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ПРИВРЕДНИ сiдепублика Србија . , 

у СРЕМСКОЈ МИ 2. СТ-2412019 ТРовици 
С 01.10.2019. године 
ремска Митровица 

Привредни суд у Сремској М 
предлогу предлагача LAST КО";f~~6иоост0ечzајни судија Љиљана К9мшић одлуч . ћ 
разлога за отвара . А KONSAL TING И ђ . ' УЈУ и о 
ЗАДРУГА ДЕЧ Дње стеча.1ног поступка над стечајним д н ИЈа, ради утврђивања 

' еч, Ивана Пет ћ - ужником ЗЕМЉОРАДНИЧКА 
доноси дана О 1.10.2019. године сл~;:ћие: а, бб, МБ 08036870, након одржаног рочишта, 

РЕШЕЊЕ 

I УСВАЈА СЕ ЗАХТЕВ ПРЕДЛАГАЧ 
Инђија, па се ОТВАРА СЕ . А LAST KON PRO DOO ZA KONSALTING 
д стечајни поступак над стечајним дуж 33 ДЕ " 
еча ул. Ивана Петровића бб, МБ: 08036870 ПИБ· ником " Ч из 

неспособности плаћања из чл 11 ст 2 1 3 ' . .101426502 а због трајније 
· . тач акона о стечају. 

~За ~чајно; у~равни~а .именује се Зоран Стојановић из Сремске Митровице ул. Краља 
етра рвог РОЈ 13, КОЈИ Је одређен ауrоматским одабиром. 

Ш ПОЗИВАЈУ СЕ ПОВЕРИОЦИ да у року од 30 дана од дана објављивања огласа о 
отварању стечајног поступка у "Сл.гласнику РС" пријаве суду своја обезбеђена и 
необезбеђена потраживања према стечајном дужнику, писаном пријавом са доказима о 
основаности потраживања, у два примерка, а са позивом на број стечајног предмета. 

Упозоравају се повериоци да се пријаве потраживања могу поднети по истеку рока из овог 

решења али најкасније у року од 120 дана од дана објављивања огласа у "Сл. гласнику 
Републике Србије", а све пријаве поднете по истеку рока од 120 дана биће одбачене као 
неблаговремене. 

Трошкове одржавања допунског рочишта за испитивање потраживања из претходног 

става дужан је да предујми подносилац пријаве, с тим да уколико у року који суд одреди 

не положи предујам, пријава ће се одбацити. 

IV ПОЗИВАЈУ СЕ СВИ ДУЖНИЦИ стечајног дужника да без одлагања испуне своје 
обавезе према стечајној маси стечајног дужника. 
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V ЗАКАЗУЈЕ СЕ ПРВО ПОВЕРИЛА ЧКО РОЧИШТЕ за 29.10.2019. године у 
10,15часова, судница бр.17/2 Привредни суд у Сремској Митровици, улица Светог 

Димитрија бр.39, када ће бити одржана и скупштина поверилаца. 

VI ЗАКАЗУЈЕ СЕ ИСПИТНО РОЧИШТЕ за испитивање пријављених потраживања за 
05.12.2019. године у 09,45 часова, судница 17/2 Привредни суд у Сремској Митровици, 
Светог Димитрија бр.39. 

VII Правне посµ.едице отварања стечаја над стечајним дужником наступају са даном 
објављивања на огласној табли суда. 

Оглас о отварању поступка стечаја одмах истаћи на огласну таблу суда. 

Образложење 

Дана 22. августа 2019. године предлага, LAST KON PRO DOO ZA KONSALТING Инђија, 

поднео је предлог за покретање стечајног поступка над дужником "ЗЗ "ДЕЧ" из Деча ул. 
Ивана Петровића бб, МБ: 08036870, ПИБ: 1О1426502. У предлогу је предлагач навео да је 
стечајни дужник у потпуности обуставио своја плаћања према повероцима од 14.08.2016. 
године дуже од 1096 дана, те је из напред наведених разлога предложио да суд донесе 
решење о покретању претходног стечајног поступка над стечајним дужником ЗЗ ДЕЧ из 

Де ча. 

Суд је заказао рочиште за 01.10.2019. године ради расправљања о постојању стечајног 
разлога за отварање стечајног поступка. Прочитао је предлог за покретање стечајног 

поступка, Уговор о пружању рачуноводствених услуга од 01 .02.2015. године дел .број 

56/2015, рачуни број 00009/2015, 00011/2015, 00012/2015, 00014/2015, 00016/2015, 
ооо 18/2015, 00025/2015, 00030/2015, 00039/2015, 00050/2015, 00003/2016, ооо 1112016, 
ООО 19/2016, 00029/2016, 00034/2016, 00040/2016, 00047/2016, књиговодствена картица 
купци 000056 ЗЗ ДЕЧ, Деч, књиговодствена картица конто 2040 купци-потраживања од 
привредних друштава у земљи, извод са сајта Агенције за привредне регистре Београд 

основни идентификациони подаци за ЗЗ ДЕЧ из Деча. 

На заказано рочиште приступили су пуномоћник предлагача Малетић Бранислав и 
директор стечајног дужника Ђорђе Келер. Пуномоћник предлагача навео је да остаје код 
предлога за покретање поступка стечаја над стечајним дужником. Предложио је да суд 

отвори стечајни поступак над стечајним дужником из стечајних разлога из чл.11 . ст.2 
Закона о стечају. 

Одлучујући о поднетом предлогу за покретање стечајног поступка стечајни судија је 
нашао да је подносилац предлога овлашћени предлага, у смислу чл. 55 став 1 Закона о 
стечају, да је испуњен стечајни разлога из члана 11 став 2 тачка 3 Закона о стечају јер је 
стечајни дужник дужи временски период у блокади рачуна. 
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Сходно свему изложеном одлучено је као у изреци овог решења. 

љиљ 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења дозвољена је жалба Привредном 
апелационом суду у Београду у року од 8 (осам) дана од дана пријема писменог преписа а 
путем овог суда.жалба се подноси у два једнака примерка. 




