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ПРЕСТАНАК ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА  
ЛИКВИДАЦИЈОМ У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  

Резиме 
Ликвидација и ликвидациони поступак представљају један од 

начина престанка привредних друштава. Ова област је у Републици 
Српској регулисана Законом о ликвидационом поступку донесеном 2002. 
године. Прије овог Закона у Републици Српској се примјењивао бивши 
југословенски Закон о принудном поравнању, стечају и ликвидацији. Сада 
је у току доношење новог Закона о ликвидационом поступку који прати 
рјешења прописана у Закону о стечају Републике Српске донесеном 2016. 
године. За разлику од овог закона очекује се да ће нови закон о ликвидаци-
оном поступку садржавати боља рјешења у циљу ефикаснијег вођења 
ликвидационог поступка, укупног смањења трошкова и биће усклађен са 
Уговором о оснивању Европске уније, односно Директивом (ЕУ)  2017/1132 
Европског парламента и Савјета од 14. јуна 2017. године и релевантним 
одредбама Споразума о стабилизацији и придруживању које је Босна и 
Херцеговина потписала са земљама чланицама Европске уније. Тако ће на 
овај начин и у овој области права бити извршена хармонизација права 
Републике Српске са правом Европске уније.    
Кључне ријечи: Ликвидација, ликвидациони поступак, стечај, нови 
закон, Директива Европске уније, ефикасност, смањење трошкова.   

Увод 
Пословна пракса из законодавства углавном познаје два начина 

престанка привредних друштава и један од њих је стечај а други ликвида-
ција. До стечаја долази када привредна друштва нису у могућности испу-
њавати своје обавезе према повјериоцима, односно када немогућност 
испуњавања својих обавеза достигне такав ниво, да се уопште поставља 
питање смисла постојања оваквих друштава. До стечаја долази када се 
дужникова имовина умањи у тој мјери да му дугови прелазе реалну под-
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логу на којој су засновани и када дужник није више у могућности да 
испуњава своје обавезе и гарантује повјериоцима да ће их уопште извр-
шити. У општем смислу ријечи посматрано, стечај представља облик 
генералног или општег извршења над цјелокупном имовином стечајног 
дужника и спроводи се ради скупног и сразмјерног намирења повјерила-
ца. То генерално извршење, поред намирења повјерилаца, има и за 
посљедицу престанак постојања стечајног дужника, јер завршетком сте-
чајног поступка то друштво се брише из Регистра и престаје да постоји. 

За разлику од стечаја, који се спроводи ради банкротства и инсол-
вентности, ликвидациони поступак се спроводи када је предузеће сол-
вентно и испуњава све своје обавезе према повјериоцима, али постоје 
неки други разлози ради којих друштво треба да престане са радом. Један 
од основних циљева ликвидационог поступка јесте намирење повјерила-
ца ликвидационог дужника те, расподјела остатка ликвидационе масе 
сразмјерно учешћу власништву, односно одлуци чланова правног лица о 
расподјели ликвидационе масе.  

Обзиром на значај ове материје, она је одувијек била уређена 
посебним законодавством, како у упоредном тако и у домећам праву. У 
Републици Српској је на основу Уставног закона Републике Српске био у 
примјени све до 2003. године преузети бивши југословенски Закон о при-
нудном поравнању, стечају и ликвидацији.1 Током 2002. године Републи-
ка Српска је донијела Закон о ликвидационом поступку Републике Срп-
ске а он је ступио на снагу 1. јануара 2003. године2. За разлику од бившег 
југословенског закона, овај закон је прилагођен потребама и одређеним 
специфичностима привреде и привредних друштава Републике Српске.  

