
 

 На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – 

пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине” 

број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 51. редовној 

сједници одржаној 19. јуна 2019. године, усваја 

 

ЗАКОН О ЛИКВИДАЦИОНОМ ПОСТУПКУ 

 

 

 

ДИО ПРВИ – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1 
(Предмет закона) 

 
Овим законом се уређује ликвидациони поступак, који се спроводи над 

правним лицима, пред Основним судом Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.  
 
 

Члан 2 
(Сврха и предмет ликвидационог поступка) 

 
(1) Ликвидациони поступак служи потпуном намирењу свих 

повјерилаца правног лица уновчењем његове имовине. 
 

       (2) Након спроведеног ликвидационог поступка и намирења 
повјерилаца, преостала имовина правног лица дијели се члановима сразмјерно 
њиховим власничким удјелима. 

 

Члан 3 
(Надлежни суд) 

 
Ликвидациони поступак спроводи Основни суд Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине (у даљем тексту: Суд).  
 
 

Члан 4 
(Примјена Закона о стечају)  

 
(1)  Одредбе Закона о стечају сходно се примјењују и на ликвидациони 

поступак, ако овим законом није другачије одређено. 
 
(2)  У ликвидационом поступку неће се примјењивати одредбе Закона о 

стечају којима се уређује: 
а)  реструктурисање и реорганизација дужника;  
b)  скупштина и одбор повјерилаца;  
c)  побијање правних радњи; 
d)  рочиште за главну диобу. 
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Члан 5 
(Врсте ликвидационог поступка)  

 
Врсте ликвидационог поступка су: 

a) принудни ликвидациони поступак; 
b) добровољни ликвидациони поступак; 
c) ликвидациони поступак по службеној дужности; 
d) ликвидациони поступци утврђени другим законима. 

 
 

Члан 6 

(Принудни ликвидациони поступак)  
 

(1)  Принудни ликвидациони поступак покреће се ако је правном лицу 
изречена мјера забране обављања дјелатности правоснажним рјешењем 
надлежног органа или рјешењем Суда због неиспуњавања услова за обављање 
дјелатности, а у року одређеном у изреченој мјери не испуни те услове, односно 
не промијени дјелатност или је изречена мјера трајне забране обављања 
дјелатности. 
 

(2)  Предлог за принудни ликвидациони поступак покреће надлежни 
орган који је донио рјешење којим је изречена мјера забране обављања 
дјелатности.  
 

(3)  Уколико суд донесе мјеру забране дјелатности правном лицу, 
предлог за принудни ликвидациони поступак подноси надлежни орган који је 
покренуо поступак са изрицањем мјере забране обављања дјелатности.  
 
 

Члан 7 
(Добровољни ликвидациони поступак)  

 
(1)  Добровољни ликвидациони поступак спроводи сед на основу одлуке 

о престанку правног лица, коју доноси овлашћени орган правног лица одређен 
посебним законом, односно оснивачким актом или статутом правног лица. 

 
(2)    Добровољни ликвидациони поступак може се спровести у 

редовном ликвидационом поступку или скраћеном ликвидационом поступку, 
који је прописан овим законом.  

 
(3)   Предлог за покретање добровољног ликвидационог поступка 

подноси члан правног лица или лице овлашћено за заступање правног лица, у 
складу са одлуком из става 1 овог члана. 
 

 

 

 

 

Члан 8 
(Ликвидациони поступак  по службеној дужности) 

 
Ликвидациони поступак по службеној дужности покреће се доставом 

ликвидационом суду правоснажног рјешења регистарског суда којим је утврђен 
престанак након истека рока на које је друштво основано или друштво није 
извршило усклађивање са Законом о предузећима Брчко дистрикта Босне и 



Херцеговине или ако је правоснажном одлуком Суда утврђена ништавост уписа 
оснивања у судски регистар правног лица. 
 
 

Члан 9 
(Ликвидациони поступци утврђени другим законима) 

 
Ако је другим законима прописано покретање ликвидационог поступка, 

предлог за покретање ликвидационог поступка подносе лица одређена тим 
законом. 

 
 
 
ДИО ДРУГИ – ОРГАНИ ЛИКВИДАЦИОНОГ ПОСТУПКА  

 
 

Члан 10 
(Органи ликвидационог поступка) 

 
Органи ликвидационог поступка су: ликвидациони судија и ликвидациони 
управник. 
 

Члан 11 
(Ликвидациони судија) 

 
Дужности ликвидационог судије су да:  

 
а)   води ликвидациони поступак и управља ликвидационим поступком 

од дана подношења предлога за отварање ликвидационог поступка до 
закључења ликвидационог поступка;  

b) при поступку из тачке а) овог члана врши права и обавезе, у складу 
са одредбама овог закона; 

c) врши правни надзор над радом ликвидационог управника у складу 
са овим законом;  

  d)   разрјешава дужности ликвидационог управника у складу с чланом 15 
овог закона.  
 

Члан 12 
(Ликвидациони управник) 

 
(1)   За ликвидационог управника Суд може на предлог подносиоца 

предлога за отварање ликвидационог поступка (у даљем тексту: предлагач), 
именовати чланове управе правног лица, који су уписани у регистар, као лица 
овлашћена за заступање.  

