


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

Klasa: 022-03/15-01/18 
Urbroj: 50301-09/09-15-2 

Zagreb, 12. ožujka 2015. 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

Predmet: Prijedlog zakona o stečaju potrošača 

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/2010 
- pročišćeni tekst i 5/2014 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 172. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/2013), Vlada Republike Hrvatske 
podnosi Prijedlog zakona o stečaju potrošača. 

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Orsata Miljenica, ministra pravosuđa, Sandru 
Artuković Kunšt, zamjenicu ministra pravosuđa i Renatu Duku, pomoćnicu ministra pravosuđa. 
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PRIJEDLOG ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA 

 

 

 

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 

 

Ustavna osnova za donošenje Zakona o stečaju potrošača sadržana je u članku 2. 

stavku 4. podstavku 1. i članku 35. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 

– pročišćeni tekst i 5/2014 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). 

 

 

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI 

ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA 

PROISTEĆI 

 

a) Ocjena stanja 

 

Globalni razvoj kreditne industrije rezultirao je znatnim porastom broja kreditno 

zaduženih građana. Prema podacima Hrvatske narodne banke tražbine banaka prema 

stanovništvu u prosincu 2004. iznosila su 65,28 milijardi kuna, u prosincu 2006. iznosila su 

95,69 milijardi kuna, u prosincu 2008. iznosila su 126, 55 milijardi kuna, a u studenom 2014. 

iznosila su 126,87 milijardi kuna. Prema podacima Financijske agencije, zbog neizvršenih 

osnova za plaćanje, 31. prosinca 2014. u blokadi računa bilo je 322.498 građana. Njihov dug 

iznosio je 31,06 milijardi kuna. Zadnji dan u prosincu 2013., bilo je blokirano računa 299.795 

građana, čiji je dug iznosio 23,82 milijarde kuna, dok je godinu dana ranije, 31. prosinca 

2012. u blokadi računa bio 245.441 građanin, a dug je iznosio 17,68 milijardi kuna. 

 

Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 31. prosinca 2014. prelazio je 

polovinu iznosa ukupnoga duga to jest udio u ukupnom dugu bio je 56,80%, a prema svim 

financijskim institucijama udio duga je 65,01%. Prema visini duga slijedi dugovanje prema 

središnjoj državi sa 12,80%, osiguravajućim društvima sa 2,93%, leasing i factoring 

društvima sa 2,86%, zatim dug pružateljima telekomunikacijskih usluga sa 2,72% udjela, te 

dug prema subjektima čija je djelatnost kartično poslovanje sa 2,42% udjela u ukupnom dugu 

građana. 

 

Za usporedbu, udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 31. prosinca 

2013., u ukupnom dugu bio je 54,1%, a 31. prosinca 2014. udio banaka kao vjerovnika 

povećao se na 56,8%, dok je u iznosu dug porastao za 4,75 milijardi kuna, a u postotku se dug 

povećao za 36,9%. U istom razdoblju udio duga prema središnjoj državi i jedinicama lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, porastao je za 1,8%, dok je u iznosu dug porastao za 1,4 

milijarde kuna, a u postotku za 51,8%. Promatramo li odvojeno dug prema središnjoj državi i 

prema jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, dug prema središnjoj državi u 

2014. u odnosu na 2013., porastao je za 1,28 milijarde kuna ili 52,0%. Istovremeno, dug 

prema jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave porastao je za 78 milijuna 

kuna ili 48,8%. Prema pružateljima telekomunikacijskih usluga dug građana porastao je 

nominalno za 230,32 milijuna kuna ili izraženo u postotku za 37,5%. Dug prema subjektima 

iz segmenta kartičnoga poslovanja u proteklih godinu dana narastao je nominalno za 97,92 

milijuna kuna ili u postotku, za 14,9%. 
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Zaključak je da je u proteklih godinu dana nominalno najviše porastao dug građana 

prema bankama (4,75 milijarda kuna) i prema središnjoj državi (1,36 milijarde kuna), a 

izraženo u postotku najviše je rastao dug prema središnjoj državi (51,99%) i prema 

jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (48,75%). 

 

Iz analize duga građana prema iznosu duga, po segmentima, razvidno je da je najviše 

građana čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje veći od 2 tisuće kuna, a jednak ili 

manji od 10 tisuća kuna. Tih je građana 31. prosinca 2014. bilo 89.287. Pribroje li se tom 

broju građana, oni čiji su računi blokirani za iznos do 2 tisuće kuna, ukupno su blokirani 

računi za 139.301 građanina zbog duga koji je jednak ili manji od 10 tisuća kuna. Za iznos 

duga veći od 10 tisuća kuna, a jednak ili manji od 25 tisuća kuna računi su blokirani za 63.195 

građana, za iznos duga veći od 25 tisuća kuna, a jednak ili manji od 50 tisuća kuna računi su 

blokirani za 42.440 građana, za iznos duga veći od 50 tisuća kuna, a jednak ili manji od 100 

tisuća kuna računi su blokirani za 34.983 građana, za iznos duga veći od 100 tisuća kuna, a 

jednak ili manji od 500 tisuća kuna za 35.517 građana su blokirani računi, za iznos duga od 

500 tisuća kuna, a jednak ili manji od milijun kuna za 3.737 građana, a za iznos duga veći od 

milijun kuna 3.325 građana. Nominalno je najviše porastao broj građana čiji je iznos duga 

veći od 100 tisuća kuna, a jednak ili manji od 500 tisuća kuna. Njih je 31. prosinca 2014. bilo, 

za 3.867 (12,2%), više nego u lipnju 2014.  

 

U strukturi dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje prema trajanju blokade računa 

građana, prevladavaju dugotrajne blokade i ona se, u dužem razdoblju, nije mijenjala. 

Dominiraju one u trajanju duljem od godinu dana, kako po broju građana, tako i po iznosu 

blokade. Broj građana čiji su računi blokirani više od jedne godine 31. prosinca 2014. iznosio 

je 248.818 za dug u iznosu od 28,55 milijardi kuna (ukupni dug iznosi 31,06 milijardi kuna). 

Od ukupnog broja građana u Republici Hrvatskoj, kojih je prema popisu iz 2011. bilo 

4.284.889, njih 3.540.948 ili 82,64% ima otvorene račune, jedan ili više njih, te je ukupan broj 

otvorenih računa građana evidentiranih u Jedinstvenom registru računa, prema stanju od 31. 

prosinca 2014. iznosio 6.996.789 računa. Od toga je ukupan broj neblokiranih računa 

6.258.459 (89,83%), a blokiranih računa 711.330 (10,17%). Broj računa građana potpuno 

izuzetih od ovrhe je 372.451. 

 

Rastu prezaduženosti građana pridonijela je i globalna ekonomska kriza zbog koje se 

povećala stopa nezaposlenosti usporedno sa smanjenjem životnog standarda građana 

Republike Hrvatske i porastom cijena na tržištu.  

 

Potrebno je imati na umu da je potrošač uvijek slabija strana u svakom pravnom 

odnosu te kao građanin sukladno odredbi članka 35. Ustava Republike Hrvatske ima 

zajamčeno štovanje i pravnu zaštitu njegova osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, 

ugleda i časti. 

 

Republika Hrvatska ratificirala je Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i 

temeljnih sloboda (u daljnjem tekstu: Konvencija) 7. studenoga 1997. što za Republiku 

Hrvatsku podrazumijeva obvezu pružanja zaštite konvencijskih prava pojedinaca od strane 

domaćih sudova. Među najvažnijim pravima zajamčenim Konvencijom, posebno mjesto 

zauzima pravo na poštivanje osobnog i obiteljskog života (članak 8.) što je osobito važno 

istaknuti zbog toga što se veliki broj građana zbog ovrhe našao u situaciji da ostane bez svog 

doma. Nedvojbeno su i vjerovnici ti koji zaslužuju efektivnu pravnu zaštitu i jedan od 
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osnovnih ciljeva postupka stečaja potrošača je upravo njihovo skupno i ravnomjerno 

namirenje, no treba voditi računa o tome da se oduzimanjem osnovnog životnog prostora 

pojedincu taj cilj gotovo uvijek ne ispuni u najvećoj mogućoj mjeri. 

 

Opći cilj uvođenja instituta stečaja potrošača je razviti sustav koji će rezultirati 

stvaranjem uvjeta insolventnim potrošačima za reprogramiranje njihovih obveza ili novi 

početak, a vjerovnicima omogućiti ravnomjerno namirenje njihovih tražbina. Posebni ciljevi 

su stvaranje uvjeta da se kroz neformalne (neinstitucionalne) i formalne (institucionalne) 

okvire postigne dogovor između vjerovnika i dužnika oko restrukturiranja postojećih tražbina, 

stvaranje uvjeta za odgovorno i ekonomski racionalno ponašanje potrošača te rasterećenje 

sustava od bezuspješnih i višestrukih ovršnih postupaka. Navedeni ciljevi su u skladu s 

najvišim europskim vrednotama i normativnim rješenjima drugih država članica Europske 

unije te ako zakonodavac ne poduzme ništa kako bi intervenirao u sadašnju situaciju u cilju 

razrješenja postojećeg problema, možemo očekivati povećanje negativnih trendova u 

gospodarstvu, povećanje broja ovršnih postupaka, blokada računa, dodatnih zaduživanja po 

nepovoljnim uvjetima i posljedično povećanje broja insolventnih potrošača. Također, 

neuvođenjem postupka stečaja potrošača privilegirati će se vjerovnici čije su tražbine 

osigurane založnim i drugim stvarnim pravima za razliku od drugih kategorija vjerovnika. 

 

Uvođenjem instituta stečaja potrošača omogućava se prezaduženim građanima prilika 

za novi odgovorniji početak kao i efektivno namirenje vjerovnika čak i u situaciji kada 

potrošač nema trenutnih sredstava iz kojih bi se mogle namiriti tražbine vjerovnika. 

 

b) Osnovna pitanja koja se trebaju urediti ovim Zakonom 

 

Kako bi se omogućilo razrješenje odnosa na jednostavniji i manje tegoban način od 

strogih pravila u sudskom postupku, uvažavajući pri tome trendove u zakonodavstvima drugih 

država članica Europske unije kojima se potiče izvansudsko rješavanje, kao i preopterećenost 

pravosudnog sustava, određena je dužnost predlagatelja pokušati sklopiti sporazum s 

vjerovnicima u izvansudskom postupku prije podnošenja prijedloga za otvaranje postupka 

stečaja potrošača sudu.  

 

Izvansudski postupak provodi se pred savjetovalištima kao jedna vrsta formularnog 

postupka kojem je svrha, osim svojevrsnog posredovanja među sudionicima postupka, 

prikupljanje svih relevantnih podataka o tražbinama vjerovnika i potrošačevoj imovini. Zbog 

uštede vremena i racionalizacije troškova, određeno je da potrošač navedene podatke predoči 

savjetovalištu, vjerovnicima, a naposljetku i samom sudu putem obrazaca koji će biti 

distribuirani za tu svrhu. Važno je istaknuti da izvansudski postupak traje 60 dana, koji se rok 

može produljiti za daljnjih 30 dana ako savjetovalište ili sudionici u postupku ocjene da 

postoji mogućnost  sklapanja sporazuma. Izvansudski sporazum sklopljen između potrošača i 

njegovih vjerovnika ima učinak izvansudske nagodbe te predstavlja plan namirenja duga. Rok 

i način ispunjenja obveza bitni su sastojci plana. Navedenim zakonskim rješenjem nastoji se 

izbjeći sklapanje sporazuma koji u stvarnosti ne bi bio provediv. 

 

Ako se potrošač u navedenoj fazi postupka ne uspije dogovoriti s vjerovnicima oko 

načina namirenja postojećih tražbina, postupak bi se nastavio pred nadležnim sudovima. Sam 

sudski postupak također ima elemente dobrovoljnosti te se potrošaču ponovno pruža prilika s 

vjerovnicima postići dogovor pred sudom u obliku sudske nagodbe. Ako se nagodba ne 
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sklopi, sud bi imenovao povjerenika koji u daljnjem tijeku postupka ima ključnu ulogu u 

razdiobi potrošačeve imovine te predstavlja svojevrstan most između suda, potrošača i 

vjerovnika.  

 

Razlozi za pokretanje postupka stečaja potrošača prilagođeni su trenutnoj 

gospodarskoj situaciji kao i europskim standardima koji se temelje, prije svega na prevenciji i 

otklanjanju negativnih posljedica prije nego one postanu neotklonjive. Potrebno je imati na 

umu da se postupak stečaja potrošača provodi nad fizičkom osobom kojoj je društvo dužno 

osigurati uvjete za normalan život i poštujući najbolju europsku praksu, osigurati pravo na 

drugu priliku. Postupak stečaja potrošača se tako može otvoriti ako je potrošač insolventan. 

Smatrat će se da je potrošač insolventan ako najmanje 90 dana uzastopno ne može ispuniti 

jednu ili više dospjelih novčanih obveza u ukupnom iznosu većem od 30 tisuća kuna.  

 

S ciljem sprječavanja neželjenih posljedica za potrošača i društvo u cjelini, 

zakonodavac je omogućio potrošaču da umjesto prodaje nekretnine predloži neki drugi način 

namirenja uz uvjet da mu je nekretnina potrebna za stanovanje, da u vlasništvu nema drugu 

nekretninu i da na raspolaganju nema drugi smještaj niti ga je u mogućnosti osigurati. Na taj 

način država osigurava višestruku korist za sve sudionike postupka jer nikome nije u interesu 

da potrošač, koji je možda trenutno u financijskim poteškoćama, postane socijalni slučaj koji 

je u konačnici obveza za cijelo društvo.  

 

Predlagatelj je, uzimajući u obzir cilj samog zakona i osnovne postulate srodne 

europske normative, odredio razdoblje provjere ponašanja u odnosu na potrošača koji podnese 

prijedlog za oslobođenje od preostalih obveza.    

 

U razdoblju provjere ponašanja koje će sud odrediti, ovisno o imovini potrošača i 

njegovoj zaduženosti, potrošač bi bio dužan prijavljivati povjereniku sve promjene vezane za 

svoju imovinu, pokušati naći posao, ako ga nema, prihvatiti sezonske poslove ako je za 

obavljanje istih kvalificiran te prijaviti svako stjecanje koje ulazi u stečajnu masu.  

 

Potrošač ne smije zatajiti nijedan iznos niti imovinu te je dužan sudu i povjereniku, na 

njihovo traženje, davati sve obavijesti koje su od utjecaja na sam postupak kao i namirenje 

tražbina vjerovnika. Razdoblje provjere ponašanja ne može biti kraće od jedne godine ni duže 

od pet godina u čemu se zakonodavac priklonio rješenjima većine europskih država. Osnovna 

svrha navedenog instituta je osloboditi savjesnog dužnika od preostalih obveza te vjerovnike 

namiriti u najvećoj mogućoj mjeri. Ovisno o potrošačevom postupanju tijekom razdoblja 

provjere ponašanja, ovisit će odluka suda o oslobođenju od preostalih obveza.  

 

Što se tiče nepoštenog potrošača, odnosno onog koji bi pokušao zlouporabiti institut 

oslobođenja od preostalih obveza te cjelokupni postupak, određena je uskrata od oslobođenja 

od preostalih obveza koja će nastupiti ako se potrošač ne bude pridržavao svojih obveza ili na 

drugi način pokuša izigrati vjerovnike. Nakon proteka razdoblja provjere ponašanja savjesni 

potrošač oslobodit će se obveza prema vjerovnicima. 

 

Međutim, sa svrhom zaštite javnog i jačeg interesa, zakon taksativno popisuje obveze 

za koje ne postoji mogućnost oslobođenja. Tako se institut oslobođenja ne može primijeniti na 

obveze koje se odnose na uzdržavanje djece, roditelja i drugih osoba koje je potrošač dužan 
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uzdržavati, imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom ili prekršajem, naknadu štete nastalu 

kaznenim djelom ili prekršajem te porezne obveze. 

 

c) Posljedice koje će proisteći donošenjem Zakona 

 

Nacrt prijedloga iskaza o učincima donošenja Zakona o stečaju potrošača objavljen je i 

nalazio se na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa od 24. lipnja 2014. do 24. srpnja 2014., 

a okrugli stol održan je 28. srpnja 2014. Prijedlog iskaza o učincima donošenja Zakona o 

stečaju potrošača objavljen je na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa od 30. siječnja 

2015. do 18. veljače 2015., a drugi okrugli stol održan je 11. veljače 2015. U skladu sa 

Zakonom o procjeni učinaka propisa (Narodne novine, broj 90/2011) na temelju provedenih 

rasprava, analizirajući sve predložene opcije i troškove, odlučeno je izraditi poseban zakon 

kojim će se propisati pravne posljedice donošenja ovog Zakona.  

 

Predvidljive posljedice koje će proisteći donošenjem ovoga Zakona sastoje se, prije 

svega, u smanjenom broju insolventnih građana i broju ovršnih postupaka te će se postići 

namirenje tražbina vjerovnika u većoj mjeri nego što je to sada slučaj. Cjelokupnim 

postupkom koji je određen ovim Zakonom, potiče se sporazumno rješavanje odnosa između 

potrošača i vjerovnika, s minimalnim sudjelovanjem javnih institucija, što će doprinijeti 

rasterećenju sudova i javnoj percepciji vezanoj za nužnost restrukturiranja vlastitih obveza. 

