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Најважнија ствар код циља јесте да га имате.



Закон о принудном поравнању, стечају и ликвидацији 

* Друштвени интерес

Закон о стечајном поступку

* неименован, али- најповољније, колективно и равномерно 
намирење поверилаца

Закон о стечају

*„најповољније колективно намирење стечајних поверилаца остваривањем 
највеће могуће вредности стечајног дужника, односно његове имовине.“



 Поверилачки органи:
 факултативно саветодавно тело
 обавезно тело: одбор поверилаца, на захтев поверилаца са више од 

50% од укупног износа потраживања осим:
 када је незнатна стечајна маса или
 знатно повећање трошкова стечајног поступка.

Стечајно веће
Стечајни 

судија
Стечајни 
управник
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органи
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СУДСКИ 

• СТЕЧАЈНИ СУДИЈА

• СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПОВЕРИЛАЧКИ
• СКУПШТИНА ПОВЕРИЛАЦА- колективни

• ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА- оперативни



Стечајни судија- предузима извршне радње у поступку

Стечајни управник- води послове, заступа стечајног 
дужника и има статус службеног лица 





Формирање

 Прво поверилачко рочиште, најкасније 40 дана од отварања 

стечајног поступка

Састав

 Сви стечајни повериоци, независно да ли су до дана одржавања

скупштине поднели пријаву потраживања

 Разлучни повериоци само до висине потраживања за коју учине

вероватном да ће се појавити као стечајни повериоци

 Вероватност необезбеђеног потраживања разлучних поверилаца 

се доказује проценом вредности имовине, коју припрема 

овлашћени проценитељ у последњих 12 месеци.



 КАКО: Прво поверилачко рочиште се заказује решењем о отварању
стечајног поступка, којим се сазива и седница скупштине поверилаца.

 КАДА: Прво поверилачко рочиште одржава се најкасније у року од 40 
дана од дана отварања стечајног поступка. 

 ШТА: На рочишту се расправља о извештају о економско-
финансијском положају стечајног дужника и процени стечајног
управника о могућности реорганизације стечајног дужника.

 НАЈВАЖНИЈА ОДЛУКА ПОВЕРИЛАЦА ЗА ТОК СТЕЧАЈА

Ако на рочишту стечајни повериоци за чија потраживања се учини
вероватним да износе преко 70% укупних потраживања одлуче да се
поступак одмах настави банкротством дужника, стечајни судија
доноси решење о банкротству



 Прву седницу заказује: 

1. стечајни управник или

2. стечајни повериоци са преко 20% укупног износа потраживања

 Гласање сразмерно висини потраживања

 Скупштина поверилаца одлучује са 2/3 гласова присутних
поверилаца, осим при гласању о банкротству стечајног дужника на
првом поверилачком рочишту

 Повериоцима чија су потраживања оспорена у целости и који нису
благовремено покренули парницу и о томе обавестили стечајног
управника престаје својство повериоца, укључујући чланство у
скупштини поверилаца



 одлука о банкротству стечајног дужника

 избор и опозив председника скупштине и одбора поверилаца

 разматрање извештаја стечајног управника о току стечајног

поступка и о стању стечајне масе

 разматрање извештаја одбора поверилаца





 Број 

 oдређује Скупштина поверилаца, с тим што не може бити већи од девет
чланова и што увек мора бити непаран

 Састав 

 чланови одбора поверилаца могу бити стечајни повериоци, без обзира на
висину свог потраживања

 повериоци који су истовремено запослени или бивши запослени код
стечајног дужника не могу имати више од једног члана

 повериоци који нису лица повезана са стечајним дужником (Закон о 
стечају), а који су међусобно повезана лица у смислу закона којим се
уређују привредна друштва не могу имати више од једног члана

 повериоци који су лица повезана са стечајним дужником (Закон о 
стечају), осим лица која се у оквиру своје редовне делатности баве
давањем кредита, не могу бити чланови одбора поверилаца



Законом о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање (2015) се 
уређују услови и поступак стечаја и ликвидације банака, друштава за

осигурање и давалаца финансијског лизинга.