 

(2)   Ако предлагач није предложио лице за ликвидационог управника, 
Суд именује ликвидационог управника са листе стечајних управника.  
 
 

Члан 13 
(Именовање ликвидационог управника) 

 
1) Ликвидациони управник стиче својство лица овлашћеног за 

заступање правног лица даном објаве рјешења о отварању ликвидационог 
поступка и именовању ликвидационог управника.  

 



(2) Рјешење из става 1 овог члана објављује се на огласној табли 
Суда и интернет-страници Суда, док се оглас о доношењу рјешења о отварању 
ликвидационог поступка и именовању ликвидационог управника објављује у 
Службеном гласнику БиХ и Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.  

 
(3)   Након отварања ликвидационог поступка, у регистру се уз фирму 

или назив правног лица уписује и додаје ознака „у ликвидацији“, а у рубрици 
„Лица овлашћена за заступање субјекта уписа“, уписује се ликвидациони 
управник.  

 
Члан 14 

(Обавезе ликвидационог управника) 
 

(1)  Ликвидациони управник је дужан да одмах након ступања на 

дужност, а најкасније у року од тридесет (30) дана од дана именовања, суду 
достави: 

а) попис имовине;  
b) попис повјерилаца; 
c) почетни биланс; 
d) увјерење Пореске управе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у 

даљем тексту: Пореска управа) о измиреним пореским обавезама, не старије од 
петнаест (15) дана од дана подношења предлога за покретање ликвидационог 
поступка, ако исто није доставио предлагач;  

е) увјерење Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту: Управа за индиректно опорезивање) о измиреним обавезама по 
индиректним порезима, не старије од петнаест (15) дана од дана подношења 
предлога за покретање ликвидационог поступка, ако исто није доставио 
предлагач; 

f)     потврду Централне банке Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Централна банка) о стању пословног рачуна, не старију од осам дана од дана 
подношења предлога за покретање ликвидационог поступка, ако исту није 
доставио предлагач. 

 
(2)  Ликвидациони управник је дужан приликом доставе суду пописа 

имовине, почетног биланса и пописа повјерилаца, да писаном изјавом гарантује 
тачност и потпуност података. 

 
(3)    Ликвидациони управник је дужан да уђе у посјед имовине 

ликвидационог дужника, исту уновчи, те након окончане диобе, достави Суду 
извјештај о извршеној диоби и приложи докуменатцију о спроведеној диоби и 
намирењу повјерилаца. 
 

Члан 15 
(Разрјешење ликвидационог управника) 

 
Суд може разријешити именованог ликвидационог управника уколико: 
 

a) не испуњава обавезе из члана 14 овог закона; 
b) не доставља извјештаје; 
c) не уновчава имовину; 
d) неосновано одуговлачи спровођење појединих радњи; 
e) даје нетачне податке; 
f) и у другим случајевима по оцјени Суда. 

 
 

Члан 16 



(Накнада трошкова и награда за рад ликвидационог управника) 
 

(1) Ликвидациони управник, изузев члана управе друштва, има право 
на примјерену накнаду трошкова и награду за рад. 

 
(2)  Накнаду трошкова и награду за рад одређује Суд у складу с  

Правилником о наградама и накнадама за ликвидационе управнике, који доноси 
Правосудна комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Правосудна комисија). 

 
Члан 17 

(Полагање рачуна о радњама ликвидационог управника) 
 

Ликвидациони управник је дужан на тражење Суда, али најкасније са 
окончањем поступка диобе, да положи рачун о својим радњама и Суду преда 
писмене потврде на провјеру.  
 
 

Члан 18 
(Одговорност ликвидационог управника према члановима) 

 
Ликвидациони управник одговара за штету коју причини у вршењу своје 

дужности члановима правног лица, по општим правилима о одговорности за 
штету и у роковима застаре прописаним Законом о облигационом односима.  
 
 

Члан 19 
(Одговорност ликвидационог управника према повјериоцима) 

 
(1)      Након што је правно лице брисано из регистра, не могу се 

побијати радње ликвидационог управника, али повјериоци могу од њега 
тражити да им надокнади штету коју им је својим радњама проузроковао у 
ликвидационом поступку. 

 
(2)  Ликвидациони управник одговара за штету проузроковану у току 

ликвидационог поступка намјерно или из крајње непажње до висине 
петoроструког износа награде коју је примио за свој рад.  

 
(3)       Ако то не би било довољно за намирење штете која је настала 

повјериоцу усљед радње ликвидационог управника, за њу солидарно 
одговарају сви чланови правног лица до висине имовине која им је исплаћена 
или преостала након закључења ликвидационог поступка, осим у скраћеном 
добровољном ликвидационом поступку.  

 
      (4)    Не сматра се штетом ако повјерилац благовремено не пријави 

своје потраживање за које ликвидациони управник није знао, нити је могао 
знати.  

 
(5)   Потраживање повјериоца према ликвидационом управнику 

застаријева у роковима прописаним Законом о облигационим односима. 
 
