
Онлајн семинар „Обезбеђење и осигурање имовине у стечајном поступку“ одржан 10. јуна 2021. године у организацији АЛСУ. 

Анђела Спасић

Виши руководилац пројекта

Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај



ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

• Закон о стечају („Сл. Гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 – др.закон, 71/2012 –

одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018) 

• Правилник о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном

масом (Сл. гласник РС“ 62/18) - Министарство привреде РС

• Закон о приватном обезбеђењу („Сл. Гласник РС", бр. 104/2013, 42/2015 i 

87/2018) 

• Закон о осигурању („Сл. Гласник РС", br. 139/2014 i 44/2021) 

• Закон о облигационим односима („Сл.лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 –

одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, „Сл.лист СЦГ", бр. 1/2003 –

Уставна повеља и „Сл.гласник РС", бр. 18/2020) 



Одредбама Закона о стечају установљен је циљ стечајног поступка и то :

Члан 2

- Најповољније колективно намирење стечајних поверилаца остваривањем 

највеће могуће вредности стечајног дужника, односно његове имовине.

Повериоци се намирују продајом целокупне имовине стечајног дужника.

Поред циља стечајног поступка прописана су начела стечајног поступка и то:

Члан 3

- Начело заштите стечајних поверилаца у складу са Законом о стечају које 

омогућава колективно и сразмерно намирење стечајних поверилаца у складу са 

овим Законом.



Члан 5

- Начело економичности  које прописује да се стечајни поступак  спроводи тако да 

омогући остваривање највеће могуће вредности имовине стечајног дужника и 

највећег могућег степена  намирења поверилаца у што краћем року и са што мање 

трошкова.

У циљу остварења начела најповољнијег намирења стечајних поверилаца као и 

заштите њихових потраживања прописано је именовање стечајног управника 

ради успостављања контроле над имовином као и да се иста обезбеди и заштити.



ОСНОВНЕ ДУЖНОСТИ СТЕЧАЈНОГ 

УПРАВНИКА

Делокруг послова стечајног управника



Члан 27

Стечајни управник је нарочито дужан да:

- предузме све неопходне мере за заштиту имовине стечајног дужника, 

укључујући и спречавање преноса имовине, њено печаћење или одузимање

уколико је то неопходно;

- 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;

- без одлагања писменим путем обавести о отварању стечајног поступка све

судове пред којима се воде извршни поступци;



- уз сагласност стечајног судије, на терет стечајне масе, осигура имовину

стечајног дужника, у целини или делимично, ако је то потребно ради њене

заштите;

- обавести одговарајуће регистре о отварању стечајног поступка, у складу са

законом;



Члан 79 

Организација која води поступак принудне наплате одмах после пријема решења 

о отварању стечаја, 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. 



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.

- 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 Закона о стечају, Национални стандард број 2 

- 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 о печаћењу и 

скидању печата.



Национални стандард број 3 

Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника

- Опис првих мера и активности које је стечајни управник предузео у циљу 

заштите имовине стечајног дужника.



Одговорност за штету 

Након преузимања имовине стечајни управник је одговоран за штету учињену 

својим радњама као и за штету насталу невршењем послова на очувању 

вредности имовине и њене заштите (члан 31 Закона о стечају ).

Стечајни управник процењује ризик од пропасти па у зависности од тога 

продужава већ постојеће или склапа нове уговоре о обезбеђењу имовине као и 

уговоре о осигурању.

Посебна пажња у погледу имовине која ја предмет разлучног права јер разлучни 

поверилац има могућност да терети стечајног управника да није на адекватан 

начин заштитио имовину која је предмет разлучног потраживања и да је 

безбедност те имовине изложена ризику што је и један од разлога за укидање или 

условљавање мера обезбеђења, забране извршења и намирења. 



Стечајни судија може на предлог разлучног повериоца да донесе одлуку о 

адекватној заштити имовине која је предмет разлучног права тако што ће 

наложити поправку, одржавање или осигурање имовине, као и друге мере 

прописане чланом 93.Закона о стечају.

Разрешење 

Члан 32

Стечајни судија по службеној дужности или на предлог одбора поверилаца

разрешава стечајног управника ако утврди да стечајни управник:

- није осигурао имовину за случај наступања штете после два упозорења

стечајног судије или одбора поверилаца;



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.

Пропуштање адекватне заштите или смањење вредности имовине

Члан 93а

- случају забране извршења и намирења из члана 93. став 1. овог закона, 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 предлог стечајног управника, разлучног повериоца или 

заложног повериоца који докаже да је његово потраживање обезбеђено 

заложним правом доспело делом или у целости, доноси одлуку о укидању 

мере обезбеђења у односу на имовину која је предмет обезбеђења уколико:

• 1) стечајни дужник или стечајни управник нису на адекватан начин заштитили 

предметну имовину која је предмет разлучног, односно заложног права тако да је 

њена безбедност изложена ризику или

• 2) се вредност предметне имовине смањује, а нема друге могућности да се 

обезбеди примерена и ефикасна заштита од смањења вредности имовине.



Уместо одлуке о укидању мере обезбеђења или забране извршења и намирења из 

става 2. овог члана, стечајни судија може да донесе одлуку о адекватној заштити 

имовине која је предмет разлучног, односно заложног права одређивањем једне 

или више од 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 имовине која ће бити предмет 

разлучног, односно заложног права, на начин да се надокнади смањење вредности 

или губитак;



3) исплата дела прихода добијених коришћењем имовине која је предмет 

разлучног, односно заложног права разлучном, односно заложном 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 вредностимовине разлучног повериоца.



