
Предлог дужника за покретање стечајног поступка реорганизацијом у складу са 

унапред припремљеним планом реорганизације 

 

 

ПРИВРЕДНОМ СУДУ У _______________ 

 

Предлагач: ____________________________ (пословно име, седиште привредног 

друштва), МБ _______________, ПИБ _______________, рачун број: _______________ 

код _______________ банке. 

 

 

П Р Е Д Л О Г 

дужника за покретање стечајног поступка са унапред припремљеним планом 

реорганизације 

 

Привредно друштво __________________ (пословно име и седиште) (у даљем тексту: 

Друштво) уписано је у регистар привредних друштава Агенције за привредне регистре 

под бројем ____ од ________ године. 

 

Доказ: Решење АПР-а. 

 

Како је Друштво потпуно обуставило сва плаћања у непрекидном трајању од 30 дана, а 

што представља стечајни разлог за отварање стечајног поступка, то је Скупштина 

Друштва донела одлуку да повериоцима понуди унапред припремљен план 

реорганизације, а у складу са одредбама члана 158. Закона о стечају, јер је у питању 

познато и угледно привредно друштво, са објектима на добрим локацијама, које има 

добар менаџмент, али да је лоше пословање наступило из објективних разлога, тј. због 

рецесије и економске кризе. 

 

Уколико би се спровео стечајни поступак банкротством стечајног дужника, односно 

предлагача, повериоци би се процентуално веома мало намирили, а ако би се дужник 

реорганизовао, обезбедио нове кредите, проширио асортиман, делимично уновчио 

имовину која није неопходна за реализацију плана, дошло би до далеко бољег 

намирења поверилаца. 

 

У складу с тим, скупштина Друштва је донела одлуку да с већинским повериоцима, пре 

подношења предлога, постигне споразум и обезбеди сагласност и подршку за 

реорганизацију према унапред припремљеном плану, а како је то предвиђено у члану 

160. Закона о стечају. 

 

Доказ: 

– Биланс стања и успеха Друштва за _____ годину и прво тромесечје _____ године; 

– Потврда _______________ банке, а.д. _______________ о стању рачуна Друштва; 

– Унапред припремљени план реорганизације; 



– Сагласности поверилаца. 

 

Уз предлог за отварање стечајног поступка приложене су све потребне исправе које су 

предвиђене у члану 56. Закона о стечају, посебно у ставу 2. тачка 4) наведеног члана. 

 

Подносилац предлога, дужник, истовремено је и овлашћени подносилац плана 

реорганизације, у смислу члана 161. Закона о стечају, па предлаже Привредном суду у 

_______________ да на основу одредбе члана 160. ст. 3. Закона о стечају, донесе 

следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

I ОТВАРА СЕ стечајни поступак над дужником _______________ (пословно име и 

седиште привредног друштва), МБ _______________, ПИБ _______________, рачун 

број _______________ код _______________ банке. 

 

II ПОТВРЂУЈЕ СЕ усвајање унапред припремљеног плана реорганизације. 

 

III ОБУСТАВЉА СЕ стечајни поступак над дужником из става I. 

 

Прилог: 

– Одлука Скупштине Друштва од дана __________ године; 

– Списак имовине Стечајног дужника; 

– Списак стечајних поверилаца, с навођењем висине износа и осталих потраживања; 

– Списак разлучних поверилаца, с навођењем висине обезбеђеног потраживања; 

– Унапред припремљени План реорганизације; 

– Подаци (имена и пребивалишта) о члановима Друштва који за обавезе стечајног 

дужника одговарају својом имовином. 

 

 

У_________, 

__________ године 
  

Предлагач 

__________________ 

 


