
                      
  

 

Стечајни дужник Европа осигурање ад Београд у стечају на основу Решења за завршну 

деобу 8.Ст 181/2010 од 17.06.2022. године овим упућује повериоцима првог исплатног реда 

 

ПОЗИВ 

за достављање инструкција за пренос средстава по решењу 

 

За физичка лица инструкција треба да садржи: 

1. фотокопију личне карте, односно електронски очитану биометријску личну карту 

2. фотокопију картице текућег рачуна 

3. контакт телефон 

 

За правне следбенике стечајних поверилаца физичких лица инструкција треба да садржи: 

1. исправе (у оригиналу или оверене фотокопије оставинског решења, уговора и сл.) којима се    

    доказује правно следбеништво 

2. фотокопија личне карте, односно електронски очитану биометријску личну карту 

3. фотокопија картице текућег рачуна 

4. контакт телефон 

 

 Напомињемо да уколико физичко лице нема отворен динарски текући рачун у банци, потребно 

је да га одмах отвори јер се исплата може извршити искључиво на тај начин. 

 

 Уколико стечајни поверилац има пуномоћника и жели да уплата буде извршена на текући 

рачун пуномоћника, потребно је да достави оверено пуномоћје којим се изричито овлашћује 

опуномоћено лице да прими новчани износ на име утврђеног потраживања у име и за рачун 

повериоца. У наведеном случају треба доставити податке пуномоћника (име и презиме, адреса, 

ЈМБГ, фотокопија или очитана лична карта и број динарског текућег рачуна). 

 

За правна лица и предузетнике инструкција треба да садржи: 

1. пословно име и седиште 

2. матични број и порески идентификациони број(ПИБ) 

3. оверену копију Решења о упису у Регистар привредних субјеката из АПР-а 

4. број текућег рачуна  

5. контакт телефон 

 

За правне следбенике стечајних поверилаца правних лица и предузетника 

инструкција треба да садржи: 

1. исправе у оригиналу или овереној фотокопији којима се доказује правно следбеништво 

- податке за правног следбеника 

- пословно име и седиште 

- матични број и порески идентификациони број(ПИБ) 

- оверену копију Решења о упису у Регистар привредних субјеката из АПР-а 

- број текућег рачуна 

2. податке за правног претходнока 

- пословно име и седиште 

- матични број и порески идентификациони број(ПИБ) 

- контакт телефон 

 

Напред наведене инструкције са пратећом документацијом за физичка, правна лица или 

следбенике потребно је доставити у што краћем року, лично или препорученом поштом на 

адресу: 

Европа осигурање ад Београд у стечају, 11000 Београд, Михајла Богићевића бр. 7 

 

Решење о завршној деоби стечајне масе, са списком поверилаца и износима намирења 

позавршној деоби, објављено је не сајту стечајног управника Агенције за oсигурање 

депозита: www.aod.rs  - Огласи.   

 

По закључењу поступка стечаја над стечајним дужником Европа осигурање ад Београд у 

стечају, неисплаћена средства ће бити депонована на депозитни рачун Привредног суда у 

Београду.   

 

Повереник стечајног управника 

Васиљ Васиљевић  

http://www.aod.rs/

