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ПОЛОЖАЈ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА СТЕЧАЈНИХ ПОВЕРИЛАЦА 

У ПОСТУПКУ БАНКРОТСТВА И ПОСТУПКУ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

 

 

 Законом о стечају („Службени гласник РС“, бр. 104/2009. 99/2011-др. закон, 

71/2012-одлука УС и 83/2014) уређују се услови и начин покретања и спровођења 

стечаја над правним лицима. Стечајни поступак у смислу Закона о стечају 

спроводи се банкротством или реорганизацијом. Под банкротством се 

подразумева намирење поверилаца продајом целокупне имовине стечајног 

дужника, односно стечајног дужника као правног лица, а под реорганизацијом се 

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. 1  

 Закон о стечају познаје као повериоце стечајне повериоце, разлучне и 

заложне повериоце, излучне повериоце, али такође предвиђа могућност да у 

стечајном поступку учествују и други учесници. 

 Стечајни поверилац је лице које на дан покретања стечајног поступка има 

необезбеђено потраживање према стечајном дужнику. 2  

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. Разлучни повериоци нису стечајни повериоци. 3  

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. 4  

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

има право да тражи да се одређена ствар издвоји из стечајне масе. Излучни 

поверилац није стечајни поверилац. 5 

 Поред поверилаца, у стечајном поступку учествују и лица која су 

солидарни дужници, јемци, гаранти и слично, на начин прописан Законом о 

стечају. 6 

 Иако је чл. 2. Закона о стечају, прописан циљ стечајног поступка, који 

подразумева најповољније колективно намирење стечајних поверилаца 

остваривањем највеће могуће вредности стечајног дужника, односно његове 

имовине, Закон о стечају регулише правни положај и статус и осталих поверилаца 

у стечајном поступку, као и трећих лица, односно учесника стечајног поступка.  

                                                 
1 Чл. 1. Закона о стечају  
2 Чл. 48. Закона о стечају 
3 Чл. 49. ст. 1. и 2. Закона о стечају 
4 Чл. 49 ст. 5. Закона о стечају 
5 Чл. 50. ст. 1. и 2. Закона о стечају 
6 Чл. 53. ст. 1. Закона о стечају 
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 Стечајни повериоци своје потраживање према стечајном дужнику остварују 

само у стечајном поступку. 7 За разлику од стечајних поверилаца, разлучни 

повериоци своја разлучна права могу остваривати и у стечајном поступку, али и у 

другим поступцима, на начин како је то предвиђено одредбом чл. 80. ст. 2. Закона 

стечају. 8 Излучни повериоци своја потраживања могу остваривати у свим судским 

и другим поступцима. 9 

 Закон о стечају дефинише и основна начела стечајног поступка, тако да се 

чл. 3. Закона, дефинише начело заштите стечајних поверилаца 10, а чл. 4. начело 

једнаког третмана и равноправности стечајних поверилаца. Чланом 3. Закона о 

стечају је прописано да стечај омогућава колективно и сразмерно намирење 

стечајних поверилаца у складу са Законом о стечају, а чл. 4. Закона о стечају је 

прописано да се у стечајном поступку свим повериоцима обезбеђује једнак 

третман и равноправан положај поверилаца истог исплатног реда, односно исте 

класе у поступку реорганизације. Стога, управо из одредби чл. 2., 3. и 4. Закона о 

стечају, произилази да се стечајни поступак спроводи у циљу заштите стечајних 

поверилаца, односно у циљу колективног намирења стечајних поверилаца, које се 

постиже остваривањем највеће могуће вредности стечајног дужника, односно 

његове имовине.  

 Иако је одредбом чл. 51. ст. 2. Закона о стечају, прописано да повериоци 

стичу својство странке подношењем пријаве потраживања у складу са законом, 

одредбом чл. 52. Закона о стечају, омогућено је да повериоци на основу својих 

потраживања учествују у стечајном поступку и пре подношења пријаве 

потраживања суду, а на начин и обим прописан Законом о стечају. То се пре свега 

односи на овлашћење стечајног повериоца да покрене стечајни поступак. Наиме, 

чл. 55. ст. 1. Закона о стечају је прописано да се стечајни поступак покреће 

предлогом повериоца, дужника или ликвидационог управника. Овом одредбом 

Закон је стечајном повериоцу дао статус овлашћеног предлагача. Међутим, ст. 2. 

наведене одредбе је прописано да поверилац подноси предлог 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.  

 Одредбом чл. 11. Закона о стечају, дефинисани су стечајни разлози. За 

отварање стечајног поступка над стечајним дужником довољно је да се утврди 

постојање најмање једног стечајног разлога. 11 Према наведеној одредби, стечајни 

разлози су: трајнија неспособност плаћања; претећа неспособност плаћања; 

презадуженост и непоступање по усвојеном плану реорганизације и ако је план 

реорганизације издејствован на преваран или незаконит начин.  

Трајнија неспособност плаћања постоји ако стечајни дужник: 1. не може да 

одговори својим новчаним обавезама у року од 45 дана од дана доспелости 

обавезе; 2. потпуно обустави сва плаћања у непрекидном трајању од 30 дана. 

Стога, када подноси предлог за покретање стечајног поступка, стечајни поверилац 

пре свега треба да докаже своју активну легитимацију, односно да је овлашћени 

предлагач, а након тога постојање једног стечајног разлога: или трајнију 

                                                 
7 Чл. 80. ст. 1. Закона о стечају 
8 Чл. 80. ст. 2. Закона о стечају: 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 
9 Чл. 80. ст. 3. Закона о стечају 
10 Чл. 3. Закона о стечају 
11 Чл. 11. ст. 1. Закона о стечају 
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неспособност плаћања, или да стечајни дужник није поступао по усвојеном плану 

реорганизације, или да је план реорганизације издејствован на преваран или 

незаконит начин.  

 С обзиром на горе изнето, стечајни поверилац уз предлог за покретање 

стечајног поступка мора доставити доказе којима ће учинити вероватност свог 

потраживања према стечајном дужнику. На тај начин стечајни поверилац доказује 

да је овлашћени предлагач за покретање стечајног поступка. Након тога, стечајни 

поверилац мора доставити уз предлог за покретање стечаја и доказе којима 

доказује да је испуњен један од стечајних разлога: или трајнија неспособност 

плаћања, или да дужник не поступа по усвојеном плану реорганизације, или 

уколико је план реорганизације усвојен, да докаже да је усвојени план 

реорганизације издејствован на преваран или незаконит начин. У предлогу за 

покретање стечајног поступка стечајни поверилац мора назначити који стечајни 

разлог постоји код дужника.  

