
Намирење поверилаца у 
стечајном поступку

–

примери из праксе



Теме:

1. Намирење разлучних поверилаца

2. Намирење поверилаца имовином

3. Подела средстава у главној и делимичној 
деоби након делимичне продаје 
потраживања једног од поверилаца



1. Намирење разлучних поверилаца

• члан 49 Закона о стечају

• члан 133 став 11 Закона о стечају

• Члан 9 Правилника о основама и мерилима
за одређивање награде за рад и накнаде
трошкова стечајних управника



Радње које стечајни управник мора да изврши у различитим фазама 

поступка, како би успешно могао да изврши намирење разлучних
поверилаца:

• испитивање пријављених потраживања разлучних поверилаца, 
односно утврђивање основаности, обима и редоследа њиховог
намирења, као и прецизно идентификовање имовине на којој су
разлучни повериоци стекли право првенственог намирења;

• евидентирање имовине на којој су разлучни повериоци стекли право
првенственог намирења као и утврђених потраживања разлучних
поверилаца у систему ЕРС;

• евидентирање стварно насталих трошкова продаје и трошкова
стечајног поступка који се обрачунавају на терет разлучних
поверилаца, заједно са доказима који поткрепљују те трошкове.



Испитивање пријављених потраживања разлучних поверилаца

• утврђивање основаност и обима пријављених потраживања;

• прецизно идентификовање имовине на којој су разлучни повериоци стекли 
право одвојеног намирења (подаци из јавних књига за непокретности, за 
покретну имовину подаци произвођача);

• Констатација да ли се имовина налази у стечајној маси конкретног стечајног 
дужника (уколико се имовина не налази у стечајној маси пријављено 
разлучно потраживање може се признати као условно са одложним условом);

• утврђивање редоследа намирења разлучних (и заложних) поверилаца према 
редоследу уписа обезбеђења у јавним књигама (навести датуме уписа);

• Констатација да ли је пријавом потраживања разлучни поверилац пријавио 
потраживање на име камате за период након отварања стечаја. 



• сачињавање листе признатих и оспорених потраживања, која треба да 
садржи све претходно утврђене битне елементе разлучних потраживања; 

• упоређивање података који су наведени у закључку суда којим се усваја 
коначна листа, са подацима из листе која је достављена стечајном судији. 



Правилно евидентирање имовине у систему ЕРС

• јасно и недвосмислено дефинисање назива сваког
појединачног дела имовине стечајног дужника, како ни у 
једној фази поступка не би дошло до забуне о ком делу
имовине стечајног дужника се ради;

• уношење што више података о имовини у одговарајућа
поља;

• Евидентирање процењене вредности поједначних делова 
имовине стечајног дужника која је извршена за потребе 
продаје.



Приказ прозора за уношење података о непокретној имовини стечајног дужника у систему ЕРС:





Правилно евидентирање утврђених потраживања поверилаца у 
систему ЕРС

• Евидентирање основних финансијских елемената потраживања;

• Напомена о камати која је обрачуната на разлучно потраживање;

• Напомена да ли је тражена камата у складу са чланом 85 став 3 Закона
о стечају (камата од отварања стечаја па до исплате);

• Додавање имовине под оптерећењем и редослед намирења (коју смо
претходно на јасан и недвосмислен начин евидентирали кроз ЕРС);

• Сачињавање детаљне, прегледне и читљиве листе признатих и 
оспорених потраживања, како би сваки заинтересовани поверилац из
ње могао да сазна битне елементе потраживања другог повериоца.



Приказ прозора за уношење података и обраду потраживања поверилаца кроз ЕРС:



Евидентирање стварно насталих трошкова стечајног поступка који се 
обрачунавају на терет разлучних поверилаца

• Најчешћи трошкови који се не обрачунавају на терет стечајних
поверилаца већ се првенствено намирују из средстава остварених
продајом имовине која је била предмет обезбеђења потраживања
разлучних поверилаца а у вези са којом имовином су ти трошкови и 
настали, су:

– Порези који оптерећују ту имовину;

– Трошкови израде процене вредности имовине или стечајног
дужника као правног лица;

– Трошкови оглашавања продаје;

– Награда стечајног управника.



