
 

 

 

ЗАКЉУЧЕЊЕ ПОСТУПКА СТЕЧАЈА 

 

 

Основни циљ стечајног поступка јесте заштита и најповољније колективно 

намирење стечајних поверилаца, независно да ли се одвија у правцу банкроства или 

реорганизације, а потом закључење истог. У нашем друштву, у зависности од тога када су 

започети, стечајни поступци се воде према Закону о принудном поравнању, стечају и 

ликвидацији („Службени лист СФРЈ“ број 84/89 и СРЈ број 37/93 и 28/96), Закону о 

стечајном поступку („Службени гласник РС“, бр.84/04 и 85/05), Закону о стечају 

(„Службени гласник РС“, бр. 109/09) и Закону о изменама и допунама Закона о стечају 

(„Службени гласник РС“, бр. 83/14).  

 

У сваком од наведених закона, изричито или на посредан начин, дефинисана су 

општа начела по којима се воде стечајни поступци:  

- заштита и намирење стечајних поверилаца,  

- једнак и равноправан третман  стечајних поверилаца,  

- економичност и хитност поступка. 

 

Ако се изузме основни циљ поступка стечаја, заштита и најповољније колективно 

намирење стечајних поверилаца, његово закључење, односно дужина трајања, представља 

кључни проблем који директно утиче на циљ и сврху самог поступка. Свако ново законско 

решење које регулише област стечаја, имало је за циљ увођење норми које би скратиле 

дужину трајања поступка и учиниле га једноставнијим. 

 

 У поступку стечаја који се одвија у правцу банкроства, обавеза стечајног управника 

је да у што краћем року, након доношења решења о уновчењу имовине стечајног дужника, 

исту уновчи, спроведе деобу стечајне масе (у складу са расположивим средствима) према 

утврђеним потраживањима стечајних поверилаца, односно намири стечајне повериоце и 

спроведе процедуру, односно створи услове за закључење самог поступка. 

 

У пракси постоји више разлога и ситуација који утучу на дужину трајања поступка 

стечаја, а исти могу бити субјективни и објективни, посматрано са аспекта улоге стечајног 

управника у дужини његовог трајања.  

 

Разлози који утичу на дужину трајања стечајног поступка на које стечајни 

управник не може да утиче или је његов утицај минималан (ограничен) су: 



- Немогућност продаје целокупне или делова  имовине која улази у стечајну масу 

стечајног дужника, јер у дужем периоду трајања стечаја и поред више покушаја 

уновчавања имовине, нема лица која су заинтересована за куповину исте, 

- Усвајање Закона о враћању одузете имовине и обештећењу  ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2011, 108/2013, 142/2014 и 88/2015 - одлука УС), чија је примена практично 

зауставила продају имовине за коју су претходни власници показали интересовање 

за њено враћање, све до доношења правноснажних решења од стране Агенције за 

реституцију РС о поднетим захтевима,  

- Дужина трајања парничних поступака у оним поступцима стечаја који се воде 

према законима који изричито не предвиђају закључење поступака стечаја пре 

окончања парница; 

- Пасивност и незаинтересованост одбора поверилаца за ток поступка стечаја, 

нарочито у смислу доношења одлука без којих стечајни управник није у 

могућности да врши радње за које је потребна сагласност одбора (продаја имовине 

методом непосредне погодбе, продаја стечајног дужника као правног лица, одлука 

о понуди купца која је испод 50% од процењене вредности предмета продаје, 

изјашњење на предлог стечајног управника за предузимање радњи од изузетног 

значаја и др.),  

- Немогућност уновчења имовине стечајног дужника која се налази на територији 

Косова и Метохије, 

- Промене законских прописа који регулишу поступак стечаја и начин њихове 

примене на поступке у току.  

