
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ 
Трг Слободе З 
2.Ст.17/2015 
Дана: 25.05.2015.г. 
КРАГУЈЕВАЦ 

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ, стечајни судија Татјана Тодоровић, 
решавајући по предлогу Агенције за приватизацију РС Београд, као предлагача 
за покретање стечајног поступка над стечајним дужником Акционарско 
друштво за саобраћај, туризам и угоститељство "АУТОСАОБРА ЋАЈ11 

Крагујевац, Улица Кнеза Михаила 70, матични број 07149018, ПИБ 
101509393, донео је 25.05.2015.године 

РЕШЕЊЕ 

1) УСВАЈА СЕ предлог Агенције за приватизацију РС Београд, као 
предлагача поднет 29.04.2015.г., па СЕ ОТВАРА стечајни поступак над 
стечајним дужником Акционарско друштво за саобраћај, туризам и 
угоститељство "АУТОСАОБРА ЋАЈ~~ Крагујевац, Улица Кнеза 
Михаила 70, матични број 07149018, ПИБ 101509393. 

2) Стечајни разлог је трајнија неспособност плаћања из чл. 11 ст.2.тач.1. у 
вези ст.З.тач.2.3акона о стечају. 

З) За стечајног управника одређује се Агенција за приватизацију РС. 
Београд, Ул. ТераЗије број 2.1. 

4) Позивају се повериоци да пријаве своја обезбеђена и необезбеђена 
потраживања у року од 60 дана од дана објављивања огласа у "Сл. 
гласнику" РС, с тим што ће пријаве поднете по протеку рока од 120 дана 
бити одбачене као неблаговремене. 

5) Позивају се дужници стечајног дужника да одмах испуне своје обавезе 
према стечајној маси. 

6) Прво поверилачко рочиште заказује се за 29.06.2015. године са 
почетком у 12,00 часова и одржаће се у Привредном суду у Крагујевцу, 
судница број 537N, за када се сазива и Седница Скупштине 
поверилаца, која ће се одржати на првом поверилачком рочишту. 

7) Испитно рочиште заказује се за· 23.09.2015. године са почетком у 
12,00 часова и одржаће се у Привредном суду у Крагујевцу, судница 
број 537N. 

8) Оглас о покретању стечајног поступка истиче се на огласну таблу Суда 
са датумом 25.05.2015. године и биће објављен у "Сл.tласнику" РС и у 
једном високотиражном дневном листу који се дистрибуира на целој 
територији Републике Србије. 

9) НАЛАЖЕ СЕ Агенцији за привредне регистре, Београд да изврши уг1ис 
забележбе о отварању стечајног поступка над стечајним дужником. 
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Образложење 

Предлагач је овом суду дана 29:04.2015.г. nоднео nредлог за nокретање 
стечајног 11остуnка над уводно означеним стечајним дужником, у коме је навео 
да је увидом стања дужника у nринудној наnлати код Народне банке Србије 
утврдио да су nословни рачуни стечајног дужника у неnрекидној блокади nочев 
од 29.07.201З.г., чиме је остварен стечајни разлог трајније несnособности 
nлаћања из чл. 11.ст.2.тач.1. у вези ст.З.тач.2 Закона о стечају. 

У nрилогу nредлога за nокретање стечајног nостуnка, nредлагач је 
доставио резултат nретраживања дужника у nринудној наnлати од 28.04.2015.г. 

У nостуnку nретходног исnитивања nоднетог г1редлога, у nогледу 
садржине и форме nредвиђене чл. 56. ст.2. Закона о стечају, суд је утврдио да 
је исти уредан, па је сходно чл.60. ст.1. Закона о стечају решењем од 
04.05.2015.г. nокренуо nретходни стечајни nостуnак, ради утврђивања 
nостојања стечајног разлога за nокретање стечајног nостуnка над стечајним 
дужником и заказао рочиште ради расnрављања о nостојању стечајног разлога 
у складу са чл.68. ст.1. Закона о стечају. 