• Изузетно, у случајевима када стечајни дужник не располаже другом
имовином већ само имовином која служи за обезбеђење
потраживања разлучних поверилаца, уз претходни договор са
разлучним повериоцима (најбоље пре ангажовања обезбеђења или
закључења полисе осигурања), трошкови осигурања и обезбеђења те
имовине могу да буду обухваћени обрачуном јер другачије не би
могли да буду измирени, с обзиром да стечајне масе неће бити.



Пример обрасца за

израду обрачуна

намирења разлучних

поверилаца:

A.0

A.1 СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК

A.2

Датум подношења предлога за покретање 

стечајног поступка

A.3

Укупна процењена вредност имовине 

стечајног дужника динара

A.4 Процењена вредност  правног лица динара

A.5

Процењена вредност  имовине на којој је 

конституисано обезбеђење динара

A.6 Предмет обезбеђења 

B.0

B.1
Процењена вредност имовине (или правног 

лица)  која је продата динара

B.2

Процењена вредност продате имовине над 

којом је конституисано обезбеђење динара

B.3

Удео имовине са обезбеђењем у односу на 

вредност имовине (или правног лица) која је 

предмет продаје %

B.4
Остварена продајна цена имовине (или 

правног лица)  која је продата
динара

B.5
Остварена продајна цена имовине над којом 

је конституисано обезбеђење  
динара

B.6
Трошкови продаје имовине над којом је 

конституисано обезбеђење
динара

B.7

Трошкови стечајног поступка који се не могу 

покрити из стечајне масе динара

B.8
Основица за израчунавање награде 

стечајног управника
динара

B.9 НАГРАДА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА динара

C.0

УКУПНО ЗА РАСПОДЕЛУ РАЗЛУЧНИМ 

ПОВЕРИОЦИМА (B.5-B.6-B.7-B.9) динара

I Разлучни поверилац 1

ОБРАЧУН ИСПЛАТЕ РАЗЛУЧНОГ ПОВЕРИОЦА 

упис 1

Утврђена 

главница на 

дан 

отварања 

стечаја

Обрачуната 

камата од 

отварања 

стечаја до 

исплате

Укупно 

разлучно 

потраживање 

ЗА ИСПЛАТУ

Резервисано за 

потраживање у 

спору (П-........)

1. Назив повериоца

ПРЕОСТАЛО ЗА СЛЕДЕЋЕГ РАЗЛУЧНОГ 

ПОВЕРИОЦА:

ОПШТИ ПОДАЦИ О СТЕЧАЈНОМ ДУЖНИКУ

 динара

ИСПЛАТА РАЗЛУЧНИХ ПОВЕРИЛАЦА

Основ:

 датум отварања стечајног поступкa

напомена:  

ОБРАЧУН НАГРАДЕ У ПРИЛОГУ

напомена:  

ОБРАЧУН ИСПЛАТЕ РАЗЛУЧНИХ ПОВЕРИЛАЦА

напомена: 

напомена: 

напомена:

напомена:  

напомена:  

напомена: 

напомена:  

Напомена: 

Трошкови продаје се односе на: 

Правилник о основама и мерилима за одређивање 

награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника

ОБРАЧУН РАСПОЛОЖИВЕ СУМЕ ЗА ИСПЛАТУ РАЗЛУЧНОГ ПОВЕРИОЦА

напомена:  



II Разлучни поверилац 2

ОБРАЧУН ИСПЛАТЕ РАЗЛУЧНОГ ПОВЕРИОЦА 

упис 2

Утврђена 

главница на 

дан 

отварања 

стечаја

Обрачуната 

камата од 

отварања 

стечаја до 

исплате

Укупно 

разлучно 

потраживање 

ЗА ИСПЛАТУ

Резервисано за 

потраживање у 

спору (П-........)

2. Назив повериоца

1.
Закључак Привредног суда о коначној листи 

утврђених потраживања ДОСТАВИТИ:

2. Обрачун награде стечајном управнику 2. разлучним повериоцима

ПРЕОСТАЛО ЗА СТЕЧАЈНЕ ПОВЕРИОЦЕ: динара

ДОКУМЕНТА коришћена за ОБРАЧУН

1. стечајном судији

3. одбору поверилаца

              Стечајни управник

Основ:



Пример обрасца за израду

обрачуна награде стечајног

управника код намирења

разлучних поверилаца:

Назив стечајног дужника

Укупно приходована средства остварена продајом имовине 0,00 Дин.