 

Разлози који утичу на дужину трајања стечајног поступка, а зависе искључиво од  

стечајног управника су: 

- Нестручно, неадекватно, неблаговремено и неажурно поступање стечајног 

управника током вођења поступка стечаја;   

 

 

1а) Према члану 88 Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији 
(„Службени лист СФРЈ“  бр.84/89 и „Службени лист СРЈ“ бр. 37/93 и 28/96) који је важио 

до 3.2.2005.године и по коме се још воде неки стечајеви, стечајно веће може донети 

одлуку да се стечајни поступак отвори, али да се не спроводи ако утврди да  имовина  

дужника  која  би  ушла  у  стечајну  масу  није  довољна  ни  за  измирење  трошкова  тог 

поступка  или  је  незнатне  вредности  и  у  том  случају  донеће решење  којим  се  

стечајни  поступак закључује. Такође, ако стечајно веће у току стечајног поступка утврди 

да имовина стечајног дужника која би ушла у стечајну  масу  није довољна  ни  за  

намирење  трошкова  стечајног  поступка  или  је  незнатне вредности, донеће решење 

којим се стечајни поступак закључује. 

 

У наведеним околностима, улога стечајног управника, након увођења у дужност, 

своди се на ажурирање правне и књиговодствене документације и састављање почетног 

стечајног биланса на основу пописа извршеног на дан отварања поступка стечаја, из кога 

ће се утврдити да имовина стечајног дужника која улази у стечајну масу није довољна за  

измирење  трошкова  тог поступка  или  је  незнатне  вредности. Стечајни управник је, и 

због личне одговорности, обавезан да детаљно анализира документацију стечајног 



дужника,  прибави податке из јавних књига и архива, како би поуздано утврдио вредност 

имовине стечајног дужника, јер од тако сачињеног почетног стечајног биланса зависи 

одлука суда о судбини стечаја, који ће или кренути у правцу редовног тока или ће бити 

закључен.  

 

б) Поступак стечаја се закључује у тзв.редовном поступку, када стечајни органи 

(стечајни управник и стечајни судија) обавесте суд (стечајно веће) да су завршили све 

послове у стечајном поступку (члан 149). Наведена опција закључења поступка стечаја 

подразумева да је стечајни управник, уз сагласност стечајног судије, предузимао радње и 

обављао све послове у поступку стечаја предвиђене законом, након чега су се стекли 

услови за његово закључење- пописао је и проценио имовину стечајног дужника, сачинио 

листу признатих и оспорених потраживања поверилаца, уновчио и извршио деобу 

стечајне масе према утврђеним потраживањима стечајних поверилаца и решењу о главној 

деоби стечајне масе, односно намирио повериоце, окончао активне и пасивне парничне 

поступке, стечајном судији доставио извештај да су сви послови из стечајног поступка 

окончани. Стечајни управник је, дакле, из своје надлежности утврђене законом, обавио 

све радње и послове којима је испуњен циљ и сврха поступка стечаја, након чега ће 

стечајни судија стечајном већу предложити закључење поступка стечаја. 

 

Обавеза стечајног управника, након доношења одлуке стечајног већа о закључењу 

поступка стечаја, јесте да сачини извештај о свом пословању и, са мишљењем стечајног 

судије, исти достави стечајном већу који ће извештај размотрити, након чега ће стечајног 

управника разрешити и ако у извештају постоје неправилности, против истог предузети 

одговарајуће мере. Сходно изнетом, извештај о свом пословању стечајни управник треба 

да уради детаљно и у истом хронолошки наведе поступке и радње које је предузимао у 

поступку стечаја у циљу заштите и намирења поверилаца, као и све објективне околности 

које су утицале на дужину трајања појединих фаза поступка, а тиме и на висину трошкова, 

имајући у виду начело економичности и хитности поступка. 

 

 

 в) Ако имовина стечајног дужника не може бити продата (делови или целина), 

поменути Закон (члан 135) предвиђа могућност да се иста, након одлуке стечајног већа, 

преда повериоцима, уз услов да се води рачуна о висини њихових потраживања и услов да 

повериоци исту имовину прихвате. Ако се иста из било ког разлога не може расподелити 

повериоцима, предаје се надлежном органу у Републици на чијој је територији седиште 

дужника, а ако се ради о непокретностима, онда надлежном органу на чијој се територији 

непокретност налази.  

 

Уколико после исплате поверилаца преостану нераспоређена друштвена средства, 

предаће се оснивачу до висине оснивачког улога, а остатак надлежном органу у 

Републици на чијој је територији седиште стечајног дужника или ако се ради о 

непокретностима, онда надлежном органу у Републици на чијој територији се налази 

непокретност. 