Како је Босна и Херцеговина, јуна мјесеца 2008. године, потписала 
са земљама – чланицама Европске уније Споразум о стабилизацији и 
придруживању, а који је ступио на снагу 1. јуна 2015. године, то је намет-
нуло потребу за усаглашавањем овог законског прописа са примарним и 
секундарним правима Европске уније и то првенствено са Уговором о 
функционисању Европске уније, Трећи дио-Политике и унутрашње дје-
ловање Уније, Наслов IV - Слободно кретање услуга и капитала, Погла-
вље 2, Право пословног настањивања, члан 50. став 2. тачка г) / Treaty on 
the Functioning of the European Union, Part Three - Union Policies and Inter-

                                                 
*  Редовни професор, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци 
1  ,,Службени лист СФРЈ“ број 84/89.  
2   ,,Службени гласник Републике Српске“ број 64/2002 
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nal Actions, Title IV – Free movement of persons, services and capital, Chapter 
2, Right of establishment, Articles 50 (2) (g).  

Поред наведене обавезе, постоји и потреба за доношењем новог 
закона према коме би ликвидациони поступак био учињен ефикаснијим 
и бржим, економичнијим и са мање трошкова а што је на одређени 
начин представљало кочницу за убрзање поступка затварања и брисања 
из судских регистара оних привредних друштава који су испуњавали 
законом прописане услове за ликвидацију.   

На доношењу новог закона о ликвидационом поступку нарочито 
су инсистирале Привредна комора Републике Српске и окружни при-
вредни судови у Републици Српској који се баве спровођењем поступака 
стечаја и ликвидације.  

Понуђени Нацрт закона садржи бројне измјене које би моге бити 
у функцији бржег и ефикаснијег спровођења ликвидационог поступка и 
смањења укупних трошкова.  

Разлози за покретање и вођење поступка ликвидације 
Ликвидациони поступак се спроводи у сљедећим случајевима:  
1. Ако је правном лицу изречена мјера забране обављања дјелат-

ности због неиспуњавања услова за обављање дјелатности, а у року одре-
ђеном у изреченој мјери не испуни те услове, односно не промијени дје-
латност;  

2. Ако су престали постојати природни и други услови за обавља-
ње дјелатности; 

 3. Ако је истекао рок за који је правно лице основано;  
4. Ако се правоснажном одлуком суда утврди ништавост уписа у 

регистар;  
5. Одлуком скупштине, односно чланова;  
6. Ако правно лице није организовано у складу са законом;  
7. У другим случајевима утврђеним законом.  
Нацрт новог закона о ликвидационом поступку додатно појашња-

ва неке од разлога тако што прописује да се ликвидациони поступак 
спроводи ,,одлуком о престанку правног лица, коју доноси овлаштени 
орган правног лица одређен посебним законом, односно оснивачким 
актом или статутом правног лица“, затим ,,ако правно лице није усклади-
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ло облик организовања као и опште акте у складу са Законом о привред-
ним друштвима и другим прописима, а није ликвидирано и брисано из 
Регистра у складу са прописима којима се регулише регистрација послов-
них субјеката у Републици Српској“.  

Наиме, Закон о привредним друштвима Републике Српске у свом 
члану 442.  је прописивао:  

(1) Ступањем на снагу овог закона постојећа привредна друштва и 
други облици повезивања и организовања за обављање привредне дје-
латности настављају да раде на начин и под условима под којима су упи-
сани у Регистар пословних субјеката.  

(2) Привредна друштва и други облици повезивања и организова-
ња за обављање привредне дјелатности дужни су да своју правну форму, 
органе, акционаре и чланове, основни капитал, акције и удјеле, пословно 
име, меморандуме, пословне јединице са одређеним овлашћењима у 
правном промету, као и своје опште акте, ускладе са одредбама овог 
закона до 30. јуна 2012. године, ако овим законом није другачије уређено.  

(3) Постојећа привредна друштва настала у поступку својинске 
трансформације која немају оснивачки акт задржавају статут као обаве-
зни општи акт и обавезу усклађивања са овим законом врше одговарају-
ћим измјенама статута, с тим да измјене статута морају бити нотарски 
потврђене.  

(4) Ако постојећа привредна друштва организована у форми дру-
штва с ограниченом одговорношћу или акционарског друштва задрже ту 
правну форму, нису дужна да у поступку усклађивања са одредбама овог 
закона уз пријаву за превођење у Регистар пословних субјеката подносе 
доказ о испуњењу услова у погледу новчаног дијела основног капитала 
утврђеног овим законом. 