Проценат под разлучним правом 100,00%

Трошкови продаје

Tрошкови продаје на терет разлучних поверилаца 0,00 Дин.

Средњи курс НБС данa: 27.5.2021

1EUR 117,50000 Дин.

Број предмета код Привредног суда

ОБРАЧУН НАГРАДЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА КОД НАМИРЕЊА РАЗЛУЧНИХ ПОВЕРИЛАЦА

Проценат имовине под заложним правом 100,00% 100,00%

Укупно приходована средства остварена продајом имовине 0,00 Дин. 0,00 €

Средства од продаје за имовину са разлучним правом 0,00 Дин. 0,00 €

Укупни трошкови продаје 0,00 Дин. 0,00 €

Трошкови стечајног поступка који падају на терет разлучних поверилаца 0,00 Дин. 0,00 €

Трошкови продаје који падају на терет разлучних поверилаца 0,00 Дин. 0,00 €

Укупан трошак на терет разлучних поверилаца: 0,00 Дин. 0,00 €

Oсновица за обрачун 0,00 Дин. 0,00 €

Награда стечајном управнику 0,00 Дин. 0,00 €

do 100.000,00 евра        -   5%        0,00 Дин. 0,00 €

 100.001 дo 500.000 евра - 5.000e  увећаних за 3% вредности преко 100.000e   0,00 Дин. 0,00 €

500.001 do 1.000.000евра-17.000e увећаних за 2% вредности преко 500.000e 0,00 Дин. 0,00 €

преко 1.000.000евра-27.000e увећаних за 0,5% вредности преко 1.000.000e 0,00 Дин. 0,00 €

0,00 Дин. 0,00 €

0,00 Дин. 0,00 €

27.5.2021

1EUR 117,50000 Дин.

НАГРАДА СТЕЧАЈНОМ УПРАВНИКУ 0,00 Дин.

Картица за унос података

Напомена: Трошкови продаје се односе на: 

Расположиво за расподелу разлучним повериоцима:

Обрачун награде стечајном управнику

Укупна награда стечајном управнику по овом намирењу

Средњи курс НБС на дан:



Пример: Обрачун намирења разлучних поверилаца након продаје стечајног дужника
као правног лица:

A.0

A.1 СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК

A.2
Датум подношења предлога за покретање 

стечајног поступка 24.3.2019 25.5.2019

A.3
Укупна процењена вредност имовине 

стечајног дужника 0,00 динара

A.4 Процењена вредност  правног лица 50.000.000,00 динара

A.5
Процењена вредност  имовине на којој је 

конституисано обезбеђење
40.000.000,00 динара

A.6 Предмет обезбеђења 

напомена:  од имовине стечајни дужник поседује покретну и 

непокретну имовину, која се налази у Београду.

 датум отварања стечајног поступкa

1. Зграда бр. 2 - Зграда пословних услуга-Административна зграда, изграђена на кат. парцели 

бр. 1111, уписана у Лист непокретности бр. 1111 КО Београд;

2. Зграда бр. 3 - Зграда пословних услуга-Радионица, изграђена на кат. парцели бр. 2222, 

уписана у Лист непокретности бр. 2222 КО Београд;

3. Опрема-Машина за производњу пластике, произвођач: ПЛАСТИКА; година производње 

2000. , серијски број 0001.

напомена: није случај

ОПШТИ ПОДАЦИ О СТЕЧАЈНОМ ДУЖНИКУ

"XYZ" д.о.о. у стечају

напомена: део имовине стечајног дужника и то део 

непокретности и опреме се налази под оптерећењем 

разлучних поверилаца.

