЕЊА НАКОН ГЛАВНЕ ДЕОБЕ.
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК О ПРЕСТАНКУ РАДНОГ ОДНОСА ЗАПОСЛЕНИХ
ОБАВЕШТАВА ОДГОВАРАЈУЋИ ОРГАН ОДНОСНО ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НА ЧИЈОЈ ТЕРИТОРИЈИ СЕ НАЛАЗИ СЕДИШТЕ СТЕЧАЈНОГ
ДУЖНИКА.
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МОЖЕ УЗ САГЛАСНОСТ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ ДА
АНГАЖУЈЕ ПОТРЕБАН БРОЈ ЛИЦА РАДИ НАСТАВКА ПОСЛОВАЊА ИЛИ
ОКОНЧАЊА ЗАПОЧЕТИХ ПОСЛОВА ПО ОСНОВУ УГОВОРА О РАДУ НА
ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ИЛИ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДЕЛУ РАДИ ВОЂЕЊА
СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА.
ЗАРАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА ЛИЦА ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА
ОДРЕЂУЈЕ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК, УЗ САГЛАСНОСТ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ, И
ОНА СЕ НАМИРУЈУ ИЗ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ КАО ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ.
Назив стечајног дужника
Члан 78.
Уз пословно име стечајног дужника додаје се ознака „у стечају”.
Рачуни стечајног дужника
Члан 79.
Организација која води поступак принудне наплате одмах после пријема решења
из члана 71. став 1. овог закона то решење доставља свим банкама, ради спречавања
преноса средстава и других трансакција стечајног дужника које су у супротности са
одредбама овог закона.
Даном отварања стечајног поступка банка блокира рачуне стечајног дужника,
чиме престају права лица која су била овлашћена да располажу средствима са тих
рачуна.
На захтев стечајног управника, банка отвара нови рачун преко којег ће се вршити
пословање стечајног дужника.
Новчана средства са блокираних рачуна, на захтев стечајног управника преносе се
на нови рачун, а рачуни стечајног дужника се гасе.
5. Последице отварања стечајног поступка на потраживања
Потраживања поверилаца
Члан 80.
Стечајни повериоци своја потраживања према стечајном дужнику остварују само
у стечајном поступку.
УКОЛИКО СЕ ВОДИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК ПОВОДОМ ШТЕТЕ КОЈА ЈЕ
УЧИЊЕНА СТЕЧАЈНОМ ДУЖНИКУ, А ПРОТИВ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА
СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ИЛИ ТРЕЋИХ ЛИЦА, ДАНОМ ОТВАРАЊА СТЕЧАЈНОГ
ПОСТУПКА СВА ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ОДШТЕТНИХ ЗАХТЕВА
ПОСТАЈУ ДЕО СТЕЧАЈНЕ МАСЕ. СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ОД НАПЛАТЕ
ОДШТЕТНИХ ЗАХТЕВА СЛУЖЕ ЗА РАВНОМЕРНО НАМИРЕЊЕ СВИХ
СТЕЧАЈНИХ ПОВЕРИЛАЦА.
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У КРИВИЧНИМ ПОСТУПЦИМА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА У КОЈИМА СУ
ИЗРЕЧЕНЕ МЕРЕ ЗАБРАНЕ РАСПОЛАГАЊА ИЛИ ПРИВРЕМЕНОГ ОДУЗИМАЊА
ИМОВИНЕ КОЈА УЛАЗИ У СТЕЧАЈНУ МАСУ, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПОДНОСИ
ОРГАНУ КОЈИ ЈЕ ИЗРЕКАО МЕРУ ЗАХТЕВ ЗА УКИДАЊЕ МЕРА ЗАБРАНЕ,
ОДНОСНО ВРАЋАЊЕ ИМОВИНЕ У СТЕЧАЈНУ МАСУ РАДИ ЊЕНОГ УНОВЧЕЊА
И НАМИРЕЊА ПОВЕРИЛАЦА.
Отварањем стечајног поступка разлучно право се остварује искључиво у
стечајном поступку, осим у случају доношења одлуке о укидању забране извршења и
намирења у складу са овим законом.
Излучни повериоци могу своје потраживање остваривати у свим судским и
другим поступцима.
Доспелост потраживања према стечајном дужнику
Члан 81.
Даном отварања стечајног поступка, потраживања поверилаца према стечајном
дужнику, која нису доспела, сматрају се доспелим.
Новчана и неновчана потраживања према стечајном дужнику која имају за
предмет повремена давања постају једнократна потраживања даном отварања стечајног
поступка. Даном отварања стечајног поступка неновчана потраживања стечајног
дужника изражавају се у новчаној вредности.
Потраживања у страној валути обрачунавају се у динарској противвредности
према званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања стечајног
поступка.
Право на пребијање потраживања у стечајном поступку
Члан 82.
Ако је поверилац пре подношења предлога за покретање стечајног поступка
стекао право на пребијање свог потраживања према стечајном дужнику са
потраживањем стечајног дужника према њему, отварањем стечајног поступка не губи
се право на пребијање.
Поверилац је дужан да до истека рока за пријаву потраживања суду достави
пријаву на целокупан износ потраживања и изјаву о пребијању. У супротном,
поверилац губи право на пребијање.
Изузетно, у случају права и обавеза из једног или више финансијских уговора у
којима је једна од страна стечајни дужник, а који су закључени на основу оквирног
уговора између истих страна и то у периоду пре подношења предлога за покретање
стечајног поступка, право на пребијање (нетирање) ће постојати искључиво у погледу
таквих међусобних права и обавеза и ако је поверилац у складу са таквим оквирним
уговором право на пребијање (нетирање) стекао после подношења предлога за
покретање стечајног поступка, али најкасније у тренутку отварања стечајног поступка,
аутоматски или путем достављања обавештења о томе стечајном дужнику које мора
бити уручено стечајном дужнику најкасније у року од три дана од дана отварања
стечајног поступка, и то по основу постојања стечајног разлога, подношења предлога за
покретање стечајног поступка или отварања стечајног поступка.
Финансијским уговором у смислу става 3. овог члана сматра се уговор који
предвиђа обавезу једне или обе уговорне стране на вршење неког плаћања или
испоруку одређене робе, који за предмет има трансакцију са финансијским дериватима
попут свопова, опција, фјучерса, форварда и других неименованих деривата, репо
трансакцију или зајам хартија од вредности, а који је закључен у писаној форми или
усмено уколико о садржини таквог усменог финансијског уговора постоји писани траг
у складу са уобичајеном пословном праксом за закључивање уговора такве врсте.
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Случајеви када је пребијање недопуштено
Члан 83.
Пребијање није допуштено:
1) ако је стечајни поверилац потраживање стекао у последњих шест месеци пре
дана подношења предлога за покретање стечајног поступка, а стечајни поверилац је
знао или је морао знати да је дужник неспособан за плаћање или да је презадужен;
2) ако су се услови за пребијање стекли правним послом или другом правном
радњом која се може побијати.
Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана пребијање потраживања је допуштено ако
је у питању потраживање које је стечено у вези са испуњењем неизвршених уговора
или потраживање коме је враћено правно дејство успешним побијањем правног посла
или друге правне радње стечајног дужника.
ПРЕБИЈАЊЕ НИЈЕ ДОПУШТЕНО:
1) АКО ЈЕ СТЕЧАЈНИ ПОВЕРИЛАЦ ПОТРАЖИВАЊЕ СТЕКАО У
ПОСЛЕДЊИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ ПРЕ ДАНА ПОДНОШЕЊА ПРЕДЛОГА ЗА
ПОКРЕТАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА, А СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК ЈЕ БИО
НЕСПОСОБАН ЗА ПЛАЋАЊЕ ;
2) АКО СУ СЕ УСЛОВИ ЗА ПРЕБИЈАЊЕ СТЕКЛИ ПРАВНИМ ПОСЛОМ ИЛИ
ДРУГОМ ПРАВНОМ РАДЊОМ КОЈА СЕ МОЖЕ ПОБИЈАТИ;
3) АКО СЕ ПРЕБИЈА ПОТРАЖИВАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА СА
ПОТРАЖИВАЊЕМ СТЕЧАЈНОГ ПОВЕРИОЦА ПОВЕРИОЦА ИЗ ТРЕЋЕГ И
ЧЕТВРТОГ ИСПЛАТНОГ РЕДА.
Конверзија потраживања стечајног дужника
Члан 84.
Неновчана потраживања стечајног дужника од трећих лица уносе се у стечајну
масу и изражавају се у новчаној вредности на дан отварања стечајног поступка.
Потраживања према стечајном дужнику у страној валути пријављују се у тој
валути и прерачунавају се у динарској противвредности према званичном средњем
курсу Народне банке Србије на дан отварања стечајног поступка.
СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК ИМА ПРАВО НАПЛАТЕ СВОЈИХ ПОТРАЖИВАЊА
ПРЕМА ПОВЕРИОЦИМА ИЗ СРЕДСТАВА КОЈА ПРИПАДАЈУ ПОВЕРИОЦИМА
ПРИЛИКОМ ДЕОБЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ.
Камате
Члан 85.
За необезбеђена потраживања у стечајном поступку, обрачунавање уговорених и
затезних камата престаје даном отварања стечајног поступка.
На обезбеђена потраживања у стечајном поступку обрачунава се уговорена и
затезна камата, али само до висине реализоване вредности имовине која служи за
обезбеђење потраживања.
Ако после измирења свих потраживања постоје расположива средства за исплату,
стечајни судија одобрава обрачунавање и плаћање камате стечајним повериоцима и за
период после отварања стечајног поступка и обрачунавање и плаћање камате
обезбеђених поверилаца које нису измирене из реализоване вредности предмета
обезбеђења.
Камата из става 3. овог члана обрачунава се по прописима којима се одређује
стопа законске затезне камате из облигационих односа, при чему се камата свим
стечајним повериоцима исплаћује сразмерно, независно од исплатних редова.
Одредбе уговора којима се у случају неиспуњења уговорних обавеза стечајног
дужника, односно неспособности плаћања или покретања стечајног поступка предвиђа
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уговорна казна, повећана каматна стопа или било која друга казнена мера, сматрају се
ништавим у поступку утврђивања висине потраживања у стечајном поступку.
Стечајни дужник односно стечајни управник има право да остане при испуњењу
првобитног уговора у облику у ком је он закључен пре отварања стечајног поступка, а у
циљу извршења уговорних обавеза у поступку реорганизације.
Застарелост
Члан 86.
Пријављивањем потраживања прекида се застарелост потраживања које постоји
према стечајном дужнику.
Застарелост потраживања стечајног дужника према његовим дужницима застаје
даном покретања стечајног поступка и не тече годину дана од дана отварања стечајног
поступка.
ПОТРАЖИВАЊА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ПРЕМА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА
ЗАСТАРЕВАЈУ У ОПШТЕМ РОКУ ЗАСТАРЕЛОСТИ.
Условна потраживања
Члан 87.
Повериоцу чије је потраживање везано за одложни услов обезбеђују се
одговарајућа средства из стечајне масе.
Ако одложни услов не наступи до правноснажности решења о главној деоби
стечајне масе, потраживање везано за одложни услов се гаси, а средства се распоређују
на остале повериоце, сразмерно висини њихових потраживања.
Потраживања везана за раскидни услов узимају се у обзир приликом деобе
стечајне масе ако поверилац пружи обезбеђење да ће вратити оно што је примио из
стечајне масе када наступи раскидни услов. Ако раскидни услов не наступи до
правноснажности решења о коначној деоби стечајне масе, сматра се да тај услов није
ни постојао.
6. Процесноправне последице отварања стечајног поступка
Прекид поступка
Члан 88.
У тренутку наступања правних последица отварања поступка стечаја прекидају се
сви судски поступци у односу на стечајног дужника и на његову имовину, сви управни
поступци покренути на захтев стечајног дужника, као и управни и порески поступци
који за предмет имају утврђивање новчане обавезе стечајног дужника.
Наставак поступка
Члан 89.
Судски поступак из члана 88. овог закона у којем је стечајни дужник тужилац,
односно предлагач наставља се када стечајни управник обавести суд пред којим се води
поступак да је преузео поступак.
Управни поступак из члана 88. овог закона покренут на захтев стечајног дужника
наставља се када стечајни управник обавести орган који води поступак да је преузео
поступак.
Управни и порески поступак који за предмет има утрђивање новчане обавезе
стечајног дужника не наставља се, а одговарајући орган дужан је да поднесе пријаву
потраживања у складу са овим законом.
Члан 90.
Парнични поступак у којем је стечајни дужник тужени наставља се ако је:
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1) тужилац као стечајни или разлучни поверилац поднео благовремену и уредну
пријаву потраживања;
2) на испитном рочишту стечајни управник оспорио пријаву потраживања;
3) тужилац као стечајни или разлучни поверилац закључком стечајног судије
упућен на наставак прекинутог парничног поступка ради утврђивања оспореног
потраживања;
4) тужилац као стечајни или разлучни поверилац предложио наставак прекинутог
поступка у року од осам дана од дана пријема закључка стечајног судије из тачке 3)
овог члана.
Члан 91.
Ако нису испуњени сви услови из члана 90. овог закона парнични суд решењем
одбацује предлог за наставак прекинутог поступка.
Ако су испуњени сви услови из члана 90. овог закона парнични суд решењем
против кога није дозвољена посебна жалба одређује наставак поступка.
Ако се прекинути парнични поступак водио пред судом опште надлежности, тај
суд се, уколико настави прекинути поступак, решењем оглашава стварно и месно
ненадлежним и предмет уступа суду који спроводи стечајни поступак над туженим.
Ако се прекинути парнични поступак водио пред трговинским судом код кога се
не води стечајни поступак над туженим, тај суд се, уколико настави поступак, решењем
оглашава месно ненадлежним и предмет уступа суду који води стечајни поступак над
туженим.
Против решења из ст. 3. и 4. овог члана није дозвољена жалба.
Члан 92.
Уколико у предлогу за наставак поступка тужилац не преиначи тужбу
постављањем утврђујућег уместо обавезујућег тужбеног захтева, надлежни суд ће
наставити поступак и одбацити тужбу као недозвољену.
Забрана извршења и намирења
Члан 93.
Од дана отварања стечајног поступка не може се против стечајног дужника,
односно над његовом имовином, одредити и спровести принудно извршење, нити било
која мера поступка извршења осим извршења која се односе на обавезе стечајне масе и
трошкова стечајног поступка.
Поступци из става 1. овог члана који су у току обустављају се.
У случају изрицања мере забране извршења и намирења из члана 62. став 2. овог
закона или у случају забране извршења и намирења из става 1. овог члана, стечајни
дужник, односно стечајни управник су дужни да обезбеде адекватну заштиту имовине,
на начин којим ће осигурати да вредност и стање имовине остану непромењени.
Стечајни судија, на писмени захтев разлучног повериоца, може да донесе одлуку о
укидању или условљавању мера обезбеђења из члана 62. став 2. тачка 4) овог закона
или забране извршења или намирења из става 1. овог члана у односу на имовину која је
предмет разлучног права ако:
1) стечајни дужник или стечајни управник нису на адекватан начин заштитили
предметну имовину која је предмет разлучног права тако да је њена безбедност
изложена ризику;
2) се вредност предметне имовине смањује, а нема друге могућности да се
обезбеди примерена и ефикасна заштита од смањења вредности имовине;
3) је вредност предметне имовине мања од износа обезбеђеног потраживања тог
повериоца, а предметна имовина није од кључног значаја за реорганизацију.
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О захтеву из става 4. овог члана стечајни судија одлучује у року од 20 дана од
дана пријема тог захтева. Ако стечајни судија у прописаном року не одлучи по захтеву,
сматра се да је забрана извршења привремено укинута у односу на подносиоца захтева
у оној мери у којој је укидање неопходно за остваривање права разлучног повериоца на
имовини која је предмет обезбеђења његове имовине у складу са законом.
На предлог разлучног повериоца, стечајни судија може да донесе ДОНОСИ
одлуку о адекватној заштити имовине која је предмет обезбеђења његовог потраживања
одређивањем једне или више следећих мера:
1) исплата редовних новчаних надокнада разлучном повериоцу, чији је износ
једнак износу за који се умањује вредност имовине или надокнада за стварне или
предвиђене губитке;
2) замена имовине или одређивање додатне обезбеђене имовине довољне да
надокнади смањење вредности или губитак;
3) подела прихода или дела прихода добијених коришћењем имовине која је
предмет обезбеђеног потраживања разлучном повериоцу, до висине његовог
обезбеђеног потраживања или предаја средстава добијених отуђењем ове имовине, ако
је имовину отуђио стечајни дужник пре или током претходног стечајног поступка;
4) поправка, одржавање, осигурање или мере посебног обезбеђивања и чувања
имовине;
5) друге заштитне мере или друге врсте надокнада за које стечајни судија сматра
да ће заштитити вредност имовине разлучног повериоца.
7. Последице отварања стечајног поступка на правне послове
Право на избор у случају двостранотеретног уговора
Члан 94.
Ако стечајни дужник и његов сауговарач до отварања стечајног поступка нису у
целости или делимично извршили двостранотеретни уговор који су закључили,
стечајни управник може, уместо стечајног дужника, испунити уговор и тражити
испуњење од друге стране.
Ако стечајни управник одбије испуњење, сауговарач стечајног дужника може
остварити своје потраживање као стечајни поверилац.
Ако сауговарач стечајног дужника позове стечајног управника да се изјасни о
испуњавању уговора, стечајни управник је дужан да сауговарача стечајног дужника, у
року од 15 дана од дана пријема позива, писмено обавести о томе да ли намерава да
испуни уговор.
Ако стечајни управник остане код испуњења уговора па у току стечајног поступка
престане да га извршава, потраживање по основу тог уговора сматра се обавезом
стечајне масе.
Одредбе овог члана примењују се на све двостранотеретне уговоре, осим ако је
овим законом за одређене уговоре другачије прописано.
Финансијски лизинг
Члан 95.
Ако се стечајни поступак отвори над примаоцем лизинга, давалац лизинга
подноси захтев да му се из стечаја излучи предмет лизинга, под условима из овог члана.
Забрана извршења и намирења из члана 93. овог закона сходно се примењује и на
остваривање права даваоца лизинга на излучење из стечаја предмета лизинга до одлуке
о банкротству стечајног дужника, односно до потврђивања усвојеног плана
реорганизације. Обавезе стечајног дужника према даваоцу лизинга које доспевају након
отварања стечајног поступка сматрају се обавезама стечајне масе.
У случају да стечајни дужник или стечајни управник нису на адекватан начин
заштитили предмет лизинга тако да је његова безбедност изложена ризику давалац
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лизинга може захтевати укидање или условљавање мера обезбеђења, односно укидање
забране извршења и намирења.
На одлучивање по захтеву из става 3. овог члана примењује се члан 93. став 5.
овог закона.
Давалац лизинга може захтевати и примену мера заштите из члана 93. став 6.
тачка 4) и 5) овог закона.
Стечајни судија може, на предлог стечајног управника, и пре одлуке о
банкротству стечајног дужника, односно усвајања плана реорганизације да наложи
предају даваоцу лизинга предмета лизинга који није од кључног значаја за
реорганизацију стечајног дужника.
У случају одлуке о банкротству давалац лизинга има право на излучење предмета
лизинга, а стечајни судија без одлагања одлучује о захтеву из става 1. овог члана. Ако је
излучни захтев усвојен, стечајни управник је дужан да преда предмет лизинга даваоцу
лизинга без одлагања, а најкасније у року од 30 дана од доношења одлуке о
банкротству, у супротном давалац лизинга има право да захтева повраћај државине и
извршење на предмету лизинга у складу са уговором односно законом. Изузетно,
стечајни судија може, на предлог стечајног управника и уз сагласност одбора
поверилаца, одбити излучни захтев и одредити исплату пуног уговореног износа лизинг
накнаде. Уколико таква исплата није извршена у року од 30 дана од доношења одлуке о
банкротству, давалац лизинга има право да захтева повраћај државине и извршење на
предмету лизинга у складу са уговором односно законом.
У случају реорганизације, стечајни дужник односно стечајни управник је дужан да
предмет лизинга преда даваоцу лизинга у року од осам дана од дана потврђивања
усвојеног плана реорганизације, уколико усвојени план реорганизације не предвиђа
наставак коришћења предмета лизинга и плаћање лизинг накнада у складу са уговором
о лизингу.
Ако стечајни дужник односно стечајни управник не изврши предају предмета
лизинга у складу са ставом 7. овог члана, односно не извршава обавезе из уговора о
лизингу након потврђивања усвојеног плана реорганизације, давалац лизинга има право
да захтева повраћај државине и извршење на предмету лизинга у складу са уговором
односно законом.
Фиксни послови
Члан 96.
Ако је време испуњења обавезе из фиксног уговора наступило после отварања
стечајног поступка, сауговарач стечајног дужника не може тражити испуњење, али
може тражити накнаду због неиспуњења као стечајни поверилац.
Накнада због неиспуњења из става 1. овог члана одређује се у висини разлике
између уговорене и тржишне цене која у месту испуњења важи за фиксне уговоре на
дан отварања стечајног поступка.
Примена правила на друге послове са уговореним роком
Члан 97.
Одредбе чл. 94. и 96. овог закона сходно се примењују и на правне послове ако су
предмет уговора чинидбе, као што су предаја хартија од вредности, испорука
племенитих метала, новчане чинидбе које се испуњавају у страној валути и друго, а
уговорено време или рок испуњења су наступили после отварања стечајног поступка.
Налози и понуде
Члан 98.
Налог који је издао стечајни дужник губи дејство даном отварања стечајног
поступка, ако стечајни управник не одлучи другачије.
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Понуде учињене стечајном дужнику или понуде које је учинио стечајни дужник
које нису прихваћене до дана отварања стечајног поступка престају да важе даном
отварања стечајног поступка, ако стечајни управник не одлучи другачије.
Закуп
Члан 99.
