
Република Србија 
ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ 

Светосавска 7 а 
Посл. Бр. З. Ст.45/2013 
Дана, 26.12.2013. 

ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ, стечајни судија Снежана Пантић, одлучујући по 
предлогу за покретање стечајног поступка поднетог дана 10.12.2013 године од стране 
предлагача Спасић Слађане из Ниша и других, над дужником ПД «АЕРОДРОМТУРС» ДОО из 
Ниша, Ул. Ваздухопловаца 24/л, донео је дана 26.12.2013.године, следеће 

РЕШЕЊЕ 

1. ОТВАРА СЕ стечајнипоступак над стечајним дужником Привредно друштво за 
угоститељство и туризам «АЕРОДРОМТУРС» ДОО из Ниша, Ул. Ваздухопловаца 24/л, 
матични број 17293648, ПИБ 101531413. 

2. СТЕЧАЈНИ РАЗЛОГ за отвараље стечајног поступка је трајнија неспособност 
плаћања од стране стечајног дужника. 

3. За стечајног управника ИМЕНУЈЕ СЕ Агенција за приватизацију РС-Центар за стечај 
Београд. 

4. ПОЗИВАЈУ СЕ ПОВЕРИОЦИ да у ро~ од 90 дана, од дана објављивања огласа о 
отварању стечајног поступка над стечајним дужником у "Службеном гласнику РС", а најкасније 
у року од 120 дана, под претњом преклузије, пријаве овом суду своја обезбеђена и необезбеђена 
потраживања према стечајном дужнику писменом пријавом поднетом у два примерка са 

приложеним доказима о основаности потраживања. 

5. ПОЗИВАЈУ СЕ ДУЖНИЦИ стечајног дужника да одмах испуне своје обавезе према 
стечајном дужнику. 

6. ПРВО ПОВЕРИЛА ЧКО РОЧИШТЕ биће одржано дана 30.01.2014.године у 

судници број 3 Привредног суда у Нишу са почетком у 10,00 часова. 
7. РОЧИШТЕ ЗА ИСПИТИВАЉЕ ПОТРАЖИВАЊА биће одржано дана 

22.05.2014.године у судници број 3 Привредног суда у Нишу, улица Светосавска бр. 7 А са 
почетком у 10,00 ч асова. 

8. Ово Решење истакнуто је на огласној табли суда на дан отварања стечајног поступка 
26.12.2013 године и биће објављено у Службеном г.1аснику РС. 

Образложеље 

Предлагачи Спасић Слађана и други поднели су овом суду, дана 10.12.2013.године предлог за 
отварање стечајног поступка према дужнику ПД "АЕРОДРОМТУРС" д.о.о. из Ниша, Ваздухопловаца 
24/L, наводећи да је код дуж ника запослено 14 радника, да је један радник на неплаћеном одсуству због 
болести, да су последњу зараду примили за новембар месец 2011.године, те да се дужник налази у 
блокади од 21.02.2013.године и да код дужника постоји трајнија неспособност за плаћање. 

Предложили су суду да донесе решење о отварању стечајног поступка. 

У складу са чланом 60. Закона о стечају, покренуг је претходни стечајни поступак над дужником 
ПД ,,АЕРОДРОМТУРС" д.о.о. Ниш из разлога што ј~ суд у обавези да у року од 3 дана од дана 
достављања предлога за покретање стечајног поступка д·:>Несе решење о покретању претходног поступка. 
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Поступајући у складу са одредбо~ члана 56.Закона о стечају, који прописује шта џредлог 
за покретање стечајног поступка треба да садржи, након испитиваља уредности предцq~,':судје 
након испитивања уредности предлога, на основу члана 57. истог закона, донео одЛу~ као у 
ставу 2. изреке решеља и наложио предлагачу да у року од 5 дана уреди предлог за п~кветање 
стечајног поступка обзиром да исти не садржи све прописане елементе. · 

У складу са чланом 59. Закона о стечају, одређен је предујам трошкова стечајног поступка 
у износу од 150.000,00 динара, те је наложено предлагачу да у остављеном законском року од 5 
дана, изврши уплату предујма трошкова стечајног поступка. Суд је имао у виду nриликом 

одмеравања предујма трошкова стечајйог поступка чињеницу да су предлог поднели радници 
који од новембра 2011 године према љиховим наводима нису примили зараде. 

У ставу 6. изреке решеља, суд је заказао рочиште ради расправљаља о постојаљу 
стечајног разлога за покретаље стечајног поступка над дужником, и то рочиште биће .. одржано 
уколико предлагачи у свему поступе у qкладу са ставом 2 и 4 изреке решеља. · 

Предлагачи су у свему поступ~ли у складу са решењем суда од 11.12.2013 tQдине и 
17.12.2013 године уредили предлог за' покретање стечајног поступка доставивши cylJ:Y адресе 
предлагача и адресу лица овлашћеног за пријем писмена, као и пратећу документацију која 
показује врсту, основ и висини неизмир:еног потраживаља. 