ОБРАЧУН ИСПЛАТЕ РАЗЛУЧНИХ ПОВЕРИЛАЦА

(ПРОДАЈА ПРАВНОГ ЛИЦА)



B.0

B.1
Процењена вредност правног лица који је 

продат
50.000.000,00

динара

B.2
Процењена вредност продате имовине над 

којом је конституисано обезбеђење
40.000.000,00

динара

B.3

Удео имовине са обезбеђењем у односу на 

вредност правног лица који је предмет 

продаје

80,00 %

B.4
Остварена продајна цена правног лица које 

је продато 34.000.000,00 динара

B.5
Остварена продајна цена имовине над којом 

је конституисано обезбеђење  27.200.000,00 динара

B.6
Трошкови продаје имовине над којом је 

конституисано обезбеђење
1.191.264,00 динара

B.7
Трошкови стечајног поступка који се не могу 

покрити из стечајне масе 0,00 динара

B.8
Основица за израчунавање награде 

стечајног управника
26.008.736,00 динара

B.9 НАГРАДА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА 1.015.262,08 динара

C.0
УКУПНО ЗА РАСПОДЕЛУ РАЗЛУЧНИМ 

ПОВЕРИОЦИМА (B.5-B.6-B.7-B.9) 24.993.473,92 динара

напомена:  постигнута купопродајна цена само за имовину 

под разлучним правом

ОБРАЧУН РАСПОЛОЖИВЕ СУМЕ ЗА ИСПЛАТУ РАЗЛУЧНОГ ПОВЕРИОЦА

напомена: остварена продајна цена правног лица 

представља укупну купопродајну цену

Правилник о основама и мерилима за одређивање награде 

за рад и накнаде трошкова стечајних управника

ОБРАЧУН НАГРАДЕ У ПРИЛОГУ

напомена: извршена је продаја стечајног дужника као 

правног лица.

напомена: приликом продаје стечајног дужника као правног 

лица продата је и целокупна имовина под разлучним 

правом.

напомена: процентуални удео имовине под разлучним 

правом у односу на укупну вредност стечајног дужника као 

правног лица израчунава се на начин тако што се процењена 

вредност имовине под разлучним правом подели са укупном 

процењеном вредношћу стечајног дужника као правног лица 

и помножи са 100.

напомена:  није било трошкова стечајног поступка који се не 

могу покрити из стечајне масе

Трошкови продаје се односе на: 

1. Плаћање трошкова Пореза на имовину за период од дана 

отварања стечаја до дана продаје у укупном износу од 

120.000,00 динара;

2. плаћање дела трошкова објављивања огласа о продаји у 

два високотиражна дневна листа, за потребе оглашавања 

три продаје стечајног дужника као правног лица сразмерно 

уделу имовине под разлучним правом, у висини од 

303.264,00 динара, што представља 80% од укупног трошка 

оглашавања три продаје који износи 379.080,00 динара 

(3x126.360,00 динара);

3. плаћање дела трошкова израде процене вредности 

стечајног дужника као правног лица, сразмерно уделу 

имовине под разлучним правом, у износу од 768.000,00 

динара, што представља 80% од укупног трошка израде 

процене који износи 960.000,00 динара.



Пример: Обрачун награде стечајном управнику код намирења разлучних поверилаца:

Назив стечајног дужника "XYZ" д.о.о. у стечају

Укупно приходована средства остварена продајом имовине 34.000.000,00 Дин.

Проценат под разлучним правом 80,00%

Трошкови продаје 1.459.080,00 Дин.

Tрошкови  продаје на терет разлучних поверилаца 1.191.264,00 Дин.

Средњи курс НБС данa: 27.5.2021

1EUR 117,50000 Дин.

Број предмета код Привредног суда

ОБРАЧУН НАГРАДЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА КОД НАМИРЕЊА РАЗЛУЧНИХ ПОВЕРИЛАЦА

Проценат имовине под заложним правом 100,00% 80,00%

Укупно приходована средства остварена продајом имовине 34.000.000,00 Дин. 289.361,70 €

Средства од продаје за имовину са разлучним правом 27.200.000,00 Дин. 231.489,36 €

Укупни трошкови продаје 1.459.080,00 Дин. 12.417,70 €

Трошкови стечајног поступка који падају на терет разлучних поверилаца 0,00 Дин. 0,00 €

Трошкови продаје који падају на терет разлучних поверилаца 1.191.264,00 Дин. 10.138,42 €

