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Продаја покретне и непокретне имовине на којој постоји 

разлучно право и права разлучних поверилаца у поступку 

продаје  
 

 

I. Разлучни и заложни повериоци у стечајном поступку 

 
За потребе учешћа у раду скупштине поверилаца, разлучни повериоци могу 

учествовати сам одо висине потраживања за коју учине вероватном да ће се појавити 

као стечајни повериоци. За ту сврху, вероватност необезбеђеног потраживања разлучни 

повериоци могу доказивати достављањем процене вредности имовине која представља 

предмет разлучног права. Процена вредности предмета разлучног права мора да буде 

сачињена од стране овлашћеног стручног лица и не може бити старија од 12 месеци 

(чл. 35 став 3). Заложни повериоци не могу да бирају и да буду бирани у скупштину и 

одбор пoверилаца. 

Статус разлучних поверилаца је дефинисан чл. 49 Закона о стечају, а Законом о 

изменама и допунама Закона о стечају дефинисан је и статус заложног повериоца. У 

њему је одређено да повериоци који имају заложно право, законско право задржавања 

или право намирења на стварима и правима о којима се воде јавне књиге или регистри 

имају право на превенствено намирење из средстава остварених продајом имовине, 

односно наплате потраживања на којој су стекли то право. 

Ако је износ потраживања разлучних поверилаца већи од износа средстава остварених 

продајом имовине на којој су стекли разлучно право, право на намирење за разлику у 

висини тих износа остварују као стечајни повериоци. 

Заложни повериоци су повериоци који имају заложно право на стварима или правима 

стечајног дужника о којима се воде јавне књиге или регистри, а немају новчано 

потраживање према стечајном дужнику које је тим заложним правом обезбеђено. 

Заложни повериоци нису стечајни повериоци и нису разлучни повериоци. Заложни 

повериоци су дужни да у року за подношење пријаве потраживања обавесте суд о 

заложном праву, уз достављање доказа о постојању заложног прва и изјаве о износу 

новчаног потраживања према трећем лицу које је тим правом обезбеђено на дан 

отварања стечајног поступка, чиме стичу својство странке. 
Сагласно члану 49. Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр. 104/09, 99/11-др. закон и 

71/12-одлука УС и 83/14), разлучна права стечена извршењем и обезбеђењем за последњих 60 

дана пре дана отварања стечаја ради принудног намирења или обезбеђења престају да важе и 

такви повериоци нису разлучни повериоци. На основу решења стечајног судије, Регистар 

залоге је дужан да изврши брисање овако стечених разлучних права. 

Стечајни повериоци своја потраживања према стечајном дужнику остварују само у стечајном 

поступку. На основу члана 80. став 2. Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр. 104/09, 

99/11-др. закон и 71/12-одлука УС и 83/14), отварањем стечајног поступка разлучно право се 

остварује искључиво у стечајном поступку, осим у случају доношења одлуке о укидању 

забране извршења и намирења у складу са овим законом.  Стога није могуће регистровати 

заложно право после отварања стечајног поступка, односно у ситуацији када је после 

извршеног пописа и процене покретних ствари, а пре подношења регистрационе пријаве за 

упис, отворен стечајни поступак над дужником (залогодавцем).  



Одредбом члана 93. став 1. истог Закона прописано да се од дана отварања стечајног поступка 

не може 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. 

Уствари, целокупан чл. 93 се бави заштитом и очувањем вредности имовине на којој је 

установљено разлучно право, на начин да вредност и стање имовине остану непромењени. Па 

тако се у чл. 93 предвиђа да ако имовина није адекватно заштићена од стране ст. дужника или 

стечајног управника на начин да је њена безбедност изложена ризику, или ако се вредност 

предметне имовине смањује, судија на писани захтев разлучног повериоца доноси  одлуку о 

укидању или забрани извршења или намирења из чл. 62. став 2. тачка 4) или може да донесе 

одлуку о адекватној заштити имовине која је предмет обезбеђења путем 

- исплате редовних новчаних надокнада 

- замени имовине 

- поделе прихода 

- поправке, одржавање, осигурање или мере посебног обезбеђивања и чувања имовине.  

Разлучни и заложни повериоци пријављују потраживања у складу са чл. 111 Закона о 

стечају. 

 

II. Продаја покретне и непокретне имовине на којој постоји разлучно право 

 
Поступак продаје-уновчавања имовине је одређен Законом о стечају и Националним 

стандардом бр. 5. Закон и национални стандард се дефинисали смернице за поступање 

на начин да се обезбеди исти третман свих учесника у продаји као и што ефикаснији и 

транспаретнији начин продаје/уновчење имовине или правног лица. 

Пре продаје, стечајни управник је дужан да стечајном судији, одбору поверилаца, 

повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и свим 

оним лицима која су исказала интерес за ту имовину, достави обавештење о намери, 

плану продаје, начину продаје, роковима продаје и обавештење о процени 

целисходности из члана 132. став 2. Закона о стечају. 

Законом о изменама и допунама Закона о стечају промењен је члан 133 став 2. тако да 

је стечајни управник сада дужан да обавештење о намери, плану и начину продаје 

достави најкасније 15 дана пре дана објављивања огласа о продаји имовине јавним 

надметањем или јавним прикупљањем понуда, односно 15 дана пре дана одржавања 

продаје непосредном погодбом. 

