
Република СрбиЈа 
ПРИВРЕЈ(НИ СУД ·у l)~ОГР АД)-~ 

Лосл. Ј.)р .. 1 ?671/2010 
19, аорил. 20·16. rодин~ 

!Јео град 

nPИBrF:,.QНИ С}'Д у БР:0Гl1АД}''1 К[К1 стсчftјни суд, С''Ј'-с;чајнн суд~f~1 Вјера 
Ћуришић у поступку над с-rе<щјним 1\УЖЮ1'ком llрt:дузе-ће :за :...fарt'"е-'Тню· у 

меl!lов:ит{)ј снојинн ,, ЛГРОХЕi\·fИЈА·' н.о.о. у стечају, и:~ ficor~:нtдa. у:шна БрШ·Јк!'ша 
~Ј-! 5~ МаiИ9НИ број 07008457 > пиr;: HI0~:!87395, ДUЛС() је на эавр~:Н·ЮМ ротн:п:uту 
одржано~1 дана 19Л4.2016. године 

р i lfl f: lb ~ 

l УСВАЈА СЕ запrнпни рнчун с·1·ечајноr улраnннка стеч~ј:н'Јг дужннкЈ. 

Пре;~у::~еће ·~а марi<~тинг у мешовитој cr;l~fHHH ~- ЛГРОХR?\·11/fЈА'' д.о.о. у ff1 
Београда, удrща. Бранюлш Ј 3-15, :.нначни број 07008457, НИf1: l о~.: 
10.03.20]6, rо,rщ:не. 

-~II ЗАКЈЬУЧУЈЕ СЕ лоступа~ e1't'i.aja Hilд с·1'С•тај:rш~ дужнигtО\·f Пре}Ј,у1сћо 
3а мщжсrипг у мсшовитој својини ~7 ЛГРОХЕ~··1ИЈА'~ д.{).п. у стеч:.lју, нз Беоrра}.ЈА,ј! 
ул-ида Брш·ЈК\}В.а 13~ 15, ћ·Ш.ТЈiчrrи број 0Ђ)Оg457, ПИБ: 1002~7395. 

IП У1'ВРЂ'У~ЈЕ СЋ конач1ш н~·:rрt;,;:щ ·~а р~tд с;rеЧајНО:'-·' У'~РШШI-1КУ :'\1нрку 

liOfi'I.1EЧIOHшy у n;:r 2.177.280.12 ;tинара н t<он~чна на ю·н\д.а троnљов.а ~нн о су 

о.п ,J,J-il;t.apa, 

I\1 НАЛАЖЕ СЕ .Агенцији ~а Рри:Ј.р~щtс рс.:гисч1е и.i Бсtн рал.а, да &Нврви 
бри:е~tљс стечајног дужниr::а Прелу1ећ.е 1ft марi<ет:инг у М(;шовrпој соојtши ,. 
АГРОХЕtvНПА'' д.о,о. у .;;те~цlу? Н3 БеtН'Р~VЏ~; улишl ьpalt.!\OBEI. 1 1:5, Mi:П.i-fl·fHИ број 
07008457, ПИБ: 1 002~7395 . 

V НАЛАЖЕ СЕ \1инистарству финав4,;ија- Поре(:кft упрщ1~1 Саиск:и Пенац да 
ИЗR1'11ЛИ брисање i;т~чај ног дуж1шка из ~ШiД;fНti~iJC ПИЬ: 10028739 5, 

УЈ НАЛАЖ1~ ен Ренубли~ш:ш.t ~ШIIO,'IY за сппнстид:у ;:ii из:врш~f ··~""'''"'"'" ttЗ 

сt.юје евиленције стечајоог дужшrка \:а ~1атичFПIМ броје;..., 07008457. 