 Предлог за покретање стечајног поступка подноси се надлежном суду. 12 

Предлог за покретање стечајног поступка који подноси стечајни поверилац мора 

да садржи назив суда којем се предлог подноси, пословно име, или име и адресу 

предлагача или адресу лица које је у овом поступку овлашћено за пријем писмена 

и за заступање предлагача, затим пословно име стечајног дужника, као и податке о 

контакт адреси, затим чињенице и пратећу документацију која доказује врсту, 

основ и висину неизмиреног потраживања, као и списак докумената приложених 

уз предлог за покретање стечајног поступка. Уколико предлог за покретање 

стечајног поступка не садржи све прописане елементе, исти се сматра неуредним 

или непотпуним предлогом за покретање стечајног поступка. 13 Уколико је 

стечајни поверилац поднео неуредан или непотпун предлог за покретање стечајног 

поступка, стечајни судија ће о томе обавестити повериоца, одредити рок, који не 

може бити дужи од 8 дана, у ком року је стечајни поверилац, као предлагач, дужан 

да поступи и да поднети предлог за покретање стечајног поступка уреди и отклони 

недостатке, а уколико не поступи у остављеном року, предлог за покретање 

стечаја се одбацује. Трошкове поступка који су настали поводом подношења 

неуредног и непотпуног предлога за покретање стечајног поступка сноси стечајни 

поверилац као предлагач. 

 Одредбом чл. 58. Закона о стечају, дата је могућност овлашћеном 

предлагачу, а то значи и стечајном повериоцу који је поднео предлог за покретање 

стечаја, да предлог за покретање стечаја повуче. Међутим, одредбом чл. 58. ст. 1. 

наведено је да се предлог за покретање стечајног поступка може повући до 

истицања огласа о отварању стечајног поступка на огласној и електронској 

огласној табли суда, односно пре доношења решења о одбацивању или о одбијању 

предлога за покретање стечајног поступка. Оваква норма Закона о стечају изазвала 

је у судској пракси одговарајуће дилеме које се односе до ког датума тачно 

предлагач може повући предлог за покретање стечајног поступка. Наиме, у пракси 

се може догодити да се оглас о отварању стечајног поступка истакне истовремено 

– истог дана и на огласној табли суда и на електронској огласној табли. Та 

ситуација не ствара никакве дилеме. Међутим, може се догодити да оглас о 

отварању стечајног поступка буде истакнут једног дана на огласној табли суда, а 

након тога и на електронској огласној табли суда, или пак да оглас о отварању 

стечајног поступка буде истакнут на огласној табли суда након објављивања на 

електронској огласној табли суда. Међутим, одредбом чл. 73. ст. 1. Закона о 

                                                 
12 Чл. 56. Закона о стечају 
13 Чл. 57. Закона о стечају 
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стечају је прописано да правне последице отварања стечајног поступка наступају 

даном објављивања огласа о отварању поступка на огласној табли суда. Правне 

последице отварања стечајног поступка односе се на стечајног дужника, које 

последице су регулисане одредбом чл. 74. – 79. Закона о стечају, на потраживања, 

које последице су регулисане чл. 80. – 87. Закона о стечају, затим на правне 

послове, што је регулисано чл. 94. – 100. Закона о стечају. Поред набројаних 

последица отварања стечајног поступка које наступају објављивањем огласа о 

отварању поступка на огласној табли суда, наступају и одговарајуће процесно 

правне последице које су дефинисане чл. 88. – 93. Закона о стечају. Из наведеног 

јасно произилази да правне последице отварања стечајног поступка се не тичу 

само предлагача, односно стечајног повериоца који је поднео предлог за 

покретање стечајног поступка и стечајног дужника, против кога се подноси 

предлог за покретање стечајног поступка, већ се правне последице односе и на 

друга лица, пре свега на повериоце стечајног дужника (стечајни повериоци, 

разлучни повериоци, излучни повериоци, заложни повериоци), као и на трећа лица 

која учествују у овом поступку. То значи да након наступања правних последица 

отварања стечаја, странке у поступку нису више само предлагач и стечајни 

дужник, већ и повериоци, као и други учесници поступка, којима закон даје 

могућност да своја права у односу на стечајног дужника остварују у овом 

поступку, јер стечај омогућава колективно и сразмерно намирење стечајних 

поверилаца у складу са Законом о стечају, које начело је прописано већ наведеним 

чл. 3. Закона о стечају.  

 Одредбом чл. 10. ст. 1. Закона о стечају, прописано је једно од основних 

начела стечајног поступка – начело јавности и информисаности, по ком начелу је 

стечајни поступак јаван и сви учесници у стечајном поступку имају право на 

благовремени увид у податке везане за спровођење поступка, осим података који 

представљају пословну или службену тајну. Из наведених разлога је одредбом чл. 

10. ст. 3. и 4. Закона о стечају прописано оглашавање огласа, решења и других 

аката суда и на огласној и на електронској табли суда, а исту сврху има и 

достављање одговарајућим регистрима: упознавање трећих лица са подацима који 

су везани за спровођење одговарајућег стечајног поступка. Управо поштујући 

наведено начело из чл. 10. Закона о стечају, законодавац је омогућио предлагачу 

да може повући предлог за покретање стечајног поступка до наступања правних 

последица отварања стечаја. Стога се одредба чл. 58. ст. 1., а у вези чл. 10. Закона 

о стечају, не може тумачити одвојено од чл. 73. ст. 1. Закона о стечају. Наиме, 

објављивањем огласа о отварању стечајног поступка на огласној табли суда 

наступиле су правне последице отварања стечајног поступка, које се од тог 

момента не тичу само предлагача и стечајног дужника, већ се те последице односе 

и на остала лица која могу учествовати у наведеном поступку, а која лица, односно 

потенцијални учесници у поступку, управо на основу чл. 10. Закона о стечају, 

имају право да буду обавештени о подацима који су за њих битни. Из тих разлога 

је у чл. 58. ст. 1. Закона о стечају и унето да се оглас о покретању стечајног 

поступка објављује и на огласној табли суда и на електронској огласној табли 

суда. Објављивање на електронској огласној табли суда има за сврху 

обавештавање трећих лица о подацима који су битни за њих, а објављивање на 

огласној табли суда производи одговарајуће правне последице које су прописане 

одредбама Закона о стечају. Стога и стечајни поверилац, као овлашћени предлагач 

о покретања стечајног поступка, предлог за покретање стечајног поступка може 
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повући све до објављивања огласа о покретању стечајног поступка на огласној 

табли суда, односно до наступања правних последица отварања стечаја. 14  

 Стечајни разлог трајније неспособности плаћања, као и да дужник не 

поступа по усвојеном плану реорганизације, затим да је план реорганизације 

издејствован на преваран или незаконит начин, доказује стечајни поверилац као 

предлагач покретања стечајног поступка. Међутим, уколико стечајни поверилац 

своје потраживање није могао да намири у судском или пореском извршном 

поступку спроведеном у Републици Србији, било којим средством извршења, тада 

постоји претпоставка трајније неспособности плаћања. У том случају, на 

стечајном дужнику је терет доказивања да не постоји трајнија неспособност 

плаћања.  