Provedbom zakona također će se postići preventivni učinak, kao i razvoj javne svijesti o 

važnosti racionalnog i odgovornog ponašanja.  

 

Ova nadogradnja i razvoj pravnog sustava odgovor su na društvena ponašanja koja 

karakterizira rast potrošačkoga mentaliteta te, kao i regulativa koju su već uvela brojna 

suvremena europska zakonodavstva, donosi legislativno uređenje otpusta dugova, pri čemu se 

osobama dopušta da zadrže određenu imovinu i osiguraju nužne životne potrebe te 

onemogućuje bilo kakva diskriminacija poslije otpusta dugova.  

 

 

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA 

 

Prijedlogom zakona omogućava se potrošaču oslobođenje od obveze plaćanja 

predujma za troškove izvansudskog postupka u iznosu od 100,00 kuna, kao i predujma za 

troškove sudskog postupka u paušalnom iznosu koji odredi sud, a koji ne može biti manji od 

1.000,00 kuna, na način i uz pretpostavke propisane Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći 

(Narodne novine, broj 143/2013). Navedena mogućnost obveza je društva u cjelini kako bi se 

svim građanima kojima je neophodna pomoć, pomoć i osigurala i time ostvarila svrha 

donošenja samoga Zakona. Analizom podataka o broju građana kojima su blokirani računi, 

visini njihovog duga, trajanju blokade računa, udjelima duga prema kategorijama vjerovnika 

iz kojih se može zaključiti postojanje razlučnih prava, te uzimajući u obzir trend 

kontinuiranog povećanja broja postupaka stečaja potrošača u državama članicama Europske 

unije i drugim državama koji su posljedica globalne ekonomske krize, povećanja stope 

nezaposlenosti, smanjenja životnog standarda i povećanja cijena na tržištu, moguće je 

pretpostaviti da od 120.000 građana čija visina duga prelazi 25 tisuća kuna njih minimalno 

25% (30.000 građana) ispunjava pretpostavke za oslobođenje od plaćanja predujma za 

troškove izvansudskog postupka, za što je potrebno osigurati plaćanje troškova u iznosu od 3 

milijuna kuna. Također, pod pretpostavkom da će se znatno manji broj građana obratiti sudu s 
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prijedlogom za otvaranje postupka stečaja potrošača jer je pokušaj sklapanja izvansudskog 

sporazuma s vjerovnicima ostao bez uspjeha, moguće je procijeniti da će se njih 25% (7.500 

građana) koji su u izvansudskom postupku bili oslobođeni o plaćanja troškova obratiti sudu 

zbog neuspjelog pokušaja sklapanja izvansudskog sporazuma s vjerovnicima, za što je 

potrebno osigurati plaćanje troškova u iznosu od 7,5 milijuna kuna, što ukupno za izvansudski 

i sudski postupak iznosi 10,5 milijuna kuna. 

 

Sredstva za organiziranje i pružanje besplatne pravne pomoći, sukladno odredbi članka 

35. stavka 1. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, osiguravaju se u državnom proračunu 

Republike Hrvatske, a za pružanje pravne pomoći mogu se osigurati i iz sredstava tijela 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te donacija i drugih prihoda u skladu sa 

zakonom. 

  

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu, u Razdjelu 110 - 

Ministarstvo pravosuđa, Glava 11005 – Ministarstvo pravosuđa, aktivnost A630048 – 

Besplatna pravna pomoć osigurano je 4.030.000,00 kuna. S obzirom na to da je navedeni 

iznos neophodan za funkcioniranje primarne i sekundarne pravne pomoći osigurane Zakonom 

o besplatnoj pravnom pomoći, za provedbu ovoga Zakona potrebna sredstva osigurat će se 

prenamjenom sredstava unutar odobrenog limita financijskog plana Razdjela 110 Ministarstvo 

pravosuđa u iznosu od 10.500.000,00 kuna. Prema projekciji Državnog proračuna Republike 

Hrvatske za 2016. godinu određeno je 15.030.000,00 kuna, što se ocjenjuje dostatnim 

iznosom potrebnih sredstava, dok se projekcija Državnog proračuna Republike Hrvatske za 

2017. godinu u iznosu od 5.030.000,00 kuna ocjenjuje nedostatnom. 
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PRIJEDLOG ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA 

 

GLAVA I. 

OPĆE ODREDBE 

 

Predmet Zakona 

Članak 1. 

Ovim Zakonom uređuju se opća pravila o stečaju potrošača, izvansudski postupak pred 

savjetovalištima, pretpostavke za otvaranje postupka stečaja potrošača, postupak pred sudom 

te uvjeti i učinci oslobođenja potrošača od preostalih obveza. 

 

Cilj Zakona 

Članak 2. 

(1) Cilj ovoga Zakona je skupno namirenje vjerovnika unovčenjem imovine potrošača i 

podjele prikupljenih sredstava vjerovnicima u skladu s planom namirenja duga ili u okviru 

postupka pred sudom. 

(2) Savjesnom potrošaču pružit će se, nakon proteka razdoblja provjere ponašanja, mogućnost 

oslobođenja od preostalih obveza prema vjerovnicima. 

 

Potrošač kao stečajni dužnik 

Članak 3. 

(1) Postupak stečaja potrošača provodi se nad imovinom potrošača. 

(2) Potrošačem se, u smislu ovoga Zakona, smatra svaka fizička osoba koja sklapa pravni 

posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne 

djelatnosti. 

(3) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na fizičku osobu koja obavlja samostalnu 

djelatnost ako:  

1. nema više od 20 vjerovnika, 

2. obveze iz obavljanja samostalne djelatnosti ne prelaze iznos od 100.000,00 kuna, 

3. nema obveza iz radnih odnosa koje proizlaze iz obavljanja samostalne djelatnosti, i 

4. nije pokrenut predstečajni ili stečajni postupak. 

 

Stečajni razlog 

Članak 4. 

(1) Postupak stečaja potrošača može se otvoriti ako je potrošač insolventan.  
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(2) Insolventnost je, u smislu ovoga Zakona, nemogućnost ispunjenja dospjelih novčanih 

obveza.  

(3) Smatrat će se da je potrošač insolventan ako najmanje 90 dana uzastopno ne može ispuniti 

jednu ili više dospjelih novčanih obveza u ukupnom iznosu većem od 30.000,00 kuna. 

 

Registar postupaka stečaja potrošača 

Članak 5. 

(1) Za potrebe ovoga Zakona ustrojava se Registar postupaka stečaja potrošača koji sadrži 

podatke o pokrenutim i dovršenim postupcima stečaja potrošača, kao i podatke o oslobođenju 

od preostalih obveza. 

(2) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra iz stavka 1. ovoga članka propisat će 

ministar nadležan za poslove pravosuđa. 

 

GLAVA II. 

IZVANSUDSKI POSTUPAK 

 

Svrha izvansudskog postupka 

Članak 6. 

Izvansudski postupak provodi se radi sklapanja izvansudskog sporazuma između potrošača i 

vjerovnika. 

 

Savjetovališta 

Članak 7. 

(1) Izvansudski postupak se provodi pred savjetovalištima.  

(2) Savjetovalištima se, u smislu ovoga Zakona, smatraju organizacijske jedinice Financijske 

agencije. 

(3) Izvansudski postupak temelji se na načelu dobrovoljnosti i provodi na način koji su 

stranke suglasno utvrdile. 

 

Posrednik 

Članak 8. 

(1) Posrednik je djelatnik Financijske agencije koji provodi izvansudski postupak u 

savjetovalištu. 

(2) Posrednik je dužan u izvansudskom postupku posvetiti osobitu pažnju zaštiti potrošača 

kao slabije strane u pravnom odnosu te postupati na način koji osigurava potpuno poštivanje 

osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti potrošača.   
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(3) Posrednik je dužan postupati s osobnim podatcima u skladu s odredbama posebnog 

propisa koji uređuje zaštitu osobnih podataka. 

(4) Pravilnik o načinu rada savjetovališta i pretpostavke za obavljanje poslova posrednika 

donijet će ministar nadležan za poslove pravosuđa. 

 

Zahtjev 

Članak 9. 

(1) Osoba koja namjerava podnijeti sudu prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača 

dužna je prije podnošenja prijedloga podnijeti savjetovalištu zahtjev za provedbu 

izvansudskog postupka. 

(2) Zahtjev za provedbu izvansudskog postupka  podnosi se putem propisanih obrazaca. 

(3) Zahtjev za provedbu izvansudskog postupka može podnijeti potrošač ili svaki njegov 

vjerovnik. 

(4) Uz zahtjev za provedbu izvansudskog postupka potrošač je dužan priložiti popis imovine, 

vjerovnika i tražbina vjerovnika na propisanom obrascu te dokaz o postojanju stečajnog 

razloga.  

(5) Ako je podnositelj zahtjeva vjerovnik, potrošač je dužan bez odgode dostaviti 

savjetovalištu popis iz stavka 4. ovoga članka.   

(6) Uz zahtjev za provedbu izvansudskog postupka vjerovnik je dužan priložiti isprave iz 

kojih proizlazi vjerojatnost postojanja njegove tražbine i izričiti pristanak potrošača za 

provedbu izvansudskog postupka. 

(7) Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca zahtjeva za provedbu izvansudskog postupka i popisa 

imovine, vjerovnika i tražbina donijet će ministar nadležan za poslove pravosuđa. 

 

Popis imovine, vjerovnika i tražbina 

Članak 10. 

(1) Popis imovine, vjerovnika i tražbina sadrži podatke o: 

1. ukupnoj postojećoj imovini, primanjima i obvezama uz naznaku iznosa ili vrijednosti, 

2. svim vjerovnicima i njihovim tražbinama, 

3. primanjima iz radnog odnosa i ostalim primanjima kao i njihovim iznosima u prethodna tri 

mjeseca, 

4. režijskim troškovima kućanstva, 

5. članovima uže obitelji. 

(2) Članom uže obitelji, u smislu ovoga Zakona, smatraju se: bračni drug, srodnici po krvi u 

pravoj liniji i njihov bračni drug, izvanbračni drug, osoba koja je s potrošačem u životnom 

partnerstvu u skladu s posebnim propisom, braća, sestre, pastorci, posvojenici, djeca 

povjerena na smještaj, odgoj ili skrb izvan obitelji, maćeha, očuh, posvojitelj i osoba koju je 

potrošač dužan po zakonu uzdržavati. 
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(3) Vjerovnik je dužan na svoj trošak, na zahtjev posrednika, u roku od osam dana od dana od 

zaprimanja zahtjeva, dostaviti savjetovalištu pisanu izjavu o visini svojih ukupnih tražbina 

posebno naznačujući glavnu tražbinu i sporedne tražbine. 

 

Provjera podataka 

Članak 11. 

(1) Posrednik je ovlašten provjeriti podatke iz popisa imovine, vjerovnika i tražbina uvidom u 

odgovarajuće registre i evidencije, u skladu s posebnim zakonima. 

(2) Za provjeru podataka iz stavka 1. ovog članka nije potrebna suglasnost potrošača. 

(3) Ako se utvrdi da su podatci iz popisa imovine, vjerovnika i tražbina nepotpuni ili netočni, 

potrošaču će se dati mogućnost da ih dopuni ili ispravi. 

(4) Ako potrošač ne iskoristi mogućnost iz stavka 3. ovog članka, posrednik je dužan 

upozoriti vjerovnike na nepotpunost ili netočnost podataka sadržanih u popisu imovine, 

vjerovnika i tražbina o čemu na popisu sastavlja bilješku.  

(5) Potrošač koji nije iskoristio mogućnost iz stavka 3. ovog članka neće se smatrati savjesnim 

potrošačem u smislu ovog Zakona. 

 

Troškovi izvansudskog postupka 

Članak 12. 

(1) Troškovi izvansudskog postupka namiruju se iz položenog predujma. 

(2) Predujam uplaćuje podnositelj zahtjeva u iznosu od 100,00 kuna.  

(3) Ako je podnositelj zahtjeva potrošač, može se osloboditi obveze uplate predujma na način 

i uz pretpostavke propisane posebnim propisom kojim se uređuje besplatna pravna pomoć.   

 

Dostava poziva za sudjelovanje 

Članak 13. 

(1) Savjetovalište je, nakon uplate predujma, dužno bez odgode objaviti poziv za sudjelovanje 

u izvansudskom postupku na mrežnoj stranici Financijske agencije čime se dostava smatra 

obavljenom. 

(2) Poziv za sudjelovanje u izvansudskom postupku sadrži vrijeme i mjesto kada su svi 

vjerovnici potrošača pozvani pristupiti u savjetovalište, ime, prezime, adresu prebivališta i 

OIB potrošača uz naznaku vjerovnika navedenih u popisu vjerovnika. 

(3) Potrošač je ovlašten samostalno obavijestiti vjerovnike o vremenu i mjestu kada su 

pozvani pristupiti u savjetovalište. 
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Plan namirenja duga 

Članak 14. 

(1) Potrošač je dužan prije objave poziva za sudjelovanje u izvansudskom postupku dostaviti 

savjetovalištu plan namirenja duga. 

(2) Plan namirenja duga podnosi se na obrascu čiji oblik i sadržaj pravilnikom određuje 

ministar nadležan za poslove pravosuđa. 

(3) Na zahtjev potrošača posrednik je dužan pružiti potrošaču stručnu pomoć za sastavljanje 

plana namirenja duga.  

 

Trajanje i dovršetak izvansudskog postupka 

Članak 15. 

(1) Izvansudski postupak traje najdulje 60 dana od prvog održanog sastanka u savjetovalištu. 

(2) U iznimnim slučajevima savjetovalište može produljiti rok iz stavka 1. ovoga članka za 

dodatnih 30 dana ako ocijeni da postoji mogućnost sklapanja izvansudskog sporazuma 

između potrošača i njegovih vjerovnika ili ako potrošač i vjerovnici suglasno predlože 

produljenje. 

(3) Nakon proteka roka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka savjetovalište je dužno podnositelju 

zahtjeva, bez odgode izdati potvrdu o tome da pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma 

nije uspio.  

 

Neuspjeli pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma 

Članak 16. 

(1) Smatra se da sklapanje izvansudskog sporazuma nije uspjelo ako neki vjerovnik nakon što 

su počeli pregovori u cilju sklapanja sporazuma o uređenju potrošačevih obveza pokrene ili 

nastavi postupak radi prisilnog ostvarenja tražbine ili izričito i nedvosmisleno izjavi da nije 

suglasan s izvansudskim sporazumom. 

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka savjetovalište je dužno bez odgode izdati potvrdu 

predlagatelju o neuspjelom pokušaju sklapanja izvansudskog sporazuma.  

 

Prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača 

Članak 17. 

(1) Prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača predlagatelj mora podnijeti sudu u roku 

od tri mjeseca od dana kada mu je savjetovalište izdalo potvrdu o neuspjelom pokušaju 

sklapanja izvansudskog sporazuma. 

(2) Ako predlagatelj ne podnese sudu potvrdu o neuspjelom pokušaju sklapanja izvansudskog 

sporazuma u roku iz stavka 1. ovog članka, sud će prijedlog odbaciti. 
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Izvansudski sporazum 

Članak 18. 

(1) Izvansudski sporazum sklopljen između potrošača i vjerovnika ima učinak izvansudske 

nagodbe i predstavlja ovršnu ispravu.  

(2) Rok i način ispunjenja obveza, otpust duga, sporazum o povlačenju tužbe, obveza 

povlačenja prijedloga za ovrhu u ranije pokrenutim postupcima bitni su sastojci izvansudskog 

sporazuma. 

(3) Izvansudski sporazum sklapa se na obrascu čiji oblik i sadržaj pravilnikom određuje 

ministar nadležan za poslove pravosuđa. 

(4) Izvansudski sporazum nema pravnog učinka na vjerovnike s kojima nije sklopljen. 

 

GLAVA III. 

TIJELA POSTUPKA STEČAJA POTROŠAČA 

 

Tijela postupka stečaja potrošača 

Članak 19. 

Tijela postupka stečaja potrošača su sud i povjerenik. 

 

Povjerenik 

Članak 20. 

(1) Povjerenika imenuje sud sliste stečajnih upravitelja uz odgovarajuću primjenu Stečajnog 

zakona.  

(2) Za povjerenika ne može biti imenovana osoba koja bi morala biti izuzeta kao sudac u 

stečajnom postupku, osobito osoba koja je bliski srodnik suca, potrošača ili vjerovnika, niti 

osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, protiv imovine i za 

druga kaznena djela koja je čine nedostojnom za obavljanje dužnosti povjerenika. 

 

Dužnosti povjerenika 

Članak 21. 

(1) Povjerenik je dužan pri ispunjavanju svojih dužnosti postupati s pažnjom dobrog 

stručnjaka.  

(2) Povjerenik je dužan unovčavati imovinu stečajne mase bez odgode te je ravnomjerno 

razdjeljivati vjerovnicima. 

(3) Povjerenik je dužan podnositi sudu kvartalna pisana izvješća u kojima će navesti stanje 

potrošačeve imovine, nove okolnosti koje bi mogle utjecati na mogućnost ispunjenja 

potrošačevih obveza, iznos ukupno isplaćenih sredstava pojedinom vjerovniku, podatke o 

unovčenoj imovini i ostale podatke koji su od utjecaja na tijek postupka. 
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(4) Izvješća iz stavka 3. ovoga članka objavljuju se na mrežnoj stranici e-oglasna ploča 

sudova. 

