
 
 
На основу члана 23 Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, Скупштина Брчко 
Дистрикта Босне и Херцеговине на 33. сједници одржаној 11. и 14.децембра 2001. 
године, усваја:   
 

З А К О Н 
О СТЕЧАЈУ, ПРИНУДНОМ ПОРАВНАЊУ И ЛИКВИДАЦИЈИ У БРЧКО ДИСТРИКТУ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
     
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
 
(1) Овим законом уређују се услови за спровођење поступка стечаја, принудног 

поравнања и ликвидације против дужника одређеног овим законом. 
 
(2) У случају када закон одређује престанак правног лица путем ликвидације и 

одређује надлежност суда за спровођење поступка ликвдације или ако не 
одређује надлежност, поступак спроводи Основни суд Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту:,,Суд,,).  

 
 
 

Члан 2 
 
(1) Стечајни поступак се спроводи ради заједничког намирења свих дужникових 

повјерилаца, уновчењем његове имовине и подјелом прикупљених новчаних 
средстава између повјерилаца. 

 
(2) У току стечајног поступка може се закључити принудно поравнање, као и продати 

дужник као правно лице, ради уређивања дужниковог правног положаја и његових 
односа према повјериоцима, а нарочито ради одржавања његових пословних 
дјелатности. 

 
Члан 3 

 
(1) Стечајни поступак се спроводи против дужника који је трајније неспособан за 

плаћање (несолвентан) или му предстоји неспособност плаћања или је 
презадужен, као и у другим случајевима одређеним законом. 

 
(2) Сматра се да је дужник трајније неспособан за плаћање ако у раздобљу од 

шесдесет (60) дана непекидно не измирује све своје доспјеле новчане обавезе.  
 
(3) Сматра се да предстоји неспособност за плаћање, ако је вероватно да дужник 

неће бити у могућности да измири своје обавезе, у вријеме доспјелости. 
   
(4) Сматра се да је дужник презадужен ако његова имовина није довољна да покрије 

све постојеће обавезе.  
 
(5) Стечајни поступак се неће спроводити у случају трајније неспособности за 

плаћање или презадужености дужника, ако се према околностима случаја 



(расположивим изворима средстава, врсти имовине, прибављеним осигурањима 
и сл.) може основано претпоставити да ће дужник наставком пословања уредно 
испуњавати своје обавезе по доспјећу. 

 
Члан 4 

 
(1) Стечајни поступак се не може покренути у случају када дужник има само једног 

повјериоца. 
 
(2) Стечајни поступак се не може покренути против инвалидског предузећа, без 

претходног одобрања Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем 
таксту: Влада). 

 
Члан 5 

 
Стечајни поступак се може покренути на приједлог повјериоца, дужника и лично 
одговорног члана друштва. 
 

Члан 6 

(1) У складу са овим законом, дужник може бити предузеће или друго правно лице 
или предузетник чије се сједиште налази на територији Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт), као и друго лице предвиђено законом. 

(2) Ако законом није предвиђена могућност спровођења стечајног поступка на 
имовини одређеног правног лица, за обавезе тог правног лица солидарно 
одговарају његови оснивачи. 

 
Члан 7 

 
(1) Дужник може покренути поступак принудног поравнања ако су испуњени услови 

за покретање стечајног поступка или предложити принудно поравнање у току 
стечајног поступка. 

 
(2) Ако је приједлог за покретање поступка принудног поравнања поднијет прије 

приједлога за покретање стечајног поступка, стечајни поступак се неће покретати 
прије окончања поступка принудног поравнања.  

 
II - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 8 
 
(1) Стечајни поступак спроводи Суд. 
 
(2) Стечајни поступак је хитан. 
 
(3) У стечајном поступку се не може тражити поврат у пређашње стање, нити 

подносити приједлог за понављање поступка, нити изјавити ревизија. 
 
(4) Лице које пропусти рок или изостане са рочишта на којем су се требали предати 

односно поднијети приједлози, изјаве или приговори, не може их касније предати 
односно поднијети, уколико није другачије одређено овим законом. 

 



Члан 9 
 
(1) Одлуке у стечајном поступку се доносе у облику рјешења или закључака. 
 
(2) Закључком се издаје налог службеној особи или органу који спроводи стечајни 

поступак за извршење радњи. 
 
(3) Приговор против закључка није дозвољен. 
 

Члан 10 
 
(1) Против рјешења се може поднијети жалба, ако овим законом није другачије 

одређено. 
 
(2) Рок за подношење жалбе је осам (8) дана, ако овим законом није другачије 

одређено. 
 
(3) Рок за подношење жалбе тече од дана када је рјешење истакнуто на огласној 

табли суда. 
 
(4) Ако је овим законом прописано да се рјешења морају доставити одређеним 

лицима, рок за подношење жалбе за та лица тече од дана када им је рјешење 
достављено. 

 
(5) О жалби против рјешења одлучује Апелациони суд Брчко Дистрикта Босне и 

Херцеговине (у даљем тексту: ,,Апелациони суд,,) 
 
(6) Жалба против рјешења не задржава његово извршење, ако овим законом није 

другачије одређено. 
 

Члан 11 
 

У стечајном поступку сходно се примјењују одредбе Закона о парничном поступку, 
ако овим законом није другачије одређено. 
 
 
III - СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК 
 
Органи стечајног поступка 
 

Члан 12 
 

Органи стечајног поступка су: стечајни судија, стечајни управник и одбор 
повјерилаца. 
 

Члан 13 
 

(1) Стечајни судија: 
 

1. одлучује о отварању стечајног поступка, 
2. одређује неопходне послове које треба завршити у току стечајног поступка, 



3. одобрава предрачун трошкова стечајног поступка и одређује награду за рад 
стечајног управника, 

4. именује и разрјешава стечајног управника, 
5. надзире рад стечајног управника, 
6. даје обавезујућа упутства стечајном управнику, 
7. одобрава нацрт главне диобе и доноси рјешење о главној диоби стечајне 

масе, 
8. доноси рјешење о закључењу стечајног поступка, 
9. обавља друге послове одређене овим законом. 

 
Члан 14 

 
(1) Стечајни управник се именује рјешењем о отварању стечајног поступка. 
 
(2) Против рјешења о именовању стечајног управника може се уложити жалба. 
 
(3) По примању дужности, стечајни управник даје изјаву пред стечајним судијом да 

ће своје дужности савјесно обављати. 
 

Члан 15 
 

(1) За стечајног управника може се именовати физичко лице које има најмање вишу 
стручну спрему правне, економске или друге одговарајуће струке и десет (10) 
година радног искуства. 

 
(2) За стечајног управника не може се именовати лице које би морало бити изузето 

као судија у стечајном поступку, а нарочито лице које је близак сродник стечајног 
судије, лица одговорног за обавезе у стечају, члана управе или других органа 
дужника и повјериоца, као и лице које је у односу супарништва с дужником. 

 
(3) За стечајног управника не може бити именовано лице које по закону не би могло 

бити именовано за члана управе дужника, надзорног одбора или сличног органа, 
нити лице које је било запослено код дужника или је било члан неког органа 
дужника. 

 
Члан 16 

 
(1) Листу стечајних управника одређује предсједник Суда, по прибављеном 

одобрењу Правосудне комисије Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту: Правосудна комисија). Ако то захтијевају посебне околности, предсједник 
Суда може, по одобрењу Правосудне комисије, утврдити нову листу стечајних 
управника. 

 
(2) Правосудна комисија је дужна одобрење из става 1 овог члана, доставити суду у 

року од тридесет (30) дана од дана пријема захтјева предсједника Суда. 
 
(3) Ако Правосудна комисја не поступи у складу са претходним ставом овог члана 

листу стечајних управника утврдит ће предсједник суда независно од тога.  
 

Члан 17 
 



(1) Стечајни управник има права и дужности управе и власника дужника, у складу са 
потребама стечајног поступка, ако овим законом није другачије одређено. 

 
(2) Стечајни управник обавља послове и врши дужност заступника дужника. 
 
(3) Ако је дужник предузетник, стечајни управник заступа дужника и обавља само оне 

послове који се односе на имовину која је укључена у стечајну масу. 
 

Члан 18 
 

(1) Стечајни управник је нарочито дужан: 
 

1. довести у ред књиговодствену документацију до дана отварања стечајног 
поступка, 

2. у року од тридесет (30) дана и уз сагласност стечајног судије саставити 
план тока стечајног поступка, укључујући и предрачун трошкова и 
временски распоред, 

3. одредити комисију за попис имовине, 
4. саставити почетни стечајни биланс, 
5. водити пословне књиге, 
6. састављати рачуноводствене исказе у складу са законом, 
7. поступати као добар привредник у управљању пословима стечајног 

дужника, 
8. бринути да стечајни поступак тече брзо и без неоснованог одлагања, 
9. бринути о остваривању потраживања дужника, 
10. уновчити ствари дужника које улазе у стечајну масу, 
11. уз сагласност стечајног судије саставити нацрт главне диобе и нацрт 

завршног стечајног биланса, 
12. саставити нацрт накнадне диобе. 

 
(2) Стечајни управник одговара сваком учеснику у стечајном поступку за штету коју 

нанесе намјерно или грубом непажњом. Стечајни управник не одговара за штету 
насталу због своје радње коју је одобрио стечајни судија, нити због радње 
извршене у складу са упутствима стечајног судије, осим ако је одобрење или 
упутства добио преваром. 

 
Члан 19 

 
Стечајни управник подноси стечајном судији тромјесечно или на захтјев стечајног 
судије или одбора повјерилаца, писмене извештаје о току стечајног поступка и о 
стању стечајне масе. 
 

Члан 20 
 

(1) Стечајни судија може на приједлог одбора повјерилаца, заинтересованог лица 
или по службеној дужности, разријешити стечајног управника ако не обавља своје 
дужности или из других оправданих разлога. 

 
(2) Стечајни управник има право на жалбу против рјешења о разрјешењу. 
 
(3) Стечајни управник може бити разријешен дужности и на свој захтјев. 
 



Члан 21 
 

(1) Стечајни управник има право на накнаду оправданих трошкова и на награду за 
свој рад. 

(2) Стечајни судија може донијети одлуку о накнади оправданих трошкова у току 
стечајног поступка, а може о томе одлучити и након закључења стечајног 
поступка. Стечајни судија  може стечајном управнику одобрити исплату аванса 
награде за рад. 

 
Члан 22 

 
(1) Ради заштите интереса повјерилаца у стечајном поступку, стечајни судија може 

основати одбор повјерилаца. 
 
(2) На захтјев повјерилаца чија потраживања премашују 50% од укупног износа 

потраживања свих повјерилаца, стечајни судија је дужан основати одбор 
повјерилаца, осим ако је вриједност стечајне масе испод 50.000 КМ. 

 
Члан 23 

 
(1) Број чланова одбора повјерилаца одређује стечајни судија и тај број мора бити 

непаран. 
 
(2) Ако је број повјерилаца мањи од пет, сви повјериоци чине одбор повјерилаца. 
 

Члан 24 
 
(1) Чланови одбора повјерилаца се по правилу бирају на првом рочишту за 

утврђивање потраживања. 
 
(2) Право на учешће у избору чланова одбора повјерилаца имају повјериоци чија 

потраживања су у цјелости или дјелимично утврђена, као и повјериоци чија 
потраживања су у цјелости оспорена, али их стечајни судија сматра вјероватним. 

 
(3) Повјерилац чија утврђена потраживања премашују једну четвртину (1/4) укупно 

утврђених потраживања свих повјерилаца, може бити члан одбора повјерилаца 
на свој захтјев и без избора. 

 
(4) Лице које није повјерилац, може заступати члана одбора повјерилаца у раду 

одбора само на основу посебног овлашћења. 
 
(5) чланови одбора повјерилаца већином гласова свих чланова бирају предсједника 

одбора повјерилаца. Предсједник одбора повјерилаца сазива и предсједава 
одбором повјерилаца. 

 
(6) Стечајни судија може по претходној сагласности одбора повјерилаца, 

разријешити члана одбора повјерилаца, ако се утврди да занемарује своје 
обавезе и изабрати другог члана. Стечајни судија мора образложити одлуку о 
разрјешењу члана одбора повјерилаца и писмено обавијестити све повјериоце. 
Разрјешени члан одбора повјерилаца има право на жалбу против одлуке о 
разрјешењу. 

 



(7) Одбор повјерилаца мора изјаву о сагласности, односно несагласности из става 6 
овог чланадоставити стечајном судији у року од осам (8) дана од пријема позива 
стечајног судије. Ако се одбор повјерилаца не изјасни у овом року, сматра се да 
постоји сагласност за разрјешење члана одбора повјерилаца. 

 
Члан 25 

 
(1) Одбор повјерилаца о питањима из свог дјелокруга одлучује на сједницама које 

сазива предсједник одбора повјерилаца на приједлог стечајног судије, стечајног 
управника или већине чланова одбора повјерилаца. 

 
(2) Ако предсједник одбора повјерилаца не сазове сједницу на приједлог лица из 

става 1 овог члана, сједницу одбора повјерилаца сазива стечајни судија. 
(3) Сједницама одбора повјерилаца присуствују стечајни судија и стечајни управник, 

али без права гласа. 
 
(4) Одбор повјерилаца одлучује већином гласова присутних чланова, а ако су 

гласови подијељени, одлучује стечајни судија. 
 

Члан 26 
 
(1) Одбор повјерилаца: 
 

1. разматра извјештаје стечајног управника о току стечајног поступка и о стању 
стечајне масе, 

2. има право да прегледа пословне књиге и цјелокупну документацију коју је 
преузео стечајни управник, 

3. има право на подношење приговора стечајном судији на рад стечајног 
управника,  

4. предлаже смјену и именовање новог стечајног управника, 
5. даје мишљење стечајном судији о уновчењу имовине дужника, 
6. даје мишљење стечајном судији о настављању започетих и закључивању 

нових послова, 
7. даје мишљење стечајном судији о признавању оправданих мањкова утврђених 

пописом имовине, 
8. обавља друге послове предвиђене овим законом. 

 
(2) Одбор повјерилаца мора, на захтјев повјерилаца, да их обавјештава о току 

стечајног поступка и о стању стечајне масе. 
 
(3) Чланови одбора повјерилаца одговорни су свим повјериоцима у стечајном 

поступку, за штету проузроковану намерно или грубом напажњом у извршавању 
својих функција. 

 
Члан 27 

 
(1) Стечајни судија доноси одлуку о накнади неопходних трошкова члановима 

одбора повјерилаца. 
 
(2) Накнада трошкова из става 1 овог члана је укључена у трошкове стечајног 

поступка. 
 



Покретање стечајног поступка 
 

Члан 28 
 
(1) Стечајни поступак се покреће подношењем приједлога у писменој форми. 
 