Закуп непокретности не престаје отварањем стечајног поступка. Сауговарач
стечајног дужника може своја права која су настала пре отварања стечајног поступка
према стечајном дужнику остваривати само као стечајни поверилац.
Уговоре о закупу стечајни управник може отказати независно од законских и
уговорених рокова, са отказним роком од 30 дана. Право на накнаду штете због отказа
закупа закуподавац остварује у износу који не може бити виши од износа полугодишње
закупнине.
Сауговарач стечајног дужника не може отказати закуп због неплаћања закупнине
или због погоршања имовинског стања стечајног дужника после подношења предлога
за покретање стечајног поступка.
Ако уговор о закупу остане на снази стечајни дужник је у обавези да уредно плаћа
уговорену закупнину, а потраживање по основу тог уговора сматра се обавезом
стечајне масе.
Ако је стечајни поступак отворен пре него што је стечајни дужник ушао у
непокретност као закупац, стечајни управник и сауговарач стечајног дужника могу
одустати од уговора о закупу у року од 30 дана од дана отварања стечајног поступка, а
по истеку тог рока сходно се примењују одредбе ст. 3. до 5. овог члана.
Стечајни управник може имовину стечајне масе издати у закуп, али најдуже до
продаје имовине која је предмет закупа.
Роба у превозу
Члан 100.
Сауговарач стечајног дужника односно продавац или његов комисионар, коме
цена није исплаћена у целости, може тражити да му се врати роба која је послата
стечајном дужнику, а до дана отварања стечајног поступка није приспела у место
опредељења, односно није преузета од стечајног дужника право на потрагу.
Ако је стечајни дужник преузео робу која је стигла у место опредељења пре
отварања стечајног поступка само на чување, продавац нема право на потрагу, али
може остварити своја права као излучни поверилац по општим правилима.
VI. СТЕЧАЈНА МАСА
1. Обим и састав стечајне масе
Појам стечајне масе
Члан 101.
Стечајна маса је целокупна имовина стечајног дужника у земљи и иностранству на
дан отварања стечајног поступка, као и имовина коју стечајни дужник стекне током
стечајног поступка.
У погледу имовине стечајног дужника која се налази у иностранству примењују се
одредбе овог закона којима се урећује међународни стечај, уколико је таква имовина
предмет страног поступка.
Излучна права и накнада за излучна права
Члан 102.
Ако је излучно право уписано у земљишну или у другу јавну књигу или регистар,
терет доказивања да ствар на којој постоји такво право улази у стечајну масу пада на
стечајног дужника.
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Ако је ствар на којој постоји излучно право стечајни дужник неовлашћено отуђио
пре отварања стечајног поступка, излучни поверилац може захтевати да се на њега
пренесе право на противчинидбу ако она још није извршена, а ако је извршена, има
право на накнаду штете као стечајни поверилац. Уколико је ствар отуђена током
претходног стечајног поступка након ступања на дужност привременог стечајног
управника, накнада штете представља обавезу стечајне масе.
Трошкови стечајног поступка
Члан 103.
Трошкови стечајног поступка обухватају:
1) судске трошкове стечајног поступка;
2) награде и накнаде стечајном управнику и/или привременом стечајном
управнику;
2а) ТРОШКОВЕ НАДЗОРА, ИЗВЕШТАВАЊА И ПРАЋЕЊА СТЕЧАЈНИХ
ПОСТУПАКА;
3) друге издатке за које је законом предвиђено да се намирују као трошкови
стечајног поступка.
Обавезе стечајне масе
Члан 104.
Обавезе стечајне масе су обавезе:
1) које су проузроковане радњама стечајног управника или на други начин
управљањем, уновчењем и поделом стечајне масе, а које не спадају у трошкове
стечајног поступка;
2) из двостранотеретног уговора, ако се његово испуњење тражи за стечајну масу
или мора уследити након отварања стечајног поступка;
3) које су настале неоснованим обогаћењем стечајне масе;
4) према запосленима стечајног дужника, настале након отварања стечајног
поступка.
Обавезе стечајне масе су и обавезе из става 1. овог члана које су настале током
претходног стечајног поступка ако се стечајни поступак отвори.
2. Управљање имовином и правима
Преузимање стечајне масе
Члан 105.
Отварањем стечајног поступка стечајни управник преузима у државину целокупну
имовину која улази у стечајну масу и њоме управља.
Ако стечајни дужник или треће лице одбије да изврши предају ствари које улазе у
имовину стечајног дужника, стечајни управник ће од стечајног судије затражити да
хитно наложи и спроведе принудно извршење. Уз налог за предају ствари, стечајни
судија може према стечајном дужнику или трећем лицу одредити и мере принуде ради
спровођења извршења. У том случају лице које је одбило да преда ствари које улазе у
имовину стечајног дужника и које не поступи по налогу суда одговара за штету која је
настала услед таквог поступања.
УКОЛИКО У ТОКУ ТРАЈАЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ЗАКУПАЦ СТВАРИ
КОЈА ПРИПАДА СТЕЧАЈНОЈ МАСИ ОДБИЈЕ ДА СЕ ИСЕЛИ, НА ПРЕДЛОГ
СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА, СТЕЧАЈНИ СУДИЈА ЋЕ ДОНЕТИ РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ
НАЛАЖЕ ПРИНУДНО ИСЕЉЕЊЕ.
НЕПОСТУПАЊЕ ЛИЦА НА КОЈЕ СЕ ОДНОСИ РЕШЕЊЕ ИЗ СТ. 2. И 3. ОВОГ
ЧЛАНА, ПРЕДСТАВЉА ОМЕТАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ОСНОВ ЗА
НАКНАДУ ШТЕТЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 61. СТАВ 6. ОВОГ ЗАКОНА.
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Ако се у имовини стечајног дужника нађу готов новац, хартије од вредности или
драгоцености, стечајни управник одређује начин њиховог чувања или улагања уз
сагласност одбора поверилаца.
Попис и печаћење
Члан 106.
Стечајни управник пописује ствари које улазе у стечајну масу, уз назначење
њихове процене у висини очекиваног уновчења. Ако је то потребно, стечајни управник
ће, уз сагласност стечајног судије, процену вредности ствари поверити вештаку.
Стечајни управник може, пошто је преузео стечајну масу, пре пописа ствари или
после њега, према околностима, затражити да службено лице стечајног суда запечати
просторије у којима се налазе ствари стечајног дужника.
Стечајни дужник обавештава стечајног судију и одбор поверилаца опечаћењу и
скидању печата.
Листа поверилаца
Члан 107.
Стечајни управник је дужан да састави листу свих поверилаца за које је сазнао из
пословних књига и остале документације стечајног дужника, из других података, као и
из пријаве потраживања.
У листи из става 1. овог члана посебно се евидентирају разлучни и излучни
повериоци и запослени код стечајног дужника за износе неисплаћених зарада.
За сваког повериоца у листи се наводе подаци о:
1) пословном имену односно имену и седишту односно пребивалишту са контакт
адресом;
2) износу потраживања, са одређивањем главног дуга и обрачуном камата;
3) правном основу потраживања;
4) стварима на којима постоји разлучно или излучно потраживање.
Попис дужника стечајног дужника
Члан 108.
Стечајни управник је дужан да састави листу дужника стечајног дужника, са
подацима из члана 107. став 3. овог закона.
Почетни стечајни биланс и извештај о економско-финансијском положају
Члан 109.
Стечајни управник је дужан да у року од 30 дана од дана преузимања имовине и
права стечајног дужника састави почетни стечајни биланс у ком ће навести и упоредити
активу и пасиву стечајног дужника.
На предлог стечајног управника, рок из става 1. овог члана стечајни судија може
продужити из оправданих разлога, али највише за пет дана.
Стечајни управник је дужан да поднесе суду и одбору поверилаца почетни
стечајни биланс са извештајем о економско-финансијском положају стечајног дужника
са проценом могућности реорганизације најкасније пет дана пре дана одржавања првог
поверилачког рочишта.
ПОЧЕТНИ СТЕЧАЈНИ БИЛАНС СЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ СА СВИМ
ПРИЛОЗИМА ДОСТАВЉА И КОМОРИ И ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗА НАДЗОР, КОЈА ИХ
ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ У РОКУ ОД 7 ДАНА.
Пословне књиге
Члан 110.
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Пословне књиге стечајног дужника после отварања стечајног поступка води
стечајни управник или лице које он одреди.
ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ВОДИ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК, ЛИЦЕ ИЗ КАНЦЕЛАРИЈЕ
СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ КОЈЕ ОН ОДРЕДИ У СКЛАДУ СА
ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ ОВУ ОБЛАСТ.
Отварањем стечајног поступка сматра се да је почела нова пословна година.
Стечајни судија може да постави овлашћеног ревизора за оцену завршног рачуна
односно почетног стечајног биланса.
VII. УТВРЂИВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА
Пријављивање потраживања
Члан 111.
Повериоци подносе пријаве потраживања писмено стечајном суду. У пријави се
нарочито мора назначити:
1) назив, односно име и седиште односно пребивалиште повериоца са контакт
адресом;
2) матични број правног лица, односно јединствени матични број грађана за
физичка лица;
3) број пословног или текућег рачуна;
4) правни основ потраживања;
5) износ потраживања и то посебно износ главног потраживања са обрачуном
камате;
6) ствар на којој је поверилац стекао разлучно право уколико се ради о
обезбеђеном потраживању и износ његовог потраживања који није обезбеђен, ако
његово потраживање није у целини обезбеђено;
7) одређени захтев повериоца, сходно одредбама о садржини тужбе закона којим
се уређује парнични поступак.
Повериоци који имају потраживања у страној валути пријављују их у валути
потраживања.
Ако се пријављују потраживања о којима се води парница, у пријави се наводи суд
пред којим тече поступак са ознаком списа.
Солидарни садужници и јемци стечајног дужника могу, као стечајни повериоци,
тражити да им се врати оно што су за стечајног дужника платили после дана отварања
стечајног поступка, ако према стечајном дужнику имају право регреса.
Пријаве се могу поднети по истеку рока одређеног решењем стечајног судије, али
најкасније у року од 120 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику
Републике Србије”, а све пријаве поднете по истеку рока од 120 дана биће одбачене као
неблаговремене.
ПОВЕРИОЦИ КОЈИ ИМАЈУ ЗАЛОЖНО ПРАВО НА ИМОВИНИ КОЈА УЛАЗИ
У СТЕЧАЈНУ МАСУ НЕМАЈУ ОБАВЕЗУ ДА ПОДНОСЕ ПРИЈАВУ
ПОТРАЖИВАЊА, ВЕЋ ЈЕ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДУЖАН ДА ПОСТОЈАЊЕ
ЗАЛОЖНОГ ПРАВА УТВРДИ ИЗ ЈАВНИХ РЕГИСТАРА.
РАЗЛУЧНИ ПОВЕРИОЦИ КОЈИ У РОКУ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА НИСУ
ПОДНЕЛИ ПРИЈАВУ ПОТРАЖИВАЊА, ГУБЕ ПРАВО ДА ДЕО ПОТРАЖИВАЊА
КОЈИ НИСУ НАПЛАТИЛИ КАО РАЗЛУЧНИ, ПОТРАЖУЈУ КАО СТЕЧАЈНИ
ПОВЕРИОЦИ.
ПОВЕРИЛАЦ КОЈИ ЈЕ ПРИЈАВИО ПОТРАЖИВАЊЕ У СТЕЧАЈНОМ
ПОСТУПКУ ДУЖАН ЈЕ ДА У ПРИЈАВИ ПОТРАЖИВАЊА НАВЕДЕ И ДА ЛИ
ПОСТОЈЕ ЈЕМЦИ ЗА ОБАВЕЗУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА, КАО И ДА О ПОДНЕТОЈ
ПРИЈАВИ ПОТРАЖИВАЊА БЛАГОВРЕМЕНО ОБАВЕСТИ ЈЕМЦЕ. ПОВЕРИЛАЦ
ЈЕ ДУЖАН ДА ОБАВЕСТИ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О СВАКОЈ НАПЛАТИ
47

ПОТРАЖИВАЊА ОД ЈЕМЦА У РОКУ ОД 8 ДАНА ОД ДАНА ИЗВРШЕНЕ
НАПЛАТЕ.
Трошкове одржавања допунског рочишта за испитивање потраживања из става 5.
овог члана дужан је да предујми подносилац пријаве. Ако се у року који одреди суд не
положи предујам, пријава ће се одбацити.
Излучно потраживање
Члан 112.
Излучни поверилац подноси захтев да му се из стечаја излучи ствар која не улази
у стечајну масу.
Стечајни управник је дужан да у року од 20 дана од дана пријема захтева обавести
повериоца да ли прихвата захтев за излучење или одбија такав захтев повериоца, као и
да прецизира рок у ком ће омогућити повраћај ствари излучном повериоцу.
Рок из става 2. не може бити дужи од десет дана од дана прихватања захтева
излучног повериоца, осим у случају да стечајни судија из оправданих разлога одобри
продужење овог рока.
Ако стечајни управник одбије да излучи ствар из стечајне масе, против те одлуке
поверилац има право на примедбу стечајном судији у року од пет дана од пријема
обавештења од стечајног управника.
Ако стечајни судија оспори право на излучење ствари, поверилац своје право
може остваривати у другим судским поступцима.
Ако излучни поверилац не поднесе захтев за излучење до момента продаје
имовине која је предмет захтева, излучни поверилац своја права може остваривати само
у другим поступцима, у складу са законом.
Поступак утврђивања потраживања и листа потраживања
Члан 113.
После истека рока за пријављивање потраживања стечајни судија доставља све
пријаве потраживања стечајном управнику.
Стечајни управник утврђује основаност, обим и исплатни ред сваког потраживања
и о томе сачињава листу признатих и оспорених потраживања у року од 40 дана од дана
истека рока одређеног од стране стечајног судије за подношење пријаве потраживања.
Потраживање пријављено на основу извршне исправе може се оспорити ако је:
1) извршна исправа укинута, поништена, преиначена или стављена ван снаге;
2) потраживање престало на основу чињенице која је наступила након
извршности;
3) протекао рок у коме се по закону може тражити извршење;
4) потраживање није прешло на стечајног повериоца, односно ако обавеза није
прешла на стечајног дужника;
5) извршна исправа таква да би радња њеног извршења могла бити предмет
побијања у складу са овим законом.
Стечајни управник је дужан да у року од пет дана од дана истека рока из става 2.
овог члана, достави листу потраживања стечајном судији који је дужан да исту објави
на огласној табли суда или, уколико је листа несразмерно велика, да на огласној табли
истакне обавештење о месту где се листа налази.
Стечајни управник је дужан да изврши личну доставу обавештења оним
повериоцима чија су потраживања оспорена. На захтев повериоца чије је потраживање
оспорено, стечајни управник је дужан да заједно са повериоцем прегледа поново
његову пријаву са додатним доказима и да после тога одлучи коначно да ли ће
признати или оспорити потраживање.
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Ако стечајни управник не поступи у складу са ставом 5. овог члана, поверилац
чије потраживање је оспорено може уложити примедбу о којој одлучује стечајни
судија.
Ако стечајни управник после поновног прегледа пријаве промени своју одлуку,
дужан је да исправи листу из става 2. овог члана.
Испитно рочиште
Члан 114.
Коначна листа о свим пријавама потраживања сачињава се на испитном рочишту.
На испитно рочиште се позива стечајни управник и повериоци, а може се позвати
и стечајни дужник, као и лица која су обављала послове код стечајног дужника, а могу
да пруже податке о постојању и висини потраживања, као и ревизори који су вршили
преглед пословања стечајног дужника.
Испитно рочиште ће се одржати и ако му не присуствују сви повериоци који су
пријавили своја потраживања.
Повериоци могу оспоравати пријављена потраживања других поверилаца. Ако
повериоци нису оспоравали потраживања других поверилаца у прописаном року, то не
могу учинити у каснијем поступку.
Медијација
Члан 115.
Поверилац оспореног потраживања, односно стечајни управник уз сагласност
одбора поверилаца, може предложити решавање спорног односа путем медијације, у
складу са законом којим се уређује поступак медијације.
Уколико до закључења испитног рочишта постоји сагласност стечајног управника
и одбора поверилаца, односно повериоца оспореног потраживања, о решењу спорног
потраживања путем медијације, стечајни судија ће спорне пријаве издвојити из листе
потраживања.
Поступак медијације може трајати најдуже 30 дана од дана закључења испитног
рочишта, у ком року је стечајни управник дужан да обавести стечајног судију о
резултату спроведеног поступка.
Изузетно, у оправданим случајевима, на сагласан предлог свих учесника у
поступку посредовања, стечајни судија може одобрити продужење рока из става 3. овог
члана, а најдуже до истека рока од 60 дана од дана закључења испитног рочишта.
Поверилац који је по спроведеном поступку медијације, утврдио своје
потраживање, има право да тражи да се уврсти у листу утврђених потраживања у
складу са овим законом.
Поверилац оспореног потраживања које по истеку рока из ст. 3. и 4. овог члана
није утврђено у спроведеном поступку медијације стиче статус повериоца оспореног
потраживања.
ВЕРОВАТНА ПОТРАЖИВАЊА
ЧЛАН 115А
СТЕЧАЈНО ПОТРАЖИВАЊЕ ЈЕ ВЕРОВАТНО УКОЛИКО ЈЕ ЕВИДЕНТИРАНО
У ПОСЛОВНИМ КЊИГАМА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА, УКОЛИКО СЕ ЗАСНИВА НА
ИЗВРШНОЈ ИСПРАВИ ИЛИ УКОЛИКО ПОСТОЈИ ДРУГИ ВЕРОДОСТОЈАН ДОКАЗ
О ОБАВЕЗИ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА.
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МОЖЕ ПИСАНИМ ИЗЈАШЊЕЊЕМ, ПРЕ КОНАЧНОГ
ИЗЈАШАВАЊА О ПРИЗНАВАЊУ СТЕЧАЈНИХ ПОТРАЖИВАЊА, ОСПОРИТИ
ПОТРАЖИВАЊЕ ИЗ СТАВА 1 ОВОГ ЧЛАНА АКО ЈЕ ПОСТОЈЕ РАЗЛОЗИ ЗА
ПОБИЈАЊЕ ПРАВНИХ ПОСЛОВА И ПРАВНИХ РАДЊИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ
ПОТРАЖИВАЊЕ ЕВИДЕНТИРАНО.
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Утврђена потраживања
Члан 116.
Потраживање се сматра утврђеним ако није оспорено од стране стечајног
управника или од стране поверилаца до закључења испитног рочишта.
Стечајни судија ће усвојити коначну листу на основу листе потраживања коју је
саставио стечајни управник и на основу измена унетих на рочишту.
Коначна листа садржи податке о свим пријављеним потраживањима, о томе ко их
је оспорио и у ком износу су утврђена, односно оспорена, као и потраживања о којима
ће бити донет закључак о листи утврђених и оспорених потраживања .
На основу коначне листе из става 2. овог члана стечајни судија доноси закључак о
листи утврђених и оспорених потраживања.
Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања доставља се стечајном
управнику и сваком стечајном повериоцу и објављује се на огласној табли суда.
Коначна листа којом се утврђује потраживање и његов исплатни ред обавезујућа
је за стечајног дужника и за све стечајне повериоце.
Закључак из става 3. овог члана доставља се стечајном управнику и сваком
стечајном повериоцу чије је потраживање оспорено и који је упућен на парницу и
објављује се на огласној табли суда.
Стечајни поверилац који докаже своје потраживање у парници на коју је упућен,
има право да тражи исправљање коначне листе утврђених потраживања.
Оспорена потраживања
Члан 117.
.
Поверилац чије је потраживање оспорено упућује се на парницу, ОДНОСНО НА
НАСТАВАК ПРЕКИНУТОГ ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА, ради утврђивања оспореног
потраживања, коју може да покрене у року од осам дана од дана пријема закључка из
члана 116. овог закона, односно од дана истека рока за медијацију у складу са чланом
115. овог закона.
ПОВЕРИЛАЦ КОЈИ НИЈЕ ПОКРЕНУО ПАРНИЦУ ИЛИ ТРАЖИО НАСТАВАК
ПРЕКИНУТЕ ПАРНИЦЕ У РОКУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ГУБИ ТО ПРАВО А
ПОТРАЖИВАЊЕ СЕ СМАТРА ОСПОРЕНИМ. У СЛУЧАЈУ АКО ПОВЕРИЛАЦ НИЈЕ
ТРАЖИО НАСТАВАК ПАРНИЦЕ У ОСТАВЉЕНОМ РОКУ, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
ИМА ПРАВО ДА ТРАЖИ НАСТАВАК ПРЕКИНУТОГ ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА,
ОДБАЦИВАЊЕ ТУЖБЕ И НАКНАДУ ПАРНИЧНИХ ТРОШКОВА.
Поверилац који је оспорио потраживање другог повериоца признато од стране
стечајног управника, упућује се на парницу, у складу са ставом 1. овог члана. Оспорено
потраживање сматра се признатим ако поверилац који је оспорио потраживање другог
повериоца не покрене парницу у законом прописаном року.
Поверилац који је упућен на парницу дужан је да о покретању парнице односно о
наставку прекинуте парнице обавести поступајућег стечајног судију у року од 15 дана
од дана покретања или наставка парнице.
Ако поверилац из става 1. овог члана не обавести стечајног судију о покретању
парнице, одговоран је за трошкове и штету проузроковану пропуштањем.
У случају оспоравања потраживања пријављених на основу извршне исправе
стечајни судија закључком упућује стечајног управника или повериоца који је оспорио
потраживање на парницу у складу са ставом 1. овог члана.
Оспорено потраживање сматра се признатим ако стечајни управник или
поверилац не покрене парницу у законом прописаном року.