(5) Na obavljanje dužnosti i odgovornost povjerenika na odgovarajući način primjenjuju se 

odredbe Stečajnog zakona kojim su propisana prava i obveze stečajnog upravitelja ako ovim 

Zakonom nije drugačije određeno. 

 

Nadzor nad radom povjerenika 

Članak 22. 

(1) Nadzor nad radom povjerenika provodi sud. 

(2) Sud može u svako doba posebnim rješenjem razriješiti povjerenika ako svoju dužnost ne 

obavlja uspješno ili ne poštuje odluke suda ili odredbe ovoga Zakona.  

(3) Sud može od povjerenika zatražiti davanje posebnih podataka ili obavijesti o provedbi 

postupka.  

(4) Povjerenik je dužan tražene podatke ili obavijesti iz stavka 3. ovoga članka dostaviti sudu 

bez odgode. Ako povjerenik ne dostavi sudu tražene podatke ili obavijesti, sud će ga 

razriješiti dužnosti. 

 

Poseban račun povjerenika 

Članak 23. 

(1) Povjerenik je dužan otvoriti poseban transakcijski račun kod financijske institucije za 

svakog pojedinog potrošača nad kojim je otvoren stečaj u skladu s nalogom suda. 

(2) Račun iz stavka 1. ovoga članka povjerenik mora otvoriti najkasnije prvi radni dan nakon 

što ga je sud imenovao.  

(3) Putem računa iz stavka 1. ovoga članka, povjerenik može samo primati uplate i obavljati 

isplate koje se odnose na upravljanje i raspolaganje stečajnom masom. 

(4) Sredstva s posebnog računa ne mogu biti predmetom ovrhe koja se provodi protiv 

povjerenika, a u slučaju stečaja ili smrti povjerenika ne ulaze u njegovu stečajnu masu 

odnosno ostavinu.  

(5) Povjerenik je dužan sve uplate koje se odnose na upravljanje i raspolaganje stečajnom 

masom imati odvojene od svoje imovine. 

 

Nagrada povjereniku 

Članak 24. 

(1) Povjerenik ima pravo na nagradu za svoj rad te na naknadu stvarnih troškova. 

(2) Sud određuje jednokratnu nagradu povjereniku u iznosu od 500,00 kuna te određeni 

novčani iznos nakon svakog unovčenja imovine odnosno diobe. 

(3) Nagrada se određuje sukladno visini unovčene imovine i to: 

- do 300.000,00 kuna 4%, 
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- od 300.000,01 do 500.000,00 kuna 3%, 

- od 500.000,01 kuna 2%. 

(4) Na naknadu troškova povjerenika na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Stečajnog 

zakona o naknadi izdataka stečajnom upravitelju. 

 

GLAVA IV. 

OSNOVNE POSTUPOVNE ODREDBE 

U POSTUPKU PRED SUDOM 

 

Nadležnost 

Članak 25. 

U postupku stečaja potrošača isključivo je stvarno i mjesno nadležan općinski sud na čijem 

području potrošač ima prebivalište. 

 

Primjena Stečajnog zakona  

Članak 26. 

U postupku stečaja potrošača na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Stečajnog zakona 

ako ovim Zakonom nije drugačije određeno. 

 

Načela postupka 

Članak 27. 

(1) Postupak stečaja potrošača pokreće se na prijedlog osoba iz članka 29. stavka 1. ovoga 

Zakona. 

(2) Postupak stečaja potrošača je hitan. 

(3) Sud u pravilu odluke donosi bez usmene rasprave. 

(4) Sud može i izvan rasprave izvoditi dokaze, strankama nalagati da dopune svoje navode te 

poduzimati druge procesne radnje. 

(5) Sud je ovlašten po službenoj dužnosti izvoditi dokaze, prikupljati obavijesti, obavljati uvid 

u odgovarajuće registre i evidencije te utvrđivati činjenice koje su od značaja za postupak i 

kada se  stranke tome protive.  

 

Dostava pismena 

Članak 28. 

(1) Pismena se u postupku stečaja potrošača objavljuju putem mrežne stranice e-oglasna ploča 

sudova.  
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(2) Smatra se da je dostava pismena obavljena protekom osmog dana od dana objave pismena 

na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova. 

(3) Objava pismena smatra se dokazom o urednoj dostavi svim sudionicima postupka. 

(4) Sudionici postupka mogu zatražiti da im se pismena dostavljaju na kućnu adresu ili na 

adresu elektroničke pošte.  

(5) Dostava iz stavka 4. ovoga članka nema pravni učinak na tijek rokova propisanih ovim 

Zakonom. 

(6) Nadležni sud će na vidnom mjestu u sudu omogućiti uvid na mrežnu stranicu e-oglasna 

ploča sudova. 

 

GLAVA V. 

POKRETANJE POSTUPKA 

 I 

PRIPREMNO ROČIŠTE 

 

Pokretanje postupka 

Članak 29. 

(1) Postupak stečaja potrošača pokreće se prijedlogom potrošača ili svakog njegovog 

vjerovnika. 

(2) Uz prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača predlagatelj je dužan priložiti 

potvrdu o neuspjelom pokušaju sklapanja izvansudskog sporazuma. 

(3) Uz prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača, vjerovnik je dužan priložiti isprave 

iz kojih proizlazi vjerojatnost postojanja njegove tražbine. 

(4) Uz prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača, potrošač je dužan priložiti popis 

imovine, vjerovnika i tražbina i plan namirenja duga. 

(5) Ako je predlagatelj vjerovnik, sud će pozvati potrošača na dostavu isprava iz stavka 4. 

ovoga članka. 

(6) Ako predlagatelj uz prijedlog ne podnese potvrdu iz stavka 2. ovoga članka, sud će 

prijedlog odbaciti. 

 

Troškovi postupka 

Članak 30. 

(1) Troškove postupka stečaja potrošača predujmljuje predlagatelj u paušalnom iznosu koji 

odredi sud, a koji ne može biti manji od 1.000,00 kuna. 

(2) Ako je predlagatelj potrošač koji nije u mogućnosti predujmiti troškove postupka, a ima 

imovine, sud može odlučiti da se troškovi postupka predujme iz proračunskih sredstava, a 

predujmljeni troškovi postupka naknade prioritetno iz unovčene imovine potrošača.  
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(3) Ako je predlagatelj potrošač koji nije u mogućnosti predujmiti troškove postupka, a nema 

imovine, sud ga može osloboditi od obveze predujmljivanja troškova postupka uz 

odgovarajuću primjenu posebnog propisa kojim se uređuje besplatna pravna pomoć.   

(4) Svaki vjerovnik snosi svoje troškove postupka. 

 

Zastoj postupka 

Članak 31. 

(1) Potrošač ili vjerovnik mogu, prije donošenja rješenja o otvaranju postupka stečaja 

potrošača, zatražiti od suda zastoj postupka radi pokušaja sklapanja sporazuma. 

(2) Zastoj iz stavka 1. ovoga članka može trajati najdulje tri mjeseca.  

(3) Nakon proteka roka iz stavka 2. ovoga članka, sud će nastaviti postupak po službenoj 

dužnosti. 

 

Pripremno ročište 

Članak 32. 

(1)  Prije donošenja odluke o otvaranju postupka stečaja potrošača sud će zakazati pripremno 

ročište na kojem će se raspravljati i glasovati o planu namirenja duga. 

(2) Sud može odgoditi pripremno ročište ako ocijeni da je to potrebno radi zaštite interesa 

stranaka. 

(3) Pripremno ročište sud može odgoditi samo jednom. 

 

Poziv za pripremno ročište 

Članak 33. 

(1) Poziv za pripremno ročište objavljuje se putem mrežne stranice e-oglasna ploča sudova 

zajedno s planom namirenja duga i popisom imovine, vjerovnika i tražbina. U objavi će biti 

istaknuto da svatko može obaviti uvid u plan namirenja duga i popis imovine, tražbina i 

vjerovnika u pisarnici nadležnog suda. 

(2) Poziv za pripremno ročište sadržava poziv vjerovnicima da se očituju na plan namirenja 

duga u roku od 30 dana od objave poziva za pripremno ročište na mrežnoj stranici e-oglasna 

ploča sudova. 

(3) Vjerovnici čije tražbine nisu sadržane u popisu imovine, tražbina i vjerovnika niti su pri 

izradi plana namirenja duga uzete u obzir, mogu zahtijevati njihovo namirenje samo ako su u 

roku od 30 dana od objave poziva za pripremno ročište podnijele zahtjev za dopunu ili 

izmjenu popisa. Poziv za pripremno ročište mora sadržavati izričito upozorenje na pravne 

posljedice zbog propuštanja roka za podnošenje zahtjeva za dopunu ili izmjenu popisa. 
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Tijek ročišta 

Članak 34. 

(1) Pripremno ročište započinje razmatranjem plana namirenja duga. 

(2) Plan namirenja duga se na prijedlog pojedinih vjerovnika ili potrošača može dopuniti ili 

izmijeniti. 

(3) Svaki vjerovnik ima pravo zahtijevati provjeru i nadopunu svih tražbina sadržanih u 

popisu imovine, tražbina i vjerovnika pri čemu potrošač ima pravo zahtijevati provjeru svih 

tražbina koje se naknadno unose u plan na prijedlog vjerovnika. 

(4) Glasovanje o planu namirenja duga obavlja se na temelju utvrđenog popisa vjerovnika i 

prava glasa koji im pripada. 

 

Prihvaćanje plana 

Članak 35. 

(1) Ako se vjerovnik u roku od 30 dana od objave poziva za pripremno ročište nije izjasnio o 

planu namirenja duga, smatra se da je dao svoj pristanak na plan. 

(2) Ako nijedan vjerovnik nije uskratio pristanak na plan namirenja duga, smatra se da je plan 

prihvaćen. 

(3) Ako je koji od vjerovnika uskratio pristanak na plan namirenja duga, potrošač može 

izmijeniti plan namirenja duga u roku koji odredi sud. 

(4) Prihvaćeni plan unosi se u zapisnik i ima učinak sudske nagodbe. 

 

Zabrana opstrukcije plana  

Članak 36. 

(1) Ako svi vjerovnici ne daju svoj pristanak na plan namirenja duga, sud svojom odlukom 

može nadomjestiti nedostajući pristanak vjerovnika ako je broj vjerovnika čije tražbine 

prelaze polovinu ukupnih tražbina dao svoj pristanak i ako se vjerovnik koji je uskratio 

pristanaka na plan ne dovodi u lošiji položaj od onoga u kojem bi bio da plana nema. 

(2) Sud će odluku iz stavka 1. ovoga članaka donijeti nakon što omogući očitovanje 

vjerovnicima koji su uskratili pristanak na plan namirenja duga. 

(3) Ako je u planu sadržan i pravni položaj razlučnih vjerovnika, na ročištu će se posebno 

raspraviti prava tih vjerovnika. 

(4) Ako plan namirenja duga bude prihvaćen, prijedlog za otvaranje postupka stečaja 

potrošača i prijedlog za oslobođenje od preostalih obveza smatraju se povučenim.  

 

Neprihvaćanje plana 

Članak 37. 

Ako plan namirenja duga ne bude prihvaćen, sud će otvoriti postupak stečaja potrošača uz 

primjenu pravila propisanih ovim Zakonom. 
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GLAVA VI. 

OTVARANJE POSTUPKA STEČAJA POTROŠAČA 

 I 

PRAVNE POSLJEDICE OTVARANJA 

 

Otvaranje postupka 

Članak 38. 

(1) Sud donosi rješenje o otvaranju postupka stečaja potrošača ako su ostvarene pretpostavke 

iz članka 4. ovoga Zakona i ako na pripremnom ročištu nije prihvaćen plan namirenja duga. 

(2) Rješenje o otvaranju postupka stečaja potrošača objavljuje se na mrežnoj stranici e-

oglasna ploča sudova. 

(3) Sud će u rješenju o otvaranju postupka stečaja potrošača imenovati povjerenika te će 

naložiti da se rješenje o otvaranju postupka stečaja potrošača upiše zemljišne knjige te druge 

odgovarajuće upisnike. 

 

Vrijeme nastupanja pravnih posljedica 

Članak 39. 

(1) Pravne posljedice otvaranja postupka stečaja potrošača nastupaju trenutkom objave 

rješenja o otvaranju postupka stečaja potrošača na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova. 

(2) Ako rješenje o otvaranju postupka stečaja potrošača u povodu žalbe bude ukinuto, a u 

ponovnom postupku stečaj nad potrošačem bude opet otvoren, smatrat će se da su pravne 

posljedice otvaranja postupka nastupile od trenutka objave prvog rješenja o otvaranju 

postupka stečaja potrošača na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova. 

 

Slučajevi u kojima se otvoreni postupak stečaja potrošača ne provodi 

Članak 40. 

(1) Ako se na pripremnom ročištu utvrdi da imovina potrošača koja bi ušla u stečajnu masu 

nije dovoljna ni za namirenje troškova postupka ili je neznatne vrijednosti, sud će donijeti 

odluku o otvaranju i zaključenju postupka stečaja potrošača te istovremeno imenovati 

povjerenika i odlučiti o prijedlogu za oslobođenje od preostalih obveza ako je takav zahtjev 

podnesen. U tom slučaju primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o oslobođenju od preostalih 

obveza.  

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova. 

(3) Povjerenik može i nakon zaključenja postupka, a najkasnije u roku od dvije godine od 

donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka, ako nije podnesen ili nije prihvaćen prijedlog za 

oslobođenje od preostalih obveza, u ime potrošača, a za račun stečajne mase unovčiti imovinu 

potrošača i prikupljenim sredstvima namiriti nastale troškove postupka. O obavljenim 

radnjama povjerenik je dužan podnositi izvješća sudu.  
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GLAVA VII. 

STEČAJNA MASA I STEČAJNI VJEROVNICI 

 

Stečajna masa 

Članak 41. 

Stečajna masa obuhvaća cjelokupnu imovinu potrošača koju je potrošač stekao do zaključenja 

postupka odnosno do proteka razdoblja provjere ponašanja, osim imovine na kojoj se ne može 

provesti ovrha u skladu s odredbama Ovršnog zakona. 

 

Raspolaganja iz stečajne mase 

Članak 42. 

Raspolaganja potrošača predmetima iz stečajne mase, nakon otvaranja postupka stečaja 

potrošača bez pravnog su učinka, osim onih raspolaganja za koja vrijede opća pravila o zaštiti 

povjerenja u javne knjige. Drugoj će se strani vratiti njena protučinidba iz stečajne mase ako 

je njome povećana vrijednost stečajne mase. 

 

Činidbe u korist potrošača 

Članak 43. 

Ako nakon otvaranja postupka stečaja potrošača netko izravno ispuni obvezu potrošaču iako 

je obvezu trebalo ispuniti u korist stečajne mase, takvim će se ispunjenjem osloboditi od 

obveze ako dokaže da u vrijeme ispunjenja nije znao da je postupak stečaja potrošača otvoren. 

 

Nasljedstvo 

Članak 44. 

(1) Ako je potrošač stekao nasljedstvo ili zapis prije otvaranja ili tijekom postupka stečaja 

potrošača, imovina stečena po toj osnovi unosi se u stečajnu masu. 

(2) Ako se potrošač odrekne nasljedstva ili ustupi svoj nasljedni dio nakon otvaranja postupka 

stečaja potrošača ili u roku od tri godine prije otvaranja postupka, sud će ocijeniti razloge 

takvog odricanja odnosno ustupanja te od kakvog je to utjecaja pri odluci o oslobođenju od 

preostalih obveza.  

(3) Prije donošenja odluke iz stavka 2. ovoga članka, sud će saslušati vjerovnike i potrošača. 

 

Posebna pravila o unovčenju stečajne mase 

Članak 45. 

(1) Pri unovčenju stečajne mase, povjerenik je dužan voditi računa o dostojanstvu potrošača. 

Povjerenik je dužan pobrinuti se da potrošaču mjesečno ostane dovoljno sredstava za 

namirenje osnovnih životnih potreba i troškova stanovanja.  
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(2) Visinu sredstava iz stavka 1. ovoga članka određuje sud na prijedlog povjerenika uz 

odgovarajuću primjenu posebnog propisa kojim se uređuju prava iz sustava socijalne skrbi i 

usporedbom podataka o troškovima života, troškovima obrazovanja, zdravstvenim potrebama 

potrošača i mogućnostima da potrošač namiri osnovne životne potrebe od osoba koje su ga 

dužne uzdržavati po odredbama posebnog propisa.  

(3) Potrošač može predložiti da se do okončanja razdoblja provjere ponašanja ne prodaje 

nekretnina koja mu je potrebna za stanovanje: 

1. ako u vlasništvu nema drugu nekretninu i 

2. nema na raspolaganju drugi smještaj niti ga je u mogućnosti osigurati. 

(4) Prijedlog iz stavka 3. ovoga članka, potrošač je dužan pisano obrazložiti. Sud je dužan 

pozvati vjerovnike koji imaju razlučno pravo na nekretnini da se u roku od osam dana očituju 

o prijedlogu potrošača i izjasne daju li svoj pristanak. 

