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Република Србија 
ТРГОВИНСКИ СУД У ПАНЧЕВУ 

Војводе Радомира Путника 13-15 
Посл. Бр. П Ст.19/2009 
Дана, 14.09.2009. 

Трговински суд у Панчеву, у стечајном већу састављеном од судије Љиљане Стошић као 
председника већа, и судија Унчевић Ненада и Паповић Божидарке, као чланова већа, 
решавајући по предлогу предлагача-повериоца Републике Србије Министарство 
финансија, Пореска управа филијала Панчево, коју заступа републичко јавно 

правобранилаштво, за покретање стечајног поступка над дужником АД Пољопривредне 

прдузеће "ЈАБУКА" из ЈАБУКЕ ул.Маршала Тита бр.IО , дана 14.септембра 2оо9.г. 
донео је следеће 

РЕ ШЕЉЕ 

ПОКРЕЋЕ СЕ стечајни поступак над дужником АД Пољопривредне прдузеће "ЈАБУКА" 
из ЈАБУКЕ ул.Маршала Тита бр.10, ПИБ: 101052733 матични бр.08047707, из разлога што 
је дужник неспособан за плаћање, јер не може одговорити својим обавезама у року од 45 
дана од дана доспелости, а рачун је блокиран дуже од 1906 дана. 

ЗА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА именује се Агенција за приватизацију Београд ул. Теразије 
23/6. 

ЗА СТЕЧАЈНОГ СУДИЈУ одређује се БОЈАНА NIИЉУШ-МАРТИНОВИЋ,судија 

Трговинског суда у Панчеву. 

ПОЗИВАЈУ СЕ повериоци да у року од 60 дана од дана објављиваља огласа о покретању 
стечајноr поступка у "Службеном гласнику Републике Србије" , пријаве овом суду своја 
потраживања према стечајном дужнику, писменом пријавом у два примерка с приложеним 

доказима о основаности потраживања. 

ПОЗИВАЈУ СЕ повериоци да у року од 60 дана , рачунајући од дана објављивања огласа у 
"Службеном гласнику Републике Србије" , да пријаве своја разлучна права и у пријави 
назначе део имовине стечајног дужника на који се односи њихов захтев и износ до којег 

њихова потраживања по предвиђању неће бити покривена тим разлучним правом. 

ПОЗИВАЈУ СЕ дужници стечајног дужника да испуне своје обавезе према стечајној маси. 

Прво поверилачко рочиште заказује се за 4.новембра 2оо9.г. са почетком у 9,00 сати, у 
сали 113/ 1 Трговинског суда Панчево. 

Испитно рочиште за исптивање потраживања заказује се за 21.јануар 2010.г. са 

почетком у 12,00 сати, у сали 113/1 у згради Трговинског суда Панчево. 
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Стечајни поступак покренут је дана 14.о9.2оо9.г., и исто решење објављено је на огласној 

табли Трговинског суда у Панчеву дана 15.о9 2009.г .. 

НАЛАЖЕ СЕ Агенцији за привредне регистре и земљишно књижном одељењу 
Општинског суда у Панчеву , да покретање стечајног поступка упишу у регистар, односно 
у земљишне књ~ге. 

Образложење 

Дана 18.8.2оо9.г., Трговинском суду у Панчеву, достављен је предлог за покретање стечајног 
поступка над дужниюрм "Јабука" АД Пољопривредна предузеће из Јабуке, од стране предлагача 

повериоца Република Србија -министарство финансија- Пореска управа- Регионални центар 
Нови Сад· филијала Ланчево, и наведено је да од дужника потражује износ од 694.539,25 
динара, за неплаћене пореске обавезе , да је дужник у блокади пословног рачуна дуже од 1906 
дана, и да је дужник неспособан за плаћање пошто у року од 45 дана од дана доспелости 
обавеза не може· да одговорити својим обавезама , и да су испуњени услови из чл.45 Закона о 
стечајном поступку, па је предложио да суд покрене стечајни поступак према дужнику јер 

сматра да је учинио в~роватним претпоставку о неспособности плаћања. 

Уз предлог предлагач је доставио аналитички преглед задужења и уплата са обрачуном камате 
за период од l.ol.2oo7.г. до 24.о7.2оо9.г., по структури пореских обавеза по врстама јавних 

прихода: за порез на зараде, за порез на друге приходе, порез на акције на име и у деле, порез на 
промет производа (општи режим), поре за промет осталих услуга, аналитички преглед задужења 
и уплата са обрачуном камате за период 1.1.2оо7.г. до 24.о7.2оо9.г., за допринос за здравствено 

осигурање запослених, за допирнос за осигурање за случај незапослености, за допринос за ПИО 
, за допринос од незапослености на терет послодавца, потврду НБС Дирекције за регистре и 
принудну наплату, Одељење за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне 

наплате у Крагујевцу бр.292133744 од 24.о7.2оо9.г .. 
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На рочишту одржаном дана 14.о9.2оо9.г., пуномоћник предлагача у целости је остао код навода 
из поднетог предлога за покретање стечајног поступка 

На истом рочишту пуномоћник дужника је изнео да не постоје разлози за покретање стечајног 

поступка над дужником, јер је дужник у току јула 2оо9.г., био у претплати према Пореској 

управи, и да су измирене обавезе наведене у предлогу за покретање стечајног поступка. 

Суд је извео доказе читањем предлога за покретање стечајног поступка са прегледом задужења 

уплата и обрачуном камате за период 1.1.2оо7. г. до 24.7.2оо9.г., по врстама јавних прихода, 

потврде о броју дана неликвидности на дан 24.о7.2оо9.г., извод из АПР·а, решења од 
lо.о6.2оо5.г., бруто биланс дужника на дан Зl.о8.2оо9.г. са сајта, стање конта дужника 

бр.241650, 670, на дан З.о9.2оо9.г .. 

На рочишту ради расправљања о постојању разлога за покретање стечајног поступка над 

дужником, стечајно веће је утврдило да је дужник и блокади пословног рачуна дуже од 1906 
дана према прегледу не извршених налога блокаде, из потврде НБС Крагујевац од 24.о7.2оо7.г., 

да дужник није измирио доспела потраживањ а према прегледу по основу не плаћених пореских 

обавеза у укупном износу од 694.539,25 динара, према приложеним аналитичким прегледима 
задужења и уплата са обрачуном камате за период 1.1.2 .. 7.г. до 6.о7.2оо9.г., да је дужник 
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неспособан за плаћање јер у року од 45 дана од дана доспелости не може да одговори својим 
обавезама, као и да је структура капитала дужника акцијски капитал , тако што је 70% 
друштвени капитал, као и да до сада нема лица која су заинтересована за давање изјаве о 
преузимању дуга дужника, па је на основу чл.2 Закона о стечајном поступку и на основу 

чл.14,54,55,56 и 58 Закона о стечајном поступку, донео одлуку као у изреци решења. 

ПРЕДСЕДНИК СТЕЧАЈНОГ ВЕЋА 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог решења може се изјавити 

Жалба Вишем Трговинском суду у Београду 

У року од 8 дана од дана објављивања огласа 
На огласној табли овог суда, од дана достављања истог. 

Жалба не задржава извршење решења. 

СТОШИЋ,с.р. 