(2) Приједлог може поднијети дужник, повјерилац и лично одговоран члан друштва. 
 
(3) Повјерилац може поднијети приједлог за отварање стечајног поступка ако 

извршном исправом докаже или вјеродостојном или другом исправом учини 
вјероватним, постојање  потраживања. 

 
Члан 29 

 
Подносилац приједлога мора учинити вјероватним постојање услова за отварање 
стечајног поступка из члана 3 овог закона. 
 

Члан 30 
 
(1) Ако приједлог подноси повјерилац, стечајни судија ће доставити копију 

приједлога дужнику који у року од петнаест (15) дана мора одговорити на 
приједлог. 

 
(2) Ако се дужник из става 1 овог члана сагласи са приједлогом или се о њему не 

изјасни, сматраће се да постоје услови за отварање стечајног поступка. 
 
(3) Ако се у року из става 1 овог члана дужник изјасни да не постоје услови за 

отварање стечајног поступка, стечајни судија ће прикупити податке за оцјену да 
ли ти услови постоје  (нпр. увидом у податке банке која обавља платне 
трансакције за дужника, ангажовањем судског вјештака или на неки други 
одговарајући начин). 

 
Члан 31 

 
(1) Предлагач је дужан положити аванс којег одреди стечајни судија за покривање 

трошкова покретања стечајног поступка. 
 
(2) Ако предлагач не положи одређени аванс, стечајни судија одбацује приједлог. У 

изузетним случајевима стечајни судија може одлучити да настави поступак иако 
аванс није положен. 

 
(3) Ако приједлог поднесе Пореска управа Брчко Дистрикта, трошкови стечајног 

поступка привремено се предујмљују из средстава Суда.   
 
(4) Ако стечајни поступак буде отворен, износ аванса за покривање трошкова 

отварања стечајног поступка биће укључен у трошкове стечајног поступка. 
 

Члан 32 
 

(1) Приједлог за отварање стечајног поступка се може повући до тренутка када 
обавјештење о отварању стечајног поступка буде истакнуто на огласној табли 
суда. 



 
(2) Уколико предлагач повуче приједлог за отварање стечајног поступка, стечајни 

судија ће обуставити поступак. 
 
(3) Ако се прије отварања стечајног поступка утврди да је дужник постао способан за 

плаћање, стечајни судија ће одбацити приједлог за отварање стечајног поступка. 
 

Члан 33 
 

(1) Након подношења приједлога за отварање стечајног поступка, на приједлог 
повјериоца који учини вјероватним своје потраживање, стечајни судија може 
рјешењем о привременој мјери: 

 
1. ограничити права лицима која су овлашћена да обављају правне послове 

дужника, 
2. забранити исплате са дужниковог рачуна, изузев исплате основних плата, 

одређених колективним уговором, 
3. забранити располагање имовином дужника или одредити да дужник може 

располагати својом имовином само уз претходну сагласност стечајног судије, 
4. одредити другу неопходну мјеру којом би се спријечила промјена имовинског 

стања дужника. 
      

(2) Стечајни судија одређује да се ограничења из тачака 1 и 3 претходног става 
унесу у судски регистар, а да се о ограничењима из тачке 2 претходног става 
обавијести финансијска организација која обавља платне трансакције за 
дужника. 

 
(3) У изузетним случајевима, привремену мјеру из става 1 овог члана, стечајни 

судија може донијети по службеној дужности. 
 

Члан 34 
 

(1) Дужник против којег је поднијет приједлог за отварање стечајног поступка, дужан 
је стечајном судији ставити на располагање сву потребну документацију, податке 
и обавјештења. 

(2) Власници дужника, члан органа управљања дужника, директор и други дужникови 
запосленици (без обзира да ли им је функција или радни однос код дужника 
престао), дужни су стечајном судији ставити на располагање сву потребну 
документацију, податке и обавјештења. 

 
(3) Са обавезом из става 1 и става 2 овог члана да се пруже информације и предају 

документа, поступаће се у складу са прописима о обавези свједочења. 
 
Отварање стечајног поступка 
 

Члан 35 
 

(1) Када прикупи информације из става 3 члана 30 овог закона, стечајни судија 
заказује рочиште ради расправљања о постојању услова за отварање стечајног 
поступка, на које позива предлагача, дужника и по потреби, вјештаке и свједоке. 

 



(2) На овом рочишту или најкасније три (3) дана након рочишта, стечајни судија 
доноси рјешење о отварању стечајног поступка против дужника или рјешење о 
одбацивању приједлога за отварање стечајног поступка. 

 
(3) У рјешењу о одбацивању приједлога за отварање стечајног поступка, стечајни 

судија одређује ко сноси настале трошкове.  
 
(4) Стечајни судија доноси рјешење о отварању стечајног поступка без одржаног 

рочишта, ако је отварање стечајног поступка предложио дужник или у случају из 
става 2 члана 30 овог закона. 

 
(5) Поред лица која су овлашћена да заступају дужника, жалбу против рјешења о 

отварању стечајног поступка може поднијети и власник дужника. 
 
(6) Жалба из става 5 овог члана не спречава извршење рјешења о отварању 

стечајног поступка. 
 

Члан 36 
 

Стечајни поступак почиње без испитивања услова за стечај ако приједлог за 
отварање стечајног поступка поднесе ликвидациони управник или у случају из члана 
129 став 2 и члана 159 овог закона. 
 

Члан 37 
 

(1) Ако утврди да имовина која би ушла у стечајну масу није довољна да покрије 
трошкове стечајног поступка или да је незнатне вриједности, стечајни судија 
доноси рјешење о отварању  и  закључењу  стечајног поступка. 

 
(2) Ако у току стечајног поступка, стечајни судија утврди да имовина која би ушла у 

стечајну масу није довољна да покрије трошкове тог поступка или да је незнатне 
вриједности, донијеће рјешење о закључењу стечајног поступка. 

 
(3) Рјешење из ставова 1 и 2 овог члана објављује се у ,,Службеном гласнику Брчко 

Дистрикта Босне и Херцеговине,, и ,,Службеном гласнику Босне и Херцеговине,,. 
 
(4) Против рјешења из ставова 1 и 2 овог члана повјериоци могу поднијети жалбу у 

року од петнаест дана (15) од дана објављивања рјешења у ,,Службеном 
гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине,, и ,,Службеном гласнику Босне и 
Херцеговине,,. 

 
(5) Имовина ће се употријебити за подмирење трошкова стечајног поступка, а 

неискоришћени дио ће се предати развојној агенцији  Дистрикта коју одреди 
Влада. 

Члан 38 
 

(1) У случају да постоји само један повјерилац или да имовина дужника није 
довољна да покрије трошкове стечајног поступка, стечајни судија може одлучити 
да се стечајни поступак отвори, ако повјерилац учини вјероватним да ће на 
основу побијања правних радњи дужника, имовина бити враћена у стечајну масу. 

 



(2) Стечајни судија може одредити обавезу повјериоцу да положи аванс који одреди 
стечајни судија ради покривања трошкова спровођења поступка. Повјерилац има 
право на накнаду за аванс у складу са прописима о трошковима стечајног 
поступка. 

 
Члан 39 

 
(1) О отварању стечајног поступка повјериоци се обавјештавају огласом. 
 
(2) Оглас се истиче на огласној табли суда и објављује у ,,Службеном гласнику Брчко 

Дистрикта Босне и Херцеговине,, и ,,Службеном гласнику Босне и Херцеговине,,. 
Оглас се мора истаћи на огласној табли суда истог дана када је донесено 
рјешење о отварању стечајног поступка. 

 
(3) Рјешење о отварању стечајног поступка доставља се предлагачу и дужнику. 
 

Члан 40 
 

Оглас о отварању стечајног поступка садржи: 
 

1. назив суда, 
2. извод из рјешења о отварању стечајног поступка, 
3. назив и адресу дужника, 
4. име, презиме и адресу стечајног управника, 
5. позив свим повјериоцима да пријаве своја потраживања стечајном судији у 

два примјерка са доказима, у року од шесдесет (60) дана од дана 
објављивања огласа о отварању стечајног поступка у ,,Службеном гласнику 
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине,, и ,,Службеном гласнику Босне и 
Херцеговине,,, 

6. мјесто, дан и сат рочишта за испитивање потраживања, 
7. позив дужницима да без одлагања измире своја дуговања, 
8. дан истицања огласа на огласној табли суда. 

 
Правне посљедице отварања стечајног поступка 
 

Члан 41 
 

(1) Правне посљедице отварања стечајног поступка наступају на дан када је оглас о 
отварању стечајног поступка истакнут на огласној табли суда. 

 
(2) Ако је рјешење о отварању стечајног поступка укинуто по жалби, а стечајни 

поступак након укидања рјешења поново отворен, правне посљедице стечајног 
поступка наступају на дан када је на огласној табли суда истакнуто прво рјешење. 

 
Члан 42 

 
(1) Стечајна маса се формира на дан отварања стечајног поступка. 
 
(2) Цјелокупна имовина дужника у вријеме отварања стечајног поступка, те имовина 

коју дужник прими до окончања стечајног поступка, чини стечајну масу дужника. 
(3) У случају када је стечајни поступак отворен против друштва са неограниченом 

одговорношћу и командитног друштва, сва имовина лично одговорног члана 



укључује се у стечајну масу, а изузетак чине ствари и приходи који су ослобођени 
извршења у складу са Законом о извршном поступку. 

 
(4) У стечајну масу дужника, који је предузетник, укључује се сва имовина која 

припада дужнику након отварања стечајног поступка, осим ствари и прихода из 
става 3 овог члана. 

 
(5) У случајевима из ставова 3 и 4 овог члана, повјерилац може предложити 

издавање привремене мјере у смислу члана 33 овог закона. 
 
 
 
 
Пренос овлашћења стечајном управнику 
 

Члан 43 
 

1) На дан отварања стечајног поступка, овлашћења управе, заступника и других 
органа дужника преносе се на стечајног управника. 

 
2) Ако се у стечајном поступку ради о дужнику – предузетнику, овлашћења из става 

1 овог члана преносе се на стечајног управника са ограничењима из члана 17, 
став 3 овог закона. 

 
Радни однос 
 

Члан  44 
 

(1) Радни однос запослених код дужника престаје даном отварања стечајног 
поступка. 

 
(2) Стечајни управник мора обавијестити надлежни орган за запошљавање о 

престанку радног односа запослених код дужника, како би запослени могли 
остваривати своја права. 

 
Члан 45 

 
(1) У циљу извршавања задатака из члана 18 став 1 овог закона, а уз сагласност 

стечајног судије, стечајни управник може изузетно у појединачним случајевима са 
потребним бројем запослених закључити уговор о дјелу и уговор о раду на 
одређено вријеме, у складу са прописима о радним односима, и може овластити 
лица да заступају дужника у судским и управним  поступцима. 

 
(2) Трошкови из става 1 овог члана урачунавају се у трошкове стечајног поступка. 
 
Постављање стечајног управника 
 

Члан 46 
 
(1) По отварању стечајног поступка врши се, у најкраћем року, увођење у дужност 

стечајног управника.  
 



(2) Послије увођења у дужност, стечајни управник је дужан да ажурира 
књиговодствену документацију до отварања стечајног поступка и да изради 
почетни стечајни обрачун на основу инвентарисања стања на дан отварања 
стечајног поступка. 

 
(3) Ако се приликом израде почетног стечајног обрачуна установи да је стварна 

вриједност дужникове имовине мања од књиговодствене вриједности, стечајни 
судија ће на приједлог стечајног управника издати рјешење о отпису разлике 
вриједности на дан покретања стечајног поступка. 

 
(4) Ако постоји одбор повјерилаца, обавезно је прибављање његовог мишљења о 

отписима из става 3 овог члана. 
 
 
Рачуни дужника 
 

Члан 47 
 
(1) Даном отварања стечајног поступка гасе се рачуни дужника, а престају права 

лица која су била овлаштена да располажу имовином дужника. 
 
(2) Финансијска организација која за дужника обавља платне трансакције, дужна је 

да по захтјеву стечајног управника отвори нови рачун преко којег ће се обављати 
трансакције дужника. 

 
(3) Средства са угашеног дужниковог рачуна преносе се на новоотворени рачун. 
 
(4) Стечајни управник је дужан да о покретању стечајног поступка без одлагања 

обавијести финансијску организацију која за дужника обавља платне трансакције. 
Од момента пријема овог обавјештења, финансијска организација не може 
вршити исплату са дужниковог рачуна. 

 
Назив дужника 

 
Члан 48 

 
Уз назив дужника додају се ријечи ,,у стечају,, са назначењем новог броја рачуна 
преко којег  се врше трансакције дужника. 
 
Извршења и осигурања 
 

Члан 49 
 
(1) Даном отварања стечајног поступка не може се против дужника допустити мјера 

обезбјеђења нити принудног извршења ради намирења потраживања у погледу 
којих постоји извршна или вјеродостојна исправа. 

 
(2) Поступци обезбјеђења и извршења из става 1 овог члана који су у току, 

прекидају се. 
 



(3) Уписи у јавне књиге могу бити дозвољени и извршени послије дана отварања 
стечајног поступка, ако су услови за упис испуњени а приједлог за упис 
поднешен, прије дана отварања стечајног поступка. 

 
(4) Став 1 овог члана се неће примјењивати за правоснажне извршне исправе који 

се односе на трошкове стечајног поступка, и неће се примјењивати на обавезе 
плаћања таксе за радње дужника у току поступка. 

 
Потраживања повјерилаца 
 

Члан 50 
 
(1) На дан отварања стечајног поступка недоспјела новчана и неновчана 

потраживања повјерилаца према дужнику сматрају се доспјелим. 
 
(2) Неновчана потраживања повјерилаца према дужнику постају новчана 

потраживања у складу са цијенама на дан отварања стечајног поступка. 
 
(3) Новчана и неновчана потраживања повјерилаца према дужнику, која се односе на 

повремена давања претварају се у једнократна новчана потраживања. 
 
(4) Повјериочева потраживања у страној валути постају потраживања у домаћој 

валути утврђена према средњем курсу Централне банке Босне и Херцеговине на 
дан отварања стечајног поступка. 

 
Члан 51 

 
Недоспјела новчана потраживања на која се не рачуна камата, снижавају се 
(одузимају) за износ камате у складу са каматном стопом прописаном Законом о 
висини стопе затезне камате (у даљем тексту: ,,законска камата,,), за период од дана 
отварања стечајног поступка до дана доспијећа потраживања. На потраживања која 
су на овај начин снижена, тече законска камата од дана отварања стечајног поступка 
до исплате. 
 
Камата 
 

Члан 52 
 
(1) Даном отварања стечајног поступка не престаје тећи камата на потраживања од 

дужника. 
 