(5) O prijedlogu iz stavka 3. ovoga članka odlučuje sud u roku od 15 dana od dana 

podnošenja prijedloga odnosno proteka roka za očitovanje vjerovnika koji imaju razlučno 

pravo na nekretnini uzimajući u obzir da nekretnina bude razmjerna osnovnim stambenim 

potrebama potrošača. Ako su razlučni vjerovnici dali svoj pristanak, sud može odlučiti da se 

nekretnina ne prodaje do okončanja razdoblja provjere ponašanja nakon kojeg razdoblja će 

ocijeniti svrhovitost prodaje nekretnine vodeći računa o opsegu namirenja vjerovnika koji 

imaju razlučno pravo na nekretnini. 

(6) Sud može bez odgode ukinuti odluku iz stavka 5. ovoga članka ako utvrdi da potrošač ne 

ispunjava obveze propisane ovim Zakonom.  

(7) Protiv odluka iz stavka 5. i 6. ovoga članka vjerovnici i potrošač mogu podnijeti žalbu u 

roku od tri dana od dana primitka odluke suda.  Žalba ne odgađa ovrhu rješenja. 

(8) Sud može donijeti odluku da se neće unovčavati dijelovi imovine potrošača ako bi 

troškovi unovčenja bili veći od iznosa ostvarenog unovčenjem, u kojem slučaju će potrošaču 

odrediti rok u kojem mora na poseban račun povjerenika uplatiti iznos koji odgovara iznosu 

koji bi se ostvario unovčenjem. 

(9) Sud može odlučiti prijedlogu za oslobođenje od preostalih obveza tek nakon proteka roka 

iz stavka 8. ovoga članka. 

 

Imovina na kojoj postoje razlučna prava 

Članak 46. 

(1) Povjerenik nije ovlašten unovčavati dijelove imovine na kojima postoje razlučna prava. 

(2) Pravo na unovčenje dijelova imovine iz stavka 1. ovoga članka pripada vjerovnicima koji 

imaju razlučno pravo, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno. 

(3) Sud je ovlašten naložiti vjerovnicima unovčenje pojedinih dijelova imovine na kojima 

postoje razlučna prava u roku od šest mjeseci od dobivenog naloga. 

(4) Ako vjerovnici ne unovče pojedine dijelove imovine na kojima postoje razlučna prava u 

roku iz stavka 3. ovoga članka, pravo na unovčenje prelazi na povjerenika. 
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(5) Zabranjeno je unovčenje iz stavaka 3. i 4. ovoga članka ispod polovine procijenjene 

vrijednosti svakog pojedinog dijela imovine. 

 

Obavljanje djelatnosti 

Članak 47. 

(1) Potrošač može nakon otvaranja postupka stečaja potrošača i u razdoblju provjere 

ponašanja zahtijevati od suda dopuštenje obavljanja djelatnosti.  

(2)  Potrošač je u zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka dužan navesti djelatnosti koje namjerava 

obavljati, planiranu dobit ili dohodak i pretpostavke na temelju kojih bi sud mogao utvrditi 

svrhovitost zahtjeva. 

(3) Potrošač može u zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka zatražiti da se iz stečajne mase izuzmu 

strojevi, oprema, materijal ili drugi dio imovine potreban za obavljanje djelatnosti, osim 

nekretnina. 

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka zahtjev mora sadržavati mjesečni iznos naknade za 

imovinu izuzetu iz stečajne mase koji se potrošač obvezuje uplaćivati u stečajnu masu. 

Mjesečni iznos naknade ne može biti veći od 1% tržišne vrijednosti dijela imovine koja je 

izuzeta iz stečajne mase. 

(5) Sud će, uz prethodno mišljenje povjerenika i vjerovnika, dopustiti obavljanje djelatnosti 

ako stekne uvjerenje da će potrošač ostvariti dobit ili dohodak i da će biti u mogućnosti 

plaćati mjesečni iznos naknade za imovinu izuzetu iz stečajne mase. 

(6) U odluci iz stavka 5. ovoga članka sud je dužan naznačiti dio imovine koji se izuzima iz 

stečajne mase i obvezati potrošača na plaćanje mjesečne naknade za izuzimanje.  

 

Ukidanje dopuštenja obavljanja djelatnosti 

Članak 48. 

(1) Sud može na prijedlog povjerenika ili vjerovnika ukinuti dopuštenje obavljanja djelatnosti 

ako potrošač: 

- ne ispunjava svoje obveze na plaćanje mjesečne naknade za imovinu izuzetu iz stečajne 

mase, ili 

- u izvješću o dobiti i gubitku iskaže gubitak ili se takav gubitak utvrdi analizom, osim ako 

sud stekne uvjerenje da će potrošač u sljedećem razdoblju ostvariti dobit ili dohodak. 

(2) Ako sud ukine dopuštenje obavljanja djelatnosti, u stečajnu masu vratit će se izuzeti dio 

imovine i ostvarena dobit ili dohodak.  

(3) Neispunjene obveze nastale obavljanjem djelatnosti smatraju se troškovima postupka. 

 

 

 



22 

 

 

 

GLAVA VIII. 

ZAKLJUČENJE POSTUPKA STEČAJA POTROŠAČA 

 

Sastavljanje završnog diobnog popisa i odlučivanje  

o prijedlogu za oslobođenje od preostalih obveza 

Članak 49. 

(1) Povjerenik je dužan sastaviti završni diobni popis o kojem se raspravlja na posebnom 

ročištu. 

(2) Prigovore na završni diobni popis vjerovnici moraju obrazložiti, a o prigovorima odlučuje 

povjerenik vodeći se pri tome načelom pretežite vjerojatnosti osnovanosti pojedine tražbine. 

(3) Tražbina se smatra utvrđenom ako je na ročištu prizna povjerenik, a ne ospori je koji od 

vjerovnika. Na osporene tražbine na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Stečajnog 

zakona. 

(4) Sud će nakon sastavljanja završnog diobnog popisa odlučiti o prijedlogu za oslobođenje 

od preostalih obveza ako su ispunjene pretpostavke propisane ovim Zakonom. 

 

Zaključenje postupka 

Članak 50. 

(1) Sud može zaključiti postupak stečaja potrošača nakon pravomoćnosti rješenja o prijedlogu 

za oslobođenje od preostalih obveza.  

(2) U rješenju o prihvaćanju prijedloga za oslobođenje od preostalih obveza sud će odrediti 

razdoblje provjere ponašanja koje počinje teći od zaključenja postupka stečaja potrošača.  

(3) U razdoblju provjere ponašanja povjerenik je dužan unovčavati i obavljati raspodjelu 

potrošačeve imovine u skladu sa završnim diobnim popisom i odredbama ovoga Zakona. 

 

GLAVA IX. 

RAZDOBLJE PROVJERE PONAŠANJA  

I 

OSLOBOĐENJE OD PREOSTALIH OBVEZA 

 

Prijedlog za oslobođenje od preostalih obveza 

Članak 51. 

(1) Sud može potrošača na pisani prijedlog osloboditi od obveza prema vjerovnicima u skladu 

s odredbama ovoga Zakona.  

(2) Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka potrošač može podnijeti do zaključenja postupka 

stečaja. 
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(3) Ako sud utvrdi da je potrošač u ranijem postupku stečaja potrošača oslobođen od 

preostalih obveza, a od dana donošenja odluke suda o oslobođenju od preostalih obveza je 

prošlo manje od deset godina, odbacit će prijedlog potrošača. 

 

Prijelaz prava potrošača na povjerenika 

Članak 52. 

(1) U razdoblju provjere ponašanja na povjerenika prelazi pravo raspolaganja imovinskim 

pravima koja ulaze u stečajnu masu potrošača, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno. 

(2) Povjerenik raspolaže imovinskim pravima u ime i za račun potrošača. 

(3) U razdoblju provjere ponašanja potrošač ne može sklapati ugovore i obavljati druge 

pravne poslove ili radnje koje se odnose na raspolaganje njegovom imovinom koja ulazi u 

stečajnu masu. 

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, sud može, uz prethodnu suglasnost vjerovnika, 

odobriti potrošaču sklapanje ugovora o zajmu, ugovora o jamstvu ili ugovora o otvaranju 

novog transakcijskog računa. 

(5) Potrošač prenosi na povjerenika pravo raspolaganja imovinskim pravima izjavom o ustupu 

koju je dužan dati na zapisnik pred sudom i u kojoj je dužan navesti je li imovinskim pravima 

iz stavka 1. ovoga članka već ranije raspolagao. 

 

Jednako postupanje prema svim vjerovnicima 

Članak 53. 

(1) Tijekom trajanja ustupa, nad imovinom potrošača kojom povjerenik upravlja u ime i za 

račun potrošača, nije dopuštena ovrha u korist pojedinih stečajnih vjerovnika. 

(2) Ništetan je svaki sporazum između potrošača ili drugih osoba i pojedinih vjerovnika na 

osnovi kojega bi koji od njih stekao neku posebnu prednost. 

(3) S tražbinom iznosa obuhvaćenih izjavom o ustupu obvezana osoba može prebiti svoju 

tražbinu prema potrošaču samo ako bi ona u slučaju nastavka postupka stečaja potrošača 

imala pravo na prijeboj. 

 

Odluka o prijedlogu za oslobođenje od preostalih obveza 

Članak 54. 

(1) Sud je, prije donošenja odluke o prihvaćanju prijedloga za oslobođenje od preostalih 

obveza, dužan pribaviti mišljenje vjerovnika. 

(2) Ako sud prihvati prijedlog za oslobođenje od preostalih obveza, odredit će razdoblje 

provjere ponašanja koje ne može biti kraće od godinu dana ni duže od pet godina. 
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Odbijanje prijedloga za oslobođenje od preostalih obveza 

Članak 55. 

(1) Sud će odbiti prijedlog potrošača za oslobođenje od preostalih obveza: 

1. ako je potrošač pravomoćno osuđen zbog kaznenog djela protiv gospodarstva ili drugog 

kaznenog djela koje bi upućivalo na njegovu nesavjesnost pri ispunjavanju  dužnosti i obveza, 

2. ako je potrošač u posljednje tri godine koje su prethodile podnošenju prijedloga za 

otvaranje postupka stečaja potrošača ili nakon toga namjerno ili iz krajnje nepažnje dao 

netočne ili nepotpune podatke o svojim imovinskim prilikama, kako bi dobio kredit, primio 

plaćanja iz javnih sredstava ili izbjegao plaćanje poreza ili drugih javnih obveza, 

3. ako se potrošača u ranijem  postupku stečaja potrošača nije oslobodilo od obveza, a od toga 

je prošlo manje od deset godina, 

4. ako je potrošač u posljednjoj godini prije podnošenja prijedloga za otvaranje postupka 

stečaja ili nakon toga namjerno ili iz krajnje nepažnje onemogućio namirenje vjerovnika time 

što je preuzimao neprimjerene obveze, nesavjesno umanjivao vrijednost svoje imovine ili bez 

izgleda na poboljšanje financijskog položaja odgađao otvaranje postupka stečaja, 

5. ako je potrošač tijekom postupka namjerno ili iz krajnje nepažnje povrijedio svoje dužnosti 

izvješćivanja i suradnje prema ovom Zakonu, ili 

6. ako je potrošač namjerno ili krajnjom nepažnjom naveo netočne podatke u popisu imovine, 

vjerovnika i tražbina. 

(2) Vjerovnik može sudu predložiti sudu odbijanje prijedloga potrošača za oslobođenje od 

preostalih obveza uz obvezno navođenje razloga iz stavka 1. ovoga članka radi kojeg predlaže 

odbijanje prijedloga. 

(3) Pravo na žalbu protiv rješenja o odbijanju prijedloga za oslobođenje od preostalih obveza 

ima potrošač, a pravo na žalbu protiv rješenja o prihvaćanju prijedloga svaki vjerovnik koji se 

na završnom ročištu usprotivio prijedlogu. 

 

Obveze izuzete od oslobođenja 

Članak 56. 

Oslobođenje od preostalih obveza ne može se provesti u odnosu na: 

1. obveze koje se odnose na uzdržavanje djece, roditelja i drugih osoba koje je potrošač dužan 

uzdržavati, 

2. imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom ili prekršajem, 

3. naknadu štete nastale kaznenim djelom ili prekršajem, i 

4. porezne obveze. 
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Obveze potrošača u razdoblju provjere ponašanja 

Članak 57. 

(1) U razdoblju provjere ponašanja potrošač je dužan sudu i povjereniku, na njihov zahtjev, 

dati obavijesti o svom poslu ili svojim nastojanjima da nađe posao. 

(2) Potrošač je dužan predati povjereniku imovinu koju stekne nasljeđivanjem. Naslijeđena 

imovina unosi se u stečajnu masu.  

(3) Potrošač je dužan bez odgode prijaviti povjereniku svaku promjenu mjesta stanovanja ili 

mjesta zaposlenja. 

(4) Ako sud ocijeni da potrošač očigledno ne zna racionalno upravljati svojom imovinom, 

uputit će ga u odgovarajuće savjetovalište radi poduke o financijski racionalnom ponašanju. 

(5) Ako se potrošač u razdoblju provjere ponašanja bude pridržavao svih propisanih obveza, 

sud ga nakon proteka razdoblja provjere ponašanja može osloboditi od preostalih obveza. 

 

Razlozi za uskratu 

Članak 58. 

(1) Sud će na prijedlog povjerenika ili vjerovnika uskratiti potrošaču oslobođenje od 

preostalih obveza ako je potrošač za vrijeme trajanja razdoblja provjere ponašanja 

pravomoćno osuđen zbog kaznenog djela protiv gospodarstva odnosno drugog kaznenog djela 

koje bi upućivalo na potrošačevu nesavjesnost pri ispunjavanju dužnosti i obveza, odnosno 

ako povrijedi svoje dužnosti i time onemogući namirenje stečajnih vjerovnika.  

(2) Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti u roku od godine dana od dana kada 

su povjerenik ili vjerovnik saznali za pravomoćnu presudu kojom je povjerenik osuđen za 

kazneno djelo, odnosno radnju kojom je povrijedio propisane dužnosti.  

 

Odluka o uskrati 

Članak 59. 

(1) Prije donošenja odluke o uskrati oslobođenja od preostalih obveza, sud će zakazati ročište 

radi saslušanja povjerenika, vjerovnika i potrošača. 

(2) Potrošač je na poziv suda dužan pristupiti na ročište i dati sudu potrebne obavijesti. 

(3) Ako potrošač bez opravdanog razloga ne pruži tražene obavijesti ili ako neopravdano 

izostane s ročišta radi davanja obavijesti, sud će uskratiti oslobođenje od preostalih obveza. 

(4) Protiv odluke suda vjerovnik i potrošač imaju pravo na žalbu.  

(5) Odluka o uskrati oslobođenja od preostalih obveza objavit će se na mrežnoj stranici e-

oglasna ploča sudova. 
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Odluka o oslobođenju od preostalih obveza 

Članak 60. 

(1) Nakon proteka razdoblja provjere ponašanja, sud će pod pretpostavkama propisanim ovim 

Zakonom donijeti rješenje o oslobođenju potrošača od preostalih obveza. 

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka vjerovnici mogu podnijeti žalbu u roku od osam 

dana od objave rješenja na mrežnoj stranici e oglasna ploča sudova. 

(3) Oslobođenje od preostalih obveza ima pravni učinak na sve vjerovnike uključujući i 

vjerovnike koji tražbinu nisu prijavili u postupku stečaja potrošača. 

 

Prijevremeno okončanje 

Članak 61. 

Pravomoćnošću odluke o oslobođenju od preostalih obveza prestaju važiti izjave o ustupu, 

služba povjerenika i ograničenja prava potrošača. 

 

 

GLAVA X. 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 62. 

Pravilnike iz članka 5. stavka 2., članka 8. stavka 4., članka 9. stavka 7., članka 14. stavka 2. i 

članka 18. stavka 3. ovoga Zakona ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će u roku 

od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. 

 

Članak 63. 

Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. srpnja 2015. godine. 
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OBRAZLOŽENJE 
 

 

Članak 1.  
Ovom odredbom propisuje se predmet Zakona o stečaju potrošača. Zakonom se uređuju opća 

pravila o stečaju potrošača, izvansudski postupak pred savjetovalištima, pretpostavke za 

otvaranje postupka stečaja potrošača, postupak pred sudom te uvjeti i učinci oslobođenja 

potrošača od preostalih obveza. 

 

Članak 2. 
Predloženom odredbom određuju se ciljevi Zakona. Ističe se da je cilj Zakona provođenje 

skupnog namirenja vjerovnika unovčenjem imovine potrošača i podjele prikupljenih sredstava 

vjerovnicima u skladu s planom namirenja duga ili u okviru postupka pred sudom. Propisuje 

se i mogućnost oslobođenja savjesnog potrošača od preostalih obveza prema vjerovnicima po 

proteku razdoblja provjere ponašanja. Opći cilj uvođenja instituta stečaja potrošača je razviti 

sustav prvenstveno radi stvaranja uvjeta potrošačima koji su se zatekli u financijskim 

poteškoćama za reprogramiranje njihovih obveza ili novi početak, a s druge strane 

vjerovnicima omogućiti skupno namirenja unovčenjem imovine potrošača i podjele 

prikupljenih sredstava. Posebni cilj ogleda se u stvaranju uvjeta da se između dužnika i 

vjerovnika postigne dogovor oko restrukturiranja postojećih tražbina, stvaranje uvjeta za 

racionalno i odgovorno te ekonomski racionalno ponašanje potrošača kao i rasterećenje 

sustava od višestrukih i bezuspješnih ovršnih postupaka. Potrebno je istaknuti da su 

spomenuti ciljevi u skladu s najvišim europskim vrednotama i normativnim rješenjima 

europskih država. 