 (5) Постојећа привредна друштва и други облици повезивања и 
организовања за обављање привредне дјелатности који не поступе на 
начин и у року из ст. 2. до 4. овог члана, престају да постоје након спро-
веденог поступка ликвидације о трошку субјекта ликвидације, који по 
службеној дужности покреће суд ради брисања из Регистра пословних 
субјеката.3 

                                                 
3   Поближе о томе видјети Закон о привредним друштвима Републике Српске ,,Службени гла-

сник Републике Српске“ број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13.  
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Међутим, оваква одредба садржана у ставу 5 овог члана никада ни 
у једном случају није практично примијењена, односно, суд по службеној 
дужности није покренуо ниједан поступак за спровођење поступка 
ликвидације ради тога што привредна друштва и други облици повезива-
ња и организовања за обављање привредне дјелатности нису ускладили 
своју дјелатност са наведеним законом о привредним друштвима. Нарав-
но да се оправданим поставља и питање како је то суд уопште могао 
чинити по службеној дужности када му такви подаци не само да нису 
били доступни него нису ни могли бити доступни. Очигледно је да је 
морао постојати неки орган или агенција која се бавила праћењем ускла-
ђивања дјелатности привредних друштава са Законом о привредним дру-
штвима, а тога органа није било. Тако да је ова норма, овако постављена 
у Закону, чинила голо право, односно неизвршиву обавезу.  

Приједлог за покретање ликвидационог поступка могу поднијети 
орган овлаштен за заступање, оснивач, односно овлаштени члан правног 
лица, суд који води Регистар, други субјекти одређени законом.  

Органи ликвидационог поступка 
Органи ликвидационог поступка су ликвидациони судија и 

ликвидациони управник. 

Ликвидациони судија 
Важећи Закон о ликвидационом поступку Републике Српске не 

прописује шта све спада у овлашћења ликвидационог судије, изузев што 
у члану 2 овог закона прописује да: ,,Ликвидациони поступак спроводи 
суд који је према Закону о стечајном поступку надлежан за спровођење 
стечаја.“ У Републици Српској то су окружни привредни судови на чијем 
се подручју налази сједиште или пребивалиште стечајног дужника, одно-
сно то су Окружни привредни суд у Бањој Луци, Добоју, Бијељини, 
Источном Сарајеву, Требињу и Приједору. Другостепени суд је Виши 
привредни суд. Законодавац је предвидио могућност улагања и ревизије 
на другостепену одлуку, а о њој одлучује Врховни суд Републике Српске.  

За разлику од овог закона, Нацрт новог закона о ликвидационом 
поступку на релативно јасан и прецизан начин прописује надлежности и 
овлашћења ликвидационог судије. Тако на примјер, ликвидациони суди-
ја има сљедеће надлежности и овлашћења:  
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1) води и управља ликвидационим поступком од дана подношења 
приједлога за отварање ликвидационог поступка до закључења ликвида-
ционог поступка,  

2) у ликвидационом поступку врши права и обавезе, у складу са 
одредбама овог закона,  

3) врши надзор над радом ликвидационог управника у складу са 
овим законом,  

4) разрјешава дужности ликвидационог управника у складу са 
чланом 16. овог закона. 

Ликвидациони судија може на приједлог подносиоца приједлога 
за отварање ликвидационог поступка за ликвидационог управника име-
новати и члана управе правног лица који је уписан у судском регистру за 
заступање правног лица.  

У случају непостојања приједлога од стране правног лица стечајни 
судија ће у том случају за ликвидационог управника именовати лице са 
листе стечајних управника, у складу са Законом о стечају.  

Ликвидациони управник се именује рјешењем о отварању ликви-
дационог поступка, а стиче својство лица овлаштеног за заступање упи-
сом у Регистар.  

