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1. Закон о принудном поравнању, стечају и         
ликвидацији

Закључење стечаја према члану:

 88 Закона- поступак ће се закључити уколико имовина стечајног дужника
која би ушла у стечајну масу није довољна за измирење трошкова
поступка стечаја или је незнатне врдности;

 135 Закона- могућност да се имовина стечајног дужника која није продата,
преда повериоцима уз услов да се води рачуна о висини њиховог
потраживања и да они исту прихвате; ако није могуће расподелити
имовину повериоцима на наведени начин, иста се предаје надлежном
органу Републике на чијој је територији седиште дужника, ако је реч о
непокретности, онда надлежном органу на чијој се територији иста
налази; друштвена средства која након исплате поверилаца преостану
(нерасподељена), предају се оснивачу до висине оснивачког улога (члан
148) , а остатак надлежном органу Републике на чијој је територији
седиште дужника, односно, ако се ради о непокретности, надлежном
органу у Републици на чијој се територији иста налази;



 149 Закона- поступак ће се закључити по редовном току ствари када
органи стечаја обавесте суд да су завршили све послове, тј. када поднесу
предлог за закључење стечајног поступка;

 150 Закона- поступак ће се закључити ако стечајно веће утврди да би
даље вођење поступка проузроковало несразмерне трошкове у односу на
неуновчену стечајну масу, уз могућност стечајног већа да неуновчену
имовину (стечајну масу) пренесе на поједине повериоце водећи рачуна о
висини њихових утврђених потраживања;



2. Закон о стечајном поступку

 Члан 4 став 2- у случају када је имовина стечајног дужника мања од
висине трошкова стечајног поступка, а повериоци нису спремни да сносе
трошкове стечајног поступка, исти се обуставља (али, према судској
пракси, са последицама закључења поступка услед терминолошке грешке
у самом закону);

Намирење поверилаца- као основ закључења поступка стечаја

 Члан 120 и 121- главна, накнадна и завршна деоба; завршној деоби се
приступа после уновчења целокупне стечајне масе, односно претежног
дела стечајне масе, ако главном деобом није обухваћена целокупна
деобна маса;

- Поступак се закључује (редован ток ствари) када се окончају сви послови
и о томе извести стечајни судија решењем стечајног већа;



 Члан 122- стечајно веће решењем одређује завршно рочиште у року који
не може бити краћи од 8 нити дужи од 30 дана од дана објављивања
позива за његово одржавање на огласној табли суда и у „Сл. гласнику“
РС; на истом се расправља о завршном рачуну стечајног управника,
коначним захтевима за исплату награде и накнаде трошкова, подносе
приговори на завршни рачун или поднете захтеве за исплату накнада и
награде, одлучује о нерасподељеним деловима деобне масе, одлучује о
другим питањима од значаја за банкроство стечајног дужника; доноси
решење о закључењу поступка стечаја;

 Члан 125- решење о закључењу стечајног поступка доноси стечајно веће
на завршном рочишту;



- обавеза стечајног управника да преостали вишак добне масе преда
акционарима тј. власницима капитала;

- решење о закључењу стечајног поступка објављује се у „Сл. гласнику
Републике Србије“ и доставља надлежном органу који води регистар
правних лица или предузетника над којим је окончан стечајни поступак;

 Члан 126- деоба по закључењу поступка стечаја;

- одлуку о деоби по закључењу стечајног поступка доноси стечајни судија,
ако се пронађе имовина која улази у стечајну масу, односно ако наступе
услови за исплату условних потраживања;



3. Закон о стечају

 Члан 13 став 2- ако се утврди да је имовина стечајног дужника мања од
висине трошкова стечајног поступка или је иста незнатне вредности,
стечајни поступак се закључује без одлагања;

 Члан 144- завршној деоби се приступа после уновчења целокупне стечајне
масе, односно претежног дела стечајне масе, ако главном деобом није
обухваћена целокупн деобна маса, на начин и под условима спровођења
главне деобе;



 Члан 145- стечајни судија решењем одређује завршно рочиште у року који
не може бити краћи од 8 нити дужи од 30 дана од дана објављивања
позива за његово одржавање, на огласној табли суда и у „Сл. гласнику“
РС; на истом се расправља о завршном рачуну стечајног управника,
коначним захтевима за исплату награде и накнаде трошкова, подносе
примедбе на завршни рачун или поднете захтеве за исплату накнада и
награде, одлучује о нерасподељеним деловима деобне масе, одлучује о
другим питањима од значаја за банкроство стечајног дужника;

 Члан 147- вишак деобне масе, након потпуног намирења поверилаца,
расподељује се имаоцима удела или акција у привредном друштву, у
складу са правилима о ликвидацији;



 Члан 148- решење о закључењу поступка стечаја доноси стечајни судија
на завршном рочишту;

- Стечајни судија може закључити поступак стечаја и ако постоје парнице
које нису окончане уколико је уновчена сва имовина стечајног дужника, уз
обавезу резервације средстава за наведена потраживања, а у случају да
се парница оконча у корист стечајне масе, стечајни управник ће поступити
у складу са одредбама о спровођењу накнадне деобе;



. Закон о изменама и допунама Закона о

стечају

 Члан 48- наведеним чланом је извршена измена члана 144 Закона о
стечају, тако што је додат члан који гласи: „Изузетно завршној деоби из
става 1. може се приступити и ако у току поступка стечаја стечајни
управник после више покушаја уновчења имовине стечајног дужника на
начин предвиђен овим Законом не успе да уновчи целокупну стечајну
масу, односно њен претежни део“;

- Начин и ситуације у којима се поступак стечаја закључује је препуштен
судској пракси, односно поступању у сваком конкретном случају, увек уз
поштовање основних начела стечајног поступка;


