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Привредни суд у Панчеву, по стечајном судији Јанчић Сперанци, одлучујући о предлогу 

за покретање стечајног поступка поднетог од стане ликвидационог управника Агенције за 

приватизацију РС - повереника Стевановић Љиљане из Београда, Стевана Опачића 50/44, 
против дужника Друштвено предузеће за изградњу водовода и кана.пизације "ВОДОВОД 

ОПЕР АТИВА" из Панчева, Ослобођења бр.15, донео је дана 11.11.2011. године следеће 

РЕШЕЊЕ 

УСВАЈА СЕ ПРЕДЛОГ ликвидационог управника за покретање стечајног поступка над 

дужником Друштвено предузеће за изградњу водовода и кана.пизације "ВОДОВОД 
ОПЕРА ТИВА" из Панчева. 

ОТВАРА СЕ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК над стечајним дужником Друштвено предузеће за 

изградњу водовода и канализациЈе "ВОДОВОД ОПЕРАТИВА" из Панчева. 

СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК ЈЕ ПРЕЗАДУЖЕН обзиром да је његова имовина мања од 

његових обавеза. 

ЗА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА именује се Агенција за приватизацију РС Центар за 

стечајеве из Београда, Теразије бр.23. 

ПОЗИВАЈУ СЕ ПОВЕРИОЦИ стечајног дужника да у року од 60 дана од дана 

објављивања огласа о отварању стечајног поступка у "Службеном гласнику Републике Србије", 

пријаве своја обезбеђена и необезбеђена потраживања. 

ПОЗИВАЈУ СЕ ДУЖНИЦИ стечајног дужника да испуне своје обавезе према стечајној 

маси. 

ПРВО ПОВЕРИЛА ЧКО РОЧИШТЕ одржаће се дана .децембра 2011. године у 9,00 
часова, у сали 114, први спрат Привредног суда у Панчеву. 

РОЧИШТЕ ЗА ИСПИТИВАЉЕ ПОТРАЖИВАЊА одржаће се дана 01.фебруара 201 
године у 09,00 часова, у са.пи 114, први спрат Привредног суда у Панчеву. 

Уколико се прва скупштина поверилаца не одржи до првог поверилачког рочишта, иста 

се сазива за 07.децембра 2011. године у 10,30 часова када се одржава прво поверилачко 
рочиште, на којој седници ће се извршити избор председника скупштине и чланова одбора 
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поверилаца. 

На седницу скупштине се позивају сви стечајни повериоци и разлучни повериоци до 

висине потраживања за коју учине вероватним да ће се појавити као стечајни повериоци. 

Ог;rас о отварању стечајног поступка над стечајним дужником, објављен је на огласној 
табли Привредног суда у Панчеву дана 11.11.2011. године. 

Образ;rожење 

Привредном суду у Панчеву је дана 28.10.2011. године, од стране Агенције за 
приватизацију РС - повереника Стевановић Љиљане из Београда, као ликвидационог управника 

Друштвеног предузећа за изградњу водовода и канализације "ВОДОВОД ОПЕРА ТИВА" из 
Панчева, поднет предлог за покретање стечајног поступка над Друштвеним предузећем за 
изградњу водовода и канализације "ВОДОВОД ОПЕРАТИВА" из Панчева. У предлогу је 
наведено да је Решењем Агенције за приватизацију бр.l 0-2923/09-13/09 од 03.07.2009. године, 
покренут поступак ликвидације Друштвено предузеће за изградњу водовода и канализације 
"ВОДОВОД ОПЕРАТИВА" из Панчева у складу са чл.14 Закона о приватизацији, које је 
регистровано решењем Агенције за привредне регистре број БД 111162/2009 од 
06.07.2009.године. Даље је наведено да је након израде извештаја о економско-финансијском 

стању ликвидационог дужника на основу приспе;rих пријава потраживања поверилаца, 

ликвидациони управник утврдио да је вредност имовине ликвидационог дужника 2.584.000,00 
динара, да су пријављена потраживања поверилаца у укупном износу од 45.199.085,00 динара, 
на основу чега је закључено да имовина ликвидационог дужника није довољна за Н&\1Ирење 

потраживања поверилаца у целости услед презадужености, па се ко,ц овог субјекта стекао 

стечајни разлог из члана 11. ст.2 тач.3 Закона о стечају, чиме су се створили услови и за 

отварање стечаја.Ликвидациони управник Агенција за приватизацију је прихватила предлог 

Повереника и дала сагласност да се у складу са одредбама члана 358 Закона о привредним 
друштвима, поднесе предлог за покретање стечајног поступка над Друштвено предузеће за 

изградњу водовода и канализације "ВОДОВОД ОПЕРА ТИВА" из Панчева. 