(2) На потраживања из члана 50 овог закона, тече законска камата почев од дана 

отварања стечајног поступка. 
 
Застаријевање потраживања 
 

Члан 53 
 
(1) Пријављивањем потраживања у стечајну масу прекида се застаријевање 

потраживања од дужника. 
 



(2) Застаријевање потраживања дужника према његовима дужницима не тече једну 
(1) годину  од дана отварања стечајног поступка. 

 
Условна потраживања 
 

Члан 54 
 
(1) Повјериоцу чије је потраживање везано за одложни услов или раскидни услов 

осигуравају се одговарајућа средства из стечајне масе.  
 
(2) Ако одложни услов не наступи до коначне диобе стечајне масе, такво 

потраживање се гаси, а осигурана средства распоређују се на остале повјериоце. 
 
(3) Ако раскидни услов не наступи до коначне диобе стечајне масе, услов се рачуна 

као непријављен. 
 
Пребијање потраживања 
 

Члан 55 
 
(1) У стечајном поступку допуштено је пребијање потраживања повјериоца са 

противпотраживањем дужника. 
 
(2) Потраживања која се могу пребити до отварања стечајног поступка сматраће се 

пребијеним и неће бити пријављена у стечајну масу. 
 
(3) Пребијају се и потраживања односно противпотраживања која нису доспјела на 

дан отварања стечајног поступка, као и потраживања односно 
противпотраживања која не гласе на новчани износ. 

 
(4) Пребити се могу и условна потраживања ако то одобри стечајни судија. Стечајни 

судија може пребијање ових потраживања условити полагањем осигурања од 
стране повјериоца. 

 
(5) Повјериоци чија се потраживања пребијају дужни су да о пребијању обавијесте 

стечајног управника. Повјерилац који не обавијести стечајног управника 
одговоран је за штету и трошкове. 

 
Члан 56 

 
1) Пребијање није дозвољено ако је потраживање уступљено повјериоцу за 

последњих шест (6) мјесеци прије дана отварања стечајног поступка, а 
повјерилац је знао или је могао знати да је дужник постао неспособан за плаћање 
или да је против њега поднесен приједлог за отварање стечајног поступка или 
поступка принудног поравнања. 

 
2) Изузетно, пребијање потраживања допуштено је ако су у питању потраживања у 

вези са извршењем неизвршених уговора или потраживања која су оживјела 
побијањем правног посла дужника. 

 
Члан 57 

 



Потраживања повјерилаца која су настала прије дана отварања стечајног поступка 
не могу се пребити с противпотраживањем стечајног дужника које је настало послије 
отварања стечајног поступка. 
 
Двострано теретни уговори закључени прије отварања стечајног поступка 
 

Члан 58 
 

Отварање стечајног поступка нема правних посљедица на потраживања стечајног 
повјериоца која произилазе из двострано теретног уговора ако ни стечајни дужник ни 
стечајни повјерилац нису испунили своје уговорне обавезе, или нису испунили 
обавезе из уговора у потпуности.  
 

 
 
 

Члан 59 
 
(1) Ако у периоду до отварања стечајног поступка, ни стечајни дужник ни друга 

страна у двострано теретном уговору није испунила уговорне обавезе, или их није 
у потпуности испунила, стечајни управник може извршити уговор и захтијевати 
испуњење уговорних обавеза од друге стране или одустати од уговора. Стечајни 
управник може одустати од уговора у року од три (3) мјесеца од отварања 
стечајног поступка. 

 
(2) Друга уговорна страна може прије истека времена из става 1 овог члана, тражити 

да се стечајни управник изјасни у одговарајућем року да ли уговор одржава на 
снази или одустаје од уговора. Ако се стечајни управник не изјасни, сматраће се 
да је одустао од уговора. 

 
(3) Ако стечајни управник одустане од уговора, друга уговорна страна може тражити 

накнаду штете као стечајни повјерилац. 
 
(4) Ако је друга уговорна страна дужна прва испунити уговор, онда она може одбити 

да то учини све док дужник не пружи осигурање. 
 
(5) Друга уговорна страна не може тражити извршење фиксних уговора ако је рок 

испоруке  послије дана отварања стечајног поступка, али може тражити накнаду 
штете као стечајни повјерилац. 

 
(6) Износ накнаде штете у смислу става 5 овог члана, једнак је разлици између 

уговорене купопродајне цијене робе и средње тржишне цијене коју би таква роба 
имала на дан који је уговором одређен као дан испоруке робе у мјесту испуњења 
уговора. 

 
Члан 60 

 
(1) Уговоре о закупу стечајни управник може отказати независно од законских или 

уговорних рокова и то сваког првог дана у мјесецу с отказним роком од тридесет 
(30) дана. 

 



(2) Отказ уговора о закупу у складу са ставом 1 овог члана не утиче на право друге 
уговорне стране на накнаду штете,  у својству стечајног повјериоца. 

Налози и понуде 
 

Члан 61 
 
(1) Издати или примљени налог дужника престаје да важи даном отварања стечајног 

поступка. 
 
(2) Понуде учињене дужнику или понуде које је дужник учинио престају важити 

даном отварања стечајног поступка, ако до дана отварања поступка нису 
прихваћене. 

 
 
 
 
Права на потрагу ствари 
 

Члан 62 
 
(1) Продавац коме куповна цијена није исплаћена у цијелости, може тражити да му 

се врати роба која је из другог мјеста послата дужнику прије дана отварања 
стечајног поступка, а до дана отварања тог поступка није приспјела на 
одредиште, односно ако је до тог дана дужник није преузео (у даљем тексту: 
право на потрагу). 

 
(2) Право на потрагу има и комисионар за куповину робе. 
 
(3) Ако је дужник преузео само на чување робу која је стигла на одредиште прије 

дана отварања стечајног поступка, продавац нема право на потрагу али има 
право да редовним путем оствари своја права у погледу те робе као излучни 
повјерилац. 

 
Побијање правних радњи стечајног дужника 
 

Члан 63 
 
(1) Повјериоци и стечајни управник имају право побијати правне радње које је 

дужник предузео у последњој години прије дана отварања стечајног поступка, ако 
се тим радњама ремети равномјерно намирење повјерилаца (оштећење 
повјерилаца) односно којима се поједини повјериоци стављају у повољнији 
положај (погодовање повјериоца) и ако је друга страна према којој су те радње 
предузете знала или је требала бити упозната за неспособност  дужника за 
плаћање. 

 
(2) Сматраће се да је повјерилац у чију корист је предузета правна радња из става 1 

овог члана знао или је требао бити упознат са неспособношћу дужника за 
плаћање: 

 
1. ако је повјерилац наплатио своје потраживање које није доспјело или је то 

учинио у облику и на начин који није уобичајен; 



2. ако је правна радња која је предмет побијања учињена у периоду од три (3) 
мјесеца прије подношења приједлога за отварање стечајног поступка.  

 
Члан 64 

 
(1) Повјериоци и стечајни управник имају право побијати правне радње предузете од 

стране дужника у периоду од једне (1) године прије дана отварања стечајног 
поступка ако је особа у чију корист је радња подузета добила на основу побијане 
правне радње имовину дужника без накнаде или уз незнатну накнаду. 

 
(2) Правна радња из става 1 овог члана односи се и на пропуст да се изврши радња, 

а посљедице тог невршења су да је дужник изгубио одређена материјална права 
или су му наметнуте одређене материјалне обавезе. 

 
 
 
 

Члан 65 
 
Не могу се побијати: 
 

1. правне радње из члана 125 овог закона које је дужник извршио у оквиру 
текућег пословања и трансакције извршене са допустом управника у 
принудном поравнању; 

2. правне радње које је дужник предузео како би извршио закључено принудно 
поравнање; 

3. правне радње из текућег пословања које је дужник извршио након закљученог 
принудног поравнања, са изузетком правних радњи које би могле штетити 
повјериоцима; 

4. исплате по мјеницама и чековима ако је друга страна морала примити исплату 
да не би изгубила право на регрес против осталих мјеничних односно 
чековних обвезника. 

 
Члан 66 

 
(1) Могу се побијати и правне радње из чланова 63 и 64 овог закона за које већ 

постоји извршно судско рјешење или које су предузете у поступку извршења. 
 
(2) Ако захтјев за побијање правних радњи буде усвојен престаје дјеловање извршне 

исправе према стечајној маси. 
 

Члан 67 
 
(1) Тужба за побијање правних радњи може се поднијети у року од шест (6) мјесеци 

од дана отварања стечајног поступка а најкасније до диобне расправе, ако се 
диобна расправа одржава у периоду од једне године од дана отварања стечајног 
поступка. 

 
(2) Тужба из става 1 овог члана подноси се против лица у чију корист је побијана 

радња предузета, његових насљедника и правних сљедбеника имовине из члана 
63 и 64 овога закона, као и против дужника ако он није тужилац. 

 



(3) Тужба против правних сљедбеника се може поднијети: 
1. ако је правни сљедбеник у вријеме стицања имовине имао сазнања о 

околностима које оправдавају побијање стицања имовине у корист правног 
претходника, 

2. ако је правни сљедбеник стекао имовину без накнаде или уз незнатну накнаду. 
 
(4) Стечајни управник може поднијети тужбу за побијање правних радњи само по 

одобрењу стечајног судије. 
 
(5) Повјериоци и стечајни управник могу побијати правне радње из чланова 63 и 64 

овог закона, истакнувши приговоре у парници или управном поступку без 
временског ограничења из става 1 овог члана. 

 
Члан 68 

 
(1) Ако захтјев за побијање правне радње буде усвојен побијана правна радња је без 

правног дјеловања према стечајној маси. 
 
(2) У случају из става 1 овог члана, особа у чију је корист правна радња предузета 

дужна је вратити у стечајну масу сву имовинску корист стечену након 
предузимања побијане радње, у складу са општим прописима о поврату ствари 
које су незаконито стечене. 

 
Разлучна и излучна права 
 

Члан 69 
 
(1) Отварање стечајног поступка не утиче на права одвојеног намирења из 

одређених ствари дужника (заложно право, право намирења, право ретенције и 
друга разлучна права) као и на права издвајања ствари која не припадају дужнику 
(излучна права). 

 
(2) Разлучна права стечена извршењем или осигурањем за последњих шесдесет 

(60) дана прије дана отварања стечајног поступка престају важити. 
 
(3) Разлучна права остају на снази ако се стечајни поступак не спроводи због 

разлога наведених у члану 37 овог закона. 
 
(4) Ако је разлучно право које је стечено извршењем остало на снази у смислу 

ставова 1 и 3 овог члана, извршење се наставља на основу рјешења стечајног 
судије из члана 81 став 4 овог закона. 

 
Члан 70 

 
(1) Ако дио имовине дужника на којем је стечено разлучно право (посебна стечајна 

маса) није довољан да се из њега намири потраживање разлучног повјериоца у 
цјелини, разлучни повјерилац има право да ненамирени дио свог потраживања 
оствари као стечајни повјерилац. 

 
(2) Вишак који остане по намирењу потраживања разлучног повјериоца из посебне 

стечајне масе уноси се у диобну масу. 
 



Окончање хитних послова 
 

Члан 71 
 
(1) У току стечајног поступка окончаће се само они започети послови чије је 

извршење неопходно да би се повећала стечајна маса, односно да би се 
спријечило смањивање стечајне масе, уколико се реализација стечајне масе неће 
одгодити окончањем ових послова. 

 
(2) Стечајни судија ће на приједлог стечајног управника и на основу прибављеног 

мишљења одбора повјерилаца, ако је основан, одлучити који се послови сматрају 
неопходним у смислу става 1 овог члана. 

 
 
 
 
 

Члан 72 
 
У току стечајног поступка,  уз сагласност стечајног судије, нови уговори могу бити 
закључени само у циљу уновчења имовине дужника и ради окончања започетих 
послова и послова неопходних да би се спријечило наступање штете на имовини 
дужника. 
 
Наставак пословања и текући послови у току стечаја 
 

Члан 73 
 
(1) Поред одредби чланова 71 и 74 овог закона, након отварања стечајног поступка 

стечајни дужник може наставити пословање и вршење осталих текућих послова 
под сљедећим условима: 
1. ако стечајни управник поднесе приједлог за принудно поравнање или 
2. ако стечајни управник поднесе елаборат о могућности продаје стечајног 

дужника као правног лица, из којег се види да би вриједност стечајног дужника 
као правног лица опала, због прекида пословања. 

 
(2) Стечајни судија ће дозволити наставак пословања и извршавање других 

активности из става 1 овог члана на приједлог стечајног управника и након 
прибављеног мишљења одбора повјерилаца ако се овакав одбор успостави. 

 
(3) У случају из тачке 2 првог става овог члана, стечајни судија ће рјешењем, којим 

се дозвољава наставак пословања и извршавање осталих текућих активности, 
утврдити рок у коме стечајни управник мора припремити приједлог за продају 
дужника као правног лица. Горе наведеним рјешењем стечајни судија такође 
именује одбор повјерилаца у складу са прописима о именовању одбора 
повјерилаца у поступку принудног поравнања, ако овај одбор није претходно 
основан. 

 
(4) Ако стечајни судија дозволи наставак производње и извршавање других текућих 

активности, стечајни управник може отуђити и оптеретити имовину стечајног 
дужника и дати гаранцију или  авал само са дозволом стечајног судије. Стечајни 



судија такође може закључивање осталих уговора у вези са наставком 
производње и извршавањем текућих активности условити својим пристанком. 

 
(5) Ако стечајни судија дозволи наставак производње и вршење осталих текућих 

активности, стечајни управник мора подносити мјесечне извјештаје стечајном 
судији о пословању и мора приложити ажурирани мјесечни обрачун, извјештај о 
профиту и губицима као и извјештај о кретању средстава. 

 
(6) Ако стечајни судија дозволи наставак производње и извршавање других текућих 

активности, стечајни управник мора закључити уговор о раду на одређено 
вријеме са потребним бројем радника. 

 
Члан 74 

 
Потраживања повјерилаца која се појаве на основу правног посла из чланова 71, 72 
и 73 овог закона рачунају се у трошкове стечајног поступка. 
 
Пријављивање потраживања 
 

Члан 75 
 
(1) Повјериоци морају пријавити своја потраживања стечајном судији у року од 

шесдесет (60) дана  од дана објављивања отварања стечајног поступка у 
,,Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине,, или у ,,Службеном 
гласнику Босне и Херцеговине,,. 

 
(2) Поред одредбе става 1 овог члана, повјериоци су дужни пријавити: 

1. потраживање које је настало због одустајања од уговора у року од тридесет 
(30) дана од дана када је повјерилац примио обавјештење стечајног управника 
о одустајању од  уговора; 

2. потраживања која су настала као резултат успјешног побијања у року од 
тридесет (30) дана од правоснажности пресуде. 

