
Република Србија 
ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

2. СТ-22/2019 
29.10.2019. године 

Сремска Митровица 

Привредни суд у Сремској Митровици, стечајни судија Љиљана Комшић, одлучујући о 
предлогу предлагача АРЈ BANK А.О. Београд ул Балканска број 2, ради утврђивања 
разлога за отварање стечајног поступка над стечајним дужником ALFINA ООО из Нове 
Пазове, Индустријска зона блок 25, МБ:20013494 ПИБ:103821423, након одржаног 
рочишта, доноси дана 29.10.2019. године следеће: 

РЕШЕЊЕ 

1 УСВАЈА СЕ ЗАХТЕВ ПРЕДЛАГАЧА API BANK a.d. Београд, ул. Балканска број 2, 
па се ОТВАРА СЕ стечајни лоступак · над стечајним дужником Привредно друштво за 
хемијску и електрохемијску обраду метала и трговину "ALFINA" DOO НОВА ПАЗОВА, 
ул. Индустријска зона блок 25, МБ: 20013494 ПИБ: 103821423 а због трајније 

неспособности плаћања из члана 11 . став 2. тачка 2. Закона о стечају. 

11 За стечајног управника именује се Зоран Стојановић из Сремске Митровице ул. Краља 
Петра Првог број 13, лиценца број 155-1556, који је изабран на предлог предлагача који 

је поверилац стечајног дужника. 

111 ПОЗИВАЈУ СЕ ПОВЕРИОЦИ да у року од 60 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 ј е 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 ПОВЕРИЛАЧКО РОЧИШТЕ за 05.12.2019. године у 10,30 
часова, 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 
11.02.2020. године у 10,30 часова, судница 17/2 Привредни суд у Сремској Митровици, 
Светог Димитрија бр.39. 

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

Оглас о отварању поступка стечаја одмах истаћи на огласну таблу Привредног суда у 
Сремској Митровици и електронску таблу Привредног суда у Сремској Митровици 

Образложење 

Дана 22. ј ула 20 19. године предлагач API BANK A.D. Београд ул Балканска број 2, 
поднела је предлог за покретање стечајног поступка над дужником "ALFINA ООО из 
Нове Пазове, Индустријска зона блок 25, МБ: 20013494 ПИБ:103821423. У предлогу је 
предлагач навео да ј е стечајни дужник у потпуности обуставио своја плаћања према 

повероцима и да се рачун стечајног дужника налази у непрекидној блокади од 10.03.2017. 
године у укупном трајању од 876 дана до 17.07.2019. године чиме су испуњени услови 
које предвиђа Закон о стечају. Предлагач је навео да има пораживање према стечајном 

дужнику по основу Уговора о дугорочном динарском кредиту са валутном калузулом од 

19.07.2013. године, по којем уговору је доспело потраживање у висини од 68.734,34 ЕУР у 
динарској противвредности од 8.092.300,00 динара на дан 16.07.2019. године и Уговору о 
дугорочном динарском кредиту са валутном клаузулом од 25.07.2013. године, по којем су 
доспела а ненаплаћена потраживања на дан 16.07.20 19. године 9.953,13 ЕУР у динарској 
противвредности од 1.171.811 ,90 динара . 

Уз предлог је предлагач доставио доказе о постојању описаног потраживања. 

Предложио је да суд донесе решење о покретању претходног стечајног поступка и да 

закаже рочиште ради расправљања о постојању стечајног разлога за отварање стечајног 
поступка над стечај ним дужником. 

Суд је поступајући по предлогу донео решење којим је покренуо претходни стечајни 
поступак ради утврђивања разлога за покретање стечајног поступка над стечајним 

дужником. Истим решењем ј е одредио рочиште ради расправљања о постојању стечајног 
разлога за отварање стечајног поступка за 10.09.2019. године. Решење је истакнуто на 
огласној табли суда и електронској огласној табли Привредног суда у Сремској 
Митровици дана 24.07.2019. године. 

Решење о покретању претходног стечајног поступка са предлогом Је достављено 
стечајном дужнику којије исто примио дана 29.07.2019. године. 
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Предлагач је доставио доказ о уплати одређеног предујма трошкова стечајног поступка. 