Уз предлог за покретање стечајног поступка, ликвидациони управник је приложио 
Решење Агенције за приватизацију РС бр. 10-2923/09-13/09 од 03.07.2009 године, Решење АПР
а бр.БД 111162/2009 од 06.07.2009.године, решење о промени података код АПР-а бр. БД 
19417/2010 од 09.03.2010.год., Извештај о економско-финансијском стању дужника са списком 
имовине и списком поверилаца дужника са износи~ш и осново:сv1 потраживања, ПИБ 

ликвидационог дужника, сапшсност Агенције за приватизацију, закључак о обустави поступка 

ликвидације. 

Разматрајући поднети пред,1ог за покретање стечајног поступка као и доказа приложених 
уз предлог, стечајни судија је утврдио даје предЈ:ЮГ основан. 

Наиме, увидом у приложене доказе утврђено је да је над стечајним дужником претходно 
вођен поступак принудне ликвидације покренут решењем Агенције за приватизацију РС бр. 10-
2923/09-13/09 од 03.07.2009. године, у ком поступку је ликвидациони управник утврдио да 
стечајни дужник не поседује довољно имовине да би се у целости намирила сва потраживања 
поверилаца због чега је обустављено даље спровођење поступка ликвидације. Од стране 
ликвидационог управника је утврђено да укупна процењена вредност имовине дужника износи 
2.584. 000,00 динара а да је вредност вероватних потраживања поверилаца 45.199.085 ,ОО динара. 

Чланом 358. Закона о привредним друштвима прописана је дужност ликвидационог 
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управника да покрене стечаЈНИ поступак уколико утврди да имовина привредног 

друштва није довољна за то да се подмире сва потраживаља поверилаца. 

Чланом 11. став 1. Закона о стечају прописана је да се стечајни поступак отвара када се 
утврди постојаље најмаље једног стечајног разлога. 

Чланом 11. став 2. тачка 3. Закона о стечају прописан је као стечајни разлог 

презадуженост стечајног дужника, која према ставу 5. истог члана наведеног закона постоји ако 
имовина стечајног дужника маља од љегових обавеза. 

У конкретном случају, стечајни судија је на основу при.1ожених доказа - извештаја о 
економско-финансијском положају Друштвено предузеће за изградљу водовода и канализације 

"ВОДОВОД ОПЕРАТИВА" из Панчева, кога је сачинио ликвидациони управник, утврдио да 
стечајни дужник поседује имовину чија је ликвидациона вредност 84.000,00 динара а да је 
вредност вероватних потраживаља свих поверилаца 45.199.085,00 динара, тако да је стечајни 
дужник презадужен јер имовина привредног друштва није довољна за то да се подмире сва 

потраживаља поверилаца, што је разлог за покретаље стечајног поступка у смислу члана 11. 
став 2. тачка З. Закона о стечају. Обзиром да ликвидациони управник заступа стечајног дужника 
то се подношеље предлога за покретаље стечајног поступка од стране ликвидационог управника 

има сматрати предлогом самог дужника, у ком случају се сходно одредбама члана 60. став З. 
тачка 1. Закона о стечају, стечајни поступак отвара без вођеља претходног стечајног поступка. 

Имајући у виду све напред наведено, одлучено је као у изреци решеља, применом 

одредби чланова 11, 18, 22, 36. став 1. 60. став 3. и 70. Закона о стечају. 

Поука о правном лекv: 

Против овог решеља може се изјавити жалба 

у року од 8 дана од дана достављаља решеља, 
Апелационом привредном суду у Београду, 

а путем овог су да. 

Жалба не задржава извршеље решеља, 

Сходно члану 46. став З. ЗОС. 

СТЕЧАЈНИ СУДИЈА 


