
СТЕЧАЈ 
Појам 

- у ширем смислу (реорганизација и банкротство) 

- у ужем смислу – само банкротство 

Циљ – најповољније намирење поверилаца 

Одлучивање – прво поверил. рочиште (+50%) 

Извор – Закон о стечају 2009. (посл. изм. 2018) 

Новине – 1) унета начела – олакшано тумачење 2) укинуто веће – ефикаснији и једноставнији 

поступак 3) укинут стачај мале вредности (до 5 мил. дин.) 4) уведена презадуженост као 

разлог вољног стечаја 5) укинута активна легитимација јав. правобраниоцу, јав. тужиоцу 

и пореској управи, а дата ликвидац. управнику 6) забрањен стечај и Центр. регистра хов и 

јавних агенција 7) предузеће за оружје у стечај уз сагласност министарства војске 8) 

разрађене дужности стеч. управника (извештавање, усавршавање, осигурање од 

одговорности – 30.000 Е) 

9) уведена преклузија закаснелих тражбина (120 дана по објави) 10) уведенa претходна 

реорганизација (УППР) 11) укинут стечај предузетника (ради се на враћању) 12) разрада 

међународног стечаја - искључива надлежност домаћег суда 

РЕОРГАНИЗАЦИЈА 

Појам 

- скуп мера према инсолвентном дужнику 

- основ – судски закључен уговор (план) п-ца 

- циљ – повољније намирење него у банкроту 

Разлог – инсолвентност 

Последице успеха – намирење поверилаца без банкрота (нпр. опстанак дужника)  

Последица неуспеха – банкротство (тј. судска продаја целе имовине дужника) 

Врсте реорг. – стечајна и ванстечајна 

Садржина – врсте мера према циљу (нпр.): 

1) штедња у дужнику – нпр: а) затварање непрофитних погона б) отказ лоших уговора в) 

отпуштање запослених 

2) побољшање пословања дужника – нпр: а) промена делатности б) одлагање исплате 

дугова в) инвестирање г) узимање зајма д) намирење тражбина д-ка од 3. лица 

3) намирење тражбина повериоцима – нпр: а) продаја имовине дужника б) деоба имовине 

међу повериоцима г) претварање тражбина у капитал д) уступање ствари повериоцима 

(тј. замена испуњења) 

4) помоћ дужнику–нпр: а) одлагање дугова б) опрост дугова в) остављање имовине д-ку г) 

исплата дугова на рате 

5) промене “структуре” дужника – нпр: а) измене аката б) промена управе в) стат. промена 

г) промена облика д) промена организације ђ) преузимање контроле (нпр. претварањем 

тражбина у капитал) 

6) поверилачка контрола над дужником 

Врсте стечајне реорганизације – 1) санациона 2) преносна 3) ликвидациона 

Трајање – 5 година, осим за: а) исплату дугова дужника у ратама и њихово обезбеђ. б) враћање 

зајма узетог у стечају 

План реорганизације 

- појам и значај предлога – понуда за закључење уговора (плана реорганизације) 

- рок подношења – 90 дана по отварању (укинута могућност продужења у 2017. год.) 

- врсте – 1) претходни (“унапред припремљени план”) и 2) накнадни 

- форма – писмена 

- садржина (прописана) – а) означење дужника и опис узрока инсолвентности б) списак мера в) 

списак поверилаца по класама г) попис и процена дужникове имов. д) рок извршења мера 

ђ) финанс. извешт. (3 год.) е) стручњак за праћење спровођења плана у интересу 

поверилаца ж) предвиђање рада дужника з) процена масе у банкроту и) др. 

Поступак 

Покретање 

- подношење предлога плана реорганизације 



- предлагач – 1) дужник (само претходни план) 2) стечајни управник 3) поверилац (обезбеђен 

или необезбеђ.) 4) власник д-ка (30% капитала) 

- трошкови сачињавања и подношења предлога: а) сноси подносилац б) кад је подносилац 

управник – из стечајне масе 

- провера тачности података у плану – судија лично или преко стечајног управника одн. 