Предлагачу је истим решењем наложена уnлата 11редујма у износу од 
500.000,00 динара, у складу са чл.59. ст.1. Закона о стечају, узимајући у обзир 
трошкове огласа, обавештавања nоверилаца из чл. 27.ст.1.тач.5. Закона о 
стечају, трошкова ангажовања стечајног уnравника, трошкова неоnходних за 
обезбеђење имовине, као и трошкова за регистрацију nодатака о стечају код 
надлежне организације за nривредне регистре, уз уnозорење nредлагачу, у 

смислу чл. 59 ст. З Закона о стечају. 
Поднеском од 18.05.2015.г. nредлагач је доставио извод број 86 од 

14.05.2015.г., као доказ да је дана 14.05.2015.г., уnлатио nредујам у износу од 
500.000,00 динара и таксу на nредлог у t1зносу од 980,00 динара. 

На рочишту дана 25.05.2015.г. nредлагач је остао у свему nри nредлогу 
за nокретање стечајног nостуnка од 29.04.2015.г., nозивајући се на стечајни 
разлог трајније несnособности nлаћања из чл. 11.ст.2.тач.1. у вези ст.З. тач.2. 
Закона о стечају. 

Одлучујући о поднетом nредлогу за nокретање стечајног nостуnка, 
стечајни судија је сnровео доказни nостуnак, вршењем увида у сву расnоложиву 
nисану документацију у сnисима nредмета, па је утврдио следеће: 

Предлог за nокретање стечајног nостуnка nоднет је од стране овлашћеног 
nредлагача, сагласно одредби чл.80. ст.1. Закона о nриватизацији, којим је 
nроnисана да Агенција за nриватизацију може nоднети nредлог за nокретање 
nостуnка стечаја субјеката nриватизације, nоред осталог, и у случајевима 
1nредвиђеним Законом о стечају. 

Чланом 11.ст.2.тач.1.Закона о · сrечају, као један од стечајних разлога 
nредвиђена је и трајнија несnособност rtлаћања, која у складу са ставом З.тач.2. 
истог члана nостоји када стечајни дужник nотnуно обустави сва nлаћања у 
неnрекидном трајању ОД 30 дана. 

Из документације nриложене уз nредлог - резултата nретраживања 
дужника у nринудној наnлати НБС ·на дан 28.04.2015.г., суд је утврдио да је 
nословни рачун стечајног дужника у блокади у неnрекидном трајању од 638 
дана, која на дан 28.04.2015.г. износи 18.772.721,05 динара, а на основу увида у 
стање nринудне блокаде на дан отварања стечаја 25.5.2015.г. утврђено је да је 
nословни рачун стечајног дужника и даље у блокади, и то сада у износу од 
17.154.182,16 динара, из чега nроизилази да nостоји стечајни разлог трајније 
несnособности nлаћања из чл. 11.ст.2. тач.1. у вези са ст. З.тач.2. Закона о 
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' стечају, којим је прописана да овај стечајни разлог постоји ако стечајни дужник 
потпуно обустави сва плаћања у непрекидном трајању од ЗО дана. 

Због свега наведеног, на основу чл. 69. ст. 1. и чл.70. Закона о стечају, 
донета одлука као у ставу 1. и 2. изреке овог решења. 

Одлука о именовању стечајног управника Агенције за приватизацију РС 
из Београда, из става З. овог решења, донета је на основу чл. 22. ст.1. Закона о 
стечају. 

Одлуке као у изреци под 4. и 5. суд је донео на основу чл. 70.ст.1.тач.5 и 
6. Закона о стечају. · 

Одлуке као у изреци под 6. и 7. суд је донео на основу чл.70.ст.1.тач.7 и 
8. те чл. 72., а све у вези чл. З6. Закона о стечају. 

Одлуку као у изреци под 8. суд је донео на основу чл. 70.ст.1. тач.9. 
Закона о стечају. 

Одлуку као у изреци под 9. суд је донео на основу чл. 70.ст.2. Закона о 
стечају. 

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ 
2. Cm.1712015 од 25.05.2015. године 

Д-на: 
1)Стечајном дужнику на адресу, ул. Кнеза Михаила 70, Крагујевац, 
2)Стечајном управнику на адресу Теразије 2З, 
З)Агенцији за привредне регистре Београд, 
4)Централном регистру хартија од вредности, Трг Николе Пашића 5, Београд, 
5)НБС ОПН Крагујевац, 
6)0глас у Сл.Гл.РС., 
7)огласна табла, 
8)електронска огласна табла и дневни лист, 
9)Спис · 