 У случају да поверилац подноси предлог за покретање стечајног поступка 

због непоступања по усвојеном плану реорганизације или уколико је план 

реорганизације издејствован на преваран или незаконит начин, потребно је да буду 

испуњени услови из чл. 173. Закона о стечају. Овлашћени предлагачи за 

покретање стечајног поступка у ситуацији која је дефинисана чл. 173. Закона о 

стечају, су: повериоци који су обухваћени усвојеним планом, као и повериоци чија 

су потраживања настала пре усвајања плана, а нису обухваћени планом. Овај 

услов односи се на план реорганизације како у стечају, тако и на унапред 

припремљени план реорганизације. На повериоцу је да докаже да је план 

реорганизације издејствован на преваран или незаконит начин, уколико се позива 

на стечајни разлог из чл. 173. ст. 1. тач. 1. Закона о стечају. Уколико се позива на 

чл. 173. ст. 1. тач. 2. Закона о стечају, на предлагачу је да докаже да стечајни 

дужник не поступа по плану или поступа супротно плану реорганизације, ако се 

тиме битно угрожава спровођење плана реорганизације. У ситуацији када се 

предлагач, односно поверилац, позива на чл. 173. ст. 1. тач. 2. Закона о стечају, на 

предлагачу је да докаже поред тога, да стечајни дужник не поступа по плану или 

да поступа супротно плану реорганизације и да се тиме битно угрожава 

спровођење плана реорганизације. Сматра се да је спровођење плана битно 

угрожено ако је услед непоступања по плану или поступања супротно усвојеном 

плану дошло до: 1. негативног одражавања на новчане токове субјекта 

реорганизације, 2. онемогућавање субјекта реорганизације да обавља пословну 

делатност, 3. значајног угрожавања интереса једне или више класе поверилаца. 

Стога су услови под којим повериоци могу поднети предлог за покретање 

стечајног поступка из чл. 173. ст. 1. Закона о стечају, постављени алтернативно, а 

постојањем било које од ситуација предвиђених у ст. 2. тач. 1. – 3. истог члана, 

сматра се да је спровођење плана битно угрожено.  

 Након што се стечајни поступак над стечајним дужником отвори, сви 

повериоци, па и предлагач, дужни су да пријаве потраживања надлежном суду у 

писаном облику. 15 У пријави потраживања повериоци морају назначити назив, 

односно име и седиште, односно пребивалиште са контакт адресом, матични број 

правног лица, односно јединствени матични број грађана за физичка лица, број 

пословног односно текућег рачуна, правни основ потраживања, износ 

потраживања и то посебно износ главног потраживања са обрачуном камате, 

одређени захтев повериоца, сходно одредбама о садржини тужбе према закону 

којим се уређује парнични поступак. Стечајни повериоци који имају потраживања 

у страној валути пријављују потраживања у тој валути. Међутим, потраживања 

према стечајном дужнику у страној валути прерачунавају се у динарску 

                                                 
14 Решење Привредног апелационог суда Пвж 238/15 од 30.10.2015. године 
15 Чл. 111. Закона о стечају 
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противвредност према званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан 

отварања стечајног поступка. 16 

 Такође, у пријави потраживања потребно је навести да ли о потраживању 

тече парница, а ако тече парница, у пријави се наводи суд пред којим тече 

поступак са ознаком списа. 

 Према чл. 70. ст. 1. тач. 5. Закона о стечају, решење о отварању стечајног 

поступка мора да садржи и позив повериоцима да у року који не може бити краћи 

од 30 дана, ни дужи од 120 дана од дана објављивања огласа о отварању стечајног 

поступка у „Службеном гласнику Републике Србије“, пријаве своја обезбеђена и 

необезбеђена потраживања. Како је одредбом чл. 111. ст. 5. Закона о стечају, 

прописано да се пријаве могу поднети и након истека рока одређеног решењем 

стечајног судије, али најкасније у року од 120 дана од дана објављивања огласа у 

„Службеном гласнику Републике Србије“, а да се све пријаве поднета по истеку 

рока од 120 дана одбацују као неблаговремене, то произилази да непријављивање 

потраживања у крајњем року од 120 дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије“, води губљењу права стечајног повериоца да своје 

потраживање оствари у стечајном поступку.  

 Међутим, уколико је поверилац пријавио своје потраживање након истека 

рока који је одређен решењем о отварању стечајног поступка, а пре истека рока од 

120 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије“, 

има право да се његово потраживање испита на допунском испитном рочишту, али 

под условом да уплати трошкове одржавања допунског испитног рочишта, а у 

року који суд одређује. 17 Међутим, уколико поверилац наведене трошкове не 

уплати, пријава потраживања, без обзира што је поднета пре истека рока од 120 

дана из чл. 111. ст. 5. Закона о стечају, биће одбачена. 

 Изменама и допунама Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр. 83/14), 

у одредбу чл. 111. Закона о стечају, унете су измене које се односе на обавезу 

повериоца који је пријавио своје потраживање у стечајном поступку, да у пријави 

потраживања наведе и да ли постоје јемци за обавезу стечајног дужника, као и да о 

поднетој пријави потраживања благовремено обавести јемце. Такође је уведена 

обавеза да је поверилац дужан да обавести стечајног управника о свакој наплати 

потраживања од јемца, у року од 8 дана од дана извршене наплате. 

Необавештавање о намирењу потраживања од стране стечајног повериоца, 

санкционисано је одредбом чл. 204а. Закона о стечају, где је предвиђено да ко у 

току стечајног поступка наплати своје потраживање од јемца или главног 

дужника, а у року од 8 дана од дана извршене наплате не обавести суд о наплати 

потраживања, кажњава се новчаном казном од 500.000,00 динара до 10.000.000,00 

динара.  

 После истека рока за пријављивање потраживања, стечајни управник 

приступа испитивању пријављених потраживања, тако што утврђује основаност, 

обим и исплатни ред сваког потраживања и о томе сачињава листу признатих и 

оспорених потраживања. 18 Листа признатих и оспорених потраживања коју 

сачињава стечајни управник, а на основу поднетих пријава потраживања, није исто 

што и листа поверилаца коју стечајни управник сачињава након преузимања 

имовине стечајног дужника. Листу поверилаца из чл. 107. Закона о стечају, 

сачињава стечајни управник на основу пословне документације и пословних 

књига стечајног дужника и евентуално других података, а листа потраживања је 

                                                 
16 Чл. 84. ст. 2. Закона о стечају 
17 Чл. 111. ст. 8. Закона о стечају 
18 Чл. 113. ст. 1. и 2. Закона о стечају 
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листа која се сачињава након што су повериоци пријавили своја потраживања. 

Листа поверилаца из чл. 107. Закона о стечају, није основ за утврђивање 

потраживања поверилаца, већ је потребно да поверилац достави пријаву 

потраживања, применом чл. 111. Закона о стечају. На основу благовремено 

поднетих пријава потраживања, стечајни управник сачињава листу признатих и 

оспорених потраживања. Листа признатих и оспорених потраживања се усваја на 

испитном рочишту, након чега иста добија статус коначне листе о пријављеним 

потраживањима, а на основу коначне листе стечајни судија доноси закључак о 

утврђеним и оспореним потраживањима. 19 

 Одредбом чл. 113. ст 3. Закона о стечају, посебно је регулисан поступак 

испитивања потраживања које је пријављено на основу извршне исправе. Према 

наведеној одредби, потраживање пријављено на основу извршне исправе може се 

оспорити ако је:  

 1. извршна исправа укинута, поништена, преиначена или стављена ван 

снаге; 

 2. потраживање престало на основу чињенице која је наступила након 

извршности;  

 3. протекао рок у коме се по закону може тражити извршење; 

 4. потраживање није прешло на стечајног повериоца, односно ако обавеза 

није прешла на стечајног дужника; 

 5. извршна исправа таква да радња њеног извршења могла бити предмет 

побијања у складу са овим Законом.  

