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Република Србија 
ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ 

Светосавска 7а 

Посл. Бр. 4. Ст.48/20}.5 
Дана, 31.03.2016. 

ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ, сrечајни судија Бранислава Панић, у постуnку одлучивања 
по предлогу nредлагача Агенција за nриватизацију РС Београд, Теразије 23, за nокретање 
стечајног постуnка над дужником ЕИ ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА НИШ ДОО ЗА ОБАВЉАЊЕ 
КОМЕРЦИЈАЛНЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ДЕЛАТНОСТИ ЕИ КОМЕРЦ НИШ, ул. Булевар Цара 
Константина 80-86, поднетог дана 05.06.2015. године, донео је, дана 31.03.2016. године, 
следеће 

РЕШЕЊЕ 

1. ОТВАРА СЕ стечајни постуnак над сrечајним дужником ЕИ ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА 
НИШ ДОО ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ДЕЛАТНОСТИ ЕИ КОМЕРЦ НИШ, 
ул. Булевар Цара Константина 80-86, матични брс>ј: 07211295, ПИБ: 100335594. 

2. СТЕЧАЈНИ РАЗЛОЗИ СУ необављање регистроване делатности у периоду дужем од 
шест месеци, непостојање интереса за приватизацију и недоношење одлуке о моделу и методу 
приватизације по истеку рока из чл. 21 Закона о приватизације, а у складу са чл. 80 Закона о 
приватизацији. 

3. ИМЕНУЗЕ СЕ за стечајног управника Агенција за nриватизацију РС-Центар за стечај 
Београд, Теразије 23. 

4. ПОЗИВАЈУ СЕ ПОВЕРИОЦИ да у року од 90 дана, од дана објављивања огласа о 
отварању сrечајног поступка над стечајним дужником у "Службеном гласнику РС', а најкасније у 
року од 120 дана1 под претњом nреклузије, пријаве овом суду своја обезбеђена и необезбеђена 
потраживања према стечајном дужнику писменом пријавом поднетом у два примерка са 
приложеним доказима о основаности потраживања. Све nријаве поднете по истеку рока од 120 
дана биће одбачене као неблаговремене. 

5. ПОЗИВАЈУ СЕ ДУЖНИЦИ стечајног дужника да одмах исnуне своје обавезе nрема 
стечајном дужнику. 

б. ПРВО ПОВЕРИЛАЧКО РОЧИШТЕ заказује се за 5.05.2016. године, у 11,00 
часова1 на које се сазива и СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ПОВЕРИЛАЦА и позивају се сви 
nовериоци да истом nрисуствују у судници бр. 13 Привредног суда у Нишу, Светосавска 7а. 

7. РОЧИШТЕ 3А ИСПИТИВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА заказује се за 06.09.2016. године 
у 11,00 часова, судница бр.l З Привредног суда у Нишу, Светосавске 7а. 

8. Стечајни nостуnак је отворен дана 31.03.2016. године и решење је ИСТАКНУТО НА 
ОГЛАСНОЗ И ЕЛЕКТРОНСКОЗ ТАБЛИ СУДА. 

Образ.nожење 

Предлагач - Агенција за nриватизацију РС, поднео је nредлог за nокретање стечајног 

nостуnка над дужником ЕИ ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА НИШ ДОО ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ 
И ИНЖЕЊЕРИНГ ДЕЛАТНОСТИ ЕИ КОМЕРЦ НИШ, дана 05.06.2015. године, на основу чл. б ст. 5 
закона о Агенцији за nриватизацију и чл. 80 ст. 1 алинеја 4 закона о nриватизацији. У nредлогу 