 
(3) Повјериоци пријављују потраживања писмено и у пријави морају назначити: 

1. назив, односно име и адресу повјериоца; 
2. правни основ и износ потраживања; 
3. број рачуна повјериоца. 

 
(4) Ако се пријављују потраживања по којим је парнични поступак у току, у пријави се 

наводи суд пред којим се води поступак с ознаком списа. 
 
(5) Разлучни повјериоци означавају у пријави дио имовине дужника на који се њихов 

захтјев односи и износ до којег њихова потраживања неће бити покривена 
разлучним правом. 

 
(6) Излучни повјериоци означавају у пријави дио имовине на који се њихов захтјев 

односи. 
 
(7) Стечајни судија ће одбацити пријављена потраживања повјерилаца поднешена 

након истека рока из ставова 1 и 2 овог члана. 
 

Члан 76 



 
Потраживања пријављена поводом огласа за закључење принудног поравнања 
такође ће се сматрати пријављеним у току стечајног поступка. 

 
Члан 77 

 
(1) Солидарни дужници и јамци дужника могу као стечајни повјериоци тражити да им 

се врати оно што су за дужника платили прије или послије дана отварања 
стечајног поступка, ако им припада право на регрес према дужнику. 

 
(2) Солидарни дужници и јамци могу поднијети и захтјев да им се осигура износ који 

плате за дужника сразмјерно износу који би им припадао као стечајним 
повјериоцима (члан 54 став 1 и 2 ). 

 
 
 
 

Члан 78 
 
Повјерилац коме солидарни дужници дугују на основу истог потраживања може 
пријавити овакво потраживање у читавом износу у стечајном поступку сваког 
солидарног дужника док се не исплати у потпуности. 
 
Испитивање пријављених потраживања 
 

Члан 79 
 
(1) Пријављена потраживања повјериоца испитују се на рочишту за испитивање 

потраживања. 
 
(2) На рочишту за испитивање потраживања судјелују стечајни управник, повјериоци 

који су пријавили своја потраживања, као и друга лица која, с обзиром на послове 
које су обављала код или за дужника, имају сазнања о постојању и висини 
пријављених потраживања. 

 
(3) Рочиште за испитивање потраживања одржаће се и без присуства свих 

повјерилаца који су пријавили своја потраживања а уредно су позвани. 
 

Члан 80 
 
(1) Стечајни управник дужан је да се о сваком пријављеном потраживању изјасни да 

ли га признаје или оспорава. Стечајни управник може прије саслушања 
припремити списак пријављених потраживања наводећи која од пријављених 
потраживања признаје а која оспорава. 

 
(2) Повјериоци могу оспоравати пријављена потраживања. 
 
(3) Пријављено потраживање сматра се утврђеним ако га призна стечајни управник а 

не оспори ниједан од повјерилаца присутних на рочишту за испитивање 
потраживања. 

 



(4) Стечајни судија може дозволити стечајном управнику да се изјасни о 
појединачном потраживању, које је благовремено пријављено, на једном од 
сљедећих рочишта за испитивање потраживања. 

 
Члан 81 

 
(1) Стечајни управник је дужан да се изјасни да ли признаје или оспорава свако 

пријављено разлучно или излучно право. 
 
(2) Повјериоци могу оспоравати пријављена разлучна или излучна права. 
 
(3) Ако се стечајни управник изјасни да признаје излучно право а нити један од 

повјерилаца не оспори то право, стечајни судија ће донијети рјешење којим 
обавезује стечајног дужника да испоручи повјериоцу дио ствари на које се односи 
признато излучно право, ако поводом оваквог потраживања није донијета 
другачија правоснажна одлука. Против овога рјешења није дозвољена жалба. 

 
(4) Ако стечајни повјерилац призна потраживање и право на посебну исплату тог 

потраживања из дијела имовине дужника за која постоји разлучно право, а ни 
потраживање нити разлучно право није оспорена од било ког повјериоца, 
стечајни судија ће донијети рјешење о наставку извршења, односно рјешење о 
утврђењу потраживања и обавези стечајног дужника да плати утврђено 
потраживање из дијела средстава за које постоји разлучно право. Против овога 
рјешења није дозвољена жалба. 

 
(5) Ако стечајни управник или неко од повјерилаца оспори неко излучно односно 

разлучно право које је стечено уписом у земљишну књигу или ако је излучни или 
разлучни повјерилац већ стекао извршну исправу за ово право, стечајни судија ће 
упутити стечајног управника или повјериоца који је оспорио право, да покрене 
поступак пред судом или другим органом у року од петнаест (15) дана од дана 
достављања рјешења, ради утврђења непостојања оспореног потраживања. У 
свим осталим случајевима стечајни судија упућује излучног и разлучног 
повјериоца да остварује своје право  у истом року пред судом или другим 
органом. 

 
(6) Ако стечајни управник или повјерилац из става 5 овог члана не покрене поступак 

у прописаном року, сматраће се да је излучно односно разлучно право признато, 
а стечајни судија ће  на приједлог излучног односно разлучног повјериоца 
донијети рјешење из става 3 или 4 овог члана. 

 
Члан 82 

 
(1) Стечајни судија  ће рјешењем упутити повјериоца чије је потраживање оспорено 

да у року од петнаест (15) дана од дана достављања рјешења, покрене поступак 
пред судом или другим органом ради утврђивања оспореног потраживања. 

 
(2) Ако повјерилац из става 1 овог члана не покрене поступак у прописаном року, 

његово потраживање неће бити узето у обзир приликом подјеле стечајне масе. 
 
(3) Ако стечајни управник или други повјерилац оспори потраживање повјериоца који 

је већ примио коначну извршну исправу за ово потраживање, стечајни судија ће 
упутити особу која оспорава потраживање да у року од петнаест (15) дана од 



дана достављања рјешења, покрене поступак пред судом или другим органом, 
ради утврђења да не постоји оспорено потраживање. 

 
(4) Ако стечајни управник или повјерилац из става 3 овог члана не покрену поступак 

у прописаном року, сматраће се да је потраживање утврђено. 
 
(5) Повјерилац који покрене поступак у складу са ставом 1 и 3 овог члана, дужан је о 

томе обавијестити стечајног судију. Уколико повјерилац не поступи на овај начин 
сносиће одговорност за штету која на овај начин буде проузрокована. 

 
Члан 83 

 
(1) Трошкови поступка из члана 82 став 1 и 3 овог закона, укључују се у трошкове 

стечајног поступка, ако стечајни управник неосновано оспори потраживање. 
 
(2) Стечајни судија  може одредити да трошкове из става 1 овог члана сноси 

стечајни управник, ако је из обијести оспорио потраживање или је на такав начин 
водио поступак. 

Продаја дужника 
 

Члан 84 
 
(1) Стечајни судија може на основу стручне процјене и мишљења, одлучити да се 

дужник прода као правно лице, ако постоји сагласност одбора повјерилаца, 
уколико је основан и након што прибави мишљење стечајног управника. 

 
(2) Изјаву о сагласности из става 1 овог члана, одбор повјерилаца је дужан дати у 

року од осам (8) дана од пријема позива да се изјасни. Ако се одбор повјерилаца 
у том року не изјасни, сматраће се да је сагласан да се дужник прода као правно 
лице.  

 
(3) Продаја дужника као правног лица обавља се по правилу јавним надметањем, 

прикупљањем понуда или непосредном погодбом. 
 
(4) Продаја дужника као правне особе може се одредити само уз услов да се на тај 

начин постигну повољнији услови за намирење повјерилаца. 
 
(5) Стечајни управник као представник стечајног дужника закључује уговор о продаји 

дужника као правног лица. 
 

Члан 85 
 
(1) Стечајни судија доноси одлуку о предаји продатог дужника као правног лица 

купцу, када купац плати износ продајне цијене. 
 
(2) Стечајни судија може донијети одлуку о предаји продатог дужника као правног 

лица купцу, прије исплате продајне цијене, ако купац поднесе неопозиву 
банкарску гаранцију на први позив или ако пружи друго одговарајуће обезбјеђење 
за плаћање продајне цијене. 

 
(3) Средства од продаје дужника као правног лица стављају се у стечајну масу. 
 



(4) Након исплате продајне цијене, стечајни судија ће обуставити стечајни поступак 
против продатог правног лица и наставиће га против стечајне масе из које се  
исплаћују повјериоци. 

 
(5) За потраживања против дужника која су настала до обуставе стечајног поступка 

ни дужник ни његов купац не одговарају повјериоцима. 
 
(6) Продаја дужника као правног лица не утиче на излучно право. 
 
(7) Разлучна права остају на снази након продаје дужника као правног лица. Ова 

права престају да постоје у мјери у којој ће бити реализована у наставку стечајног 
поступка у складу са ставом 4 овог члана. 

 
(8) Одлуке о престанку радног односа запослених остају на снази (члан 44 став 1).  

 
Члан 86 

 
Уколико није другачије одређено у поглављу о продаји дужника, за продају ће се 
примјењивати одредбе о уновчавању имовине дужника. 
 
Уновчавање имовине дужника 
 

Члан 87 
 

(1) Имовина дужника која улази у стечајну масу продаје се, по правилу, јавним 
надметањем. 

(2) Стечајни судија може такође, по претходно прибављеном мишљењу одбора 
повјерилаца, одабрати други начин продаје (прикупљањем понуда или 
непосредном погодбом), уколико законом није другачије одређено. 

 
(3) Лица која имају право прече куповине обавјештавају се о продаји имовине 

дужника. 
 
(4) Уколико је излучни или разлучни повјерилац благовремено пријавио своје 

излучно или разлучно право и благовремено започео поступак из члана 81 став 5 
овог закона, стечајни управник не може продати дио имовине, на којем је 
повјерилац засновао излучно или разлучно право, све док повјериочево излучно 
или разлучно потраживање не буде одбијено на правоваљан начин. 

 
Члан 88 

 
(1) Имовина, или дио имовине која чини функционалну цјелину у процесу 

производње (постројења, уређаји и сл.) продаје се, по правилу, јавним 
надметањем, и то понајприје као цјелина са зградом и земљиштем, а ако то није 
могуће онда без зграде и земљишта. 

 
(2) За зграду која је намијењена образовању, науци, култури, здравству и 

социјалном осигурању, као и ствари уграђене у те зграде које служе образовању, 
науци, култури, здрављу и социјалном осигурању, одредитће се право прече 
куповине лицима која испуњавају услове за вршење тих дјелатности. 

 
Члан 89 



 
(1) Прије дана одређивања јавне продаје, судским вјештачењем процјењује се 

стварна вриједност ствари и права која су предмет продаје. 
 
(2) Стечајни судија одређује цијену у складу са мишљењем стечајног управника и 

одбора повјерилаца, уколико је такав одбор образован. 
 
(3) Почетна продајна цијена не може бити нижа од половине процјењене 

вриједности. 
 
(4) Ако се продаја не може извршити по цијени из става 3 овог члана, стечајни 

судија може одобрити продају по нижој цијени. 
 
(5) Ако се од времена када је обављена процјена вриједности ствари или права до 

њихове продаје, вриједност ствари или права знатније измијени, одредиће се 
нова цијена. 

 
Члан 90 

 
(1)   Стечајни судија рјешењем којим одређује продају такође утврђује: 

1. начин продаје; 
2. почетну цијену ако је у питању јавно надметање или најнижу продајну цијену у 

случају прикупљања понуда или непосредне продаје; 
3. рок у коме купац мора исплатити куповну цијену; 
4. износ осигурања који не може бити нижи од 10% од цијене из тачке 2 овог 

става; 
5. начин полагања осигурања (на примјер уплатом на рачун стечајног дужника, 

предајом барираног чека или неопозиве банкарске гаранције по првом 
позиву); 

6. начин обезбјеђења исплате куповне цијене и рок за предају средства 
обезбеђења у случају да је рок за исплату куповне цијене дужи од петнаест 
(15) дана; 

7. услови предаје продате ствари или предаје продатог права. 
 
(2)   Рок у коме купац мора исплатити куповну цијену не може бити дужи од шест (6) 

мјесеци од дана потписивања уговора, без обзира да ли се куповна цијена 
исплаћује одједном или у ратама. 

 
(3)   Предаја продате ствари или предаја продатог права неће се дозволити прије 

исплате куповне цијене или прибављања осигурања из  става 1 тачка 7 овог 
члана. 

 
Члан 91 

 
(1) Купац не може бити : 

1. стечајни судија, стечајни управник или друго лице које званично учествује у 
продаји, 

2. лице које је у последњих пет (5) година пре отварања стечајног поступка 
обављало код дужника функцију члана управе, члана надзорног одбора, 
радника са посебним овлашћењима или прокуристе, 



3. правно лице, ако је његов власник или сувласник  најмање једне десетине 
(1/10) основног  капитала лице из тачке 2 овог става или члан његове 
породице. 

 
(2) Под чланом породице из претходног става подразумева се супружник, особа са 

којом се живи у ванбрачној заједници, усвојеник, усвојилац, сродник у правој 
линији, сродник у побочној линији до четвртог степена сродства и тазбински 
сродник до четвртог степена сродства.   

 
(3) Прије закључења правног посла продаје дужника, купац је дужан стечајном 

управнику приложити јавну исправу надлежног органа, којом се доказује или 
потврђује, да не постоје чињенице или околности из става 1 тачке 2 и 3 овог 
члана или овјерену изјаву са којом под материјалном и кривичном одговорношћу 
изјављује да не постоје чињенице или околности из става 1 тачке 2 и 3 овог 
члана. 
     

Члан 92 
 

(1) Стечајни управник продаје имовину према упутствима и под надзором стечајног 
судије. 

 
(2) Јавна понуда или позив за прикупљање понуда оглашава се на огласној табли 

суда. Ако се ради о стварима или правима веће вриједности, непокретностима и 
уређајима, о чему одлучује стечајни судија, оглашавање се врши  у дневној 
штампи најкасније осам (8) дана прије продаје. 

 
(3) Поред наведеног у члану 90 став 1 овог закона, оглас из овог члана садржи и 

вријеме када се предмети који су на продаји, могу разгледати као и вријеме и 
мјесто продаје. 

 
(4) По извршеном јавном надметању или закључењу поступка за прикупљање 

понуда, стечајни управник ће сачинити, у име стечајног дужника, уговор са лицем 
које је у надметању понудило највишу цијену. 

 
(5) Ако је јавна продаја остала у цјелини или дјелимично неуспјешна, стечајни 

управник може у сагласности са стечајним судијом и одбором повјериоца, након 
рочишта за јавну продају, продати ствари и права која су предмет продаје, по 
цени нижој од почетне цијене. Стечајни суидија и одбор повјерилаца дужни су 
сагласност за продају да дају одмах или најкасније у року од три (3) дана по 
позиву стечајног управника.  

