
Реп.,бл:ш~а Србија 
ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ 
Светос~вска ia 
Посл. Бр. 2. Ст.122/2010 
Дана,16.11.2017. rощше 

ПРИВРЕДНИ СУД У НИЩУ, и то стечајни судија Божидар Станковић, у 
стечајном постуnку стечајног дуЖНИЈ(8 Стечајна маса "ИНВЕСТПРОЈЕКТ" ДОО из Ниша, 
решавајуnи: у поступку за разрешеље стечајноr управника Љубомира :Костића, донео је, 
дана 16.11.2017.rодинi:, сщщеће 

РЕ ШЕЉЕ 

.Р~решава се дужности стеча.јноr управника стечајног дужника Стечајна маса 
,.ИНВЕСТПРОЈЕКТ" ДОО из Ниша, Љубомир Костић из Ниша. 

За. стечајиоr уnравника стечајноr дужника Стечајна маса "ИНВЕСТПРОЈЕКТ" 
ДОО из Ниша , и,менује се Мартиновић~()РШI изј;!~ша 

Реще~е објавити на оrласпој и елек'fl"онскоЈ -таблц Суда. 

Образложеље 

Реwоњем авоr суда од 16.11.201?.rодине,раsрешен је дужности етечајног 
управника Љубомир К:оетић из Ниша. а именован је за етечајноr уnравник11 Мартиновић 
Зоран из Ниша. 

Дана 14.11.2017. године Привредном суду у Нищу достављен је поднесак АЛСУ V 
Бр.19-19·1598/2017 и рещење од 31.10.2017.годиие о брисању леuенцираноr стечајноr 
управника Љубомвра. (Ћорђе) Костиhа из Ниша. ул.Чарпојевићева бр.8/11, ЈМБГ 
1401976730060, број лиценце: 155-0964 и:. Именика етечајних уnравника који аоди АЛСУ, 
а у који је уписан nод ЈЩ!ПII.ЦI бројем 0964. 

Одредбом tiЛ.24.~т.l.3акопа о стtчају проnвсапо је да. се лиценца обнавља иа захтев 
стечщјног управника, Ifojи се подноси најраније три месеца пре истека рока важења 
лиценце. Одредбом чл.25.ст.l и 2.Закона о сте'~-:щју прописано је да именик стечајних 
управника води овлашnена организација, те да се у именик стечајних ущщвника уnисују 
лица која су стекла лиuенцу за обављање послова стечајноr управника као активни 

стечајни управници или l(ao неактнвни етечцјни уnравници. 
Одредбом чл.4.став 1 Правилника о начину издаваља и обнављања лиценце эа 



обавЈъање послова отецајноr управника процисано ј~ да се лиценца обнавља на писмени 
захтев стечајиог упрQ.аника који се ПQдноси овлашћеној организацији за издавање 
лиценце, најкасније 30 дана пре истек~ важноети лиценце. 

Из наведепџх чuњешща и олредби закощ:t произилази заf'ључак да је Љубомиру 
Костићу шще:нца за обављање послова стечцјноr уnравника. nрестала да важи дана 
25.щпо6Ј)а 2017.rодине, те да је, у Ui'IЉY обнављаља липенце , био у обавези да захтев за 
обнаРЈьање щщещ.~;е пощi.есе 30 .аана npe wстека важности лиценце. односно најкасније у 
окви~у законског рока в!.\жења шщенц~. 

С обзqром на то да је именоuаном истекао рок ви.жења лиценце, те с обзиром да у 
ок!iиру проnисаног роха, l'aP и у оквцру pol(a ва•ења лиценце није nоднео захтев за 
обнарља:њ~ лиuеиuе. то се именованп брише И3 :И:ме.щика стечајних ynpalii-J~IKa који водц_ 
АЛСУ, а у који је уписан под редниw бројем 0964. 

Чл.З2 ст.2 Заl'оца о етеч:ају је проп .. сщ·щ да стечајни судија по служ:беној дужности 
реазрещава стечајноr уnравника ако је брисан из имени.ка стечајиих управника, .као и у 
другим случај~вима nрописаним овим законом. 

За стечајног уnравника именован је Мартиновиић Зоран I-ЈЗ Ниша, методом 
случuјхiог одабwра са листе лищшцираџих упра1:щика. 

Са uanpeл изf!етоr Суд је ua основу чл. 18 ЗQв:она о стечају одлучио као у изреци 
peweRaa. 

Д-ща: 
.. АЛСУ Вещ·рад~ 
~ С'Ј.'~чајнu управник,Љубомир l{остиn. Ниш 
v стечајни уnравник Мартииовић Зоран. Нuш 
~ Оrлщща и електронска табда Суда. 