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.



ИМОВИНА КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА И ОСИГУРАЊА



Обезбеђење непокретности и покретних ствари

- Ангажовање професионалног обезбеђења (физичко техничко обезбеђење)

- Самостално обезбеђење (самозаштитна делатност чл.45 Закона о приватном 

обезбеђењу)

(ангажовање физичких лица портир итд..., издавање у закуп као опција 

обезбеђења)

Код ангажовања професионалног обезбеђења обезбедити три понуде и  

сагласност стечајног судије.

Обратити пажњу код избора да лица која врше физичко техничко обезбеђење 

имају лиценцу (члан 8. и члан 20. Закона о приватном обезбеђењу)









• Покретне ствари

• Опрема и машине веће вредности

Опасан отпад (лекови, хемијска средства итд...) протеком времена односно 

истеком рока постају опасан отпад су нарочито проблематични по питању 

обезбеђења.





- Новчана средства и хартије од вредности, осим физичког чувања у сефу могу 

се депоновати у банци (законом о облигационим односима (чл.1047-1051)

- Уметничка дела

- Могу се обезбедити и чувати у депоу фирми које испуњавају услове.

- Оружје затечено код стечајног дужника се без одлагања предаје надлежној 

полицијској станици.



- Новчана средства и хартије од вредности, осим физичког чувања у сефу могу 

се депоновати у банци (закон о облигационим односима чл.1047-1051)

- Уметничка дела

Могу се обезбедити и чувати у депоу фирми које испуњавају услове. 

- Оружје затечено код стечајног дужника се без одлагања предаје надлежној 

полицијској станици.



ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

Поред обезбеђења имовине битно је имовину која је веће вредности и код које 

постоји ризик од настанке штеде осигурати. У зависности од степена ризика 

зависи и коју ће имовину стечајни управник осигурати од штете и за који ризик.

Предмет осигурања су:

- различити грађевински објекти и друге непокретности

- намештај, машине, апарати, уређаји и остала опрема, алати…, 

- залихе (материјала, недовршених производа, готових производа, робе и 

основних средстава у припреми).

Осим наведених ствари, могу се осигурати и новац и хартије од вредности, 

архивска грађа, изложбени предмети, уметнине итд.



• Који су ризици покривени?

Избор осигураних опасности је на процени стечајном управнику 

Основни пакет ризика обухвата пожар и удар грома, експлозију, олују, град, удар

сопственог моторног возила, сопствене покретне радне машине у осигурани

грађевински објекат, пад летелице и манифестације и демонстрације.

Уколико се посебно уговори, осигуравајућа заштита се пружа и од бројних

допунских ризика у које спадају: поплава, бујица и висока вода, клизање тла и 

одроњавање, слегање тла, снежна лавина, исцурење (лекажа), изливање воде из

инсталација, самозапаљење залиха, изливање ужарене течне растопљене масе, 

удар непознатог моторног возила у грађевински објекат и земљотрес.

Осигурање од крађе није услуга коју осигуравајуће куће често пружају.



• Висина премије осигурања зависи од осигуравајуће суме због чега је важно да 

стечајни управник при попису имовине процени ликвидациону вредност 

имовине или за процену ангажовати стручно лице.

• Стечајни управник прикупља три понуде и бира најбољег понуђача, уз 

сагласност стечајног судије.



ТРОШКОВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА И 

ОСИГУРАЊА

Трошкови обезбеђења и осигурања падају на терет стечајне масе, што значи да се 

исти приказују као трошкови стечајног поступка а које одобрава стечајни судија 

кроз план трошкова и одобрење за исплату трошкова. 

Национални стандард број 4 

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

Обавезе стечајне масе



Члан 133 Закона о стечају наводи да се приликом продаје имовине која је била 

предмет обезбеђења потраживања једног или више  разлучних и заложних 

поверилаца из остварене цене се прво намирују трошкови продаје и други 

неопходни трошкови (трошкови процене имовине, трошкови оглашавања, 

законске обавезе и сл.) У овом случају трошкови обезбеђења као и трошкови 

осигурања имовине који се односе на имовину која је предмет обезбеђења 

намирују се из остварене цене. Уколико имовина није предмет обезбеђења 

трошкови обезбеђења и осигурања исте падају на терет стечајних поверилаца.



Највећи проблем а и веома чест проблем је да стечајни дужник нема новчаних 

средстава за обезбеђење и осигурање имовине. 

Самостално обезбеђење (разговарати са полицијском станицом да појачају 

патролу, искључити струју ради обезбеђења имовине од пожара, ангажовати лица 

у договору да се плаћање изврши након уновчења имовине, дати имовину у 

закуп)

Често се деси и да вредност имовине буде мања од трошкова обезбеђења а нема 

услова за продају имовине (реституција, парнице). 

Ургирати код Агенције за реституцију и код судова за прекоредно решавање, 

замолити стечајног судија да ургира. Самостално обезбеђење имовине.



Осигуравајуће куће неће да доставе понуде за осигурање због лошег стања 

имовине.

Убрзати продају имовине колико год је у моћи стечајног управника и самостално 

је обезбедити колико је год могуће.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ


