РЕГИСТАР СТЕЧАЈНИХ МАСА
Бранкова 25
11000 Београд, Република Србија
Инфо центар +381 11 202 33 50
Е - пошта: stecajnemase@apr.gov.rs
www.apr.gov.rs

РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА ПРОМЕНЕ
ПОДАТАКА О СТЕЧАЈНОЈ МАСИ

ПОДАЦИ О СТЕЧАЈНОЈ МАСИ ЗА КОЈУ СЕ ПРОМЕНА ТРАЖИ
Назив стечајног
дужника
Седиште и
адреса стечајног
дужника

општина

место

улица

Правна форма

број и слово

доо

ад

од

кд

спрат, број стана и слово

задруга

друго
Матични број
стечајног дужника
Матични број
стечајне масе

ВРСТА ПРОМЕНЕ
Промена стечајног управника (додатак 01)
Промена личних података о стечајном управнику (име, презиме, ЈМБГ, бр. пасоша, адреса, контакт) (додатак 02)
Упис / промена вредности стечајне масе (додатак 03)
Упис података о доказу да ли су средства за обезбеђење потраживања положена код суда (додатак 03)
Упис / промена пословног или наменског рачуна (додатак 03)
Упис забележбе (додатак 04)
Остало ...................................................................................................................................................................................
* Обавезно означити врсту промене

НАЧИН НА КОЈИ ЋЕ БИТИ ИЗВРШЕНО ДОСТАВЉАЊЕ РЕШЕЊА / ЗАКЉУЧКА
Лично у Београду, у седишту Агенције за привредне регистре

Поштом на адресу подносиоца регистрационе пријаве

Лично у организационој јединици Агенције за привредне регистре

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ
Пријаву подноси:

стечајни управник

пуномоћник стечајног управника

законом овлашћено лице

Име и презиме
ЈМБГ

(јединствени матични
број грађана)

за домаће физичко лице

Број пасоша

Држава издавања

(или избегличке
легитимације)
место

за страно физичко лице (или избеглицу)

општина

Адреса
улица
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НАПОМЕНА:
Потписом се гарантује за тачност података унетих у регистрациону пријаву
сходно одредби члана 78. Закона о регистрацији привредних субјеката, којом
је прописана казна затвора од три месеца до пет година за лице које Регистру
пријави неистинит податак или достави лажни или преиначени документ.

број

_________________________________________________
Потпис подносиоца регистрационе пријаве

ДОДАТАК 01:
ПРОМЕНА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА / ПОВЕРЕНИКА
БРИШЕ СЕ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК / ПОВЕРЕНИК
Име и презиме
ЈМБГ

(јединствени матични
број грађана)

за домаће физичко лице

Број пасоша

Држава издавања

(или избегличке
легитимације)

место

за страно физичко лице (или избеглицу)

општина

Адреса
улица

број

УПИСУЈЕ СЕ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК / ПОВЕРЕНИК
Име и презиме
ЈМБГ

(јединствени матични
број грађана)

за домаће физичко лице

Број пасоша

Држава издавања

(или избегличке
легитимације)

место

за страно физичко лице (или избеглицу)

општина

Адреса
улица

број

Документација која се подноси уз регистрациону пријаву
Решење Привредног суда о разрешењу старог и именовању новог стечајног управника / повереника;
Оверен потпис новог стечајног управника / повереника;
Доказ о уплати накнаде;
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Друго.............................................................................................................................................................................................

ДОДАТАК 02:
ПРОМЕНА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА
СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА / ПОВЕРЕНИКА
ПРОМЕНА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА / ПОВЕРЕНИКА
Досадашњи подаци
Име и презиме
ЈМБГ

(јединствени матични
број грађана)

за домаће физичко лице

Број пасоша

Држава издавања

(или избегличке
легитимације)

место

за страно физичко лице (или избеглицу)

општина

Адреса
улица

број

Телефон

Факс

Е-пошта

Интернет адреса

Нови подаци
Име и презиме
ЈМБГ

(јединствени матични
број грађана)

за домаће физичко лице

Број пасоша

Држава издавања

(или избегличке
легитимације)

место

за страно физичко лице (или избеглицу)

општина

Адреса
улица

број

Телефон

Факс

Е-пошта

Интернет адреса

Документација која се подноси уз регистрациону пријаву
Фотокопија идентификационог документа
Доказ о уплати накнаде
Друго ...............................................................................................................................................................................................
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ДОДАТАК 03:
УПИС / ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ;
УПИС ПОДАТАКА О ДОКАЗУ ДА ЛИ СУ СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ПОТРАЖИВАЊА ПОЛОЖЕНА КОД СУДА;
ПРОМЕНА ПОСЛОВНОГ ИЛИ НАМЕНСКОГ РАЧУНА
ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
Региструје се први пут

Брише се до сада регистровани податак и уписује се:

Уписује се вредност стечајне масе

РСД

УПИС ПОДАТАКА О ДОКАЗУ ДА ЛИ СУ СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА
ПОЛОЖЕНА КОД СУДА
Региструје се први пут

Брише се до сада регистровани податак

Региструје се:
Назив надлежног
привредног суда

Држава издавања

Број документа

ПРОМЕНА
Пословног рачуна
Наменског рачуна

БРИШЕ СЕ
Бројеви рачуна у банкама

1.
2.
3.

УПИСУЈЕ СЕ
Бројеви рачуна у банкама

1.
2.
3.

Документација која се подноси уз регистрациону пријаву
Документ којим се утврђује вредност стечајне масе
Доказ да су средства за обезбеђење потраживања положена код суда
Фотокопија уговора / документа о пословном / наменском рачуну
Доказ о уплати накнаде
Друго ..............................................................................................................................................................................................
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ДОДАТАК 04:
УПИС ИЛИ БРИСАЊЕ ЗАБЕЛЕЖБЕ
УПИС ЗАБЕЛЕЖБЕ
БРИСАЊЕ ЗАБЕЛЕЖБЕ

ПОДАЦИ О АКТУ НА ОСНОВУ КОГА СЕ ТРАЖИ УПИС / БРИСАЊЕ ЗАБЕЛЕЖБЕ
Врста акта
Орган који је донео акт
Пословни број под којим је акт донет

дан

месец

година

дан

месец

година

Датум доношења акта
Други основ по ком се тражи упис / брисање забележбе

ТЕКСТ ЗАБЕЛЕЖБЕ:

Врста акта
Орган који је донео акт
Пословни број под којим је акт донет
Датум доношења акта
Други основ по ком се тражи упис забележбе

ТЕКСТ ЗАБЕЛЕЖБЕ:

Документација која се подноси уз регистрациону пријаву
Документ на основу ког се врши упис зебележбе (ако се упис врши на основу неког документа)
Доказ о уплати накнаде
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Друго ...................................................................................................................................................................................................