ЧЛАН 117А
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ВЕРОВАТНА, УТВРЂЕНА И ОСПОРЕНА ПОТРАЖИВАЊА У СТЕЧАЈНОМ
ПОСТУПКУ МОГУ БИТИ ПРЕДМЕТ ПРЕНОСА. УГОВОР О ПРЕНОСУ
ПОТРАЖИВАЊА ЗАКЉУЧУЈУ ПРЕНОСИЛАЦ И СТИЦАЛАЦ ПОТРАЖИВАЊА, С
ТИМ ДА СЕ ПОТПИСИ УГОВОРНИХ СТРАНА ОВЕРАВАЈУ КАКО ЈЕ
ПРЕДВИЂЕНО ЗАКОНОМ О ОВЕРАВАЊУ ПОТПИСА, РУКОПИСА И ПРЕПИСА, А
СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК СЕ ПИСАНИМ ПУТЕМ ОБАВЕШТАВА О ИЗВРШЕНОМ
ПРЕНОСУ. СТИЦАЛАЦ ИМА ИСТА ПРАВА КАО ПРЕНОСИЛАЦ, А ДУЖНИК
МОЖЕ ПРЕМА СТИЦАОЦУ ИСТИЦАТИ ИСТЕ ПРИГОВОРЕ КОЈЕ ЈЕ ИМАО И
ПРЕМА ПРЕНОСИОЦУ, КАО И ПРИГОВОРЕ КОЈЕ ИМА САМО У ОДНОСУ НА
СТИЦАОЦА.
ЗАПОСЛЕНИ И ЛИЦА КОЈА СУ БИЛА ЗАПОСЛЕНА КОД СТЕЧАЈНОГ
ДУЖНИКА МОГУ ДОСПЕЛА ПОТРАЖИВАЊА ПРЕНЕТИ НА ДРУГО ЛИЦЕ И ПРЕ
ОТВАРАЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА, У КОМ СЛУЧАЈУ СТИЦАЛАЦ У ПОГЛЕДУ
РАЗВРСТАВАЊА ПОТРАЖИВАЊА У ИСПЛАТНЕ РЕДОВЕ ИМА ИСТИ ПРАВНИ
ПОЛОЖАЈ КАО ПРЕНОСИЛАЦ.
ПРЕНОС ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ
ИЗВРШИТИ У ПОСТУПКУ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ И У ПОСТУПКУ БАНКРОТСТВА.
Поступак о оспореном потраживању
Члан 118.
Ако у тренутку отварања стечајног поступка тече парница о потраживању,
стечајни управник ће преузети парницу у стању у ком се она налази у тренутку
отварања стечајног поступка.
Ако се парница из става 1. овог члана не води пред стечајним судом, суд пред
којим се води парница ће прекинути поступак, а по стављању предлога за наставак
поступка огласиће се ненадлежним и предмет уступити стечајном суду. Против решења
о уступању предмета није дозвољена жалба.
Правноснажна одлука о оспореном потраживању има дејство према стечајном
дужнику и према свим повериоцима стечајног дужника.
Одлука донета по ванредном правном леку нема дејство према повериоцима у
погледу исплата примљених на основу решења о главној деоби.
VIII. ПОБИЈАЊЕ ПРАВНИХ РАДЊИ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА
Општи услови
Члан 119.
Правне послове и друге правне радње закључене односно предузете пре отварања
стечајног поступка, којима се нарушава равномерно намирење стечајних поверилаца
или оштећују повериоци, као и правне послове и друге правне радње којима се
поједини повериоци стављају у погоднији положај (у даљем тексту: погодовање
поверилаца), могу побијати стечајни управник, у име стечајног дужника и повериоци, у
складу са одредбама овог закона.
Пропуштање закључења правног посла односно пропуштање предузимања радње,
у погледу побијања, изједначава се са правним послом односно са правном радњом.
Побијати се могу и правни послови, правне и процесне радње на основу којих је
донета извршна исправа или које су предузете по основу извршне исправе или у
поступку принудног извршења, ако испуњавају услов из става 1. овог члана. Ако захтев
за побијање буде усвојен, престаје дејство извршне исправе према стечајној маси.
Побијање се може вршити од дана отварања стечајног поступка до дана
одржавања рочишта за главну деобу.
Уобичајено намирење
Члан 120.
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Правни посао или друга правна радња предузети у последњих шест месеци пре
подношења предлога за покретање стечајног поступка, којима се једном повериоцу
пружа обезбеђење или даје намирење на начин и у време који су у складу са садржином
његовог права (у даљем тексту: уобичајено намирење), могу се побијати ако је у време
када су предузети стечајни дужник био неспособан за плаћање, а поверилац је знао или
морао знати за његову неспособност плаћања.
Правни посао или друга правна радња уобичајеног намирења могу се побијати и
када су предузети после подношења предлога за покретање стечајног поступка, ако је
поверилац знао или је морао знати да је стечајни дужник неспособан за плаћање или је
знао да је поднет предлог за покретање стечајног поступка.
Сматраће се да је поверилац знао или морао знати за неспособност плаћања
стечајног дужника или за предлог за покретање стечајног поступка ако је знао за
околности из којих се на несумњив начин може закључити да постоји неспособност
плаћања, односно да је стављен предлог за покретање стечајног поступка.
За лице које је било повезано са стечајним дужником у време предузимања
правног посла или друге правне радње сматра се да је знало или морало знати за
неспособност за плаћање или за предлог за покретање стечајног поступка.
Неубичајено намирење
Члан 121.
Правни посао или правна радња којима се једном повериоцу пружа обезбеђење
или даје намирење које он уопште није имао право да тражи или је имао право да тражи
али не на начин и у време када је предузето, могу се побијати ако су предузети у
последњих дванаест месеци пре подношења предлога за покретање стечајног поступка.
Непосредно оштећење поверилаца
Члан 122.
Правни посао или правна радња стечајног дужника којим се повериоци
непосредно оштећују може се побијати ако је:
1) предузет у последњих шест месеци пре подношења предлога за покретање
стечајног поступка, а у време закључења посла стечајни дужник је био неспособан за
плаћање и ако је сауговарач стечајног дужника знао за његову неспособност плаћања;
2) посао закључен после подношења предлога за покретање стечајног поступка, а
сауговарач стечајног дужника је знао или је морао знати да је стечајни дужник
неспособан за плаћање или да је стављен предлог за покретање стечајног поступка;
3) у питању предузимање или пропуштање предузимања правне радње стечајног
дужника којом он губи неко своје право или због које он то право више не може
остварити, а радња је предузета или пропуштена у последњих шест месеци пре
подношења предлога за покретање стечајног поступка.
Сматраће се да је сауговарач знао или је морао знати за неспособност плаћања
стечајног дужника или за предлог за покретање стечајног поступка ако је знао за
околности из којих се на несумњив начин може закључити да постоји неспособност
плаћања, односно да је поднет предлог за покретање стечајног поступка.
У случају из става 1. овог члана сходно се примењују одредбе члана 120. ст. 3. и 4.
овог закона.
Намерно оштећење поверилаца
Члан 123.
Правни посао односно правна радња закључени односно предузети у последњих
пет година пре подношења предлога за покретање стечајног поступка или после тога, са
намером оштећења једног или више поверилаца, могу се побијати ако је сауговарач
стечајног дужника знао за намеру стечајног дужника. Знање намере се претпоставља
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ако је сауговарач стечајног дужника знао да стечајном дужнику прети неспособност
плаћања и да се радњом оштећују повериоци.
ПРАВНИ ПОСАО ОДНОСНО ПРАВНА РАДЊА ЗАКЉУЧЕНИ ОДНОСНО
ПРЕДУЗЕТИ У ПОСЛЕДЊИХ ПЕТ ГОДИНА ПРЕ НАСТУПАЊА ПОРЕМЕЋАЈА У
ПОСЛОВАЊУ, КОЈИ СУ УЗРОКОВАЛИ НАСТУПАЊЕ СТЕЧАЈНОГ РАЗЛОГА
(ПОЧЕТАК ТРАЈНЕ НЕЛИКВИДНОСТИ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ИЛИ ДАТУМ
ЗАКЉУЧЕЊА ШТЕТНОГ ПРАВНОГ ПОСЛА ИЛИ ПРЕДУЗИМАЊА ШТЕТНЕ
ПРАВНЕ РАДЊЕ) ИЛИ КОЈИ СУ ПРЕДУЗЕТИ У ПОСЛЕДЊИХ ПЕТ ГОДИНА ПРЕ
ПОДНОШЕЊА ПРЕДЛОГА ЗА ПОКРЕТАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ИЛИ
ПОСЛЕ ТОГА, СА НАМЕРОМ ОШТЕЋЕЊА ЈЕДНОГ ИЛИ ВИШЕ ПОВЕРИЛАЦА,
МОГУ СЕ ПОБИЈАТИ АКО ЈЕ САУГОВАРАЧ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ЗНАО ЗА
НАМЕРУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА. ЗНАЊЕ НАМЕРЕ СЕ ПРЕТПОСТАВЉА АКО ЈЕ
САУГОВАРАЧ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ЗНАО ДА СТЕЧАЈНОМ ДУЖНИКУ ПРЕТИ
НЕСПОСОБНОСТ ПЛАЋАЊА И ДА СЕ РАДЊОМ ОШТЕЋУЈУ ПОВЕРИОЦИ.
СМАТРА СЕ ДА ЈЕ ИЗВРШЕНО НАМЕРНО ОШТЕЋЕЊЕ ПОВЕРИЛАЦА АКО
ЈЕ ИМОВИНА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА УМАЊЕНА ПУТЕМ ТРАНСФЕРНИХ ЦЕНА
У ПОСЛОВАЊУ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА.
САУГОВАРАЧ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ЈЕ СОЛИДАРНО ОДГОВОРАН ЗА
ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ ПРАВНОГ ПОСЛА ИЛИ
ПРАВНЕ РАДЊЕ КОЈЕ СЕ ПОБИЈАЈУ, ДО ВИСИНЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ КОЈУ
ЈЕ САУГОВАРАЧ ОСТВАРИО ИЛИ ОМОГУЋИО ДРУГОМ ЛИЦУ.
Послови и радње без накнаде или уз незнатну накнаду
Члан 124.
Правни посао и правна радња стечајног дужника без накнаде или уз незнатну
накнаду могу се побијати ако су закључени односно предузети у последњих пет година
пре НАСТУПАЊА ПОРЕМЕЋАЈА У ПОСЛОВАЊУ КОЈИ СУ УЗРОКОВАЛИ
НАСТУПАЊЕ СТЕЧАЈНОГ РАЗЛОГА (ПОЧЕТАК ТРАЈНЕ НЕЛИКВИДНОСТИ
СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ИЛИ ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА ШТЕТНОГ ПРАВНОГ ПОСЛА
ИЛИ ПРЕДУЗИМАЊА ШТЕТНЕ ПРАВНЕ РАДЊЕ) ИЛИ подношења предлога за
покретање стечајног поступка.
СМАТРА СЕ ДА ЈЕ ПРЕДУЗЕТ ПРАВНИ ПОСАО БЕЗ НАКНАДЕ ИЛИ УЗ
НЕЗНАТНУ НАКНАДУ АКО ЈЕ СТЕЧАЈНИ ДУЖНИХ УНЕО НОВЧАНИ ИЛИ
НЕНОВЧАНИ УЛОГ У ЗАВИСНО ИЛИ ДРУГО ДРУШТВО, А ВРЕДНОСТ УЛОГА
ИЛИ УНЕТЕ ИМОВИНЕ НИЈЕ ИСКАЗАНА ПО ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА У
СКЛАДУ СА МЕЂУНАРОДНИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ СТАНДАРДИМА.
ПРОПУШТАЊЕ УЛАГАЊА ЖАЛБЕ ИЛИ ПРИГОВОРА ИЛИ ОДГОВОРА НА
ТУЖБУ ИЛИ ИЗОСТАНКА СА РОЧИШТА СМАТРАЋЕ СЕ ПРАВНОМ РАДЊОМ
СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА БЕЗ НАКНАДЕ, УКОЛИКО ЈЕ РАДЊОМ ПРОПУШТАЊА
САУГОВАРАЧ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА СТЕКАО ПРАВО КОЈЕ МУ НЕ ПРИПАДА.
Не могу се побијати уобичајени пригодни дарови, наградни дарови, као ни дарови
учињени из захвалности нити издвајања у хуманитарне сврхе, под условом да су у
време када су учињени били сразмерни финансијским могућностима стечајног дужника
и уобичајени за привредну грану којој стечајни дужник припада.
Одрицање од наследства сматра се правном радњом стечајног дужника без
накнаде.
САУГОВАРАЧ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ЈЕ СОЛИДАРНО ОДГОВОРАН ЗА
ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ ПРАВНОГ ПОСЛА ИЛИ
ПРАВНЕ РАДЊЕ КОЈЕ СЕ ПОБИЈАЈУ, ДО ВИСИНЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ КОЈУ
ЈЕ САУГОВАРАЧ ОСТВАРИО ИЛИ ОМОГУЋИО ДРУГОМ ЛИЦУ.
ПРЕТПОСТАВКА НЕСАВЕСНОСТИ
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ЧЛАН 124А
СМАТРА СЕ ДА ЈЕ САУГОВАРАЧ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ЗНАО ИЛИ
МОРАО ЗНАТИ ЗА НЕСПОСОБНОСТ ПЛАЋАЊА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА АКО ЈЕ
НЕСПОСОБНОСТ ПЛАЋАЊА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА БИЛА ЕВИДЕНТИРАНА У
ЈАВНОМ РЕГИСТРУ ПРАВНИХ ЛИЦА У ПРИНУДНОЈ НАПЛАТИ.
СМАТРА СЕ ДА ЈЕ САУГОВАРАЧ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ЗНАО ИЛИ
МОРАО ЗНАТИ ДА ЈЕ ПОДНЕТ ПРЕДЛОГ ЗА ПОКРЕТАЊЕ СТЕЧАЈНОГ
ПОСТУПКА АКО ЈЕ ОВАЈ ПОДАТАК УПИСАН У ЈАВНИ РЕГИСТАР ПРАВНИХ
ЛИЦА.
ПОСТОЈИ ОБОРИВА ПРЕТПОСТАВКА ДА СУ ПРАВНИ ПОСАО ИЛИ РАДЊА
ПРЕДУЗЕТИ СА НАМЕРОМ ОШТЕЋЕЊА СТЕЧАЈНИХ ПОВЕРИЛАЦА АКО СУ
ПРЕДУЗЕТИ СУПРОТНО НАЧЕЛУ ЈЕДНАКЕ ВРЕДНОСТИ ДАВАЊА ИЛИ АКО СУ
ПРЕДУЗЕТИ У КОРИСТ ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА.
Повезана лица
Члан 125.
Повезаним лицима стечајног дужника у смислу овог закона сматрају се:
1) директор, члан органа управљања или органа надзора стечајног дужника;
2) члан стечајног дужника који за његове обавезе одговара целокупном својом
имовином;
3) члан или акционар са значајним учешћем у капиталу стечајног дужника;
4) правно лице које стечајни дужник контролише у смислу закона којим се уређују
привредна друштва;
5) лица која због свог посебног положаја у друштву имају приступ поверљивим
информацијама или имају могућност да се упознају са финансијским стањем стечајног
дужника;
6) лице које је фактички у позицији да врши значајнији утицај на пословање
стечајног дужника;
7) лице које је сродник по крви у правој линији без обзира на степен или у
побочној линији до четвртог степена сродства, сродник по тазбини до другог степена
сродства или брачни друг физичких лица из тач. 1), 2), 3), 5) и 6) овог члана;
8) ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ СКЛАПАЛО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ КОЈИ СУ ШТЕТНИ ПО
СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА;
9) ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ОДОБРАВАЛО ПОЗАЈМИЦЕ СТЕЧАЈНОМ ДУЖНИКУ
МИМО ТРЖИШНИХ УСЛОВА;
10) ПРАВНА ЛИЦА У КОЈИМА ЛИЦА ИЗ ТАЧ. 1) ДО 8) ОВОГ ЧЛАНА ИМАЈУ
КОНТРОЛНА ПРАВА.
Немогућност побијања
Члан 126.
Не могу се побијати правни послови закључени односно правне радње предузете
ради:
1) извршења усвојеног плана реорганизације стечајног дужника предузете после
отварања стечајног поступка;
2) настављања послова предузетих после отварања стечајног поступка;
3) исплате по меницама или чековима ако је друга страна морала примити исплату
да не би изгубила право на регрес против осталих меничних односно чековних
обвезника.
Правна радња односно правни посао који се сматра уобичајеним, односно
неуобичајеним намирењем у смислу овог закона не може се побијати ако је стечајни
дужник истовремено или у кратком периоду пре или после извршеног правног посла
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односно правне радње примио једнаку вредност у виду противнакнаде од повериоца
или другог лица, за чији рачун је извршен правни посао односно правна радња.
Правна радња односно правни посао који представља уобичајено или
неуобичајено намирење поверилаца, односно којим се повериоци непосредно оштећују
не може се побијати ако је радња предузета, односно посао закључен:
1) пре подношења предлога за покретање стечајног поступка;
2) на основу оквирног уговора из члана 82. став 3. овог закона;
3) у складу са уобичајеном пословном праксом за извршавање уговора такве
врсте.
Рокови
Члан 127.
Рокови који се рачунају уназад, а односе се на правне радње и правне послове
стечајног дужника који се могу побијати тужбом, рачунају се до дана у месецу који по
броју одговара дану подношења предлога за покретање стечајног поступка. Ако дан са
тим бројем не постоји у последњем месецу, рок се рачуна до последњег дана тог
месеца.
Сматра се да је правни посао закључен онда када су испуњени услови за његову
пуноважност, а ако је за пуноважност неког правног посла потребан упис у земљишну
књигу или у регистар бродова, ваздухоплова или патената, односно у другу јавну књигу
или регистар, сматра се да је правни посао закључен онда када је захтев за упис поднет
одговарајућем органу.
Радње побијања
Члан 128.
Правни посао или правна радња стечајног дужника побијају се тужбом.
Правни посао или правна радња стечајног дужника могу се побијати и
подношењем противтужбе или приговора у парници, у ком случају не важи рок
прописан у члану 119. став 4. овог закона.
Странке у поступку побијања
Члан 129.
Тужиоци могу бити поверилац и стечајни управник, у име и за рачун стечајног
дужника односно стечајне масе. Стечајни управник дужан је побијати правне радње
увек када оцени да су испуњени услови за подношење тужбе, без обавезе прибављања
сагласности одбора поверилаца.
Тужба се подноси против лица са којим је правни посао закључен, односно према
коме је правна радња предузета (у даљем тексту: противник побијања) и против
стечајног дужника, ако у његово име тужбу није поднео стечајни управник.
Тужба за побијање правног посла или правне радње може се поднети и против
наследника или другог универзалног правног следбеника противника побијања.
Тужба се може поднети и против осталих правних следбеника противника
побијања ако је:
1) правни следбеник знао за чињенице које представљају разлог за побијање
правних послова или радњи његовог претходника;
2) оно што је стечено правним послом или правном радњом који се побијају
правном следбенику уступљено без накнаде или уз незнатну накнаду.
ТУЖБА СЕ МОЖЕ ПОДНЕТИ И ПРОТИВ ЛИЦА У КОЈЕ ЈЕ УНЕТ ДЕО
ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ОСНИВАЧКИ УЛОГ.
Дејства побијања
Члан 130.
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Ако захтев за побијање правног посла или друге правне радње буде правноснажно
усвојен, побијени правни посао односно правна радња немају дејства према стечајној
маси, а противник побијања је дужан да у стечајну масу врати сву имовинску корист
стечену на основу побијеног посла или друге радње.
Противник побијања, након што врати имовинску корист из става 1. овог члана,
има право да остварује своје противпотраживање као стечајни поверилац, подношењем
накнадне пријаве потраживања.
IX. УНОВЧЕЊЕ И ДЕОБА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ, НАМИРЕЊЕ И
ЗАКЉУЧЕЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
1. Уновчење стечајне масе
Решење о банкротству и уновчењу имовине
Члан 131.
Стечајни судија доноси решење о банкротству ако:
1) је очигледно да у року за подношење плана реорганизације стечајни дужник не
показује интересовање за реорганизацију;
2) на првом поверилачком рочишту за то гласа одговарајући број стечајних
поверилаца, у складу са чланом 36. став 4. овог закона;
2) НА ПРВОМ ПОВЕРИЛАЧКОМ РОЧИШТУ ЗА ТО ГЛАСА ОДГОВАРАЈУЋИ
БРОЈ СТЕЧАЈНИХ ПОВЕРИЛАЦА, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 36. СТАВ 4. ОВОГ
ЗАКОНА ИЛИ АКО ЗА БАНКРОТСТВО НА СКУПШТИНИ ПОВЕРИЛАЦА
ГЛАСАЈУ
ПОВЕРИОЦИ
КОЈИ
ИМАЈУ
НАЈМАЊЕ
70%
УКУПНИХ
ПОТРАЖИВАЊА СТЕЧАЈНИХ ПОВЕРИЛАЦА;
3) стечајни дужник не сарађује са стечајним управником или одбором поверилаца
ради испуњавања објективних захтева за пружање података и обавештења у складу са
одредбама овог закона;
4) стечајни дужник не извршава налоге стечајног судије;
5) ниједан план реорганизације није поднет у прописаном року;
6) ниједан план реорганизације није усвојен на рочишту за разматрање плана
реорганизације.
У случају из става 1. тач. 5) и 6) овог члана стечајни судија је дужан да решење о
банкротству стечајног дужника донесе наредног дана по истеку прописаног рока за
подношење плана реорганизације, односно на рочишту на коме план није усвојен или
најкасније у року од два дана од дана одржавања тог рочишта.
Против решења из става 1. овог члана жалбу могу изјавити стечајни управник и
одбор поверилаца.