Дана 10.09.2019. године, када је заказано рочиште ради расправљања о постојању 

стечајног разлога за отварање стечајног поступка, пуномоћник стечајног дужника Јелена 

Бајчетић, адвокат из Београда доставила је писмени захтев да суд одложи заказано 

рочиште због немогућности да иста приступи на рочиште због раније заказаних обавеза. 

На заказано рочиште дана 10.09.2019. године приступио је пуномоћник предлагача, кој и је 
исто предложио одлагање рочишта. 

Решење о поновном одређивању рочишта које је заказано за 29.10.2019. године 

достављено је пуномоћнику стечајног дужника писменим путем дана 13.09.2019. године. 

Пуномоћник стечајног дужника је дана 28. 10.2019. године доставила телеграм којим је 
поново тражила одлагање због раније заказаних обавеза. 

На рочиште заказано за 29.10.2019. године приступио је пуномоћник предлагача. 

Суд ј е одбио молбу пуномоћника стечајног дужника за одлагање рочишта, имајући у виду 
да је већ једном одлагано рочиште, да је стечајни поступак, хитан поступак, да је 

пуномоћник стечајног дужника благовремено примила решење и то 13.09.2019. године, у 

смислу члана 105. става 2. Закона о парничном поступку, те су тиме испуњени процесни 
услови да се рочиште одржи. 

На рочишту је суд прочитао је предлог за покретање стечајног поступка, извод са сајта 

НБС - претраживање дужника у принудној наплати од 18.07.2019. године, преглед стања 
по контима кредита број 375 119458000010007 на дан 16.07.2019. године, уговор о 

дугорочном динарском кредиту са валутном калузулом број 375 1 19458000010007 од 
19.07.2013. године . уговор о дугорочном динарском кредиту са валутном калузулом број 

375 11 94580000 10007 од 25.07.2013. године" уговор о залози 375119458000010007/Z-1 од 
19.07.2013. године" преглед стања по контима кредите број 375119458000035906 на дан 
16.07.2019. године, решење РГЗ Служба за катастар непокретности Раковица број 952-02-
12-295/2018 од 23.07.2018. године, јавно бележнички запис јавног бележника Слободанке 
Родић Београд број ОПУ:57/2018, решење Привредног суда у Београд пословни број 2. 
Рео 16/2015 од 30.12.20 15. године, уговор о дугорочној вишенаменској вишевалутној 

револвинг кредитној линији број 375 119400000004412 од 28.06.2013. године , посебан 
уговор о револвинг кредиту број 3751 19458000009910 од 28.06.2013. године, уговор о 

преузимању дуга број 275 119458000035906 од 21 .1 2.2017. године. 

Пуномоћник предлагача навео је да остаје код предлога за покретање поступка стечаја над 
стечајним дужником. Предложио је да суд отвори стечајни поступак над стечај ним 

дужником из стечајних разлога из чл . 11 . ст.2 Закона о стечају. Усмено на рочишту 

предлагач који је поверилац је предложио да суд именује стечајног управника на предлог 
повериоца а за управника је предложио Зорана Стојановића, стечајног управника са листе 

активних стечајних управника за подручје Привредног суда у Сремској Митровици. 
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Одлучујући о поднетом предлогу за покретање стечајног поступка стечајни судија је 

нашао да је подносилац предлога овлашћени предлагач, као поверилац који има доспела а 
ненамирена потраживања према стечајном дужнику, а у смислу члана 55. став 1. Закона о 
стечају, да је испуњен стечајни разлога из члана 11. став 2. тачка 2. Закона о стечају јер је 
стечајни дужник од 10.03.2017. године па до дана отварања стечајног поступка обуставио 
сва плаћања и да је непрекидна блокада рачуна укупно 980 дана за износ од 38.039.924,88 
динара. 

Разматрајући предлог предлагача који је поверилац стечајном дужнику, исти је дозвољен 
у складу са чланом 20. став 3. Закона о стечају, суд је оценио да не постоје разлози да се 

исти предлог одбије јер се ради о стечајном управнику који се налази на листи активних 

стечајних управника за подручје Привредног суда у Сремској Митровици као и да не 
постоје разлози да се исти изузме из поступања у овом стечајном поступку, 

Стечај поступак се води по одредбама Закона о стечају са последњим новелама од 

8.12.2018. године. 

Сходно свему изложеном одлучено је као у изреци овог решења. 

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. 