 

Članak 3.  
Predloženom odredbom propisano je da se postupak stečaja potrošača provodi nad imovinom 

potrošača te se definira koje se osobe u smislu ovoga Zakona smatraju potrošačem. Tako se 

propisuje da se potrošačem smatra svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na 

tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti. Odredbe ovoga 

Zakona primjenjuju se i na  fizičku osobu koja obavlja samostalnu djelatnost ako su 

kumulativno ispunjene sljedeće pretpostavke: nema više od 20 vjerovnika, obveze iz 

obavljanja samostalne djelatnosti ne prelaze iznos od 100.000,00 kn, nema obveza iz radnih 

odnosa koje proizlaze iz obavljanja samostalne djelatnosti i nije pokrenut predstečajni ili 

stečajni postupak. Navedeno rješenje slično je rješenjima iz Stečajnog zakona Savezne 

Republike Njemačke, a svrha i cilj ove odredbe jest izbjegavanje kolizije Zakona o stečaju 

potrošača sa Stečajnim zakonom. 

 

Članak 4.  
Odredbom ovoga članka definiran je stečajni razlog, odnosno pretpostavka za otvaranje 

postupka stečaja potrošača.  

 

Članak 5.  

Ovom se odredbom predlaže ustrojavanje Registra postupaka stečaja potrošača koji će 

sadržavati podatke o pokrenutim i dovršenim postupcima, kao i podatke o oslobođenju od 

preostalih obveza te se određuje da ministar nadležan za poslove pravosuđa sadržaj i način 

njegovog vođenja propiše pravilnikom.  
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Članak 6. 

Predloženom odredbom određuje se svrha izvansudskog  postupka. Izvansudskim postupkom 

namjerava se ostvariti sklapanje izvansudskog sporazuma između potrošača i vjerovnika. 

Unatoč činjenici da zakonodavstva nekih država poput Republike Slovenije nemaju prethodni, 

izvansudski postupak već postupak započinje tek pred sudom, predlagatelj se priklonio 

rješenjima onih država poput Savezne Republike Njemačke koji u svojim propisima imaju 

prethodni postupak kao i institut savjetovališta i to osobito iz razloga kako bi se sklapanjem 

sporazuma kao jednog od glavnih ciljeva izvansudskog postupka izbjegao postupak pred 

sudom, a time rasteretilo sudove od značajnog broja postupaka koji se očekuju. 

 

Članak 7.  
Ovom odredbom je propisano da se izvansudski postupak provodi pred savjetovalištima na 

načelu dobrovoljnosti i na način na koji su se stranke suglasile.  

 

Članak 8. 

Ovom odredbom propisano je da su posrednici (djelatnici Financijske agencije) dužni 

provoditi izvansudski postupak, pri čemu su dužni osobitom pažnjom zaštititi potrošača kao 

slabiju stranu u pravnom odnosu na način koji osigurava potpuno poštivanje osobnog i 

obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti. Nadalje, posrednik u savjetovalištu dužan je 

postupati s osobnim podatcima u skladu s odredbama posebnog propisa koji uređuje zaštitu 

osobnih podataka. Način rada savjetovališta i pretpostavke za obavljanje poslova posrednika u 

savjetovalištu propisuje ministar nadležan za poslove pravosuđa pravilnikom. 

 

Članak 9.   
Ovom odredbom propisuje se da je osoba koja namjerava podnijeti sudu prijedlog za 

otvaranje postupka stečaja potrošača dužna prije podnošenja prijedloga podnijeti 

savjetovalištu zahtjev za provedbu izvansudskog postupka. Zahtjev za provedbu izvansudskog 

postupka može na propisanom obrascu podnijeti potrošač ili svaki njegov vjerovnik. Potrošač 

je, nadalje, dužan priložiti  popis imovine, vjerovnika i tražbina na posebnom obrascu. Taj 

popis dostavlja savjetovalištu potrošač i ako nije podnositelj zahtjeva. Ako je podnositelj 

zahtjeva vjerovnik, uz zahtjev je dužan priložiti isprave iz kojih proizlazi vjerojatnost 

postojanja njegove tražbine te izričiti pristanak potrošača za provedbu izvansudskog postupka. 

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca zahtjeva za provedbu izvansudskog postupka i popisa 

imovine, vjerovnika i tražbina donijet će ministar nadležan za poslove pravosuđa. 

 

Članak 10.  

Ovom odredbom je propisano da popis imovine, vjerovnika i tražbina sadrži podatke o 

ukupnoj postojećoj imovini, primanjima i obvezama uz naznaku iznosa ili vrijednosti, svim 

vjerovnicima i njihovim tražbinama, primanjima iz radnog odnosa i ostalim primanjima kao i 

njihovim iznosima u prethodna tri mjeseca, režijskim troškovima kućanstva i članovima uže 

obitelji. Kako bi se omogućilo potrošaču da što potpunije sastavi popis imovine, vjerovnika i 

tražbina, propisano je da je vjerovnik  dužan, na zahtjev posrednika, o svom trošku, u roku od 

osam dana od dana od zaprimanja zahtjeva, dostaviti savjetovalištu pisanu izjavu o visini 

svojih ukupnih tražbina pri čemu su dužni razdvojiti glavnu tražbinu i sporedne tražbine.  
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Članak 11. 
Predloženom odredbom propisuje se da je posrednik ovlašten provjeriti podatke iz popisa 

imovine, vjerovnika i tražbina koje je dostavio potrošač uvidom u odgovarajuće registre i 

evidencije podataka, u skladu s posebnim zakonima. Ako se utvrdi da su podatci iz popisa 

imovine, vjerovnika i tražbina nepotpuni ili netočni, potrošaču će se dati mogućnost da ih 

dopuni ili ispravi. Ako potrošač ne iskoristi mogućnost za otklanjanjem netočnosti odnosno 

nadopuni popis, posrednik je dužan upozoriti vjerovnike na nepotpunost ili netočnost 

podataka sadržanih u popisu imovine, vjerovnika i tražbina o čemu sastavlja bilješku. 

Također, potrošač koji nije iskoristio navedenu mogućnost neće se smatrati savjesnim 

potrošačem u smislu ovog Zakona. Navedenim rješenjem osigurava se zaštita vjerovnika, a 

ujedno i nesavjesnog potrošača onemogućava da manipuliranjem podataka osujeti postupak i 

ošteti vjerovnike. 

 

Članak 12.  
Ovom odredbom je propisano da se troškovi izvansudskog postupka namiruju iz položenog 

predujma koji uplaćuje podnositelj zahtjeva u iznosu od 100,00 kuna. Ako je podnositelj 

potrošač, može biti oslobođen od obveze uplate predujma na način i uz pretpostavke  

propisane posebnim propisom kojim se uređuje besplatna pravna pomoć.   

 

Članak 13. 

Predloženom odredbom je propisano da je savjetovalište, nakon uplate predujma, dužno bez 

odgode objaviti poziv za sudjelovanje u izvansudskom postupku na mrežnoj stranici 

Financijske agencije čime se dostava smatra obavljenom. Poziv za sudjelovanje u 

izvansudskom postupku sadrži vrijeme i mjesto kada su vjerovnici pozvani pristupiti u 

savjetovalište, ime, prezime, adresu prebivališta i OIB potrošača te popis vjerovnika koji se 

pozivaju u savjetovalište. Potrošač je ovlašten samostalno obavijestiti vjerovnike o vremenu i 

mjestu kada su pozvani pristupiti u savjetovalište čime se omogućava potrošaču da preuzme 

određenu inicijativu u cilju postizanja dogovora o modalitetima sklapanja sporazuma.  

 

Članak 14. 

Predloženom odredbom je propisano da je potrošač dužan prije objave poziva za sudjelovanje 

u izvansudskom postupku dostaviti savjetovalištu plan namirenja duga. Plan namirenja duga 

podnosi se putem obrazaca čiji oblik i sadržaj pravilnikom određuje ministar nadležan za 

poslove pravosuđa. Na zahtjev potrošača posrednik je dužan pružiti potrošaču stručnu pomoć 

za sastavljanje plana namirenja duga. Predlagatelj smatra veoma korisnim i svrsishodnim 

ojačati ulogu posrednika u pregovorima i pokušaju sklapanja sporazuma između potrošača i 

vjerovnika jer bi u suprotnom potrošač koji je zbog svoje zaduženosti slabija strana u 

pregovorima, ako bi bio prepušten samo neposrednim pregovorima s vjerovnicima imao 

nepovoljniju ulogu. Nadalje, očekuje se da posrednik pomogne potrošaču u pronalaženju za 

njega najpovoljnije opcije restrukturiranja kao i da mu pomogne u sastavljanju plana 

namirenja duga. 

 

Članak 15. 

Predloženom odredbom propisano je trajanje i dovršetak izvansudskog postupka. Izvansudski 

postupak traje najdulje 60 dana od prvog održanog sastanka u savjetovalištu. U iznimnim 

slučajevima savjetovalište može produljiti propisani rok za dodatnih 30 dana ako ocijeni da 

postoji mogućnost sklapanja izvansudskog sporazuma između potrošača i njegovih vjerovnika 

ili ako potrošač i vjerovnici suglasno predlože produljenje. Nakon proteka navedenih rokova 



30 

 

 

 

savjetovalište je dužno podnositelju zahtjeva izdati potvrdu o tome da pokušaj sklapanja 

izvansudskog sporazuma nije uspio.  

 

Članak 16. 

Ovom odredbom je propisano što se smatra neuspjelim pokušajem izvansudskog sporazuma. 

Tako se smatra da sklapanje izvansudskog sporazuma nije uspjelo ako neki vjerovnik nakon 

što su počeli pregovori u cilju sklapanja sporazuma o reguliranju potrošačevih obveza 

pokrene ili nastavi postupak radi prisilnog ostvarenja tražbine ili izričito i nedvosmisleno 

izjavi da nije suglasan s izvansudskim sporazumom. U tom slučaju, savjetovalište je dužno 

bez odgode izdati potvrdu predlagatelju o neuspjelom pokušaju sklapanju izvansudskog 

sporazuma.  

 

Članak 17. 

Odredbom ovoga članka propisano da se prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača 

predlagatelj mora podnijeti sudu u roku od tri mjeseca od dana kada mu je savjetovalište 

izdalo potvrdu o neuspjelom pokušaju sklapanja izvansudskog sporazuma. Ako predlagatelj 

ne podnese sudu potvrdu o neuspjelom pokušaju sklapanja izvansudskog sporazuma u roku 

od tri mjeseca, sud će prijedlog odbaciti. 

 

Članak 18. 

Ovom odredbom propisan je učinak izvansudskog sporazuma. Sklopljeni sporazum ima 

učinak izvansudske nagodbe i predstavlja ovršnu ispravu, a rok i način ispunjenja obveza, 

otpust duga, sporazum o povlačenju tužbe, obveza povlačenja prijedloga za ovrhu u ranije 

pokrenutim postupcima bitni sastojci izvansudskog sporazuma. Izvansudski sporazum sklapa 

se na obrascu čiji će oblik i sadržaj pravilnikom određuje ministar nadležan za poslove 

pravosuđa čime će se također umanjiti mogućnost sklapanja "neprovedivih" sporazuma. 

Izvansudski sporazum nema pravnog učinka na vjerovnike s kojima nije sklopljen. 

 

Članak 19.  
Ovom odredbom su propisana tijela postupka stečaja potrošača. Tijela postupka stečaja 

potrošača su sud i povjerenik. 

 

Članak 20.  
Odredbom ovoga članka propisuje se da povjerenika imenuje sud s liste stečajnih upravitelja 

uz odgovarajuću primjenu Stečajnog zakona. Za povjerenika ne može biti imenovana osoba 

koja bi morala biti izuzeta kao sudac u stečajnom postupku, a osobito osoba koja je bliski 

srodnik suca, potrošača ili vjerovnika, niti osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno 

djelo protiv gospodarstva, protiv imovine ili druga kaznena djela koja je čine nedostojnom za 

obavljanje dužnosti povjerenika. 

 

Članak 21.  

Ovom odredbom su propisane dužnosti povjerenika. Propisano je da je povjerenik dužan pri 

ispunjavanju svojih dužnosti postupati s pažnjom dobrog stručnjaka. Nadalje propisuje se da 

je povjerenik dužan unovčavati imovinu stečajne mase bez odgode te je ravnomjerno 

razdjeljivati vjerovnicima. Povjerenik je dužan podnositi sudu kvartalna pisana izvješća u 

kojima će navesti stanje potrošačeve imovine, nove okolnosti koje bi mogle utjecati na 

mogućnost ispunjenja potrošačevih obveza, iznos ukupno isplaćenih sredstava pojedinom 

vjerovniku, podatke o unovčenoj imovini i ostale podatke koji su od utjecaja na tijek 
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postupka. Podnesena izvješća objavljuju se na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova. Na 

obavljanje dužnosti i odgovornost povjerenika na odgovarajući način primjenjuju se odredbe 

Stečajnog zakona kojim su propisana prava i obveze stečajnog upravitelja ako ovim Zakonom 

nije drugačije određeno.  

 

Članak 22.  

Ovom odredbom propisuje se nadzor nad povjerenikom od strane suda. 

 

Članak 23.  

Predloženom odredbom propisuje se da je povjerenik  dužan otvoriti poseban transakcijski 

račun kod financijske institucije za svakog pojedinog potrošača nad kojim je otvoren stečaj u 

skladu s nalogom suda. Račun, povjerenik mora otvoriti najkasnije prvi radni dan nakon što 

ga je sud imenovao. Putem računa povjerenik može primati samo uplate i obavljati isplate 

koje se odnose na upravljanje i raspolaganje stečajnom masom. Sredstva s posebnog računa 

ne mogu biti predmetom ovrhe koja se provodi protiv povjerenika, a u slučaju stečaja ili smrti 

povjerenika ne ulaze u njegovu stečajnu masu odnosno ostavinu. Povjerenik je dužan sve 

uplate koje se odnose na upravljanje i raspolaganje stečajnom masom držati odvojene od 

svoje imovine.  

 

Članak 24.  

Predloženom odredbom propisuje se nagrada za  rad te naknada stvarnih troškova. 

 

Članak 25. 

Ovom odredbom propisana je isključiva stvarna nadležnost općinskih sudova čija mjesna 

nadležnost se određuje prema mjestu potrošačeva prebivališta. 

 

Članak 26. 

Ovom odredbom propisana je supsidijarna primjena Stečajnog zakona. 

 

Članak 27. 

Ovom odredbom propisana su načela postupka prema kojima se postupak stečaja pokreće na 

prijedlog ovlaštene osobe (potrošač ili njegov vjerovnik), postupak je hitan, odluke se u 

pravilu donose bez usmene rasprave, a sud je ovlašten po službenoj dužnosti izvoditi dokaze, 

prikupljati obavijesti, obavljati uvid u odgovarajuće registre i evidencije te utvrđivati 

činjenice koje su od značaja za postupak i kada se  stranke tome protive.  

 

Članak 28. 

Ovom odredbom propisana su pravila o dostavi pismena koja se objavljuju putem mrežne 

stranice e-oglasna ploča sudova. Dostava pismena smatra se obavljenom protekom osmog 

dana od dana objave pismena na mrežnoj stranici e-oglasna ploča, a objava pismena smatra se 

dokazom o urednoj dostavi svim sudionicima postupka. Osim navedenog, sudionici postupka 

mogu zatražiti da im se pismena dostavljaju na kućnu adresu ili na adresu elektroničke pošte, 

ali takva dostava nema pravni učinak na tijek rokova propisanih ovim Zakonom. Radi uvida u 

sva objavljena pismena, nadležni sud će na vidnom mjestu u sudu omogućiti uvid na mrežnu 

stranicu e-oglasna ploča sudova.   
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Članak 29. 

Ovom odredbom propisano je tko može pokrenuti postupak stečaja potrošača. Postupak 

stečaja potrošača pokreće se prijedlogom potrošača ili svakog njegovog vjerovnika. Obveza 

vjerovnika je učiniti vjerojatnim postojanje svoje tražbine, dok je obveza potrošača priložiti 

plan namirenja duga te popis imovine, vjerovnika i tražbina. Također, uz prijedlog je potrebno 

dostaviti potvrdu o neuspjelom pokušaju sklapanja izvansudskog sporazuma.  

 

Članak 30. 

Ovom odredbom propisano je tko i u kojem iznosu predujmljuje troškove postupka. Troškove 

postupka predujmljuje predlagatelj u paušalnom iznosu koji odredi sud, a koji ne može biti 

manji od 1.000,00 kuna. Ako je predlagatelj potrošač koji nije u mogućnosti predujmiti 

troškove postupka, a ima imovine, sud može odlučiti da se troškovi predujme iz proračunskih 

sredstava, a predujmljeni troškovi naknadit će se prioritetno iz unovčene imovine potrošača. 

U suprotnom, ako je predlagatelj potrošač koji nije u mogućnosti predujmiti troškove 

postupka i nema imovine, sud ga može osloboditi od obveze predujmljivanja troškova 

postupka, uz odgovarajuću primjenu posebnog propisa kojim se uređuje besplatna pravna 

pomoć. Što se tiče troškova vjerovnika koji za nastanu tijekom postupka, propisano je da 

svaki vjerovnik snosi svoje troškove postupka. 

 

Članak 31.  