НАКОН ПРАВНОСНАЖНОСТИ РЕШЕЊА О БАНКРОТСТВУ, ПОВЕРИОЦИ
МОГУ УСВОЈИТИ ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ СВЕ ДО ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА О
ГЛАВНОЈ ДЕОБИ, УКОЛИКО ЗА УСВАЈАЊЕ ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГЛАСАЈУ
ПОВЕРИОЦИ
КОЈИ
ИМАЈУ
НАЈМАЊЕ
70%
УКУПНИХ
ПОТРАЖИВАЊА СТЕЧАЈНИХ ПОВЕРИЛАЦА. РЕШЕЊЕМ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА
РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ, СТЕЧАЈНИ СУДИЈА СТАВЉА ВАН СНАГЕ РЕШЕЊЕ О
БАНКРОТСТВУ. ДО ПРАВНОСНАЖНОСТИ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА
РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЈЕ ДУЖАН ДА ПОСТУПА У СКЛАДУ
СА ПРАВНОСНАЖНИМ РЕШЕЊЕМ О БАНКРОТСТВУ.
Начин уновчења
Члан 132.
По доношењу решења о банкротству, стечајни управник започиње и спроводи
продају целокупне имовине или дела имовине стечајног дужника.
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Стечајни управник дужан је да изврши процену целисходности продаје стечајног
дужника као правног лица, односно целокупне имовине стечајног дужника у односу на
продају имовине стечајног дужника у деловима и да о томе обавести одбор поверилаца.
Продаја имовине врши се јавним надметањем, јавним прикупљањем понуда или
непосредном погодбом, у складу са овим законом и у складу са националним
стандардима за управљање стечајном масом.
ПО ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О БАНКРОТСТВУ, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
ЗАПОЧИЊЕ И СПРОВОДИ ПРОДАЈУ ЦЕЛОКУПНЕ ИМОВИНЕ ИЛИ ДЕЛА
ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МОЖЕ ДА ПРОДА
ДЕЛОВЕ ИМОВИНЕ И ПРЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА О БАНКРОТСТВУ УЗ
САГЛАСНОСТ ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА И СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ, УКОЛИКО СЕ
РАДИ О ЕКОНОМСКИ ОПРАВДАНОЈ ИЛИ НЕОДЛОЖНОЈ ПРОДАЈИ ДЕЛА
ИМОВИНЕ.
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДУЖАН ЈЕ ДА САЧИНИ ПЛАН ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ
СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА О
БАНКРОТСТВУ, ПОДЕЛИ ИМОВИНУ НА ИМОВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ, ИЗВРШИ
ПРОЦЕНУ ЦЕЛИСХОДНОСТИ ПРОДАЈЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ
ЛИЦА У ОДНОСУ НА ПРОДАЈУ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА У
ДЕЛОВИМА И ДА О ТОМЕ ОБАВЕСТИ СУД, ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА, КОМОРУ И
ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗА НАДЗОР. ПЛАН ПРОДАЈЕ ОБАВЕЗНО САДРЖИ ОБРАЧУН
РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ПОВЕРИОЦИМА. ОВАЈ ПЛАН СЕ ОБЈАВЉУЈЕ НА
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ КОМОРЕ.
ПРОДАЈА ИМОВИНЕ ВРШИ СЕ ЈАВНИМ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ
ПОНУДА НАКОН КОЈЕ СЛЕДИ ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ИЛИ НЕПОСРЕДНА
ПОГОДБА, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И У СКЛАДУ СА НАЦИОНАЛНИМ
СТАНДАРДИМА ЗА УПРАВЉАЊЕ СТЕЧАЈНОМ МАСОМ.
Уз сагласност одбора поверилаца стечајни управник може ангажовати домаћа или
страна лица стручна за вршење продаја јавним надметањем ако је предмет продаје
уметничко дело, односно други специфичан предмет продаје за који постоји
специјализовано тржиште или ако сматра да ће се таквим ангажовањем остварити већа
јавност продаје и повољније уновчење.
Предлог продаје из става 4. овог члана мора садржати све услове такве продаје,
укључујући и трошкове ангажовања стручних лица.
Ако се продаја врши јавним надметањем или јавним прикупљањем понуда,
стечајни управник је дужан да огласи продају у најмање два високотиражна дневна
листа који се дистрибуирају на целој територији Републике Србије И НА ИНТЕРНЕТ
СТРАНИЦИ КОМОРЕ и то најкасније 30 дана пре дана одређеног за јавно надметање
или достављање понуда.
Изузетно, ако су трошкови оглашавања несразмерно високи у односу на вредност
предмета продаје стечајни управник, уз сагласност одбора поверилаца, може огласити
продају на начин другачији од начина прописаног ставом 6. овог члана.
Оглас нарочито садржи услове и рокове продаје, као и податке о томе када и где
потенцијални купци могу да виде имовину која се продаје.
Продаја непосредном погодбом може се извршити искључиво ако је такав начин
продаје унапред одобрен од стране одбора поверилаца.
Продаја целокупне имовине стечајног дужника или имовинске целине не може се
вршити супротно одредбама закона којим се уређује заштита конкуренције, а орган
надлежан за заштиту конкуренције поступа са нарочитом хитношћу и у скраћеном
поступку.
Поступак продаје
Члан 133.
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Пре продаје имовине стечајни управник је дужан да стечајном дужнику, стечајном
судији, одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на
имовини која се продаје и свим оним лицима која су исказала интерес за ту имовину,
без обзира по ком основу, достави обавештење о намери, плану продаје, начину
продаје, роковима продаје и обавештење о процени целисходности из члана 132. став 2.
овог закона.
ПРЕ ПРОДАЈЕ, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЈЕ ДУЖАН ДА САМ УРАДИ ИЛИ ДА
ПРИБАВИ ПРОЦЕНУ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА,
ИЗВРШЕНУ
УЗ
ПРИМЕНУ
МЕЂУНАРОДНИХ
РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
СТАНДАРДА. У СЛУЧАЈУ ПРОТЕКА ВИШЕ ОД ГОДИНУ ДАНА ИЗМЕЂУ
ПРОЦЕНЕ И ПРОДАЈЕ, НА ЗАХТЕВ ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА СТЕЧАЈНИ
УПРАВНИК ЋЕ ПРИБАВИТИ НОВУ ПРОЦЕНУ ИМОВИНЕ. ПРОЦЕНА МОРА ДА
ОДРЕДИ ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ
ОБЕЗБЕЂЕЊА У ОДНОСУ НА ВРЕДНОСТ СВАКЕ ИМОВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ КОЈА ЈЕ
ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ.
Стечајни управник је дужан да обавештење из става 1. овог члана достави
најкасније 30 дана пре предложеног датума јавног надметања, односно 15 дана пре дана
одржавања продаје јавним прикупљањем понуда или непосредном погодбом.
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЈЕ ДУЖАН ДА ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ
ЧЛАНА ЗАЈЕДНО СА ПРОЦЕНОМ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ДОСТАВИ
НАЈКАСНИЈЕ 15 ДАНА ПРЕ ДАНА ОДРЖАВАЊА ПРОДАЈЕ. ОБАВЕШТЕЊЕ
ОБАВЕЗНО САДРЖИ ДЕТАЉАН ОБРАЧУН РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
ОСТВАРЕНИХ ПРОДАЈОМ.
ПРОДАЈА ИМОВИНЕ ВРШИ СЕ ЈАВНИМ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ
ПОНУДА, С ТИМ ДА ЈЕ НАЈВИША ЦЕНА ИЗ ПИСАНЕ ПОНУДЕ, ПОЧЕТНА ЦЕНА
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ПОНУЂАЧА ИЛИ МИНИМАЛНА ЦЕНА ЗА
НЕПОСРЕДНУ ПОГОДБУ. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ СЕ ОДРЖАВА У РОКУ ОД 15
ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА. НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА СЕ
МОЖЕ ЗАКЉУЧИТИ НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД 7 ДАНА ОД ДАНА НЕУСПЕЛОГ
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА.
УКОЛИКО ЈЕ ПОСТИГНУТА ПРОДАЈНА ЦЕНА НИЖА ОД 70% ПРОЦЕЊЕНЕ
ВРЕДНОСТИ, ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА, РАЗЛУЧНИ И ЗАЛОЖНИ ПОВЕРИОЦИ
КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО ОДВОЈЕНОГ НАМИРЕЊА НА ИМОВИНИ КОЈА ЈЕ
ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ МОРАЈУ ДА ДАЈУ САГЛАСНОСТ ЗА ПРОДАЈУ У РОКУ ОД 7
ДАНА ОД ДАНА ОКОНЧАЊА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ ИЛИ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ. У
ПРОТИВНОМ, ПРОДАЈА СЕ ПРОГЛАШАВА НЕУСПЕЛОМ. УКОЛИКО ЈЕ
ПОСТИГНУТА ПРОДАЈНА ЦЕНА НИЖА ОД 50% ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ,
САГЛАСНОСТ МОРА ДА ДАЈУ И ПОВЕРИОЦИ КОЈИ ИМАЈУ ПРЕКО 50%
УКУПНИХ УТВРЂЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА.
Ако се продаја врши јавним надметањем, обавештење стечајног управника мора
да садржи:
1) место и адресу на којој се налази имовина која се продаје;
2) детаљан опис имовине са подацима о намени имовине;
3) почетну цену и услове под којима ће се извршити јавно надметање.
У случају продаје јавним прикупљањем понуда, обавештење мора да садржи:
1) место и адресу на којој се имовина налази;
2) детаљан опис имовине и њене функције;
3) процену вредности имовине;
4) процедуру и услове за избор понуда.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ МОРА ДА САДРЖИ:
1) МЕСТО И АДРЕСУ НА КОЈОЈ СЕ ИМОВИНА НАЛАЗИ;
2) ДЕТАЉАН ОПИС ИМОВИНЕ И ЊЕНЕ ФУНКЦИЈЕ;
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3) ПРОЦЕНУ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ;
4) ПРОЦЕДУРУ И УСЛОВЕ ЗА ИЗБОР ПОНУДА;
5) НАЦРТ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ.
У случају продаје непосредном погодбом, обавештење мора да садржи:
1) место и адресу на којој се имовина налази;
2) детаљан опис имовине и њене функције;
3) процену вредности имовине;
4) податке о купцу који се предлаже;
5) све услове продаје која се предлаже, укључивши и цену и начин плаћања.
У СЛУЧАЈУ ПРОДАЈЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ОБАВЕШТЕЊЕ МОРА
ДА САДРЖИ:
1) МЕСТО И АДРЕСУ НА КОЈОЈ СЕ ИМОВИНА НАЛАЗИ;
2) ДЕТАЉАН ОПИС ИМОВИНЕ И ЊЕНЕ ФУНКЦИЈЕ;
3) ПРОЦЕНУ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ;
4) ПОДАТКЕ О КУПЦУ КОЈИ СЕ ПРЕДЛАЖЕ;
5) СВЕ УСЛОВЕ ПРОДАЈЕ КОЈА СЕ ПРЕДЛАЖЕ, УКЉУЧИВШИ И ЦЕНУ И
НАЧИН ПЛАЋАЊА.
Када је имовина која се продаје предмет обезбеђења потраживања једног или
више разлучних поверилаца, разлучни поверилац може у року од десет дана од дана
пријема обавештења о предложеној продаји да предложи повољнији начин уновчења
имовине.
Стечајни дужник и повериоци могу поднети приговор на предложену продају
најкасније у року од десет дана пре предложеног датума продаје или преноса, ако за
њега постоји прописан основ. О приговору одлучује стечајни судија. Приговор не
задржава продају, осим ако стечајни судија не одлучи другачије.
После извршене продаје стечајни управник је дужан да о извршеној продаји,
условима и цени обавести стечајног судију и одбор поверилаца у року од десет дана
ТРИ ДАНА од дана извршене продаје.
Повериоци могу ставити приговор на извршену продају уколико за то постоји
основ. Приговор не утиче на извршену продају, већ представља основ за утврђивање
одговорности стечајног управника ако је штета настала радњом стечајног управника у
поступку продаје. Основ за приговор може бити превара, пристрасно понашање
стечајног управника, непотпуно дато обавештење или било који други разлог из кога
произлази да је стечајни управник водио поступак продаје на штету стечајне масе.
Обична тврдња да је постигнута цена прениска није довољан основ за подношење
приговора.
ПОВЕРИОЦИ МОГУ СТАВИТИ ПРИГОВОР У СЛУЧАЈУ АКО ЈЕ ПРОДАЈА
ИМОВИНЕ ИЗВРШЕНА СУПРОТНО ПРОПИСАНОЈ ПРОЦЕДУРИ. ПРИГОВОР СЕ
ПОДНОСИ СТЕЧАЈНОМ СУДИЈИ И ОДЛАЖЕ ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О
КУПОПРОДАЈИ. СТЕЧАЈНИ СУДИЈА ЈЕ ДУЖАН ДА ОДЛУЧИ О ПРИГОВОРУ У
РОКУ ОД 7 ДАНА.
Средства остварена продајом имовине на којој нису постојала оптерећења улазе у
стечајну масу, а њихова деоба врши се у складу са поступком деобе прописаним овим
законом.
Ако је имовина била предмет обезбеђења потраживања једног или више
разлучних поверилаца из остварене цене првенствено се намирују трошкови продаје
који укључују и награду стечајног управника, а из преосталог износа исплаћују се
разлучни повериоци чије је потраживање било обезбеђено продатом имовином у складу
са њиховим правом приоритета. Намирење разлучних поверилаца мора бити извршено
у року од три дана од дана када је стечајни управник примио средства по основу
продаје имовине. Ако после намирења разлучних поверилаца преостану средства,
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целокупан преостали износ улази у стечајну масу и дели се стечајним повериоцима у
складу са одредбама овог закона које се односе на деобу.
Када купац исплати цену, на купца се преноси право својине на купљеној имовини
без обзира на раније уписе и без терета, као и без икаквих обавеза насталих пре
извршене купопродаје, укључујући и пореске обавезе и обавезе према привредним
субјектима пружаоцима услуга од општег интереса које се односе на купљену имовину.
Стечајни судија ће решењем констатовати да је продаја извршена и наложити по
правноснажности решења одговарајућем регистру упис права својине и брисање терета
насталих пре извршене продаје, односно упис других права стечених продајом.
Драгоцени метали, минерали, хартије од вредности и друге ствари које имају
берзанску односно тржишну цену, продају се по тој цени на одговарајућој берзи или
тржишту. Ако драгоцени метали, минерали, хартије од вредности и друге сличне
ствари које се уобичајено продају на берзи или имају тржишну цену, у време продаје
немају берзанску односно тржишну цену, продају се непосредном погодбом уз
сагласност одбора поверилаца.
ДРАГОЦЕНИ МЕТАЛИ, МИНЕРАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГЕ
СТВАРИ КОЈЕ ИМАЈУ БЕРЗАНСКУ ОДНОСНО ТРЖИШНУ ЦЕНУ, ПРОДАЈУ СЕ
ПО ТОЈ ЦЕНИ НА ОДГОВАРАЈУЋОЈ БЕРЗИ ИЛИ ТРЖИШТУ. АКО ДРАГОЦЕНИ
МЕТАЛИ, МИНЕРАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ СТВАРИ
КОЈЕ СЕ УОБИЧАЈЕНО ПРОДАЈУ НА БЕРЗИ ИЛИ ИМАЈУ ТРЖИШНУ ЦЕНУ, У
ВРЕМЕ ПРОДАЈЕ НЕМАЈУ БЕРЗАНСКУ ОДНОСНО ТРЖИШНУ ЦЕНУ, ОДНОСНО
НЕ МОГУ СЕ ПРОДАТИ НА БЕРЗИ, ПРОДАЈУ СЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ УЗ
ПРЕТХОДНО ЈАВНО ПРИКУЉАЊЕ ПОНУДА УЗ САГЛАСНОСТ ОДБОРА
ПОВЕРИЛАЦА.
У СЛУЧАЈУ ПРОДАЈЕ ИМОВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ
МАЊЕ ОД 100.000 ДИНАРА, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МОЖЕ СПРОВЕСТИ
ПРОДАЈУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ БЕЗ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА И
БЕЗ САГЛАСНОСТИ ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА УЗ ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА, СУДА, КОМОРЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА НАДЗОР НЕ
КАСНИЈЕ ОД 7 ДАНА ОД ДАНА ПРОДАЈЕ. ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ СЕ ОБЈАВЉУЈЕ
НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ КОМОРЕ.
Подела имовине правне заједнице
Члан 134.
Правна заједница, у смислу овог закона, јесте сусвојина, ортаклук и слични
облици правне или имовинске заједнице стечајног дужника са трећим лицем.
Ако је стечајни дужник у правној заједници, развргнуће заједнице спроводи се
сходном применом правила ванпарничног и извршног поступка.
Заједничар има право на одвојено намирење за обавезе настале у правној
заједници.
Ако је привремено или трајно било забрањено развргнуће заједнице из става 1.
овог члана, даном отварања стечајног поступка забрана престаје да важи.
Продаја стечајног дужника као правног лица
Члан 135.
Предмет продаје може бити стечајни дужник као правно лице, уз сагласност
одбора поверилаца и уз претходно обавештавање разлучних поверилаца у складу са
чланом 133. став 2. овог закона. У случају да стечајни управник не усвоји предлог
разлучног повериоца о повољнијем начину уновчења имовине из члана 133. став 5. овог
закона, стечајни судија ће о таквом предлогу одлучити закључком у року од 5 дана,
нарочито узимајући у обзир процену целисходности продаје стечајног дужника као
правног лица из члана 132. став 2. овог закона, као и да ли је процена вредности
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стечајног дужника као правног лица или имовине која је предмет разлучног права
извршена у складу са националним стандардима за управљање стечајном масом и да ли
се таквом продајом постиже очигледно неповољније намирење разлучног повериоца у
односу на одвојену продају те имовине. У случају усвајања предлога разлучног
повериоца стечајни судија закључком може наложити стечајном управнику
предузимање једне или више од следећих мера:
1) одлагање продаје;
2) вршење нове процене целисходности из члана 132. став 2. овог закона или
процене вредности стечајног дужника као правног лица, односно имовине која је
предмет разлучног права;
3) издвајање имовине на којој постоји разлучно право из имовине стечајног
дужника који се продаје као правно лице и њену одвојену продају;
4) друге мере у циљу адекватне заштите интереса разлучног повериоца.
Пре него што изложи продаји стечајног дужника као правно лице, стечајни
управник је дужан да изврши процену његове вредности.
ПРЕ НЕГО ШТО ИЗЛОЖИ ПРОДАЈИ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНО
ЛИЦЕ, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЈЕ ДУЖАН ДА ИЗВРШИ ПРОЦЕНУ ЊЕГОВЕ
ВРЕДНОСТИ КОЈА ОБАВЕЗНО САДРЖИ:
1) ПРОЦЕНУ ИМОВИНЕ КОЈА ЈЕ ПОД ТЕРЕТОМ;
2) ПОСЕБНУ ПРОЦЕНУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, ИНВЕСТИЦИОНИХ
НЕКРЕТНИНА, ОПРЕМЕ И ЗАЛИХА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ
3) ПРОЦЕНУ ПРИНОСНЕ ВРЕДНОСТИ СВАКЕ ПОЈЕДИНАЧНЕ ИМОВИНСКЕ
ЦЕЛИНЕ,
4) НАЦРТ ДЕОБЕ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ПРОДАЈОМ ИЗМЕЂУ
СТЕЧАЈНИХ И РАЗЛУЧНИХ ПОВЕРИЛАЦА И
5) ПРОЦЕНУ ДА ЛИ БИ СЕ ОСТВАРИЛА ВЕЋУ ВРЕДНОСТ АКО НЕКУ
ИМОВИНУ ИЛИ ИМОВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ ПРОДАЈЕ ОДВОЈЕНО ОД ПРОДАЈЕ
СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА.
ИЗ ПРОДАЈЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА, СТЕЧАЈНИ
УПРАВНИК МОЖЕ ИЗУЗЕТИ ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ИМОВИНСКИХ ЦЕЛИНА И
ЊИХ ПРОДАВАТИ ПОСЕБНО, А У ЦИЉУ ПОСТИЗАЊА ШТО ВЕЋЕ ВРЕДНОСТИ
УНОВЧЕНЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ.
Продаја стечајног дужника као правног лица не може се вршити супротно
одредбама закона којим се уређује заштита конкуренције, а орган надлежан за заштиту
конкуренције поступа са нарочитом хитношћу и у скраћеном поступку.
Последице продаје стечајног дужника као правног лица
Члан 136.
После продаје стечајног дужника као правног лица, стечајни поступак се у односу
на стечајног дужника обуставља.
Уговор о продаји стечајног дужника као правног лица мора садржати одредбу да
имовина стечајног дужника која није била предмет процене из члана 135. став 2. овог
закона улази у стечајну масу.
Новац добијен продајом стечајног дужника, као и имовина стечајног дужника из
става 2. овог члана, улази у стечајну масу у односу на коју се стечајни поступак
наставља.
Стечајна маса региструје се у регистру стечајних маса који води орган надлежан
за вођење регистра привредних субјеката и заступа је стечајни управник.
Орган из става 4. овог члана води регистар стечајних маса преко Регистратора
стечајних маса. На услове и поступак именовања Регистратора, као и на његова
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овлашћења и обавезе, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује
регистрација привредних субјеката, осим ако овим законом није другачије одређено.
У случају када је стечајни дужник продат као правно лице, разлучни повериоци
који су имали разлучно право на било ком делу имовине стечајног дужника имају право
приоритета у деоби средстава остварених продајом, према рангу приоритета који су
стекли у складу са законом, а сразмерно процењеном учешћу вредности имовине која је
предмет разлучног права у односу на процењену вредност правног лица.
За потраживања према стечајном дужнику која су настала до обуставе стечајног
поступка ни стечајни дужник ни његов купац не одговарају повериоцима, а правна лица
која су стечајном дужнику пружала услуге од општег интереса не могу обуставити
вршење тих услуга по основу неплаћених рачуна насталих пре отварања стечајног
поступка .
ПОТРАЖИВАЊА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА НАСТАЛА НАКОН ОТВАРАЊА
СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА НЕ МОГУ БИТИ ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ ПРИЛИКОМ
ПРОДАЈЕ ПРАВНОГ ЛИЦА.