је наведено да је иницијативом надлежног министарства од 25.11.2005. године за nокретање 
посг{nка nриват~.зације С'lбјекта nриватизације ЕИ ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА НИШ дао ЗА 
ОБАВЉАЊЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ДЕЛАТНОСТИ ЕИ КОМЕРЦ НИШ и nрипремом 
проспекта, nокренут nоступак nриватизације у складу са одредбама ·члана 16 Закона о 
приватизацији (11Службени гласник РС', бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 - др. закон, 
30/10 - др. закон, 93/12, 119/12, 51/14 и 52/14 - УС), а дана 13.08.2014. године стуnио је на 
снагу Закон о приватизацији ("Службени гласник РС', бр. 83/14), којим је у чл. 88 ст. 1 
nрописана да ће се nоступци nриватизације покренути по Закону о приватизацији (11Службени 
гласник РС'1 бр. 38/011 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 - др. закон, 30/10 - др. закон, 93/12, 
119/12, 51/14 и 52/14- УС), а дана 13.08.2014. године ступио је на снагу Закон о nриватизацији 
("Службени гласник РС', бр. 83/14) наставити по одредбама тог закона. Предлагач је навео да 
је одредбом чл. б ст. 5 Закона о Агенцији за приватизацију проnисане да Агенција за 
приватизацију подноси предлог за покретање стечајног nоступка субјекта приватизације ради 
окончања приватизације у складу са законом којиt~~ се уређује nриватизација и законом којим се 
уређује стечај, а чл. 80 ст. 1 Закона о nриватизацији да Агенција може поднети nредлог за 
покретање стечаја субјекта приватизације уколико је испуњен неки од стечајних разлога 
nредвИђених алинејама 1-6 истог става. Чланом 21 став 4 Закона о приватизацији прописана је 
да за субјекте nриватизације, за које није исказано прихватљиво интересовање инвеститора 
или није nристигло ниједно nисмо заинтересованости у року од 45 дана од дана истека рока за 
доставу писама заинтересованости, Агенција ће у року од 30 дана од истека овог рока, о томе 
обавестити министарство надлежно за nослове nривреде. Дана 30.10.2014. године Агенција је 
обавестила Министарство nривреде о субјектима приватизације из чл. 21 ст. 4 Закона, међу 
којима је и стечајни дужник, те предложила да се постуnак nриватизације ових друштава 
оконча покретањем nостуnка стечаја. Министарство привреде је доставила Агенцији, дана 
02.02.2015. године, Закључак владе 05 број: 023-772/2015-1 од 31.01.2015. године, којим се 
nрихвата Акциони план за окончање nриватизације 188 субјеката кроз покретање стечаја, 
nредложен од стране Министарства nривреде, у којем је nод редним бројем 121 наведен и 
стечајни дужник. За стечајног дужника није донета одлука о моделу и методу nриватизације, 
већ је стечајни дужник обухваћен Акционим планом за окончање постуnка приватизације кроз 
nокретање стечаја. Како је чл. 80 ст. 1 чл. 4 Закона о приватизацији nредвиђено да Агенција за 
приватизацију може поднети nредлог за покретање постуnка стечаја уколико за субјект 
приватизације није донета одлука о моделу и методу приватизације по истеку рока из чл. 21 
овог закона, то је Агенција поднела предлог и предло>t<ила отварање стечајног nостуnка. 

На основу увида у nредлог и nриложену документацију, суд је утврдио да је nредлагач 
овлашћен за nодношење nредлога, као и да су у конкретном случају испуњени услови за 
одређивање рочишта ради расnрављања о nост{)јању разлога за отварање стечајног поступка. 
У складу са чл. 60, чл. 68 ст. 1 и чл. 59 ст. 2 и 3:Закона о стечају, суд је решењем 1. Ст. 48/2015 
од 24.06.2015. године nокренуо претходни стечајни nостуnак, заказао рочиште ради 
расnрављања о nостојању разлога за отварање стечајног nоступка над дужником, одредио 
предујам стечајног nоступка и наложио предлаrачу да уnлати предујам за вођење стечајноr 
nостуnка. Истим решењем, суд је у складу са чл. 62 Закона о стечају, одредио мере обезбеђења. 

Предујам трошкова за вођење стечајног постуnка уплаћен је у законом одређеном року. 

Привремени стечајног уnравника је преко nовереника, дана 13.07.2015. године, поднео 
Извештај о свом раду са подацима о економско - финансијском стању стечајноr дужника и 
резултатима рада у nретходном стечајном nостуnку. У Извештају је дао кратак историјат 
друштва, стање имовине и обавеза стечајног дужника, nодатке о потраживањима, као и остале 
nодатке о стечајном дужнику. У эакључку свог Извештаја nривремени стечајни управник је 

