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Република Србија 

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ 

Трг Ослобођеља 30 
Посл. Бр. 2. Ст.l 0/20 15 
Дана, 04.11.2015. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНАХ УПРАВНИКА 
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ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ и то судија Милена Стевановић, као стечајни судија, 
над дужником АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "РГП-ИНПОС" КЊАЖЕВАЦ, ул. Кљаза Милоша 

бр. 70, МБ 07128886, ПИБ 100407705, одлуч)јући о предлогу предлагача ОТР BANKA SRBIJA 
АД Нови Сад, Филијала Ниш, дана 04.11 .2015.године, донео је, следеће 

РЕШЕЊЕ 

Усваја се предлог лредлагача ОТР BANKA SRВIJA, АД Нови Сад, Филијала Ниш, па се 
ОТВАРА стечајни постула:к над дужником АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "РГП-ИНПОС" 
КЊАЖЕВАЦ, ул. Кљаза Милоша бр. 70, МБ 07128886, ПИБ 100407705. 

Утврђује се постојаље стечајног разлога код стечајног дужни ка, из чл.l73. ст. 1. тач.2. -
стечајни дужник не поступа ло усвојеном УГiПР-у чиме се битно угрожава спровођеље УППР-а 

и ст.2. тач.З. истог члана - значајног угрожавања интереса више класа поверилаца, из Закона о 

стечају. 

Утврђује се да постоји интерес предлагача за слровођење стечајног поступка. 

Именује се за стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника
Центар за стечај Београд. 

Позивају се повериоци да у року од 60 дана од дана објављиваља огласа о отвараљу 
стечајног поступка у "Службеном Гласниr.:у РС" пријаве своја обезбеђена и необезбеђена 

потраживаља према стечајном дужнику, писаном пријавом са доказима о основаности 

потраживаља, у два примерка, а уколико повериоци пријаву потраживаља поднесу по протеку 

рока од 60 дана, а у року од 120 дана од дана објављивања огласа у "Службеном гласнику РС", 
пријаве ће бити испитане на допунском испитном рочишту, по предујмљениl\·1 трошковима 

одржавања допунскоr испитног рочишта од стране подносиоца тих пријава, а пријаве 

потраживања поднете по истеку рока од 120 дана од дана објављивања Огласа у "Службеном 
гласнику РС" биће одбачене, као неблаговремене. 

Позивају се дужници стечајноr дужнака да испуне своје обавезе према стечајној маси 

стечајног дужника. 

Прво поверилачко рочиште и скупштина поверилаца се заказују за дан 11.12.20 15.годинс 
у 12,00 часова у згради Привредног суда у Зајечару, у судници бр. 4. 

Испитно рочиште се заказује за дан 16.03.20 lб.године у 12,00 часова, у згради 

Привредног суда у Зајечару, у судници бр.4. 
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Оглас о отвараљу стечајаје објављен на огласној табли Привредног суда у Зајечару, дана 
04.11.2015.године, nисарници суда за електронску таблу суда и исти ће бити објављен у 
"Службеном гласнику Републике Србије" и у дневном листу "Привредни преглед". 

Писани отправак Решеља доставити именованом стечајном уnравнику, стечајном 
дужнику и АПР-у. 

Налаже се стечајном управику да отвараље стечајноr поступка, на основу овог Решења, 
упише у Регистар nривредних субјеката. 

Образложење 

Код стечајноr дужника АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "РГП-ИНПОС" КЊАЖЕВАЦ, ул. 
Књаза Милоша бр. 70, МБ 07128886, ПИБ 100407705 усвојен је УППР, решењем овог суда 
Ст.23/20 12. године. 

У току спровођеља напред наведеног УППР-а, поверилац ОТР BANKA SRBIJA АД Нови 
Сад, Филијала НИш ПОЈЈ.Нела је nредлог за отвараље стечајног поступка над стечајним дужником 
наводећи да се исти не спроводи, да је ове чиљенице утврдило и независно стручно лице 

одређено истим Планом исте чињенице наr.ело и свом Извештај у од 30.06.20 15.rодине, да је 
непоштовањем усвојеног УППР-а дошло до значајног угрожавања интереса поверилаца, па 

сагласно чл.173.Закона о стечају предлаже да се над стечајним ду;жником. отвори стечајни 

постуnак. 

Суд је поводом наведеног предлога за отвараље стечајноr поступка над стечајним 

дужником одредио стручно лице., Милетић Ранка, стручњака економско-финансијске струке и 

судког вештака за исту област ради утврђиваља тачности чиљеница које, у конкретном случају, 
наводи предлаrач. 

Наведени судски вештакје у свом Налазу и мишљењу од 21.08.2015. године утврдио и у 
свом мишљењу навео да у периоду од почетка спровођеља УППР-а, од 05.03.2013. године па 
до 19.08.2015. године, када је обављено вештачење, дошло до битног одступаља од усвојеног 

Плана и то nочев од четвртог квартала 20 14. године од када је одступљено од nредвиђене 
динамике исплате nредвиђених рата и да се из тог разлога може говорити о битном уrрожавању 

интереса поверилаца у свим класама. 

Имајући у виду напред наведени Налаз и мишљеље судског вештака, суд је оценио да су 

се стекли услови за отварање стечајноr поступка над стечајним дужником из чл.173. ст. Ј. тач.2. -
стечајни дужник не поступа по усвојеном УППР-у чиме се битно уrрожава спровођеље УППР-а 
и ст.2. тач.З. истог члана - значајноr угрожавања интереса више класа поверилаца, из Закона о 

стечају, па је из свих наведених разлога одлучено као у ставу 1. и 2. изреке. 

На основу чињенице да је предлаrач nредујмио трошкове отварања стечајног nоступка, 
суд је оценио и да постоји интерес лредлагача да се над стечајним дужником отвори стечајни 

поступак из t<or разлога је одлучено као у ставу З. изреке. 
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Суд је одлуку у ставу 4. изреке, донео применом одредбе чл. 20. и чл. 22. Закона о 
стечају. 

Одлуку у ставу 5. до 11. изреке, судје донео применом одредбе чл.69. и чл. 70. ст. 1. тач. 
5. и чл. 111. Закона о стечају. 

~~?~ерила~Р.?..:_~~nр~_о извешт<iју о економско -финансиј~ком 
положщу стечаЈноr дужника као и ради сазивања седнице скупштине nоверилаца_ заказано Је за 

дан 11.12.2015.године, док је рочиште ЗаИСП~БаПотраЖИБаЊаОдређено за дан 
16.6320Тб:rодине, у смислу одредбе члана 36. и члана 72. Закона о стечају. 

ПРАВНА ПОУКА 
Против овог решења 

може се изјавити жалба 
року од 8 дана ПАС-у Београд 
а преко овог суда. 

Жалба не задржава извршење решења. 

ДОСТАВНА НАРЕДБА: 
- nредлагачу : 
- стечајном дужнику 
- стечајном управнику ' 
-Агенцији за nривредне реrистре Београд 
- НБС Одељење за nринудну наnлату Крагујевац 
- Службеном гласнику РС 
- Привредни nреглед 
- огласна табла суда 
-електронска огласна табла суда 


