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ПОЧЕТНЕ РАДЊЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА И УТИЦАЈ  

ПОВЕРИЛАЦА НА ТОК СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА 

 

ПОЧЕТНЕ РАДЊЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА 

 

Радње које предузима стечајни управник одмах након пријема решења о 

отварању стечајног поступка  тј. након истицања огласа  о отварању 

стечајног поступка на огласној табли суда  проистичу из начела стечаја и то 

пре свега из начела заштите стечајних поверилаца затим из начела једнаког 

третмана и равноправности и начела економичности као  и начела хитности.  

Стечајни управник, након пријема решења о отварању стечајног поступка: 

-  утврђује седиште стечајног дужника 

-  успоставља контакт са  лицем које је законски заступник правног 

предходника стечајног дужника 

- спроводи радње чији је циљ узимање у државину целокупне имовине која 

улази у стечајну масу и којом управља током целог поступка. 

Стечајну масу чини целокупна имовина стечајног дужника у земљи и 

иностранству на дан отварања стечајног поступка, као и имовина коју 

стечајни дужник стекне током спровођења стечајног поступка. Основни 

задатак стечајног управника је да створи што већу стечајну масу из које ће се 

намирити највећи део, а по могућности и све обавезе дужника према 

повериоцима. 

Изузетно је важно да се преузимање стечајне масе  реализује ефикасно и 

свеобухватно, како  стечајни управник  у каснијој фази спровођења поступка 

не би дошао у следеће ситуације : 

- да дође у конфликт са повериоцима који га могу оптужити да није 

предузео све потребне радње у циљу обезбеђења стечајне масе за 

намирење њиховог признатог потраживања и да захтевају од стечајног 

управника накнаду штете 

- могућa је и оптужба од стране акционара стечајног дужника да их је 

оштетио.  

Након првог састанка са бившим законским заступником правног 

предходника стечајног дужника, стечајни управник сачињава: 
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- записник о увођењу у дужност 

- записник о преузетим печатима 

- записник о преузимању благајне и сефа 

- записник о преузетим кључевима и саобраћајним дозволама   од 

превозних средстава 

- записник о преузимању кључева од просторија. Кључеви се не 

преузимају од просторија као што је магацин што ће се реализовати 

после завршеног пописа залиха 

- записник о закључењу књига (деловодник, књига фактура и др.). 

 

Осим наведених записника стечајни управник одмах спроводи и следеће 

радње: 

- издаје наредбу о појачаним мерама обезбеђења и по потреби предлаже 

допунско обезбеђење; 

- истиче обавештење запосленима о увођењу стечаја и о ограничењу 

овлашћења и обавези пружања релевантних информација стечајном 

управнику; 

- издаје наредбу одговорним лицима стечајног дужника да у одређеном 

року (пожељно 48 сати) предају стечајном управнику најважнију 

документацију: обрасце завршног рачуна, решење о упису у Агенцији 

за привредне регистре, имовинско правну документацију, пописне 

листе имовине, закључене двострано-теретне уговоре који још нису 

реализовани, листу судских спорова и сву осталу документацију која је 

од значаја за формирање стечајне масе; 

- овлашћује лице које ће бити одговорно за вођење пословних књига; 

- овлашћује стручно лице које ће обезбедити заштиту података који су 

унети у информациони систем као и унос нових података. Стечајни 

управник мора одмах да преузме све рачунаре стечајног дужника, 

њихове јединице за смештај података, укључујући и помоћне копије 

(back up) података које је припремио дужник. Потребно је да се 

ограничи приступ рачунарском систему само за стечајног управника и 

одабране сараднике; 

- обавештава пословне банке и Одељење за принудну наплату НБС о 

отварању стечајног поступка уз достављање решења о томе. 

 

Уколико стечајни управник процени да постоји ризик уништења и отуђења 

имовине и документације стечајног дужника неопходно је да предузме 

следеће активности: 
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- мора да спроведе и додатне мере обезбеђења и осигурања имовине као 

што је промена брава, ангажовање професионалног обезбеђења и 

слично 

- уколико није могуће одмах обезбедити професионално обезбеђење, а 

разлог може бити недостатак новчаних средстава у првим данима 

спровођења стечајног поступка, стечајни управник треба да обавести 

надлежно одељење унутрашњих послова да је покренут поступак 

стечаја у циљу појачаног надзора локације на којој се стечајни дужник 

налази, 

- као додатну меру обезбеђења стечајни управник треба да достави 

захтев друштвима за осигурање у циљу прибављања понуда за 

осигурање имовине. И у овом случају треба имати у виду расположива 

новчана средства стечајне масе. 