 

 У наведеним околностима, стечајни управник је дужан да обави све радње и 

послове предвиђене законом и стечајне органе, након више покушаја уновчења, „увери“ 



да део или целокупна имовина стечајног дужника не може бити уновчена због 

незаинтересованости потенцијалних купаца, односно неатрактивности имовине која је 

предмет уновчења. Задатак стечајног управника је и да, након доношења одлуке стечајног 

већа о закључењу поступка стечаја, обави послове око предаје исте повериоцима или 

надлежним републичким органима у складу са донетом одлуком, након чега ће сачинити 

извештај о пословању који ће, са мишљењем стечајног судије, доставити стечајном већу.  

 

 

 г) Закон, такође, предвиђа могућност да  стечајно веће после отварања стечаја, ако 

утврди да би даље вођење поступка проузроковало несразмерне трошкове у односу на 

вредност деобне масе, обустави даље уновчење стечајне масе и закључи поступак, с тим 

што може донети одлуку да поједине ствари из деобне масе или поједина потраживања 

пренесе на поједине повериоце, водећи рачуна о висини њихових утврђених потраживања. 

 

 Стечајни управник ће и у наведеном случају закључења поступка стечаја, 

предузети све послове и радње којим ће благовремено обавестити стечајног судију о 

несразмери трошкова стечајног поступка и очекиваних користи од уновчења стечајне 

масе, а све у циљу заштите поверилаца и стечајне масе, након чега ће стечајном судији 

предложити закључење поступка стечаја. Обавезе стечајног управника су даље, аналогне 

обавезама описаним у 3. пасусу тачке в).  

 

 

 

2а) Према Закону о стечајном поступку („Службени гласник РС”, бр. 84/04 и 

85/05) који је ступио на снагу дана 3.2.2005.године, предвиђено је да се стечајни поступак 

покреће, али не спроводи, ако стечајни дужник има само једног повериоца. 

 

Стечајни управник ће, након покренутог поступка, ажуририрати правну и 

књиговодствену документацију, сачинити економско финансијски извештај и почетни 

стечајни биланс и у истом исказати вероватна потраживања поверилаца, с тим што се 

поуздан број поверилаца може утврдити тек истеком рока за пријаву потраживања, након 

чега ће, уколико у суд буде пристигла само једна пријава потраживања, стечајно веће  

закључити поступак стечаја. Стечајни дужник се не брише из регистра привредних 

субјеката, јер је судска пракса на становишту да се у овом случају закључење уподобљава 

правним последицама обуставе поступка и то је највећа практична мана ове врсте 

окончања поступка. 

 

 

2б) Стечајни поступак се покреће али не спроводи, већ одмах обуставља и у случају 

када је имовина стечајног дужника мања од висине трошкова стечајног поступка. Према 

судској пракси, у наведеним околностима, обустава поступка стечаја има све последице 

његовог закључења. 

 

И у овом случају, стечајни управник ће, након покренутог поступка, ажурирати 

правну и књиговодствену документацију, сачинити економско финансијски извештај и 

почетни стечајни биланс, у истом исказати целокупну имовину стечајног дужника, као и 



план тока стечајног поступка са предрачуном трошкова по месецима, на основу кога ће 

стечајни судија констатовати однос имовине стечајног дужника и нужних трошкова за 

вођење поступка стечаја, о чему ће обавестити стечајно веће које ће на предлог стечајног 

судије донети одлуку о закључењу поступка стечаја. Приликом израде економско 

финансијског извештаја и почетног стечајног биланса, који представљају основ за 

доношење одлуке о правцу даљег тока поступка стечаја, неопходно је да стечајни 

управник пажљиво проучи документацију стечајног дужника и то не само ону која се 

налази у архиви истог. Могућност постојања активних парница веће вредности, 

неукњижене непокретне имовине у јавним књигама за коју постоји валидна документација 

у корист стечајног дужника, а коју дуго година (по 20- так и више) користи друго лице, 

покретне имовине (монтажне трафо станице, трансформатори, агрегати и сл.) веће 

вредности која је на „реверс“ дата другом лицу на коришћење, треба да буде предмет 