Приједлог за покретање ликвидационог поступка могу поднијети:  
- орган овлаштен за заступање,  
- оснивач, односно овлаштени члан правног лица,  
- суд који води Регистар, 
- други субјекти одређени законом.  
Уз образложен приједлог предлагач је дужан доставити потребну 

документацију.4 
За разлику од важећег Закона, Нацрт новог закона о ликвидацио-

ном поступку на децидан начин прописује разлоге за разрјешење имено-
ваног ликвидационог управника. Та могућност ће се десити у случају:  

1) ако ликвидациони управник не испуњава своје обавезе предви-
ђене Законом 

                                                 
4   Поближе о томе видјети Закон о ликвидационом поступку члан 4. ,,Службени гласник Репу-

блике Српске“ број 64/02.  



4-6/2019.                                                                             Витомир Поповић (стр. 84-96) 
 

 90

2) не доставља извјештаје,  
3) не уновчава имовину, 
4) неосновано одуговлачи спровођење појединих радњи,  
5) даје нетачне податке,  
6) у другим случајевима по оцјени ликвидационог судије. 

Ликвидациони управник 
Ликвидационог управника именује ликвидациони судија након 

што размотри приједлог за покретање ликвидационог поступка и утврди 
његову основаност. За ликвидационог управника се може именовати 
лице које располаже потребном стручношћу и потребним искуством. 
Рјешење о његовом именовању се објављује у ,,Службеном гласнику 
Републике Српске“. Његов основни задатак је да изврши попис имовине 
и сачини биланс стања и попис повјерилаца.  

Треба разликовати двије врсте стечајних управника. Први ако се 
за ликвидационог управника постави члан управе, односно овлаштеног 
орагана за заступање друштва. Други случај је када се за ликвидационог 
управника постави особа која није члан овлаштеног органа наведеног за 
заступање правног лица.  

У првом случају ако је за ликвидационог управника постављен 
ранији члан органа овалштеног за заступање правног лица Суд према чла-
ну 10. и 62. Закона о стечајном поступку, у случају да ликвидациони управ-
ник не извршава своје обавезе, односно не изврши попис имовине, сачини 
биланс стања и не изврши попис повјерилаца, може одредити привремене 
мјере. Те привремене мјере се састоје у присилном привођењу пред Суд 
или изрицање новчане казне након неуспјешног привођења. Против ова-
квог рјешења Суда о одређивању средстава принуде ликвидациони управ-
ник може уложити жалбу али она не одлаже извршење рјешења.  

У другом случају, ако је за ликвидационог управника лице које 
није члан органа овлаштеног за заступање Суд може на приједлог ликви-
дационог управника одредити принудне мјере уколико они не извршава-
ју своје обавезе.5  

                                                 
5  Поближе о томе видјети члан 8. Закона о ликвидационом поступку Републике Српске ,,Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број 64/02 у вези са члановима 10. и 62. Закона о стечај-
ном поступку Републике Српске ,,Службени гласник Републике Српске“ број 67/02.  
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Ликвидациони управник је дужан да без одлагања уђе у посјед имо-
вине правног лица и овлаштен је и обавезан да је уновчи. При томе мора 
водити рачуна о правима трећих лица на предметима и имовини, а у случају 
да су испуњене претпоставке за спровођење стечајног поступка он је дужан 
да у року од петнаест дана поднесе приједлог за отварање истог.  

За разлику од важећег Закона о ликвидационом поступку Репу-
блике Српске, Нацрт новог закона о ликвидационом поступку на рела-
тивно јаснији и прецизнији начин прописује права и обавезе ликвидаци-
оног управника. Тако на примјер, у члану 15. овог Нацрта је прописано:  

(1) Ликвидациони управник је дужан одмах након ступања на 
дужност, а најкасније у року од 30 дана од дана именовања, ликвидацио-
ном судији доставити:  

1) попис имовине,  
2) попис повјерилаца,  
3) почетни биланс,  
4) увјерење Пореске управе Републике Српске (у даљем тексту: 

Пореска управа) о измиреним пореским обавезама, које није старије од 
15 дана од дана подношења приједлога за покретање ликвидационог 
поступка, ако то није доставио предлагач,  

5) увјерење Управе за индиректно опорезивање БиХ о измиреним 
обавезама по индиректним порезима, које није старије од 15 дана од дана 
подношења приједлога за покретање ликвидационог поступка, ако то 
није доставио предлагач,  

6) потврду Централне банке БиХ или Агенције за посредничке, 
информатичке и финансијске услуге (у даљем тексту: Агенција) о стању 
пословног рачуна, која није старија од осам дана од дана подношења 
приједлога за покретање ликвидационог поступка, ако то није доставио 
предлагач.  