У регистру привредних субјеката и другим одговарајућим регистрима региструју
се промене (правне форме, оснивача, чланова и акционара и других података) на основу
уговора о продаји стечајног дужника као правног лица, у складу са законом којим се
уређује регистрација привредних субјеката.
Влада ближе прописује садржину и начин уписа и вођења регистра стечајних
маса, као и врсте и висину накнада за регистрацију и друге услуге које пружа орган
надлежан за вођење тог регистра.
Продаја кварљиве робе
Члан 137.
Стечајни управник ће изложити продаји ствари подложне лаком кварењу, уз
обавештавање стечајног судије о намераваној продаји.
Уколико стечајни судија у року од 24 сата од пријема обавештења не обавести
стечајног управника о доношењу закључка о уновчењу кварљиве робе, стечајни
управник може приступити продаји.
Стечајни управник код ове продаје није дужан да спроведе поступак продаје из
члана 133. овог закона.
2. Деоба
Општа правила
Члан 138.
Стечајну масу за поделу стечајним повериоцима (деобну масу), чине новчана
средства стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка, новчана средства
добијена настављањем започетих послова и новчана средства остварена уновчењем
ствари и права стечајног дужника, као и потраживања стечајног дужника наплаћена у
току стечајног поступка.
Деоба средстава ради намирења стечајних поверилаца врши се пре или после
главне деобе, а према динамици прилива готовинских средстава стечајног дужника.
На основу предлога стечајног управника, а у зависности од прилива готовинских
средстава стечајног дужника, стечајни судија одлучује да ли ће одобрити делимичну
деобу, која се спроводи на начин и под условима спровођења главне деобе.
Нацрт решења за главну деобу
Члан 139.
Пре главне деобе стечајне масе, стечајни управник је дужан да састави нацрт
решења за главну деобу деобне масе (у даљем тексту: нацрт за главну деобу).
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Стечајни управник нацрт решења за главну деобу доставља стечајном судији ради
објављивања на огласној табли суда односно излагања на увид у писарници суда.
Нацрт за главну деобу садржи следеће податке:
1) коначну листу свих потраживања из члана 114. овог закона, укључујући и
потраживања која су утврђена након испитног рочишта у поступку медијације или
парничном поступку;
2) износ сваког потраживања;
3) исплатни ред потраживања;
4) износ стечајне масе који ће се расподелити стечајним повериоцима, као и
проценат намирења стечајних поверилаца;
5) начин расподеле вишка деобне масе ако је очигледно да постоји такав вишак.
Нацрт за главну деобу стечајни управник је дужан да достави одбору поверилаца,
а одбор поверилаца је дужан да обавести стечајне повериоце да је нацрт за главну деобу
објављен на огласној табли суда односно да се налази у писарници у одређеној
просторији и да се у тај нацрт може извршити увид у року од 15 дана од дана
објављивања на огласну таблу суда.
Решење о главној деоби
Члан 140.
Стечајни судија ван рочишта доноси решење о главној деоби по истеку рока од 15
дана од дана доставе нацрта за главну деобу одбору поверилаца, ако није поднета
примедба на нацрт за главну деобу од стране одбора поверилаца односно поверилаца
појединачно.
Примедбе које су изјављене по истеку рока од 15 дана из става 1. овог члана, неће
се узети у разматрање.
Ако одбор поверилаца односно повериоци појединачно поднесу примедбе на
нацрт за главну деобу, стечајни судија ће одржати рочиште и на њему донети решење о
главној деоби.
Решење о главној деоби објављује се на огласној табли суда и доставља се одбору
поверилаца, повериоцу који је изјавио примедбу и стечајном управнику.
Сматра се да је достава свим повериоцима уредно извршена по истеку осам дана
од дана доставе решења одбору поверилаца.
Жалбу против решења о главној деоби могу изјавити стечајни управник и
повериоци чије примедбе на нацрт за главну деобу нису прихваћене, уз навођење
разлога за изјављивање жалбе и подношење доказа о њиховој основаности.
Жалба из става 6. овог члана може се изјавити само због погрешне оцене
основаности примедаба на нацрт за главну деобу.
Изузетно од става 6. овог члана, жалбу против решења о главној деоби могу
изјавити стечајни управник и повериоци и у случају да решење о главној деоби одступа
од објављеног нацрта за главну деобу, као и због повреде раније стеченог права или
погрешног обрачуна, у сваком случају уз навођење разлога за изјављивање жалбе и
подношење доказа о њиховој основаности.
Оспорена потраживања
Члан 141.
У случају да је поверилац чије је потраживање оспорено у законском року поднео
тужбу, односно предлог за наставак раније покренуте парнице, износ који би поверилац
добио да његово потраживање није оспорено издваја се у сразмери одређеној решењем
о главној деоби до правноснажног окончања парнице.
Потраживања везана за услов
Члан 142.
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Ако је стечајном повериоцу утврђено потраживање са раскидним условом, оно ће
се узети у обзир ако стечајни поверилац положи обезбеђење да ће оно што је примио
вратити ако се испуни раскидни услов.
Ако је стечајном повериоцу утврђено потраживање са одложним условом,
исплатиће му се сразмерни део потраживања ако одложни услов наступи до рочишта за
главну деобу.
Главна деоба
Члан 143.
Деоби стечајне масе односно намирењу стечајних поверилаца приступа се по
правноснажности решења о главној деоби.
Деоби стечајне масе приступа се и у случају делимичне правноснажности решења
о главној деоби, у делу у коме је то решење постало правноснажно.
Деоби се, на предлог стечајног управника, може приступити и пре
правноснажности решења, уз претходну резервацију средстава потребних за остварење
права подносиоца жалбе.
О предлогу из става 2. овог члана одлучује стечајни судија закључком.
Завршна деоба
Члан 144.
Завршној деоби стечајне масе приступа се после завршетка уновчења целокупне
стечајне масе односно претежног дела стечајне масе, ако главном деобом није
обухваћена целокупна деобна маса.
Завршна деоба се спроводи на начин и под условима спровођења главне деобе.
Завршно рочиште
Члан 145.
Стечајни судија решењем одређује завршно рочиште на ком се:
1) расправља о завршном рачуну стечајног управника;
2) расправља о коначним захтевима за исплату награде стечајног управника;
3) подносе примедбе на завршни рачун или на поднете захтеве за исплату накнада
и награда;
4) одлучује о нерасподељеним деловима стечајне масе;
5) одлучује о другим питањима од значаја за банкротство стечајног дужника.
Решење о завршном рочишту објављује се на огласној табли суда, као и у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
Рок за одржавање завршног рочишта не може бити краћи од осам дана односно
дужи од 30 дана од дана објављивања позива за његово одржавање.
Полагање задржаних износа
Члан 146.
Стечајни управник ће, уз сагласност стечајног судије, а за рачун заинтересованих
лица, положити код суда или на посебан наменски рачун износе који су на име
оспорених потраживања издвојени приликом завршне деобе стечајне масе.
Поступање са вишком деобне масе
Члан 147.
У случају да се у поступку деобе, пре завршне деобе или у завршној деоби, могу у
пуном износу намирити потраживања стечајних поверилаца, стечајни управник је
дужан да преостали вишак деобне масе расподели имаоцима удела или акција у
привредном друштву, у складу са правилима поступка ликвидације.
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Вишак деобне масе у делу који је сразмеран учешћу друштвеног капитала у
укупном капиталу стечајног дужника уплаћује се на рачун буџета Републике Србије и
распоређује се у складу са законом којим се уређује приватизација.
На образложени предлог стечајног управника стечајни судија може донети
решење о расподели средстава из ст. 1. и 2. овог члана и пре исплате стечајних
поверилаца ако се несумњиво утврди да се из расположивих новчаних средстава
(постојеће деобне масе) сви стечајни повериоци могу намирити у целости, са
припадајућим каматама у складу са овим законом.
3. Закључење стечајног поступка
Решење о закључењу стечајног поступка
Члан 148.
Стечајни судија доноси решење о закључењу стечајног поступка на завршном
рочишту.
Ако је уновчена сва имовина стечајног дужника, а постоје парнице које су у току,
стечајни судија на предлог стечајног управника може донети решење о закључењу
стечајног поступка.
У случају из става 2. овог члана стечајни управник се именује за заступника
стечајне масе стечајног дужника коју чине средства издвојена по основу оспорених
потраживања и средства која се остваре окончањем парница у корист стечајног
дужника.
Стечајна маса региструје се у регистру стечајних маса и заступа је стечајни
управник.
У случају да се парница оконча у корист повериоца оспореног потраживања,
стечајни управник ће по правноснажности судске одлуке извршити исплату оспореног
потраживања повериоцу у складу са решењем о главној деоби.
У случају да се парница оконча у корист стечајне масе, стечајни управник ће
поступати у складу са одредбама овог закона којима се уређује спровођење накнадне
деобе.
Решење из става 1. овог члана објављује се на огласној табли суда и у „Службеном
гласнику Републике Србије”, а по правноснажности се доставља регистру привредних
субјеката или другом одговарајућем регистру ради брисања стечајног дужника из тог
регистра.
Спровођење накнадне деобе
Члан 149.
Ако се након закључења стечајног поступка пронађе имовина која улази у
стечајну масу, стечајни судија на предлог стечајног управника или другог
заинтересованог лица спроводи поступак накнадне деобе уновчењем и расподелом
средстава остварених продајом те имовине.
У случају накнадно пронађене имовине стечајног дужника, продаја и деоба
имовине врши се у складу са овим законом, осим у делу који се односи на права и
обавезе поверилачких органа. Сагласност на продају накнадно пронађене имовине даје
стечајни судија.
Против решења о спровођењу поступка накнадне деобе није дозвољена жалба.
Решење о спровођењу накнадне деобе доставља се стечајном управнику који
накнадно пронађену имовину уновчава и дели на основу решења о главној деоби.
О уновчењу и деоби накнадно пронађене имовине стечајни управник доставља
допунски завршни рачун стечајном суду.
Стечајни управник има право на награду за рад у случају продаје накнадно
пронађене имовине и намирења поверилаца из остварених средстава. Награда се
обрачунава у складу са основама и мерилима из члана 34. став 2. овог закона.
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ЧЛАН 150.
ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА СПРОВОДИ ПОСТУПАК ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ У
ОБАВЕЗИ ЈЕ ДА ЈЕДНОМ МЕСЕЧНО И ТО ПОСЛЕДЊЕГ ДАНА У МЕСЕЦУ СА
ПРЕСЕКОМ СТАЊА НА ТАЈ ДАН, СВИМ СУДОВИМА НАДЛЕЖНИМ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА, ДОСТАВИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРАВНИМ
ЛИЦИМА СА ЊИХОВЕ ТЕРИТОРИЈЕ КОЈА СУ ОБУСТАВИЛА СВА ПЛАЋАЊА У
НЕПРЕКИДНОМ ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ГОДИНУ ДАНА.
ОБАВЕЗА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НЕ ОДНОСИ СЕ НА ПРАВНА ЛИЦА
КОЈА СУ У ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА
КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ПОСТУПАК ПРИВАТИЗАЦИЈЕ.
ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА
СПРОВОДИ ПОСТУПАК ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ОБЈАВЉУЈЕ У ЈЕДНОМ
ВИСОКОТИРАЖНОМ ДНЕВНОМ ЛИСТУ КОЈИ СЕ ДИСТРИБУИРА НА ЦЕЛОЈ
ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И НА СВОЈОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИ.
ПО ПРИЈЕМУ ОБАВЕШТЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, СТЕЧАЈНИ
СУДИЈА ЋЕ ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВИТИ ПРАВНОМ
ЛИЦУ КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВИЛО СВА ПЛАЋАЊА И ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ
ДОНЕТИ РЕШЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕТХОДНОГ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА У
КОМЕ СЕ УТВРЂУЈЕ И ПОСТОЈАЊЕ ПРАВНОГ ИНТЕРЕСА ПОВЕРИЛАЦА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА.
ЧЛАН 151.
СТЕЧАЈНИ СУДИЈА ЋЕ РЕШЕЊЕМ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕТХОДНОГ
ПОСТУПКА ОДРЕДИТИ ВИСИНУ ПРЕДУЈМА ИЗ ЧЛАНА 59. СТАВ 1. ОВОГ
ЗАКОНА И РОК ОД 60 ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА РЕШЕЊА У КОМЕ
ПОВЕРИОЦИ ИЛИ СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК МОГУ ТРАЖИТИ СПРОВОЂЕЊЕ
СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ПОЛОЖИТИ ПРЕДУЈАМ.
РЕШЕЊЕ ИЗ ЧЛАНА 150. СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА ДОСТАВЉА СЕ
СТЕЧАЈНОМ ДУЖНИКУ, ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗА НАДЗОР И ОБЈАВЉУЈЕ СЕ НА
ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ СУДА. ПРОТИВ ОВОГ РЕШЕЊА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА ЖАЛБА.
ЧЛАН 152.
АКО У РОКУ ИЗ ЧЛАНА 151. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА НЕ БУДЕ УПЛАЋЕН
ПРЕДУЈАМ, СТЕЧАЈНИ СУДИЈА ОСТАВЉА ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗА НАДЗОР
ДОДАТНИ РОК ОД 15 ДАНА ЗА УПЛАТУ ПРЕДУЈМА.
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА НАДЗОР МОЖЕ ДА УПЛАТИ ПРЕДУЈАМ У НАКНАДНО
ОСТАВЉЕНОМ РОКУ, С ТИМ ШТО СЕ УПЛАЋЕНА СРЕДСТВА ПРИОРИТЕТНО
РЕГРЕСИРАЈУ КАО ТРОШАК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ. АКО СТЕЧАЈНА МАСА НИЈЕ
ДОВОЉНА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕДУЈМА СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК СЕ
ЗАКЉУЧУЈЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 13. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА. УКОЛИКО
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА НАДЗОР НЕ УПЛАТИ ПРЕДУЈАМ, СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК
СЕ ОБУСТАВЉА.
НАКОН УПЛАТЕ ПРЕДУЈМА, СТЕЧАЈНИ СУДИЈА ЗАКАЗУЈЕ РОЧИШТЕ
РАДИ РАСПРАВЉАЊА О ПОСТОЈАЊУ СТЕЧАЈНОГ РАЗЛОГА ЗА ОТВАРАЊЕ
СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА.
АКО ЈЕ ИМОВИНА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ВЕЋА ОД ПРЕДУЈМА
ТРОШКОВА, НА ДАЉИ ТОК ПОСТУПКА ПРИМЕЊУЈУ СЕ ОДРЕДБЕ ОВОГ
ЗАКОНА О ОТВАРАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА.
XI. РЕОРГАНИЗАЦИЈА
Спровођење реорганизације
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Члан 155.
Реорганизација се спроводи ако се тиме обезбеђује повољније намирење
поверилаца у односу на банкротство, а посебно ако постоје економско оправдани
услови за наставак дужниковог пословања.
Реорганизација се спроводи према плану реорганизације који се сачињава у
писаној форми.
План реорганизације може се поднети истовремено са предлогом за покретање
стечајног поступка или након отварања стечајног поступка у складу са овим законом.
Ако се план реорганизације подноси истовремено са предлогом за покретање
стечајног поступка његов назив се мења у унапред припремљен план реорганизације, а
садржина и поступак који се на њега примењује одређују се у складу са одредбама овог
закона којима се то питање уређује.
Садржина плана реорганизације и унапред припремљеног
плана реорганизације
Члан 156.
План реорганизације садржи:
1) кратак увод у којем су уопштено објашњени делатност коју стечајни дужник
обавља и околности које су довеле до финансијских тешкоћа;
2) попис мера и средстава за реализацију плана, као и детаљан опис мера које је
потребно предузети и начин на који ће се реорганизација спровести;
3) детаљну листу поверилаца са поделом на класе поверилаца и критеријуме на
основу којих су класе формиране;
4) висину новчаних износа или имовину која ће служити за потпуно или
делимично намирење према класи поверилаца, укључујући и обезбеђене и
необезбеђене повериоце, као и средства резервисана за повериоце оспорених
потраживања, поступак за измирење потраживања и временску динамику плаћања;
5) опис поступка продаје имовине, уз навођење имовине која ће се продавати са
заложним правом или без њега и намену прихода од такве продаје;
6) рокове за извршење плана реорганизације и рокове за реализацију главних
елемената плана реорганизације, ако их је могуће одредити;
7) јасно назначење да се усвајањем плана реорганизације сва права и обавезе
поверилаца из плана дефинишу искључиво у складу са одредбама усвојеног плана,
укључујући и ситуацију у којој план није у потпуности извршен, односно у којој се
извршење плана обуставља;
8) списак чланова органа управљања и износ њихових накнада;
9) списак стручњака који ће бити ангажовани и износ накнада за њихов рад;
10) име независног стручног лица које ће пратити спровођење плана у интересу
свих поверилаца обухваћених планом и начин на који ће то лице обавештавати
повериоце о спровођењу плана реорганизације, као и износ и динамику исплате награде
за његов рад;
11) годишње финансијске извештаје за претходне три године са мишљењем
ревизора ако су били предмет ревизије;
12) финансијске пројекције, укључујући пројектовани биланс успеха, биланс
стања и извештај о новчаним токовима за период извршења плана реорганизације;
13) процену новчаног износа који би се добио уновчењем имовине спровођењем
банкротства;
14) датум почетка примене плана реорганизације;
15) рок спровођења плана који не може бити дужи од пет година;
16) предлог за именовање стечајног управника и чланова одбора поверилаца ако је
планом предвиђено њихово ангажовање.
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Рок из става 1. тачка 15) овог члана не односи се на мере за реализацију плана
реорганизације које се односе на предвиђање отплате потраживања у ратама, измене
рокова доспелости, каматних стопа или других услова зајма, кредита или другог
потраживања или инструмента обезбеђења, период отплате кредита или зајма узетог у
току стечајног поступка или у складу са планом реорганизације, као ни на рокове
доспелости дужничких хартија од вредности.
Унапред припремљен план реорганизације поред елемената из става 1. овог члана
садржи и:
1) одредбу којом се одређује да ће потраживање повериоца које није обухваћено
одредбама плана о намирењу поверилаца бити намирено на исти начин и под истим
условима као потраживања других поверилаца његове класе;
2) потписану изјаву већинских поверилаца по вредности потраживања сваке
планом предвиђене класе да су сагласни са садржином плана и спремни да гласају за
његово усвајање;
3) изјаву стечајног дужника о веродостојности података и информација наведених
у плану;
4) податке о поступку припреме плана реорганизације, укључујући и податке о
послатим обавештењима, доступности информација повериоцима и току преговора;
5) ванредни извештај ревизора са стањем пословних књига утврђеним најкасније
60 дана пре дана подношења унапред припремљеног плана реорганизације суду, са
прегледом свих потраживања и процентуалним учешћем сваког повериоца у
одговарајућој класи плана;
6) изјаву ревизора или лиценцираног стечајног управника да је унапред
припремљен план реорганизације изводљив;
7) кратак извештај о очекиваним битним догађајима у пословању након дана
сачињавања плана и преглед обавеза чије се доспеће очекује у наредних 90 дана, као и
начина намирења тих обавеза.
Мере за реализацију плана реорганизације
Члан 157.
Мере за реализацију плана реорганизације су:
1) предвиђање отплате у ратама, измена рокова доспелости, каматних стопа или
других услова зајма, кредита или другог потраживања или инструмента обезбеђења;
2) намирење потраживања;
3) уновчење имовине са теретом или без њега или пренос такве имовине на име
намирења потраживања;
4) затварање погона или промена делатности;
5) раскид или измена уговора;
6) отпуст дуга;
7) извршење, измена или одрицање од заложног права;
8) давање у залог оптерећене или неоптерећене имовине;
9) претварање потраживања у капитал;
10) закључивање уговора о кредиту, односно зајму;
11) оспоравање и побијање потраживања која нису правно ваљана;
12) отпуштање запослених или ангажовање других лица;
13) уступање неоптерећене имовине на име намирења потраживања;
14) измене и допуне општих аката стечајног дужника и других докумената о
оснивању или управљању;
15) статусне промене;
16) промене правне форме;
17) пренос дела или целокупне имовине на једног или више постојећих или
новооснованих субјеката;
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18) поништавање издатих или издавање нових хартија од вредности од стране
стечајног дужника или било ког новоформираног субјекта;
19) друге мере од значаја за реализацију плана реорганизације.
У случају да је планом реорганизације предвиђена мера претварања потраживања
у капитал стечајног дужника, стечајни судија може, по службеној дужности или на
предлог стечајног управника, ангажовати независно стручно лице да изврши процену
капитала стечајног дужника, о трошку подносиоца плана.
ПРАВА ЗАЛОЖНИХ ПОВЕРИЛАЦА КОЈИ НИСУ РАЗЛУЧНИ ПОВЕРИОЦИ
НЕ МОГУ СЕ МЕЊАТИ ИЛИ УМАЊИТИ ПЛАНОМ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ БЕЗ
ЊИХОВЕ ИЗРИЧИТЕ САГЛАСНОСТИ. ЗАЛОЖНИ ПОВЕРИОЦИ НЕ МОГУ
ГЛАСАТИ О ПЛАНУ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ.
Спровођење мера предвиђених планом реорганизације не може се вршити
супротно одредбама закона којима се уређује заштита конкуренције, а орган надлежан
за заштиту конкуренције поступа са нарочитом хитношћу и у скраћеном поступку.
Подносилац плана реорганизације дужан је да план реорганизације поднесе органу
надлежном за заштиту конкуренције истовремено са подношењем плана стечајном суду
у складу са законом којим се уређује заштита конкуренције. Рочиште за разматрање
предлога плана реорганизације и гласање од стране поверилаца не може бити одржано
пре доношења одлуке органа надлежног за заштиту конкуренције, односно пре истека
рока прописаног законом којим се уређује заштита конкуренције.