У случају оспоравања потраживања пријављеног на основу извршне 

исправе на парницу се упућује стечајни управник, односно поверилац који је 

оспорио потраживање. 20 Међутим, уколико стечајни управник, односно 

поверилац који је оспорио потраживање другог повериоца, не покрене парницу у 

законом прописаном року, оспорено потраживање сматра се признатим.  

Поверилац који не поседује извршну исправу, а чије је потраживање 

оспорено, упућује се на парницу, односно на наставак прекинутог парничног 

поступка, у коме се утврђује оспорено потраживање. Парнични поступак стечајни 

поверилац може да покрене, односно настави у року од 15 дана од дана пријема 

закључка о листи утврђених и оспорених потраживања. Ако стечајни поверилац не 

поступи у остављеном року, губи право и својство стечајног повериоца. 21 

 Стечајни поверилац може оспорити и потраживање другог повериоца, које 

је иначе признато од стране стечајног управника. Такав поверилац упућује се на 

парницу, а оспорено потраживање сматра се признатим, ако поверилац није 

покренуо парницу у законом прописаном року. 22 

 У случају да је закључком о листи утврђених и оспорених потраживања 

стечајном управнику или повериоцу дат погрешан упут на парницу, лице које је 

погрешно упућено на парницу има могућност да поднесе захтев за исправку 

закључка, који захтев се подноси у року од 5 дана од дана пријема закључка, 

односно од дана објављивања закључка на огласној и електронској табли суда. О 

овом захтеву стечајни судија је дужан да одлучи у року од 3 дана. 23  

                                                 
19 Решење Привредног апелационог суда Пвж 585/2014 од 19.11.2014. године – судска пракса 

привредних судова – Билтен бр. 1/2015 
20 Чл. 117. ст. 6. Закона о стечају 
21 Чл. 117. ст. 1. и 2. Закона о стечају 
22 Чл. 117. ст. 3. Закона о стечају 
23 Чл. 116. ст. 8. Закона о стечају 
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Изменама и допунама из августа 2014. године прописано је да у наведеном 

случају не теку рокови за покретање или наставак парничних поступака по упуту 

стечајног судије. 24 

 Стечајни поверилац који је упућен на парницу има обавезу да о покретању 

парнице, односно наставку прекинуте парнице, обавести поступајућег стечајног 

судију у року од 15 дана од дана покретања, односно наставка парнице, а у 

противном одговоран је за трошкове и штету проузроковану необавештавањем. 25 

 Уколико стечајни поверилац докаже своје потраживање у парници на коју 

је упућен, има право да тражи исправљање коначне листе утврђених потраживања. 
26 

 Стечајном повериоцу, као повериоцу оспореног потраживања, који је 

упућен на утврђивање свог потраживања у парничном поступку, поред 

могућности доказивања основаности потраживања у парници, преостаје и 

могућност да своје потраживање докаже у поступку медијације. Поступак 

медијације дефинисан је чл. 115. Закона о стечају. Повериоцу коме се након 

спроведеног поступка медијације утврди потраживање, даје се могућност да буде 

увршћен у листу утврђених потраживања. 

 Одредбом чл 117а. Закона о стечају, дата је могућност стечајним 

повериоцима да утврђена, а и оспорена потраживања у стечајном поступку, 

преносе на друга лица. Међутим, потписи на уговору о преносу потраживања који 

закључују уступилац и прималац потраживања, морају бити оверени у складу са 

законом којим се уређује оверавање потписа, рукописа и преписа, а стечајни 

дужник мора бити писаним путем обавештен о извршеном преносу. У том случају, 

прималац има иста права као уступилац, а стечајни управник, односно стечајни 

дужник, може према примаоцу истицати исте приговоре које је имао и према 

уступиоцу, као и приговоре које има у односу на примаоца. Пренос потраживања 

може се вршити у поступку реорганизације, а и у поступку банкротства до 

доношења решења о главној деоби.  

 Редослед намирења стечајних поверилаца дефинисан је чл. 54. Закона о 

стечају. Међутим, овом одредбом је пре свега прописано да се из стечајне масе 

приоритетно намирују трошкови стечајног поступка, а након тога обавезе стечајне 

масе. Намирењу стечајних поверилаца приступа се пре или после главне деобе, а 

зависно од динамике прилива средстава стечајног дужника. 27 

 Пре приступања деоби, потраживања стечајних поверилаца се сврставају у 

исплатне редове, а приликом намирења, стечајни повериоци истог исплатног реда 

намирују се сразмерно висини својих потраживања, с тим да стечајни повериоци 

нижег исплатног реда се могу намирити тек након што се намире стечајни 

повериоци вишег исплатног реда. 28 

 Законом о стечају предвиђени су следећи исплатни редови: 29 

1) у први исплатни ред спадају неисплаћене нето зараде запослених и 

бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре 

отварања стечајног поступка са каматом од дана доспећа до дана отварања 

стечајног поступка и неплаћени доприноси за пензијско и инвалидско осигурање 

запослених за последње две године пре отварања стечајног поступка, а чију 

                                                 
24 Чл. 116. ст. 9. Закона о стечају 
25 Чл. 117. ст. 4. и 5. Закона о стечају 
26 Чл. 116. ст. 7. Закона о стечају 
27 Чл. 138. ст. 2. Закона о стечају 
28 Чл. 54. ст. 2. и 3. Закона о стечају 
29 Чл. 54. ст. 4. тач. 1., 2., 3. и 4. Закона о стечају 
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основицу за обрачун чини најнижа месечна основица доприноса, сагласно 

прописима о доприносима за обавезно социјално осигурање на дан отварања 

стечајног поступка, као и потраживања по основу закључених уговора са 

привредним друштвима чији су предмет неисплаћене обавезе на име доприноса за 

пензијско и инвалидско осигурање запослених за последње две године пре 

отварања стечајног поступка, а чију основицу за обрачун чини најнижа месечна 

основица доприноса, сагласно прописима о доприносима за обавезно социјално 

осигурање на дан отварања стечајног поступка;  

2) у други исплатни ред спадају потраживања по основу свих јавних 

прихода доспелих у последња три месеца пре отварања стечајног поступка, осим 

доприноса за пензијско и инвалидско осигурање запослених;  

3) у трећи исплатни ред спадају потраживања осталих стечајних 

поверилаца; 

4) у четврти исплатни ред спадају потраживања настала две године пре 

дана отварања стечајног поступка по основу зајмова, као и других правних радњи 

које у економском погледу одговарају одобравању зајмова, у делу у којем ти 

зајмови нису обезбеђени, а који су стечајном дужнику одобрени од стране лица 

повезаних са стечајним дужником, у смислу овог закона, осим лица која се у 

оквиру своје редовне делатности баве давањем кредита и зајмова. 