пажљиве анализе стечајног управника, како би се избегла ситуација постојања „скривене“ 

имовине за коју нема сазнање да је власништво стечајног дужника у периоду израде 

економско финансијског извештаја и почетног стечајног биланса. У пракси, по правилу, 

документација стечајног дужника није ажурна (нема или су загубљени уговори о стицању 

имовине, лица која су непосредно дала имовину на „реверс“ су пензионисана и више не 

раде код стечајног дужника, затечена запослена лица код стечајног дужника на дан 

отварања поступка стечаја не знају где се налазе уговори о сарадњи којим је непокретност 

стечајног дужника уступљена другим лицима на коришћење, па се информације добијају 

по „сећању“ и сл.) нити довољна за израду поузданог економско финансијског извештаја и 

почетног стечајног биланса, о чему стечајни управник треба да води рачуна. 

 

 

2в) Поступак стечаја се закључује, по тзв.редовном поступку, када се окончају сви 

послови, о томе стечајни управник обавести стечајног судију, а стечајно веће на предлог 

стечајног судије донесе решење о закључењу поступка. Закључење поступка у овом 

случају подразумева да је извршено намирење стечајних поверилаца, према решењу о 

главној деоби стечајне масе и расположивим средствима,  чиме је испуњен главни циљ и 

сврха самог поступка.  

  

- Уколико је имовина стечајног дужника уновчена у целини и према решењу 

стечајног већа извршена главна деоба стечајне масе, односно намирење стечајних 

поверилаца према могућностима стечајне масе, уколико су окончане активне и пасивне 

парнице,  стечајни управник ће о окончаним пословима у стечајном поступку, обавестити 

стечајног судију који ће стечајном већу предложити одржавање завршног рочишта.  

 

Завршно рочиште решењем одређује стечајно веће и на њему се расправља о 

завршном  рачуну стечајног управника, коначном захтеву за исплату награде и накнаде 

трошкова, евентуално поднетим приговорима на завршни рачун стечајног управника и 

приговорима за поднете захтеве за исплату накнаде и награде стечајном управнику, 

одлучује о нераспоређеним деловима деобне масе, као и другим питањима од значаја за 

банкротство стечајног дужника. 

 

Завршни рачун стечајног управника о коме се расправља на завршном рочишту, 

треба да буде детаљан и свеобухватан, првенствено ради заштите самог стечајног 



управника. У истом треба да буду детаљно описане радње и послови које је стечајни 

управник предузимао у току трајања поступка стечаја, парнице које је водио, трошкови 

које је исплаћивао, пријаве потраживања које је испитао и све остале радње које је обавио 

у циљу заштите и намирења поверилаца и што краћег трајања поступка.  

 

- Уколико имовина стечајног дужника није уновчена у целини, већ само њен 

претежни део, а извршено је намирење стечајних поверилаца по правноснажном решењу о 

главној деоби, обавеза стечајног управника је да, у што краћем року, изврши уновчавање 

преосталог дела стечајне масе и накнадном (према приливу новчаних средстава у стечајну 

масу могуће је спровести више накнадних деоба) и завршном деобом изврши намирење 

стечајних поверилаца. Накнадна и завршна деоба спроводе се на начин и под условима 

спровођења главне деобе.  

 

Намирењем стечајних поверилаца по основу завршне деобе, створени су  услови да  

стечајно веће решењем одреди завршно рочиште на коме се расправља и одлучује о 

питањима од значаја за банкроство стечајног дужника (описана у 3. пасусу тачке 2в).  

 

 Ако се у поступку завршне деобе потраживања стечајних поверилаца намире у 

целини, стечајни управник је дужан да евентуални вишак деобне масе преда акционарима 

или власницима.  

 

Пре одржавања завршног рочишта, стечајни управник стечајном већу доставља 

завршни рачун у коме детаљно описује све радње, активности и поступке које је предузео 

у поступку стечаја од дана његовог покретања, до дана када је стечајно веће одредило 

одржавање завршног рочишта.  

