
Одредбе Закона о стечајном поступку (''Службени гласник РС'', бр. 84/05), 
које се односе на трошкове стечајног поступка, у складу са чланом 83 
Закона, на које се примењује тарифни број 8 Тарифе о одређивању цена 
услуга које пружа Агенција за лиценцирање стечајних управника 

Члан 17. 

Стечајни управник може подизати кредит без обезбеђења или се задужити 
уз обезбеђење на имовини на којој не постоје претходни терети, ако је 
претходно обавестио стечајног судију и ако је добио сагласност одбора 
поверилаца.  
Кредит или дуг из става 2. овог члана сматра се трошком стечајног 
поступка. 
 

Члан 28. 
 

Председник и чланови одбора поверилаца имају право на накнаду стварних 
и нужних трошкова које одређује стечајни судија. 
 

Члан 44. 
 
Предлагач је дужан да у року од 10 дана од дана добијања налога од суда 
уплати аванс на име трошкова стечајног поступка, који обухватају трошкове 
огласа и трошкове стечајног управника, у висини коју одреди стечајно веће. 
Ако предлагач у прописаном року не уплати средства из става 1. овог 
члана, стечајни судија ће одбацити предлог. 
Ако стечајни судија утврди да је предлог неоснован и да не постоје услови 
за покретање стечајног поступка, настали трошкови, по налогу суда, 
измирују се из уплаћених средстава из става 1. овог члана.  
Ако су настали трошкови већи од уплаћених средстава из става 1. овог 
члана, предлагач чији је предлог одбијен дужан је да надокнади 
разлику тих средстава у року од осам дана од дана добијања налога од 
суда. Ако предлагач у остављеном року не уплати допунске трошкове, 
стечајни судија ће донети решење да се поступак обуставља, а 
трошкове поступка сноси предлагач. 
Ако стечајни поступак буде покренут, у трошкове тог поступка улазе и 
трошкови претходног стечајног поступка. 
 

Члан 50. 
 

Правна лица која стечајном дужнику пружају комуналне, телекомуникационе 
и услуге испоруке електричне енергије, гаса или другог енергента (у даљем 
тексту: услуге од општег интереса) не могу обуставити вршење тих услуга 
по основу неплаћених рачуна насталих пре подношења предлога за 
покретање стечајног поступка.  
Стечајни дужник или стечајни управник су дужни да редовно врше плаћања 
за текуће обавезе по основу услуга из става 1. овог члана, од дана 
подношења предлога за покретање стечајног поступка. 



На писмени захтев правног лица из става 1. овог члана стечајни судија 
може да наложи стечајном дужнику да код суда депонује део својих 
средстава у циљу обезбеђења плаћања услуга тог правног лица за 
текуће обавезе настале после подношења предлога за покретање 
стечајног поступка. Износ депонованих средстава не може бити већи 
од једномесечне уплате за услуге од општег интереса које се дужнику 
пруже у току календарског месеца који претходи дану подношења 
предлога за покретање стечајног поступка. 
 

Члан 52. 
 

Ако суд одреди рочиште ради изјашњавања о предлогу за покретање 
стечајног поступка, пре доношења решења о покретању претходног 
стечајног поступка, на рочишту се може дати изјава о преузимању дуга 
стечајног дужника. Стечајно веће оцениће дату изјаву, проверити је и 
затражити одговарајуће јемство у ком случају може да одложи рочиште. 
Ако се утврди да је изјава о преузимању дуга без ваљаног покрића или 
ако се одговарајуће јемство не положи у одређеном року, давалац 
изјаве одговара за проузроковану штету и за трошкове поступка.  
Ако стечајно веће одобри преузимање дуга, давалац изјаве и његови јемци, 
солидарно са стечајним дужником, одговарају за његове обавезе настале 
до давања изјаве о преузимању дуга. 
Против решења којим се одобрава преузимање дуга, предлагач и стечајни 
дужник могу изјавити жалбу. 
Када решење којим се одобрава преузимање дуга постане правноснажно, 
стечајно веће ће решењем обуставити поступак. 
Ако суд не одреди посебно рочиште за изјашњавање о предлогу за 
покретање стечајног поступка, о изјави о преузимању дуга суд ће 
одлучивати на рочишту на ком се расправља о разлозима за покретање 
стечајног поступка, у складу са чланом 54. овог закона. 
 

Члан 55. 
 

Одлуку о покретању односно одлуку о одбијању предлога за покретање 
стечајног поступка стечајно веће доноси на рочишту о покретању стечајног 
поступка, а најкасније у року од два дана од закључења тог рочишта. 
Одлуку из става 1. овог члана стечајно веће доноси у форми решења.  
У решењу о одбијању предлога за покретање стечајног поступка одређује се 
ко сноси трошкове претходног стечајног поступка. 
 

Члан 63. 
 

Покретање стечајног поступка је разлог за отказ уговора о раду који је 
стечајни дужник закључио са запосленима. 
Стечајни управник одлучује о отказу уговора о раду из става 1. овог члана и 
о отказу обавештава надлежни орган односно организацију запошљавања 
на чијој територији се налази седиште стечајног дужника. 



Стечајни управник може, поред запослених којима није дат отказ 
уговора о раду, да запосли потребан број лица ради окончања 
започетих послова или ради вођења стечајног поступка уз сагласност 
стечајног судије. 
Зараде и остала примања лица из става 3. овог члана, која одређује 
стечајни управник, уз сагласност стечајног судије, намирују се из 
стечајне масе као трошак стечајног поступка. 
 

Члан 74. 
 

Ако стечајни управник остане код испуњења уговора па у току стечајног 
поступка престане да га извршава, потраживање по основу тог уговора 
спада у први исплатни ред, као трошак стечајног поступка. 
 

Члан 95. 
 

На испитном рочишту испитују се и потраживања пријављена после истека 
рока за пријављивање потраживања, ако су пријаве поднете суду и 
стечајном управнику пре одржавања испитног рочишта или непосредно на 
рочишту. 
Ако стечајни управник или неки од поверилаца стави приговор, 
тражећи да се накнадно пријављено потраживање не испитује на 
испитном рочишту, или ако потраживање буде пријављено тек после 
испитног рочишта, стечајно веће ће о трошку повериоца који је 
накнадно пријавио потраживање одредити допунско испитно рочиште. 
На допунском испитном рочишту не могу се оспоравати потраживања 
утврђена на ранијим испитним рочиштима. 
У поступку испитивања накнадно пријављених потраживања сходно се 
примењују одредбе чл. 90 - 93. овог закона. 

 
Члан 129. 

 
План реорганизације могу поднети стечајни дужник, стечајни управник, 
повериоци који имају најмање 30% обезбеђених потраживања, стечајни 
повериоци који имају најмање 30% необезбеђених потраживања, као и лица 
која су власници најмање 30% капитала стечајног дужника. 
Трошкове сачињавања и подношења плана реорганизације сноси 
подносилац плана реорганизације. Трошкови у вези са сачињавањем и 
подношењем плана реорганизације који предложе стечајни управник 
или стечајни дужник обрачунавају се на терет стечајне масе. 
 


