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Републ11ка Србнја 

ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ 

2. Ст.72/2018 
29.08.2018. године 

Нови Сад 

Привредни суд у 1 !овом Саду, ::у дија Слободанка Ко,1шић, у поступку стечаја над дужником 
СМИЛ ДОО у стечају Нови Снд, Скерлићева 2/Паш11hева 28, МБ 08701555, ПИБ 1О1702272, 

по предлогу дужника од 06.072018. године, на рочишту одржаном дана 29.08.2018. године 
донео је следеће 

РЕШЕЊЕ 

УСВАЈА СЕ nред.аог nредлаг,1ча СМИЛ ДОО Нови Сад, Скерлићева 2/Пашићева 28, МБ 
08701555, ПИБ 1О1702272 за покретање стечајног поступка над дужником. 

ОТВАРА СЕ стечајни поступа~: над дужником СМИЛ ДОО у стечају Нови Сад, Скерлићева 

2/Пашићева 28, МБ 08701555, ПИБ 1О1702272, стечај ни разлог је претећа неспособност 
плаћања. 

За стечајног управн11ка именује ;е Ђорђе Остојић из Новог Сада. 

ПОЗИВАЈУ СЕ обезбеђени и н.;обсзбеђени повериоци да пријаве своја потраживања у року 
од 30 дана од дана објављивања ~гласа} Службеном Гласнику РС, а најкасније} року од 120 
дана под претњом преклузије, у два примерка са документацијом, у складу са чланом 111. 
Закона о стечају. 

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ заложю повернощ1 да С} дужни да )' року за подношење пријаве 
потраживања обавесте С}д о зал::>жно"1 прав). уз достављање доказа о постојању заложног 

права 11 изјаве о износу новчаног потраживања 11ре~1а трећем лицу које је и којим правом 
обезбеђено на дан отварања стечЈјноr поступка, <1име стичу својство странке, а најкасније у 
року од L20 дана од дана објављивања огласа у Службеном г;1ас11ику Републике Србије. у 
складу са чланом 49. став 6. Зако~ а о стечају. 

НАЛАЖЕ СЕ дужницима стечај юг лужника да без од,1агања измире своја дуговања према 
сте•tајном дужнику. 

Прво поверилачко рочиште када ће бити одржана и Скупштина поверилаца заказује се за 
11.10.2018. године са почетком у 11,30 •~асова. у овом суду, ул. Сутјеска 3, приземље, 
судница бр. 7. 

Испитна рочиште се заказује за ЗЈ .10.2018. rод1111е, са почетком у 09,30 часова, у овом суду 
ул. Сутјеска 3. приземље, судница 5р. 7. 

Оглас о отварању стечајног 110сту11ка истиче се на огласну табл) Привредног суда у Новом 

Саду као и на елt:кrро11ск1 огласну н1бл1 на ""џ11129.08.2018. 1 одине. 
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Образложење 

Дужник, као nре.::~дагач, је дана 06.07.2018. године, поднео предлог да се над дужником 
отвор11 стечај. уз образлш-:ење да ...:о.Ј д) ,кни ка постој и претећа неспособност плаћа.ња да 

своје већ постојеhе новчан ~ обавезе неће ~юh11 да исп ун и по доспећ). 

Поступај) ћи по предлогу 11ред,1агача. суд је дана 11.07.2018. године, донео решење којим је 
наложио предлагач) да) ЛЈ ат и предујам од 50.000,00 динара, као и таксу на предлог у износу 
од 980,00 динара, и рочи JlTe за разматрање предлога и утврђивање постојања стечајног 
разлога заказао за 23.07.20 8. године. 

Предлагач је у све.,1у ЛОСТ)'1ИО ло налогу С)да и да11а 25.07.2018. годи11е, уплатио је предујам 
у износу од 50.000,00 дина~ а, као и таксу на пред,rюг у износ) од 980,00 динара. 

На рочишту одржаном 29.0~.2018. године, дужник, као предлагач је остао код лре;џюга да ес 
над дужником отвори стечц и спроведе по закону. 

Предлог предлагача од 06.07.2018. rо.Ј.инс јс основан. 

Одредбом члана 55. став 1. Закона о стечају, 11рописано је да се стечајни rюступак покреће 
предлогом повериоца, ду11ш11ка ~1ли ли~-вищщио 1 юг управника. 

Одредбо.\1 члана 11. став 1. Закона о стечају прописа1ю је да се стеt1ајн11 поступак отвара када 
се утврди постојање најмu~,е једно~ стечајног разлога, а ставом 2. тачка 2. истог члана, 
прописано је да претећа неспособност плаћања постоји ако стечајни дужних учини 

вероватним да своје већ постојеhе новчане обавезе 11еће моћи да испуни по доспећу. 

На основу документације л )иложенс уз предлог утврђено је постојање стечајног разлога 

прописаног одредбом члана 11. став 2. тачка 2. лре гећа неспособност плаћања, па је суд 

применом одредбе члана 69 став 1. и члана 70. Закона о стечају. донео је одлуку као у 

изреци. 

Против овог решења дозвоље taje 
жалба у рт.у од 8 дана од да11а 
npujc.\la преписа решења. Пр1мредиО.\t 

Апе.1ацио110.11 суду а путе.11 OtJC,' суда. 

Подиошење ж·а·1бе не заорж·аl'а 

изврше1ье решеља 

' . . ..., . 
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