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Привредни суд у Зрењанину, по судији Стоиљковски Александру, као судији појединцу 

у поступку стечаја над стечајним дужником „ECO FEED“ доо из Сечња, мат.бр.20204028, 

пиб 104659485, одлучујући о предлогу за покретање поступка стечаја по предлогу стечајног 

стечајног дужника, а кога заступа Миодраг Војновић адв из НОвог Сада,  дана 11.јуна 

2021.године, донео је следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 УСВАЈА СЕ  предлог стечајног дужника. 

 

 ОТВАРА СЕ поступак стечаја над „ECO FEED“ доо из Сечња, мат.бр.20204028, пиб 

104659485. 

Поступак стечаја се отвара из разлога прописаним одредбом члана 11 став 2 тачка 1    

Закона о стечају. 

ИМЕНУЈЕ СЕ за стечајног управника ГАЛИЋ ДРАГАНА из Кикинде. 

ПОЗИВАЈУ СЕ повериоци стечајног дужника да у року од 90 дана од дана 

објављивања огласа о отварању стечајног поступка у „Службеном гласнику РС“ пријаве своја 

обезбеђена и необезбеђена потраживања. 

Пријаве поднете суду након законом прописаног рока одбациће се као неблаговремене. 

ПОЗИВАЈУ СЕ дужници стечајног дужника да испуне своје обавезе према стечајној 

маси. 

ЗАКАЗУЈЕ СЕ рочиште ради испитивања потраживања за дан 15.октобар 

2021.године са почетком у 10,00 часова и испитно рочиште ће се одржати у Привредном суду 

у Зрењанину судница број 69. 

ЗАКАЗУЈЕ СЕ прво поверилачко рочиште за дан 16.јули 2021.године са почетком у 

10,00 часова и рочиште ће се одржати у Привредном суду у Зрењанину судница број 69. 

КОНСТАТУЈЕ СЕ да је оглас о отварању поступка стечаја истакнут на огласној табли 

суда дана 11.јула 2021.године. 



 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

 

Стечајни дужник је дана 27.05.2021.године суду поднео предлог за покретање поступка 

стечаја у коме наводи да услед промена услова пословања је дошло до смањења обима рада и 

да из тог разлога у дужем периоду не може да испуњава своје доспеле финансијске обавезе, 

наовди да је рачун у непрекидној блокади 1807 дана, да је скупштина друштва дана 

21.05.2021.године донело одлуку о покретању поступка стечаја, достављају се остали подаци и 

докази и предлаже отварање поступка стечаја. 

Стечајни дужник је по позиву суду предујми трошкове поступка.  

Суд је ради одлучивања о предлогу, извршио доказивање читањем пословне 

документације уз предлог и утврдио следеће: 

Стечајни дужник према извештају НБС на дан отварања поступка стечаја има 

неизмирених обавеза у укупном износу од 114.897.367,80  дианра, да је тачун стечајног 

дужника непрекидно у блокади 1827 дана. Да је стечајни дужник трајно неспособан за 

плаћање..  

Из ових разлога суд је нашао да је у целости испуњен разлог прописан одредбом члана 

11 став 2 тачка  1   Закона о стечају, те сходно одредби члана 60 став 2 тачка 2  Закона о стечају 

отворио поступак стечаја над стечајним дужником, обзиром да је стечајни дужник  трајно 

неспособан за плаћање.  

Испитно и прво поверилачко рочиште одређено је сагласно одредби члана 72 и 36 

Закона о стечају, док је стечајни управник именован у смислу одредбе члана 20 став 1 и 2  

Закона о стечају, методом случајног одабира. 

У погледу приложене документације није нашао сумње у веродосотојност. 

 

У Зрењанину дана 11.јуна 2021.године. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ!     Стечајни судија, 

 

Против овог решења може се у року од    Стоиљковски Александар, с.р. 

8 дана изјавити жалба Привредно апелационом     ЗТО: 

суду путем овог суда у 3 (три) примерка. 

 


