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Република Србија Посл. Бр. 2. Ст.114/2011 

ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ, и то стечајни судија Марија Аџемовић, поступајући по 
чл.152 став 1 и 2 Закона о стечају у вези чл.151 став 1 због дуготрајне 
неспособности за плаћање стечајног дужника лице „DRAGAČEVO- ZEČEVIĆr 
Милатовићи, Милатовићи, МБ 7364296, ПИБ 101266772, у посебном посгупку покренутом 
по чл.150 Закона о стечају, донео је дана 20.04.2011.године, 

Р Е Ш Е Њ Е 

ОТВАРА СЕ поступак стечаја над стечајним дужником лице „DRAGACEVO-
ZEČEVIĆF Милатовићи, Милатовићи, МБ 7364296, ПИБ 101266772, због трајније 
неспобности плаћања. 

II За сгечајног управника именује се Милић Нешковић, стечајни управник из 
Ивањице, контакт телефон 063/285-617. 

I I I Позивају се повериоци да у року од 120 дана од дана објављивања огласа о 
покретању стечајног поступка у Службеном гласнику PC пријаве своја потраживања, 
тако што ће пријаве за своја обезбеђена и необезбеђена потраживања са доказима 
из којих се може утврдити основ и висина потраживања доставити овом суду у два 
примерка са позивом на број стечајног предмета. 

Упозоравају се повериоци да се пријаве потраживања могу поднети најкасније 
у року од 120 дана, а све пријаве поднете по истеку рока од 120 дана биће одбачене 
као неблаговремене. 

IV Позивају се сви дужници стечајног дужника да без одлагања испуне своје 
обавезе према стечајној маси стечајног дужника. 

V ОДРЕЂУЈЕ СЕ прво поверилачко рочиште за 30.05.2011.године у 13,30 часова 
судница број 3, ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ, улица Цара Душана 6. 

Уколико скупштина поверилаца не буде формирана пре првог поверилачког 
рочишта, иста се сазива за прво поверилачко рочиште. 

VI ОДРЕЂУЈЕ СЕ испитно рочиште за испитивање пријављених потраживања за 
дан 16.09.2011.године у 13,00 часова судница број 3, Привредни суд у Чачку, 
ул.Цара Душана број 6. 

Ово решење је истакнуто на огласној табли овог суда - оглашено је дана 
20.04.2011. године. 



Овим даном наступају правне последице отварања стечајног поступка над 
дужником предвиђене Законом о стечају. 

О б р а з л о ж е њ е 

Дана 08.04.2011.године „ОТП БАНКА СРБИЈА" АД Нови Сад је уплатила 
предујам трошкова у износу од 150.000,00 динара одређен решењем овог Суда 
Ст.114/11 од 07.02.2011.године, тиме исказујући правни интерес да се над стечајним 
дужником из изреке овог решења отвори поступак стечаја на чији ће се даљи ток 
примењивати одредбе чл.152 став 2 Закона о стечају па је по одржавању рочишта 
из чл.152 став 1 у вези чл.68, став 1,2 и 3 и 69,70,71, 72, 73 Закона о стечају, решено 
као у изреци. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се уложити жалба 
ПРИВРЕДНОМ СУДУ у Београду, у року од 8 дана од дана пријема решења, а преко 
овог суда. 

СГЕЧАЈНИ СУДИЈА 
Марија Аџемовић 
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