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ПРИВРБДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ и то стечајни судија Јасмина Поповић, поступајући по 
предлогу предлагача - стечајног дужника "РАВИ ЦОН" ДОО из Бора, Ђорђа Вајферта 9, за покретање 
стечајног поступка, кога заступа директор Радомир Михајловић из Бора, поднетог дана
12.11.2014.године, на рочишту ради расправљања о постојању стечајног разлога за отварање стечајног 
поступка, у присуству стечајног дужника одржаног дана 08.12.2014.године, донео је:
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I ОТВАРА СЕ стечајни поступак над стечајним дужником "РАВИ ЦОН" ДОО из Бора, Ђорђа 
Вајферта 9, МБ 06570151 ПИБ 100627200.

II СТЕЧАЈНИ РАЗЛОГ ЈЕ трајнија неспосОбност плаћања.

III ИМЕНУЈЕ СЕ за стечајног управника Саша Симић из Зајечара- лиценцирани стечајни 
управник.

IV ПОЗИВАЈУ СЕ повериоци да пријаве своја потраживања у* року од 90 дана од дана 
објављивања огласа о отварању стечајног поступка над стечајним дужником у Службеном гласнику РС 
овом суду своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечајном дужнику писаном пријавом 
поднетом у два примерка са доказима о основаности потраживања а уколико повериоци пријаву 
потраживања поднесу по протеку рока од 90 дана а у року од 120 дана од дана објављивања огласа у 
Службеном гласнику РС пријаве ће бити испитане на допунском испитном рочишту док ће пријаве 
поднете по протеку рока од 120 дана од дана објављивања огласа у Службеном гласнику РС бити 
одбачене као неблаговремене.

V ПОЗИВАЈУ СЕ дужници стечајног дужника да испуне своје обавезе према стечајној маси.

VI ОДРЕТЈУЈЕ СЕ прво поверилачко рочиште за расправљање о извештају о економско 
финансијском положају стечајног дужника за 13.01.2015.год. са почетком у 10,00 часова у Привредном 
СУДУ У Зајечару у судници бр.2. и рочиште за испитивање потраживања поверилаца за
23.04.2015.год. у 10,00 часова у Привредном суду у Зајечару у судници бр.2.

VII Оглас о отварању стечајног поступка објављен је на огласној и електронској огласној табли 
Привредног суда у Зајечару дана 08.12.2014.год. а исти ће бити објављен и у једном високотиражном 
дневном листу који се дистрибуира на територији РС као и у Службеном гласнику РС.

НАЛАЖЕ СЕ Агенцији за привредне регистре да изврши упис у регистар отварање стечајног 
поступка над дужником.

О б р а з л о ж е њ е

Предлагач ДОО"РАВИ ЦОН” из Бора, ул. Ђорђа Вајферта бр. 9, је преко свог заступника 
Михајловић Радомира из Бора суду поднео предлог за покретање стечајног поступка дана
12.11.2014.године као и допуну истог након донетог закључка овог суда Ст.13/14 од
17.11.2014.године. У предлогу наводи да дужник ДОО"РАВИ ЦОН" из Бора под овим тржишним 
условима не може да обавља делатност, да има неизмирене обавезе, да на дан 12.11.2014.године 
непрекидна блокада жиро рачуна дужника је 42 дана а на рочишту ради расправљања о постојању 
стечајног разлога за отварање стечајног поступка дана 08.12.2014.године је изјавио да је рачун 
дужника и даље у  блокади, да дужник дуже времена не обавља делатност а да су тренутно као 
пријављена лица у радном односу код дужника он и још једно лице које је сада на породиљском 
боловању. Предложио је да се усвоји поднети предлог и донесе решење о отварању стечајног поступка 
над дужником.



На основу навода из предлога за покретање стечајног поступка и писмених исправа у списима 
предмета у односу на блокаду рачуна, у односу на списак поверилада и неизмирене обавезе, суд налази 
да су испуњени законски разлози за отварање стечаја над дужником "РАВИ ЦОН" ДОО из Бора и то 
услед стечајног разлога трајније неспособности плаћаља из члана 11 став 2 тачка 1 и става 3 тачка 2 
Закона о стечају (Сл.Гласник РС бр.104/09, 99/11- др закон, 72/12- УС и бр.83/14) и одлучио као у 
изреци решења имајући у виду да је дужник потпуно обуставио сва плаћања у непрекидном трајању 
дужем од 30 дана односно од 01.10.2014.године па надаље.

Суд је методом случајног одабира са листе стечајних управника за стечајног управника у овој 
правној ствари одредио лиценцираног стечајног управника Сашу Симића из Зајечара. Именовани 
стечајни управник дужан је да послове из свог делокруга обавља са пажњом доброг стручњака, у складу 
са законом, Националним стандардима за управљање стечајном масом и Кодексом етике.

Даном отварања стечајног поступка, потраживања према стечајном дужнику сматрају се 
доспелим, па су решењем о отварању стечајног поступка повериоци стечајног дужника позвани да 
своја потраживања пријаве подношењем пријава са доказима о основаности потраживања, док су 
дужници стечајног дужника позвани да своје обавезе према стечајној маси одмах испуне, па је суд 
одлучио као у изреци решења, применом одредбе члана 81 Закона о стечају.

Прво поверилачко рочиште ради расправљања о извештају о економско -финансијском 
положају стечајног дужника као и ради сазивања седнице скупштине поверилаца заказано је за
13.01.2015.године, док је рочиште за испитивање пријава потраживања одређено за
23.04.2015.године, у смислу одредбе члана 36 и члана 72 Закона о стечају.

Имајући у виду напред наведено, суд је одлучио као у изреци решења применом одредбе члана 
70 и члана 72 Закона о стечају.

ПРАВНА ПОУКА:
Против овог решења може се 
изјавити жалба Привредном 
Апелационом суду у Београду, 
преко овог суда, у року од 8 дана 
од дана пријема решења.
Жалба не задржава извршење решења.

ДОСТАВНА НАРБДБА:
- предлагачу - стечајном дужнику
- стечајном управнику
- Агенцији за привредне регистре Београд
- НБС Одељење за принудну наплату Крагујевац
- Службеном гласнику РС
- огласна табла суда
- електронска огласна табла суда