(2) Ликвидациони управник је дужан изјавом, у писаној форми, 
гарантовати тачност и потпуност података у попису имовине, почетном 
билансу и попису повјерилаца.  

(3) Ликвидациони управник је дужан без одлагања ући у посјед 
имовине ликвидационог дужника, уновчити ту имовину, те, након окон-
чане диобе, доставити ликвидационом судији извјештај о извршеној дио-
би и приложити документацију о спроведеној диоби и намирењу повје-
рилаца. 
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Ликвидациони управник за свој рад има право на награду и 
накнадну трошкова које, у складу са Правилником о наградама и накна-
дама, за рад ликвидационог управника доноси ликвидациони судија.    

Нацрт новог закона затим прописује да ликвидациони управник 
одговара члановима правног лица за штету коју је причинио у вршењу 
својих дужности прописаних овим законом а ова штета застарјева у скла-
ду са роковима прописаним Законом о облигационим односима.  

Након брисања правног лица 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 ликви-
дационом поступку.  

Ликвидациони управник одговара за штету проузроковану у току 
ликвидационог поступка намјерно или из крајње непажње, до висине 
петороструког износа награде коју је примио за свој рад.  

Ако средства из става 2. овог члана нису довољна за намирење 
штете која је настала повјериоцу усљед радње ликвидационог управника, 
за ту штету солидарно одговарају сви чланови правног лица до износа 
имовине која им је исплаћена или преостала након закључења ликвида-
ционог поступка, осим у скраћеном добровољном ликвидационом 
поступку.  

Не сматра се штетом ако повјерилац благовремено не пријави 
своје потраживање за које ликвидациони управник није знао, нити је 
могао знати.  

Потраживање повјерилаца према ликвидационом управнику 
застарјева у роковима прописаним општим прописима о облигационим 
односима. 

Диоба ликвидационе масе 
Важећи Закон о ликвидационом поступку Републике Српске није 

посебно регулисао ток ликвидационог поступка као што то чини Нацрт 
новог закона, али се из радњи које су описане овим законом може изве-
сти закључак да се то односи на ток ликвидационог поступка. Закон про-
писује да је из ликвидацине масе ликвидациони управник дужан прво да 
измири трошкове ликвидационог поступка.   

Након измирења трошкова поступка, ликвидациони управник 
измирује потраживања повјерилаца.  
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Уколико су потраживања повјерилаца, за које не постоји извршни 
наслов спорна, ликвидациони управник тог повјериоца упућује да покре-
не парницу у року од 15 дана ради доказивања основаности потражива-
ња. Ако повјерилац у остављеном року покрене парницу, ликвидациони 
управник обезбјеђује средства ради евентуалне исплате те обавезе.  

Уколико повјерилац у остављеном року не покрене парницу из 
става 2. овог члана, његово се потраживање приликом диобе неће узети у 
обзир.  

Ликвидациони управник је дужан на тражење суда доставити при-
једлог начина диобе те по окончаном поступку диобе доставити извјештај 
о свим радњама спроведеним током поступка. Његова овлашћења престају 
након што изврши потпуну диобу имовине и Суд закључи ликвидациони 
поступак а рјешење о закључењу ликвидационог поступка се објављује у 
,,Службеном гласнику Републике Српске“.  На основу правоснажног рје-
шења о закључењу ликвидационог поступка Суд налаже брисање правног 
лица из Регистра Суда. Иако то Закон о ликвидационом поступку није 
прописивао, сходно примјеном Закона о стечајном поступку Републике 
Српске се може извести закључак да и ликвидациони поступак спада у 
ликвидационе поступке као и сви поступци у којима је ликвидациони 
дужник над којим је отворен ликвидациони поступак странка у поступку. 
У овом поступку се не може поднијети приједлог за повраћај у пређашње 
стање и приједлог за понављање поступка. А Нацрт новог закона пропису-
је да се не може изјавити ни ревизија.  