Укупан трошак на терет разлучних поверилаца: 1.191.264,00 Дин. 10.138,42 €

Oсновица за обрачун 26.008.736,00 Дин. 221.350,94 €

Картица за унос података



do 100.000,00 евра        -   5%        587.500,00 Дин. 5.000,00 €

 100.001 дo 500.000 евра - 5.000e  увећаних за 3% вредности преко 100.000e   427.762,08 Дин. 3.640,53 €

500.001 do 1.000.000евра-17.000e увећаних за 2% вредности преко 500.000e 0,00 Дин. 0,00 €

преко 1.000.000евра-27.000e увећаних за 0,5% вредности преко 1.000.000e 0,00 Дин. 0,00 €

1.015.262,08 Дин. 8.640,53 €

24.993.473,92 Дин. 212.710,42 €

27.5.2021

1EUR 117,50000 Дин.

НАГРАДА СТЕЧАЈНОМ УПРАВНИКУ 1.015.262,08 Дин.

Напомена: Трошкови продаје се односе на: 

1. Плаћање трошкова Пореза на имовину за период од дана отварања стечаја до дана продаје у укупном износу од 120.000,00 динара;

2. плаћање дела трошкова објављивања огласа о продаји у два високотиражна дневна листа, за потребе оглашавања три продаје 

стечајног дужника као правног лица сразмерно уделу имовине под разлучним правом, у висини од 303.264,00 динара, што представља 

80% од укупног трошка оглашавања три продаје који износи 379.080,00 динара (3x126.360,00 динара);

3. плаћање дела трошкова израде процене вредности стечајног дужника као правног лица, сразмерно уделу имовине под разлучним 

правом, у износу од 768.000,00 динара, што представља 80% од укупног трошка израде процене који износи 960.000,00 динара.

Расположиво за расподелу разлучним повериоцима:

Обрачун награде стечајном управнику

Укупна награда стечајном управнику по овом намирењу

Средњи курс НБС на дан:



Када смо израчунали износ награде стечајном управнику и износ за расподелу разлучним
повериоцима, враћамо се на образац за обрачун намирења разлучних поверилаца.

I Разлучни поверилац 1

ОБРАЧУН ИСПЛАТЕ РАЗЛУЧНОГ ПОВЕРИОЦА 

упис 1

Утврђено 

потраживање на 

дан отварања 

стечаја

Обрачуната 

камата од 

отварања 

стечаја до 

исплате

Укупно 

разлучно 

потраживање 

ЗА ИСПЛАТУ

Резервисано за 

потраживање у 

спору (П-........)

1. Назив повериоца 12.000.000,00 800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00

динара

Основ: Разлучно право првог реда уписано на имовини стечајног дужника дана 01.01.2015. 

године и то на:

1. Зграда бр. 2 - Зграда пословних услуга-Административна зграда, изграђена на кат. парцели 

бр. 1111, уписана у Лист непокретности бр. 1111 КО Београд;

2. Зграда бр. 3 - Зграда пословних услуга-Радионица, изграђена на кат. парцели бр. 2222, 

уписана у Лист непокретности бр. 2222 КО Београд;

3. Опрема-Машина за производњу пластике, произвођач: ПЛАСТИКА; година производње 

2000. , серијски број 0001.

12.193.473,92

ИСПЛАТА РАЗЛУЧНИХ ПОВЕРИЛАЦА

ПРЕОСТАЛО ЗА СЛЕДЕЋЕГ РАЗЛУЧНОГ 

ПОВЕРИОЦА:



II Разлучни поверилац 2

ОБРАЧУН ИСПЛАТЕ РАЗЛУЧНОГ ПОВЕРИОЦА 

упис 2

Утврђено 

потраживање на 

дан отварања 

стечаја

Обрачуната 

камата од 

отварања 

стечаја до 

исплате

Укупно 

разлучно 

потраживање 

ЗА ИСПЛАТУ

Резервисано за 

потраживање у 

спору (П-........)

2. Назив повериоца 4.500.000,00 350.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00

динара

1.
Закључак Привредног суда о коначној листи 

утврђених потраживања ДОСТАВИТИ:

2. Обрачун награде стечајном управнику

              Стечајни управник

2. разлучним повериоцима

1. стечајном судији

3. одбору поверилаца

7.343.473,92

Основ: Разлучно право другог реда уписано на имовини стечајног дужника дана 15.05.2015. 

