
НАКНАДА ТРОШКОВА 

СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
ЈЕЛЕНА ТОДИЋ 

СУПЕРВИЗОР АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА



РЕГУЛАТОРНИ ОКВИР

 Стечајни управник има право на накнаду стварних трошкова

 Накнада трошкова спада у трошкове стечајног поступка

 Накнада трошкова одређује се према стварним трошковима, у складу са
Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде
трошкова стечајних управника

 Стечајни управник подноси стечајном судији план трошкова стечајног поступка и 
обавеза стечајне масе за наредни месец

 Стечајни управник не може захтевати или примати било какву врсту накнаде, 
нити остваривати право на другу добит или корист за обављање послова из
делокруга стечајног управника, изузев награде за рад и накнаде трошкова које
одобри суд



Прелимин. 
накнада

• одобрава се решењем 
месечни износ 
накнаде, сразмеран 
дужностима и 
резултатима рада 
стечајног управника

Коначна
накнада

• одређује се у време 
закључења стечајног 
поступка, у складу са 
основама и мерилима 
за одређивање висине 
награде и накнаде 
трошкова

Трошкови 
и обавезе

• одобрење пре исплате



ПРАВИЛНИК О ОСНОВАМА И МЕРИЛИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ
НАГРАДЕ ЗА РАД И НАКНАДЕ ТРОШКОВА СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
(2005 – 2015)

 До сада најчешће мењани подзаконски стечајни акт 

 Главни разлог - питање уређивања обрачуна награде стечајних 
управника

Правилник Пропис на снази

2005 1.јун 2005 - 15. март 2008

2008 15. март 2008 - 21. јануар 2011

2012 (2011) 22. јануар 2011 - 17. фебруар 2012  

(2012) 18. фебруар 2012 -



Врста 2005 2008 2011/2012

Накнада у 

поступку 

банкротства

Накнада обухвата: 

1. путне трошкове, 

2. телефонске рачуне,

3. канцеларијски материјал, 

4. трошкове за стручно и техничко особље

из канцеларије стечајног управника и 

5. трошкове стручних лица или других лица

које је стечајни управник ангажовао у 

конкретном стечајном поступку. 

СУ - специјализована институција, обухвата и 

стварне трошкове лица која у име и за рачун те

институције као стечајног управника обављају

послове.

Накнада обухвата трошкове који су директно

везани за конкретан поступак банкротства, и то: 

1. путних трошкова, 

2. трошкова телефонских рачуна, 

3. трошкова канцеларијског материјала и 

4. трошкова на име ангажовања стручних лица

од стране стечајног управника за потребе

конкретног стечајног поступка.

СУ - специјализована институција, обухвата и 

стварне трошкове на име ангажовања лица која у 

име и за рачун те институције као стечајног
управника обављају послове.

Накнада обухвата трошкове који су директно

везани за конкретан поступак банкротства, и 

то: 

1. путних трошкова, 

2. трошкова телефонских рачуна, 

3. трошкова канцеларијског материјала и 

4. трошкова на име ангажовања стручних

лица од стране стечајног управника за

потребе конкретног стечајног поступка.

СУ - специјализована институција, обухвата и 

стварне трошкове на име ангажовања лица

која у име и за рачун те институције као

стечајног управника обављају послове.

Накнада у 

поступку 

реорг.

Подносилац плана реорганизације СУ:

• утврђује се планом реорганизације;

• право да захтева накнаду трошкова које је

имао услед припреме за подношење плана

реорганизације.

Обухвата све трошкове које обухвата накнада

трошкова у поступку банкротства (члан 12. 

Правилника).

Накнада трошкова СУ саставни део плана

реорганизације.

Подносилац плана реорганизације СУ - право да

захтева и надокнаду трошкова које је имао у вези

са припремом плана реорганизације. 

Обухвата све трошкове које обухвата накнада

трошкова у поступку банкротства (члан 12. 

Правилника).

Накнада трошкова СУ саставни део плана

реорганизације.

Подносилац плана реорганизације СУ - право

да захтева и надокнаду трошкова које је имао

у вези са припремом плана реорганизације. 

Накнада у 

случају

промене СУ

Висина награде и накнаде за рад разрешеног 

СУ – завршни извештај СУ.

Према процени обима посла у односу на укупни

обим посла који је потребан за окончање

стечајног поступка, уз умањење сразмерно

времену које је потребно новоименованом

стечајном управнику за упознавање са

детаљима претходно вођеног поступка.

Висина награде и накнаде за рад разрешеног СУ –

завршни извештај СУ.

Према процени обима посла који је обавио

разрешени стечајни управник у односу на укупни

обим посла који је био потребан за окончање

стечајног поступка.

Висина награде и накнаде за рад разрешеног 

СУ – завршни извештај СУ.

Према процени обима посла који је обавио

разрешени стечајни управник у односу на

укупни обим посла који је био потребан за

окончање стечајног поступка.



СУДСКА ПРАКСА

 Решења Привредног апелационог суда

 Двадесеттреће саветовање судија привредних судова 

Републике Србије, Радни материјал, Златибор, септембар 

2015. године



СТРУЧНИ НАДЗОР АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

 Супервизори Агенције прате рад стечајног управника у сваком 

предмету, са становишта примене прописа којима се уређује 

стечај, и то нарочито анализом:

 У вези са трошковима од значаја постојање одобрења трошкова 

 Пореска контрола стечајног управника - предузетника 

трошкова стечајног 
поступка и обавеза 

стечајне масе у погледу 
постојања прописаних 

сагласности, одобрења и 
одговарајуће 

документације

промена на рачуну 
стечајног дужника





Привредни суд

Месечни

план

трошкова

Стечајни судија

Одобрење плана

трошкова

Одобрење

исплате стварно

насталих

трошкова

Достављање

доказа за

стварно настале

трошкове

Усвајање 

тромесечног 

извештаја 

Београд √ √ / / /

Ваљево √ √ / / /

Зајечар √ √ / / /

Зрењанин √ √ / / /

Крагујевац √ / √ / /

Краљево √ / √ / /

Лесковац √ √ / / /

Ниш √ / √ √ /

Нови Сад √ √ / / √

Панчево √ √ / √ √

Пожаревац √ √ / / /

Сомбор √ √ / / /

С. Митровица √ √ √ / /

Суботица √ / √ √ /

Ужице / / √ √ /

Чачак √ / √ √ /



ЗАКЉУЧАК

 Појам и начин одређивања накнаде трошкова исти од 2005. године

 Одредбе члана 18. став 1. тачка 4) Закона о стечају

 Одобравање месечног плана трошкова

 Недовољна контрола стварно насталих трошкова пре исплате

 Злоупотреба накнаде трошкова од стране појединих стечајних управника

 Поверење - опредељујући фактор сарадње 

 Накнада трошкова стечајног управника - пословање стечајног управника – предузетника



ЗАКЉУЧАК

 Позитивне промене у вези са чланом 18. став 1. тачка 4)

 Веза између трошкова који су основ за исплату накнаде и стечајног 

поступка – јасна, лако утврдива и поткрепљена одговарајућом 

документацијом 

 Обављање послова стечајног управника с пажњом доброг стручњака, 

у складу са стечајним и другим прописима

Хвала на пажњи


