
Република Србија 

ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 

4. Ст. 2336/2011 
23.12.2019. године 

Београд 

ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ, и то стечајни судија Љиљана Матић, у 
поступку стечаја над стечајним дужником Предузеliе за пројектовање грађевинских 
и других објеката ,,КОСОВОПРОЈЕКТ - ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ" а.д. у стечају, 
Београд, ул. Матошева бр. 6, МБ 06426026, ПИБ 101732515, на завршном рочишту 
одржаном дана 23.12.2019. године, донео је, следеће: 

РЕШЕЊЕ 

I УСВАЈА СЕ Завршни рачун и Завршни извештај стечајног управника 
стечајног дужника Предузеће за пројектовање грађевинских и других објеката 

"КОСОВОПРОЈЕКТ - ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ'' а.д. у стечају, Београд, ул. Матошева 
бр. 6, МБ 06426026, ПИБ 101732515, од 21.11.2019. године. 

II ЗА:КЉУЧУЈЕ СЕ поступак стечаја над стечајним дужником Предузеће 
за пројектовање грађевинских и других објеката "КОСОВОПРОЈЕКТ 
ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ" а.д. у стечају, Београд, ул. Матошева бр. 6, МБ 06426026, 
ПИБ 101732515. 

III ОДОБРАВА СЕ стечајном управнику стечајног дужника Агенцији за 

лиценцирање стечајних управника исплата резервисаних средстава у износу од 
80.894,57 динара, а према спецификацији из Завршног извештаја стечајног управника. 

IV ОДРЕЂУЈЕ СЕ коначна награда стечајном управнику стечајног дужника 

Агенцији за лиценцирање стечајних управника у износу од 394.325,09 динара. 

V КОНСТАТУЈЕ СЕ да неуновчену имовину стечајног дужника чини 

потраживање од стечајног дужника "Косовопројект биро за специјалне конструкције" 
а.д. у стечају у износу од 62.547,38 динара и да се исто преноси повериоцима стечајног 
дужника "КОСОВОПРОЈЕКТ - ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ" а.д. у стечају, Београд, ул. 
Матошева бр. 6, МБ 06426026, ПИБ 1 О 1732515, а све према њиховом процентуално м 
учешћу у неизмиреним потраживањима. 

VI НАЛАЖЕ СЕ стечајном управнику стечајног дужника "Косовопројект 
биро за специјалне конструкције" а.д. у стечају, Београд, МБ 07493584, да приликом 
деобе, исплату потраживања стечајног дужника "КОСОВОПРОЈЕКТ 
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ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ" а.д. у стечају, Београд, ул. Матошева бр. 6, МБ 06426026, 
ПИБ 1 О 1732515, изврши повериоцима стечајног дужника и то: 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Жижић Слободан, Беnrрм, ул. 
Матnшева fip. 6 

ЈКП "Водовод и канализација", 
Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 27 
Златковић Јасмина, Београд, ул. 

Маршала Бирјузова бр. 32 
Стајковић Верица, Београд, ул. 
Мештровићева бр. 25 
Ташић Јанко, Београд, ул. 

Војводе Добрњца бр. 48 
Тодоровић Анђелка, Београд, ул. 

Владислава Бајчевића бр. 21/26 
Јовановић Зоран, Београд, ул. 

Бистричка бр. 16 
ЈКП "Градска чистоћа", Београд, 
ул. Мије Ковачевић бр. 4 
Пореска управа - Филијала 
Вождовац, Београд, ул. 

У станичка бр. 130 

2.219.059,17 45.65063% 

63.312,51 1.30247% 

230.116,92 4.73398% 

582.981,61 11.99313% 

179.123,33 3.68494% 

725.029,09 14.91534% 

688.658,02 14.16712% 

42.901,07 0.88256% 

129.779,26 2.66983% 
4.860.960,98 ~.-___ _.t ... o..,o ..... oo-.....%iio...J 

VII НАЛАЖЕ СЕ Агенцији за привредне регистре, из Београда, ул. Бранкова 
број 25, да изврши брисањс стечајног дужника Предузеће за пројектовање 

грађевинских и других објеката "КОСОВОПРОЈЕКТ - ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ" а.д. у 
стечају, Београд, ул. Матошева бр. 6, МБ 06426026, ПИБ 101732515, из Регистра 
привредних субјеката, по правноснажности овог Решења. 