стручњака 

- одлука о допустивости предлога – рок 8 дана по пријему 

а) одбацивање (разлози) – 1) неуредност (нпр. нетачност, непотпуност) 2) неовлашћени 

подносилац 3) пропуштен рок 4) незаконитост 5) необухватање важних поверилаца 

б) заказивање рочишта за разматрање и гласање о предлогу 

Ток 

1) рочиште за гласање о плану – одржава се између 60 и 90 дана по пријему плана 

- заказивање 

 * достављањем плана одмах АПР-у ради електр. објаве 

 * објавом огласа: 1) на огласној табли суда (обичној и електронској) 2) Служб. гласнику 

3) националним новинама великог тиража 4) може и објава у др. гласилима  

2) примедбе учесника на предлог  

 - коме? - подносе се суду 

 - рок? - 15 дана по објави у Служб. гласнику, иначе преклузија за примедбе 

 - предмет – а) садржина плана б) оспоравање тражбина у плану 

 - одговор предлагача суду – рок 15 дана по пријему примедби у суду, иначе преклузија 

права на одговор 

3) измена плана 

 - право предлагача само једном (пречишћен текст) 

 - даљи поступак – предаја плана АПР, оглас и примедбе као за првобитни план 

4) гласање 

- гласачка снага повериоца - према учешћу у укупним тражбинама класе 

- за оспорене тражбине – судија процењује 

- одсутни поверилац 

 - може писмено да гласа 

 - подношењем судији гласачког листића до рочишта 

 - потпис повериоца на листићу мора бити оверен 

4) гласање - наставак 

- гласање по класама поверилаца 

- класа – скуп поверилаца истог ранга тражбине: 1) разлучни повериоци 2) необезбеђени 

повериоци по исплатним редовима: а) минималне зараде (1 год.) и доприноси ПИО (2 

г.) б) дажбине (3 мес.) в) необезбеђене тражбине г) повезана лица (за зајам у последње 2 

год.) 3) судске класе 

- критеријуми стварања судске класе: а) оправданост стварања и сличност тражбина б) 

осим за административну класу - мали повериоци – преко100, сваки до 50.000 дин. 

5) искључење из гласања: 

 1) класе која се у целости намирује пре примене плана 

 2) 30% повериоци повезани са дужником или његовим контролним или значајним (25%) 

чланом (капиталом или уговором) – намирују потраживања у класи стечајних поверилаца 

као да нису повезани 

Ток поступка - наставак 

6) више планова – а) о сваком се гласа на истом рочишту по реду пријема б) важи први усвојен 

план 

7) усвајање – а) све класе “за” б) апсолутном већином тражбина у класи 

8) одбијање – банкрот 

Окончање поступка 

- исход – усвајање (обустава стечаја и брисање “у стечају”) или одбијање (банкрот) 

- утврђивање исхода – а) решењем б) право жалбе дужника, управника или повериоца (не 

и власника, ни кад је предлагач) – 8 дана 

- достава усвојеног плана АПР-у и објава на интернету (трајно) 



- право поверилаца на обавештавање у извршењу плана - као да су акционари у стечајном 

дужнику 

Последице усвојеног плана 

- опште дејство – 1) на све повериоце, па и на оне који нису учествовали или су 

несагласни, ако су пријавили тражбине 2) на дужника – мора да изврши све мере о року 

- извршна исправа 

- право на оспоравање непостојеће тражбине у плану – дужник и повериоци по 

правилима о побијању дужникових правних радњи (1 год. по усвајању) 

Извршење плана (уговора) 

- почетак примене – дан у плану (од правносн. решења до 30 дана по правносн.) 

- намирење тражбина – поштовање ранга класа у намирењу тражбина (искључивост и 

сразмерност) 

- намирење изнад номиналног износа тражб.– ако је предвиђено планом за уступке дужнику 

Последица извршења – а) гасе се тражбине б) делимичан отпуст – природна облигација в) 

власници поново стичу сва власничка права у дужнику 

Посебни услови за усвајање плана 

1) концентрација дужника са другим друштвом 

 - сагласност антимонополског ограна 

 - дужност предлагача да је прибави до подношења предлога 

2) друштвени капитал у дужнику 

 - заштита друштвеног капитала  - сагласност министарства привреде 

 - предлагач прибавља сагласност као прилог плану до његовог подношења суду 

 - министарство хитно поступа – рок 15 дана по пријему захтева предлагача 

3) реорганизација претварањем тражбина у удео у дужнику 

 - дужност предлагача да суду поднесе процену капитала дужника 

Укидање реорганизације 

Разлози – 1) преварно или незаконито постигнута реорганизација 2) неизвршавање обавеза из 

плана 

Неизвршавање обавеза 

- могућности повериоца: а) извршни поступак – неплаћање неким пов-цима или б) предлог за 