 

Стечајно веће доноси решење о закључењу поступка стечаја на завршном рочишту, 

након чега ће стечајни управник извршити гашење текућег рачуна отвореног код пословне 

банке, обавестити надлежна лица о закључењу поступка стечаја и са архивом општине или 

града на чијој се територији налази седиште дужника, уговорити преузимање 

докуметације стечајног дужника, водећи рачуна о врсти документације и роковима њеног 

чувања од стране стечајног дужника и стечајног управника, што је предвиђено 

Националним стандардом број 8- Национални стандард о начину вођења и чувања 

евиденције стечајног дужника и стечајног управника. 

 

Члан 126 наведеног закона предвиђа могућност деобе стечајне масе и после 

закључења поступка стечаја, уколико се пронађе имовина која улази у стечајну масу, 

односно ако се сазна за наступање услова за исплату условних потраживања. 

 

Решење којим се одређује деоба по закључењу поступка стечаја доноси стечајни 

судија и доставља га стечајном управнику.  Стечајни управник има право жалбе стечајном 

већу на решење о одређивању деобе по закључењу стечајног поступка, а накнадно 

пронађену имовину уновчава и дели по основу решења о главној деоби, укључујући и 

стечајне повериоце код којих је наступио одложни услов. 

 



Стечајни управник има обавезу да, након извршене деобе по закључењу поступка 

стечаја, стечајном већу достави допунски завршни рачун. Судска пракса је, у случају да су 

још увек у току парнични поступци са активном и пасивном легитимацијом стечајног 

дужника, а нема више било какве имовине, практично решила проблем предугог трајања 

поступка, на тај начин што су судови доносили решење о закључењу поступка, али су том 

одлуком дали парнични легитимитет стечајној маси коју у даљем току поступка заступа  

стечајни управник до окончања парница. У том решењу била би резервисана средства за 

евентуално намирење поверилаца у већ исплаћеном проценту, а уколико би њихов исход 

био увећање имовине стечајног дужника, спровела би се накнадна деоба (према 

правилима главне). 

 

3а) Према Закону о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/2011 и 

71/2012- Одлука Уставног суда) који је ступио на снагу дана 24.12.2009.године, 

предвиђено је (члан 13 став 2) да се, ако се утврди да је имовина стечајног дужника мања 

од висине трошкова стечајног поступка или је иста незнатне вредности, стечајни поступак  

закључује без одлагања. Стечајни судија ће решењем о закључењу поступка стечаја, 

наложити стечајном управнику да уновчи имовину стечајног дужника и тако оствареним 

средствима покрије настале трошкове. Ако по покрићу трошкова преостану средства, иста 

ће бити уплаћена у буџет Републике Србије. 

  

Стечајни управник ће, након покретања поступка и именовања, ажурирати правну 

и књиговодствену документацију, сачинити економско- финансијски извештај и почетни 

стечајни биланс и у истом исказати целокупну имовину стечајног дужника, као и план 

тока стечајног поступка са предрачуном трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне 

масе по месецима, на основу кога ће стечајни судија констатовати однос имовине 

стечајног дужника и трошкова нужних за вођење поступка стечаја и донети решење о 

закључењу поступка стечаја. Након доношења решења од стране стечајног судије о 

закључењу поступка стечаја јер је имовина стечајног дужника мања од висине трошкова 

стечајног поступка или је иста незнатне вредности, управик ће, без одлагања,  предузети 

активности на уновчењу имовине стечајног дужника и добијеним средствима покрити 

трошкове настале у поступку стечаја, као и друге активности предвиђене законом (гашење 

текућег рачуна дужника отвореног код пословне банке, обавештење надлежних лица о 

закључењу поступка стечаја, архивирање документације код архива општине или града на 

чијој се територији налази седиште дужника, водећи рачуна о врсти документације и 

роковима чувања исте од стране стечајног дужника и стечајног управника, што је 

предвиђено Националним стандардом број 8- Национални стандард о начину вођења и 

чувања евиденције стечајног дужника и стечајног управника, сачињавање завршног 

извештаја). 