VIII НАЛАЖЕ СЕ стечајном управнику да угаси текући рачун стечајног 

дужника број 160-353145-75, који се води код "Banca Intesa" а.д. Београд, по 

правноснажности овог Решења. 

IX НАЛАЖЕ СЕ Републичком заводу за статистуку да брише из своје 
~Јшдtшције стецајног дужника са матичним бројем 06426026, по правноснажности овог 
Решења. 

Х НАЛАЖЕ СЕ Министарству финансија - Пореска управа - филијала 
Вождовац, да угаси порески индетификациони број стечајног дужника ПИБ 101732515, 
нu нравнuснажности овог Решења. 
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XI НАЛАЖЕ СЕ поверенику стечајног управника Оливери Јовановић из 
Београда, да по предатом извештају, уз доставу доказа о уништењу печата стечајног 
дужника, наступањем правноснажности овог Решења, достави предлог за разрешење 

стечајног управника, услед закључења стечајног поступка. 

XII Решење о закључењу стечајног поступка објавити на огласној табли суда 
и у "Службеном гласнику Републике Србије". 

Образложење 

Решењем Привредног суда у Београду 21. Ст. 2З З6/20 11 од 07.04.2011. године 
отворен је стечајни поступак над стечајним дужником Предузеће за пројектовање 
грађевинских и других објеката "КОСОВОПРОЈЕКТ- ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ" а.д. у 
стечају, Београд, ул. Матошева бр. 6, МБ 06426026, ПИБ 1017З2515. За стечајног 
управника именована је Агенција за приватизацију - Центар за стечај. Наведено 

Решење је објављено на огласној табли суда дана 07.04.2011. године, као и у 
"Службеном гласнику РС", бр. З1 дана 09.05.2011. године. 

За повереника стечајног управника стечајног дужника је овлашћена Оливера 

Јовановић из Београда. 

Агенција за лиценцирање стечајних управника (АЛСУ) је од Агенције за 

приватизацију на основу Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за 
лиценцирање стечајних управника ("Сл. гласник РС", бр. 89/2015 од 27.10.2015. 
године) преузела стечајне предмете у којима је стечајни управник била Агенција за 

приватизацију, почев од 04.11.2015. године. 

Стечајни управникстечајног дужникаје, дана 17.05.2011. године; доставио овом 
суду Извештај о економско - финансијском положају стечајног дужника (ЕФИ), који је 
истакнут на огласну таблу суда дана 17.05.2011. године. 

На првом поверилачком рочишту одржаном дана 19.05.2011. године формирани 
су поверилачки органи. За Председника Скупштине је изабран Зоран Јовановић. 
Формиран је Одбор поверилаца сачињен од З члана: Жижић Слободана, Златковић 
Јасмине и Градске управе града Београда-Секретаријата за финансије-Управе јавних 
прихода Београд, а за Председника Одбора поверилаца изабран је Жижић Слободан. 

У даљем току поступка, уместо Градске управе града Београда-Секретаријата за 
финансије-Управе јавних прихода Београд, као трећег члана Одбора повериоца 

кооптирана је Градска чистоћа, јер Управа јавних прихода Града Београда која је 
изабарана на рочишту није пријавила своје потраживаље. 

На истом рочишту повереник стечајни управника стечајног дужника је у свему 
остао при ЕФИ-ју стечајног дужника, који је доставио овом суду дана 17.05.2011. 
године. 

Истакао је да потраживања поверилаца према стечајном дужнику износе 
11.368.647,14 динара. 