навео: да Привредно друштво "ЕИ ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА ЕИ - КОМЕРЦ" ДОО НИШ, дужи 
временски период не обавља реrистровану делатност - трговина на велико електричним 
аn<!ратима за домаћинство, а nословне приходе nривредно друштво остварује по основу 
издавања неnокретне имовине у закуп. На дан покретања претходног стечајноr поступка 
24.06.2015. године, привредно друштво има само једног заnосленог радника у радном односу и 
то законског заступника. До 30.06.2015. године, стечајни дужник имао је 4 радника у радном 
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односу, којим је престао радни однос и l<оји ~~9СТварили право ~1а социјални nрограм. Од 
01.07.2014. године, па до дана покретања пре .. , ог стечајног поступка, у радном односу је 
само законски заступник. Текући рачуни сте дужника на дан покретања претходног 
стечајног ПОСТ'/Пi<а нису били у б,'lокади. Над .м:. ,t.1M друштвоr-1, .тј. оснивачеt·1, "Е~1· ХОЈ1Д~1НГ 
КОРПОРАЦИЈА" Ниш, покренут је претходни c're _,, . и поступак, а и код 100% зависног друштва 
ДОО "ЕИ БЕОКОМ" Београд nостоји трајниј~i~IЈеспособност плаћања. На основу напред 
наведеног, привремени стечајни управник ._, атује да код дужника "ЕИ ХОЛДИНГ 
КОРПОРАЦИЈА ЕИ - КОМЕРЦ" доо НИШ, у скла .. .. одредбама чл. 80 закона о приватизацији, 
постоје стечајни разлози за покретање стечајноtйf:iоступка ра.џи окончања приватизације, и то: 
необављање регистроване делатности у период~;#Ужем од шест месеци; непостојање интереса 
за приватизацију и недоношење одлуке о моде.nу?;И методу приватизације по истеку рока из чл. 
21 Закона о приватизацији. Стога, привремени сr~ајни управник предлаже стечајном судији да 
донесе решење о отварању стечајног nоступка, а Имајући у виду постојање стечајних разлога из 
чл. 89 Закона о приватизацији. 

Пуномоћник стечајног дужника је, поднеск9м од 14.07.2015. године, навео да се противи 
предлогу привременог стечајног управника за .отварање стечајног поступка, будући да није 
испуњен ниједан стечајни разлог предвиђен Эа~()ном о стечају. Наиме, чл. 80 ст. 1 закона о 
приватизацији прописана је да Агенција за прива[изацију може поднети предлог за покретање 
стечајног поступка субјекта приватиз·ације уколикр је испуњен један од таксативно побројаних 
стечајних разлога. Наведени чл. 80 ст. 1 ЗакQна о приватизацији овлашћује Агенцију за 
приватизацију само да поднесе предлог за покретање стечаја, а суд у поступку оцењује 
испуњеност услова за покретање стечаја. Томе у прилог говори и чл. 2 ст. 1 тач. 32 закона о 
приватизацији, према коме је стечај ради оtkрнчања приватизације, стечај који покреће 
Агенција за приватизацију у односу на субје~. nриватиз~щије када се стекну разлози за 
nокретање стечаја у складу са одредбама овог Ц~кона и Закона о стечају, а у циљу окончања 
приватизације. Чл. 11 закона о стечају прописа~р је да се стечајни поступак отвара када се 
утврди постојање најмање једног стечајног разЛ~га, који су побројани ст. 2 истог члана. Из 
приложених доказа (и. по потреби додатних докёlза) јасно следи да нису испуњени стечајни 
разлози из чл. 11 ст; ?. та~. 1 и 2 'Закона. о ст~чају. Дужник, такође, истиче да не постоји ни 
презадуженост будући да је имо:вина сrеЧајног Дужника вишеструко већа од његових обавеза. 
Наимеf' према попису и процени фер тржишне вредности целокупне имовине, обавеза и 
капитала стечајног дужника, са стањем на дан 31·.12.2013. године, који је припремљен августа 
2014. године, у складу са одредбама важећег Закона о приватизацији и Уредби о методологији 
за процену вредности капитала и имовине и на основу Упутства о начину примене метода за 
процене вредности капитала и имовине и начину исказивања процењене вредности, од стране 

вештака Гордане Ристић - судског вештака економско-финансијске струке, укупна. вредност 
пословне имовине износила је 115.972.000,00 динара, а износ укупних обавеза дужника 
24.715.508,86 динара. Како дужник није припремао план реорганизације, то значи да не постоји 
ни последњи стечајни разлог из чл. 11 ст. 2 тач. 4 Закона о стечају. Имајући у виду напред 
наведено, следи да у конкретном случају нису исnуњени законски разлози за отварање стечаја, 

те стечајни дужник предлаже да суд, применом чл. 69 ст. 2 Закона о стечају, донесе решење 
којим ће одбити предлог за покретање стечајног nостуnка. 

