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Република Србија 
ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ 
Булевар оспобођења бр.2 

Посп.бр.2.Ст .3б/2014 
Дана 23.9.2014 године 

Ре~ублика Србија . 
АгенциЈа за nриватизацију 

ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ, стечајни судија Новица Николић, у поступку 
утврђивања разлога за отварање стечаја над дужником СВЕТЛОСТ дп из Бујановац, 
Индустријска Зона Бб, ПИБ 100368228 МБ 07207778, број жиро рачуна 160-212486-05 код 
Банка Интесе, а по предлогу за отварање стечаја, поднетог од стране предлагача 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈЕ-ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА &УЈАНОВАЦ·КОЈЕ 
ЗАСТУПА ДРЖАВНО ПРВО&РАНИЛАШТВО ЛЕСКОВАЦ из Бујановац, Карађорђа 

Петровића 115, дана 23.09.2014. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

I. ОТВАРА СЕ стечајни поступак над стечајним дужником СВЕТЛОСТ дп из 
Бујановац, Индустријска Зона Бб, ПИБ 100368228 МБ 07207778, број жиро рачуна 160-
212486-05 код Банка Интесе, а по предлогу за отварање стечаја поднетог дана 

08.09.2014.год., од стране предлагача МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈЕ-ПОРЕСКА 
УПРАВА ФИЛИ.:ЈIU1А БУ.:iАНОВАЦ·КОЈЕ ЗАСТУПА ДРЖАВНО · ПРВОБРАНИЛАШТВО 
ЛЕСКОВАЦ из Бујановац, Карађорђа Петровића 115 

II. УТВРЂУЈЕ СЕ постојање стечајног разлога трајне неспособности плаћања. 

III. За стечајног управника именује се Агенција за приватизацију - Центар за 
стечај Београд. 

IV. Позивају се повериоци да у року од 90 дана, од дана објављивање 
Огласа о отварању стечајног поступка у Сл.Гласнику Републике Србије, пријаве овом 
суду своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечајном дужнику 
писменом пријавом, поднетом у два примерка са приложеним доказима о 
основаности потраживања. 

v. Позивају се дужници стечајног дужника да одмах испуне своје обавезе 
према стечајној маси. 

VI. Испитно рочиште заказује се за 19.11.2014.год., у 12,00 часова, у 
згради Привредног суда у Лесковцу, у ул.Булевар Ослобођења бр.2, у судници бр.2. 

VII. Прво поверилачко рочиште заказује се за 31.10.2014.год., у 12,00 
часова, у згради Привредног суда у Лесковцу, у ул.Булевар Ослобођења бр.2, у 
судници бр.2. 

VIII. Стечајни поступак отворен је дана 23.09.2014.год., и истог дана је 
Решење објављено на огласној табли овог суда. 



IX. НАЛАЖЕ СЕ Агенцији за привредне регистре да упише у регистар 

отварање стечајног поступка над стечајним дужником СВЕТЛОСТ дп из Бујановац, 
Индустријска Зона Бб, ПИБ 100368228 МБ 07207778, број жиро рачуна 160-212486-05 код 
Банка Интесе 

Х. НАЛАЖЕ СЕ заступнику дужника да изврши примопредају дужности са 

стечајним управником у време и месту које стечајни управник одреди и то тако што 

ће му предати печате предузећа, сву документацију предузећа и предати сву 
непокретну и покретну имовину предузећа и пословни простор предузећа на даље 
чување и управтьање. 

Обраэпожење 

Република Србија -Министарство финансија- Пореска управа- филијала 
Бујановац као поверилац поднела је суду предлог за покретање стечајног поступка 

дана 08.09.2014.године, према правном лицу стечајном дужнику СВЕТЛОСТ дп из 

Бујановац, Индустријска Зона Бб, ПИБ 100368228 11.1Б 07207778, које је обуставило 
плаћање у дужем временском периоду и то према извештају НБС Одељење у 
Крагујевцу од 06.06.2012 године у блокади са прекидима од укупно 824 дана и 
непрекидном трајању од 06.06.2012 године па до 08.9.2014 године, те немогућносги 
наплате неисплаћених зарада и доприноса за ПИО по донетим правноснажним 
пресудама. 

На основу достављених доказа и поднетог предлога суд је донео решење 

Ст.бр.З6/14 од 10.9.2014 године, којим је наложено предлагачу да уплати предујам 
за покривање трошкова стечајног поступка у ррку од 5 дана у износу од 50.000,оо 
динара, са упозорењем на nоследице проnуштања. · 

Република Србија -Министарство финансија- Пореска управа- филијала 
Бујановац је доставила суду доказ о уплати предујма за трошкове стечајног 

поступка, чиме је исказала свој правни интерес за спровођење стечајног поступка 
над стечајним дужником, а суд донео решење Ст.бр.З6/2014 од 22.9.2014 године 
којим је покренут стечајни поступак према стечајном дужнику СВЕТЛОСТ дп из 
Бујановац, Индустријска Зона Бб, ПИБ 100368228 МБ 07207778. 

Истим решењем за стечајног управника постављена је Агенција за 

приватизацију - Центар за стечај Београд, прво поверилачко рочиште заказано за 
31.10.2014 године, а испитно за 19.11.2014 године. 

Суд је провео доказни поступак читањем свих доказа достављених од стране 
предлагача па је на основу овако изведених доказа, стечајни судија утврдио да су 

предлагачи доказали свој правни интерес, за отварање стечајног поступка над 

стечајним дужником, да имају доспела потраживања према истом, да се рачун 
стечајног дужника налази у блокади у дужем временском периоду, да је стечајни 

дужник обуставио плаћања доспелих потраживања у периоду дужем од 45 дана. 
Полазећи од оваквог утврђеног чињеничног стања, стечајни судија је 

зактьучио да је стечајни дужник инсолвентан, односно трајније неспособан за 
плаћање, будући да је потпуно обуставио сва плаћања у дужем временском периоду, 
чиме су испуњени законски услови за отварање стечајног поступка из чл.11 ст.1 и 

ст.2 тач.l Закона о стечају, те је на основу чл.69 ст.1 истог Закона, донео Решење о 
отварању стечајног поступка са свим оним што Решење о отварању стечајног 

поступка садржи, а што је предвиђено одредбом чл.70 поменутог Закона. 

У Решењу о отварању стечајног поступка, стечајни судија је на основу чл.22 
Закона о стечају именовао стечајног управника. 
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Како је већ наведено, Решењем о отварању стечајног поступка, суд је позвао 

повериоце да у року од 90 дана, од дана објављивање Огласа о отварању стечајног 
поступка у Службеном Гласнику Републике Србије, пријаве своја обезбеђена и 
необезбеђена потраживања, позвао дужнике стечајног дужника да испуне своје 
обавезе према стечајној маси, одредио датум, време и место одржавања рочишта за 
испитивање потраживања, и одржавање првог поверилачког рочишта, а Решење о 
отварању стечајног поступка објављено је на огласној табли суда истог дана када је 
и донето Решење. 

ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ, дана 23.09.2014 године. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог решења може се 
уложити жалба у року од 8 дана 
Привредном апелационом суду у 

Београду преко овог суда. 