Потраживања стечајних поверилаца који су се пре отварања стечајног 

поступка сагласили да буду намирени након пуног намирења потраживања једног 

или више стечајних поверилаца, биће намирени тек након пуног намирења трећег 

исплатног реда са припадајућим каматама.  

 Намирење стечајних поверилаца врши се кроз деобе. Закон о стечају 

предвиђа могућност делимичне деобе, главне деобе, завршне деобе и накнадне 

деобе. Међутим, нераспоређена средства могу се поделити стечајним повериоцима 

и на завршном рочишту, обзиром да се на завршном рочишту између осталог 

одлучује и о нерасподељеним деловима стечајне масе. 30 

 Делимична деоба средстава ради намирења стечајних поверилаца врши се 

пре или после главне деобе, зависно од прилива готовинских средстава стечајног 

дужника, а одобрава је стечајни судија на предлог стечајног управника. 

Делимична деоба спроводи се на начин и под условима који су прописани за 

главну деобу. 31 

 Пре приступања главној деоби, стечајни управник је дужан да састави 

нацрт решења за главну деобу деобне масе, која се доставља стечајном судији ради 

објављивања на огласној табли суда, односно излагања на увид у писарници суда. 

Нацрт за главну деобу мора да садржи коначну листу свих потраживања из чл. 

114. Закона о стечају, укључујући и потраживања која су утврђена након испитног 

рочишта у поступку медијације или у парничном поступку, износ сваког 

потраживања, исплатни ред потраживања, износ стечајне масе који ће се 

расподелити стечајним повериоцима, као и проценат намирења стечајних 

поверилаца и начин расподеле вишка деобне масе, ако је очигледно да постоји 

такав вишак. Нацрт за главну деобу стечајни управник доставља одбору 

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

нацрт објављен на огласној табли суда, односно да се налази у писарници у 

одређеној просторији и да се у нацрт може извршити увид у року од 15 дана од 

дана објављивања на огласној табли суда. 32 Решење о главној деоби доноси 

                                                 
30 Чл. 145. Закона о стечају 
31 Чл. 138. Закона о стечају 
32 Чл. 139. Закона о стечају 
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стечајни судија. Решење се доноси ван рочишта, уколико по истеку рока од 15 

дана од дана достављања нацрта за главну деобу одбору поверилаца, није поднета 

примедба на нацрт за главну деобу било од стране одбора поверилаца, било од 

стране поверилаца појединачно. Међутим, уколико су изјављене примедбе, 

стечајни судија је дужан да одржи рочиште и на рочишту донесе решење о главној 

деоби. У сваком случају, решење о главној деоби објављује се на огласној табли 

суда и доставља се одбору поверилаца, као и повериоцу који је изјавио примедбу и 

стечајном управнику. Сматра се да је достава извршена свим повериоцима, да је 

иста уредна, након што истекне 8 дана од дана достављања решења одбору 

поверилаца. Међутим, жалбу против решења о главној деоби могу изјавити само 

стечајни управник и повериоци чије примедбе на нацрт за главну деобу нису 

прихваћене, при чему такви повериоци, као подносиоци жалбе, имају обавезу да 

приликом навођења разлога за жалбу поднесу и доказе о основаности жалбених 

навода. Стога је Закон о стечају и предвидео да се ова жалба може изјавити само 

због погрешне оцене основаности примедаба на нацрт за главну деобу. Иако је 

круг лица који могу изјавити жалбу против решења о главној деоби Законом о 

стечају ограничен, направљен је изузетак у случају када жалбу против решења о 

главној деоби изјављује стечајни управник и повериоци, а из разлога што решење 

о главној деоби одступа од објављеног нацрта за главну деобу, или због повреде 

раније стеченог права или погрешног обрачуна, али и у том случају подносилац 

жалбе мора уз навођење разлога за изјављивање жалбе да поднесе и доказе о 

основаности жалбених навода. 33 

 Приликом сачињавања нацрта решења о главној деоби стечајни управник 

мора водити рачуна о потраживањима поверилаца која су оспорена, као и о 

потраживањима која су везана за услов. У случају да је поверилац оспореног 

потраживања у законском року поднео тужбу, односно предлог за наставак 

покренуте парнице, износ који би поверилац добио да његово потраживање није 

оспорено, мора се приликом сачињавања нацрта од стране стечајног управника 

издвојити, односно резервисати у сразмери одређеној решењем о главној деоби, до 

правноснажног окончања парнице. 34 Обзиром да се делимична деоба, а и завршна 

деоба спроводе по правилима главне деобе, та резервација средстава важи и у 

случају када се приступа завршној и делимичној деоби. У случају да је стечајном 

повериоцу утврђено потраживање са раскидним условом, оно ће се узети у обзир 

ако стечајни поверилац положи обезбеђење да ће оно што је примио вратити, ако 

се испуни раскидни услов. Ако је стечајном повериоцу утврђено потраживање са 

одложним условом, исплатиће му се сразмерни део потраживања, ако одложни 

услов наступи до рочишта за главну деобу. 35 

 Стечајни повериоци намирују се и кроз завршну деобу, којој се приступа 

након окончања уновчења целокупне стечајне масе, односно претежног дела 

стечајне масе, уколико главном деобом није била обухваћена целокупна деобна 

маса. Међутим, завршној деоби се изузетно може приступити и ако у току 

поступка стечаја стечајни управник после више покушаја уновчења имовине 

стечајног дужника на начин предвиђен Законом о стечају не успе да уновчи 

целокупну стечајну масу, односно њен претежни део. 36 

 Накнадна деоба врши се након закључења стечајног поступка, тако да је 

стечајни дужник по правилу већ брисан из Регистра. Међутим, и након брисања 

                                                 
33 Чл. 140.  Закона о стечају 
34 Чл. 141. Закона о стечају 
35 Чл. 142. Закона о стечају 
36 Чл. 144. Закона о стечају 
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стечајног дужника из Регистра привредних субјеката, постоји могућност да се 

пронађе имовина. Накнадно пронађена имовина такође је предмет продаје и деоба 

средстава добијених продајом накнадно пронађене имовине врши се у складу са 

Законом о стечају, осим у делу који се односи на права и обавезе поверилачких 

органа. Ово из разлога, што је након брисања стечајног дужника из Регистра 

привредних субјеката исти престао да постоји, а самим тим су престала права и 

обавезе поверилачких органа (скупштине и одбора поверилаца). Стога је закон у 

овој ситуацији одредио да сагласност на продају накнадно пронађене имовине даје 

стечајни судија. Имајући у виду одредбу чл. 149. Закона о стечају, којом је 

прописан поступак спровођења накнадне деобе, потребно је нагласити да одлуку о 

накнадној деоби доноси стечајни судија. Одлука о накнадној деоби стечајног 

судије мора да садржи одлуку да се спроводи накнадна деоба над накнадно 

пронађеном имовином. Имовина у решењу о накнадној деоби мора бити ближе 

наведена, односно описана, а истим решењем мора бити именован и стечајни 

управник за спровођење поступка накнадне деобе. Стечајни управник је дужан да 

региструје накнадно пронађену имовину у АПР-у, упише се као законски 

заступник стечајне масе, затим отвори текући рачун преко кога ће извршити 

пријем новчаних средстава, након уновчења накнадно пронађене имовине, а са ког 

рачуна ће вршити и намирење поверилаца у поступку накнадне деобе. Стечајни 

управник ће накнадну деобу спровести по правилима по којима је спроведена 

главна деоба, а након расподеле средстава стечајни управник је дужан да достави 

допунски завршни рачун и извештај да су окончани сви послови поводом 

накнадне деобе. Након окончања свих послова, стечајни управник ће извршити 

брисање стечајне масе из регистра стечајних маса и о томе обавестити стечајног 

судију. Потребно је напоменути да је чл. 149. ст. 3. Закона о стечају, прописано да 

против решења о спровођењу поступка накнадне деобе није дозвољена посебна 

жалба.  