Ovom odredbom propisana je mogućnost zastajanja s postupkom u stadiju postupka koji 

prethodi donošenju rješenja o otvaranju postupka stečaja potrošača. Naime, potrošač ili 

vjerovnik mogu zatražiti od suda zastoj postupka u trajanju do najviše tri mjeseca ako iz 

okolnosti slučaja proizlazi kako bi u nastavku pregovora potrošač mogao postići sporazum s 

vjerovnicima. Zastoj može trajati najdulje tri mjeseca, a nakon proteka roka kojeg sud odredi, 

sud će nastaviti postupak po službenoj dužnosti. 

 

Članak 32. 

Ovom odredbom propisano je održavanje pripremnog ročišta koje se mora održati prije 

donošenja odluke o otvaranju postupka stečaja potrošača. Na pripremnom ročištu mora se 

raspraviti i glasovati o planu namirenja duga kojeg je potrošač priložio uz prijedlog za 

otvaranje postupka. Sud može odgoditi pripremno ročište ako ocijeni da je to potrebno radi 

zaštite interesa stranaka, a pripremno ročište sud može odgoditi samo jednom. 

 

Članak 33. 

Ovom odredbom propisan je sadržaj poziva za pripremno ročište. Poziv za pripremno ročište 

objavljuje se putem mrežne stranice e-oglasna ploča sudova zajedno s planom namirenja duga 

i popisom imovine, vjerovnika i tražbina. U objavi će biti istaknuto da svatko može obaviti 

uvid u plan namirenja duga i popis imovine, tražbina i vjerovnika u pisarnici nadležnog suda. 

Nadalje, poziv za pripremno ročište sadržava poziv vjerovnicima da se očituju na plan 

namirenja duga u roku od 30 dana od objave poziva za pripremno ročište na mrežnoj stranici 

e-oglasna ploča sudova. Vjerovnici čije tražbine nisu sadržane u popisu imovine, tražbina i 

vjerovnika niti su pri izradi plana uzete u obzir, mogu tražiti njihovo namirenje samo ako su u 

roku od 30 dana od objave poziva za pripremno ročište podnijele zahtjev za dopunu ili 

izmjenu popisa. Poziv za pripremno ročište mora sadržavati izričito upozorenje na pravne 

posljedice zbog propuštanja roka za podnošenje zahtjeva za dopunu ili izmjenu popisa. 
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Članak 34. 

Ovom odredbom propisan je tijek pripremnog ročišta. Pripremno ročište započinje 

razmatranjem plana namirenja duga. Plan namirenja duga se na prijedlog pojedinih vjerovnika 

ili potrošača može dopuniti ili izmijeniti, a svaki vjerovnik ima pravo zahtijevati provjeru i 

nadopunu svih tražbina sadržanih u popisu imovine, tražbina i vjerovnika pri čemu potrošač 

ima pravo zahtijevati provjeru svih tražbina koje se naknadno unose u plan na prijedlog 

vjerovnika. Glasovanje o planu namirenja duga obavlja se na temelju utvrđenog popisa 

vjerovnika i prava glasa koji im pripada. 

 

Članak 35. 

Ovom odredbom propisano kada će se smatrati da je plan namirenja prihvaćen. Dakle, ako se 

koji od vjerovnika nije u roku od 30 dana od objave poziva za pripremno ročište na mrežnoj 

stranici e-oglasna ploča sudova izjasnio o planu namirenja duga, smatra se da je dao svoj 

pristanak na plan; odnosno, ako nijedan vjerovnik nije uskratio pristanak na plan namirenja 

duga, smatrat će se da je plan prihvaćen o čemu sud donosi rješenje. Potrošač ima mogućnost 

izmijeniti ili dati svoj pristanak na plan namirenja duga u roku koji odredi sud, a prihvaćeni 

plan ima učinak sudske nagodbe. 

 

Članak 36. 

Ovom odredbom propisana je zabrana opstrukcije plana do koje može doći ako svi vjerovnici 

ne daju pristanak na plan namirenja duga. U tom slučaju sud svojom odlukom može 

nadomjestiti nedostajući pristanak nekog od vjerovnika pod uvjetom da su na plan pristali 

vjerovnici čije tražbine prelaze polovinu ukupnih tražbina i ako se vjerovnik koji je uskratio 

pristanak na plan time ne dovodi u lošiji položaj od onoga u kojem bi bio da plana nema. Sud 

će odluku o nadomjesku pristanka pojedinih vjerovnika donijeti nakon što omogući očitovanje 

vjerovnicima koji su uskratili dati svoj pristanak na plana namirenja duga, a ako je planom 

sadržan i pravni položaj razlučnih vjerovnika, na ročištu će se posebno raspraviti prava tih 

vjerovnika. Ako plan namirenja duga bude prihvaćen, prijedlog za otvaranje postupka stečaja 

potrošača i prijedlog za oslobođenje od preostalih obveza smatraju se povučenim.  

 

Članak 37. 

Ovom odredbom propisana je obveza suda da, u slučaju ne prihvaćanja plana namirenja duga, 

otvori postupak stečaja potrošača. 

 

Članak 38. 

Ovom odredbom propisane su pretpostavke za donošenje rješenja o otvaranju postupka 

stečaja potrošača. Sud donosi rješenje o otvaranju postupka stečaja potrošača ako su ostvarene 

zakonom propisane pretpostavke i ako na pripremnom ročištu nije prihvaćen plan namirenja 

duga. Rješenje o otvaranju postupka stečaja potrošača objavljuje se na mrežnoj stranici e-

oglasna ploča sudova. Sud će u rješenju o otvaranju postupka stečaja potrošača imenovati 

povjerenika te naložiti da se rješenje o otvaranju postupka stečaja potrošača upiše zemljišne 

knjige i druge odgovarajuće upisnike. 

 

Članak 39. 

Ovom odredbom propisano je kada nastupaju pravne posljedice otvaranja postupka stečaja 

potrošača. Pravne posljedice otvaranja postupka stečaja potrošača nastupaju trenutkom objave 

rješenja o otvaranju postupka stečaja potrošača na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova. 

Ako rješenje o otvaranju postupka stečaja potrošača u povodu žalbe bude ukinuto, a u 
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ponovnom postupku stečaj nad imovinom potrošača bude opet otvoren, smatrat će se da su 

pravne posljedice otvaranja postupka nastupile od trenutka objave prvog rješenja o otvaranju 

postupka stečaja potrošača na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova. 

 

Članak 40. 

Ovom odredbom propisano je u kojim slučajevima se otvoreni postupak stečaja potrošača 

neće provesti. Naime, ako se na pripremnom ročištu utvrdilo da imovina potrošača koja bi 

ušla u stečajnu masu nije dovoljna ni za namirenje troškova postupka ili je neznatne 

vrijednosti, sud će donijeti odluku o otvaranju i zaključenju postupka stečaja potrošača te 

istovremeno imenovati povjerenika i odlučiti o prijedlogu za oslobođenje od preostalih 

obveza ako je takav zahtjev podnesen. U tom slučaju primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o 

oslobođenju od preostalih obveza. Odluka o tome objavljuje se na mrežnoj stranici e-oglasna 

ploča sudova. Međutim, povjerenik može i nakon zaključenja postupka, a najkasnije u roku 

od dvije godine od donošenja odluke o otvaranju i zaključenju postupka stečaja potrošača, ako 

nije podnesen ili nije prihvaćen prijedlog za oslobođenje od preostalih obveza, u ime 

potrošača, a za račun stečajne mase unovčiti imovinu potrošača i prikupljenim sredstvima 

namiriti nastale troškove postupka. O obavljenim radnjama povjerenik podnosi izvješća sudu.  

 

Članak 41. 

Ovom odredbom definirano je što čini stečajnu masu. Stečajna masa obuhvaća cjelokupnu 

imovinu potrošača koju je potrošač stekao do zaključenja postupka odnosno do proteka 

razdoblja provjere ponašanja, osim imovine na kojoj se ne može provesti ovrha u skladu s 

odredbama Ovršnog zakona. 

 

Članak 42. 

Ovom odredbom propisana je zabrana raspolaganja stečajnom masom za potrošača. Nakon 

otvaranja stečaja potrošača, raspolaganja potrošača predmetima iz stečajne mase su bez 

pravnog učinka, osim onih raspolaganja za koja vrijede opća pravila o zaštiti povjerenja u 

javne knjige. Drugoj strani vratit će se iz stečajne mase njena protučinidba ako je njome 

povećana vrijednost stečajne mase. 

 

Članak 43. 

Ovom odredbom propisano je da ako, nakon otvaranja postupka stečaja potrošača, netko 

izravno ispuni obvezu potrošaču, iako je obvezu trebalo ispuniti u korist stečajne mase, 

takvim će se ispunjenjem osloboditi od obveze ako dokaže da u vrijeme ispunjenja nije znao 

da je postupak stečaja potrošača otvoren. 

 

Članak 44. 

Ovom odredom propisane su posljedice stjecanja nasljedstva. Ako je potrošač stekao 

nasljedstvo ili zapis prije otvaranja ili tijekom postupka stečaja potrošača, imovina stečena po 

toj osnovi unosi se u stečajnu masu. Ako se potrošač odrekao nasljedstva ili ustupio svoj 

nasljedni dio nakon otvaranja postupka stečaja potrošača ili u roku od tri godine prije 

otvaranja postupka, sud će ocijeniti razloge takvog odricanja odnosno ustupanja te od kakvog 

je to utjecaja pri odluci o oslobođenju od preostalih obveza. Sud je obvezan saslušati 

vjerovnike i potrošača. 
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Članak 45. 

Ovom odredbom propisan su posebna pravila o unovčenju stečajne mase. Tako je propisano 

da se pri unovčenju stečajne mase mora voditi računa o dostojanstvu potrošača te potrošač 

ima pravo na sredstava koja su mu nužna za namirenje osnovnih životnih potreba i troškova 

stanovanja. Visinu tih sredstava određuje sud na prijedlog povjerenika uz odgovarajuću 

primjenu posebnog propisa kojim se uređuju prava iz sustava socijalne skrbi i usporedbom 

podataka o troškovima života, troškovima obrazovanja te zdravstvenim potrebama potrošača i 

mogućnostima da potrošač namiri osnovne životne potrebe od osoba koje su ga dužne 

uzdržavati po odredbama posebnog propisa. 

 

Nadalje, potrošač može predložiti da se do okončanja razdoblja provjere ponašanja ne prodaje 

nekretnina koja mu je potrebna za stanovanje ako u vlasništvu nema drugu nekretninu i ako  

nema na raspolaganju drugi smještaj niti ga je u mogućnosti osigurati, dok je sud dužan voditi 

računa o tome da nekretnina bude razmjerna osnovnim stambenim potrebama potrošača. Sud 

je dužan pozvati vjerovnike koji imaju razlučno pravo na nekretnini da se očituju o prijedlogu 

potrošača i da se izjasne daju li svoj pristanak, a ako su razlučni vjerovnici dali svoj pristanak, 

sud može odlučiti da se nekretnina ne prodaje do okončanja razdoblja provjere ponašanja 

nakon kojeg razdoblja će ocijeniti svrhovitost prodaje nekretnine vodeći računa o opsegu 

namirenja vjerovnika koji imaju razlučno pravo na nekretnini. Pravo suda je bez odgode 

ukinuti odluku da se nekretnina ne prodaje do okončanja razdoblja provjere ponašanja, ako 

utvrdi da potrošač ne ispunjava obveze propisane ovim Zakonom. Protiv tih odluka dopuštena 

je žalba, koja ne odgađa ovrhu rješenja. Također, ako bi troškovi unovčenja pojedinih dijelova 

imovine bili veći od iznosa koji bi se mogao ostvariti unovčenjem, sud može donijeti odluku 

da se tij dijelovi imovine ne unovčavaju. U tom slučaju dužnost je potrošača, u roku koji mu 

odredi sud, na poseban račun povjerenika uplatiti iznos koji odgovara iznosu koji bi se 

ostvario unovčenjem. Sud može donijeti odluku o oslobođenju od preostalih obveza tek nakon 

proteka roka u kojem je potrošač obvezan uplatiti iznos koji odgovara onome što bi se 

unovčenjem dobio za raspodjelu vjerovnicima. 

 

Članak 46. 

Ovom odredbom propisano je postupanje s imovinom na kojoj postoje razlučna prava. Tako 

je propisano da povjerenik u početnoj fazi postupka nije ovlašten unovčavati dijelove imovine 

na kojima postoje razlučna prava i da to unovčenje pripada isključivo vjerovnicima, ako ovim 

Zakonom nije drugačije propisano. Sud je ovlašten naložiti razlučnim vjerovnicima unovčenje 

tih dijelova imovine u roku od šest mjeseci od dobivenog naloga, a ako oni to propuste učiniti 

pravo unovčenja prelazi na povjerenika. Zabranjeno je unovčenje dijelova imovine ispod 

polovine njezine procijenjene vrijednosti. 

 

Članak 47. 

Ovom odredbom dopušteno je potrošaču obavljanje djelatnosti. Potrošač može nakon 

otvaranja postupka stečaja potrošača i u razdoblju provjere zahtijevati od suda dopuštenje 

obavljanja djelatnosti. Potrošač je dužan sudu navesti djelatnosti koje namjerava obavljati te 

planiranu dobit ili dohodak i pretpostavke na temelju kojih bi sud mogao utvrditi svrhovitost 

prijedloga. Potrošač može zatražiti da se iz stečajne mase izuzmu strojevi, oprema, materijal 

ili drugi dio imovine potreban za obavljanje djelatnosti, osim nekretnina, u kojem slučaju se 

mora navesti mjesečni iznos naknade za imovinu izuzetu iz stečajne mase koji se potrošač 

obvezuje uplaćivati u stečajnu masu. Mjesečni iznos naknade ne može biti veći od 1% tržišne 

vrijednosti dijela imovine koja je izuzeta iz stečajne mase. Sud će dopustiti potrošaču 
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obavljanje djelatnosti uz prethodno mišljenje povjerenika i vjerovnika, ako stekne uvjerenje 

da će potrošač ostvariti dobit ili dohodak i biti u mogućnosti plaćati mjesečni iznos naknade 

za imovinu izuzetu iz stečajne mase. U svojoj odluci sud je dužan naznačiti dio imovine koji 

se izuzima iz stečajne mase i obvezati potrošača na plaćanje mjesečne naknade za izuzimanje.  

 

Članak 48. 

Ovom odredbom propisana  je mogućnost ukidanja dopuštenja obavljanja djelatnosti. Sud 

može na prijedlog povjerenika ili vjerovnika ukinuti dopuštenje obavljanja djelatnosti ako 

potrošač ne ispunjava svoju obvezu plaćanja mjesečne naknade za imovinu izuzetu iz stečajne 

mase ili ako u izvješću o dobiti i gubitku iskaže gubitak ili se takav gubitak utvrdi analizom, 

osim ako sud stekne uvjerenje da će potrošač u sljedećem razdoblju ostvariti dobit ili 

dohodak. Ako sud ukine dopuštenje obavljanja djelatnosti, u stečajnu masu vratit će se izuzeti 

dio imovine i ostvarena dobit ili dohodak. Neispunjene obveze nastale obavljanjem djelatnosti 

smatraju se troškovima postupka. 

 

Članak 49. 

Predloženom odredbom propisuje se obveza povjerenika da sastavi završni diobni popis i 

odluči o eventualnim prigovorima vjerovnika. Propisana je i obveza suda da odluči o 

prijedlogu za oslobođenje od preostalih obveza ako je takav prijedlog podnesen.  

 

Članak 50. 

Odredbom ovoga članka propisane su pretpostavke za zaključenje postupka kao i trenutak od 

kojega počinje teći razdoblje provjere ponašanja. Razdoblje provjere ponašanja u skladu s 

odredbom stavka 2. ovoga članka počinje teći od zaključenja postupka stečaja potrošača.  

 

Članak 51. 

Predloženom odredbom propisuje se mogućnost oslobođenja potrošača od preostalih obveza. 

Također, predloženom odredbom propisuje se podnošenje prijedloga za oslobođenje kao uvjet 

za donošenje sudske odluke o oslobođenju od preostalih obveza te se određuje do kada 

potrošač može podnijeti takav prijedlog. Ako sud utvrdi da je potrošač u ranijem postupku 

stečaja potrošača oslobođen od preostalih obveza, a od dana donošenja odluke suda o 

oslobođenju od preostalih obveza je prošlo manje od deset godina, odbacit će prijedlog 

potrošača. 

 

Članak 52. 

Predloženom odredbom propisuje se prijelaz prava raspolaganja imovinskim pravima 

potrošača na povjerenika kao i prava potrošača na upravljanje i raspolaganje imovinom koja 

ulazi u stečajnu masu, ustup prava i izjava o ustupu. U razdoblju provjere ponašanja potrošaču 

je zabranjeno sklapati ugovore i obavljati druge pravne poslove ili radnje koje se odnose na 

raspolaganje njegovom imovinom koja ulazi u stečajnu masu. Iznimno od navedene zabrane, 

sud može odobriti potrošaču sklapanje ugovora o zajmu, ugovora o jamstvu ili ugovora o 

otvaranju novog transakcijskog računa pod pretpostavkom da su vjerovnici za te pravne 

poslove dali svoju prethodnu suglasnost. 

 

Članak 53. 

Predloženom odredbom propisuje se jednako postupanje prema svim vjerovnicima. 
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Članak 54. 

Predloženom odredbom propisuje se mogućnost oslobođenja potrošača od preostalih obveza 

koje su u postupku ostale nenamirene.  