 
 
ДИО ТРЕЋИ – ОПШТЕ ПРОЦЕСНЕ ОДРЕДБЕ 

 
 



Члан 20 
(Покретање ликвидационог поступка) 

 
(1)  Ликвидациони поступак спроводи Основни суд уколико се на 

подручју Брчко дистрикта БиХ налази сједиште правног лица.  
 
(2)  Предлог за отварање ликвидационог поступка могу поднијети лица 

овлашћена овим законом, сходно врсти ликвидационог поступка.  
 
(3)  Ликвидациони поступак је хитан, као и сви поступци у којима је 

ликвидациони дужник над којим је отворен ликвидациони поступак странка у 
поступку.  

 
(4)    У ликвидационом поступку не може се поднијети предлог за 

повраћај у пређашње стање, предлог за понављање поступка, нити изјавити 
ревизија.  

 
Члан 21 

(Одлуке Суда) 
 

(1) Одлуке у ликвидационом поступку доносе се у облику рјешења или 
закључка.  

 
(2) Закључком се издаје налог за извршење појединих радњи. 

 
 
 

Члан 22 
(Право на жалбу) 

 
(1) Против рјешења може се изјавити жалба у року од осам дана, осим 

ако овим законом није другачије одређено. 
 

(2) Почетак рока за изјављивање жалбе за лица која имају правни 
интерес тече након истека пет радних дана од дана објављивања огласа о 
доношењу одлуке Суда у Службеном гласнику БиХ и Службеном гласнику 
Брчко дистрикта БиХ. 

 
(3) Ако је овим законом прописано да се рјешење мора доставити 

одређеним лицима, рок за изјављивање жалбе тече од дана достављања 
рјешења.  
 

(4) Против закључка се не може изјавити жалба, нити приговор.  
 

 

 

ДИО ЧЕТВРТИ – ТОК ЛИКВИДАЦИОНОГ ПОСТУПКА 

ДОБРОВОЉНИ ЛИКВИДАЦИОНИ ПОСТУПАК 

 
 

Члан 23 
(Покретање поступка) 

 

(1) Ликвидациони поступак се покреће подношењем предлога Суду.  
 



(2) Предлог за покретање ликвидационог поступка подноси се на 
обрасцу који ће прописати Правосудна комисија. 
 
 

Члан 24 
(Достава документације уз предлог) 

 
(1)    Уз предлог за покретање ликвидационог поступка Суду предлагач 

доставља: 
а)   одлуку о престанку правног лица или  
b) правоснажно рјешење надлежног органа којим је изречена забрана 

обављања дјелатности или  
c) правоснажно рјешење надлежног регистарског суда којим је утврђен 

престанак или  
d) правоснажну одлуку надлежног органа којом је утврђен престанак. 

 
(2)      Уз предлог за покретање ликвидационог поступка доставља се и: 
а)  актуелни извод из судског регистра; 
b)  увјерење Пореске управе о измиреним пореским обавезама, не 

старије од петнаест (15) дана од дана подношења предлога за покретање 
ликвидационог поступка; 

c) увјерење Управе за индиректно опорезивање о измиреним 
индиректним пореским обавезама, не старије од петнаест (15) дана од дана 
подношења предлога за покретање ликвидационог поступка; 

d)  потврду Централне банке о стању пословног рачуна, не старију од 
осам дана од дана подношења предлога за покретање ликвидационог поступка; 

е)  финасијске извјештаје о пословању. 
 
 

Члан 25 
(Допуна документације) 

 
(1) Ако предлагач не достави предлог у складу с члановима 23 и 24 

овог закона, Суд ће рјешењем позвати предлагача да у року од петнаест (15) 
дана од дана пријема рјешења уреди и допуни предлог.  

 
(2)   Ако предлагач не поступи у складу са ставом 1 овог члана Суд ће 

рјешењем предлог одбацити.  
 
(3)   Суд може измијенити своје рјешење ако су уз жалбу приложени 

документи и исправе којима се испуњавају услови из чланова 23 и 24 овог 

закона. 

 
Члан 26 

 (Предујам трошкова поступка) 
 

(1) Предлагач је обавезан да уплати предујам у износу који одреди 
Суд за покриће трошкова ликвидационог поступка. 

 
(2) Ако предлагач не уплати предујам у року од петнаест (15) дана од 

дана пријема позива да уплати предујам, ликвидациони судија ће рјешењем 

одбацити предлог за покретање ликвидационог поступка. 

 



Члан 27 
(Рјешење о отварању ликвидационог поступка) 

 
(1) Након што размотри предлог за покретање ликвидационог поступка 

и утврди основаност истог, Суд доноси рјешење о отварању ликвидационог 
поступка и именује ликвидационог управника. 

 
(2)    Рјешење о отварању ликвидационог поступка садржи:  

           а) фирму, сједиште и МБС правног лица, те порески ИД број и ознака „у 
ликвидацији“; 
           b) име и адресу ликвидационог управника; 
           c) позив повјериоцима да у року од тридесет (30) дана од дана 
објављивања рјешења у  Службеном гласнику БиХ и Службеном гласнику Брчко 
дистрикта БиХ пријаве Суду своја потраживања уз поуку да уколико у 
остављеном року нико од повјерилаца не пријави потраживање Суд ће 
ликвидациони поступак закључити; 
           d) налог ликвидационом управнику да поступи у складу с чланом 14 овог 
закона; 
           е) налог судском регистру пословних субјеката да изврши упис 
забиљежбе рјешења  о отварању ликвидационог поступка с назнаком „у 
ликвидацији“, те брисање осталих лица уписаних у судском регистру која су 
овлашћена за заступање и упис ликвидационог управника;  
           f) мјесто, дан и вријеме рочишта за испитивање потраживања; 
           g) трошкове поступка. 
 