За разлику од Нацрта закона о ликвидационом поступку који 
искључује могућност ревизије, важећи Закон о ликвидационом поступку 
кроз упућујуће норме на Закон о стечају Републике Српске предвиђа реви-
зију и то против одлука другостепеног суда само на рјешење којом се преи-
спитује одлука првостепеног суда о отварању стечајног поступка и одлука 
првостепеног суда о закључењу стечајног поступка када је на то рјешење 
дозвољено право жалбе. У члану 24. овог закона је прописано да је прво-
степени суд  дужан  да без одгађања, а најкасније у року од три дана од 
пријема ревизије, ревизију са списком достави Врховном суду Републике 
Српске на одлучивање. А да је Врховни суд Републике Српске дужан да 
одлуку о ревизији донесе у року од 15 дана од дана њеног пријема.  

Обзиром да се ради о веома сложеном поступку који у правилу 
може бити велике вриједности, сматрамо бољим рјешења садржана у 
Закону о ликвидационом поступку Републике Српске и Закону о стечају 
којим је ревизија као правно средство дозовљена на рјешења којим се 
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преиспитује одлука првостепеног суда о отварању ликвидационог 
поступка и одлука првостепеног суда о закључењу ликвидационог 
поступка када је на то рјешење дозвољено право жалбе, ради постојања 
могућих злоупотреба самог института ликвидације привредног субјекта а 
поготово када је ријеч о институту добровољне ликвидације прописане 
одредбама Закона о привредним друштвима Републике Српске.  

Неке од новина садржаних у Нацрту закона о ликвидационом 
поступку 

Поред неких новина на које смо указали позивајући се на Нацрт 
закона о ликвидационом поступку у досадашњем дијелу овог рада, зна-
чајно је напоменути и сљедеће: 

1. Потребе за доношењем новог закона о ликвидационом поступ-
ку су предвиђене Програмом економских реформи Републике Српске за 
период 2018-2020. године и то првенствено са циљем смањења трошкова 
и убрзања поступка затварања привредних друштава с обзиром да основ-
ни проблеми у ликвидационом поступку, према важећем Закону, дужина 
трајања и велики трошкови спровођења ликвидационог поступка.  

2. Раније важећи Закон о стечајном поступку је престао да важи и 
у току 2016. године је донесен нови Закон о стечају, на  који се у својој 
примјени позива Закон о ликвидационом поступку.  

3. За разлику од важећег Закона о ликвидационом поступку 
Нацрт новог закона на доста детаљнији и прецизнији начин утврђује раз-
логе за покретање ликвидационог поступка, врсте ликвидационог 
поступка, овлаштене предлагаче и органе ликвидационог поступка. 
Затим, Нацрт детаљније прописује права и обавезе ликвидационог 
управника, његову одговорност за штету коју проузрокује члановима 
правног лица и повјериоцима у току вршења радњи током ликвидацио-
ног поступка, намирење повјерилаца ликвидационог дужника и распо-
дјелу остатка ликвидационе масе сразмјерно учешћу у власништву, одно-
сно одлуци чланова правног лица о расподјели ликвидационе масе. Ту су 
и додатне одредбе које се односе на уновчење у ликвидационом поступку 
(непокретне и покретне) имовине без терета и са теретима. Новину пред-
ставља и могућност ликвидационог управника да уз сагласност повјери-
лаца покретну имовину која није уновчена из прописаних разлога може 
предати хуманитарним организацијама, социјалним и образовним уста-
новама ако је прихвате.  
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4. Главну новину у Нацрту новог закона представља увођење 
института скраћеног добровољног ликвидационог поступка  који се спро-
води тако да се послије донесене одлуке о престанку привредног друштва 
у скарћеном добровољном ликвидационом поступку, сви ортаци, чланови 
или акционари привредног друштва дају нотарски овјерене изјаве да су 
измирене све обавезе друштва према повјериоцима, укључујући и обаве-
зе према радницима те да се слажу да се спроведе скраћени добровољни 
ликвидациони поступак. По отварању и провођењу ликвидационог 
поступка и правоснажности рјешења привредно друштво се брише из 
Регистра. У случају испуњености услова за отварање и спровођење тзв. 
скраћеног добровољног ликвидационог поступка, ортаци, чланови, 
односно акционари неограничено солидарно одговарају за обавезе дру-
штва три године, након брисања привредног друштва из Регистра. 