ПОДНОСИЛАЦ ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ДУЖАН ЈЕ ДА ПРЕДЛОГ ПЛАНА
ПОДНЕСЕ И ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗА НАДЗОР, КОЈА ЈЕ ДУЖНА ДА У РОКУ ОД 15
ДАНА ДОСТАВИ ПОДНОСИОЦУ ПЛАНА И СУДУ МИШЉЕЊЕ ДА ЛИ СЕ
ПРЕДЛОЖЕНИ ПЛАН ЗАСНИВА НА ФЕР ТРЖИШНИМ ПРИНЦИПИМА.
Обавеза плаћања накнаде у складу са законом којим се уређује заштита
конкуренције настаје усвајањем плана реорганизације.
Спровођење мера предвиђених планом реорганизације, а нарочито измене у
структури капитала стечајног дужника и отуђење или друго располагање непокретном
имовином која је евидентирана као друштвена својина, не може се вршити супротно
одредбама закона којима се уређује заштита друштвеног капитала у предузећима која
послују већинским друштвеним капиталом, односно којима се уређује заштита имовине
која је евидентирана као друштвена својина у задругама. Подносилац плана
реорганизације дужан је да план реорганизације, поднесе организацији из члана 19.
став 2. овог закона истовремено са подношењем тог плана стечајном суду, а та
организација у поступку давања претходне сагласности на план реорганизације поступа
са нарочитом хитношћу и дужна је да донесе акт о давању претходне сагласности у
року од 15 дана од дана достављања плана реорганизације. Рочиште за разматрање
предлога плана реорганизације и гласање од стране поверилаца не може бити одржано
пре доношења акта о давању претходне сагласности организације из члана 19. став 2.
овог закона. ПОДНОСИЛАЦ ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ДУЖАН ЈЕ ДА ПЛАН
РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОДНЕСЕ ОРГАНУ НАДЛЕЖНОМ ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ ради прибављања мишљења да ли су предвиђене мере у супротности
са Законом о заштити конкуренције У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОДНОСИ НА ВЕЛИКО ПРАВНО ЛИЦЕ У СМИСЛУ ПРОПИСА О
РАЧУНОВОДСТВУ И ТО ИСТОВРЕМЕНО СА ПОДНОШЕЊЕМ ПЛАНА
СТЕЧАЈНОМ СУДУ. РОЧИШТЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА
РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ И ГЛАСАЊЕ ОД СТРАНЕ ПОВЕРИЛАЦА НЕ МОЖЕ БИТИ
ОДРЖАНО ПРЕ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕ ИСТЕКА РОКА ПРОПИСАНОГ ЗАКОНОМ
ЗАШТИТИ КОНКУРЕНЦИЈЕ.
Подношење унапред припремљеног плана реорганизације
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Члан 158.
Ако стечајни дужник истовремено са подношењем предлога за покретање
стечајног поступка поднесе унапред припремљен план реорганизације у предлогу се
мора јасно назначити да се предлаже покретање стечајног поступка реорганизацијом, у
складу са унапред припремљеним планом реорганизације.
Стечајни дужник је дужан да уз предлог из става 1. овог члана поднесе доказ о
постојању неког од стечајних разлога из члана 11. овог закона.
Стечајни судија ће по службеној дужности или по примедби заинтересованог лица
одбацити предлог за покретање стечајног поступка и предлог унапред припремљеног
плана реорганизације, ако:
1) план није у складу са законом;
2) планом нису обухваћени повериоци који би, да су обухваћени планом, могли да
својим гласањем утичу на одлуку о усвајању плана;
3) је план непотпун или неуредан, а нарочито ако нису поштоване одредбе овог
закона о овлашћеним подносиоцима, садржини и року за подношење плана
реорганизације, а недостаци се не могу отклонити или нису отклоњени у року који је
одредио стечајни судија;
4) утврди да не постоји стечајни разлог из члана 11. овог закона.
У случају да унапред припремљен план реорганизације садржи отклоњиве
недостатке или техничке грешке, стечајни судија може закључком наложити стечајном
дужнику да у року од осам дана изврши потребне исправке.
Уколико стечајни дужник у остављеном року не поступи по налогу суда, стечајни
судија ће одбацити предлог за покретање стечајног поступка у складу са унапред
припремљеним планом реорганизације.
Претходни поступак за утврђивање испуњености услова за покретање стечајног
поступка у складу са унапред припремљеним планом реорганизације
Члан 159.
Стечајни судија у року од три дана од дана подношења уредног предлога из члана
158. овог закона, доноси решење о покретању претходног поступка за испитивање
испуњености услова за отварање поступка стечаја у складу са унапред припремљеним
планом реорганизације којим заказује рочиште за одлучивање о предлогу и гласање о
плану на које позива све познате повериоце. Рочиште се одржава у року предвиђеном
за окончање претходног поступка.
Оглас о покретању претходног поступка за испитивање испуњености услова за
отварање поступка стечаја у складу са унапред припремљеним планом реорганизације,
израђује стечајни судија одмах по доношењу решења из става 1. овог члана.
Оглас из става 2. овог члана објављује се на огласној табли суда и у „Службеном
гласнику Републике Србије”, као и у најмање три високотиражна дневна листа који се
дистрибуирају на целој територији Републике Србије.
Трошкове објављивања огласа као и друге трошкове претходног поступка из става
1. овог члана дужан је да предујми предлагач у износу који одреди суд, а у року од три
дана од дана добијања судског налога.
У случају да предлагач не уплати предујам у року из става 3. овог члана, стечајни
судија обуставиће претходни поступак и предлог одбацити.
Оглас из става 2. овог члана, уз податке из решења о покретању претходног
поступка, мора да садржи и:
1) обавештење повериоцима о томе где и када могу извршити увид у предлог
унапред припремљеног плана реорганизације;
2) позив заинтересованим лицима да све примедбе на предлог унапред
припремљеног плана реорганизације којима оспоравају садржину унапред
припремљеног плана реорганизације, а нарочито основ или висину планом обухваћених
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потраживања, доставе стечајном дужнику и надлежном суду у року који није краћи од
15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Предлагач плана је у обавези да одговор на примедбе достави надлежном суду у року
од осам дана од дана пријема примедбе у суду.
Стечајни судија може наложити подносиоцу предлога да оглас из става 2. овог
члана објави и у другим домаћим и међународним средствима информисања.
Претходни поступак из става 1. овог члана траје најмање 30, а највише 45 дана.
Стечајни судија може закључком продужити овај рок за највише 15 дана, уколико то
захтевају разлози сложености пословања и дужничко поверилачких односа у вези са
стечајним дужником или поступање по примедбама из става 5. тачка 2) овог члана или
поступање стечајног дужника по налогу суда.
Током претходног посту пка из става 1. овог члана, стечајни судија може, на
захтев заинтересованог лица или по службеној дужности, именовати привременог
стечајног управника или ангажовати друга стручна лица у циљу утврђивања тачности
података из унапред припремљеног плана. Привремени стечајни управник обавља
послове одређене решењем о његовом именовању.
Трошкове ангажовања управника и стручног лица сноси подносилац предлога.
На предлог подносиоца плана стечајни судија у року од пет дана од дана
подношења предлога може одредити забрану извршења на обезбеђеној и необезбеђеној
имовини стечајног дужника, као и друге мере обезбеђења из члана 62 овог закона.
Против решења из ст. 8. и 9. овог члана није дозвољена жалба.
Током претходног поступка из става 1. овог члана стечајни судија може заказати
рочиште за решавање о захтеву за одређивање мере забране извршења и намирења, за
ангажовање привременог стечајног управника, односно за разматрање других питања у
вези са унапред припремљеним планом реорганизације.
У случају да нису испуњени услови за отварање стечајног поступка у складу са
унапред припремљеним планом реорганизације прописани овим законом стечајни
судија одбацује предлог за покретање поступка, а најкасније пет дана пре одржавања
рочишта за гласање о унапред припремљеном плану реорганизације.
Рочиште за одлучивање о предлогу за покретање поступка у складу са унапред
припремљеним планом реорганизације
Члан 160.
За потребе гласања о унапред припремљеном плану реорганизације сматра се да
су све обавезе стечајног дужника настале пре подношења унапред припремљеног плана
реорганизације доспеле на дан одржавања рочишта о гласању за план.
Стечајни судија, поступајући по захтеву заинтересованог лица, може извршити
процену висине потраживања за потребе гласања о унапред припремљеном плану
реорганизације.
Ако се унапред припремљени план реорганизације на рочишту усвоји, стечајни
судија ће решењем истовремено отворити стечајни поступак, потврдити усвајање
унапред припремљеног плана реорганизације и обуставити стечајни поступак.
Ако се на рочишту не усвоји унапред припремљен план реорганизације стечајни
судија решењем одбија предлог за покретање стечајног поступка у складу са унапред
припремљеним планом реорганизације.
Ако је подносилац плана издејствовао меру забране извршења из члана 159. став
8. овог закона довођењем стечајног судије у заблуду тако што је приказао нетачне
податке о својим дуговањима, односно пропустио да наведе податке од значаја за
одлуку суда, подносилац предлога је у обавези да накнади штету која је повериоцима
проузрокована таквом забраном.
Одредбе овог закона којима се уређују реорганизација и план реорганизације,
осим одредаба чл. 161. до 164. овог закона, примењују се и на поступак стечаја
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покренут у складу са унапред припремљеним планом реорганизације, осим ако је овим
законом другачије прописано.
Трошкове сачињавања и подношења унапред припремљеног плана реорганизације
сноси предлагач плана реорганизације.
Обавезе настале од дана подношења унапред припремљеног плана реорганизације
до дана одржавања рочишта за одлучивање о предлогу, у случају усвајања плана,
сматрају се трошком стечајног поступка, ако планом реорганизације није другачије
предвиђено.
Министар ближе прописује начин спровођења реорганизације по унапред
припремљеном плану реорганизације и садржину плана.
Подносилац плана и трошкови подношења плана реорганизације
Члан 161.
План реорганизације, могу поднети стечајни дужник, стечајни управник, разлучни
повериоци који имају најмање 30% обезбеђених потраживања у односу на укупна
потраживања према стечајном дужнику, стечајни повериоци који имају најмање 30%
необезбеђених потраживања у односу на укупна потраживања према стечајном
дужнику, као и лица која су власници најмање 30% капитала стечајног дужника.
Трошкове сачињавања и подношења плана реорганизације сноси предлагач плана
реорганизације. Трошкови у вези са сачињавањем и подношењем плана реорганизације,
који предложе стечајни управник или стечајни дужник, представљају трошак стечајног
поступка.
Рок за подношење плана
Члан 162.
План реорганизације подноси се стечајном судији најкасније 90 дана од дана
отварања стечајног поступка, ако овим законом није друкчије одређено.
Ако је у року из става 1. овог члана поднет образложени предлог за продужење
тог рока, стечајни судија може рок из става 1. овог члана да продужи највише за 60
дана.
Ако у року за подношење плана реорганизације овлашћени предлагач затражи
додатни рок за измену поднетог плана реорганизације, стечајни судија може, уз
сагласност одбора поверилаца, да одобри додатни рок од највише 60 дана.
Одбацивање предлога плана реорганизације
Члан 163.
Стечајни судија може по службеној дужности, НА ПРЕДЛОГ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЗА НАДЗОР или на предлог заинтересованог лица наложити стечајном управнику или
другим стручним лицима које је ангажовао да утврде тачност података из предлога
плана реорганизације. Трошкове настале по том основу сноси подносилац предлога
плана реорганизације.
Стечајни судија ће по службеној дужности или на предлог заинтересованог лица
одбацити предлог плана реорганизације ако:
1) нису поштоване одредбе овог закона о овлашћеним подносиоцима, садржини и
року за подношење плана реорганизације, а недостаци се не могу отклонити или нису
отклоњени у примереном року који је одредио стечајни судија;
1а) АКО СЕ ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ НЕ ЗАСНИВА НА ФЕР ТРЖИШНИМ
ПРИНЦИПИМА;
1б) АКО ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ НИЈЕ ЕКОНОМСКИ ИЗВОДЉИВ.
2) ако план није у складу са другим прописом.
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ПОСТОЈИ ОБОРИВА ПРЕТПОСТАВКА ДА ПЛАН НИЈЕ ЕКОНОМСКИ
ИЗВОДЉИВ УКОЛИКО СУ ОБАВЕЗЕ ВЕЋЕ ОД 70% ФЕР ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ.
Против решења којим се одбацује план реорганизације жалбу може изјавити само
подносилац плана.
Расправа о плану реорганизације
Члан 164.
Стечајни судија одржава рочиште за разматрање предлога плана реорганизације и
гласање од стране поверилаца у року од 20 дана од дана подношења предлога плана
реорганизације, осим у случају из члана 157. став 3. овог закона када се рочиште
одржава у року од 20 дана од дана пријема одлуке органа надлежног за заштиту
конкуренције у суду.
Суд или предлагач плана, на начин који одобри суд, доставља обавештење о
заказивању рочишта стечајном дужнику, стечајном управнику, свим повериоцима
обухваћеним планом, оснивачима, односно члановима или акционарима стечајног
дужника, као и свим другим заинтересованим лицима најкасније 15 дана пре дана
одржавања рочишта.
Уз обавештење из става 2. овог члана доставља се и план реорганизације, или се
тим лицима на други начин омогућава доступност плану реорганизације најкасније 15
дана пре дана одржавања рочишта.
План реорганизације и свака измена првобитно предложеног плана суд без
одлагања доставља регистру привредних субјеката, односно другом одговарајућем
регистру ради објављивања на интернет страни тог регистра најкасније наредног дана
од дана пријема.
Суд оглашава обавештење о рочишту за разматрање плана реорганизације и
гласању од стране поверилаца, односно решење из члана 159. овог закона, у
„Службеном гласнику Републике Србије” и у два високотиражна листа који се
дистрибуирају на целој територији Републике Србије. У обавештењу се наводи име
стечајног дужника, име лица које предлаже план, дан и место одржавања рочишта и
поступак гласања, као и начин на који се сва лица могу упознати са садржином плана.
Гласање и усвајање
Члан 165.
Право гласа имају сви повериоци сразмерно висини њихових потраживања. У
случају када је потраживање оспорено или неиспитано стечајни судија ће извршити
процену висине потраживања у сврху гласања.
Када се гласање обавља писменим путем, суду се морају поднети гласачки
листићи са овереним потписом овлашћеног лица.
Гласање се врши у оквиру класа поверилаца. Потраживања поверилаца деле се на
класе по исплатним редовима и на класу разлучних поверилаца.
ЗА СВРХУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ГЛАСА РАЗЛУЧНИХ ПОВЕРИЛАЦА
ВРШИ СЕ ПРОЦЕНА ВЕРОВАТНОЋЕ НАМИРЕЊА ЊИХОВОГ ПОТРАЖИВАЊА
ИЗ ОПТЕРЕЋЕНЕ ИМОВИНЕ. ЗА ИЗНОС ПОТРАЖИВАЊА КОЈИ РАЗЛУЧНИ
ПОВЕРИОЦИ НЕ МОГУ ОСТВАРИТИ ИЗ ОПТЕРЕЋЕНЕ ИМОВИНЕ, ОСТВАРУЈУ
ПРАВО ГЛАСА У ОКВИРУ КЛАСЕ СТЕЧАЈНИХ ПОВЕРИЛАЦА ПРЕМА
ИСПЛАТНОМ РЕДУ У КОЈИ ЈЕ РАЗВРСТАНО ЊИХОВО ПОТРАЖИВАЊЕ.
Стечајни судија може наложити или одобрити формирање једне или више
додатних класа у следећим случајевима:
1) ако су стварне и суштинске карактеристике потраживања такве да је оправдано
формирање посебне класе;
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2) ако су сва потраживања у оквиру предложене посебне класе у значајној мери
слична, изузимајући класе формиране из административних разлога у складу са ставом
6. овог члана.
Суд може наложити формирање посебне класе поверилаца ако на основу
достављених доказа утврди да су повериоци који имају више од 30% потраживања у
оквиру једне од класа:
1) лица повезана са лицем које је контролни члан или акционар или поседује
значајно учешће у капиталу стечајног дужника, у смислу закона којим се уређују
привредна друштва;
2) правна лица у којима су лица из тачке 1) овог става директно или индиректно
контролни чланови или акционари, односно поседују значајно учешће у капиталу, у
смислу закона којим се уређују привредна друштва;
3) лица која са лицима из тач. 1) и 2) овог става делују заједно у смислу закона
којим се уређују привредна друштва;
Лица из става 5. овог члана чине посебну класу поверилаца и не гласају о плану
реорганизације.
Посебна административна класа потраживања може бити формирана из
административних разлога ако постоји више од 200 потраживања чији износи
појединачно не прелазе 20.000 динара, под условом да суд одобри формирање такве
класе. Потраживања из административне класе могу бити измирена по убрзаној
процедури ако је потребно умањити административно оптерећење које је својствено
великом броју малих потраживања и ако је очигледно да ће бити довољно
расположивих средстава за исплату потраживања из класа које су формиране у оквиру
првог и другог исплатног реда.
Пре почетка гласања, суд обавештава све присутне на рочишту о резултатима
гласања писменим путем (гласање у одсуству).
План реорганизације се сматра усвојеним у једној класи поверилаца ако су за план
реорганизације гласали повериоци који имају обичну већину потраживања од укупних
потраживања поверилаца у тој класи.
Класа поверилаца чија потраживања према плану реорганизације треба да буду у
потпуности измирена пре почетка примене плана реорганизације не гласа за план
реорганизације, односно сматра се да је план реорганизације у тој класи усвојен. Даном
почетка примене плана реорганизације сматра се дан који је одређен планом
реорганизације, с тим да почетак примене тог плана не може наступити пре истека
најмање три односно највише 15 дана после дана доношења решења којим се потврђује
усвајање плана реорганизације.
План реорганизације се сматра усвојеним ако га на прописани начин прихвате све
класе и ако је у складу са одредбама овог закона.
Ако се поднесе више од једног плана реорганизације о њима се гласа по редоследу
подношења, а усвојеним се сматра план реорганизације који је први изгласан.
Ако план реорганизације, осим плана из члана 158. овог закона, не добије
потребан број гласова, стечајни судија може одобрити предлагачу плана реорганизације
да најдуже у даљем року од 30 дана поднесе измењени план реорганизације и заказати
рочиште у складу са овим законом. Ако се не усвоји ни тако измењени план
реорганизације, над стечајним дужником се спроводи банкротство.
Решење о потврђивању усвајања плана реорганизације
Члан 166.
На рочишту за разматрање предлога плана реорганизације, стечајни судија доноси
решење којим потврђује усвајање плана реорганизације или констатује да план није
усвојен.
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СТЕЧАЈНИ СУДИЈА РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОДЛУЧУЈЕ О
СВАКОЈ ПРИМЕДБИ НА ЗАКОНИТОСТ ПЛАНА.
По правноснажности решења о потврђивању усвајања плана реорганизације
стечајни поступак се обуставља.
Решење из става 1. овог члана објављује се на огласној табли суда и доставља
стечајним и разлучним повериоцима, стечајном дужнику и подносиоцу плана, ако то
није стечајни дужник.
Против решења из става 1. овог члана жалбу могу изјавити стечајни дужник,
стечајни управник, стечајни повериоци и разлучни повериоци.
По правноснажности решења из става 1. овог члана усвојени план реорганизације
стечајни судија доставља регистру привредних субјеката, односно другом
одговарајућем регистру, ради објављивања на интернет страни тог регистра или на
други одговарајући начин уколико такав регистар нема своју интернет страну. Регистар
је дужан да обезбеди да усвојени план реорганизације остане трајно доступан свим
трећим лицима.
Правне последице потврђивања плана
Члан 167.
По доношењу решења о потврђивању усвајања плана реорганизације, сва
потраживања и права поверилаца и других лица и обавезе стечајног дужника одређене
планом реорганизације уређују се искључиво према условима из плана реорганизације.
Усвојени план реорганизације је извршна исправа и сматра се новим уговором за
измирење потраживања која су у њему наведена.
Послови и радње које предузима стечајни дужник морају бити у складу са
усвојеним планом реорганизације.
Стечајни дужник је дужан да предузме све мере прописане усвојеним планом
реорганизације.
Доношењем решења о потврђивању усвајања плана реорганизације престају све
последице отварања стечајног поступка, а у називу стечајног дужника брише се ознака
„у стечају”.
Ако је унапред припремљеним планом реорганизације обухваћено непостојеће
потраживање или потраживање у износу који је већи од стварно постојећег
потраживања, стечајни дужник, повериоци обухваћени усвојеним планом, као и
повериоци чија су потраживања настала пре усвајања плана, а који нису обухваћени
планом, могу у року од годину дана од дана доношења решења о потврђивању усвајања
унапред припремљеног плана реорганизације тужбом, противтужбом или истицањем
приговора у парници оспорити такво потраживање. На предузимање радњи оспоравања
потраживања из унапред припремљеног плана реорганизације и дејства таквог
оспоравања сходно се примењују одредбе овог закона о предузимању радњи побијања
и дејству побијања.
Приоритет класа поверилаца
Члан 168.
По сваком плану реорганизације, повериоци из класе нижег исплатног реда могу
примити средства из деобне масе, односно задржати одређена права, само ако су сва
потраживања поверилаца из вишег исплатног реда у потпуности измирена или ако су
ти повериоци гласали, у складу са планом реорганизације, да се третирају као да су
повериоци нижег исплатног реда.
Намирење преко номиналног износа потраживања
Члан 169.
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Планом реорганизације може се предвидети намирење у износу већем од
номиналног износа првобитног потраживања, као накнада за продужење рокова
исплате.
Повериоци класе вишег исплатног реда могу бити исплаћени у износу који
премашује износ којим се у потпуности намирују њихова потраживања ако су сва
потраживања поверилаца класе нижег исплатног реда у потпуности намирена или ако
су ти повериоци гласали за другачији третман, у складу са планом реорганизације.
Изузетак од примене прописа о хартијама од вредности
Члан 170.
