РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРИВРЕДНИ СУД У ___________________
_____________________________________
_____________________________________

ПРЕДЛАГАЧ: ___________________________, МБ ________________, ПИБ __________________,
чији је законски заступник _______________________

СТЕЧАЈНИ
ДУЖНИК:
___________________________,
МБ
________________,
__________________, чији је законски заступник _______________________

ПИБ

Предлагач - Стечајни дужник на основу члана 11. Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр.
104/09, 99/11 – др.закон, 71/12 – одлука УС и 83/14), подноси

ПРЕДЛОГ ЗА ПОКРЕТАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Чланом 11. Закона о стечају прописано је да се стечајни поступак отвара када се утврди постојање
најмање једног стечајног разлога. Ставом 2. прописани су стечајни разлози, где је тачком 3. као
стечајни разлог наведена презадуженост. Презадуженост постоји ако је имовина стечајног дужника
мања од његових обавеза.
Увидом у редовни годишњи финансијски извештај за ____. годину стечајног дужника, као последњи
регистровани финансијски извештај који је стечајни дужник доставио Агенцији за привредне
регистре, утврђено је да је вредност имовине стечајног дужника мања од укупних обавеза, односно
да постоји презадуженост стечајног дужника, што представља стечајни разлог, предвиђен чланом
11. став 2. тачка 3. Закона о стечају.
Доказ: Регистровани редовни годишњи финансијски извештај за ________. годину, у коме је
евидентиран губитак изнад висине капитала (АОП 023), који на дан ___________. године износи
______________________ динара.
На основу наведених чињеница стечајни дужник је на основу одредаба члана 55. став 3. Закона о
стечају стекао статус овлашћеног предлагача док је на основу члана 11. став 1. Закона о стечају
утврђено постојање стечајног разлога на страни стечајног дужника, па Предлагач – стечајни
дужник предлаже Привредном суду у ________________ да донесе следеће

РЕШЕЊЕ
Којим
се
покреће
поступак
стечаја
над
привредним
друштвом
____________________________________, МБ _______________, ПИБ __________________.

Такође, предлагач сходно одредбама члана 62. став 2. тачке 1, 3. и 4. Закона о стечају предлаже
да стечајни судија, у циљу спречавања промене имовинског положаја стечајног дужника покрене
претходни стечајни поступак за утврђивање стечајног разлога и одреди мере обезбеђења и то:
-

Именовање привременог стечајног управника,
Забрану располагања имовином стечајног дужника,
Забрану или привремено одлагање спровођења извршења према стечајном
дужнику, укључујући и забрану или привремено одлагање које се односи на
остваривање права разлучних и заложних поверилаца.

У _____________________,
дана _____________. године

Предлагач
_________________________________________