 
Члан 93 

 
(1) Исплатом куповне цијене сва заложна права као и стварни терети који су 

постојали на продатој ствари или продатим правима престају да постоје. 
 
(2) Разлучни повјериоци чија су потраживања и разлучна права призната намирују 

се први из куповне цијене.  
 
(3) Уколико је један разлучни повјерилац у стечајном поступку благовремено 

пријавио и своје потраживање и своје разлучно право на продатој ствари, а 
потраживање или разлучно право је оспорено, одговарајући дио ће се издвојити, 



у складу са чланом 97 овог закона, из продајне цијене као обезбијеђење исплате 
до доношења правоснажне одлуке у поступку из  члана 81 став 5 овог закона. 

 
Члан 94 

 
Одредбе општих прописа о обавезним и материјално правним посљедицама продаје 
принудним јавним надметањем примјењују се и на продају имовине стечајног 
дужника на други начин. 
 

Члан 95 
 

(1) Уколико имовина која чини стечајну масу не буде продата, подијелиће се међу 
повјериоцима који је прихватају, водећи рачуна о износу њихових потраживања. 

 
(2) Имовина која се није могла распоредити повјериоцима у смислу претходног 

става овог члана, предаје се Брчко Дистрикту БиХ на управљање.  
 
Намирење повјерилаца 
 

Члан 96 
 

Прије него што се приступи намиривању повјерилаца, из стечајне масе издвојиће се 
износ потребан за плаћање трошкова стечајног поступка. Повјериоци се намирују из 
преосталог дијела (диобна маса). 
 

Члан 97 
 

(1) Сразмјерни дио средстава биће издвојен из стечајне масе ради осигурања 
оспорених потраживања оних повјерилаца који су благовремено покренули 
посебан поступак за утврђивање својих потраживања. 

 
(2) Уколико повјерилац не успије у посебном поступку покренутом ради утврђивања 

свог оспореног потраживања, издвојена средства ће се подијелити на друге 
повјериоце. 

 
Члан 98 

 
(1) Дугови дужника исплаћују се сразмјерно из диобне масе ако законом није 

другачије одређено. 
 
(2) Изузетно од става 1 овог члана, све заостале плате запосленика у висини 

гарантованих до дана отварања стечајног поступка, доприноса на те плате, 
накнаде за повреде на раду коју је запосленик претрпио на радном мјесту 
дужника, као и накнаде за професионална обољења, намирују се као трошкови 
стечајног поступка. 

 
(3) Као трошкови стечајног поступка се плаћају такође и потраживања повјерилаца 

настала након отварања поступка принудног поравнања на основу правних 
послова, потребних  за наставак производње или рада током овог периода, 
изузев ако су повјериоци прихватили уговором из члана 141 став 6 овог закона, 
да претворе потраживања у дионице или удјеле. 

 



(4) Неисплаћене плате дужникових запосленика изнад износа одређених у ставу 2 
овог члана,  намирују се у складу са ставом 1 овог члана. 

 
(5) Дугови диобне масе не представљају новчане казне. 
 

Члан 99 
 

Ако је повјериоцима признато потраживање са раскидним условом, њима се 
приликом главне диобе исплаћује сразмјерни дио њиховог потраживања уколико 
приложе осигурање да ће оно што су примили вратити ако се до коначне диобе 
испуни раскидни услов. Ако повјерилац не поднесе осигурање, сразмјерни дио 
његовог потраживања исплаћује се коначном диобом уколико се до тог времена не 
испуни раскидни услов. 
 

Члан 100 
 

Диоби се приступа када је знатан дио имовине уновчен. 
 

Члан 101 
 

(1) Стечајни судија одобрава на основу приједлога стечајног управника нацрт за 
главну диобу. 

 
(2) Нацрт за главну диобу садржи податке о: 

1. висини новчаних средстава намјењених за диобу; 
2. повјериоцима и износу њихових признатих потраживања; 
3. повјериоцима који имају обезбјеђење потраживања и износи њихових 

потраживања; 
4. процентуалном учешћу потраживања појединачног повјериоца у односу на 

износ потраживања из тачака 2 и 3 овог става; 
5. проценту и износу до ког ће потраживања из тачке 2 или обезбјеђеног 

потраживања из тачке 3 овог става, бити исплаћивана. 
 

Члан 102 
 

(1) Повјериоци ће бити позвани на рочиште за расправу о нацрту за главну диобу, 
огласом објављеним у ,,Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине,, и ,,Службеном гласнику Босне и Херцеговине,, најмање тридесет 
(30) дана прије рочишта и истакнутим на огласну таблу суда. Стечајни судија  ће 
такође у огласу обавијестити повјериоце гдје и када могу да прегледају нацрт 
главне диобе. 

 
(2) Стечајни судија може, према околностима случаја, одлучити да се оглас објави и 

преко јавних гласила. 
 

Члан 103 
 

(1) На рочишту за расправљање о нацрту за главну диобу повјериоци могу 
подносити приговоре на нацрт. 

 
(2) Након расправе о главној диоби стечајни судија  доноси рјешење о главној 

диоби. 



 
(3) О приговорима стечајни судија одлучује у рјешењу о главној диоби. 
 
(4) Рјешење о главној диоби доставља се стечајном управнику и поставља се на 

огласну таблу суда. 
 

Члан 104 
 

На основу правоснажног решења о главној диоби, стечајни управник исплаћује 
потраживања повјериоцима у року од петнаест (15) дана по правоснажности. 

Члан 105 
 

(1) Накнадна диоба се проводи према притицању средстава дужника. 
 
(2) О накнадној диоби одлучује стечајни судија рјешењем. 
 

Члан 106 
 
Средства која преостану након потпуне исплате повјерилаца, подијелиће се 
дионичарима или власницима удјела, сразмјерно номиналној вриједности њихових 
дионица или удјела, осим ако оснивачким актом дужника није одређен приоритет у 
исплати за поједине класе дионица или удјела, или ако је законом одређено 
другачије. 
 
Закључење стечајног поступка 
 

Члан 107 
 

(1) Када стечајни судија прими од стечајног управника извјештај да су сви послови 
из стечајног поступка окончани, доноси рјешење о закључењу стечајног поступка. 

 
(2) Стечајни судија објављује рјешење о закључењу стечајног поступка у 

,,Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине,, и у ,,Службеном 
гласнику Босне и Херцеговине,,. 

 
(3) По закључењу стечајног поступка, стечајни управник подноси стечајном судији 

завршни извјештај о свом пословању. 
 
(4) Кад размотри извјештај, стечајни судија разрјешава стечајног управника, а ако у 

његовом пословању постоје неправилности предузима против њега одговарајуће 
мјере. 

 
Члан 108 

 
(1) Уколико након отварања стечајног поступка стечајни судија утврди да би даље 

вођење поступка проузроковало несразмјерне трошкове, обуставиће уновчење 
диобне масе и закључити поступак. 

 
(2) Стечајни судија може у случају из става 1 овог члана одлучити да се поједине 

ствари из диобне масе или поједина потраживања пренесу на поједине 
повјериоце, водећи рачуна о висини њихових утврђених потраживања. 

 



Упис у регистар 
 

Члан 109 
 

(1) Приједлог за отварање стечајног поступка, рјешење о одређивању ограничења 
из члана 33 став 1 тачка 1 и 3 овог закона, рјешење о отварању стечајног 
поступка и правоснажно рјешење о закључењу или обустави стечајног поступка 
уписују се по службеној дужности у судски регистар и друге службене 
евиденције.  

 
(2) Даном уписа у судски регистар рјешења о закључењу стечајног поступка, дужник 

као правно лице престаје да постоји и претходни уписи из става 1 овог члана се 
бришу. 

 
(3) У случају продаје дужника као правног лица, на основу правоснажног рјешења о 

обустави поступка из члана 85 став 4 овог закона, уписи у вези са стечајним 
поступком се бришу по службеној дужности из судског регистра и купац се 
уписује у судски регистар као оснивач продатог правног лица. 

Принудно поравнање у стечају 
 

Члан 110 
 

(1) До рочишта за расправу по нацрту за главну диобу, стечајни управник и 
власници већинског дјела капитала у стечајном дужнику који је правно лице, 
предузетник као стечајни дужник или одбор повјериоца, ако је основан, могу 
поднијети приједлог за отварање поступка  принудног поравнања. 

 
(2) Прије него што донесе одлуку по приједлогу из става 1 овог члана, стечајни 

судија може одлучити да се одложи уновчавање имовине дужника. 
 
(3) Стечајни судија одлучује по приједлогу из става 1 овог члана у року од петнаест 

(15) дана од дана подношења приједлога. Стечајни судија претходно мора 
прибавити мишљење одбора повјерилаца, ако одбор повјерилаца није 
предлагач, уколико такав одбор постоји, као и стечајног управника уколико он 
није предлагач. 

 
(4) Стечајни судија спроводи поступак принудног поравнања а стечајни управник 

спроводи све дужности управника принудног поравнања. 
 
(5) Ако се принудно поравнање одобри, стечајни поступак се обуставља. 
 
(6) Обуставом стечајног поступка из става 5 овог члана престају и правне 

посљедице отварања стечајног поступка. 
 
(7) У случају обуставе стечајног поступка из става 5 овог члана, одлуке о престанку 

радног односа запосленика (члан 44 став 1) остају на снази.  
 

Члан 111 
 
(1) Одредбе о најмањим процентима и о роковима исплате повјерилаца из члана 

146 овог закона неће се примјењивати на поступак принудног поравнања у 
стечају. 



 
(2) Уколико чланом 110 овог закона или овим чланом није другачије одређено, на 

поступак принудног поравнања у стечају примјењиваће се одредбе овог закона о 
принудном поравнању. 

 
IV - СКРАЋЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК 
 

Члан 112 
 

(1) Уколико према претходној процјени стечајна маса не вриједи више од 50.000 КМ 
(стечај мале вриједности) примјениће се скраћени стечајни поступак. 

 
(2) Када стечајни судија донесе рјешење о отварању стечајног поступка, 

истовремено ће донијети рјешење о томе да ли ће се примјенити скраћени 
стечајни поступак. Стечајни судија такође доноси такво рјешење и у редовном 
стечајном поступку уколико постане очигледно да је стечај мале вриједности. 

 
(3) Ако током скраћеног стечајног поступка постане очигледно да стечајни поступак 

који је започет по скраћеном поступку или је одређен као скраћени поступак, није 
мале вриједности у смислу става 1 овог члана, стечајни судија ће донијети 
рјешење о успостављању редовног стечајног поступка. 

 
(4) Против рјешења стечајног судије из ставова 2 и 3 овог члана није дозвољена  

жалба. 
 

Члан 113 
 

У скраћеном стечајном поступку важе сљедеће одредбе: 
1. судски записник се скраћује и садржи само изјаве и приједлоге странака, као 

и одлуке суда, 
2. одлуке суда које нису везане за отварање или закључивање стечајног 

поступка неће се објављивати, 
3. извршни орган извршава попис стечајне масе, 
4. у скраћеном стечајном поступку не оснива се одбор повјерилаца, 
5. стечајни судија може заказати рочиште ради испитивања потраживања већ 

сљедећег дана након истека рока за пријављивање потраживања. На овом 
рочишту се такође може одлучити, уколико је могуће и изводљиво, о подјели 
стечајне масе. 

 
V - ПРИНУДНО ПОРАВНАЊЕ 
 

Члан 114 
 

Органи у поступку принудног поравнања су: судија принудног поравнања (у даљем 
тексту: судија поравнања) и управник принудног поравнања (у даљем тексту: 
управник поравнања). 
 

Члан 115 
 

(1) Када судија поравнања утврди да су испуњени услови за отварање поступка 
принудног поравнања, одредиће  управника  поравнања. 

 



(2) Услови који важе за одређивање стечајног управника у стечајном поступку, 
примјењују се и на одређивање управника поравнања. 

 
Члан 116 

 
(1) Управник поравнања је нарочито дужан да: 

1. утврди стање имовине и текућих послова дужника, 
2. утврди листу повјерилаца и листу дужникових дужника, 
3. призна потраживање повјерилаца, 
4. оспори потраживања повјерилаца која нису основана, ако постоје разлози за 

сумњу у   њихову основаност, 
5. извјести судију поравнања ако дужник поступа супротно члану 125 овог 

закона, 
6. врши друге дужности одређене законом. 

 
(2) Дужник и повјериоци могу судији поравнања уложити приговоре на рад управника 

принудног поравнања. 
 

(3) Управник принудног поравнања може са дозволом судије поравнања, одређене 
послове повјерити судском вјештаку.  

 
Члан 117 

 
(1) Управник принудног поравнања има право на накнаду оправданих трошкова и на 

награду за свој рад. Трошкови и награда за рад управнику принудног поравнања, 
исплаћују се из уплаћеног предујма. 

 
(2) О висини накнаде и награда управника принудног поравнања одлучује судија 

поравнања. 
 

Члан 118 
 
(1) Одредбе овог закона које се односе на надзор над радом стечајног управника, 

сходно се примјењују на надзор над радом управника поравнања. 
 
(2) Против одлуке судије поравнања у вршењу надзора над радом управника 

поравнања, није дозвољена жалба. 
Члан 119 

 
(1) Ради заштите интереса повјерилаца у поступку принудног поравнаја, судија 

поравнања именује одлуком, која је саставни дио рјешења о отварању поступка 
принудног поравнања, одбор повјерилаца са листе повјерилаца из члана 122  
став 1 тачка 3 овог закона, односно између повјерилаца који су пријавили 
потраживања, а нису на тој листи повјерилаца.  Одбор повјерилаца има непаран 
број чланова и то не мање од пет (5). 

 
(2) На образложен приједлог одбора повјерилаца, судија поравнања може 

замијенити чланове одбора повјерилаца из става 1 овог закона. 
 
(3) Одбор повјерилаца из става 1 овог члана сачињавају повјериоци који су сагласни 

да буду чланови одбора повјерилаца и који имају највећа потраживања од 
дужника. 



 
(4) На рочишту за принудно поравнање повјериоци са правом гласа (члан 156 став 

3), дају сагласност на одбор повјерилаца из става 1 овог члана или бирају одбор 
повјерилаца другачијег састава. 

 
Члан 120 

 
Одбор повјерилаца из члана 119 има право да: 

1. прегледа пословно и финансијско стање дужника и да захтјева податке који су 
важни за израду плана финансијске реорганизације; 

2. учествује у изради плана финансијске реорганизације; 
3. предложи именовање или разрјешавање управника поравнања; 
4. даје приједлоге и мишљења и предузима друге радње важне за заштиту 

интереса повјерилаца током поступка. 
 

Члан 121 
 

Поступак принудног поравнања се покреће на приједлог дужника, ако су испуњени 
услови за отварање стечајног поступка (члан 3 овог закона). 
 