\•11 Решење о ~шкључ~~!t-.у лостуню.t CTt' 1 J(~ia објав_ъено на о~·~rасно1 таGпи 
Суда даном Т{ОПОШt::ш .. а и бнће об:fат-.л .• сно у СЈ!)'Жб·:::НОf-.1 Iласкнку [\:публн;~(~ с:р6ије. 



О б р а з Jl о ж Е: љ е 

Решењсм овоr Суда 27.Ст.2671/:20НЈ од 1З.1220t0. ГО,ЈI·tне отоорен ј(.: 
поtтупак стечајэ. на.ТЈ: Преду:iећеч :~а :.н~ркетинr у Mt;IПORИTOj снсф·нш 
нАГРОХЕI\··fИЈА''" д.о .. о.1 ЈН Бсnградд, улиuа Бранковu 13-15" матичrш бр,Ј_ј 07008457~ 
ПИБ: t 0028739:5, а "3а сrечајноr уоравюпш је именован 1\·1нrко Бор<)вчанин из 

БсогрfLда. 

Сн:,·щјни уnранншr. је лана 30.0].2016. ГОД1·Ше ло;шсо пrед.'lО]' Ћ.~ одржаван-.е 
завршног рочишта~ са "Јанрш1fим ИЗllеmлче\·1 и :швpLUlНf\.1 раr1уном, tшjti је 

30.<Ј3.20 16. године ис rаю-Ј)'Т на огпзснf•ј табли сущЈ. 

/·{а ;завршном рzнн1ш·L'У ко}:· је одржшю д.~н:а }9.1)4.2016. 1·одип~: С'ТС:Ч;i)Н:Н 

уrtрав1нш је остао код пrн:.д,;LОП1 o"-t ЈОЈ(1.20 16. :-од ине и кол: Зшз.р1шюг раЧ}Ћа. кој н 
је 30.03.2016. rттш1с нетакнут на снласf~t)ј табли ·суда, ас:п1(1уhи Jta су са и 

поt~ериоп.и обавешт~liН .:1.а је завршни р:ачун нс.такну-r· на оглас н ој тэблн су ла. 

Накш-1 разматрања зэ.нрн rнлг рачуна стсч~~ј 1\ОГ уоранпюr.а~ с:rсч.сфш tу.:'lИјд је 
на 3.анршно:\~ рочн 1.1тгу т-:щ ос.нову чш1на 145. :::.тав 1 . -r;:prюt 1) Закона с1 стсч~ју донео 

одяуi<.у н:ао у ст.аву l н.~реке р:сптења. 

Стечајнн {~)'днја је н~ основу 1Нiана 148. сгэr. t. Закона о \;Тсчај'у донео 

одлуку као у ~та-ву Н иЈрснс рсшс:~! а алЈ1уку ю1о у ст~ту \'I нз.реке ренtсЈЫ:1 у 
смислу одредбе (1лана 148. стаu 7. За1\ОНа о стс\tају. 

ПОУКА О ПРАВНОl\'1 Л.ЕЈ{')·': 

Протrпз IЛ>ОГ решеља :'.юљ:с .;:~. ~:ЈЈјаыни 

жмба у року од 8 дuна од ..u.ю:Ја пријема~ 
Привредном rнтелацноном суду у БеогрtЕ~У ~ 
а нреко овог Суда. 

ДНА: 

С1 еч<~]ном управни ку 

Одбору rюнерилаrш 

Порсе1<ој управи Савски Венац- 1ю щ:шноснхююс.rn 
1 IБС- ОПН ~- Крн1·ујсшщ ~- по праrнrоснижности 
.. Л.ПР· по nраR.НОСНШКНОС'Н~ 
Ре:п:у6личком .:>авол;у за Ст~тисТЈ.·љ:у-nо правно~на.жностн 
Or·n:acнa. табла 

! 
'· 

-Сте'Ј.а ј ftи с, у п, н ја 

Вј t:]нi Ђурпmић 

... ·· ... " .\. ~· .......................... щ; .. 