(3)  Диспозитив рјешења из овог члана објављује се у Службеном 
гласнику БиХ и Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ. 

 

(4)  Ово рјешење ће ликвидациони судија по службеној дужности 

доставити судском регистру. 

 
Члан 28 

(Правне посљедице отварања ликвидационог поступка) 
 

(1) Даном доношења рјешења о отварању ликвидационог поступка 
прекидају се сви поступци у којима је ликвидациони дужник странка у поступку. 

 
(2) Овлашћења лицима овлашћеним за заступање престају даном 

доношења рјешења о отварању ликвидационог поступка. 

 

Члан 29 
(Обустава поступка) 

 
(1)   Уколико ликвидациони управник не поступи у року и у складу с 

чланом 14 овог закона, Суд ће га закључком позвати да у додатном року од 
петнаест (15) дана поступи у складу с чланом 14 овог закона. 
 

(2)  Закључак из става 1 овог члана Суд ће доставити на адресу 
сједишта правног лица. 
 

(3)   Уколико ликвидациони управник не поступи ни у накнадном року, 
суд ће донијети рјешење о обустави ликвидационог поступка. У случају 
обуставе ликвидационог поступка правне посљедице отварања ликвидационог 
поступка остају на снази.  



 
 

Члан 30 
(Испитивање пријава потраживања) 

 
(1) На рочишту за испитивање пријава потраживања (испитном 

рочишту) ликвидациони управник ће се изјаснити да ли признаје потраживање 
или га оспорава. 
 

(2) Уколико је пријава потраживања оспорена од стране 
ликвидационог управника, Суд ће повјериоца упутити да може покренути 
парницу ради утврђења основаности потраживања. Парницу је дужан да 
покрене у року од тридесет (30) дана од дана одржавања рочишта за 
испитивање потраживања.  
 

 
Члан 31 

(Закључивање ликвидационог поступка) 
 

Ако се нико од повјерилаца не пријави у остављеном року, на предлог 
ликвидационог управника и након што ликвидациони управник да изјаву којом 
јамчи да ликвидациони дужник нема обавеза, Суд ће закључити ликвидациони 
поступак.  

 
Члан 32  

(Преузимање имовине) 
 

(1) Ликвидациони управник је дужан без одлагања да уће у посјед 
имовине правног лица и овлашћен је и обавезан на уновчење имовине. Права 
трећих лица на предметима и правима имовине морају се узети у обзир.  

 
(2)   Прије уновчења имовине ликвидациони управник је дужан да 

изврши процјену некретнина и покретних ствари значајније вриједности, путем 
овлашћеног судског вјештака. 

 
Члан 33 

(Уновчење непокретности без терета) 
 

(1) Продаја непокретности које нису оптерећене теретима (слободна 
имовина) врши ликвидациони управник јавним надметањем, јавним 
прикупљањем понуда и непосредном погодбом. 

 
(2) Ликвидациони управник са купцем закључује уговор о продаји 

некретнине нотарски обрађен, те истог уводи у посјед некретнине. 
 

(3) Уколико се непокретност не прода на начин прописан у ставу 1 овог 
члана продаја ће се извршити у складу са чланом 34 овог закона. 

 

Члан 34 
(Уновчавање непокретности са теретима) 

 
(1) Ако је непокретност оптерећена разлучним правом, уновчава се 

јавним надметањем, јавним прикупљањем понуда и непосредном погодбом. 
 
(2) У огласу о продаји непокретности ликвидациони управник 

објављује вриједност непокретности, начин продаје и услове продаје. 



 
(3) На првој јавној продаји непокретност се не може продати испод 1/2 

процијењене вриједности, а на другој јавној продаји испод 1/3 процијењене 
вриједности. 

 
(4) Ако се не успије уновчити непокретност са теретом на двије јавне 

продаје, поступак продаје се не обуставља. 
 

(5)   Ако се непокретност није могла уновчити по цијени одређеној у 
ставу 3 овог члана, на свакој наредној јавној продаји најнижа цијена по којој се 
непокретност може уновчити смањује се за 10% од претходне вриједности.  
 
            (6) За продају непокретности са теретом јавним надметањем или јавним 
прикупљањем понуда или непосредном погодбом, потребна је сагласност 
разлучног повјериоца. 

 
(7) Уколико је непокретност оптерећена теретима Суд ће на предлог 

ликвидационог управника након продаје рјешењем наложити брисање терета. 
 
 

Члан 35 
(Закључење уговора и брисање терета) 

 
(1) Непокретности уновчава ликвидациони управник, који са купцем 

који излицитира, односно понуди и уплати највишу цијену, закључује код нотара 
уговор о купопродаји и на купца преноси права на непокретностима, те истог 
уводи у посјед непокретности. 