Предлагачи су суду доставили Доказ да су у року који им је суд одредио решељем од 
11.12.2013 године, извршили уплату предујма трошкова стечајног поступка у износу од 
ИО.ООО,ОО динара и доказ доставили суду. 

Дана 26.12.2013 године, суд је одржао рочиште ради расправљаља о постојаљу разлога за 
покретаље стечајног поступка. 

Суд је утврдио из пружених доказа и речи директора стечајног дужника да постоји трајна 
неспособност пааћања која је доказана чиљеницом да стечајни дужник не испуљ$а своје 
обавезе од 21.02.2013 године непрекиДно тако да је у непрекидној блокади више од 270 дана. 
Потпуно су обустављена сва плаћаља у непрекидном трајаљу почев од 21.02.2013 године до 
данас. 

Суд је извео доказ увидом у платне листиће које су доставили предлагачи ..,.. радници 
стечајног дужника за период од децембра 2011 године до новембра 2013 године, и у~идом у 
решеља ПИО од 24.04.2012 године и 10.04.2013 године, којим су одређени доприноси .за све 
запослене раднике. 

Суд је утврдио претрагом у АПР-у, да је стечајни дужник Привредно друштво основано 
2003 године од стране ЈП "Аеродром" Ниш са 61% удела и Грађевинског предузећа ,,;морава" 
Крушце са 39% удела. Оснивач "Мор~ва" Крушце, отишла је у стечај па је 39% Удr:ла овог 
оснивача припало љеговим повериоциtrtа којих има 219. Није било могуће одржати с~Пштину 
ДОО ,,Аеродромтурс"-а, због великог броја оних који имају удео јер никада није било l.(Ворума 
за одлучиваље о ликвидацији, стечају или новим задужељима ради наставка пословања. 

Зграда у којој се налази стечајни дужник и где се обављала делатност по Щ!ЗИВању 

директора, власништво је било државе Републике Србије а сада Града Hиil1a. По 
кљиговодственој вредности опрема стечајног дужника износи око 11.000.000,00 динара, што ће 
накнадно стечајни управник прецизно утврдити приликом израде економско-финансијског 

извештај а. 
Оценом навода предлагача и у~Идом у све расположиве доказе, суд је утврдЈiО да је 

предлог за покретање стечајног поступl}а основан. 
ПредлагачИ имају потраживаља, према стечајном дужнику и исти су били овщџnhени за 

подношеље предлога обзиром да су биле испуљене законске претпоставке за отварање. стечаја 
услед трајније неспособности плаћања. 

Суд је утврдио даје испуљен усдов из чл. 11 став З Закона о стечају у смислу по~тојања 
трајније несnособности nлаћања као разлога за отвараље поступка стечаја, будући да<~течајни 
дужник очигледно није ycneo да одговори својим новчаним обавезама у законском року; као и 
да су рачуни дужника блокирани за износ од 21.02.2013 године све до данас. 
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Суд је сходно члану 22. Закона о стечају, именовао за стечајног управника Агенцију за 
приватизацију РС-Центар за стечај, обзиром да се ради о правном лицу које је у већинској 
друштвеној својини. Именовани стечајни управник дужан је да своје послове обавља са пажњом 
доброг стручњака, у складу са законом, националним стандардима за управљање стечајном 
масом и кодексом етике. 

Даном отвараља стечајног поступка доспела су потраживаља према стечајном дужнику, 

а која нису доспела сматрају се доспелим, те су позвани повериоци стечајног дужника да своја 

потраживаља пријаве подношељем пријава са доказима о основаности потраживања, а дужници 

стечајног дужника да одмах испуне своје обавезе према стечајној маси, па је суд на основу 
члана 81. Закона о стечају одлучио као у ставу 4. и 5. изреке решеља. 

Ради сазивања седнице Скупштине и расправљаља о Извештају о економско

финансијском положају стечајног дужника одређено је прво поверилачко рочиште, и испитно 
рочиште ради испитиваља пријава потраживања, па је суд на основу члана 36. и 72. Закона о 
стечају одлучио као у ставу 6. и 7. изреке решења. 

Имајући у виду напред наведено, суд је, применом чланова 69., 70. и 72. Закона о стечају, 
донео одлуку као у изреци решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог решења може се изјавити жалба 
Привредном апелационом суду у Београду 
преко овог суда, у року од 8 дана 
од дана пријема преписа решења. 

ДОСТАВНА НАРЕДБА: 

- предлагачу Спасић Слађани овлашћеној за пријем писмена 
- стечајном дужнику 
- стечајном управнику Агенцији за приватизацију РС-Центар за стечај 
- Агенцији за привредне регистре Београд 

- НБС-Одељеље принудне наплате Крагујевац 
- Републичком Заводу за статистику Ниш 
- "Службеном гласнику РС" 
- Национална служба за запошљавање Ниш 
- ПК већу овог суда 
- Извршном одељењу овог суда 
- на огласну таблу суда 

- на електронску огласну таблу (датум постављаља 26.12.2013 датум скидања 06.01.2014) 
- Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности Београд 
- у списе предмета 
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