 

Članak 55. 

Odredbom ovoga članka propisani su razlozi za odbijanje prijedloga za oslobođenje od 

preostalih obveza. 

 

Članak 56. 

Predloženom odredbom propisuju se obveze koje su izuzete od oslobođenja.  

 

Članak 57. 

Predloženom odredbom propisuju se obveze potrošača u razdoblju provjere ponašanja. 

 

Članak 58. 

Predloženom odredbom propisuju se razlozi za uskratu oslobođenja od preostalih obveza. 

 

Članak 59. 

Odredbom ovoga članka propisuje se obveza suda da prije donošenja odluke o uskrati 

oslobođenja o preostalih obveza sasluša potrošača, povjerenika i vjerovnike. Propisuje se i 

mogućnost podnošenja žalbi te da se odluka o uskrati objavljuje na internetskoj stranici e-

oglasna ploča sudova.  

 

Članak 60. 

Predloženom odredbom propisuje se mogućnost donošenja odluke o oslobođenju od 

preostalih obveza te mogućnost podnošenja žalbe. Također, propisuje se da oslobođenje od 

preostalih obveza ima pravni učinak u odnosu na sve vjerovnike uključujući i vjerovnike koji 

tražbinu nisu prijavili u postupku. 

 

Članak 61. 

Predloženom odredbom propisuje se da pravomoćnošću odluke o oslobođenju od preostalih 

obveza prestaju važiti izjave o ustupu, služba povjerenika i ograničenja prava potrošača. 

 

Članak 62. 

Ovom odredbom propisani su rokovi za donošenje podzakonskih propisa koje je dužan 

donijeti ministar nadležan za poslove pravosuđa. 

 

Članak 63. 

Ovom odredbom propisan je dan stupanja Zakona na snagu. 
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SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU  

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o stečaju potrošača 

30. siječnja 2015. – 18. veljače 2015. 

 

Predlagatelj Primjedba/prijedlog Prihvaćeno/nije prihvaćeno 

Srpski Demokratski Forum 

Zagreb 

U članku 38. st. 1.  Nacrta se navodi : 

„Ako se na pripremnom ročištu utvrdi da imovina potrošača koja bi 

ušla u stečajnu masu nije dovoljna ni za namirenje troškova postupka 

ili je neznatne vrijednosti, sud će donijeti odluku o otvaranju i 

zaključenju postupka stečaja potrošača te istovremeno imenovati 

povjerenika i odlučiti o zahtjevu za oslobođenje od preostalih obveza 

ako je takav zahtjev podnesen. U tom slučaju primjenjuju se odredbe 

ovog Zakona o oslobođenju od preostalih obveza.“ 

Mi ovaj članak Zakona razumijevamo na način da ako potrošač 

nema nikakvu imovinu i prima zakonski minimalnu plaću da se 

postupak za njega ovdje završava brisanjem svih preostalih obveza. 

Dakle u procesu savjetovanja/ mirenja u planu otplate duga takav 

potrošač bi priložio plan u kojem navodi da nema sredstava, sud bi 

nakon proteklog roka zakazao ročište i donio odluku o brisanju svih 

obveza. 

Nadamo se da ispravno tumačimo ovu odredbu i smisao cijelog 

zakona. 

To bi zbilja onda bio novi početak za tog potrošača. 

U medijima su se pojavili natpisi, nakon prvih informacija o Zakonu 

o stečaju potrošača, da će se potrošač koji nema imovine i do 7 

godina maltretirati s najvećim mogućim primanjem od 800,00 kn tj. u 

visini minimalne zajamčene naknade, da će mu se oduzeti mobiteli i 

sve što mu nije nužno potrebno za preživljavanje. 

Ako smo mi ispravno protumačili zakon, zdušno ga podržavamo i 

Nije prihvaćeno. 

 

Sud u predmetnom slučaju odlučuje  

samo o zahtjevu za oslobođenje od 

preostalih obveza. Svrha predmetne 

odredba je da se odmah prijeđe u 

„razdoblje provjere ponašanja“ bez 

provođenja daljnjeg sudskog postupka 

koji u situaciji kada imovina ne postoji 

nema svrhe.  
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dajemo potporu građanima za zbiljski novi početak. 

U članku 3. st. 3 točka 2. navodi se da se odredbe ovoga zakona 

primjenjuju i na fizičku osobu koja obavlja samostalnu djelatnost i na 

obveze iz te djelatnosti do 100.000,00 kn. 

Zanima nas šta će biti sa obvezama nastalim iz obavljanja samostalne 

djelatnosti ili obrta , koje su ugašene tj. prestale postojati za vrijeme 

krize? 

Pošto imamo slučajeve iz prakse da je za obveze obrtnika/samostalne 

djelatnosti banka teretila i vlasnika bilo kao sudužnika , jamac platac 

ili direktno.  Sada su ostale te obveze , koje su često iznad 100.000,00 

kn a za koje odgovara fizička osoba iako je obrt/slobodno zanimanje 

odavno prestao postojati. Ista je stvar i s obvezama prema državi gdje 

obrtnik/samostalna djelatnost nije mogao sam sebi uplaćivati 

doprinose i država ga sada tereti kao fizičku osobu. 

Mislimo da je rješenje ovog pitanja jedno od najvažnijih za 

pokretanje gospodarskog rasta i vraćanja u igru ljudi koje je kriza 

pomela s tržišta. 

 

 

Nije prihvaćeno. 

Obrtnik i trgovac pojedinac 

odgovaraju za svoje obveze 

cjelokupnom imovinom, a ako je obrt 

„ugašen“ onda nisu ispunjeni uvjeti iz 

članka 3. stavka 3. točke 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josip Šipek 

pojedinac 

Molim Vas da se najozbiljnije razmotri bilo koji način otplate duga, 

kako dužnik ne bi ostao bez krova nad glavom, kao što spominjete 

Razmotrite način da se dužnicima omogući otplata iz 2 stupa. Svi koji 

imaju na računu dovoljno sredstava neka im se smanji  suma za  dug. 

Bolje je to rješenje nego zakonom tjerati dužnike prema ulici. 

Ostanak bez jedine nekretnine opasan je način 

Prihvaćeno. 
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EOS MATRIX d.o.o., 

Horvatova 82, 10010 Zagreb 

Iznose kako je zakon, barem u ovoj fazi, još uvijek  vrlo nedorečen, a 

što bi, ukoliko ne bude ispravljeno, moglo uzrokovati probleme u 

praksi-zloporabe i nedoumice oko toga kako postupiti u konkretnim 

situacijama. 

 Čl. 8. – u prethodnom prijedlogu stajalo je relativno 

prihvatljivo rješenje sprječavanja mogućih zloporaba u smislu 

manipuliranja imovinom od strane dužnika prije pokretanja 

postupka osobnog stečaja. Pisalo je da je dužnik dužan 

pribaviti dokaze o raspolaganju svojom imovinom u proteklih 

10 godina. U ovoj verziji to je brisano. Postoji velika 

mogućnost, a tu sumnju temeljimo na kako svom 

dosadašnjem iskustvu, tako i na iskustvima mnogih drugih 

vjerovnika i odvjetnika, da će se krenuti sa masovnim 

prepisivanjima imovine na rođake, prijatelje (treće osobe 

općenito)..? To se mora ovim zakonom spriječiti. Inače će 

opet trpiti vjerovnici zbog zloporaba dužnika. Zakon treba 

propisati i kako spriječiti dužnika u odnosu na takve 

zloporabe, a za koje se zna već sada da će do njih doći. 

Zloporabe moraju biti sankcionirane ne samo od trenutka 

donošenja rješenja, odnosno u razdoblju provjere dobrog 

ponašanja, već i u prethodnom postupku. U slučaju da 

postupak pokrene vjerovnik, dužnik bi trebao dokazati koja je 

sve imovina bila njegova u trenutku kada je vjerovnik 

pokrenuo postupak. I to sve mora biti predmet stečajne mase. 

Problem je još veći ako postupak pokreće dužnik pa prvo sve 

prenese na treće osobe i onda pokrene postupak.  

 Čl.15.st.1. Trebalo bi propisati da takva ovršna isprava može 

na izravnu naplatu na FINU. 

 Nejasan članak 16. U prethodnoj verziji jasno je pisalo da se 

sa postupcima u tijeku zastaje za vrijeme stečajnog postupka. 

Ta odredba nije bila sasvim jasna, ali je barem davala neki 

smjerokaz. Navedeno je sada brisano i u nekoj blažoj varijanti 

 

 

 

 

Nije prihvaćeno. 

Podredno se primjenjuje Stečajni 

zakon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nije prihvaćeno. 

Predloženo nije intencija zakona. 

Nije prihvaćeno. 

Izvansudski postupak ima ograničeno 

trajanje koje je vremenski vrlo kratko 

tako da se ne očekuju negativne 
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prebačeno u drugi dio zakona. Što će se događati sa 

postupcima (ovršni, parnični) koji su već u tijeku? Tek ovdje 

ne bi smjelo dolaziti u obzir šturo pozivanje na stečajni zakon. 

 Čl. 27.st.1. Hoće li e-oglasne ploče biti u potpunosti 

umrežene? Jer će inače vjerovnici trebati puno vremena u 

pretraživanju oglasnih ploča svih sudova. 

 Čl.39.st.3. Kako se imovina  misli uspješno unovčiti? Zna se 

da prodaja pokretnina ne ide u RH nikako vozila kako tako, a 

i nekretnine slabo. I dalje je najbolje opcija pljenidba računa 

ili primanja. 

 

 

 

 

 Čl.44.st.1. Smatramo kako je potrošač već dovoljno zaštićen 

odredbom članka 40.ovog prijedloga Zakona. Već je tamo 

propisano kako u stečajnu masu ne ulazi imovina na kojoj se 

niti ne može provesti ovrha prema odredbama Ovršnog 

zakona. Ovime bi se dakle 1) iz same stečajne mase isključilo 

ono što se ne može niti plijeniti prema Ovršnom zakonu i 2) 

dodatno, nakon što  je  ta imovina već isključena, dodatno se 

dužniku opet ostavljaju ovdje navedena sredstva (a koja su 

prema ovršnom zakonu već obuhvaćena zabranom ovrhe) 

 U članku 56. – sada 55., bilo je propisano kako je dužnik u 

obvezi pokušati naći posao u vremenu trajanja provjere 

dobrog ponašanja. Ta je obveza sada brisana, odnosno je 

znatno ublažena te se ne može sa sigurnošću reći je li to doista 

i dalje obveza dužnika o kojoj ovisi ocjena je li zadovoljno u 

razdoblju trajanja provjere dobrog ponašanja. Ovakav propust 

bi mogao imati veće praktične posljedice. Ujedno se time 

potiče društveno neodgovorno ponašanje dužnika. Molimo da 

se navedena obveza stoga jasno propiše. 

posljedice za vjerovnike odnosno 

potrošača. 

 

Prihvaćeno. 

 

 

Nije prihvaćeno. 

Rješenje koje je ponuđeno u skladu je 

sa europskim zakonodavstvima država 

članica EU, a čime se ostvaruje 

osnovna svrha osobnog stečaja, a koja 

je, među ostalim, pružiti potrošaču 

„drugu priliku“.   

 

Nije prihvaćeno. 

Ponovno se ukazuje na to da je 

potrošač fizička osoba kojoj se moraju 

ostaviti sredstva za „skroman život“. 

 

 

 

 

 

Nije prihvaćeno. 

Predlagatelj nije ublažio obveze 

potrošača već ih je prilagodio realnim 

mogućnostima potrošača i životnim 

okolnostima. 
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 Vjerovnik praktički nema mogućnosti pravog prigovora na 

odluku o oslobođenju od preostalih obveza. Razlozi za 

prigovor koji jedini mogu biti uvaženi, taksativno su nabrojani 

i vrlo strogi za vjerovnika, odnosno ih je vrlo malo i moguće 

da ništa od istih neće biti ostvareno u praksi. Vjerovniku su tu 

opet vezane ruke. 

 U postupku stečaja potrošača isključivo je stvarno i mjesno 

nadležan općinski sud na čijem području potrošač ima 

prebivalište. Znači, vjerovnik mora putovati ili plaćati 

odvjetnika za zamjenu. Potpuno neisplativo. Dužnik prouzroči 

dug, a vjerovnik ako ga želi naplatiti, nastaju mu veći dodatni 

troškovi, koje neće vjerojatno nikada povratiti. Ovakve 

formulacije nameću mišljenje da se vjerovnike nastoji ciljano 

spriječiti da ostvare svoja prava. Možda vjerovnik zbog 

velikog broja nenaplaćenih potraživanja niti nema sredstava 

da plati zamjenskog odvjetnika ili put. Možda je i sam zbog 

toga pred stečajem. Dakle, vjerovnik snosi sam svoje 

troškove. To su ogromni troškovi, posebno za velike 

vjerovnike. Opet je vjerovnik u nepovoljnijem položaju, puno 

nepovoljnijem nego kod ovrhe. Kod ovrhe se odabere 

bilježnik u županiji, nije potreban osobni dolazak, sve se 

rješava poštom-brzo, efikasno i jeftino. Dužnik uvijek ima 

pravo prigovora, znači njegov je izbor hoće li biti ovršen ili će 

se prema opciji koju mu zakon daje, poslužiti prigovorom – a 

tek tada se ide na ročišta.  

 Vjerovnik je uz prijedlog dužan priložiti potrošačevu pisanu 

suglasnost za pokretanje postupka. Opet je vjerovnik u 

nepovoljnijem položaju. Naime, vjerovnik za pokretanje 

postupka treba suglasnost dužnika, a dužnik ne treba 

suglasnost vjerovnika! Zašto ne bi bilo propisano i da je za 

pokretanje postupka od strane dužnika, potreban pristanak 

vjerovnika? 

Nije prihvaćeno. 

Univerzalna insolvencijska pravila na 

području EU nadležnost suda određuju 

prema sjedištu pravne osobe odnosno 

prebivalištu fizičke osobe. 

 

Nije prihvaćeno. 

Potrošač je taj koji mora izabrati hoće 

li proglasiti „osobni bankrot“, 

neovisno od koga potječe inicijativa za 

pokretanje postupka. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nije prihvaćeno. 

Smatramo predmetnu odredbu  jasnom 

i u skladu sa osnovnim pravilima 

insolvencijskog prava.  
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Nagrada povjereniku. Smatra li se ona troškom postupka, odnosno 

tko je obveznik plaćanja? Je li to predlagatelj (bio on vjerovnik ili 

potrošač)? To nije sasvim jasno i trebalo bi se jasnije opisati. 
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OBRAZAC IZVJEŠTAJA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Nacrt prijedloga Zakona o Stečaju potrošača 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

Ministarstvo pravosuđa 

Svrha dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa 
zainteresiranom javnošću 

Datum dokumenta 19.2.2015. 

Verzija dokumenta Prva  

Vrsta dokumenta Izvješće  

Jedinstvena oznaka iz Plana 
donošenja zakona, drugih propisa i 
akata objavljenog na internetskim 
stranicama Vlade 

______________________ 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti bili uključeni u postupak 
izrade odnosno u rad stručne radne 
skupine za izradu nacrta? 

Akademska zajednica  (Pravni fakultet sveučilišta u 
Zagrebu) 

Stručna javnost  

- suci (Vrhovni sud Republike Hrvatske, Visoki 
trgovački sud Republike Hrvatske, Općinski 
građanski sud u Zagrebu),  

- državni službenici, 

- odvjetnici (Hrvatska odvjetnička komora),  

- Hrvatska udruga poslodavaca,  

- Hrvatska udruga banaka, 

- sindikati (Savez samostalnih sindikata Hrvatske, 
Nezavisni hrvatski sindikati, Hrvatska udruga 
radničkih sindikata).  

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili na drugi 
odgovarajući način?  

_____  

  www.mprh.hr 

   

Internetska stranica tijela 
nadležnog za izradu nacrta 

_____  

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 
kojoj internetskoj stranici i koliko je 
vremena ostavljeno za savjetovanje? 

Ako nije, zašto? 

Nacrt prijedloga Zakona objavljen je i nalazio se na 
internetskoj stranici od 30. siječnja 2015. do 18. 
veljače 2015.  

Koji su predstavnici zainteresirane Srpski Demokratski Forum, Zagreb 

http://www.mprh.hr/
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javnosti dostavili svoja očitovanja? Josip Šipek, pojedinac 
EOS MATRIX d.o.o., Zagreb 

ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI 

 

Primjedbe koje su prihvaćene 

 

Primjedbe koje nisu prihvaćene i 
obrazloženje razloga neprihvaćanja 

 
 
 
Ministarstvo pravosuđa je Nacrt prijedloga Zakona o 

stečaju potrošača objavio na web stranici 30. 

siječnja 2015. godine i pozvao predstavnike 

zainteresirane javnosti da svoje primjedbe, 

prijedloge i komentare dostave najkasnije do 18. 

veljače 2015. Međutim, prilikom objave teksta došlo 

je do pogreške u upisivanju datuma pa je umjesto 

brojke „18“ u datumu upisana je brojka „28“. 

Kako se savjetovanje provodilo sukladno Zakonu o 

procjeni učinka propisa („Narodne novine“, broj 

90/11) te je prvi Nacrt prijedloga Zakona o stečaju 

potrošača bio 30 dana (od 24. lipnja do 24. srpnja 

2014. godine ) u javnoj raspravi na Internet stranici 

ovog Ministarstva, trajanje drugog savjetovanja nije 

bilo potrebno provoditi duže od 15 dana.  