Покретање поступка принудног поравнања 
 

Члан 122 
 

(1) Приједлог за отварање  поступка принудног поравнања мора садржати назив и 
адресу дужника, чињенице из којих произилази постојање услова за поступак 
принудног поравнања, приједлог да суд отвори поступак принудног поравнања и 
потпис предлагача.  

  
(2)  Приједлог за отварање поступка принудног поравнања мора садржати: 

1. извјештај о дужниковом економском и финансијском стању, 
2. документацију која указује на вјероватноћу да постоје услови за отварање 

поступка, 
3. списак дужникових повјерилаца и дужника, као и и правни основ и износ 

њихових доспјелих и недоспјелих потраживања и дуговања, 
4. списак разлучних и излучних повјерилаца са подацима као у тачки 3 овог 

става. 
 

Члан 123 
 

Уз приједлог за принудно поравнање може се приложити изјава о датом јемству, ако 
принудно поравнање буде закључено. 
 

Члан 124 
 

(1) Уколико приједлог за покретање поступка принудног поравнања није поднијет у 
складу са чланом 122 овог закона, судија поравнања рјешењем враћа приједлог 
и истовремено одређује рок за исправку или допуну, који не може бити краћи од 
осам (8) дана. 

 
(2) Ако предлагач не поступи у року из претходног става, судија поравнања ће 

одбацити приједлог за отварање поступка принудног поравнања. 



 
Члан 125 

 
(1) Од дана подношења приједлога за отварање поступка принудног поравнања до 

доношења одлуке о отварању поступка принудног поравнања, дужник може 
вршити текуће послове везане за текуће активности и намиривање текућих 
обавеза. 

 
(2) Током периода из претходног става дужник не може отуђити или оптеретити 

своју имовину, нити издавати гаранције или бити гарант мјенице. 
 
(3) Правни послови дужника учињени супротно претходном ставу, не производе 

правне посљедице у односу на повјериоце. 
 
(4) Након истицања рјешења о отварању поступка принудног поравнања на огласну 

таблу, дужник може вршити само оне послове из става 2 овог члана које одобри 
судија поравнања или управник поравнања, а након мишљења одбора 
повјерилаца. 

 
(5) Мишљење из претходног става одбор повјерилаца је дужан доставити у року од 

осам (8) дана, а у противном ће се сматрати да постоји сагласност одбора 
повјерилаца за послове дужника из става 2 овог члана. 

 
(6) Правни послови које дужник закључи супротно овом члану, не производе правне 

посљедице у односу на повјериоце, уколико је друга страна  знала или је могла  
знати да је такав посао изван обима текућег пословања дужника и да дужник није 
имао дозволу за правни посао од судије поравнања или управника поравнања, 
ако је тако одређено или да је судија  поравнања или управник поравнања био 
против закључења тог посла.   

 
Отварање поступка принудног поравнања 
 

Члан 126 
 

(1) Ако судија поравнања не одбаци приједлог за отварање поступка принудног 
поравнања у складу са чланом 124 овог закона, доноси рјешење о отварању 
поступка принудног поравнања. 

 
(2) Рјешењем о отварању поступка принудног поравнања, судија поравнања 

захтијеваће од предлагача да депонује аванс за трошкове поступка и одредиће 
рок за уплату аванса који не може бити краћи од осам (8) дана. 

 
(3) Ако до истека рока из става 2 овог члана предлагач не уплати аванс, нити то 

учине оснивач или неко друго лице, судија поравнања ће обуставити поступак 
принудног поравнања. 

 
(4) Рјешење о отварању поступка принудног поравнања доставља се предлагачу. 
 

Члан 127 
 
(1) Након доношења рјешења о отварању поступка принудног поравнања, судија 

поравнања може, на приједлог повјериоца, а по прибављеном мишљењу одбора 



повјерилаца, одредити исплате са рачуна дужника на начин који је у складу са 
поступком принудног поравнања, и обавијестити финансијску организацију која 
врши платне трансакције за рачун дужника о овом ограничењу. 

 
(2) Одбор повјерилаца је дужан да достави мишљење из претходног става у року од 

осам (8) дана од пријема захтјева вијећа поравнања. 
 
(3) Претходно мишљење није потребно ако се ради о обавезама из текућег 

пословања или за трошкове поступка принудног поравнања.   
 
(4) У поступку принудног поравнања дужник је у обавези да омогући повјериоцима на 

њихов захтјев, преглед пословних књига и финансијске документације и да им 
обезбиједи све  информације од значаја за утврђивање економске и финансијске 
ситуације дужника или за састављање плана финансијске реорганизације 
дужника. 

 
Члан 128 

 
(1) Предлагач може повући свој приједлог за отварање поступка принудног 

поравнања у било које време до дана одређеног за рочиште о принудном 
поравнању. 

 
(2) У случају из става 1 овог члана судија поравнања обуставља поступак. 
 

Члан 129 
 

(1) Судија поравнања обуставља поступак на основу образложеног приједлога 
одбора повјерилаца, било којег повјериоца који је пријавио потраживање, или 
управника поравнања, уколико утврди да: 

1. дужник може испунити обавезе без финансијске реорганизације, 
2. се дужник понаша супротно члану 125 овог закона усљед чега је могућност 

исплате повјерилаца умањена, 
3. не постоји могућност да дужник испуни обавезе на основу приједлога за 

принудно поравнање. 
 
(2)    У случају из тачке 2 и 3 претходног става овог члана, судија поравнања 

наставља стечајни поступак по службеној дужности. 
 
(3)  Приједлог из става 1 овог члана може се уложити најкасније до почетка гласања 

о предложеном принудном поравнању на рочишту за принудно поравнање. 
 

Члан 130 
 

(1) По пријему приједлога за обуставу поступка из члана 129 овог закона, судија 
поравнања заказује рочиште за расправу о том приједлогу. Судија поравнања 
позива предлагача, дужника, чланове одбора повјерилаца и управника 
поравнања, уз позив доставља и приједлог за обуставу поступка. 

 
(2) Судија поравнања мора донијети рјешење о приједлогу за обуставу поступка на 

рочишту из става 1 овог члана или најкасније у року од три (3) дана након 
рочишта. 

 



(3) Против рјешења којим судија поравнања одбацује приједлог за обуставу 
поступка, није дозвољена посебна жалба. 

 
(4) У случају када је рочиште за принудно поравнање већ одређено, судија 

поравнања може одлучити да расправи приједлог за обуставу поступка на 
рочишту за принудно поравнање. Судија поравнања о истом обавјештава лица 
из става 1 овог члана  и доставља им приједлог за обуставу поступка.  

 
Члан 131 

 
(1) Судија поравнања обавјештава огласом повјериоце о отварању поступка 

принудног поравнања. 
 
(2) Оглас се поставља на огласну таблу суда и објављује у ,,Службеном гласнику 

Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине,, и у ,,Службеном гласнику Босне и 
Херцеговине,,. Оглас се поставља на огласну таблу суда истог дана када је 
донијето рјешење о отварању поступка принудног поравнања. 

 
(3) Судија поравнања може одлучити да се обавјештење објави и у јавним 

медијима. 
 

Члан 132 
 

Оглас о отварању поступка принудног поравнања садржи: 
1. назив суда, 
2. назив или име и адресу дужника, 
3. извод из рјешења о отварању поступка принудног поравнања са бројем под 

којим се предмет води, 
4. позив свим повјериоцима чија потраживања су настала до дана објављивања 

огласа о отварању поступка принудног поравнања на огласној табли суда, да 
пријаве своја потраживања суду образложеном молбом, у два примјерка, и са 
приложеним доказима, у року од шесдесет (60) дана од дана објављивања 
огласа у ,,Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине,, или у 
,,Службеном гласнику Босне и Херцеговине,,. 

5. упозорење повјериоцима да могу оспорити потраживања других повјерилаца 
у року од тридесет (30) дана од истека рока из претходног става, 

6. име управника поравнања,  
7. називе или мјеста и адресе чланова одбора повјерилаца, 
8. датум када је оглас постављен на огласну таблу суда. 

 
Члан 133 

 
Правне посљедице отварања поступка принудног поравнања наступају на дан када 
је оглас о отварању поступка принудног поравнања истакнут на огласној табли суда. 
 

Члан 134 
 
(1) Даном отварања поступка принудног поравнања не може се против дужника 

допустити мјера обезбјеђења нити принудно извршење ради намирења 
потраживања у погледу којих постоји извршна или вјеродостојна исправа. 

 



(2) Поступци обезбјеђења и извршења из става 1 овог члана који су у току, прекидају 
се. 

 
(3) Став 1 и став 2 овог члана не примјењују се на излучне повјериоце, нити на 

разлучне повјериоце који су право на одвојено намирење стекли шесдесет (60) 
дана прије дана отварања поступка принудног поравнања. 

 
(4) Став 1 и став 2 овог члана не примјењују се на повјериоце из члана 98 став 2 овог 

закона. 
 

Члан 135 
 
(1) На дан отварања поступка принудног поравнања недоспјела новчана и неновчана 

потраживања повјерилаца према дужнику сматрају се доспјелим. 
 
(2) Неновчана потраживања повјерилаца према дужнику постају новчана 

потраживања у складу са цијенама на дан отварања поступка принудног 
поравнања. 

 
(3) Новчана и неновчана потраживања повјерилаца према дужнику, која се односе на 

повремена давања претварају се у једнократна новчана потраживања. 
 
(4) Потраживања повјериоца у страној валути постају потраживања у домаћој валути 

утврђена према средњем курсу Централне банке Босне и Херцеговине на дан 
отварања поступка принудног поравнања. 

 
Члан 136 

 
Недоспјела новчана потраживања на која се не рачуна камата, снижавају се 
(одузимају) у складу са законском каматом (члан 51) од дана отварања поступка 
принудног поравнања до дана доспијећа потраживања. На потраживања која су на 
овај начин снижена, тече камата од дана отварања поступка принудног поравнања 
до дана исплате. 
 

Члан  137 
 
(1) Потраживања повјериоца која се на дан отварања поступка принудног поравнања 

могу пребити са потраживањем дужника, сматраће се пребијеним. 
 

(2) Пребијају се и потраживања односно против- потраживања која нису доспјела на 
дан отварања поступка принудног поравнања, као и потраживања односно 
противпотраживања која не гласе на новчани износ. 

 
Члан 138 

 
(1) Ако у периоду до отварања поступка принудног поравнања нити једна страна није 

у потпуности извршила обавезе из двострано теретног уговора, дужник може 
предложити судији поравнања да му дозволи одустајање од уговора. 
 

(2) Дужник може поднијети приједлог из претходног става у року од тридесет (30) 
дана од  дана отварања поступка принудног поравнања. Судија поравнања ће 
одлучити о овом приједлогу након прибављања мишљења друге уговорне стране 



и управника поравнања, Судија поравнања ће дозволити дужнику да одустане од 
уговора, ако утврди да би у супротном извршење уговора или принудног 
поравнања постало неизвјесно и да одустајање од уговора неће проузроковати 
несразмјерну штету другој страни. 

 
(3) Против одлуке судије поравнања којом се дужнику дозвољава одустајање од 

уговора,није дозвољена жалба. 
 
(4) Дужник може одустати од уговора у року од осам (8) дана од пријема одлуке 

судије поравнања којом се дозвољава одустанак од уговора. У том случају, друга 
уговорна страна је дужна вратити све што је примила по основу уговора. Друга 
уговорна страна може тражити накнаду штете под условима из принудног 
поравнања.   

 
Члан 139 

 
Ако ни дужник ни друга уговорна страна није испунила у потпуности обавезе из 
двострано теретног уговора до отварања поступка принудног поравнања, а дужник 
није одустао од уговора, свака уговорна страна је дужна извршити своје уговорне 
обавезе, без обзира на закључено принудно поравнање.  
 

Члан 140 
 
Уговори о закупу које је дужник закључио до дана отварања поступка принудног 
поравнања, остају на снази. 

Члан 141 
 
(1) Повјериоци морају пријавити своја потраживања у року од шесдесет (60) дана од 

дана објаве отварања поступка принудног поравнања у ,,Службеном гласнику 
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине,, или у ,,Службеном гласнику Босне и 
Херцеговине,,. Пријављују се потраживања настала до дана отварања поступка 
принудног поравнања. 

  
(2) Пријава из претходног става садржи: 

1) назив односно име и презиме и адресу дужника, 
2) правни основ и износ потраживања, 
3) доказе на којима се заснивају потраживања. 

 
(3) Повјериоци који имају потраживања у страној валути пријављују потраживања у 

страној валути уз назнаку противвредности у домаћој валути према средњем 
курсу Централне Банке Босне и Херцеговине на дан отварања поступка 
принудног поравнања. 
 

(4) Повјериоци са потраживањима која у себи садрже камату пријављују поред 
главнице, доспјеле камате (уговорене и затезне), обрачунате до дана отварања 
поступка принудног поравнања.   

 
(5) Повјериоци чија потраживања нису доспјела до дана отварања потупка принудног 

поравнања, а не садрже камату, пријављују потраживања у сниженом износу 
(члан 136 овог закона) на дан отварања поступка принудног поравнања. 

 



(6) Без обзира на одредбе из става 1 овог члана, повјериоци чија су потраживања 
настала након отварања поступка принудног поравнања, такође пријављују 
потраживања, ако она произилазе из правних послова неопходних да дужник 
настави пословање за време поступка принудног поравнања и ако су повјериоци 
прихватили посебно закљученим уговором са дужником, да претворе ова 
потраживања у дионице или удјеле, под условом да се принудно поравнање 
одобри. 

 
(7) Повјериоци из става 5 овог члана су дужни да пријаве потраживања у року од пет 

(5) дана од закључивања уговора о претварању потраживања у дионице или 
удјеле, а најкасније до рочишта за принудно поравнање. 

 
 
 

Члан 142 
 
(1) Дужник, повјериоци и управник поравнања, могу у року од тридесет (30) дана 

након истека рока за пријаву потраживања, да поднесу суду приговор против 
пријављеног потраживања. 
 

(2) Без обзира на одредбе из става 1 овог члана, приговори против потраживања из 
члана 141 став 6 овог закона, могу се уложити до рочишта за принудно 
поравнање. 

 
(3) Потраживања против којих нису уложени приговори из става 1 и 2 овог члана, 

сматрају се утврђеним потраживањима. 
 

Члан 143 
 
Пријављивањем потраживања прекида се застарјевање потраживања. Рок 
застарелости почиње да тече након истека времена које је одређено за плаћање у 
принудном поравнању. Ако принудно поравнање није одобрено и суд није по 
службеној дужности покренуо стечајни поступак, рок застарјелости почиње да тече 
након правоснажности рјешења о обустави поступка принудног поравнања.     
 