На рочишту ради утврђивања постојања разлога за отварање стечајног поступка, 
одржаном дана 24.07.2015. године, стечајни судија је донела одлуку да се рочиште настави 
дана 29.07.2015 године са почетком у 11,00 часова, што је присутнима саопштено, а имајући у 
виду да је уручење поднеска стечајног дужника од 14.07.2015 године предлагачу и поверенику 
привременог стечајног управника извршено на самом рочишту, па о истом нису могли да се 

изјасне. 

Изјашњавајући се на поднесак стечајног дужни ка, предлагач - Агенција за приватизацију 
је поднеском од 23.07.2015. године (односно 24.07.2015. године), појаснио да су одредбама чл. 
80 Закона о приватизацији предвиђени стечајни разлози, nоред оних наведених у чл. 11 Закона 
о стечају, с једином разликом да се ови стечајни разлози односе једино на субјекте 

приватизације, што је овде случај. Такође, сваки од стечајних разлога који су прописани чл. 80 
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Закона о nриватизацији, nредста~UЬају разл~. 3<1 оокретање сrечајног nоступка, тако да 
исnуњење бар једног од овИХ разпо!() npeдcraвJi,a.O<;gos за nокретање стечајног поступка. Исти 
закона не проnисује кумулативно исnуњење виЩе. стечајних разлога из чл. 80 Закона о 
приватизацији или обавезно ислуњење неког :сщ сrечајних разлога из чл. 11 ст. 2 Закона о 
сrечају, због чега није исправан став nуномоћн~ка стечајноr дужника да су сrечајни разлози из 
чл. 11 ст. 2 Закона о сrечају ,.лимитативни". У nрилог наведеном, говори и решење Привредног 
апелационог суда у Београду, 7 Пвж З19/15 од 17.06.20.1~. rодине1 којим је суд о наведеном 
правном питању већ одлучио/ образлажући да: ".Агенција за nриватизацију може поднети 
nредлог за покретање постуnка сrечаја како из разлога који су nрописани одредбом чл. 11 
Закона о сrечају, тако и из разлога који су пропж:ани одредбом чл. 80 cr. 1 Закона о 
nриватизацији, па следи да нису основани жалб~Ни наводи сrечајног дужника, којима указује да 
не постоји могућност да се на основу неког дРугог закона, а не Закона о стечају1 отвара и 
сnроводи поступак сrечаја. Непостојање стечајн~ разлоrа nредвиђених чл. 11 Закона о стечају, 
као што је пуномоћник сrечајноr дужника у с~()М nоднеску навео, не nредставља потребан и 
довољан услов да би суд одбио предлог за nок~ње qечајног nоступка, јер су за сrечајноr 
дужника испуњени стечајни разлози предвиђенИ.одредбёiма чл. 80 закона о приватизацији које 
у свом поднеску пуномоћник стечајног дужника ·нИје ни осnоравао. С обзиром да су испуњени 
законски услови1 nривремени стечајни управни!( остаје у свему при nоднетом nредлогу за 
nокретање стечајног nостуnка и Извештају nр1;1,~ременог . сrечајноr управника о економско -
финансијском стању сrечајног дужника и резулr~ма раДа у nретходном стечајном nоступку и 
nредлаже да суд донесе решење о отварању стечёtјноr .nостуnка над сrечајним дужником. 

Стечајни дужник је поднеском од 28.07.2015. године" обавестио суд да је највиши 
nредставнички орган дужника, скуnштина дужliИка, на седници одржаној дана 22.07.2015. 
године, донела одлуку о покретању nостуnка статусне· промене nриnајања између дужника, као 

друштва које престаје nриnајањем, и његовоr матичног друштва, као друштва стицаоца, дел. 
Бр. 94/2015. Наведена статусна nромена предв.ti!ђена је као мера реорганизације у оквиру nлана 
реорганизације, који ће у наредних неколико дана бити достављен суду. Будући да су наведени 
субјекти nриnајања привредна друштва која~ nослују са друштвеним каnиталом - субјекти 
nриватизације/ напред наведена одлука се тренутно налази у nроцедури добијања сагласности 
од стране Агенције за nриватизацију. Предложио да суд, nрименом чл. 223 тач. 1, 225 ст. 2 зпn
а, на основу и у вези са одредбом чл. 7 ст. 1 Закона о стечају, чл. 45 Закона о сrечају1 својом 
одлуком одреди прекид овог nоступка1 до правноснажноr окончања поступка. nред Агенцијом за 
nриватизацију/ односно да nрименом чл. 69 cr. ·2 Закона. о сrечају, донесе решење којим ће 
одбити предлог за покретање стечајног nостуnка. 