Slijedom navedenog,  Ministarstvo pravosuđa je s 

danom 18. veljače 2015. godine zatvorilo 

savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o 

prijedlogu Nacrta Zakona o stečaju potrošača. Bez 

obzira na navedeno, sve primjedbe, prijedloge i 

komentare predstavnika zainteresirane javnosti koji 

stignu nakon 18.02.2015. godine, a zaključno do 

28.02.2015. godine, bit će uzeti u razmatranje nakon 

prvog čitanja prijedloga Zakona o stečaju potrošača, 

a prije upućivanja prijedloga Zakona u Vladinu 

proceduru za drugo čitanje u Hrvatskom saboru.  

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala 
dodatne financijske troškove 
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OBRAZAC IZVJEŠTAJA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Nacrt prijedloga Zakona o Stečaju potrošača 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

Ministarstvo pravosuđa 

Svrha dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa 
zainteresiranom javnošću 

Datum dokumenta Kolovoz 2014. 

Verzija dokumenta Prva  

Vrsta dokumenta Izvješće  

Jedinstvena oznaka iz Plana 
donošenja zakona, drugih propisa i 
akata objavljenog na internetskim 
stranicama Vlade 

______________________ 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti bili uključeni u postupak 
izrade odnosno u rad stručne radne 
skupine za izradu nacrta? 

Akademska zajednica  (Pravni fakultet sveučilišta u 
Zagrebu) 

Stručna javnost  

- suci (Vrhovni sud Republike Hrvatske, Visoki 
trgovački sud Republike Hrvatske, Općinski 
građanski sud u Zagrebu),  

- državni službenici, 

- odvjetnici (Hrvatska odvjetnička komora),  

- Hrvatska udruga poslodavaca,  

- Hrvatska udruga banaka, 

- sindikati (Savez samostalnih sindikata Hrvatske, 
Nezavisni hrvatski sindikati, Hrvatska udruga 
radničkih sindikata).  

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili na drugi 
odgovarajući način?  

_____  

  www.mprh.hr 

   

Internetska stranica tijela 
nadležnog za izradu nacrta 

_____  

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 
kojoj internetskoj stranici i koliko je 
vremena ostavljeno za savjetovanje? 

Ako nije, zašto? 

Nacrt prijedloga Zakona objavljen je i nalazio se na 
internetskoj stranici od 24. lipnja 2014. do 24. 
srpnja 2014.  

Koji su predstavnici zainteresirane Financijska agencija,  

http://www.mprh.hr/
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javnosti dostavili svoja očitovanja?  
Nezavisni hrvatski sindikati,  
Udruga Franak, 

Projekt građanskih prava,  

Hrvatska narodna banka,  

Hrvatska udruga banaka, 

 

Sandra Majkić Urbanić,  
 
Nikola Kruljac,  
 
Ana Tuškan,  
 
Ivana Bujan.  

ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI 

 

Primjedbe koje su prihvaćene 

 

Primjedbe koje nisu prihvaćene i 
obrazloženje razloga neprihvaćanja 

 
 
 

Na provedenom savjetovanju su uzete u obzir sve 
zaprimljene primjedbe te je zaključeno da će prije 
upućivanja Nacrta prijedloga Zakona o stečaju 
potrošača u zakonodavnu proceduru Ministarstvo 
pravosuđa organizirati drugi okrugli stol. 

Zaprimljene primjedbe navedene su i obrazložene  
u posebnoj tablici.  

 

 

 

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala 
dodatne financijske troškove 

 
 
 
 



ZAKON O STEČAJU POTROŠAČA  

veljača 2015. Ministarstvo pravosuđa 
 



Globalna ekonomska kriza dovela je do: 

 - povećanja stope nezaposlenosti 

 - smanjenja životnog standarda 

 - porasta cijena na tržištu.   

Krajem 80-ih i tijekom 90-ih godina 20. stoljeća javljaju se prvi 
zakonodavni modeli koji reguliraju materiju stečaja potrošača. 

Broj insolventnih građana povećava se velikom brzinom. 

 

Stanje u Europi  



Tendencija reforme važećih zakonskih rješenja država članica 
Europske unije: 

Smanjenje trajanja razdoblja otplate duga 

Restrukturiranje obveza 

Dugotrajnija rješenja za "oporavak" dužnika 

Pojačanje svijesti o važnosti racionalnog raspolaganja 
imovinom. 

Stanje u Europi  



Podaci Financijske agencije na dan 31. prosinca 2014.: 

Blokada računa: 322.498 građana 

Udio građana s blokiranim računima u broju stanovnika: 
7,53% 

Dug građana: 31,06 milijardi kuna. 

 

Stanje u Republici Hrvatskoj 



Prezaduženim građanima omogućiti priliku za novi 
odgovorniji početak. 
Efektivno namirenje vjerovnika i u situaciji kada građanin 
nema trenutnih sredstava iz kojih bi se moglo provesti 
namirenje. 
Prevencija i otklanjanje negativnih posljedica prije nego one 
postanu neotklonjive.  
Društvo je dužno osigurati uvjete građanima za normalan 
život i poštujući europsku praksu osigurati pravo na "drugu 
priliku". 

Zašto je potreban stečaj potrošača u 
Republici Hrvatskoj?  



1. Svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu 
izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne 
djelatnosti. 

2. Fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost ako:  

a.) nema više 20 od vjerovnika 

b.) dospjele neispunjene obveze iz obavljanja samostalne 
djelatnosti ne prelaze iznos od 100.000,00 kuna  

c.) nema dospjelih neispunjenih obveza iz radnih odnosa koje 
proizlaze iz obavljanja samostalne djelatnosti 

d.) nije pokrenut predstečajni ili stečajni postupak. 

Tko je potrošač?  



INSOLVENTNOST  

 nemogućnost ispunjenja dospjelih novčanih obveza 

 

Presumpcija insolventnosti: 

ako najmanje tri mjeseca uzastopno ne može ispuniti jednu ili 
više dospjelih novčanih obveza u ukupnom iznosu većem od 
30.000,00 kuna. 

Pretpostavka za otvaranje postupka 
 



1. Izvansudski postupak 

savjetovališta Financijske agencije - posrednik 

 sporazum potrošača i vjerovnika (načelo dobrovoljnosti) 

2. Sudski postupak 

općinski sudovi – sudac pojedinac, povjerenik 

  stroga zakonska pravila 

 

Izvansudski postupak pretpostavka za sudski postupak 

 
Tko provodi postupak i prema kojim 

pravilima? 
 



Ovlašteni predlagatelj: 

1. potrošač 

2. vjerovnik uz suglasnost potrošača 

 

Potrebne isprave: 

zahtjev s popisom imovine potrošača, popisom vjerovnika i 
njihovih tražbina i planom namirenja duga  

- unificirani obrazac  

- stručna pomoć posrednika u savjetovalištu 

 

 

Pokretanje izvansudskog postupka 
 



1. Podnošenje zahtjeva uz plaćanje predujma 100,00 kuna (potrošač  
može biti oslobođen prema pravilima o besplatnoj pravnoj pomoći) 

2. Objava poziva za sudjelovanje na mrežnoj stranici Financijske 
agencije 

3. Sastanak u savjetovalištu (jedan ili više) najduže 90 dana 

4. Sklapanje izvansudskog sporazuma 

- ovršna isprava 

- nema pravnog učinka na vjerovnike s kojima nije sklopljen 

- nepotpuni i netočni podaci - potrošačeva odgovornost za štetu, ili  

Izdavanje potvrde o neuspjelom pokušaju sklapanja izvansudskog 
sporazuma 

 

Izvansudski postupak 
 



1. Osigurati potpuno poštivanje osobnog i obiteljskog života, 
dostojanstva, ugleda i časti potrošača 

2. Provjeriti podatke iz popisa imovine potrošača, popisa 
vjerovnika i njihovih tražbina  na zahtjev vjerovnika 

3. Osigurati zaštitu osobnih podataka 

 

Obveze posrednika u savjetovalištu 



Ovlašteni predlagatelj: 
1. potrošač 
2. vjerovnik sudionik izvansudskog postupka 
 
Rok za podnošenje prijedloga:  
3 mjeseca od dana izdavanje potvrde savjetovališta 

 
Potrebne isprave: 
1. prijedlog za otvaranje postupka - unificirani obrazac  
2. potvrda savjetovališta 
3. zahtjev s popisom imovine potrošača, popisom vjerovnika i 
njihovih tražbina i planom namirenja duga iz izvansudskog postupka 
 
Predujam: najmanje 1.000,00 kuna (određuje sud) 

 

Pokretanje sudskog postupka 



1. Pripremno ročište  

2. Glavni stadij postupka  

3. Razdoblje provjere ponašanja 

 

Sudski postupak - stadiji 



Ponovni pokušaj sklapanja sporazuma, odnosno prihvata plana 

Ako svi vjerovnici ne prihvate plan, sud svojom odlukom može 
nadomjestiti nedostajući pristanak vjerovnika: 

- ako je broj vjerovnika čije tražbine prelaze polovinu ukupnih 
tražbina dao svoj pristanak i  

- ako se vjerovnik koji je uskratio pristanak ne dovodi u lošiji 
položaj od onoga u kojem bi bio da plana nema. 

 

Pripremno ročište 



Glavni stadij postupka 

Postoji imovina: 

Otvaranje postupka 

Imenovanje povjerenika 

Upravljanje imovinom 

Unovčenje imovine 

Namirenje vjerovnika 

Odlučivanje o prijedlogu za 
oslobođenje od obveza 

Zaključenje postupka 

Ne postoji imovina: 

Otvaranje postupka 

Imenovanje povjerenika 

---- 

---- 

---- 

Odlučivanje o prijedlogu za 
oslobođenje od obveza 

Zaključenje postupka 



Povjerenik je dužan voditi računa: 

o dostojanstvu potrošača 

da potrošaču mjesečno ostane dovoljno sredstava za namirenje 
osnovnih životnih potreba i troškova stanovanja  

1. posebni propisi kojim se uređuju prava iz sustava socijalne skrbi i  

2. usporedba podataka o troškovima života, troškovima 
obrazovanja i zdravstvenim potrebama potrošača. 

Unovčenje imovine 



1. Zahtjev da se ne prodaje nekretnina potrebna za stanovanje 

⁻  u vlasništvu nema drugu nekretninu i 

⁻ nema na raspolaganju drugi smještaj niti ga je u mogućnosti osigurati. 

Sud je dužan voditi računa o tome da nekretnina bude razmjerna osnovnim stambenim 
potrebama potrošača. 

 

2. Zahtjev za obavljanje djelatnosti u cilju ostvarenja dobiti 

- iz stečajne mase izuzeti su dijelovi imovine potrebni za obavljanje 
djelatnosti  

- potrošač uplaćuje mjesečni iznos naknade za izuzeti dio imovine (ne 
može biti veći od 1% tržišne vrijednosti izuzetog dijela imovine). 

Ovlaštenja potrošača do okončanja 
razdoblja provjere 



Osnovna svrha: 
1. osloboditi savjesnog potrošača od preostalih obveza  

pojedine obveze uvijek ostaju: uzdržavanje djece, roditelja i 
drugih srodnika, imovinska korist ostvarena kaznenim djelom ili 
prekršajem, novčane kazne, naknade štete nastale kaznenim 
djelom ili prekršajem i porezne obveze  
ne smije ništa zatajiti, dužan je dati sve tražene podatke   
nesavjesni potrošač - uskrata od oslobođenja 

2. vjerovnike namiriti u najvećoj mogućoj mjeri 

 

Trajanje:  

jedna do pet godina od zaključenja postupka (ocjena suda) 

 

 

Razdoblje provjere ponašanja 



Osnovni postulati u odnosu na stečaj potrošača razlikuju se između 
pojedinih država, pri čemu ne treba zanemariti da je pitanje 
insolventnosti građana u izravnoj korelaciji sa socijalnim, 
gospodarskim i zakonodavnim okvirom pojedine države. Stečaj 
potrošača samo je krajnji izlaz iz nastale situacije, ali ipak 
predstavlja i mogućnost pojedincu za novi početak. 

Usporedno s donošenjem zakona potrebno je uložiti dodatna 
nastojanja u jačanju javne svijesti o važnosti racionalnog upravljanja 
imovinom. 

Potrebno je dodatno razvijanje sustava medijacije i osposobljavanje 
povjerenika i savjetovališta za ovu vrstu zadatka koja u sebi sadrži 
edukativne i socijalne elemente. 
 
 
 

Zaključak 



Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske Srpanj 2014.  



STANJE U EUROPI  
 krajem 80-ih godina 20. stoljeća prvi zakonodavni 

modeli  

 

 Danska 1984., Engleska 1986., Francuska 1989., Finska i 
Norveška 1993., Švedska 1994., Austrija 1995., 
Nizozemska i Belgija 1998., Njemačka 1999., 
Luksemburg 2000., Slovenija 2008., Grčka 2010. 



STANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ 

 broj neizvršenih osnova za plaćanje - 299.795 građana 
s dugom u iznosu od 23,82 milijardi kuna (31. prosinac 
2013.) 

 

 "Polazne osnove za uvođenje instituta osobnog 
bankrota" - prihvaćene zaključkom Vlade Republike 
Hrvatske od 27. siječnja 2011.  



ZAŠTO STEČAJ POTROŠAČA?   

 Opći cilj  
razviti sustav koji će insolventnim potrošačima omogućiti "novi 
početak",  a vjerovnicima ravnomjerno namirenje tražbina 

 

 Posebni ciljevi  
restrukturiranje postojećih tražbina; namirenje vjerovnika kada 
potrošač nema trenutnih sredstava; odgovorno i ekonomski 
racionalno ponašanje potrošača; pravovremena prevencija i 
otklanjanje negativnih posljedica; rasterećenje sustava od 
bezuspješnih i višestrukih ovršnih postupaka 



TKO JE POTROŠAČ?  

svaka fizička osoba uključujući i osobe koje obavljaju 
djelatnost slobodnog zanimanja, osim trgovca 
pojedinca i obrtnika 



PRETPOSTAVKE ZA OTVARANJE POSTUPKA 

 dva mjeseca ne može ispuniti dospjele obveze u 
ukupnom iznosu koji prelazi trostruki iznos 
stalnih primanja  

ili 

 nezaposlen i najmanje dva mjeseca ne može 
ispuniti obveze u iznosu većem od 10.000,00 kuna 



IZVANSUDSKI POSTUPAK 
• postupak pred savjetovalištima (udruge, centri, pravne 

klinike i savjetovališta osposobljena za stručno 
savjetovanje potrošača o načinu reguliranja njegovih 
obveza) 

• na zahtjev potrošača ili vjerovnika  

• popis imovine i vjerovnika - obrazac  

• plan podmirenja duga 

• trajanje 60 dana (+ 30 dana)  

• izvansudski sporazum 

 



POVJERENIK 
 

 mogućnost imenovanja povjerenika u sudskom 
postupku  

 svrha:  

- upravljanje dužnikovom imovinom u cilju namirenja 
tražbina vjerovnika 

- onemogućavanje dužnika da zlouporabi postupak i "izigra 
vjerovnike" 

 



POSTUPAK PRED SUDOM 

• pripremno ročište (nova prilika za dogovor i plan 
podmirenja dugova) 

• otvaranje stečajnog postupka:  

- sastavljanje završnog popisa i odlučivanje o prijedlogu 
za oslobađanje od preostalih obveza 

- sud odlučuje o podnesenom prijedlogu za oslobađanje 
od preostalih obveza 



RAZDOBLJE PROVJERE DOBROG PONAŠANJA I 
OSLOBAĐANJE OD PREOSTALIH OBVEZA 

 Slovenija - ne kraće od dvije godine nakon uvođenja 
osobnog stečaja, odnosno jednu godinu nakon 
podnošenja prijedloga, a u oba slučaja ne duže od pet 
godina nakon uvođenja osobnog stečaja  

 Njemačka - šest godina  

 Irska - dvanaest godina  

 Velika Britanija - dvanaest mjeseci  

 SAD - nekoliko mjeseci  

 Republika Hrvatska - od dvije do sedam godina  



OBVEZE POTROŠAČA 
 u razdoblju provjere prijavljivati povjereniku sve 

promjene vezane za svoju imovinu  

 pokušati naći posao  

 prijaviti svako stjecanje nasljedstva koje ulazi u 
stečajnu masu  

 ne smije zatajiti nijedan iznos kao niti imovinu  

 sudu i povjereniku, na njihovo traženje, davati sve 
obavijesti koje su od utjecaja na postupak kao i 
namirenje tražbina vjerovnika  



OBVEZE "KOJE NE PRESTAJU" 

 obveze koje se odnose na uzdržavanje djece, 
roditelja i drugih srodnika  

 imovinska korist ostvarena kaznenim djelom ili 
prekršajem  

 novčane kazne  

 naknada štete nastale kaznenim djelom ili 
prekršajem  

 obveze po osnovi namjerno počinjene 
nedozvoljene radnje  

 



ZAKLJUČAK 
 promijeniti svijest o važnosti racionalnog upravljanja 

imovinom 

 razvijanje sustava medijacije i izvansudskog 
rješavanja sporova 

 osposobiti savjetovališta za edukaciju potrošača  

 



HVALA NA PAŽNJI 

Srpanj 2014.  Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske 
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