ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА

ПОДАЦИ О СУБЈЕКТУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ И ПОВЕРИОЦУ
Датум објављивања одлуке о
Пословно име и седиште субјекта приватизације
реструктурирању, односно обавештења о
методу приватизације
Број рачуна или шифра којом поверилац идентификује
субјекта приватизације:
Пословно име и седиште поверица, ако је поверилац правно
лице, односно име, презиме и пребивалиште, ако је поверилац
физичко лице:

Обележити кућицу aко постоји сазнање
да је неко други пријавио потраживање
повезано са овим потраживањем.
Доставити копију пријаве, са објашњењем
о повезаности тих потраживања.

Матични број: _____________________

Обележити кућицу ако није примљено
обавештење од субјекта приватизациједужника или Агенције за приватизацију.

Јединствени идентификациони број: _____________________
Контакт адреса повериоца:

Телефон:
Факс:

Обележити кућицу ако наведено
обавештење замењује или допуњује
претходно пријављено потраживање
поднето дана _____________________

ПОДАЦИ О ПОТРАЖИВАЊУ
Основ потраживања:
Испоручени производи
Доприноси за пензијско осигурање
Извршене услуге
Зараде или накнаде зарада
Кредитни аранжман
Повреда на раду, укључујући и смртни случај
Јавни приходи
Накнада за рад обављен у периоду
Остало _____________________
од ____________ дo ____________
(датум)
(датум)
Износ главног потраживања на дан објављивања одлуке о реструктурирању, односно обавештења о
методу приватизације са стањем на дан 31. децембра 2004. године
______________ = ______________ __________
у динарима
у страној валути* девизни курс
*за потраживања у страној валути и назив валуте

Обележити кућицу ако је потраживање
обезбеђено, укључујући и право на
принудну наплату.
Кратак опис обезбеђења:
Објекат
Моторно возило
Остало _____________________
Вредност колатерала: ___________ динара**
** ако гласи на страну валуту, дати
вредност и назив

Датум настанка потраживања:

Навести износ обрачунатих камата, накнада, затезних
камата, трошкова наплате и сличних накнада на дан
објављивања одлуке о реструктурирању, односно
обавештења о методу приватизације, који су укључени
у потраживање. Навести вредност сваке појединачне
накнаде.
_____________ = ______________ __________
динара
у страној валути* девизни курс
* ако гласи на страну валуту, дати вредност и
назив
Ако је потраживање утврђено у
судском постпуку, навести назив
суда и датум пресуде
_____________________

Датум подношења пријаве:

Потпис подносиоца пријаве:

________________________

________________________

НАПОМЕНА
Уз пријаву потраживања треба доставити копију документа којим се доказује потраживање ( нпр.
меница, наруџбеница, фактура, извештај о отвореним рачунима, уговор, судска пресуда, хипотека,
уговор о обезбеђењу и др.) уместо оригиналног документа. Ако одговарајући документ недостаје,
треба навести разлоге за то.