 

 

 

II 

 

 Закон о стечају одредбом чл. 2. ст. 1. предвиђа да се стечај спроводи 

банкротством или реорганизацијом. Према ст. 4. ове одредбе, под реорганизацијом 

се 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. Међутим, 

реорганизација се спроводи само у случају ако се тиме обезбеђује повољније 

намирење поверилаца у односу на банкротство, а посебно ако постоје економско 

оправдани услови за наставак дужниковог пословања. Реорганизација се спроводи 

према плану реорганизације која се сачињава у писаној форми, при чему се план 

реорганизације може поднети истовремено са предлогом за покретање стечајног 

поступка или након отварања стечајног поступка. Уколико се план реорганизације 

подноси истовремено са предлогом за покретање стечајног поступка, тада се назив 

плана мења у унапред припремљени план реорганизације. 37 Стога, без обзира да 

ли се ради о плану реорганизације у стечају или о унапред припремљеном плану 

реорганизације, истим се редефинишу дужничко поверилачки односи стечајних 

поверилаца и стечајног дужника. Стога је улога стечајних поверилаца у поступку 

                                                 
37 Чл. 155. Закона о стечају 
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реорганизације (било у стечају, било у поступку по унапред припремљеном плану 

реорганизације) изузетно битна и значајна за стечајног дужника. Имајући у виду 

циљ стечајног поступка, а самим тим и циљ реорганизације, законодавац је 

стечајним повериоцима дао могућност да поднесу план реорганизације у стечају. 
38 Стечајни повериоци који имају најмање 30% необезбеђених потраживања у 

односу на укупна потраживања према стечајном дужнику могу поднети план 

реорганизације. План реорганизације стечајни повериоци могу поднети стечајном 

судији у року од 90 дана од дана отварања стечајног поступка, а у случају да то не 

учине у наведеном року, закон им даје могућност на продужење рока за највише 

60 дана, у ком случају морају поднети образложен предлог за продужење рока 

стечајном судији, а пре истека рока од 90 дана. Међутим, у случају да стечајни 

поверилац ни у остављеном – продуженом року не поднесе план реорганизације, 

закон је дао могућност да се у додатном року од 60 дана поднесе план 

реорганизације, али наведени рок стечајни судија може продужити само уз 

сагласност одбора поверилаца. 39 

 Изгласавање плана реорганизације зависи искључиво од воље стечајних и 

разлучних поверилаца.  

 Стечајни повериоци имају право да буду упознати са садржином плана 

реорганизације, односно са мерама за реализацију плана реорганизације. То је 

истовремено и интерес стечајног дужника. Стечајни повериоци као заинтересована 

лица могу тражити од стечајног судије да наложи стечајном управнику или другом 

стручном лицу, да утврде тачност података из предлога плана реорганизације. 40 У 

случају одбацивања предлога плана реорганизације, стечајни повериоци, као 

предлагачи плана реорганизације, против решења којим се одбацује план 

реорганизације, могу изјавити жалбу. 41 

 Обавештење о заказивању рочишта за гласање о плану реорганизације 

доставља се поред стечајног дужника и стечајном управнику, оснивачима односно 

члановима и акционарима стечајног дужника и свим повериоцима стечајног 

дужника који су обухваћени планом. Достављање се врши на начин који одобри 

суд. 42 Уз обавештење о заказивању рочишта стечајним повериоцима и другим 

лицима који су наведени у чл. 164. ст. 2. Закона о стечају, доставља се и план 

реорганизације. Достављање се мора извршити најкасније 15 дана пре дана 

одржавања рочишта. 43 О плану реорганизације стечајни повериоци гласају 

писменим путем, у ком случају суду достављају гласачке листиће са овереним 

потписом овлашћеног лица, 44 али се о плану реорганизације могу изјаснити и 

непосредно на рочишту које је заказано ради изјашњавања о плану реорганизације.  

 Стечајни повериоци се о плану реорганизације изјашњавају у оквиру класа 

поверилаца.  

Класе стечајних поверилаца се формирају по основу права приоритета 

њихових потраживања према исплатним редовима. 45 То значи да се у оквиру 

истог исплатног реда може формирати више класа поверилаца. У оквиру истог 

исплатног реда могу се формирати једна или више класа стечајних поверилаца, по 

                                                 
38 Чл. 161. ст. 1. Закона о стечају 
39 Чл. 162. Закона о стечају 
40 Чл. 163. ст. 1. Закона о стечају 
41 Чл. 163. ст. 3. Закона о стечају 
42 Чл. 164. ст. 2. Закона о стечају 
43 Чл. 164. ст. 2. и 3. Закона о стечају 
44 Чл. 165. ст. 2. Закона о стечају 
45 Чл. 165. ст. 3. Закона о стечају 
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налогу стечајног судије или пак по предлогу предлагача плана реорганизације у 

следећим случајевима:  

 1. ако су стварне и суштинске карактеристике потраживања такве да је 

оправдано формирање посебне класе; 

 2. ако су сва потраживања у оквиру предложене посебне класе у значајној 

мери слична, изузимајући класе формиране из административних разлога. 46  

 Посебну класу поверилаца чине лица која су повезана са стечајним 

дужником у смислу Закона о стечају, осим лица која се у оквиру своје редовне 

делатности баве давањем кредита. Ови стечајни повериоци не гласају о плану 

реорганизације. Међутим, у случају плана реорганизације поднетог у стечајном 

поступку, потраживања ових повезаних лица намирују се на исти начин и под 

истим условима као потраживања из класе стечајних поверилаца према исплатном 

реду у које је разврстано њихово потраживање. 47  

 Посебна административна класа потраживања може се формирати из 

административних разлога у случају када постоји више од 200 потраживања чији 

појединачни износи не прелазе 20.000,00 динара. Повериоци ових потраживања 

могу бити измирени и по убрзаној процедури, уколико је потребно умањити 

административно оптерећење које је својствено великом броју малих потраживања 

и ако је очигледно да ће бити довољно расположивих средстава за исплату 

потраживања из класа које су формиране у оквиру првог и другог исплатног реда. 

Формирање административне класе из чл. 165. ст. 8. Закона о стечају, мора 

одобрити стечајни судија.  