 
(2) Ако је непокретност оптерећена теретима, суд ће на предлог 

ликвидационог управника рјешењем наложити брисање терета. 
 
(3) Одредбе чланова од 33 до 35, ставови 1 и став 2 овог закона, 

сходно се примјењују на продају бродова, авиона, те права уписаних у јавним 
евиденцијама. 

 

                                                              Члан 36 
                            (Обезбјеђење продаје (депозит)) 
 

(1) Обезбјеђење (депозит) продаје одређује ликвидациони управник и 
исто не може износити више од 10% процијењене вриједности предмета 
продаје, с тим да тај износ не може бити већи од 50.000 КМ. 

 
(2) Обезбјеђење (депозит) не враћа се купцу који је излицитирао и 

прихватио купопродајну цијену, а није је уплатио у одређеном року. 
 

Члан 37 
(Продаја покретних ствари) 

 
 Ликвидациони управник ће уновчити покретне ствари без терета јавним 
надметањем, јавним прикупљањем понуда и непосредном погодбом, ако 
покретну ствар има у свом посједу. 
 
 
                                                             Члан 38 

                               (Уновчавање покретних ствари и 



                         права на којима постоји разлучно право) 
 

(1) Ликвидациони управник може уновчити покретне ствари на којима 
постоји разлучно право јавним надметањем, јавним прикупљањем понуда и 
непосредном погодбом, ако покретну ствар има у свом посједу и ако за тај 
начин уновчења добије сагласност  разлучног повјериоца. 

 
(2) Ликвидациони управник може наплатити или на други начин 

уновчити потраживање које је ликвидациони дужник уступио или заложио ради 
обезбјеђења неког права.  
 

(3) Ако ликвидациони управник има право на уновчење покретне 
ствари, у складу са ставом 1 овог члана, дужан је да разлучном повјериоцу на 
његов захтјев да обавјештење о стању покретне ствари или да дозволи да 
повјерилац разгледа покретну ствар.  
 

(4) Ако је ликвидациони управник  овлашћен за наплату потраживања, 
у складу са ставом 2 овог члана, дужан је да разлучном повјериоцу на његов 
захтјев да обавјештење о потраживању.  

 
(5) Умјесто обавјештења, ливкидациони управник може повјериоцу 

дозволити увид у књиге и пословну документацију ликвидационог 
дужника. 
 
                                            
                                                   Члан 39 
                               (Обавјештење о намјери отуђења) 

 
(1)  Прије него што ликвидациони управник отуђи трећем лицу покретну 

ствар или право на чије уновчавање је овлашћен, у складу с чланом 38 овог 
закона, дужан је да разлучног повјериоца обавијести на који начин намјерава да 
отуђи покретну ствар.  

 
(2)   Ликвидациони управник је дужан да повјериоцу да прилику да у року 

од осам дана предложи повољније уновчавање покретне ствари уз 
предочавање конкретне понуде са упутством на платежну способност купца.  
 

(3)  Ако разлучни повјерилац у року из става 2 овог члана или 
благовремено прије отуђења предложи повољнију могућност уновчавања, 
ликвидациони управник је дужан да искористи могућност уновчавања коју је 
навео повјерилац или да уновчи покретну ствар тако да не оштети разлучног 
повјериоца. 
 

(4)   Уновчавање се, осим начина уновчавања из става 2 овог члана, 
може извршити на начин да разлучни повјерилац преузме покретну ствар ако то 
није супротно интересима других повјерилаца. 

 
 

Члан 40 
(Подјела оствареног износа код 

покретних ствари на којим постоји разлучно право) 
 
(1)  Након што ликвидациони управник уновчи покретну ствар на којој 

постоји разлучно право, остварени износ од уновчења најприје се користи за 
намирење трошкова ликвидационог поступка, а остатак оствареног износа 
користи се за намирење разлучних повјерилаца без одгађања. 



 
(2)  Ако је покретну ствар на којој постоји разлучно право ликвидациони 

управник пренио на разлучног повјериоца, разлучни повјерилац је обавезан да 
уплати износ који је потребан за намирење трошкова ликвидационог поступка.  
 

(3)  Ако је због уновчавања из става 2 овог члана ликвидациона маса 
оптерећена порезом, износ пореза придодаје се трошковима уновчавања. 

                                                    Члан 41 
(Заштита повјериоца од одуговлачења уновчавања) 

  

(1)  Ако је ликвидациони управник овлашћен за уновчавање ствари на 
коме постоји разлучно право и ако намјерно одуговлачи уновчавање након 
рочишта, на предлог разлучног повјериоца ће се из ликвидационе масе 
надокнадити губитак вриједности његовог удјела у уновчавању. 

 
(2)  Ако дође до исплате штете разлучном повјериоцу из ликвидационе 

масе, због разлога из става 1 овог члана, остали повјериоци могу тражити да им 
ликвидациони управник надокнади штету. 

 

 
Члан 42 

(Уновчавање покретних ствари и потраживања на којима постоји  
разлучно право од стране повјериоца) 

 
(1) Разлучни повјерилац је овлашћен за уновчавање покретне ствари 

или потраживања на којима постоји разлучно право, ако покретну ствар има у 
посједу или ако је ликвидациони управник препустио потраживање на 
уновчавање. 