банкрот суду уз услов битног угрожавања спровођења плана – нпр. неплаћање већини п-

ца 

- угрожавање плана: 1) погоршање финансијског стања дужника 2) онемогућавање делатности 

дужника 3) угрожавање интереса поверилаца 

Разлог преварног или незаконитог плана 

- није потребно угрожавање поверилаца за укидање 

- суд проверава захтев повериоца, па решењем отвара стечај путем банкрота 

Нов план упркос неизвршењу постојећег – право дужника 

Претходни план (“унапред припремљени план”) 

Појам 

- план дужника истовремено са предлогом за стечај уз необавезујући пристанак већинских 

поверилаца 

- усвајање у претходном поступку 

Циљ претходног поступка 

- провера стечајног разлога 

- провера услова за предложену реорганизацију – ризик преваре поверилаца 

Додатна садржина претходног плана – а) обавеза дужника да изостављене повериоце намири 

као и укључене повериоце б) изјава већинских поверилаца сваке класе о сагласности са 

планом в) ванредни извештај ревизора о стању дужника “млађи” од 90 дана пре 

подношења плана г) изјава ревизора да је план изводљив д) предвиђања битних догађаја и 

преглед дугова дужника који доспевају у наредних 90 дана 

Поступак по претходном плану 

- однос са стечајним поступком - претходни стечајни поступак 

- примена правила о накнадном плану, осим: 



  1) овлашћени предлагач – само: а) дужник уз упознатост већинских поверилаца и б) 

министарство привреде за дужника са већинским друштв. (држав.) капиталом 

   2) рок подношења плана 

 * истовремено са предлогом или 

 * после покретања претходног поступка по предлогу повериоца, али до одлуке суда о 

предлогу 

 * дужник поднео предлог плана после предлога повериоца за стечај - суд ипак прво 

одлучује о предлогу за реорганизацију 

- нема- 1) пријаве тражбина 2) последица отварања стечаја - ако се план усвоји 

- фазе поступка – 1) покретање 2) ток 3) окончање 

Фаза покретања - подношење предлога 

- предлагач - само дужник 

- доказ стечајног разлога 

- допуштеност предлога 

- * суд одлучује о покретању претходног поступка – рок 3 дана по пријему предлога 

 * суд проверава формалне услове – предлагач, садржина, изјава поверилаца о 

сагласности... 

 * суд налаже отклањање мана закључком - рок отклањања 8 дана 

 * одбацивање 

  а) решењем суда 

  б) разлози: 1) нема стечајног разлога 2) неовлашћени подносилац 3) неотклоњива 

неуредност предлога 4) испуштање из плана важних поверилаца 5) незаконитост 

Ток поступка 

- решење о покретању претходног поступка 

 * заказивање рочишта за расправу о предлогу - 3 дана по пријему плана 

 * одржавање рочишта – до 90 дана по решењу о покретању претходног поступка 

 * достављање предлога плана АПР-у ради објаве на интернету 

 * позивање поверилаца на рочиште огласом – као код накнадног плана (на табли суда, 

Службени гласник и 1 националне дневне новине, а може и друга гласила) 

 * трошкови – предујам предлагача (3 дана по налогу суда) или обустава поступка 

- увид поверилаца у план 

- провера тачности података у плану, примедбе поверилаца на план и измена плана – као код 

накнадног плана 

- могућности суда 

  * именовање стручног лица или привременог стечајног управника – за проверу података у 

плану 

  * мере обезбеђења (нпр): 

1) забрана извршења на имовини д-ка 

2) забрана плаћања ако рачуни д-ка нису блокирани  

3) допуштање неких плаћања, ако су рачуни блокирани  

4) заштита имовине д-ка (нпр. забрана распослагања без сагласности суда или управника) 

Деблокада рачуна стечајног дужника – блокирани рачуни пре покретања поступка остају 

блокирани, осим ако дужник не плати дугове због којих су блокирани 

Окончање поступка 

- рочиште за расправу и гласање о плану  

- рок одржавања – 90 дана по доношењу решења о покретању претходног поступка 

- гласање поверилаца – фикција доспелости свих тражбина (тј. гласају и доспеле и недоспеле 

„тражбине“) 

 * усвајање – а) по правилима за накнадни план б) суд решењем отвара стечај, потврђује 

план и обуставља стечај 

 * неусвајање – суд одбија предлог и наставља банкрот 