Имовину стечајног дужника чине: 

-Удео у непокретној имовини- објекту, адреса: ул. Матошева бр. 6, Београд, који 
је у листу непокретности бр. З268 К.О. Вождовац, уписан као Зграда пословних услуга 
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број 9 (По+Пр+Сп), изграђена на кат. парцели 1681, земљиште под зградом П=506м2, 
обим удела 692,91140730, што фактички чини сутерен површине 52,22м2. Врста права
својина, облик својине-приватна. 

-Удео у непокретној имовини- објекту, адреса: ул. Матошева бр. 6, Београд, који 
је у листу непокретности бр. 3268 К.О. Вождовац, уписан као Зграда пословних услуга 
број 9 (По+Пр+Сп), изграђена на кат. парцели 1681, земљиште под зградом П•506м/., 
обим удела 1041,09/40730, што фактички чине три канцеларије са ходником у 
приземљу површине 78,46 м2. Врста права-својина, облик својине-приватна. 

-Покретна имовина - канцелари~јки материјал: радне столице, столони и ормари
инвентар, који су због расходованости и неодржавања инвентара мале финансијске 
вредности. 

Потраживања стечајног дужника су мала и углавном ненаплатива, због 
застарелости, немогућности реализације извшних поступака, јер се дужници стечајног 
дужника налазе у предстечајним или стечајним поступцима. 

Повереник стечајног управника је истакао да нема услова за реорганизацију 
стечајног дужника, да стечајни дужник није присутан на тржишту, односно да је 
изгубио своје тржиште, да нема ни један ресурс, нема запослене, нема обртна средства 
и предложио је да се поступак стечаја над стечајним дужником настави банкротсвом. 

Решењем овог суда 21. Ст. 2336/2011 од 11.07.2011. године одлучено је да ће се 
стечајни поступак над стечајним дужником спровести банкротством (уновчењем 

имовине стечајног дужника), применом одредбе чл. 131. ст. 1. тач. 5) Закона о стечају. 

Повереник стечајног управника стечајног дужника, Оливера Јовановић, је дана 
15.09.2011. године, доставио суду Листу признатих и оспорених потраживања 

стечајних поверилаца, која је објављена на огласној табли суда дана 15.09.2011. године. 

На испитном рочишту одржаном дана 22.09.2011. године, повереник стечајног 
· управника је у свему остао при Листи признатих и оспорених потраживања стечајних 
поверилаца, достављеној суду дана 15.09.2011. године. Истакао је да је укупно 

пријављених потраживања у износу од 6.142.806,84 динара, да је признато укупно 
5.181.657,88 динара и оспорено укупно 961.148,96 динара, а даје укупно 9 поверилаца 
поднело Пријаве потраживања и да су сва потраживања разврстана у Ш исплатни ред. 

Суд је применом одредби чл. 114. ст. 1. и чл. 116. ст. 2. Закона о стечају донео 
коначну Листу утврђених потраживања и применом чл. 116. ст. З. Закона о стечају 
Листу оспорених потраживања, на основу Листе коју је доставио стечајни управник 

дана 15.09.2011. године. 

Имајући у виду даје Одлуком Уставног суда Републике Србије бр. I Уз-82/2009 
од 12.07.2012. године утврђено даје одредба чл. 3. ст. 1. Закона о висини стопе затезне 
камате ("Службени лист СРЈ", бр. 9/01), у делу који гласи "применом конфорне 
методе", није у сагласности са Уставом, било је потребно прерачунати камату на 
призната потраживања поверилаца. Овом суду је достављена коригована листа 

признатих и оспорених потгяживања од 04.02.2015. године у делу 1юји се односи на 
признато потраживање по основу камате. 

Укупно утврђена потражнвања након кориговаља обрачуна камате, износе 

4.860.960,98 динара и то: 
У првом исплатном реду 0,00 динара. 
У другом исплатном реду 0,00 динара. 
У трећем исплатном реду 4.860.960,98 динара. 
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Оспорена потраживања износе 1.281.845, 76 дииара. 
Није било покренуrих иарница по оспореним потраживањима. 

Излучних поверилаца нема - у току стечајног поступка нису поднети излучни 

захтеви. 