године и то на:

1. Зграда бр. 2 - Зграда пословних услуга-Административна зграда, изграђена на кат. парцели 

бр. 1111, уписана у Лист непокретности бр. 1111 КО Београд;

2. Зграда бр. 3 - Зграда пословних услуга-Радионица, изграђена на кат. парцели бр. 2222, 

уписана у Лист непокретности бр. 2222 КО Београд;

3. Опрема-Машина за производњу пластике, произвођач: ПЛАСТИКА; година производње 

2000. , серијски број 0001.

ПРЕОСТАЛО ЗА СТЕЧАЈНЕ ПОВЕРИОЦЕ:

ДОКУМЕНТА коришћена за ОБРАЧУН



2. Намирење поверилаца имовином

Члан 1 став 3 Закона о стечају којим је
одређено да се под банкротством
подразумева намирење поверилаца из
вредности целокупне имовине стечајног
дужника, односно стечајног дужника као
правног лица.



Предуслови за намирење поверилаца имовином:

• Вишегодишње трајање стечајног поступка;

• Немогућност уновчења имовине стечајног
дужника у поступку стечаја;

• Непостојање других незавршених послова
стечајног дужника, као ни радњи које стечајни
управник треба да обави пре закључења стечаја;

• Коначна листа утврђених потраживања.



У наредном примеру представићу вам предлог стечајног управника за
намирење поверилаца имовином, који се доставља стечајном судији уз 

завршни рачун и завршни извештај

Имовина стечајног дужника „XYZ“ д.о.о. која није могла да буде уновчена у 
поступку стечаја:

• 20% удела код привредног друштва „АБВ“ д.о.о., што представља новчани
улог који је уписан и уплаћен дана 01.01.2001. године, у износу од
1.000.000,00 динара;

• Непокретност - помоћни објекат у Вршцу, површине 22 m², који се налази на
адреси улица и број, постојећи на катастарској парцели број, уписан у листу
непокретности КО Вршац, као зграда бр. 1, процењене ликвидационе
вредности 1.500.000,00 динара;

• активна легитимација у парничном предмету који се води код Привредног
суда у Београду Посл.бр. П. 1/2001, против туженог „ДОО“ из Београда ради
наплате потраживања у износу од 5.000.000,00 динара.



Укупно утврђена потраживања поверилаца првог исплатног реда износе 
500.000,00 динара. Потраживања поверилаца дата су у табеларном прегледу 
који следи:



Укупно утврђена потраживања поверилаца другог исплатног реда износе 
500.000,00 динара. Потраживања поверилаца дата су у табеларном прегледу 
који следи:



Укупно утврђена потраживања поверилаца трећег исплатног реда износе 
58.000.000,00 динара. Потраживања поверилаца дата су у табеларном 
прегледу који следи:



Битне одредбе за намирење поверилаца имовином кроз завршну 
деобу:

• Досадашња намирења поверилаца у току поступка стечаја;

• Навођење неуновчене имовине стечајног дужника, са износом њене 
процењене вредности, која се преноси повериоцима ради намирења 
њихових потраживања;

• Укупан износ ненамирених потраживања поверилаца, као и 
преостала појединачна потраживања поверилаца;

• Учешће сваког повериоца у укупно утврђеним потраживањима
његовог исплатног реда.



3. Подела средстава у главној и делимичној деоби након делимичне 
продаје потраживања једног од поверилаца

Пример:

• У стечајном поступку је Закључком утврђено потраживање Повериоца
А у износу од 1.000.000,00 динара и Повериоца Б у износу од
1.000.000,00 динара, у трећем исплатном реду.

• Праноснажним решењем о главној деоби је одређен проценат
намирења поверилаца трећег исплатног реда у износу од 50% 
утврђених потраживања, а којом деобом су Поверилац А и 
Поверилац Б примили средства у износу од по 500.000,00 динара, а у 
складу са предлогом стечајног управника према приложеној табели:



ГЛАВНА ДЕОБА

Након исплате по главној деоби, Поверилац А је продао
делимично своје утврђено неизмирено потраживање и то
износ од 300.000,00 динара Повериоцу Ц.