На хартије од вредности које се учесницима у реорганизацији издају или
поништавају у складу са усвојеним планом реорганизације не примењују се прописи о
хартијама од вредности у делу који се односи на издавање хартија од вредности и
прописи о преузимању акционарских друштава.
Право поверилаца на информисање
Члан 171.
Током спровођења усвојеног плана реорганизације сви повериоци на које се план
односи имају право на информисање и приступ актима субјекта реорганизације у
складу са одредбама закона којим се уређују привредна друштва које се односе на
право акционара на информисање и приступ актима друштва.
Извршење плана реорганизације
Члан 172.
Извршењем плана реорганизације којим је стечајни дужник испунио све обавезе
предвиђене планом реорганизације престају потраживања поверилаца утврђена планом
реорганизације.
Непоступање по усвојеном плану и преваран и незаконит план као стечајни разлог
Члан 173.
Повериоци обухваћени усвојеним планом, као и повериоци чија су потраживања
настала пре усвајања плана а нису обухваћени планом, могу поднети предлог за
покретање стечајног поступка и у случају да:
1) је план реорганизације издејствован на преваран или незаконит начин;
2) стечајни дужник не поступа по плану или поступа супротно плану
реорганизације ако се тиме битно угрожава спровођење плана реорганизације.
Сматра се да је спровођење плана битно угрожено у смислу става 1. тачка 2) овог
члана ако је услед непоступања по плану или поступања супротно усвојеном плану
дошло до:
1) негативног одражавања на новчане токове субјекта реорганизације;
2) онемогућавања субјекта реорганизације да обавља пословну делатност;
3) значајног угрожавања интереса једне или више класа поверилаца.
У случају из става 1. овог члана стечајни судија може ангажовати стручно лице
или именовати привременог стечајног управника ради утврђивања чињеница од значаја
за оцену постојања стечајног разлога током претходног стечајног поступка.
Ако утврди постојање стечајног разлога из става 1. тачка 1) овог члана, стечајни
судија ће решењем о отварању стечајног поступка одредити да се стечајни поступак
спроводи банкротством стечајног дужника. У ОВОМ СЛУЧАЈУ РЕШЕЊЕ ДОНОСИ
СТЕЧАЈНИ СУДИЈА КОЈИ ЈЕ ДОНЕО РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА
РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ, А СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ КАО ДА НИЈЕ
УСВОЈЕН ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ.
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ПРЕДЛАГАЧ УНАПРЕД ПРИПРЕМЉЕНОГ ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЛИ
ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ, ПОВОДОМ КОЈЕГ ЈЕ ДОНЕТО РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 4.
ОВОГ ЧЛАНА НЕ МОЖЕ НИ НЕПОСРЕДНО НИ ПРЕКО ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА
ПРЕДЛАГАТИ УНАПРЕД ПРИПРЕМЉЕНИ ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЛИ ПЛАН
РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ.
СТЕЧАЈ ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА (КОНСОЛИДОВАНИ СТЕЧАЈ)
ЧЛАН 173А
У СЛУЧАЈУ КАДА СЕ ВОДИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК НАД ДВА ИЛИ ВИШЕ
ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА, МЕЂУ КОЈИМА ЈЕ И МАТИЧНО ДРУШТВО, ПОСТУПАК СЕ
СПРОВОДИ ПО СЛЕДЕЋИМ ПРАВИЛИМА:
1) ИМЕНУЈЕ СЕ ЈЕДАН СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК, ПОСТОЈИ ЈЕДНА
СКУПШТИНА ПОВЕРИЛАЦА, БИРА СЕ ЈЕДАН ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА;
2) ПОСТУПАК СТЕЧАЈА ПОКРЕЋЕ СЕ И ПОСТУПАК СПРОВОДИ СТЕЧАЈНИ
СУДИЈА НАДЛЕЖАН ПРЕМА СЕДИШТУ МАТИЧНОГ ДРУШТВА;
3) ОБРАЗУЈЕ СЕ ЈЕДНА СТЕЧАЈНА МАСА;
4) ПРИПРЕМА СЕ И ГЛАСА СЕ О ЈЕДНОМ ПЛАНУ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА
СВА ПОВЕЗАНА ЛИЦА;
5) НАЧЕЛО РАВНОМЕРНОГ НАМИРЕЊА ПОВЕРИЛАЦА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ
НА СТЕЧАЈНЕ ПОВЕРИОЦЕ СВИХ ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА;
6) МЕЂУСОБНА ПОТРАЖИВАЊА ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА СЕ ПОНИШТАВАЈУ.
У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПОСТОЈИ ПРЕТПОСТАВКА ДА СУ
СВА ПОВЕЗАНА ЛИЦА ЈЕДНО ПРАВНО ЛИЦЕ.
МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ СТЕЧАЈНОГ СУДА ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПО СЛЕДЕЋИМ
ПРАВИЛИМА:
1) АКО СЕ ИСТОВРЕМЕНО ПОКРЕНЕ ПОСТУПАК НАД МАТИЧНИМ И
ЗАВИСНИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВОМ, НАДЛЕЖАН ЈЕ СУД ПРЕМА СЕДИШТУ
МАТИЧНОГ ДРУШТВА;
2) АКО СЕ ПРВО ПОКРЕНЕ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК НАД МАТИЧНИМ, А
НАКОН ТОГА СЕ ПОДНЕСЕ ПРЕДЛОГ ЗА ПОКРЕТАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
НАД ЗАВИСНИМ ДРУШТВОМ, ЗА СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК НАД ЗАВИСНИМ
ДРУШТВОМ НАДЛЕЖАН ЈЕ СУД ПРЕМА СЕДИШТУ МАТИЧНОГ ДРУШТВА;
3) АКО СЕ ПРВО ПОКРЕНЕ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК НАД ЗАВИСНИМ, А
НАКОН ТОГА СЕ ПОДНЕСЕ ПРЕДЛОГ ЗА ПОКРЕТАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
НАД МАТИЧНИМ ДРУШТВОМ, СУД КОМЕ ЈЕ ПОДНЕТ ПРЕДЛОГ ЗА
ПОКРЕТАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА НАД ЗАВИСНИМ ДРУШТВОМ
ОГЛАСИЋЕ СЕ НЕНАДЛЕЖНИМ И ПРЕДМЕТ ЋЕ УСТУПИТИ СУДУ КОЈИ ЈЕ
НАДЛЕЖАН ЗА МАТИЧНО ДРУШТВО.
РЕШЕЊА О ОТВАРАЊУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА НАД ПОВЕЗАНИМ
ЛИЦИМА МОГУ ЖАЛБОМ ОСПОРИТИ СТЕЧАЈНИ ПОВЕРИОЦИ, ОСИМ АКО СЕ
НЕ РАДИ О ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА, КОЈИ ИМАЈУ НАЈМАЊЕ 51%
ПОТРАЖИВАЊА У ОДНОСУ НА УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА ИСКАЗАНА У
ПОСЛЕДЊЕМ ОБЈАВЉЕНОМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ СТЕЧАЈНОГ
ДУЖНИКА ПРЕМА КОЈЕМ ИМАЈУ ПОТРАЖИВАЊА И УКОЛИКО ДОКАЖУ ДА
БИ У КОНСОЛИДОВАНОМ СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ МАЊЕ НАМИРИЛИ
ПОТРАЖИВАЊЕ НЕГО У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА
ПРЕМА КОЈЕМ ИМАЈУ ПОТРАЖИВАЊЕ.
XII. МЕЂУНАРОДНИ СТЕЧАЈ
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Примена одредаба о међународном стечају
Члан 174.
Одредбе о међународном стечају примењују се ако:
1) страни суд или други страни орган који спроводи контролу или надзор над
имовином или пословањем дужника или страни представник затражи помоћ у вези са
страним поступком;
2) суд или стечајни управник затражи помоћ у страној држави у вези са стечајним
поступком који се у Републици Србији води у складу са овим законом;
3) се страни поступак води истовремено са стечајним поступком који се у
Републици Србији води у складу са овим законом.
Под страним поступком, у смислу овог закона, подразумева се судски или
управни поступак, укључујући и претходни поступак, који се са циљем колективног
намирења поверилаца путем реорганизације, банкротства или ликвидације спроводи у
страној држави у складу са прописом којим се уређује инсолвентност, а у којем су
имовина и пословање дужника под контролом или надзором страног суда или другог
надлежног органа.
Дужник у смислу става 2. овог члана може бити:
1) правно лице које нема регистровано седиште у Републици Србији;
2) физичко лице које није резидент Републике Србије у смислу закона којим се
уређује порез на доходак грађана.
Страни представник у смислу става 1. овог члана јесте лице или орган,
укључујући и оне који су привремено именовани, који су у страном поступку
овлашћени да воде реорганизацију, банкротство или ликвидацију над имовином или
пословима дужника или да предузимају радње као представник страног поступка.
ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈА НАД СТРАНИМ ПРАВНИМ
ЛИЦЕМ КОЈЕ ИМА СРЕДИШТЕ ГЛАВНИХ ИНТЕРЕСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
НАДЛЕЖАН ЈЕ СУД У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ГДЕ СЕ НАЛАЗИ СРЕДИШТЕ
ГЛАВНИХ ИНТЕРЕСА.
ИСКЉУЧИВА МЕЂУНАРОДНА НАДЛЕЖНОСТ
ЧЛАН 174А
СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈЕ ИСКЉУЧИВО НАДЛЕЖАН ЗА ПОКРЕТАЊЕ,
ОТВАРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ПРОТИВ СТЕЧАЈНОГ
ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ СРЕДИШТЕ ГЛАВНИХ ИНТЕРЕСА НА ПОДРУЧЈУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
СМАТРА СЕ ДА СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК ИМА СРЕДИШТЕ ГЛАВНИХ
ИНТЕРЕСА У МЕСТУ У КОЈЕМ ИМА РЕГИСТРОВАНО СЕДИШТЕ.
АКО СЕ СРЕДИШТЕ ГЛАВНИХ ИНТЕРЕСА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА НАЛАЗИ
У ИНОСТРАНСТВУ, А ЊЕГОВО РЕГИСТРОВАНО СЕДИШТЕ СЕ НАЛАЗИ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ИСКЉУЧИВО ЈЕ НАДЛЕЖАН СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
АКО СЕ ПРЕМА ПРАВУ ДРЖАВЕ У КОЈОЈ СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК ИМА СРЕДИШТЕ
ГЛАВНИХ ИНТЕРЕСА НЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ И ОТВОРИТИ СТЕЧАЈНИ
ПОСТУПАК НА ОСНОВУ СРЕДИШТА ГЛАВНИХ ИНТЕРЕСА.
ПОСТУПАК ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОБУХВАТА ЦЕЛОКУПНУ
ИМОВИНУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА, БЕЗ ОБЗИРА ДА ЛИ СЕ НАЛАЗИ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ (ГЛАВНИ СТЕЧАЈНИ
ПОСТУПАК).
КАДА СЕ РЕГИСТРОВАНО СЕДИШТЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА НАЛАЗИ У
ИНОСТРАНСТВУ, А СРЕДИШТЕ ГЛАВНИХ ИНТЕРЕСА НА ПОДРУЧЈУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, НАДЛЕЖАН ЈЕ СУД У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ.
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МЕЂУНАРОДНА НАДЛЕЖНОСТ ПРЕМА ПОСЛОВНОЈ ЈЕДИНИЦИ, ОДНОСНО
ИМОВИНИ СТРАНОГ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ЧЛАН 174Б
АКО СУД У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НИЈЕ ИСКЉУЧИВО НАДЛЕЖАН ПРЕМА
ОДРЕДБИ ЧЛАНА 174А СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, НАДЛЕЖАН ЈЕ АКО СТЕЧАЈНИ
ДУЖНИК ИМА ПОСЛОВНУ ЈЕДИНИЦУ БЕЗ СВОЈСТВА ПРАВНОГ ЛИЦА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. ПОД ПОСЛОВНОМ ЈЕДИНИЦОМ ПОДРАЗУМЕВА СЕ
БИЛО КОЈЕ МЕСТО ПОСЛОВАЊА У КОЈЕМ СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК ОБАВЉА
ЕКОНОМСКУ ДЕЛАТНОСТ КОЈА НИЈЕ ТРАНЗИТОРНОГ КАРАКТЕРА,
УПОТРЕБОМ ЉУДСКЕ РАДНЕ СНАГЕ И ДОБАРА ИЛИ УСЛУГА.
КАДА СЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НЕ НАЛАЗИ СРЕДИШТЕ ГЛАВНИХ
ИНТЕРЕСА, НИ ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА, ВЕЋ САМО
ЊЕГОВА ИМОВИНА, СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЈЕ
МОГУЋЕ ВОДИТИ:
1) АКО ПОСТОЈИ СТЕЧАЈНИ РАЗЛОГ АЛИ СЕ У ДРЖАВИ ГДЕ СТЕЧАЈНИ
ДУЖНИК ИМА СРЕДИШТЕ ГЛАВНИХ ИНТЕРЕСА СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК НЕ
МОЖЕ ВОДИТИ ЗБОГ УСЛОВА ПРЕДВИЂЕНИХ У СТЕЧАЈНОМ ПРАВУ ТЕ
ДРЖАВЕ;
2) АКО СЕ ПРЕМА ПРАВУ ДРЖАВЕ У КОЈОЈ СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК ИМА
СРЕДИШТЕ ГЛАВНИХ ИНТЕРЕСА, СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК ОДНОСИ САМО НА
ИМОВИНУ У ТОЈ ДРЖАВИ;
3) КАДА СЕ СТРАНА СУДСКА ОДЛУКА О ОТВАРАЊУ СТЕЧАЈНОГ
ПОСТУПКА НЕ МОЖЕ ПРИЗНАТИ;
4) КАДА СЕ ОТВАРАЊЕ СПОРЕДНОГ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРЕДЛАЖЕ У ОКВИРУ ПОСТУПКА ПРИЗНАЊА СТРАНЕ
ОДЛУКЕ О ОТВАРАЊУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА.
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ИЗ СТАВА 1. И 2, ТАЧКА 1) ДО
3) ОВОГ ЧЛАНА НАДЛЕЖАН ЈЕ СУД НА ЧИЈЕМ ПОДРУЧЈУ СЕ НАЛАЗИ
ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА, А АКО НЕМА ПОСЛОВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, СУД НА ЧИЈЕМ ПОДРУЧЈУ СЕ НАЛАЗИ
ИМОВИНА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА. АКО БИ ВИШЕ СУДОВА БИЛИ МЕСНО
НАДЛЕЖНИ, ПОСТУПАК ВОДИ СУД КОД КОЈЕГ ПРВО ПОДНЕТ ПРЕДЛОГ ЗА
ПОКРЕТАЊЕ СТЕЧЕЈНОГ ПОСТУПКА.
СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК ИЗ СТАВА 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА ОДНОСИ СЕ САМО
НА ИМОВИНУ КОЈА СЕ НАЛАЗИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (СПОРЕДНИ
СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК).
КАДА ЈЕ ГЛАВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК ВЕЋ ОТВОРЕН У СТРАНОЈ
ДРЖАВИ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 174А СТ. 1. ИЛИ 3. ОВОГ ЗАКОНА, ПРИЛИКОМ
ОТВАРАЊА СПОРЕДНОГ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА НА ОСНОВУ СТ. 1. И 2. ОВОГ
ЧЛАНА СУД НЕЋЕ ИСПИТИВАТИ ПОСТОЈАЊЕ СТЕЧАЈНОГ РАЗЛОГА АКО ЈЕ
СТРАНА ОДЛУКА О ОТВАРАЊУ ГЛАВНОГ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ПРИЗНАТА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ.
Меродавно право
Члан 175.
На стечајни поступак и његова дејства примењује се право државе у којој је
стечајни поступак покренут, ако овим законом није другачије уређено.
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У случају признања страног поступка у складу са овим законом, на излучна или
разлучна права на стварима или правима која се налазе на територији Републике Србије
примењују се прописи Републике Србије.
За дејство стечајног поступка на уговоре о раду примењује се право које је
меродавно за уговор о раду.
Стварна надлежност за признање страног поступка и сарадњу
Члан 176.
Признање страног поступка и сарадњу са страним судовима и другим надлежним
органима спроводи суд из члана 15. став 1. овог закона, у складу са законом.
Месна надлежност за признање страног поступка и сарадњу
Члан 177.
Признање страног поступка и сарадњу са страним судовима и другим надлежним
органима спроводи суд на чијем подручју се налази претежни део имовине дужника у
Републици Србији у случају из члана 174. став 1. тачка 1) овог закона, односно суд који
спроводи стечајни поступак у Републици Србији у случајевима из члана 174. став 1.
тач. 2) и 3) овог закона.
Овлашћење стечајног управника да предузима радње у страној држави
Члан 178.
Стечајни управник именован у складу са овим законом овлашћен је да предузима
радње у страној држави у име и за рачун стечајног дужника, односно стечајне масе, ако
је то допуштено законом те државе.
Изузетак у случајевима супротним јавном поретку
Члан 179.
Надлежни суд може да одбије да предузме радњу у вези са међународним стечајем
ако би таква радња била у супротности са јавним поретком Републике Србије.
Помоћ у складу са другим законима
Члан 180.
Надлежни суд или стечајни управник могу да пруже и другу помоћ страном
представнику, у складу са законом.
Тумачење
Члан 181.
Приликом примене одредби о међународном стечају надлежни суд ће посебно
имати у виду њихов међународни карактер и потребу побољшања њихове једнообразне
примене у доброј вери.
Право непосредног приступа
Члан 182.
Страни представник има право непосредног поступања пред судовима у
Републици Србији.
Страни представник је приликом предузимања радњи из става 1. овог члана путем
подношења одговарајућег захтева или на други начин дужан да у циљу доказивања
свога својства поднесе:
1) одлуку о покретању страног поступка и именовању страног представника у
оригиналу или овереној копији или овереном препису, преведену на језик који је у
службеној употреби у надлежном суду у Републици Србији, заједно са доказом о њеној
извршности по праву стране државе;
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2) потврду страног суда или другог надлежног органа о постојању страног
поступка и именовању страног представника;
3) било који други доказ о постојању страног поступка и именовању страног
представника за који надлежни суд у Републици Србији сматра да је прихватљив, а у
одсуству доказа из тач. 1) и 2) овог става.
Надлежност у случају подношења захтева од стране страног представника
Члан 183.
Подношењем захтева надлежном суду у Републици Србији од стране страног
представника, у складу са овим законом, успоставља се надлежност тог суда само за
одлучивање по предметном захтеву.
Предлог страног представника за покретање поступка
Члан 184.
Страни представник има право да поднесе предлог за покретање стечајног
поступка ако су испуњени услови за покретање таквог поступка у складу са овим
законом.
Учествовање страног представника у поступку
Члан 185.
После признања страног поступка, страни представник има право да учествује у
поступку који се према дужнику води у складу са овим законом.
Захтев за признање страног поступка
Члан 186.
Страни представник може надлежном суду у Републици Србији да поднесе захтев
за признање страног поступка у којем је именован, при чему своје својство доказује на
начин предвиђен чланом 182. став 2. овог закона.
Уз захтев за признање прилаже се изјава страног представника у којој се наводе
сви страни поступци у вези са дужником који су познати страном представнику,
преведена на језик који је у службеној употреби у надлежном суду у Републици Србији.
Претпоставке у вези са признањем
Члан 187.
Ако одлука, односно потврда из члана 182. став 2. овог закона пружа доказ да
страни поступак има обележја поступка из члана 174. став 2. овог закона и да је страни
представник лице или орган из члана 174. став 4. овог закона, суд може те чињенице
сматрати утврђеним.
Суд може документа која су поднета уз захтев за признање да сматра
аутентичним, без обзира на то да ли су легализована у смислу закона којим се уређује
легализација исправа у међународном саобраћају.
Ако се не докаже супротно, сматра се да је регистровано седиште дужника,
односно његово пребивалиште ако се ради о физичком лицу, средиште његових
главних интереса.
Одлука о признању страног поступка
Члан 188.
Осим у случају из члана 179. овог закона, страни поступак се признаје ако:
1) има обележја поступка из члана 174. став 2. овог закона;
2) је страни представник који подноси захтев за признање лице или орган из члана
174. став 4. овог закона;
3) захтев испуњава услове из члана 182. став 2. овог закона;
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4) је захтев поднет надлежном суду, у складу са чл. 176. и 177. овог закона.
Страни поступак се признаје као:
1) главни страни поступак, ако се води у држави у којој је средиште главних
интереса дужника;
2) споредни страни поступак, ако дужник има сталну пословну јединицу у тој
страној држави.
СТРАНИ ПОСТУПАК СЕ ПРИЗНАЈЕ КАО:
1) ГЛАВНИ СТРАНИ ПОСТУПАК, АКО НИЈЕ У СУПРОТНОСТИ СА ЧЛАНОМ
174А ОВОГ ЗАКОНА,
2) СПОРЕДНИ СТРАНИ ПОСТУПАК, АКО НИЈЕ У СУПРОТНОСТИ СА
ЧЛАНОМ 174Б СТАВ 1. И 2. ОВОГ ЗАКОНА.
Под главним страним поступком, у смислу става 2. тачка 1) овог члана,
подразумева се страни поступак који се води у држави у којој је средиште главних
интереса дужника који нема регистровано седиште у Републици Србији. Изузетно, под
главним страним поступком подразумева се страни поступак који се води у држави у
којој је регистровано седиште дужника, ако се према праву државе у којој се налази
средиште главних интереса дужника главни страни поступак не може водити по том
основу.
Под споредним страним поступком у смислу става 2. тачка 2) овог члана
подразумева се страни поступак који се води у држави у којој дужник има сталну
пословну јединицу.
Под сталном пословном јединицом у смислу става 4. овог члана подразумева се
било које место пословања у којем дужник обавља економску активност која није
транзиторног карактера, употребом људске радне снаге и добара или услуга.
О захтеву за признање страног поступка суд одлучује решењем у хитном
поступку.