План финансијске реорганизације 
 

Члан 144 
 
(1) Дужник је дужан да приложи план финансијске реорганизације у року од два (2) 

мјесеца од дана поднијетог приједлога за отварање поступка принудног 
поравнања. План мора бити приложен у најмање десет (10) копија. 
 

(2) Ако дужник не приложи план финансијске реорганизације у року из става 1 овог 
члана, судија поравнања ће обуставити поступак. 

 
(3) План се доставља управнику поравнања и члановима одбора повјериоца. 

 
Члан 145 

 
(1) У плану финансијске реорганизације дужник предлаже принудно поравнање, које 

садржи: 



1) класе  потраживања с обзиром на правни и пословни основ и друге 
карактеристике, ако   дужник за поједине класе  потраживања предлаже 
различит проценат умањења (на примјер, класа краткорочних кредита, класа 
дугорочних инвестиционих кредита, класа потраживања дужникових 
добављача робе, класа потраживања дужникових запосленика), 

2) класе потраживања на које не утиче одобрење плана финансијске 
реорганизације, 

3) приједлог за исплату потраживања у смањеном износу и крајњи рок за исплату 
за сваку класу потраживања, изузев потраживања из тачке 2 овог става,  

4) приједлог за једнако, процентуално смањење потраживања или одлагање 
доспијећа  плаћања у оквиру исте класе потраживања, изузев ако се одређени 
повјерилац те класе потраживања изричито и у писменој форми сагласи са 
неповољнијим условима исплате. 

           
(2)  Када је одређени повјерилац прихватио да му се потраживање уместо у новцу, 

измири другом имовином дужника (члан 146 став 1), дужник мора у плану 
финансијске реорганизације да наведе: 

1) висину потраживања које се измирује другом имовином дужника, 
2) врсту имовине којом се потраживање измирује, 
3) вриједност имовине којом се потраживање измирује. 

 
(3)   Када одређени повјерилац пристаје да своје потраживање измири претварањем 

у основни  капитал дужника, дужник у плану финансијске реорганизације мора 
навести: 

1) нову висину основног капитала (члан 149 став 1 тачка 2), 
2) висину потраживања које се измирује претварањем у основни капитал, 
3) дио (у номиналном и процентуалном износу) у основном капиталу дужника 

који је повјерилац стекао претварањем потраживања. 
 

(4) Уз план финансијске реорганизације дужник мора приложити: 
1) обрачунски биланс стања који приказује стање средстава и обавеза, као и 

изворе средстава крајем последњег тромесечја прије подношења плана 
финансијске реорганизације (у даљем тексту: ,,последњи биланс стања,,), 

2) предрачунски биланс стања, који приказује стање средстава и обавеза, 
израђен уз претпоставку да би на дан подношења плана финансијске 
реорганизације, предложено принудно поравнање почело да производи 
дејство,  

3) исказ успјеха и финансијских токова за последњу пословну годину и за текућу 
годину до датума последњег биланса стања, 

4) предрачунски искази финансијских и новчаних токова за раздобље на које се 
принудно поравнање односи, и то од почетка до истека рока за исплату свих 
потраживања по основу принудног поравнања, 

5) у случају из става 1 тачка 4 овог члана,  писмену изјаву повјериоца да пристаје 
на неповољније услове за наплату свог потраживања, 

6) у случају из става 2 овог члана, писмену изјаву повјериоца да пристаје на 
испуњење обавезе на други начин, 

7) извештај вјештака о процјени имовине која је предмет испуњења обавезе 
умјесто новчаног испуњења, када у случају из става 2 овог члана висина 
потраживања прелази износ од 100.000 КМ, 

8) у случају из члана 146 став 4, писмену изјаву разлучног повјериоца да 
пристаје на мање повољне услове исплате и да се одриче преосталог 
потраживања.      



 
(5) У плану за финансијску реорганизацију, дужник мора учинити вјероватним да ће 

испунити обавезе из предложеног принудног поравнања, а може предложити и 
додатне методе финансијске реорганизације, које гарантује испуњење обавеза из 
предложеног принудног поравнања.  

 
Члан 146 

 
(1) У плану за финансијску реорганизацију, дужник може понудити повјериоцима 

исплату само у   новцу, осим ако се одређени повјерилац изричито и у писменој 
форми сагласи са другачијом исплатом.  

  
(2) Дужник не може повјериоцима понудити нижи проценат исплате потраживања од: 

1)  20%  ако се плаћање нуди у року од једне (1) године, 
2)  40%  ако се плаћање нуди у року од двије (2) године, 
3)  60%  ако се плаћање нуди у року од три (3) године, 
4)  80%  ако се плаћање нуди у року од четири (4) године, 
5) 100% ако се плаћање нуди у року од пет (5) година.  

 
(3) Поред снижења исплате потраживања по основу главнице и доспјелих камата до 

отварања поступка принудног поравнања у обиму и роковима из претходног 
става, дужник може понудити и исплату умањене камате за вријеме од отварања 
поступка принудног поравнања до исплате потраживања. 

 
(4) Исплате на начин предвиђен у ставу 2 и 3 овог члана, не могу бити понуђене 

повјериоцима из члана 162 став 2 овог закона, осим ако су они сагласни са тим.   
 

Члан 147 
 
План финансијске реорганизације из члана 145 став 5 овог закона, подразумијева 
пословни или финансијски метод или комбинацију тих метода, који гарантују да ће 
дужник бити способан за плаћање. Дужник мора образложити методе финансијске 
реорганизације у свом плану, а посебно: 
 
1) процијенити и објаснити мјере за стицање средстава за плаћање (као што је 

продаја дјела имовине, зајмови и слично), 
2) процијенити и објаснити мјере које се односе на основни капитал (повећање 

основног капитала дужника претварањем потраживања повјериоца који се са тим 
сагласе, у дионице или удјеле) 

3) описати и процијенити мјере за рационализацију пословања (смањење радне 
снаге, смањење трошкова и слично) 

4) описати и процијенити начине на који ће дужник повећати приход (производња 
новог производа са анализом  тржишта  и  слично)  

 
Члан 148 

 
Ако дужник као један од метода у плану финансијске реорганизације, предложи 
повећање основног капитала претварањем потраживања повјериоца у дионице или 
удјеле, на повећање основног капитала примењују се одредбе Закона о 
предузећима, ако овим законом није другачије одређено. 
 

Члан 149 



 
Одлука о промени основног капитала мора садржати: 
1) номиналну висину за који се основни капитал повећава и друге податке које 

одлука о  повећању  капитала садржи, 
2) нову висину основног капитала, 
3) број дионица које се издају због повећања основног капитала и номинални износи 

на који гласе одређене дионице, 
4) искључење пречег права куповине нових дионица или удјела у корист постојећих 

дионичара или власника, 
5) листу повјерилаца и висину њихових потраживања према дужнику, која се 

претварају у основни капитал дужника, 
6) укупни номинални износ дионица које се обезбјеђују сваком повјериоцу, 
7) навод да одлука о промјени основнога капитала производи дејство под условом 

да се предложено принудно поравнање одобри. 
 

Члан 150 
 

(1) Рок за уписивање нових дионица или стицање удјела због повећања основног 
капитала дужника, мора бити одређен тако да истиче најкасније посљедњег 
радног дана прије дана одређеног за рочиште за принудно поравнање. 

 
(2) Изјава о упису нових дионица или стицање удјела (уписна потврда) мора поред 

података одређених законом, садржати изјаву повјериоца да своје потраживање 
претвара у основни капитал дужника, под условом да се  принудно поравнање 
одобри. 

 
(3) Повјерилац мора приложити суду копију уписне потврде из става 2 овог члана, 

најкасније прије гласања о принудном поравнању. 
 

Члан 151 
 

(1) На дан  правоснажности рјешења о одобреном принудном поравнању, сматра се 
да су нове дионице или удјели уплаћени и основни капитал дужника промијењен. 

(2) Управа дужника је дужна пријавити упис промјене основног капитала у судски 
регистар у року од петнаест (15) дана од дана правоснажности рјешења о 
одобрењу принудног поравнања. 

 
(3) Прјаву из става 2 овог члана, може извршити и повјерилац који је уписао дионице 

на начин из члана 150 овог закона, ако пријаву није извршила управа дужника у 
року из става 2 овог члана.  

    
(4) Уз пријаву за упис промјене основног капитала из става 2 овог члана, потребно је 

приложити: 
1) последњи биланс стања дужника, 
2) овјерен записник скупштине која је донијела одлуку о промјени основног 

капитала из члана 149 овог закона, 
3) потврду о упису нових дионица или стицању удјела, 
4) копију рјешења о одобреном принудном поравнању са потврдом 

правоснажности. 
 

Члан 152 
 



(1) Ако је план финансијске реорганизације у супротности са чланом 145 и 146 овог 
закона, судија поравнања ће позвати дужника да исправи приједлог у року не 
краћем од осам (8) дана. 

 
(2) Ако дужник не поступи на начин и у року из претходног става, судија поравнања 

ће одбити приједлог за принудно поравнање и обуставити поступак.  
    

Члан 153 
 

(1) Уколико је предвиђено смањење броја лица запослених код дужника као једна од 
мјера исплате дуга, затражиће се од дужника да предложи програм вишка радне 
снаге у складу са Законом о радним односима. Овај програм мора да садржи: 
број запосленика који су вишак, као и радна мјеста која се укидају. 

 
(2) У случајевима из става 1 овог члана, када рјешење о одобрењу принудног 

поравнања постане правоснажно, дужник има право да одлучи о престанку 
радног односа за највише онај број запосленика који је утврђен програмом и који 
обављају послове означене као вишак у програму. Радни однос тог броја 
запосленика престаје након истека отказног рока који не може бити дужи од 
тридесет (30) дана. 

 
(3) При одлучивању којим запосленицима престаје радни однос на основу става 2 

овог члана, сљедећи критеријуми ће се узети у обзир: професионална обученост 
или квалификација и потребно додатно знање и способности, радно искуство, 
успјех на раду и радни стаж. 

 
(4) Запосленици чији радни однос престаје на основу става 2 овог члана, имаће иста 

права као и запосленици чији радни однос престаје услед отварања стечајног 
поступка. 

 
Члан 154 

 
Судије  поравнања позивају све повјериоце на рочиште за принудно поравнање 
огласом који се објављује у ,,Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине,, и у ,,Службеном гласнику Босне и Херцеговине,,, најкасније  петнаест  
(15) дана прије рочишта и који се поставља на огласну таблу суда. 
 
Рочиште о принудном поравнању 
 

Члан 155 
 
(1) На рочишту за принудно поравнање дужник ће изнијети своју економску и 

финансијску ситуацију и план финансијске реорганизације. 
 

(2) Управа дужника и лице одговорно за финансијско пословање дужника, дужни су 
да дају изјаву, да све информације о економском и финансијском положају 
дужника, приложен уз приједлог за покретање поступка принудног поравнања, 
одговарају стварном стању. 

 
(3) Предсједник одбора повјерилаца и управник поравнања, након изјаве из 

претходног става, изјашњавају се о плану фнансијске реорганизације. 
 



(4) Судија  поравнања је дужан да обавијести повјериоце која потраживања сматра 
утврђеним у складу са чланом 142 овог закона и која потраживања сматра 
вјероватним, дјелимично или у потпуности. 

        
Члан 156 

 
(1) Повјериоци одлучују о понуђеном поравнању гласањем. 
 
(2) Повјериоци могу гласати писменим путем. Ако је повјерилац правно лице, уз 

изјаву о гласању, мора доставити доказ да је овлашћено лице потписало изјаву о 
гласању.   

 
(3) Право гласа припада оним повјериоцима чија су потраживања утврђена у складу 

са чланом 142 став 3 овог закона, и повјериоцима чија су потраживања оспорена 
у складу са чланом 142 став 1 или 2 овог закона, а судија поравнања их сматра 
вјероватним дјелимично или у потпуности. 

 
(4) Солидарна и заједничка потраживања, уколико су их повјериоци пријавили 

појединачно, сматрају се једним потраживањем, а повјериоци одређују између 
себе лице које пријављује потраживање као своје. 

 
(5) Ако повјерилац пријави потраживања која припадају различитим класама, глас 

повјериоца ће се рачунати у свакој класи одвојено. 
 
(6) Повјериоци који не пријаве своја потраживања у року одређеном у члану 141 

овог закона, не могу гласати. 
 

Члан 157 
 

(1) Право гласа не припада повјериоцима чија се потраживања у случају стечаја 
намирују из диобне масе прије осталих потраживања (члан 98 став 2), излучним и 
разлучним повјериоцима за дио потраживања до висине вриједности ствари које 
су предмет излучног и разлучног права, изузев оних који су стекли право на 
издвојено намирење извршењем у року од  шесдесет  (60) дана која су 
претходила доношењу рјешења о отварању поступка принудног  поравнања. 

 
(2) Без обзира на одредбе из претходног става, они разлучни повјериоци који се у 

писменој изјави одрекну од разлучних права, имају право да гласају. Ако је 
разлучно право настало укњижбом хипотеке на непокретној имовини у земљишну 
књигу, писмена изјава о одрицању од разлучног права, мора бити подобна за 
упис у земљишну књигу, повјериоци морају изјаву о одрицању приложити суду 
прије почетка гласања. 

 
Члан 158 

 
(1) Принудно поравнање сматра се прихваћеним, ако повјериоци чија потраживања 

износе више од 60% свих потраживања повјерилаца са правом гласа, гласају за 
усвајање принудног поравнања. 

 
(2) Приликом гласања, узима се у обзир главница потраживања заједно са затезном 

или уговореном каматом обрачунатом до дана отварања поступка принудног 
поравнања. 



 
Члан 159 

 
Ако се на рочишту за принудно поравнање не постигне већина потребна за усвајање 
принудног поравнања, судија поравнања ће одбити приједлог за принудно 
поправнање и по службеној дужности започети стечајни поступак. 
 
 
 
 
 
Одобрење принудног поравнања 
 

Члан  160 
 
(1) Судија поравнања рјешењем одобрава закључено принудно поравнање, под 

сљедећим условом: 
1) ако је принудно поравнање усвојено (члан 158 овог закона)  
2) ако је у случају из члана 130 став 4 овог закона одбио приједлог за обуставу 

поступка из члана 129 овог закона. 
 
(2) Ако нису испуњени услови из претходног става, судија поравнања ће одбити 

приједлог за принудно поравнање и обуставити поступак. 
 

Члан 161 
 
(1) Класификација потраживања и начин исплате сваке класе потраживања, чини 

саставни дио рјешења о одобреном принудном поравнању. 
 