Поверилац Износ
признатог
потраживања

Проценат
намирења у 
главној деоби

Износ за
исплату

Поверилац А 1.000.000,00 50,00% 500.000,00

Поверилац Б 1.000.000,00 50,00% 500.000,00



Студија случаја бр. 1

У стечајном поступку су се стекли услови за намирење по делимичној деоби, 
и то тако што стечајни дужник располаже средствима за намирење
поверилаца у износу од 50% утврђеног потраживања, па ће повериоци 3. 
исплатног реда у овом поступку бити намирени укупно 100% (50% у главној
деоби и 50% у делимичној деоби), у складу са тим стечајни управник
сачињава предлог нацрта за делимичну деобу, као што следи:

Поверилац Износ
признатог
потраживања

Проценат
намирења у 
главној деоби

Износ за
исплату

Поверилац А 700.000,00 28,57% 200.000,00

Поверилац Б 1.000.000,00 50,00% 500.000,00

Поверилац Ц 300.000,00 100,00 300.000,00



Студија случаја бр. 2

У стечајном поступку су се стекли услови за намирење по делимичној деоби, 
и то тако што стечајни дужник располаже средствима за намирење
поверилаца у делимичној деоби у износу од 3% утврђеног потраживања, у 
складу са тим стечајни управник сачињава предлог нацрта за делимичну
деобу, као што следи:

Поверилац Износ
признатог
потраживања

Проценат
намирења у 
главној деоби

Износ за
исплату

Поверилац А 700.000,00 0,00% 0,00

Поверилац Б 1.000.000,00 3,00% 30.000,00

Поверилац Ц 300.000,00 53,00 159.000,00



Обрада случаја бр. 1 и 2:

• Поверилац А и поверилац Ц ће приликом евентуалне
делимичне деобе учешће у истој имати сразмерно учешћу у 
њиховом укупном преосталом неизмиреном потраживању
према стечајном дужнику;

• Потраживање повериоца Ц је дериват потраживања
повериоца А;

• Поверилац Ц нема право да се намирује по правилима
главне деобе;

• На укупно утврђено потраживање повериоца АЦ примењује
се проценат намирења који је предвиђен за тај исплатни ред
након чега се добија укупан износ за намирење
потраживања повериоца АЦ;



• Појединачне износе за намирење потраживања поверилаца А и Ц 
добијамо када на укупан износ за намирење њихових потраживања, 
применимо процентуално учешће оба повериоца у њиховом
преосталом утврђеном потраживању према стечајном дужнику,

• Процентуално учешће оба повериоца у њиховом преосталом
утврђеном потраживању према стечајном дужнику, добијамо
користећи једначине:

А=(200.000,00*100%)/500.000,00=40%

Ц=(300.000,00*100%)/500.000,00=60%



Када смо добили појединачно процентуално учешће поверилаца А и 
Ц у њиховом преосталом заједничком потраживању према стечајном
дужнику, приликом одређивања износа за исплату који се у 
делимичној деоби има исплатити сваком повериоцу појединачно, 
довољно је да добијене проценте применимо на укупан износ који је
опредељен за намирење њиховог заједничког потраживања, а који је
добијен када смо на њихово укупно утврђено потраживање
применили проценат намирења који је делимичном деобом
предвиђен за намирење потраживања поверилаца тог исплатног
реда, након чега добијамо исправне предлоге нацрта за делимичну
деобу и за случај 1 и за случај 2, као што следи:



Случај 1:

Случај 2:

Поверилац Износ признатог
потраживања

Проценат
намирења у 
главној деоби

Износ за
исплату

Поверилац А
1.000.000,00 50,00%

200.000,00

Поверилац Ц 300.000,00

Поверилац Б 1.000.000,00 50,00% 500.000,00

Поверилац Износ признатог
потраживања

Проценат
намирења у 
главној деоби

Износ за
исплату

Поверилац А
1.000.000,00 3,00%

12.000,00

Поверилац Ц 18.000,00

Поверилац Б 1.000.000,00 3,00% 30.000,00



Хвала на пажњи!