 Гласање поверилаца о плану реорганизације врши се у оквиру класа 

поверилаца. Сматра се да је план реорганизације усвојен у једној класи 

поверилаца, ако су за план реорганизације гласали повериоци који имају обичну 

већину потраживања од укупних потраживања поверилаца у тој класи. 48 Међутим, 

о плану реорганизације не гласају стечајни повериоци који припадају класи 

поверилаца чија потраживања се према плану реорганизације измирују пре 

почетка примене плана реорганизације. Сматра се да је план реорганизације у тој 

класи стечајних поверилаца усвојен. 49 План реорганизације се сматра усвојеним 

ако га на прописан начин прихвате све класе и ако је у складу са одредбама Закона 

о стечају. 50 

 Право да гласају о плану реорганизације имају сви повериоци чија су 

потраживања утврђена. Међутим, о плану реорганизације могу гласати и 

повериоци чија су потраживања оспорена, као и повериоци чија потраживања нису 

испитана. Повериоци оспорених потраживања, као и повериоци чија потраживања 

нису испитана, да би могли да гласају о плану реорганизације, потребно је да се 

обрате стечајном судији и да захтевају од стечајног судије да изврши процену 

висине њихових потраживања за потребе гласања. 51 Процену оспорених 

потраживања и неиспитаних потраживања стечајни судија врши на основу 

расположиве документације, којом располаже стечајни управник и доказа које 

достави стечајни поверилац. Наведена процена може се користити искључиво за 

потребе гласања. Стечајни повериоци, односно повериоци утврђених 

потраживања, затим повериоци оспорених потраживања и повериоци неиспитаних 

                                                 
46 Чл. 165. ст. 6. Закона о стечају 
47 Чл. 165. тач. 7. Закона о стечају 
48 Чл. 165. ст. 10. Закона о стечају 
49 Чл. 165. ст. 11. Закона о стечају 
50 Чл. 165. ст. 12. Закона о стечају 
51 Чл. 165. ст. 1. Закона о стечају 
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потраживања, чију процену висине је извршио стечајни судија, за потребе 

гласања, имају право гласа о плану реорганизације. Ови повериоци о плану 

реорганизације гласају сразмерно висини њихових потраживања.  

 Након што план реорганизације буде изгласан на начин прописан чл. 165. 

ст. 12. Закона о стечају, стечајни судија на рочишту за разматрање предлога плана 

реорганизације доноси решење којим потврђује усвајање плана реорганизације. 

Уколико план реорганизације не буде изгласан, стечајни судија на рочишту 

доноси решење којим констатује да план није усвојен. 52 Против решења којим се 

план реорганизације потврђује, или пак констатује да план није усвојен, стечајни 

повериоци, као и разлучни и заложни повериоци, стечајни дужник и предлагач 

плана, могу изјавити жалбу. 53  

 Правне последице потврђивања плана реорганизације дефинисане су чл. 

167. Закона о стечају. Према овој одредби, по доношењу решења о потврђивању 

усвајања плана реорганизације сва потраживања и права поверилаца и других лица 

и обавезе стечајног дужника које су обухваћене планом уређују се искључиво 

према условима из плана реорганизације. Усвојени план реорганизације је 

истовремено и извршна исправа и уговор којим се регулише измирење 

потраживања која су у њему наведена. Стечајни дужник има законску обавезу да 

предузима све мере које су прописане усвојеним планом реорганизације. Сви 

послови и радње, као и све активности које предузима стечајни дужник након 

усвајања плана реорганизације, морају бити у складу са усвојеним планом 

реорганизације. Усвајањем плана реорганизације престају и све последице 

отварања стечајног поступка.  

 Поред стечајних поверилаца који су обухваћени планом реорганизације, 

план реорганизације се односи и на стечајне повериоце који планом нису 

обухваћени. Стечајни повериоци који нису обухваћени планом реорганизације 

могу остварити своје потраживање у парничном поступку, под условима који су 

предвиђени планом реорганизације. За разлику од стечајних поверилаца који су 

обухваћени планом реорганизације и који у случају непоступања по плану 

реорганизације имају могућност да на основу усвојеног плана реорганизације 

траже принудно извршење ради наплате потраживања које је обухваћено планом 

реорганизације, стечајни повериоци чија потраживања нису обухваћена планом 

реорганизације, своје потраживање остварују под условима из плана 

реорганизације на основу пресуде коју треба да издејствују у парничном поступку. 

Повериоци који су обухваћени усвојеним планом, као и повериоци чија су 

потраживања настала пре усвајања плана, а нису обухваћени планом, могу 

поднети предлог за покретање стечаја против стечајног дужника, уколико је план 

реорганизације издејствован на преваран или незаконит начин, као и у случају да 

стечајни дужник не поступа по плану или поступа супротно плану реорганизације, 

ако се тиме битно угрожава спровођење плана. 54 

 У случају поновног отварања стечајног поступка над истим стечајним 

дужником, код кога је у претходном периоду изгласан, односно потврђено 

усвајање плана реорганизације, стечајни повериоци имају обавезу пријављивања 

потраживања у роковима и на начин који је већ изложен. У овом стечајном 

поступку стечајни повериоци имају право да пријаве своја потраживања у висини 

утврђених потраживања раније усвојеним планом реорганизације, а до висине 

неизмирених потраживања. Неизмирени део потраживања по плану 

                                                 
52 Чл. 166. ст. 1. Закона о стечају 
53 Чл. 166. ст. 4. Закона о стечају 
54 Чл. 173. Закона о стечају 
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реорганизације који је раније усвојен, а по коме стечајни дужник није поступао и 

није измирио обавезе према повериоцима, повериоци ће остварити у новом 

стечајном поступку.  

 Током спровођења плана реорганизације сви повериоци на које се план 

односи имају право на информисање и приступ актима субјекта реорганизације и 

то у складу са одредбама закона којим се уређују привредна друштва, а које 

одредбе се односе на право акционара на информисање и приступ актима друштва. 
55 Уколико стечајни дужник испуни све обавезе које су предвиђене планом 

реорганизације, престају потраживања поверилаца утврђена планом. 56  

 

III 

 

 

 Овлашћени предлагач унапред припремљеног плана реорганизације јесте 

стечајни дужник. Стечајни дужник може поднети предлог за покретање стечајног 

поступка у складу са унапред припремљеним планом реорганизације само у 

ситуацији када постоји на страни стечајног дужника стечајни разлог. Стога, 

стечајни повериоци, као остали повериоци не могу бити предлагачи унапред 

припремљеног плана реорганизације.  

 Изменама и допунама Закона о стечају из августа 2015. године, дата је 

могућност организацији која је посебним законом одређена да обавља послове 

стечајног управника, да у име правног лица које послује већинским јавним или 

друштвеним капиталом поднесе унапред припремљени план реорганизације. 

Садржина унапред припремљеног плана реорганизације прописана је чл. 