Изрека рјешења о отварању и закључењу ликвидационог поступка 
објављује се у ,,Службеном гласнику Републике Српске“ а повјериоцима 
и другим лицима која за то имају правни интерес оставља се могућност 
да у року од тридесет дана од дана објављивања изјављивања жалбе дру-
гостепеном суду.  

5. Нацрт закона о ликвидационом поступку је усклађен са реле-
вантним одредбама Уговора о функционисању Европске уније, Директи-
ве (EU) 2017/1132 Европског парламента и Савјета од 14. јуна 2017. годи-
не о одређеним аспектима права привредних друштава / Directive (EU) 
2017/1132 of European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating 
to certain aspects of company law, и  Споразума о стабилизацији и придру-
живању, које се односе на сарадњу уговорних страна у области пословног 
настањивања, односно у области јачања институција и владавини права. 

Нацрт сдржи и неке друге измјене којима се овом приликом 
нисмо посебно бавили. Иако би се и на овакав Нацрт могло ставити број-
не примједбе. Међутим, он у сваком случају садржи и бројне предности у 
односу на важећи Закон о ликвидационом поступку и очекивати је да ће 
се у значајној мјери повећати и ефикасност у провођењу ликвидационог 
поступка а истовремено и смањити укупни трошкови овог поступка.  

Закључак 
Ликвидација представља један од начина престанка привредних 

друштава. У Републици Српској се на основу Уставног закона за спровође-
ње Устава Републике Српске примјењивао све до 2003. године бивши југо-
словенски Закон о принудном поравнању, стечају и ликвидацији. Током 
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2002. године Република Српска је донијела свој Закон о ликвидационом 
поступку. Након проведене реформе у области стечајног законодавства и 
доношења новог Закона о стечају Републике Српске 2016. године присту-
пило се реформи и доношењу новог Закона о ликвидационом поступку. 
Овај закон садржи читав низ бољих рјешења у циљу ефикаснијег вођења 
ликвидационог поступка и укупног смањења трошкова и усклађен је са 
Уговором о оснивању Европске уније, Директиве (EU) 2017/1132 Европ-
ског парламента и Савјета од 14. јуна 2017. године и релевантним одредба-
ма Споразума о стабилизацији и придруживању које је Босна и Херцего-
вина потписала са земљама чланицама Европске уније.   
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TERMINATION OF THE COMPANY BY LIQUIDATION  
IN THE LAW OF THE REPUBLIC OF SRPSKA 

Summary 
Liquidation and liquidation proceedings are one of the ways of termina-

tion of companies.  This area is regulated in the Republic of Srpska by the Law 
on Liquidation Proceedings adopted in 2002.  Prior to this Law, the former 
Yugoslav Law on Forced Settlement, Bankruptcy and Liquidation was applied 
in Republika Srpska.  Now the adoption of the new Law on Liquidation Proce-
dure, which follows the solutions prescribed in the Bankruptcy Law of Republika 
Srpska, adopted in 2016, is currently underway.  Unlike this law, it is expected 
that the new law on liquidation will contain better solutions for the purpose of 
more efficient liquidation procedure, overall cost reduction and will be in line 
with the Treaty establishing the European Union, that is, the Directive (EU) 
2017/1132 of the European Parliament and of the Council of  14 June 2017 
(Directive 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 
2017) and the relevant provisions of the Stabilization and Association Agree-
ment signed by Bosnia and Herzegovina with the Member States of the Euro-
pean Union.  In this way, in this area of law, the harmonization of the rights of 
Republika Srpska with the law of the European Union will be done. 
Key words: liquidation, liquidation procedure, bankruptcy, new law, European 
Union Directive, efficiency, cost reduction. 