Решењем З.Ст.48/2015 од 29.07.2015.године, суд је отворио стечајни nостуnак над 
стечајним дужником ЕИ ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИ)А НИШ ДОО ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ И 
ИНЖЕЊЕРИНГ ДЕЛАТНОСТИ ЕИ КОМЕРЦ НИШ, ул. Булевар Цара Константина 80-86, матични 
број: 07211295, ПИБ: 100ЗЗ5594. 

Решење Привредног суда у Нишу З Ст,бр. 48/2015 од 29.07.2015 године, укинуто је 
решењем Привредног апелационог суда 7 Пвж 447/2015 од 23.09.2015 године, и предмет 
враћен nрвостеnеном суду на nоновни nостуnак. 

У току поновног nостуnка исnитивања nостојања сrечајног разлога за отварање 
стечајног постуnка заказана су рочишта за : 
дан 21.10.2015.године,О4.11~2015.године1 17 .11.2015.године,24.12.2015.године ,која су сва 
одложена,и на дан 25.02.201б.rодине које није одржано због одсуства предлагача и дојаве 
nретње nостављањем бомбе у суд. 

На рочишту за исnитивање nостојања стечајног разлога за отварање стечајноr 
постуnка,које је одржано дана З1.0З.2016.године1 законски заступник противила се одлаrању 
рочишта по предлогу Холдинг корпорације ЕИ АД Ниш наводећи да је било одлагања рочишта 
неколико пута, и да мере nриnреме Унапред nриnремљеног плана реорганизације нису дале 
резултат, обзиром да nлан није донет1иако су достављени сви подаци на дан 
31.10.2015.rодине.Навела је да постоји сrечајни разлог из члана 80.Закона о 
nриватизацији.Стечајни дужник већ З године не обавља делатност, нема ни једног запосленог 
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радника,nриходи се осrварују једино од убирања~куnнине. 
На~едене чињенице nотврдио је и зако~ заступник Холдинг корпорације ЕИ АД 

Ниш(члан ЕИ Комерц са 69,72% удела),који је'.Qавео да нису исnуњени законски услови за 
отварање nоступка сrечаја,обзиром да nредузе~.има 9 милиона динара на текућем рачуну,а 
потврдио је наводе да нема обављања делатt1~,нема запослених радника, јер су бивши 
запослени примили социјални nрограм, nриватиЭрони партнер није nронађен. 

Оценом навода из предлога за nокретање i"ечајног поступка, речи учесника на рочишту 
ради расправљања о постојању стечајног разлога,. као и свих nриложених доказа, суд је донео 
одлуку као у изреци решења, а из следећих paзriora: 

Одредбом чл. б ст. 5 Закона о nриватизац~ nрописана је да Агенција за nриватизацију 
подноси предлог за покретање стечајног по~ка субјекта nриватизације ради окончања 
приватизације у складу са законом којим се ypefj}tje приватизација и законом којим се уређује 
стечај. , 

Одредбом чл. 80 ст. 1 Закона о nриватизаЦйји nрописана је да Агенција за nриватизацију 
чл. 80 ст. 1 Закона о приватизацији да Агенција; може nоднети предлог за nокретање стечаја 
субјекта приватизације уколико је испуњен једа}.f од следећих стечајних разлога: необављање 
регистроване делатности у nериоду дужем од шест месеци; непостојање интереса за 
приватизацију, ако у периоду дужем од б месе~~~~ нема запослених, ако није донета одлука о 
моделу и методу приватизације по- истеку рока .из чл. 21 Закона о приватизацији, ако није 
усвојен Програм због непостојања сагласности Г\рвериоца у складу са чл. 50 тог закона и у 
другим случајевима nредвиђеним законом о стечају. Сrавом 2 истог члана прописана је да ће 
Агенција поднети предлог за покретање поступка стечаја субјекта nриватизације у случају да 
није спроведена приватизација субјекта nриватизације са већинским друштвеним капиталом у 
року из чл. б ст. 2 тог закона • 