 

Наведени Закона (у ставу 4), међутим, предвиђа могућност да, уколико је имовина 

стечајног дужника мања од висине трошкова стечајног поступка или је незнатне 

вредности, а подносилац захтева за отварање поступка стечаја (или други повериоци) 

положи/е средства неопходна за покриће трошкова стечајног поступка, исти се не 

закључује, већ наставља да тече по одредбама закона. Стечајни управник у таквим 

околностима предузима радње и активности за вођењу поступка у складу са законским 

прописима по редовном току ствари.  



 

 

3б) Поступак стечаја се закључује по ткз. редовном поступку када стечајни 

управник, након доношења решења од стране стечајног судије о банкроству стечајног 

дужника, уновчи целокупну имовину стечајног дужникао (уз обавезну процену 

целисходости продаје стечајног дужника као правног лица, у одосу на продају имовине 

стечајног дужника у деловима), изврши намирење стечајних поверилаца према решењу о 

главној деоби стечајне масе,  чиме се стичу услови за одређивање, од стране стечајног 

судије, завршног рочишта на коме се расправља о завршном  рачуну стечајног управника, 

коначном захтеву за исплату награде стечајном управнику, подносе примедбе на завршни 

рачун или на поднете захтеве за исплату накнаде трошкова и награде стечајном 

управнику, одлучује о нераспоређеним деловима стечајне масе, као и другим питањима од 

значаја за банкроство стечајног дужника. 

 

Завршни рачун стечајног управника о коме се расправља на завршном рочишту, 

треба да буде, како је већ у претходном тексту речено, детаљан и свеобухватан, поред 

осталог, и ради заштите самог стечајног управника, јер у истом  треба да буду детаљно 

описане радње, послови и активности које је стечајни управник предузимао у току трајања 

поступка стечаја, стриктно поштујући закон по коме се исти води и начела заштите и 

намирење стечајних поверилаца, њиховог једнаког и равноправаног третмана, као и 

економичности и хитности поступка. 

.  

- Уколико имовина стечајног дужника није уновчена у целини, већ само њен 

претежни део, а извршено је намирење стечајних поверилаца по правноснажном решењу о 

главној деоби, обавеза стечајног управника је да, у што краћем року, изврши уновчавање 

преосталог дела стечајне масе и у поступцима накнадне (према приливу новчаних 

средстава у стечајну масу могуће је спровести више накнадних деоба) и завршне деобе 

намири стечајне повериоце. Након уновчења целокупне имовине и намирења поверилаца, 

стечајни управник је обавио све послове у поступку стечаја по ткз. редовном поступку, 

после чега ће стечајни судија решењем одредити завршно рочиште на коме ће се 

расправљати о свим питањима од значаја за банкротство стечајног дужника. 

 

 За завршно рочиште стечајну управник је у обавези да сачини завршни рачун и 

завршни извештај, са детаљним образложењем свих активности предузетих у поступку 

стечаја од дана отварања до дана закључења, већ описаних у претходним тачкама. 

 

 Ако се у поступку деобе могу у целини намирити утврђена потраживања стечајних 

поверилаца, стечајни управник је дужан да преостали вишак деобне масе расподели 

имаоцима удела или акција у привредном друштву у складу са правилима ликвидације, 

односно, вишак деобне масе у делу који је сразмеран учешћу друштвеног капитала у 

укупом капиталу стечајног дужника уплаћује се на рачун буџета Републике Србије у 

складу са законом који уређује поступак приватизације. 

 

Стечајни судија доноси решење о закључењу поступка стечаја на завршном 

рочишту, након чега ће стечајни управник извршити гашење текућег рачуна отвореног код 

пословне банке, обавестити надлежна лица о закључењу поступка стечаја и са архивом 



општине или града на чијој се територији налази седиште дужника, уговорити преузимање 

докуметације стечајног дужника, водећи рачуна о врсти документације и роковима чувања 

исте од стране стечајног дужника и стечајног управника, што је предвиђено Националним 

стандардом број 8- Национални стандард о начину вођења и чувања евиденције стечајног 

дужника и стечајног управника. 

 

На завршном рочишту стечајни судија, на предлог стечајног управника, може 

закључити поступак стечаја и ако постоје парнице које нису окончане, ако је уновчена 

целокупна имовина стечајног дужника, уз обавезну резервацију средстава за потраживање 

повериоца за случај да се парница оконча у његову корист, уколико се пак парница оконча 

у корист стечајне масе, стечајни управник ће спровести деобу у складу са одредбама 

спровођења накнадне деобе.  