Након преузимања имовинско правне документације и пописних листа 

стечајни управник: 

- мора да се обрати  РГЗ катастру непокретности  ради прибављања  

листова непокретности, копија планова и др; 

- у највећем броју случајева непокретности представљају највреднији 

део имовине; 

- претходни законски заступник може да доведе у заблуду стечајног 

управника у вези правног статуса непокретности због чега је 

неопходно одмах прибавити ажурну документацију о непокретној 

имовини; 

           -мора да утврди да ли на непокретној имовини постоји терет, односно           

разлучно право поверилаца да би се утврдило да ли су разлучни 

повериоци своја права стекли за последњих 60 дана пре дана отварања 

стечајног поступка. Уколико јесу, то право престаје да важи и такав 

поверилац није разлучни поверилац. 

 

КВАРЉИВА РОБА 

- у року од 24 сата од преузимања државине над имовином стечајног 

дужника стечајни управник формира комисију за попис кварљиве робе. 

Комисија мора истог дана спровести попис кварљиве робе и доставити 

га управнику; 

- стечајни управник одмах доставља обавештење стечајном судији у 

коме захтева доношење закључка о продаји кварљиве робе. Уколико 
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стечајни судија у року од 24 сата не одговори, стечајни управник одмах 

спроводи продају залиха кварљиве робе. 

 

ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ 

 

⁻ отварање стечајног поступка је разлог за отказ уговора о раду који је  

правни предходник стечајног дужник закључио са запосленима; 

⁻ стечајни управник одлучује о потребном броју и квалификационој 

структури лица која ће бити задржана на раду ради спровођења стечаја. 

запосленима којима је отказан уговор о раду уручује се отказ уговора о 

раду и  

⁻ обавештава надлежна филијала Националне службе за запошљавање 

као и фондови за ПИО и здравствено осигурање на прописаним 

обрасцима. 

 

 

ПРИПРЕМНЕ РАДЊЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ 

 

Једна од најважнијих активности коју стечајни управник мора да спроведе у 

почетној фази стечајног поступка је попис целокупне имовине стечајног 

дужника. Квалитетан, стручан и свеобухватан попис је нужан за правилно 

формирање стечајне масе и спровођење стечајног поступка. 

 

Пре започињања пописа стечајни управник треба да сагледа: 

 

- структуру имовине, обим имовине, локације на којима се имовина 

налази; 

- расположиву књиговодствену и осталу документацију;  

- стручна лица која су затечена на раду код стечајног дужника и  

- расположива новчана средства за спровођење пописа.  

- стечајни управник може пре пописа ствари или после њега, према 

околностима, затражити да службено лице стечајног суда запечати 

просторије у којима се налазе ствари стечајног дужника 

 

Након добијене сагласности стечајног судије о броју ангажованих лица на 

попису имовине и висини накнаде за њихов рад стечајни управник: 

 

⁻ закључује уговоре са лицима која су именована као чланови пописних 

комисија; 
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⁻ члановима пописних комисија доставља одлуку о попису и правилник 

о вршењу пописа са обрасцима пописних листа. Пописне комисије 

пописују, односно евидентирају сва средства која се затекну у 

објектима стечајног дужника.  

  

У тренутку пописа пописне комисије не улазе у испитивање власништва над 

средствима стечајног дужника. 

У оквиру активности на попису имовине стечајни управник саставља и листу 

дужника стечајног дужника и листу поверилаца стечајног дужника. 

Стечајни управник је дужан да у року од 30 дана од дана преузимања 

имовине и права стечајног дужника састави почетни стечајни биланс у коме 

ће навести и упоредити активу и пасиву стечајног дужника. 

Поступак пописа прецизно је уређен Националним стандардом број 2. 

 

Стечајни управник је дужан да поднесе суду и одбору поверилаца ( у колико 

је одбор формиран пре првог поверилачког рочишта) почетни стечајни 

биланс са извештајем о економско-финансијском положају стечајног 

дужника са проценом могућности реорганизације најкасније пет дана пре 

дана одржавања првог поверилачког рочишта. 

 

 

УТИЦАЈ  

ПОВЕРИЛАЦА НА ТОК СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА 

 

Циљ стечаја јесте најповољније колективно намирење стечајних поверилаца 

остваривањем највеће могуће вредности стечајног дужника, односно његове 

имовине. 

 

У циљу заштите права поверилаца и најповољнијег намирења њиховог 

потраживања, стечај поступак се заправо и спроводи. Они су према закону 

заступљени са два органа: скупштина поверилаца и одбор поверилаца. Док су 

скупштини коју чине сви повериоци, независно од тога да ли су до дана 

одржавања скупштине поднели пријаву потраживања,  дата најшира права да 

доноси кључне одлуке о самом току и правцу реализације стечајног 

поступка, одбор поверилаца има ужа овлашћења и усмерен је на оперативно 

праћење тока стечаја и благовремено сигнализирање у случају да се појаве 

догађања које нису у интересу поверилаца. 
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Повериоци у почетној фази спровођења стечајног поступка имају могућност 

да утичу на правац у коме ће се одвијати стечајни поступак, а самим тим и да 

утичу на најповољније намирење својих потраживања.  