Органи поступка стечаја

 Органи поступка стечаја су стечајни судија, стечајни управник и одбор
поверилаца.

 На предлог Агенције, стечајни судија бира и разрешава чланове
одбора поверилаца, водећи рачуна о висини њихових
потраживања.

 Одбор поверилаца има пет чланова, а изузетно, на образложени предлог
Агенције, може имати и више чланова.



 Ако су повериоци неактивни, постоји решење



 члана одбора поверилаца разрешава скупштина поверилаца или
стечајни судија, уколико не извршава прописане обавезе

 члану чије је потраживање стечајни управник оспорио у целости
или у делу од најмање 2/3 пријављеног потраживања и који није 
благовремено покренуо парницу и о томе обавестио стечајног
управника или је парница правноснажно окончана у корист
стечајног дужника, престаје чланство у одбору поверилаца. 

 ако стечајни судија или скупштина поверилаца разреши члана
одбора поверилаца, члан да оставку или му престане чланство у 
одбору, одбор поверилаца може да кооптира одређеног члана
одбора поверилаца, коме мандат траје до првог наредног
заседања скупштине поверилаца на којој ће се изабрати нови
члан. 



 већина гласова од укупног броја чланова

 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 гласa.

 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



 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

 даје мишљење о настављању започетих послова стечајног дужника

 разматра извештаје стечајног управника о току стечајног поступка

и о стању стечајне масе

 даје сагласност на завршни рачун стечајног дужника

 прегледа и о свом трошку прибавља фотокопије из целокупне

документације

 извештава скупштину поверилаца о свом раду, на њен захтев



Радње од изузетног значаја стечајног управника, уз 
обавештавање стечајног судије и сагласност одбора 
поверилаца
 кредит или зајам

 набавка опреме веће вредности

 издавање у закуп итд.

 Сматраће се да је одбор поверилаца сагласан са 
предложеном радњом, ако је обавештен у року од 15, 
односно 3 дана и на обавештење стечајног управника није 
реаговао у року од осам дана од дана пријема обавештења 
оспоравањем предложене или предлагањем друге радње



 тромесечни писани извештаји о току стечајног 
поступка и о стању стечајне масе- у року од 20 дана од дана 
истека тромесечног периода

 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

привремени стечајни управник доставља посебан 
писани извештај о току претходног стечајног поступка

 завршни рачун



 захтев за додатно осигурање од професионалне 
одговорности за конкретни стечајни поступак, а стечајни 
управник је дужан да такво осигурање уговори

 износ додатног осигурања одређује одбор поверилаца

 стечајни судија може наложити умањење додатног 
осигурања или забранити преузимање додатног осигурања 
ако процени да су трошкови премије неоправдано високи.

 премија додатног осигурања представља обавезу стечајне 
масе



 Предлог за разрешење

 ¾ чланова одбора- предлог за разрешење и 
истовремено именовање новог стечајног 
управника, осим у случају када је за стечајног управника 
именована организација која је посебним законом 
одређена да обавља послове стечајног управника

 Предлог се може поднети на првом поверилачком
рочишту или најкасније у року од 60 дана од дана 
одржавања првог поверилачког рочишта



 Прелиминарна висина награде може се одредити у проценту од 
вредности стечајне масе. Ако се накнадно, с обзиром на ток стечајног 
поступка, покаже да је тако одређена висина награде несразмерно висока 
или ниска, стечајни судија је може на предлог стечајног управника или 
одбора поверилаца смањити или повећати

 ангажoвање стручних лица ради анализе пословања стечајног 
дужника пре или током стечајног поступка и  предузетих радњи од стране 
стечајног управника- о свом трошку

 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



 Одбор поверилаца даје сагласност када поверилац оспореног 
потраживања, односно стечајни управник  предложи решавање 
спорног односа путем медијације



ПРОДАЈА

 Обавештење о процени целисходности продаје 
стечајног дужника као правног лица, односно продаје 
целокупне имовине стечајног дужника у односу на продају 
у деловима