 
(2) Разлучни повјерилац је дужан да покретне ствари уновчи у складу 

с чланом 38 овог закона. 
 

(3)  На захтјев ликвидационог управника и након саслушања повјериоца, 
ликвидациони судија може одредити рок, унутар којег разлучни повјерилац 
мора уновчити покретну ствар, с тим да након протека рока, право на 
уновчавање покретне ствари стиче ликвидациони управник. 
 
 
 

Члан 43 
(Диоба) 

 
(1) Из ликвидационе масе ликвидациони управник је дужан прво да 

измири трошкове ликвидационог поступка.  
 

(2) Ако су потраживања повјерилаца за које не постоји извршни наслов 

спорна, на предлог ликвидационог управника Суд ће тог повјериоца упутити да 

покрене парницу у року од тридесет (30) дана од одржавања рочишта, ради 

доказивања основаности потраживања. 

(3)   Ако повјерилац у остављеном року покрене парницу, ликвидациони 

управник обезбјеђује средства ради евентуалне исплате те обавезе, ако има на 

располагању довољно средстава. 

(4) Ако не постоји довољно расположивих средстава за обезбјеђење, 
ликвидациони управник неће вршити диобу до правоснажног окончања 
парничних поступака. 



 
(5)   Ако повјерилац у остављеном року не покрене парницу из става 2 

овог члана, његово се потраживање приликом диобе неће узети у обзир.  
 

(6)  Ликвидациони управник након уновчења имовине, у потпуности 
намирује потраживања свих повјерилаца уколико је ликвидациона маса 
довољна за намирење свих потраживања. 
 

 
Члан 44 

(Остатак ликвидационе масе) 
 

(1)   Ако након намирења трошкова ликвидационог поступка и потпуног 
намирења повјерилаца преостане имовина или права, иста се уручује 
члановима правног лица сразмјерно њиховим власничким удјелима или 
њиховој одлуци о расподјели остатка ликвидационе масе. 

 
            (2)   Ако су чланови правног лица, страна физичка или правна лица, а 
остатак ликивидационе масе представља непокретност, иста ће се члановима 
правног лица уручити у складу са одредбама посебног закона који регулише 
питање стицања својине страних правних лица на непокретностима у Брчко 
дистрикту БиХ.  
       

(3)   Ако нису испуњени услови за стицање права на непокретностима, 
утврђени посебним законом, ликвидациони управник ће извршити уновчење 
имовине и уручити остатак ликвидационе масе у складу са ставом 1 овог члана. 
 
 

Члан 45 
(Подношења предлога за отварање стечајног поступка) 

 
(1)  Ако ликвидациони управник на основу пријављених потраживања 

утврди да имовина пословног субјекта није довољна да се подмире сва 
потраживања повјерилаца, ликвидациони управник је дужан одмах а најкасније 
у року од петнаест (15) дана од дана сазнања да поднесе предлог да се 
ликвидациони поступак обустави и покрене стечајни поступак.  
 

(2)   О предлогу ликвидационог управника за обуставу ликвидационог 
поступка и спровођење стечајног поступка, Суд ће одлучити рјешењем након 
изјашњења присутних повјерилаца на рочишту за испитивање повјерилаца. 
  

(3) Против овог рјешења није дозвољена жалба.  
 

(4) Ликвидациони управник одговара за штету коју повјериоцима или 
члановима правног лица нанесе због неподношења или закашњелог 
подношења предлога за отварање стечајног поступка. 
 
 

Члан 46 
(Обавеза подношења извјештаја и полагање рачуна) 

 
 Ликвидациони управник је дужан да Суду достави предлог начина диобе, те по 
окончаном поступку диобе доставити извјештај о свим радњама спроведеним 
током поступка, са доказима о извршеном намирењу повјерилаца и извјештај о 
трошковима поступка. 

Члан 47 



(Рјешење о закључењу ликвидационог поступка) 
 

(1)   Након подношења извјештаја из члана 46 овог закона, Суд ће 
донијети рјешење о закључењу ликвидационог поступка и разрјешењу 
ликвидационог управника, те наложити брисање пословног субјекта из судског 
регистра. 
 

 (2)   Рјешење о закључењу ликвидационог поступка објављује се на 

огласној табли суда, док се оглас о доношењу рјешења о закључењу 

ликвидационог поступка објављује у Службеном гласнику БиХ и Службеном 

гласнику Брчко дистрикта БиХ уз напомену да је рјешење објављено на 

огласној табли суда у непрекидном трајању од тридесет (30) дана. 

 
Члан 48 

(Брисање из регистра) 
 
По правоснажности рјешења о закључењу ликвидационог поступка Суд ће 
рјешење доставити регистру пословних субјеката ради брисања. 
 
 
 
 
ДИО ПЕТИ – СКРАЋЕНИ ДОБРОВОЉНИ ЛИКВИДАЦИОНИ ПОСТУПАК 

 

Члан 49  
(Скраћени добровољни ликвидациони  поступак) 

 
(1) Скраћени добровољни ликвидациони поступак покреће се 

подношењем предлога за спровођење добровољног ликвидационог поступка у 
скраћеном поступку.   