 

За случај да стечајни судија донесе решење о закључењу поступка стечаја и ако 

постоје парнице, стечајни управник има обавезу да у опцији резервације средстава за 

повериоца/е, што прецизније определи висину истих за њихово намирење, тако и за  

трошкове парнице/а. 

 

 

4) Закон о изменама и допунама закона о стечају (”Сл. гласник РС” бр. 83/14), који 

је ступио на снагу 13.8.2014.године, у члану 48 значајно је изменио члан 144 Закона о 

стечају, тако што предвиђа да се завршној деоби изузетно може да се приступи и ако у 

поступку стечаја стечајни управник, после више покушаја уновчења имовине стечајног 

дужника, не успе да уновчи целокупну стечајну масу или њен претежнио део.  

 

Наведена измена ствара основу да један број поступака стечаја може да се закључи, 

јер се, и после више покушаја продаје од стране стечајног управника, не појављују лица 

заинтересована за куповину имовине стечајног дужника. Већ дуже време лош привредни 

амбијент подстакнут последицама глобалне економске кризе, у знатној мери утиче на 

смањен обим инвестирања у нашој земљи и реалност да тренутно нема купаца за поједину 

имовину која се у стечају продаје. 

 

Дужност стечајног управника је да и у описаним околностима, учини све да 

информације о имовину стечајног дужника која је предмет продаје, учини достуним што 

већем броју потенцијалних купаца. Уколико и после већег броја покушаја не успе да 

имовину стечајног дужника уновчи, обавиће консултације са стечајним судијом о 

могућности закључења поступка стечаја, иако имовина стечајног дужника није уновчена у 

целини или претежном делу.  

 

У опцији закључења поступка стечаја када имовина стечајног дужника није 

уновчена ни после више покушаја, односно када се у стечајној маси налази само имовина 

која се није могла продати, а с обзиром да закон није прецизно регулисао на који начин и 

у којим ситуацијама се тако поступа, већ је исто препустио судској пракси,  стечајни 

управник ће стриктно поступати по одлукама стечајног судије, који може у наведеним 

околностима одредити завршно рочиште, односно поступак усмерити ка закључењу. 

 



На завршном рочишту, ако оцени целисходним, стечајни судија, може донети 

одлуку да се непродата имовина пренесе на повериоце сразмерно висини њихових 

утврђених потраживања, уз навођење процента намирења за сваког повериоца. 

 

Стечајни управник ће у описаним околностима, спровести радње и поступке по 

одлукама стечајног судије, а за завршно рочиште доставиће завршни рачун и извештај са 

описом активности, радњи и поступања предузетим у целокупном току поступка стечаја 

(већ описано у тексту).  

 

 

5) Генерално посматрано, улога стечајног управника у фази закључење поступка 

стечаја своди се на стриктно поступање  и благовремено предузимање радњи према 

одредбама закона по којима се поступци стечаја воде, увек водећи рачуна о начелу 

хитности и економичности вођења поступка стечаја. Такође, извештаје које стечајни 

управник доставља на завршном рочишту (извештај о свом пословању, завршни стечајни 

биланс,  завршни рачун, завршни извештај) на коме се расправља о свим битним 

питањима која се односе на банкротство стечајног дужника, треба да сачини што 

детаљније, посебно образлажући трошкове стечајног поступка и стечајне масе, као и све 

околности које су утицале на дужину трајања конкретног поступка стечаја (трајање 

парница које се односе на побијање правних радњи и повраћај имовине у стечајну масу 

стечајног дужника; трајање парница велике вредности којима се утврђују потраживања 

поверилаца, а битно утичу на могућност и износ намирења стечајних поверилаца којима 

су утврђена потраживања; и др). Само ће на тај начин свим заинтересованим лицима 

омогућити потпуну транспарентност информација, а притом и заштитити себе о могућих 

последица евентуалне накнаде штете, односно имовинске, а неретко и кривичне 

одговорности. 

 

 

 

 

        Небојша Јочић 

 