На основу наведеног, суд је Решењем 4. Ст. 2336/11 од 04.02.2015. године 
извршио измену Закључка овог суда о усвајању коначне Листе признатих и оспорених 

потраживања стечајних поверилаца стечајног дужника 21. Ст. 2336/11 од 22.09.2011. 
године, и то у делу који се односи на камату. На основу Решења о измени Закључка 
овог суда о усвајању коначне Листе, суд је донео Решење 4. Ст. 2336/11 од 04.02.2015. 
године којим се мења Закључак овог суда о листи уrврђених потраживања 21. Ст. 
2336/11 од 22.09.2011. године, у делу који се односи на камату, а применом одредбе чл. 
116. ст. 3. Закона о стечају. 

Током трајања стечајног поступка вршена је продаја!уновчење имовине 
стечајног дужника, ради остварења највеће могуће вредности имовине стечајног 
дужника- стечајне масе, а све у циљу најповољнијег колективног намирења стечајних 

поверилаца. 

Стечајни управник је достави о овом суду дана 08.08.2019. године Нацрт Решења 
за главну деобу стечајне масе стечајног дужника (који је истакнуr на огласну таблу 

суда дана 09.08.2019. године), као и Одбору поверилаца дана 08.08.2019. године 
(поштом). Одбор поверилаца, као и повериоци појединачно нису поднели приговоре на 
Нацрт Решења за главну деобу. Суд је увидом у Нацрт уrврдио да је исти уредан и да 

садржи све податке из чл. 139. ст. 3. Закона о стечају, као и да изнети подаци одговарају 
стању у списима, па је применом одредбе чл. 140. ст. 1. Закона о стечају донео Решење 
о главној деоби 4. Ст. 2336/2011 од 09.09.2019. године (правоснажно дана 26.09.2019. 
године). Главном деобом се намирују повериоци III исплатног реда у износу од 
635.328,35 динара, чиме су намирени 13,07% од укупних потраживања. 

Исплата поверилаца је извршена дана 11.10.2019. године. 

Дана 21.11.2019. године стечајни управник је доставио суду Завршни рачун и 
Завршни извештај стечајног дужника, који су истакнуrи на огласну таблу суда дана 
22.11.2019. године и предложио да се закључи стечајни поступак, имајући у виду да су 
спроведене све радње предвиђене Законом о стечају и да су испуњени услови за 
закључење стечајног поступка над стечајним дужником. 

Решењем од 22.11.2019. године заказано је завршио рочиште за 23.12.2019. 
године, применом одредбе чл. 145. Закона о стечају, које је објављено на огласној и 
електронској табли суда дана 25.11.2019. године, а Оглас о одржавању завршног 

рочишта објављен у "Сл. гласнику РС", бр. 86 од 06.12.2019. године. 

На завршном рочишту које је одржано 23.12.2019. године, стечајни управник је 
остао при предлогу за закључење стечајног поступка и код Завршног рачуна од 
21.11.2019. године. Стечајни управник је предложио да, с обзиром на све напред 
наведено суд закључи стечајни поступак. 

Суд је размотрио Завршни рачун стечајног управника, и уrврдио да на Завршни 
рачун нема примедби, да је исти уређен према националном стандарду о завршном 

рачуну, па је донео одлуку као у ставу I изреке Решења, у складу са одредбом чл. 145. 
ст. 1. тач. 1) Закона о стечају. Суд је утврдио да су испуњени услови за закључење 
стечајног поступка над стечајним дужником, па је применом одредбе чл. 148. ст. 1. 



6 

Закона о стечају, закључио стечајни поступак над стечајним дужником и донео одлуку 
као у ставу П изреке Решења. 

Одлуку као у ставу VII, VIII, IX и Х изреке Решења, суд је донео у складу са 
одредбом чл. 148. ст. 7. истог Закона о стечају. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог Решења може се изјавити 
жалба, у року од 8 дана од дана пријема 
истог, Привредном апелационом суду 

у Београду, а преко овог суда. 