156. Закона о стечају. Стога, унапред припремљени план реорганизације мора да 

садржи и потписану изјаву већинских поверилаца по вредности потраживања 

сваке планом предвиђене класе да су упознати са садржином плана реорганизације 

и спремни да приступе на рочиште за гласање о плану реорганизације или гласају 

писаним путем. Такође, мора да садржи и податке о поступку припреме плана 

реорганизације, укључујући и податке о послатим обавештењима, доступности 

информација повериоцима и току преговора. Стога, из саме садржине унапред 

припремљеног плана реорганизације произилази да су стечајни повериоци 

дужника упознати са садржином унапред припремљеног плана реорганизације и 

пре него што је исти достављен суду. У циљу обавештавања стечајних поверилаца, 

као и других заинтересованих лица, решење о покретању претходног поступка за 

испитивање испуњености услова за отварање стечајног поступка у складу са 

унапред припремљеним планом реорганизације доставља се овлашћеној 

организацији и организацији надлежној за вођење Регистра привредних субјеката, 

ради објављивања, односно евидентирања. 57 Поштујући доследно начело јавности 

и инфомисаности прописано чл. 10. Закона о стечају, оглас о покретању 

претходног поступка за испитивање испуњености услова за отварање поступка 

стечаја у складу са унапред припремљеним планом реорганизације објављује се и 

на огласној и на електронској табли суда, као и у „Службеном гласнику Републике 

Србије“ и једном високотиражном дневном листу који се дистрибуира на целој 

територији Републике Србије. 58 Садржина наведеног огласа прописана је чл. 159. 

ст. 6. Закона о стечају, тако да поред података из решења о покретању претходног 

                                                 
55 Чл. 171. ст. 1. Закона о арбитражи 
56 Чл. 172. Закона о стечају 
57 Чл. 159. ст. 2. Закона о стечају 
58 Чл. 159. ст. 4. Закона о стечају 
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поступка, оглас мора да садржи и обавештење повериоцима где и када могу 

извршити увид у унапред припремљени план реорганизације, али истовремено 

оглас мора да садржи и позив свим заинтересованим лицима да све примедбе на 

предлог унапред припремљеног плана реорганизације којима оспоравају садржину 

унапред припремљеног плана реорганизације, а нарочито основ или висину 

планом обухваћених потраживања, доставе стечајном дужнику и надлежном суду 

у року од 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике 

Србије“. 59 Прописивањем наведеног рока омогућено је предлагачу унапред 

припремљеног плана реорганизације да се благовремено изјасни на примедбе и 

своје изјашњење достави суду, како би суд по примедби стечајног повериоца 

могао да одлучи на рочишту које је заказано за гласање о унапред припремљеном 

плану реорганизације. Међутим, примедбе које се доставе суду након истека 

наведеног рока, суд неће узети у разматрање, јер су исте неблаговремене.  

 О благовременим примедбама на унапред припремљени план 

реорганизације стечајни судија одлучује на рочишту за гласање о унапред 

припремљеном плану реорганизације. Одлука о основаности, односно 

неоснованости наведених примедби не уноси се у изреку решења којим се 

одлучује о унапред припремљеном плану реорганизације. Међутим, о свим 

примедбама стечајних поверилаца које су изјављене на унапред припремљени 

план реорганизације стечајни судија мора одлучити кроз образложење решења 

којим се одлучује о унапред припремљеном плану реорганизације.  

 Одредбе Закона о стечају којима се уређује реорганизација и план 

реорганизације, осим одредаба чл. 161. – 164. Закона о стечају, примењују се и на 

поступак стечаја покренут у складу са унапред припремљеним планом 

реорганизације, осим ако је овим Законом другачије прописано. 60 

 За разлику од стечајних поверилаца који се изјашњавају о плану 

реорганизације у стечајном поступку, а чија су потраживања доспела даном 

отварања стечајног поступка, 61 за потребе гласања о унапред припремљеном 

плану реорганизације сматра се да су обавезе стечајног дужника које су настале 

пре подношења унапред припремљеног плана реорганизације доспеле на дан 

одржавања рочишта о гласању за план. 62 Одредбом чл. 160. ст. 2. Закона о стечају 

је прописано да стечајни судија на захтев заинтересованог лица или по предлогу 

привременог стечајног управника врши процену висине потраживања за потребе 

гласања. Појам заинтересованог лица у наведеној одредби Закона о стечају 

подразумева и повериоца стечајног дужника који није обухваћен унапред 

припремљеним планом реорганизације. Међутим, то може бити и лице које је 

обухваћено унапред припремљеним планом реорганизације, али не у висини 

потраживања за који сматра да му је основано. То може бити и лице које је 

евидентирано као поверилац оспореног потраживања. Стога, појам 

„заинтересовано лице“ из наведене одредбе подразумева и стечајног повериоца 

чије потраживање није евидентирано, или је пак евидентирано, али не у 

одговарајућој висини, или је евидентирано у целости, или делимично као оспорено 

потраживање. Стога, стечајни поверилац у поступку по унапред припремљеном 

плану реорганизације може захтевати да стечајни судија изврши процену висине 

потраживања за потребе гласања. Међутим, у случају процене висине 

потраживања за потребе гласања у поступку по унапред припремљеном плану 

                                                 
59 Чл. 159. ст. 6. Закона о стечају 
60 Чл. 160. ст. 7. Закона о стечају 
61 Чл. 81. ст. 1. Закона о стечају 
62 Чл. 160. ст. 1. Закона о стечају 
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реорганизације, процена се врши такође за потребе гласања, али се врши преко 

овлашћеног стручног лица (проценитеља) и наведена процена не сме бити старија 

од 12 месеци.  

 Уколико унапред припремљени план реорганизације буде усвојен, стечајни 

судија решењем отвара стечајни поступак над стечајним дужником, потврђује 

усвајање унапред припремљеног плана реорганизације и обуставља стечајни 

поступак. 63 Правне последице отварања стечајног поступка које су прописане 

Законом о стечају, у случају усвајања унапред припремљеног плана 

реорганизације и обуставе стечајног поступка, не наступају, што је изричито 

предвиђено чл. 73. ст. 2. Закона о стечају.  

 Правна дејства усвојеног, односно потврђеног унапред припремљеног 

плана реорганизације идентична су са правним дејствима усвојеног плана 

реорганизације у стечајном поступку. 

  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

  

 Након отварања стечајног поступка, стечајни повериоци своја потраживања 

могу остварити само у стечајном поступку. Да би остварили потраживања у 

стечају, стечајни повериоци морају пријавити своја потраживања на начин и у 

роковима који су предвиђени Законом о стечају. У противном, може доћи до 

губљења права, а то значи немогућност наплате потраживања у стечају. 

 Стечајни повериоци имају активну улогу и у поступку реорганизације, било 

да се ради  о реорганизацији у стечају, било о поступку покренутом у складу са 

унапред припремљеним планом реорганизације. Након усвајања, односно 

потврђивања пана реорганизације, повериоци своја потраживања намирују у 

складу са планом реорганизације. Повериоци који нису обухваћени планом 

реорганизације, а чија потраживања су настала пре усвајања плана реорганизације, 

такође се намирују у складу са усвојеним планом реорганизације, након што своје 

потраживање докажу у парничном поступку. 

 

 

 

 

 

10.11.2015. године 

 

 Јасминка Обућина 

 

                                                 
63 Чл. 160. ст. 4. Закона о стечају 