. На основу цитираних законских одредби може се закључити да је Агенција за 
приватИзацију, поред стечајног дужника, поверИОца и ликвидационоr управника, у смислу чл. 
55 Закона о стечају, овлашћени nредлаrач и д~ иста може nоднети предлог за nокретање 
nостуnка стечаја, како из разлога проnисаних с;щредбом чл. 11 Закона о стечају, тако и из 
разлога nроnисаних чл. 80 ст. 1 закона о приватизацији. Чланом 80. ст. 1 Закона о 
nриватизацији nредвиђени су сtечајни разлози, ngpeд оних наведених у чл. 11, и исте се односе 
на субјекте приватизације. Сваки од наведених стечајних разлога из цитираног члана, 
nредставља разлог за покретање стечајног nоступка и, по оцени суда, није обавезно испуњење 
неког од стечајних разлога из чл. 11 ст. 2 закона о стечају, нити кумулативно исnуњење више 
стечајних разлога из чл. 80 ст. 1 Закона о nриватизацији, за доношење одлуке о отварању 
стечајног nоступка. Имајући у виду напред наведено1 као и чињеницу да су се према Иэвештају 
привременог стечајног уnравника о економско-финансијском nоложају стечајноr дужника код 
стечајноr дужника стекла три стечајна разлога из чл. 80. ст. 1 Закона о приватизацији, и то: 
необављање регистроване делатности у периоду дужем од шест месеци; непостојање интереса 
за приватизацију и недоношење одлуке о моделу и методу приватизације по истеку рока из чл. 
21 Закона о приватизацији,као и да у nериоду дужем од шест месеци нема запослених ,што је 
четврти разлог из члана 80.став 1 Закона о приватизацији, ·суд је утврдио nостојање законских 
услова за отварање стечајног nоступка над стечајним дужником, који су прописани овим 

чланом. 

Код овако утврђених чињеница, суд налази да је nредлог за покретање стечајног 

поступка основан, да је утврђено постојање стечајног разлога, јер стечајни дужник није 
обављао регистроване делатности у периоду дужем од шест месеци, нема запослене раднике,не 

постоји интерес за његову приватизацију и није донета одлука о моделу и методу приватизације 
по истеку рока из чл. 21 Закона о nриватизацији, те эакључује да постоје стечајни разлози из 
чл. 80 cr. 1 тач 1, 2 и 4 Закона о nриватизацију, како је констатовао ставом 2. изреке и одлучио 
као у ставу 1. изреке, у складу са овлашћењима из члана б9 Закона о стечају. 

· Ставом З. изреке решења, а сходно члану 22 Закона о стечају, за стечајноr управника 
именована је Агенцију за приватизацију РС- Центар за стечај, с обзиром да се ради о правном 
лицу које је у већинској друштвеној својини. Именовани стечајни управник дужан је да своје 
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послове обавља са Па)I(ЊОМ доброr qручњака, у ~ са законом, националним стандардима 
за управљање сrечајном МiЏ!М ~ ~ом етике.~ , , .· ··· ... ·•· 

Даном отварања стечајщ* fК)C1)'rn<a по't'f$к~~ ~рил:аца nрема стечајном дужнику 
која нису доспела сматрају се .. досрелим, те су rt(Џ,sa1'Щ ~ци стечајног дужника да своја 
потраживања пријаве поднощењен nисмених nрИјс:\ва.са ,А<Жазима о основаности nотраживања, 
а дужници стечајног дужника. м одмах исnуне qв()је оба~ nрема стечајној маси, па је суд на 
основу члана 81 Закона о стечају оДЛучио као у с;гаву 4. и 5. изреке решења. 

Ради формирања скуnштине nоверилаца1. Ј(ао и расnрављања о Извештају а економско
финансијском положају стечајноr дужника и утврђивања потраживања, суд је одредио nрва 
поверилачко рочиште и рочиште ради испитив<~ња nријава nотраживања сходно роковима из 
чл. 36 и 72 Закона о стечају и одлучио као у ставу б. и 7. изреке решења. 

Имајући у виду напред наведено, суд је, nрименом 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. 

Д·на: 
- предлагачу 
-дужнику 

- стечајном управнику 

- Агенцији за привредне регистре Београд 
- НБС - Одељењу nринудне наплате Крагујевац 
- Републичком Заводу за статистику Ниш 
- Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности 
- "Службеном гласнику РС' Београд 
- у једном викосотиражном дневном листу који ~е дистрибуира на целој територији РС 
- на електронску таблу суда (датум скидања ОS.О5.2016.године) 
- на оrласну таблу ·суда 
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