Члан 135 Закона о стечају предвиђа могућност продаје стечајног дужника као правног 

лица, уз претходно прибављену сагласност одбора поверилаца и уз претходно 

обавештавање разлучних и заложних поверилаца и то у року најкасније 15 дана пре 

дана објављивања огласа о продаји имовине (члан 133. став 2). 

Продаја правног лица претходно захтева од стечајног управника да изврши процену 

целисходности таквог начина продаје, односно процену целокупне имовине стечајног 

дужника у односу на продају имовине стечајног дужника у деловима (члан 132. став 2.) 

Када је имовина која се продаје предмет обезбеђења потраживања једног или више 

разлучних и заложних поверилаца, разлучни и заложни поверилац може у року од пет 

дана од дана пријема обавештења о предложеној продаји да предложи повољнији начин 

уновчења имовине, о чему одлучује стечајни судија (Члан 133. став 6.). У случају да 

стечајни управник не усвоји предлог разлучног или заложног повериоца о повољнијем 

начину уновчења имовине, стечајни судија ће о таквом предлогу одлучити закључком у 

року од 5 дана, нарочито узимајући у обзир процену целисходности продаје стечајног 

дужника као правног лица из члана 132. став 2. Закона, као и да ли је процена 

вредности стечајног дужника као правног лица или имовине која је предмет разлучног 

права извршена у складу са националим стандардима за управљање стечајном масом и 



дали се таквом продајом постиже очигледно неповољније намирење разлучног и 

заложног повериоца у односу на одвојену предају те имовине. У случају усвајања 

предлога разлучног или заложног повериоца стечајни судија закључком може 

наложити стечајном управнику предузимање једне или више од следећи мера: 

- одлагање продаје; 

- вршење нове процене целисходности продаје правног лица у односу на продају 

имовине или имовинских целина, или нову процену вредности имовине која је 

предмет разлучног или заложног права; 

- издвајање имовине на којо постоји разлучно или заложно право из имовине 

стечајног дужника који се продаје као правно лице и њену одвојену продају; 

- друге мере у циљу адекватне заштите интереса разлучног или заложног 

повериоца. 

Продаја стечајног дужника као правног лица не може се вршити супротно одредбама 

закона којим се уређује заштита конкуренције а орган надлежан за заштиту 

конкуренције поступа са нарочитом хитношћу и у скраћеном поступку, из тог разлога 

је потребно потенцијалне учеснике у поступку продаје обавестити путем огласа о 

ограничењу овога типа.  

 

III. Права разлучних поверилаца у поступку продаје 

 
Када је имовина која се продаје предмет обезбеђења потраживања једног или више 

разлучних и заложних поверилаца, разлучни и заложни поверилаца може у року од пет 

дана од дана пријема обавештења о  предложеној продаји да предложи повољнији 

начин уновчења имовине, о чему одлучује стечајни судија. 

Повериоци и друга заинтересована лица могу поднети приговор на предложену продају 

најкасније у року од десет дана пре предложеног датума продаје или преноса, ако за 

њега постоји прописан основ. О приговору одлучује стечајни судија. Приговор не 

задржава продају, осим ако стечајни судија не одлучи другачије. 

Ако је имовина била предмет обезбеђења потраживања једног или више разлучних и 

заложних поверилаца из остварене цене првенствено се намирују трошкови продаје и 

други неопходни трошкови (трошкови процене имовине, трошкови оглашавања, 

законске обавезе и сл.) који укључују и награду стечајног управника, а из преосталог 

износа исплаћују се разлучни повериоци чије је потраживање било обезбеђено 

продатом имовином и заложни у складу са њиховим правом приоритета. Намирење 

разлучних поверилаца мора бити извршено у року од пет дана од дана када је стечајни 

управник примио средства по основу продаје имовине.  

Када купац исплати цену, на купца се преноси право својине на купљеној имовине без 

обзира на раније уписе и без терета, као и без икаквих обавеза насталих пре извршене 

купопродаје, укључујући и пореске обавезе и обавезе према привредним субјектима 

пружаоцима услуга од општег интереса које се односе на купљену имовину. Стечајни 

судија ће решењем констатовати да је продаја извршена и наложити по 

правноснажности решења одговарајућем регистру упис права својине и брисање терета 

насталих пре извршене продаје, односно упис других права стечених продајом.  

Коначно, реорганизација, као посебан облик намирења потраживања разлучних поверилаца, у 

чл. 165 предвиђа да судија врши процену вероватноће намирења њиховог потраживања из 

оптерећене имовине, и у ту сврху, може затражити доставу процене вредности оптерећене 

имовине. За износ потраживања који стечајни судија порцени да се разлучни повериоци не 

могу намирити из оптерећене имоивне, разлучни повериоци остварују право гласа у одвиру 

класе потраживања стечајних поверилаца. Сва потраживања и права поверилаца и других лица 

и обавезе стечајног дужника се уређују искључиво према условима из плана реорганизације, а 



сагласно  члану 167. Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр. 104/09, 99/11-др. закон и 

71/12-одлука УС и 83/14 ). Усвојен план реорганизације у стечајном поступку представља 

извршну исправу и сматра се новим уговором за измирење потраживања која су у њему 

наведена. Послови и радње које предузима стечајни дужник морају бити у складу са усвојеним 

планом реорганизације, па је регистрација заложног права могућа једино у складу са усвојеним 

планом реорганизације. На основу наведеног, није могуће регистровати ни забележбу о 

започетом поступку намирења код већ регистрованог заложног права. 

 