 
(2)   Уз предлог из става 1 овог члана прилаже се: 

 а)  одлука о добровољној ликвидацији у скраћеном поступку; 
 b)  нотарски овјерена изјава ортака, чланова или дионичара да су 
измирене све обавезе према повјериоцима, укључујући обавезе према 
радницима и да се слажу с тиме да буде спроведен скраћени добровољни 
ликвидациони поступак;  
           c)  актуелни извод из судског регистра; 
 d) потврда Централне банке не старија од осам дана од дана подношења 
предлога за покретање скраћеног добровољног ликвидационог поступка; 
 е)  увјерење Пореске управе о измиреним пореским обавезама не старије 
од петнаест (15) дана од дана подношење предлога за покретање скраћеног 
добровољног ликвидационог поступка; 
 f) увјерење Управе за индиректно опорезивање о измиреним 
индиректним пореским обавезама не старије од петнаест (15) дана од дана 
подношења предлога за покретање скраћеног добровољног ликвидационог 
поступка; 
 g) посљедни финансијски извјештај сачињен и презентован у складу са 
законом којим се регулише рачуноводство и ревизија; 
 h) изјава ортака, чланова или дионичара о попису имовине са доказима, 
уз предлог расподјеле имовине према власничким удјелима;   
 i) доказ о уплаћеним средствима на име објављивања огласа о 
доношењу рјешења о отварања и закључењу ликвидационог поступка у 
Службеном гласнику БиХ и Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ;  



 ј) акт надлежног органа којим је дато овлашћење лицу које ће 
предузимати радње и примати писмена у скраћеном добровољном 
ликвидационом поступку.  
 

(3) Образац предлога за покретање скраћеног добровољног 
ликвидационог поступка и образац изјаве из става 1 тачкe b) овог члана, за 
скраћени добровољни ликвидациони поступак прописује се правилником, који 
доноси Правосудна комисија. 
 

 
Члан 50 

(Утврђивање испуњености услова) 
  

(1) Након што Суд утврди да су испуњени услови из члана 49 овог 
закона, Суд доноси рјешење о отварању и истовременом закључењу 
ликвидационог поступка, те по правоснажности истог налаже се брисање 
друштва из регистра. 

 
(2) Рјешење из става 1 овог члана објављује се на огласној табли 

Суда,  док се оглас о доношењу рјешења о отварању и истовременом 
закључењу ликвидационог поступка објављује у Службеном гласнику БиХ и 
Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ, уз напомену да је рјешење 
објављено на огласној табли Суда у непрекидном трајању од тридесет (30) 
дана. 
 

(3) Повјериоци и друга лица која имају правни интерес, могу изјавити 
жалбу у року од тридесет (30) дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику. 
 

(4)   Ако се на рјешење из става 1 овог члана уложи жалба Суд ће 
ставити ван снаге рјешење у цијелости и  исто објавити на огласној табли Суда, 
док се оглас о одлуци суда објављује у Службеном гласнику БиХ и Службеном 
гласнику Брчко дистрикта БиХ, уз напомену да је рјешење објављено на 
огласној табли Суда у непрекидном трајању од тридесет (30) дана. 

 
 

Члан 51 
(Наставак редовног ликвидационог поступка) 

 
(1) Суд ће наставити поступак по правилима редовног ликвидационог 

поступка, ако предлагач по позиву Суда уплати потребан износ средстава на 
име предујма трошкова поступка. 

 
(2) Ако предлагач не уплати предујам трошкова Суд ће рјешењем 

позвати заинтересовано лице (повјериоце и друге), који су свој интерес 
исказали у жалби, да предујме средства на име трошкова поступка.  
 

(3)   Ако нико од позваних лица не уплати предујам трошкова Суд ће 
рјешењем предлог за покретање ликвидационог поступак одбацити.  
 
 

Члан 52 
(Одговорност чланова) 

 



(1)  Лица која су дала овјерену изјаву из члана 49 ставa 2 тачкe b) овог 
закона, одговарају неограничено солидарно за обавезе правног лица три године 
након брисања из регистра. 

 
(2)  Друштво које престаје по скраћеном поступку, брише се из регистра 

уз уписивање у регистар личних имена, јединственог матичног броја и адреса 
чланова друштва физичких лица, односно назива, сједишта и матичног броја 
чланова правних лица, с назначењем неограничене солидарне одговорности за 
обавезе брисаног друштва, у року из става 1 овог члана. 
 

 
Члан 53 

(Расподјела ликвидационе масе) 
 

(1)  Ликвидациона маса ће се по правоснажности рјешења из члана 50 
става 1 овог закона расподијелити члановима према власничким удјелима. 

 
(2)  Ако су чланови донијели одлуку о расподјели ликвидационе масе, 

расподјела ће се вршити у складу са одлуком о расподјели ликвидационе масе.  
 