Стечајни поступак се може одвијати у два правца:  

1. Први правац је појединачна продаја имовине, продаја појединих 

целина, или продаја стечајног дужника као правног лица у целини и 

затим намирење поверилаца од новца добијеног продајом. Ток 

стечајног поступка који иде овим правцем назива се «банкротство», тј 

целокупно уновчење имовине стечајног дужника.Процес и начин 

уновчења имовине стечајног дужника дефинисан је Националним 

стандардом број 5.  

2. Други правац подразумева намирење поверилаца према усвојеном 

плану реорганизације и то редефинисањем дужничко-поверилачких 

односа, статусним променама дужника или на други начин који је 

предвиђен планом реорганизације, након чега привредно друштво 

наставља да функционише и успешно сервисира све своје обавезе 

према повериоцима. Ток стечајног поступка који иде овим правцем 

назива се «реорганизација».  

Одговор на питање којим ће правцем ићи ток стечајног поступка, тј. да ли ће  

стечајни дужник банкротирати, или се реорганизовати дају повериоци.  

На почетку, одмах након отварања стечајног поступка, одговор у ком правцу 

ће се одвијати стечајни поступак није познат.  

Одговор ће се добити било на првом поверилачком рочишту на коме се 

одржава и прва скупштина поверилаца, или на основу гласања о плану 

реорганизације, које ће се одржати након рочишта на коме је овај план 

размотрен.  

Скупштина поверилаца: 

1) доноси одлуку о банкротству стечајног дужника у складу са чланом 36. 

став 4. Закона о стечају; 

2) бира и опозива председника скупштине поверилаца и одбор поверилаца; 

3) разматра извештаје стечајног управника о току стечајног поступка и о 

стању стечајне масе; 

4) разматра извештаје одбора поверилаца; и врши друге послове одређене 

законом. 
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ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА 

Скупштина поверилаца на првој седници или на првом поверилачком 

рочишту бира одбор поверилаца, а чланови одбора поверилаца бирају 

председника одбора поверилаца. 

Повериоци суштински утичу на ток стечајног поступка радом и активношћу 

одбора поверилаца и то у смислу давања  сагласност у вези са радњама од 

изузетног значаја, у складу са  Законом о стечају; кроз активности приликом 

разматрања кварталних извештаја стечајног управника о току стечајног 

поступка и о стању стечајне масе као и приликом давања сагласности на 

завршни рачун стечајног управника којом приликом одлучују и о висини 

коначне награде за рад стечајног управника 

Одбор поверилаца има право: 

1. на подношење писмених примедаба стечајном судији на рад стечајног 

управника; 

2. на подношење жалбе на решења стечајног судије, када је жалба 

дозвољена; 

3. увида у записнике, налазе вештака и друга акта која се налазе у 

стечајном предмету; 

4. давања мишљења о признавању оправданих мањкова утврђених 

приликом инвентарисања; 

5. предлагања разрешења постојећег стечајног управника и предлагања 

именовања новог; 

6. изјашњавања о висини коначне награде стечајном управнику. 

Чланови одбора поверилаца одговарају за штету коју су проузроковали 

својим радом осталим повериоцима намерно или крајњом непажњом. 

У случајевима када стечајни управник: не испуњава своје обавезе; не поштује 

рокове одређене законом; поступа пристрасно у односу на поједине 

повериоце и у другим случајевима одређеним законом, одбор поверилаца 

може предложити стечајном судији разрешење стечајног управника. 

Одбор поверилаца може предложити стечајном судији смањење или 

повећање прелиминарне награде, ако се накнадно, с обзиром на даљи ток 

стечајног поступка, покаже да је одређена прелиминарна висина награде 

несразмерно висока или ниска. 

Осим редовних тромесечних извештаја о току стечајног поступка и о стању 

стечајне масе, на захтев одбора поверилаца или поверилаца чија су укупна 

утврђена или оспорена потраживања већа од 20% од укупног износа 
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пријављених потраживања стечајних поверилаца, стечајни управник је дужан 

да доставља и месечне и друге извештаје. 