Решење о признању страног поступка првостепени суд ће по службеној дужности
или на захтев заинтересованог лица изменити или укинути ако се утврди да услови за
његово доношење нису били испуњени или да су након признања страног поступка
престали да постоје.
После отварања стечајног поступка над стечајним дужником чије је регистровано
седиште у Републици Србији, односно чије је средиште главних интереса у Републици
Србији, страни поступак се може признати само као споредни страни поступак.
АКО СТЕЧАЈНИ СУДИЈА ОДБИЈЕ ПРЕДЛОГ ЗА ПРИЗНАЊЕ, ДОНЕЋЕ
РЕШЕЊЕ О ОТВАРАЊУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ А НА
ПРЕДЛОГ ПОВЕРИЛАЦА ИЛИ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА, АКО ЈЕ ТО ПОТРЕБНО
РАДИ РАВНОМЕРНОГ НАМИРЕЊА СВИХ ПОВЕРИЛАЦА.
ПРЕДЛОГ ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ ПОДНЕТИ У РОКУ ОД 8
ДАНА ОД ДАНА ОГЛАШАВАЊА РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ПРЕДЛОГА ЗА
ПРИЗНАЊЕ СТРАНОГ ПОСТУПКА НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ СУДА.
СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК ИЗ СТАВА 6 ОВОГ ЧЛАНА ОБУХВАТА САМО
ИМОВИНУ ДУЖНИКА КОЈА СЕ НАЛАЗИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ.
ПРОТИВ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДБИЈА ПРЕДЛОГ ЗА ПРИЗНАЊЕ СТРАНЕ
ОДЛУКЕ О ОТВАРАЊУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА, СТРАНИ СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК,
СТРАНИ ПРЕДСТАВНИК И ПОВЕРИОЦИ ИМАЈУ ПРАВО ЖАЛБЕ. ЖАЛБА НЕ
ОДЛАЖЕ ИЗВРШЕЊЕ.
СВАКИ ПОВЕРИЛАЦ И СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК СУ ОВЛАШЋЕНИ ДА
ПОДНЕСУ ПРЕДЛОГ ЗА ОТВАРАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ, НЕЗАВИСНО ОД ТОГА ШТО ЈЕ ГЛАВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК
ОТВОРЕН У ДРУГОЈ ДРЖАВИ ИЛИ НА ТЕРИТОРИЈИ НА КОЈОЈ РЕПУБЛИКА
СРБИЈА НЕМА ЈУРИСДИКЦИЈУ, АКО СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗБОГ КОЈИХ БИ
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СЕ ПРЕДЛОГ ЗА ПРИЗАЊЕ СТРАНЕ ОДЛУКЕ О ОТВАРАЊУ СТЕЧАЈНОГ
ПОСТУПКА МОГАО ОДБИТИ. У ОВОМ СЛУЧАЈУ СУД ЋЕ ДОЗВОЛИТИ
ОТВАРАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ АКО ТО ЗАХТЕВА
НАЧЕЛО РАВНОМЕРНОГ НАМИРЕЊА СВИХ СТЕЧАЈНИХ ПОВЕРИЛАЦА. У
РЕШЕЊУ О ОТВАРАЊУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА СУД ЋЕ ОДЛУЧИТИ О
НЕМОГУЋНОСТИ ПРИЗНАВАЊА СТРАНЕ ОДЛУКЕ О ОТВАРАЊУ СТЕЧАЈНОГ
ПОСТУПКА КАО О ПРЕТХОДНОМ ПИТАЊУ.
У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 10. ОВОГ ЧЛАНА, СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК
ОБУХВАТА ИМОВИНУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КОЈА СЕ НАЛАЗИ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ.
Обавеза обавештавања
Члан 189.
После подношења захтева за признање страног поступка, страни
представник је дужан да без одлагања обавести суд којем је захтев поднет о:
1) свакој битној промени статуса страног поступка или статуса страног
представника;
2) сваком другом страном поступку у вези са истим дужником за који
страни представник сазна.
Помоћ која се пружа после подношења захтева за признање страног поступка
Члан 190.
Суд може, од момента подношења захтева за признање страног поступка па до
одлучивања о том захтеву, на захтев страног представника пружити потребну помоћ
привремене природе у случају да је та помоћ хитно потребна ради заштите имовине
стечајног дужника или интереса поверилаца.
Помоћ из става 1. овог члана обухвата изрицање следећих мера:
1) забрану принудног извршења над имовином дужника;
2) поверавање управљања или продаје имовине или дела имовине дужника која се
налази у Републици Србији страном представнику или другом лицу које одреди суд,
ради заштите и очувања вредности имовине којој, због њене природе или других
околности, прети опасност од нестанка, губљења вредности или је угрожена на други
начин;
3) друге мере које се у складу са овим законом могу одредити после признања
страног поступка.
На одређивање, важност, укидање и измену мера из става 2. овог члана сходно се
примењују одредбе овог закона које регулишу мере обезбеђења у претходном
стечајном поступку.
Мере из става 2. овог члана које је суд одредио престају да важе доношењем
одлуке о захтеву за признање, осим ако њихово дејство није продужено у складу са
овим законом у оквиру помоћи која се пружа после признања страног поступка.
Суд може одбити да пружи затражену помоћ ако би таква помоћ ометала вођење
главног страног поступка.
Правно дејство признања главног страног поступка
Члан 191.
Последице признања главног страног поступка су забрана:
1) покретања нових и прекид започетих поступака у вези са имовином, правима,
обавезама или одговорностима дужника;
2) принудног извршења на имовини дужника;
3) преноса, оптерећивања и другог располагања имовином дужника.
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Суд може одредити изузећа од примене последица из става 1. овог члана само у
случајевима предвиђеним овим законом за изузећа од примене последица отварања
стечајног поступка, као и у случају када утврди да главни страни поступак не
обезбеђује одговарајућу заштиту интереса поверилаца у Републици Србији.
Забрана из става 1. тачка 1) овог члана не представља сметњу за подношење
тужби, односно за покретање поступка, ако је то неопходно ради очувања потраживања
повериоца према дужнику.
Забрана из става 1. овог члана не представља сметњу за подношење предлога за
покретање стечајног поступка у Републици Србији или за пријављивање потраживања
у таквом поступку.
Помоћ која се пружа после признања страног поступка
Члан 192.
После признања страног поступка, било главног или споредног, ако је то
неопходно ради заштите имовине стечајног дужника или интереса поверилаца, суд
може, на захтев страног представника, пружити одговарајућу помоћ путем одређивања
следећих мера:
1) забране покретања нових, односно прекид започетих поступака у вези са
имовином, правима, обавезама или одговорностима дужника, ако нису прекинути у
складу са чланом 191. став 1. тачка 1) овог закона;
2) забране извршења на имовини стечајног дужника, ако извршење није прекинуто
у складу са чланом 191. став 1. тачка 2) овог закона;
3) забране преноса, оптерећивања или другог располагања имовином стечајног
дужника, ако таква забрана није последица примене одредбе члана 191. став 1. тачка 3)
овог закона;
4) извођења доказа саслушањем сведока или на други начин, као и пружање
података у вези са имовином, пословањем, правима, обавезама или одговорностима
дужника;
5) поверавања страном представнику или другом лицу које одреди суд управљања
или продаје имовине или дела имовине дужника која се налази у Републици Србији;
6) продужења важења мера из члана 190. ст. 1. и 2. овог закона;
7) давања других овлашћења која има стечајни управник по основу овог закона
или одређивање других забрана у складу са овим законом.
После признања страног поступка, било главног или споредног, суд може на
захтев страног представника поверити спровођење деобе имовине или дела имовине
дужника која се налази у Републици Србији страном представнику или другом лицу
које одреди суд, под условом да суд утврди да је обезбеђена одговарајућа заштита
интереса поверилаца у Републици Србији.
Приликом пружања помоћи страном представнику у случају споредног страног
поступка у складу са овим чланом, суд је дужан да утврди да се таква помоћ односи на
имовину којом би, по одредбама овог закона, требало да се управља у оквиру тог
споредног страног поступка или да се односи на податке који су потребни у том
поступку.
Заштита поверилаца и других заинтересованих лица
Члан 193.
Приликом доношења одлуке о пружању или одбијању пружања помоћи у складу
са чл. 190. и 192. овог закона или одлуке о измени или стављању ван снаге таквих мера
у складу са ставом 3. овог члана, суд је дужан да утврди да је обезбеђена одговарајућа
заштита интереса поверилаца и других заинтересованих лица, укључујући и дужника.
Суд може условити дејство одређених мера на начин који сматра одговарајућим.
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Суд може на захтев страног представника или лица на које утичу мере одређене у
оквиру пружања помоћи на основу чл. 190. и 192. овог закона или по службеној
дужности изменити или ставити ван снаге одређене мере.
Побијање правних радњи дужника
Члан 194.
После признања страног поступка, страни представник може побијати правне
радње дужника у складу са правилима о побијању правних радњи стечајног дужника.
У случају споредног страног поступка, суд је дужан да утврди да се побијање
односи на имовину којом би, по одредбама овог закона, требало да се управља у оквиру
тог споредног страног поступка.
Учешће страног представника у поступку који се води у Републици Србији
Члан 195.
После признања страног поступка, страни представник може, у складу са законом,
бити учесник у сваком поступку у којем је дужник странка. Постојање овлашћења
страног представника представља претходно питање у поступку из става 1. овог члана.
Сарадња и непосредно обраћање између судова у Републици Србији и страних судова и
других надлежних органа или страних представника
Члан 196.
У случајевима из члана 174. овог закона, суд је дужан да у највећој могућој мери
сарађује са страним судовима и другим надлежним органима или страним
представницима, непосредно или преко стечајног управника.
Суд има право да се непосредно обраћа, односно да непосредно затражи податке
или помоћ од страних судова и других надлежних органа или од страних представника.
Сарадња и непосредно обраћање између стечајног управника и страних судова и других
надлежних органа или страних представника
Члан 197.
У случајевима из члана 174. овог закона, стечајни управник је дужан да, у вршењу
својих дужности и под надзором суда, у највећој могућој мери сарађује са страним
судовима и другим надлежним органима или страним представницима.
Стечајни управник има право да се, у вршењу својих дужности и под надзором
суда, непосредно обраћа страним судовима и другим надлежним органима или страним
представницима.
Облици сарадње
Члан 198.
Сарадња из чл. 196. и 197. овог закона може се спроводити на било који
одговарајући начин, а нарочито:
1) именовањем лица или органа који предузима радње по налогу суда;
2) разменом података на начин за који суд сматра да је одговарајући;
3) координацијом управљања и надзора над имовином и пословима дужника;
4) одобравањем или применом од стране судова споразума о координацији
поступака;
5) координацијом истовремених поступака који се воде према истом дужнику.
Отварање стечајног поступка после признања главногстраног поступка
Члан 199.
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После признања главног страног поступка, стечајни поступак се може отворити
само у случају да стечајни дужник има имовину у Републици Србији.
Стечајни поступак из става 1. овог члана води се само у односу на имовину
стечајног дужника која се налази у Републици Србији, у мери која је неопходна за
остваривање сарадње у складу са чл. 196, 197. и 198. овог закона, као и у односу и на
другу имовину стечајног дужника којом би, у складу са овим законом, требало да се
управља у оквиру стечајног поступка.
Координација стечајног поступка и страног поступка
Члан 200.
Када се страни поступак и стечајни поступак воде истовремено према истом
дужнику, суд ће затражити сарадњу и координацију у складу са чл. 196, 197. и 198. овог
закона.
Када је у време подношења захтева за признање страног поступка већ поднет
предлог за покретање стечајног поступка:
1) свака помоћ која се пружа у складу са чл. 190. или 192. овог закона мора бити у
складу са правилима и потребама претходног стечајног поступка, односно стечајног
поступка;
2) члан 191. овог закона се неће примењивати ако је страни поступак признат као
главни страни поступак.
Када је предлог за покретање стечајног поступка поднет после признања или
после подношења захтева за признање страног поступка:
1) суд ће по службеној дужности преиспитати сваку помоћ која је пружена у
складу са чл. 190. или 192. овог закона и измениће, односно ставити ван снаге све такве
мере уколико су у супротности са правилима или потребама претходног стечајног
поступка, односно стечајног поступка;
2) ако се ради о главном страном поступку, измена или стављање ван снаге
забрана из члана 191. став 1. овог закона извршиће се у складу са чланом 191. став 2.
овог закона, ако су такве забране у супротности са правилима или потребама
претходног стечајног поступка, односно стечајног поступка.
Код одређивања или измене мера помоћи која се пружа представнику споредног
страног поступка суд је дужан да утврди да се таква помоћ односи на имовину којом
би, у складу са одредбама овог закона, требало да се управља у том споредном страном
поступку, односно да је у вези са подацима који су потребни у оквиру тог поступка.
Поступање у случају постојања више страних поступака
Члан 201.
У случајевима из члана 174. овог закона, када се према истом дужнику води више
од једног страног поступка, суд ће затражити сарадњу и координацију у складу са чл.
196, 197. и 198. овог закона, при чему:
1) свака помоћ која се пружа у складу са чл. 190. или 192. овог закона
представнику споредног страног поступка после признања главног страног поступка
мора бити у складу са правилима и потребама главног страног поступка;
2) ако је одлука о признању главног страног поступка донета после признања
споредног страног поступка или после подношења захтева за признање споредног
страног поступка, суд ће по службеној дужности преиспитати сваку помоћ која је
пружена у складу са чл. 190. или 192. овог закона и измениће, односно ставиће ван
снаге све такве мере уколико су у супротности са правилима или потребама главног
страног поступка;
3) ако, после признања споредног страног поступка, буде донета одлука о
признању другог споредног страног поступка, суд ће по службеној дужности или на
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захтев страног представника одредити, изменити или ставити ван снаге мере помоћи у
циљу обезбеђивања координације поступака.
Претпоставка постојања стечајног разлога на основу
признања главног страног поступка
Члан 202.
Ако се не докаже супротно, постојање стечајног разлога се претпоставља у
случају постојања правноснажне одлуке о признању главног страног поступка који се
води према стечајном дужнику. Суд неће отворити стечајни поступак ако стечајни
дужник докаже да не постоји ниједан од стечајних разлога из члана 11. овог закона.
Намирење поверилаца у поступцима који се воде истовремено
Члан 203.
Осим у случају постојања разлучног или излучног права, поверилац чије је
потраживање делимично исплаћено у поступку који је спроведен у складу са законом
којим се уређује инсолвентност у страној држави не може да прими исплату на име
истог потраживања у стечајном поступку који се води према истом дужнику све док су
исплате према осталим повериоцима истог исплатног реда или класе у реорганизацији
пропорционално мање од износа који је тај поверилац већ примио.
XIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Кривична дела
Пријављивање лажног потраживања
Члан 204.
Ко суду у стечајном поступку који се води по одредбама овог закона пријави
лажно потраживање подношењем лажних докумената или на други начин, казниће се
затвором од једне до три године и новчаном казном од 500.000 динара до 10.000.000
динара.
Располагање имовином стечајног дужника после отварања стечајног поступка
Члан 205.
Ко после отварања стечајног поступка, а пре ступања на дужност стечајног
управника располаже стварима и правима из стечајне масе без накнаде или уз накнаду
која не одговара тржишној вредности, казниће се затвором од једне до пет година и
новчаном казном од најмање 500.000 динара, а ако је кривично дело учињено из
користољубља до 10.000.000 динара.
Ко после именовања привременог стечајног управника, док он не ступи на
дужност, располаже стварима и правима стечајног дужника без накнаде или уз накнаду
која не одговара тржишној вредности, казниће се затвором од једне до пет година и
новчаном казном од најмање 500.000 динара, а ако је кривично дело учињено из
користољубља до 10.000.000 динара.
Лажно приказивање и прикривање чињеница у унапред припремљеном плану
реорганизације
Члан 206.
Ко у унапред припремљеном плану реорганизације лажно прикаже или прикрије
чињенице од значаја за доношење одлуке суда или гласање поверилаца о плану,
казниће се затвором од једне до пет година и новчаном казном од најмање 500.000
динара, а ако је кривично дело учињено из користољубља до 10.000.000 динара.
XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 207.
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Стечајни поступци који су на дан почетка примене овог закона у току, наставиће
се по прописима који су важили до дана почетка примене овог закона.
Изузетно, на стечајне поступке из става 1. овог члана примењиваће се одредбе чл.
22. до 26, чл. 29. и 30. и члана 157. став 5. овог закона
Члан 208.
Од дана почетка примене овог закона до 31. децембра 2010. године одредбе чл.
150. до 154. овог закона примењиваће се на правна лица која су обуставила сва плаћања
у непрекидном трајању од три године, а од 1. јануара 2010. године до 31. децембра
2011. године примењиваће се на правна лица која су обуставила сва плаћања у
непрекидном трајању од две године.
Члан 209.
У стечајним поступцима над банкама и друштвима за осигурање, надлежности и
овлашћења стечајног судије из овог закона врши стечајно веће, у складу са одредбама
закона којим се уређује стечај и ликвидација банака и друштава за осигурање, осим ако
је тим законом другачије прописано.
Члан 210.
Подзаконски акти који се доносе на основу овлашћења из овог закона биће
донети у року од 30 дана од ступања на снагу овог закона.
Члан 211.
Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о стечајном
поступку („Службени гласник РС”, бр. 84/04 и 85/05 др. закон).
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ
КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ
ЧЛАН 63.
СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ У КОЈИМА ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ
ЗАКОНА НИЈЕ УНОВЧЕНО ВИШЕ ОД 50% ЛИКВИДАЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ
СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ИСКАЗАНЕ У ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ
ИЗ ЧЛАНА 109. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА, НАСТАВИЋЕ СЕ ПО ОДРЕДБАМА ОВОГ
ЗАКОНА. ОСТАЛИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ НАСТАВИЋЕ СЕ ПО ОДРЕДБАМА
ЗАКОНА ПО КОМ СУ И ЗАПОЧЕТИ.
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ СУ ДУЖНИ ДА У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА
СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ПОДНЕСУ ИЗВЕШТАЈ КОЛИКО ЈЕ
ИМОВИНЕ ИЗ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ УНОВЧЕНО ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ
ОВОГ ЗАКОНА СА ПРЕДЛОГОМ ДА ЛИ ЋЕ СЕ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК
НАСТАВИТИ ПО ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА, А СУД ЈЕ ДУЖАН ДА ОДЛУКУ О
ТОМЕ ДОНЕСЕ У ДАЉЕМ РОКУ ОД 15 ДАНА.
УКОЛИКО СУД ОДЛУЧИ ДА СЕ РАНИЈЕ ЗАПОЧЕТИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
ВОДЕ ПО ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ СУ ДУЖНИ ДА
У ДАЉЕМ РОКУ ОД 30 ДАНА ПОДНЕСУ ЛИСТУ ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ
ПОТРАЖИВАЊА, СА ОБРАЧУНАТИМ ЗАТЕЗНИМ КАМАТАМА У СКЛАДУ СА
ЗАКОНОМ, У СКЛАДУ СА ИСПЛАТНИМ РЕДОВИМА ИЗ ОВОГ ЗАКОНА, А
СТЕЧАЈНИ СУДИЈА ЈЕ ДУЖАН ДА КОНАЧНУ ЛИСТУ ПОТРАЖИВАЊА УТВРДИ
НА ИСПИТНОМ РОЧИШТУ.
ЧЛАН 64.
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ПОДЗАКОНСКИ АКТИ КОЈИ СЕ ДОНОСЕ НА ОСНОВУ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ
ОВОГ ЗАКОНА БИЋЕ ДОНЕТИ У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД СТУПАЊА НА СНАГУ
ОВОГ ЗАКОНА.
ЧЛАН 65.
СТУПАЊЕМ НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ ЗАКОН О
АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА („СЛ. ГЛАСНИК РС“,
БР. 84/2004 И 104/2009).
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА НАДЗОР ПРЕУЗИМА СВУ ИМОВИНУ, ПРАВА И
ОБАВЕЗЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА.
СКУПШТИНА САВЕЗА УДРУЖЕЊА СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА ЈЕ ДУЖНА
ДА ФОРМИРА КОМОРУ У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ
ОВОГ ЗАКОНА. УКОЛИКО САВЕЗ УДРУЖЕЊА СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА НЕ
ФОРМИРА КОМОРУ У ОЗНАЧЕНОМ РОКУ, ПРИВРЕМЕНЕ ОРГАНЕ КОМОРЕ, ДО
ЊЕНОГ ФОРМИРАЊА, ОДРЕЂУЈЕ МИНИСТАРСТВО ПОСЕБНОМ ОДЛУКОМ.
КОМОРА ОД АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
ПРЕУЗИМА СВУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ИМЕНИК СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА.
ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПЦИ ЗАПОЧЕТИ ПРЕД АГЕНЦИЈОМ ЗА
ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА ПРЕКИНУЋЕ СЕ ДАНОМ СТУПАЊА
НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА И НАСТАВИЋЕ СЕ У РОКУ ОД 90 ДАНА ОД ДАНА
ПОЧЕТКА РАДА КОМОРЕ ПО ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА.
ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПЦИ У КОЈИМА ЈЕ КОНАЧНА ОДЛУКА О
ИЗРИЦАЊУ ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ ПОНИШТЕНА ПРЕСУДОМ УПРАВНОГ
СУДА И ПОСТУПАК ВРАЋЕН НА ПОНОВНО ОДЛУЧИВАЊЕ, НАСТАВИЋЕ СЕ
ПО ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА.
У СТЕЧАЈНИМ ПОСТУПЦИМА НАД ПРАВНИМ ЛИЦЕМ КОЈЕ ЈЕ У
ВЕЋИНСКОЈ ДРЖАВНОЈ ИЛИ ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ, ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА
НАДЗОР ЋЕ ОДМАХ ПО СТУПАЊУ НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ПОДНЕТИ
ПРЕДЛОГ СУДУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА.
ЧЛАН 66.
ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА
У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“.
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