
Република Србија 
ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ 
Цара Душана 41 
Посл. Бр. 6. Ст. 10/2017

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ, и то судија Соња Ђорђевић, одлучујући о 
предлогу предлагача ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ СИНУС ДОО 
Читлук, за покретање стечајног поступка над ПРЕДУЗЕЋЕМ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 
ПРОМЕТ СИНУС ДОО Читлук, Крушевац, Бране Пешића 1, донео je дана12.06.2017. 
године:

Р Е Ш Е Њ Е

I - УСВАЈА СЕ предлог предлагача ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ 
СИНУС ДОО Читлук за отварање стечаја над стечајним дужником МБ 17129945 
, ПИБ 101767680.

II - ОТВАРА СЕ стечајни поступак над дужником ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ СИНУС ДОО Читлук , МБ. 17129945 , ПИБ 101767680

III - За стечајног управника именује се Новица Илић, стечајни управник из 
Крушевца.

IV - Позивају се сви повериоци стечајног дужника да пријаве своја 
потраживања овом суду поднеском у два примерка са доказима у року од 120 
дана од дана објављивања огласа у „Сл.гласнику „РС и Дневном листу „Данас", 
како обезбеђена тако и необезбеђена потраживања, a све пријаве поднете no 
истеку наведеног рока, биће одбачене као неблаговремене.

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

VI - Позивају се сви повериоци који имају излучна права да поднесу захтев 
стечајном управнику да им се из стечаја излучи ствар која не улази у стечајну 
масу.

VII - Поверилачко рочиште и Скупштина поверилаца за разматрање 
финансијског извештаја заказује се за 18.09.2017. године са почетком у 10:00 
сати у Привредном суду у Краљеву- судница бр. 1.



VIII -Рочиште за испитивање потраживања (испитно рочиште) заказује се за 
25.10.2017. године у 11:00 сати у Привредном суду у Краљеву судница бр. 1.

IX - Жалба на решење не одлаже извршење решења.

Предлагач СИНУС ДОО Читлук, , поднео je овом Суду дана 29.05.2017. 
године предлог за покретање стечајног поступка над стечајним дужником.

Предлагач je у свом предлогу навео ДА Привредно друштво од 2012.г. 
не обавља привредну делатност, рачун истог je у блокади без перспективе 
даљег пословања. Привредно друштво нема имовине нити потраживања која 
може ефективно да утужи нити финансијских могућности да исплати повериоце 
услед сталне неспособности за плаћање што представља стечајне разлоге за 
покретање стечајног поступка.

Поступајући no предлогу предлагача суд je заказао рочиште ради 
расправљања о постојању стечајног разлога за отварање стечајног поступка, 
над дужником и исто рочиште одржао 12.06.2017. године. Предлагач je навео 
да остаје у свему при предлогу за отварање стечаја обзиром да je испуњен 
стечајни разлог презадужености на страни дужника na сходно томе сматра да су 
испуњени услови из члана 60. Закона о стечају, да постоје стечајни разлози.

Имајући у виду све напред наведено као и писмену документацију која je 
достављена уз предпог, суд je нашао да су испуњени услови за 'отварање 
стечајног поступка na je сходно члану 11. ст. 1 и ст 2. тачка 3, a у вези члана 
18., 36., 69., и 72., Закона о стечају, суд одлучио као у диспозитиву решења.

ПРАВНА ПОУКА

Против овог решења
може се изјавити жалба у року од 8 дана
од дана пријема истог или од дана објављивања
решења на огласној табли суда и у „Службеном
Гласнику", Привредно апелационом суду Београд,
a преко овог Суда.

О б р а з л о ж е њ е

СТЕЧАЈНИ СУДИЈА
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