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Република Србија 

ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ 
2. Ст.125/2018 

21.11.2018. године 
Нови Сад 

ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ, судија Слободанке . Комшић, у поступку стечаја 
над дужником НОВКАБЕЛ МЕТАЛУРГИЈА ДОО ЗА П:>ЕРАДУ БАКРА И ЛЕГУРА 
БАКРА У СТЕЧАЈУ Нови Сад, Индустријска ББ, МБ 08748314, ПИБ 101633450, по 
предлогу повериоца НОВ КАБЕЛ АД Нови Сад, Индустријска ББ, од 02.11.2018. 
године, на рочишту одржаном дана 21.11.2018. године доноси следеће 

РЕШЕЊЕ 

УСВАЈА СЕ предлог предлагача НОВКАБЕЛ АД Нови =::ад, од 02.11.2018. године, за 
покретање стечајног поступка над дужником. 

ОТВАРА СЕ стечајни поступак над дужником НОВКАБЕЛ МЕТАЛУРГИЈА ДОО ЗА 
ПРЕРАДУ БАКРА И ЛЕГУРА БАКРА У СТЕЧАЈУ Нов11 Сад, Индустријска ББ, МБ 

08748314, ПИБ 1О1633450, стечајни разлог је трајнија несr особност плаћања. 

За стечајног управника именује се Јасмина Машуловић из Новог Сада. 

ПОЗИВАЈУ СЕ обезбеђени и необезбеђени повериоци да пријаве своја потраживања у 

року од 30 дана од дана објављивања огласа у Службено~~ Гласнику РС, а најкасније у 

року од 120 дана под претњом преклузије, у два примерка са документацијом, у складу 

са чланом 111. Закона о стечају. 

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ заложни повериоци да су дужни да у року за подношење 

пријаве потраживања обавесте суд о заложном прац, уз достављање доказа о 

постојању заложног права и изјаве о износу новчаног по1раживања према трећем лицу 

које је и којим правом обезбеђено на дан отварања стечајног поступка, чиме стичу 

својство странке, а најкасније у року од 120 дана од дана објављивања огласа у 
Службеном гласнику Републике Србије, у складу са члано\.1 49. став 6. Закона о стечају. 

НАЛАЖЕ СЕ дужницима стечајног дужника да без одлагања измире своја дуговања 

према стечајном дужнику. 

Прво поверилачко рочиште када ће бити одржана и СкупЈЈтина поверилаца заказује се 

за 17.01.2019. године са почетком у 09,00 часова, у овом суду, ул. Сутјеска 3, 
приземље, судница бр. 7. 



Испитне рочиште се заказује за 31.01 .2019. године, са почетком у 09,00 часова, у овом 
суду ул. Сутјеска 3, приземље, судница бр. 7. 

Оглас о отварању стечајног поступка истиче се на огласну таблу Привредног суда у 
Новом Саду као и на електронску огласну таблу на дан 21.11.2018 . године. 

О бразложЕ ње 

Предлагач је дана 02.1 1.2018. године, поднео предло1 · да се над дужником отвори 
стечај, уз образложење да код дужника постоји стечајни разлог трајнија неспособност 
плаћања. 

У образложењу свог предлога, предлагач је навео, да је новерилац стечајног дужника и 

да има доспела, а не измирена потраживања према стечајном дужнику, у укупном 

износу од 27 .161. 907, 18 динара. 

Поступајући по предлогу предлагача, суд Је дана 05.11.2018. године, донео решење 
којим је покренуо претходни стечајни поступак над нужником. и истим решењем . 
наложио предлагачу да уплати предујам у износу од 50.000,00 динара, као и таксу на 
предлог у износу од 980,00 динара, и рочиште за разм::.трање предлога и утврђивање 

постојања стечајног разлога одредио за дан 21.11.2018. rс1дине. 

На рочишту одржаном 21.11.2018. године, у одсуспу уредно позваног дужника, 

пуномоћник предлагача је остао код предлога да се н:~д дужником отвори стечај и 

спроведе по закону. 

Предлог предлагача НОВ КАБЕЛ АД Нови Сад од 02.11 .2018. године је основан. 

Одредбом члана 55. став 1. Закона о стечају, прописано је да се стечајни поступак 

покреће предлогом повериоца, дужника или ликвидацио1- ог управника. 

Одредбом члана 11. став 1. Закона о стечају прописа~- о је да се стечајни поступак 
отвара када се утврди постојање најмање једног стечајн::>г разлога, у ставу 2. тачка 1. 
истог члана. прописано је између осталог, да је стечајни разлог трајнија неспособност 

плаћања. 

Одредбом члана 11. став 3. тачка 1. Закона о стечају, прописано Је да траЈНИЈа 
неспособност плаћања постоји ако стечајни дужник не може да одговори својим 

новчаним обавезама у року од 45 дана од дана доспелосп . 

Одредбом члана 69. став 1. Закона о стечају, прописан •) је да стечајни судија отвара 
стечајни поступак доношењем решења о отварању стечајног поступка којим се усваја 

предлог за покретање стечај ног поступка. 

Следом напред наведеног, на основу документације достављене уз предлог, 

недвосмислено је утврђено да стечајни дужник не може да одговори својим новчаним 
обавезама у року од 45 дана од дана доспелости, чиме је испуњен стечајни разлог 

прописан одредбом члана 11. став 2. тачка 1. а у вези са ставом 3. тачка 1. Закона о 
стечају, па је суд применом одредбе члана 69. став 1. 1 члана 70. Закона о стечају, 
донео је одлуку као у изреци, усвојио предлог предлагач l и отворио стечајни поступак 
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над стечајним дужником НОВКАБЕЛ МЕТАЛУРГИЈА ДОО ЗА ПРЕРАДУ БАКРА И 
ЛЕГУРА БАКРА Нови Сад. 

Суд је избор стечајног управника извршио у складу сн одредбом члана 20. Закона о 
стечаЈУ. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог решења дозвољена је 

жалба у року од 8 дана од дана 
пријема преписа решења, Привредном 

Апелационо.и суду а путе.н овог суда. 

Подношење жалбе не задржава извршење. 

и v_љ~ 
СЛОБОДАНКА КОМШИЋ, ср 

За тачност отправ1.:а: 
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