 сагласност на ангажовање стручних лица, ако је предмет 
продаје уметничко дело или други предмет продаје за 
који постоји специјализовано тржиште

изузетак - ако су трошкови оглашавања продаје јавним 
надметањем или јавним прикупљањем понуда 
несразмерно високи



• имовина
• правно лице

Предмет 
продаје

• јавно надметање
• јавно прикупљање понуда
• непосредна погодба
• (уз јавно прикупљање понуда)

Начин 
продаје



 Пре продаје имовине стечајног дужника или стечајног дужника као правног лица
непосредном погодбом, стечајни управник мора имати сагласност одбора
поверилаца. 

 У случају продаје непосредном погодбом одбор поверилаца даје сагласност и на:

1) минималну цену коју предлаже стечајни управник, ако је износ минималне
цене нижи од 50 % од процењене вредности предмета продаје;

2) конкретну понуду достављену од стране потенцијалног купца, уколико је та
понуда нижа од 50% од процењene врeдnости прeдмeта прoдајe.

 Сагласност и у поступку јавног прикупљања понуда

Ако највиша достављена понуда износи мање од 50% од процењене
вредности предмета продаје, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве
понуде добије сагласност одбора поверилацa. Стечaјни

.



ПРОДАЈА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА

 пре него што приступи продаји стечајног дужника као правног лица, 
стечајни управник мора имати сагласност одбора поверилаца.

 ангажовање проценитеља - у случају продаје стечајног дужника на
чијој имовини постоје разлучна права
 оглас- један високотиражни лист
 листу свих достављених понуда стечајни управник доставља одбору

поверилаца- 15 дана за одлуку
 избор понуђача искључиво са листе достављених понуда и одбор не може

позивати друге понуђаче или налагати стечајном управнику да понови
објављивање огласа

 у случају да одбор поверилаца не донесе одлуку у року, избор понуђача
врши стечајни управник.



Национални стандард о подацима које треба да садржи план
реорганизације - Национални стандард бр. 6

 ако план реорганизације није поднет од стране стечајног управника него од
стране других овлашћених предлагача, стечајни управник је дужан да
стечајном судији и одбору поверилаца достави мишљење о
изводљивости плана реорганизације

ПРАВИЛНИК О ОСНОВАМА И МЕРИЛИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ
НАГРАДЕ ЗА РАД И НAКНAДЕ ТРОШКОВA СТЕЧAЈНИХ

УПРAВНИКA

 члан 10 - додатна награда

 стечајни судија одобрава исплaту додaтне нaгрaде.

 члaн 11- обрaзложен зaхтев зa умaњење нaгрaде, у року од осам дана
од дана увида у захтев стечајног упрaвника за исплaту награде.



 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 (огласна табла суда, писарница) и да се у тај 
нацрт може извршити увид у року од 15 дана од дана 
објављивања на огласној табли суда

 право на примедбу

 решење о главној деоби објављује се на огласној табли суда 
и доставља одбору поверилаца, повериоцу који је изјавио 
примедбу и стечајном управнику



 подношење писмених примедаба стечајном судији на рад стечајног

управника - у року од 5 дана од дана сазнања за појединачну радњу

 подношење жалбе на решења стечајног судије, када је дозвољена

 увид у записнике, налазе вештака и друга акта у стечајном предмету

 ангажовање стручних лица ради анализе пословања стечајног 

дужника и предузетих радњи од стране стечајног управника;

 мишљења о признавању оправданих мањкова приликом инвентара

 изјашњавање о висини коначне награде стечајном управнику.

 накнада стварних и нужних трошкова - посебно решење стечајног 

судије



 Одбор поверилаца је дужан да на захтев скупштине 
поверилаца скупштини поверилаца поднесе писани 
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.



Ефикасан 
стечај 

(испуњен циљ 
стечаја)

стечајни 
управник

(пословне 
одлуке)

стечајни 
судија

(најважније 
процесне одлуке)

повериоци

(контрола)



Верица Смиљанић, судија Привредног 
суда у Пожаревцу