Стечајни поверилац је лице које на дан покретања стечајног поступка има 

необезбеђено потраживање према стечајном дужнику и ови повериоци имају 

највећи утицај на ток стечајног поступка, пре свега због тога што они једино 

могу ући у састав органа стечајног поступка (Скупштине и одбора 

поверилаца) 

Разлучни повериоци су повериоци који имају заложно право, законско 

право задржавања или право намирења на стварима и правима о којима се 

воде јавне књиге или регистри и имају право  на првенствено намирење из 

средстава остварених продајом имовине, односно наплате потраживања на 

којој су стекли то право.Утицај разлучних поверилаца на ток стечајног 

поступка огледа се једино приликом уновчења имовине која је под разлучним 

правом где могу да примедбују на одабрани метод продаје и да предложе за 

њих повољнији начин продаје из кога ће своје потраживање намирити у 

већем износу.  

Излучни поверилац је лице које, на основу свог стварног или личног права, 

има право да тражи да се одређена ствар издвоји из стечајне масе, и ту се 

њихов утицај на ток стечајног поступка завршава. 

Поверилац је међу осталима и овлашћени подносилац предлога за покретање 

стечајног поступка у случају постојања трајније неспособности плаћања, 

непоступања по усвојеном плану реорганизације и уколико је план 

реорганизације издејствован на преваран или незаконит начин. 

На предлог разлучног повериоца, стечајни судија може да донесе одлуку о 

адекватној заштити имовине која је предмет обезбеђења његовог 

потраживања одређивањем мера у складу са законом. 

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. 

Правне послове и друге правне радње закључене односно предузете пре 

отварања стечајног поступка, којима се нарушава равномерно намирење 

стечајних поверилаца или оштећују повериоци, као и правне послове и друге 

правне радње којима се поједини повериоци стављају у погоднији положај, 

могу побијати стечајни управник, у име стечајног дужника и повериоци, у 

складу са одредбама закона. 
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Продаја непосредном погодбом може се извршити искључиво ако је такав 

начин продаје унапред одобрен од стране одбора поверилаца. 

Када је имовина која се продаје предмет обезбеђења потраживања једног или 

више разлучних и заложних поверилаца, разлучни и заложни поверилац могу 

у року од пет дана од дана пријема обавештења о предложеној продаји да 

предложе 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. 

• Повериоци могу ставити приговор на извршену продају уколико за то 

постоји основ. Основ за приговор може бити превара, пристрасно 

понашање стечајног управника, непотпуно дато обавештење или било 

који други разлог из кога произлази да је стечајни управник водио 

поступак продаје на штету стечајне масе. Обична тврдња да је 

постигнута цена прениска није довољан основ за подношење 

приговора. 

• Ако драгоцени метали, минерали, хартије од вредности и друге сличне 

ствари које се уобичајено продају на берзи или имају тржишну цену, у 

време продаје немају берзанску односно тржишну цену, продају се 

непосредном погодбом уз сагласност одбора поверилаца. 

• Предмет продаје може бити стечајни дужник као правно лице, уз 

сагласност одбора поверилаца и уз претходно обавештавање разлучних 

и заложних поверилаца.  

Нацрт за главну деобу стечајни управник је дужан да достави одбору 

поверилаца, а одбор поверилаца је дужан да обавести стечајне повериоце да 

је нацрт за главну деобу објављен на огласној табли суда, односно да се 

налази у писарници у одређеној просторији и да се у тај нацрт може 

извршити увид у року од 15 дана од дана објављивања на огласној табли 

суда. 

Одбор поверилаца односно повериоци појединачно могу да поднесу 

примедбе на нацрт за главну деобу, у ком случају ће стечајни судија одржати 

рочиште и на њему донети решење о главној деоби. 
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Реорганизација се спроводи ако се тиме обезбеђује повољније намирење 

поверилаца у односу на банкротство, а посебно ако постоје економско 

оправдани услови за наставак дужниковог пословања. 

План реорганизације, могу поднети стечајни дужник, стечајни управник, 

разлучни повериоци који имају најмање 30% обезбеђених потраживања у 

односу на укупна потраживања према стечајном дужнику, стечајни 

повериоци који имају најмање 30% необезбеђених потраживања у односу на 

укупна потраживања према стечајном дужнику, као и лица која су власници 

најмање 30% капитала стечајног дужника. 

Право гласа имају сви повериоци сразмерно висини њихових потраживања. 

План реорганизације се сматра усвојеним ако га на прописани начин 

прихвате све класе и ако је у складу са одредбама закона. 

Повериоци обухваћени усвојеним планом, као и повериоци чија су 

потраживања настала пре усвајања плана а нису обухваћени планом, могу 

поднети предлог за покретање стечајног поступка и у случају да:  

1. је план реорганизације издејствован на преваран или незаконит начин;  

2. стечајни дужник не поступа по плану или поступа супротно плану 

реорганизације ако се тиме битно угрожава спровођење плана 

реорганизације. 

 


