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Република Србија 

ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ 

2. Ст.133/2018 
21.01.2019. године 

Нови Сад 

ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ, судија Слободанка Комшић, у поступку стечаја 

над дужником МГ ВИКТОРИЈА ДОО У СТЕЧАЈУ Нови Сад, Хајдук Вељкова 11, МБ 
08707723, ПИБ 102098483, по предлогу дужника од 03.12.2018. године, дана 
21 .01.2019. године доноси следеће 

РЕШЕЊЕ 

УСВАЈА СЕ предлог предлагача МГ ВИКТОРИЈА ДОО Нови Сад за покретање 

стечајног поступка над дужником. 

ОТВАРА СЕ стечајни поступак над дужником МГ ВИКТОРИЈА ДОО У СТЕЧАЈУ, 

Нови Сад Хајдук Вељкова 11, МБ 08707723, ПИБ 102098483, стечајни разлог је 
презадужен ост. 

За стечајног управника именује се Ђорђе Остојић из Новог Сада. 

ПОЗИВАЈУ СЕ обезбеђени и необезбеђени повериоци да пријаве своја потраживања у 

року од 30 дана од дана објављивања огласа у Службеном 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 праву, уз достављање доказа о 

постојању заложног права и изјаве о износу новчаног потраживања 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 чланом 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 Скупштина поверилаца заказује се 

за 25.02.2019. године са почетком у 09,00 часова, у овом суду, ул . Сутјеска 3, 
приземље, судница бр. 7. 

Испитна рочиште се заказује за 13.03.2019. 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 21.01.2019. године. 

Образложење 

Предлагач, као дужник је дана 03.12.2018. године, поднео предлог да се над дужником 
отвори стечај, уз образложење да дужник не послује већ неколико година, те разлог за 

..,финансијску ситуацију у којој се налази види у општој привредној ситуацији у 
' Републици Србији. 

Поступајући по предлогу предлагача суд је дана 05.12.2018. године донео решење 
којим је наложио предлагачу да на име предујма уплати износ од 50.000,00 динара, као 
и таксу у износу од 980,00 динара. 

Предлагач је у свему поступио по налогу суда и дана 17.12.2018. године уплатио 
одређени предујам, као и таксу на предлог. 

На рочишту одржаном дана 21.01.2019. године предлагач је остао код предлога да се 
над дужником отвори стечај и спроведе по закону. 

Предлог предлагача од 03.12.2018. године је основан. 

Одредбом члана 11. став 2. тачка 3. Закона о стечају прописано је да се стечајни 
поступак отвара када се утврди постојање најмање једног стечајног разлога, а ставом 2. 
тачка 3. истог члана, прописано је да презадуженост постоји ако је имовна стечајног 

дужник мања од његових обавеза. 

У поступку утврђивања постојања стечајног разлога, суд је на основу приложене 

документације, утврдио да је испуњен стечајни разлог прописан одредбом члана 11. 
став 2. тачка 3. презадуженост, тако да су испуњени сви услови прописани Законом о 
стечају, да се отвори стечајни поступак над дужником, па је суд применом одредбе 
члана 69. став 1. и члана 70. Закона о стечају, донео је одлуку као у изреци. 

Суд је избор стечајног управника извршио у складу са одредбом члана 20. Закона о 
стечају. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог решења дозвољена је 

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

Апелационом суду а путем овог суда. 

Подношење жШlбе не задржава 

извршење. 