(2) Рјешење о одобреном принудном поравнању садржи нарочито: 

1) изричит навод да класификација потраживања и начин исплате сваке класе 
потраживања, чини саставни дио рјешења о одобреном принудном 
поравнању, 

2) садржај исправа о одрицању од разлучног права из члана 156 став 2 овог 
закона, 

3) списак повјерилаца чија су потраживања призната и износи утврђених и 
умањених  потраживања која се исплаћују, као и рок за исплату, 

4) називи и имена лица која су дала јемство, уз назначење њихове солидарне 
одговорности свим повјериоцима друштва. 
  

(3) Закључено принудно поравнање има правно дејство и према повјериоцима који 
нису учествовали у поступку, као и према повјериоцима који су учествовали у 
поступку а чија су потраживања оспорена и накнадно потврђена. 

 
(4) Правоснажно рјешење о одобрењу принудног поравнања поставља се на 

огласној табли суда и објављује се у ,,Службеном гласнику Брчко Дистрикта 
Босне и Херцеговине,, и у ,,Службеном гласнику Босне и Херцеговине,,. 

 
Члан 162 

 
(1) Одобрено принудно поравнање нема правно дејство на потраживања 

повјерилаца према јамцима, солидарним дужницима и регресним дужницима. 



 
(2) Одобрено принудно поравнање нема правно дејство на потраживања 

повјерилаца из става 2 члана 98 овог закона, на потраживања разлучних 
повјерилаца, осим за потраживања за која је право одвојеног намирења стечено 
за посљедњих шесдесет (60) дана прије доношења рјешења о отварању поступка 
принудног намирења, као и на потраживања излучних повјерилаца. 

 
Члан 163 

 
(1) Рјешење о одобрењу принудног поравнања има снагу извршне исправе за све 

повјериоце чија су потраживања утврђена. 
 
(2) Ако дужник не испуни своју обавезу из закљученог принудног поравнања, 

повјерилац има право да у извршном поступку наплати умањено потраживање не 
само од дужника него и непосредно од јемца који је јемчио за дужника (члан 161 
став 2 тачка 4 овог закона). 

 
Члан 164 

 
(1) Ако је потраживање повјериоца засновано на извршној исправи, утврђено 

потраживање чини главница и обрачуната камата до дана рочишта за принудно 
поравнање, као и трошкови парничног и извршног поступка. 
 

(2) Ако је принудним поравнањем одређена исплата потраживања у умањеном 
износу,  проценат за исплату ће се одредити у односу на цјелокупан износ 
утврђеног потраживања из претходног става. 
 

(3) На потраживања одређена за исплату у принудном поравнању теча законска 
камата од дана одобрења принудног поравнања до рока одређеног за исплату 
тих потраживања. 

  
Члан 165 

 
(1) На основу одобреног принудног поравнања дужник се ослобађа обавеза да 

повјериоцу исплати износ који је већи од постотка прихваћеног у принудном 
поравнању, а рокови плаћања се одлажу, у складу са закљученим принудним 
поравнањем. У том обиму дужник се ослобађа обавеза према лицима којима 
припада право на регрес (јемци). 

 
(2) Ако дужник послије закљученог принудног поравнања исплати повјериоцима 

износ који прелази постотак прихваћен у принудном поравнању, нема право на 
повраћај тог износа. 

 
Члан 166 

 
(1) Извршне исправе које се односе на потраживања утврђена у рјешењу о 

одобрењу принудног поравнања губе правну снагу у односу на дужника. 
 
(2) Извршне исправе које се односе на потраживања из члана 161 став 3 овог закона 

могу се извршити према дужнику принудног поравнања само под условима из 
закљученог принудног поравнања. 

 



(3) У поступку који се послије закљученог принудног поравнања води против дужника 
ради наплате потраживања из  члана 161 став 3, суд ће, као и други надлежни 
орган, по службеној дужности, ако утврди да постоји обавеза дужника, рјешењем 
утврдити његову обавезу и обавезати га на плаћање у складу с условима из 
закљученог принудног поравнања. 

 
Члан 167 

 
Против рјешења о одобрењу принудног поравнања, односно одбијању приједлога за 
закључење принудног поравнања жалбу може поднијети дужник, повјериоци и друга 
лица која у томе имају правни интерес. 
 
Извршење принудног поравнања 
 

Члан 168 
 
(1) Ако дужник не изврши у потпуности обавезе из принудног поравнања, повјериоци 

који су намирени у складу са принудним поравнањем нису дужни да врате оно 
што су примили. 

 
(2) Потраживања повјерилаца из става 1 овог члана, ће се сматрати измиреним у 

потпуности, ако су измирени износи утврђени у принудном поравнању. 
 
(3) Повјериоци који су дјелимично намирени у складу с условима закљученог 

принудног поравнања, пријављују у стечајном поступку укупан износ 
потраживања умањен за проценат  који се сматра да је намирен у складу са 
принудним поравнањем. 

 
(4) Повјериоци који нису ни дјелимично намирени у складу с условима закљученог 

принудног поравнања, пријављују у стечајном поступку потраживања у пуном 
износу на који би имали право да није закључено принудно поравнање. 

 
Стављање ван снаге принудног поравнања  
 

Члан 169  
 
(1) Сваки повјерилац који је учествовао у принудном поравнању може у року од шест 

(6) мјесеци по истеку рока за извршење принудног поравнања, поднијети захтјев 
судији  поравнања да стави ван снаге закључено принудно поравнање. 

 
(2) Захтјев из става 1 овог члана може се поднијети ако дужник може из својих 

средстава измирити потраживања повјерилаца у висини већој од износа 
утврђеног у принудном поравнању,  под условом да се тиме не умањи способност 
дужника да редовно испуњава своје обавезе према повјериоцима. 

 
(3) У рјешењу о стављању ван снаге закљученог принудног поравнања, судија 

поравнања  ће одредити рок, који не може бити дужи од једне (1) године, у коме је 
дужник дужан да исплати повјериоцима неисплаћени дио потраживања. 

 
(4) Жалба против рјешења из става 3 овог члана задржава извршење рјешења. 
 



Члан 170 
 
(1) Сваки повјерилац чије је потраживање смањено због закљученог принудног 

поравнања може у року од двије (2) године од дана правоснажности рјешења 
којим је одобрено принудно поравнање, тужбом тражити да се принудно 
поравнање стави ван снаге ако је закључено на преваран начин. 

 
(2) Одлука о стављању ван снаге закљученог принудног поравнања нема правног 

дејства на обавезе по преузетом јамству. 
 
 
 

Упис у судски регистар 
 

Члан 171 
 
(1) Приједлог за покретање поступка принудног поравнања, рјешење о отварању 

поступка принудног поравнања, рјешење о обустави поступка принудног 
поравнања, рјешење о одбијању приједлога за принудно поравнање и рјешење о 
одобрењу принудног поравнања уписују се по службеној дужности у регистар. 

 
(2) Уписом у регистар, суд истовремено уписује брисање претходног уписа.  
 
Трошкови принудног поравнања 
 

Члан 172 
 
(1) Сваки учесник у принудном поравнању сноси своје трошкове. 
 
(2) Трошкове из члана 116 став 3 и члана 117 став 2 овог закона сноси дужник. 
 
(3) Независно од исхода поступка, учесник је дужан и другим учесницима 

надокнадити трошкове које им је проузроковао својом кривицом. 
Примјена прописа о стечају 
 

Члан 173 
 
(1) Одредбе о стечајном поступку из овог закона сходно се примјењују и на поступак 

принудног поравнања, ако овим законом није другачије одређено. 
 
(2) Одредбе у стечајном поступку које се односе на право побијања правних радњи 

стечајног дужника, не примењују се у поступку принудног поравнања. 
 
VI - ЛИКВИДАЦИЈА 
 

Члан 174 
 
(1) Законом се одређује ко предлаже покретање поступка ликвидације. 
 
(2) Ако законом није одређено ко предлаже покретање поступка ликвидације правног 

лица, приједлог подноси лице или орган који је донио одлуку о престанку правног 
лица. 



 
(3) Ако правно лице престаје да постоји на основу судске одлуке, лице које извршава 

судску одлуку подноси приједлог за покретање поступка ликвидације, ако законом 
није другачије одређено. 

 
Члан 175 

 
Суд по службеној дужности покреће поступак ликвидације ако је правоснажном 
судском одлуком утврђена ништавост уписа у судски регистар. 
 

 
Члан 176 

 
Органи у поступку ликвидације су ликвидациони судија и ликвидациони управник. 
 

Члан 177 
 
(1) Поступак ликвидације се не спроводи ако су испуњени услови за спровођење 

стечајног поступка. 
 
(2) Ако се током поступка у било које вријеме, све до закључења ликвидационог 

биланса, утврди да су испуњени услови за покретање стечајног поступка, 
ликвидациони управник је дужан без одлагања поднијети приједлог за покретање 
стечајног поступка. 

 
(3) Стечајни поступак спроводи ликвидациони судија и ликвидациони управник, на 

начин на који поступак спроводи стечајни судија и стечајни управник, ако овим 
законом није другачије одређено. 

 
(4) Радње спроведене у поступку ликвидације ваљане су и у стечајном поступку. 
 

Члан 178 
 
Ако се поступак ликвидације спроводи по службеној дужности, суд ће рјешењем 
наложити правном лицу да уплати одговарајући новчани износ за покривање 
трошкова који ће настати покретањем поступка ликвидације.  
 

Члан 179 
 
(1) Одредбе овог закона које се односе на стечајни поступак сходно се примјењују и 

на поступак ликвидације, ако овим законом није другачије одређено. 
 
(2) У поступку ликвидације се не примјењују одредбе о принудном поравнању прије и 

за вријеме стечајног поступка, о одбору повјерилаца, о разлучним повјериоцима, 
о побијању правних радњи, о рочишту за главну диобу и приговорима на одлуку о 
одобравању нацрта главне диобе, о продаји дужника као правног лица и о 
одбацивању пријава потраживања које су у суд приспјеле након истека рока за 
пријављивање. 

 
Члан 180 

 



(1) Потраживања повјерилаца која нису пријављена до датума до којег је било 
могуће узети их у разматрање у нацрту главне диобе ликвидационе масе, биће 
измирена по окончању поступка ликвидације, од стране лица у чију је корист 
уплаћен остатак имовине ликвидационе масе послије главне диобе, и то само до 
висине вриједности преузете имовине.  

 
(2) Тужбу ради остваривања права из става 1 овог члана повјериоци могу поднијети 

у року од (1) једне године од дана објављивања огласа о закључењу поступка 
ликвидације у ,,Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине,, или у 
,,Службеном гласнику Босне и Херцеговине,,. 

 
VII - СУКОБ ЗАКОНА И НАДЛЕЖНОСТИ 
 

Члан 181 
 
(1) Суд је искључиво надлежан за спровођење поступка стечаја, принудног 

поравнања и  ликвидације против дужника који има сједиште на територији 
Дистрикта. 

 
(2) Рјешења суда донесена у поступцима из става 1 овог члана се односе на 

цјелокупну имовину дужника која се налази у Босни и Херцеговини и 
иностранству. 

 
Члан 182 

 
(1) Правни прописи државе у којој је покренут стечајни поступак, примјењују се и за 

уновчавање имовине стечајног дужника. 
 
(2) Правни прописи држава на којима су заснована потраживања повјерилаца, 

примјењују се  и на диобу имовине стечајног дужника. 
 

Члан 183 
 
(1) Одлуке страних судова донесене у поступку стечаја, принудног поравнања или 

ликвидације против дужника који има пријављено сједиште или пребивалиште на 
подручју страног суда, признају се у Дистрикту под условима предвиђеним за 
признање страних судских одлука у складу са законом. 

 
(2) Рјешење о признању одлуке страног суда из става 1 овог члана се објављује у 

,,Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине,, и ,,Службеном 
гласнику Босне и Херцеговине,, на начин предвиђен у овом закону за 
објављивање рјешења о покретању стечајног или поступка принудног поравнања. 

 
Члан 184 

 
(1) У случају признавања одлуке страног суда, одредбе овог закона ће се сходно 

примјењивати и на правни положај страног дужника, као и страног стечајног 
управника. 

 
(2) У поступку за признање одлуке страног суда, неће се одређивати нови стечајни 

управник и одбор повјерилаца у Дистрикту. 
 



(3) Рокови предвиђени законима и другим прописима Дистрикта почињу тећи по 
објављивању одлуке о признању. 

Члан 185 
 
Страна судска одлука призната у смислу члана 183 овог закона, у погледу имовине 
дужника која се налази у Дистрикту, производи правно дејство које предвиђају 
правни прописи Дистрикта за одлуке одговарајућег садржаја. 
 
 
 
VIII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 186 
 
Новчаном казном од 200 до 2.000 КМ казниће се за прекршај стечајни управник ако 
не доведе у ред евиденцију књиговодствених података до дана отварања стечајног 
поступка, ако не одреди комисију за попис имовине, ако не састави почетни стечајни 
биланс, ако не обезбиједи остваривање потраживања дужника, ако не предузима 
мјере да уновчи имовину дужника, или ако не направи нацрт главне диобе или 
приједлог завршног стечајног рачуна (члан 18  став 1). 

 
Члан 187 

 
Новчаном казном од 200 до 2.000 КМ казниће се за прекршај ликвидациони управник 
ако не поднесе приједлог суду за покретање стечајног поступка кад су за то 
испуњени услови (члан 177 став 2). 
 

Члан 188 
 
Новчаном казном од 300 до 5.000 КМ казниће се за прекршај дужник против којег је 
поднијет приједлог за отварање стечајног поступка, ако стечајном судији не стави на 
располагање потребну документацију, податке и обавјештења (члан 34 став 1). 
 

Члан 189 
 
Новчаном казном од 200 до 2.000 КМ казниће се за прекршај власник дужника, 
директор или други радник с посебним овлашћењем дужника који не пружи 
стечајном судији потребну документацију и  податке који су му познати без обзира на 
то да ли му је престала функција, односно радни однос код дужника (став  члана 34 
став 2). 
 
IX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 190 
 
(1) Поступак стечаја, принудног поравнања или ликвидације отпочет прије дана 

ступања на снагу овог закона, ако је донесена одлука о отварању поступка 
стечаја, принудног поравнања или ликвидације, завршиће се у складу са 
прописима који су важили до дана ступања на снагу овог закона. 

 
(2) Изузетно од одредбе става 1 овог члана, продаја дужника може се извршити и у 

поступку који је у току. 



 
Члан 191 

 
Правосудна комисија ће донијети Правилник о критеријумима за одређивање 
награде и исплати аванса стечајном, ливидационом и управнику поравнања у року 
од три (3) мјесеца од дана ступања на снагу овог закона. 
 

 
 
 

 Члан 192 
 
Даном ступања на снагу овог закона престаје примјена прописа о стечају, принудном 
поравнању и ликвидацији који су се примјењивали у Дистрикту до дана ступања на 
снагу овог закона. 
 

Члан 193 
 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику 
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине,,. 
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