
Стечајни дужник 

ЈУГОБАНКА А.Д. БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ 

Ул. Краља Петра бр. 21, Београд 
 

обавештава да ће вршити пету делимичну деобу повериоцима другог исплатног реда у висини од 

6,8591% признатих потраживања према Решењу Привредног суда у Београду  1. Ст. 59/2010 од 

03.11.2022. године, као и шесту делимичну деобу повериоцима другог исплатног реда у висини 

од 4,3670% признатих потраживања према Решењу Привредног суда у Београду  1. Ст. 59/2010 од 

28.12.2022. године 

 

У циљу идентификације поверилаца и уредног и ефикасног делимичног намирења утврђених 

стечајних  потраживања, стечајни дужник упућује 

 

ПОЗИВ 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНСТРУКЦИЈА ЗА ИСПЛАТУ 

 

1. Стечајним повериоцима 

 

a. правним лицима и предузетницима  

    инструкција за исплату треба да садржи  

    следеће податке: 

      

    -  пословно име и седиште, 

    -  матични број, 

    -  порески идентификациони број, 

    -  оверену копију Решења о упису у Регистар   

        привредних субјеката (АПР), 

    -  оверену копију Решења о ликвидацији и сл.   

       (АПР), 

    -  број текућег рачуна, и 

    -  контакт телефон 

 

b.  Физичким лицима  

  

    инструкција за исплату треба да садржи  

    следеће исправе и податке: 

 

      -  фотокопија личне карте, 

      -  број текућег рачуна, и  

      -  контакт телефон. 

 

 

 

 

 

2.  Правним следбеницима  стечајних  

     поверилаца 

 

a. правним лицима и предузетницима 

    инструкција за исплату треба да садржи  

    следеће податке: 

 

1) исправе (у оригиналу или овереној копији) 

којима се доказује правно следбеништво, 

- податке за правног следбеника, 

- пословно име и седиште, 

- матични број, 

- порески идентификациони број, 

- оверену копију Решења о упису у  

   Регистар привредних субјеката (АПР), 

- број текућег рачуна, 

2) податке за правног претходника, 

- пословно име и седиште, 

- матични број, и  

- контакт телефон 

 

b.  Физичким лицима  

      инструкција за исплату треба да садржи   

     следеће податке: 

 

   - исправе (у оригиналу или овереној копији) 

         којима се доказује правно следбеништво, 

         (оставинска решења, уговори и сл.), 

       - фотокопија личне карте, 

       - број текућег рачуна, и 

       - контакт телефон. 

 

Инструкција може бити достављена у писаној форми, лично или препорученом поштом на адресу: 

Југобанка а.д. Београд у стечају, Кнез Михајлова 2-4, ИX спрат, Београд 

Контакт телефон: 011/ 2 630 022 

е-маил:  

ljmedakovic@beogradskabanka.com i  

deoba.jugobanka@beogradskabanka.com 
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