 
 

ДИО ШЕСТИ –  ЛИКВИДАЦИОНИ ПОСТУПАК ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ 

 
Члан 54 

(Ток поступка) 
 

(1)  Након доставе ликвидационом суду рјешења којим је утврђен 
престанак или утврђена ништавост уписа оснивања пословног субјекта Суд ће у 
року од петнаест (15) дана од дана пријема рјешења огласом позвати 
ликвидационог дужника да у року од тридесет (30) дана од дана објављивања 
огласа обавијести Суд о имовини и уједно позвати повјериоце ликвидационог 
дужника да у истом року пријаве своја потраживања уз навођење правног 
основа по основу којег су та потраживања настала. 
 

(2)  Ако у року из става 1 овог члана ликвидациони дужник не обавијести 
Суд о имовини или обавијести да нема имовине или да је она незнатне 
вриједности и ако нема пријављених потраживања према ликвидационом 
дужнику, Суд доноси рјешење којим утврђује да се ликвидациони поступак неће 
спроводити и уједно налаже брисање пословног субјекта из судског регистра 
након правоснажности овог рјешења. 
 

(3)  Рјешење се објављује на огласној табли Суда и интернет-страници 
Суда. Објављивање овог рјешења има учинак доставе рјешења ликвидационом 
дужнику. 
 
 

Члан 55 
(Права и обавезе чланова пословног субјекта над којим је утврђен престанак по 

службеној дужности) 
 

(1)   Чланови пословног субјекта над којим је утврђен престанак по 
службеној дужности могу затражити да им Суд, сразмјерно њиховом учешћу у 
власништву, пренесе остатак ликвидационе масе пословног субјекта. 
 



(2)    Чланови пословног субјекта из става 1 овог члана којима је 
пренесен остатак ликвидационе масе пословног субјекта одговарају за обавезе 
пословног субјекта повјериоцима неограничено солидарно својом имовином.  
 

(3) Одговорност према повјериоцима из ставa 2 овог члана престаје 
протеком рока од три године од дана објављивања рјешења из члана 54 овог 
закона. 
 

(4)  Након правоснажности рјешења из члана 54 ставa 2 овог закона 
ликвидациони суд ће доставити регистарском суду, који ће на основу овог 
рјешења извршити брисање пословног субјекта из судског регистра.  
 

(5)    Остаци ликвидационе масе који се у складу са овим чланом не 
пренесу члановима друштва постају власништво Брчко дистрикта БиХ, уколико 
другачије није прописано посебним прописом.  

 
 

Члан 56 
(Наставак поступка по општим одредбама овог закона) 

 
 

(1) Ако суд утврди да нису испуњени услови за закључење 
ликвидационог поступка из члана 54 ставa 2 овог закона, поступак ликвидације 
ће се наставити у складу са општим одредбама овог закона. 
 

(2) Прије наставка поступка по општим одредбама за спровођење 
ликвидационог поступка, Суд ће позвати повјериоце који су своје потраживање 
пријавили, да солидарно уплате предујам за покриће трошкова ликвидационог 
поступка у року од петнаест (15) дана. 
 

(3) Уколико повјериоци не уплате предујам у прописаном року, пријаве 
потраживања ће се одбацити, а поступак ће се окончати у складу са одредбом 
члана 54 овог закона. 
 

(4)  Повјерилац који је предујмио трошкове поступка има право на њихов 
повраћај, у поступку намирења ликвидационе масе. Трошкови који су 
предујмљени намирују се прије намирења потраживања пријављених у 
ликвидационом поступку. 
 

 

 

 
ДИО СЕДМИ – ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 57 
(Чување пословних књига и докумената  правног лица 

 након брисања) 
 

(1) Пословне књиге и документи пословног субјекта који је брисан 
усљед ликвидације, чувају се у складу с прописима којима се уређује архивска 
грађа.  

 
(2)   Трошкови архивирања намирују се из ликвидационе масе.  
 
(3) Уколико ликвидациони дужник не располаже средствима за 

покривање трошкова архивирања, архивску грађу ликвидациони управник 



уручује члану правног лица са највећим учешћем у власничким  удјелима или 
другом члану правног лица. 
 

(4) Заинтересована лица имају право увида у пословне књиге и 
документе пословног субјекта о свом трошку. 
 
 
 
 ДИО ОСМИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 58 
(Подзаконски прописи) 

 

Правосудна комисија ће  у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог 
закона донијети:  

a) Правилник о изгледу и садржају обрасца предлога за покретање 
ликвидационог поступка и о изгледу и садржају обрасца предлога за 
покретања скраћеног добровољног ликвидационог поступка и изјаве 
чланова друштва;  

      b) Правилник о накнадама и наградама  за рад ликвидационог управника.  
 

 
Члан 59 

(Започети поступци) 
 
Ликвидациони поступци који су започети до дана ступања на снагу овог закона, 
окончаће се по одредбама закона који је био на снази у вријеме њиховог 
покретања.  

Члан  60 
(Престанак важења ранијег Закона) 

 
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о стечају, принудном 
поравнању и ликвидацији у Брчко дистрикту БиХ („Службени гласник Брчко 
дистрикта БиХ“ број 1/02). 

 
 
 

Члан 61 
(Ступање на снагу) 

 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику Брчко дистрикта БиХ . 
 
 
Број: 01-02-650/19 

Брчко, 19. јуна 2019. године 

                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                   СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
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