
Република Србија в А.— јр“ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ "а.4 ГЛЕ
ул. Масарикова бр. 2 Ендр и:

—— дод,
1. Ст 165/2020
Дана: 09.07.2021. године
БЕОГРАД

ПРИВРЕДНИСУД У БЕОГРАДУ, стечајни судија др Марко Радовић, решавајући о
предлогу повериоца Никола Петровић из Београда, ул. Чакорска бр. 7, ЈМБГ:
1503974710302, чији је пуномоћник Игор Исаиловић, адвокат из Београда, за покретање
стечајног поступка према дужнику, Привредно друштво за издавање новина и магазина
„ТАВГОТО РКЕ585“ ДОО Београд (Савски венац), ул. Гаврила Принципабр. 9, МБ:
21000680, ПИБ: 108442860, чији је пуномоћник Стеван Дамњановић, адвокат из Београда,
донео је на рочишту ради утврђивања постојања стечајног разлога одржаном дана
09.07.2021. године, у присуству пуномоћника предлагача, противника предлагача (дужника)
и вештака, и јавно објавио следеће:

РЕШЕЊЕ
1. УСВАЈА СЕпредлог повериоца Николе Петровића из Београда, ул. Чакорска бр.7, па

се ОТВАРА стечајни поступак према стечајном дужнику, Привредно друштво за
издавање новина и магазина „ТАВГОТО РЕЕ55“ ДООБеоград (Савски венац),ул.
Гаврила Принципабр. 9, МБ: 21000680, ПИБ: 108442860, јер је утврђена испуњеност
стечајног разлога-трајнија неспособност плаћања у смислу чл. 11 ст. 2 тач.1 и ст. 3 тач.
1 Закона о стечају.

2. За стечајног управника именује се Љубиша Костић, ул. Милеве Марић Ајнштајн бр. 38,
лиценцирани стечајни управник.

3. Позивају се повериоци да пријаве своја обезбеђена и необезбеђена потраживања у року
од 120 дана од дана објављивања огласа о отварању стечајног поступка у „Службеном
гласнику РС“.

4. Позивају се дужници стечајног дужника да одмах испуне своје доспеле обавезе према
стечајном дужнику.

5. Заказује се рочиште за испитивање потраживања (испитно рочиште) за 19.11.2021.
године у 12,00 часова и одржаће се у Привредном суду у Београду, ул. Масариковабр.
2, судницабр. 104.

6. Заказује се прво поверилачко рочиште за 17.09.2021. године у 11,00 часова. Оно ће се
одржати у Привредном суду у Београду, ул. Масарикова бр. 2, судница бр. 104, и на
њему ће се расправљати о економско-финансијском положају стечајног дужника и
процени стечајног управника да ли постоји могућност реорганизације стечајног
дужника. За ово рочиште се сазива и седница скупштине поверилаца, на којој ће се
извршити избор председника скупштине поверилаца и чланова одбора поверилаца,
уколико се скупштина поверилаца не формирапре првог поверилачког рочишта.



7. Оглас о отварању стечајног поступка истиче се на огласну таблу суда и биће накнаднообјављен у „Службеном гласнику РС“ и у Једном високотиражном дневном листу који
се дистрибуира на целој територији РС.

8. Налаже се Агенцији за привредне регистре Београд, да изврши упис забележбе о
отварањустечајног поступка над стечајним дужником.

Образложење
Стечајни поступак према насловљеном стечајном дужнику је инициран подношењем

предлога предлагача од 30.10.2020. године, повериоца Николе Петровића из Београда. У
образложењу предлога предлагач је истакао да потражује од противника предлагача, као
дужника износ од 80.000,00 динара по правноснажној и извршној пресуди Вишег суда уБеограду ПЗ 177/2016 од 08.02.2018. године на име накнаде нематеријалне штете, са
затезном каматом и износ од 69.600,00 динара на име трошкова извршног поступка. С друге
стране, рачун дужника је непрестано блокиран почев од 13.04.2018. године до подношења
предлога. Због тога је, по наводима предлагача, наступила трајнија неспособност плаћања
дужника, као стечајни разлог. Отуда је предложио да се отвори стечајни поступак над
дужником,а за стечајног управника предложио Љубишу Костића из Београда, лиценцираног
стечајног управника.

Уз предлогје у прилог својих доказних навода доставио: пресуду Вишег суда у Београду[3 177/2016 од 08.02.2018. године са клаузулом правноснажности и извршности, потврдуНБСо броју дана блокаде.
Решењемод 02.11.2020. године, стечајни судија је наложио предлагачу да предујми износ

од 50.000,00 динара на име трошкова стечајног поступка.
Поступајући по налогу суда, поверилац је предујмио тражени износ трошкова и о томе

доставио доказ суду уз поднесак од 12.11.2020. године.
На рочишту заказаном ради утврђивања стечајног разлога од 05.03.2021. године,

предлагач је остао код предлога за отварање стечајног поступка.
Противник предлагача је превасходно поднео захтев за изузеће, који је решењем суда са

расправног записника од 05.03.2021. године одбачен. О разлозима одбачаја наведеног захтева
дати су разлози у образложењу датом на самом записнику.

Потом је предлагач оспоравао уредност предлога, тврдећи да је исти написан на
латиничном писму, што је, по његовим наводима, противуставно. На крају, спорио је
постојање стечајног разлога, тврдећи да су пресуде на које се предлагач позива извршене,
односно да је предлагач по тим пресудама наплатио своје потраживање.

На спорне околности извршеног плаћања предлагачу предложио је саслушање Слободана
Кесеровића, заступника дужника.

Суд је предлог за извођење доказа саслушањем Слободана Кесеровића одбио као
неопснован, јер се о чињеницама о извршеним плаћањима правног лица сазнање може стећи
искључиво на основу писаних доказа.

Поднеском од 29.04.20'21. године, предлгачач је доставио суду и друге доказе о
постојању потраживања према дужнику и то пресуду Вишег суда у Београду [3 324/14 од09.03.2017. године и пресуду Апелационог суда у Београду Гж3 274/17 од 13.12.2017. године,
пресуду Вишег суда у Београду П3 35/17 од 04.09.2020. године и пресуду Апелационог суда
у Београду Гжз3 13/21 од 03.03.2021. године.

На рочишту од 14.05.2021. године, суд је, ради утврђивања постојања потраживања
предлагача према дужнику, а самим тим и постојања стечајног разлога, одредио извођење
доказа вештачењем од стране вештака економско-финансијске струке.

Именовани вештак доставио је суду налаз и мишљење од 30.06.2021. године из којег
проистиче да предлагач има потраживање од противника предлагача по пресуди Вишег суда
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у Београду П3 323/14 од 09.03.2017. године и пресуди Апелационог суда у Београду Гж3а
274/17 од 13.12.2017. године у износу од 290.905,42 динара. Потом, по пресуди Вишегсуда у
Београду П3 177/2016 од 08.02.2018. године, у погледу које је отпочет поступак извршења
14.11.2018. године, ненаплаћено потраживање предлагача према противнику предлагача
износи 107.675,04 динара. По пресуди Апелационог суда Гж3 13/21 од 03.03.2021. године,
потраживање предлагача износи 53.715,79 динара. Следом наведеног, укупна ненаплаћена
потраживања предлагача на дан 29.06.2021. године према противнику предлагача износе
452.296,25 динара, без трошкова поступак и извршења. С друге стране, рачун противника
предлагача је у непрекидној блокади почев од 13.04.2018. године, а на дан 29.06.2021. године
висина блокаде износи 826.728,13 динара.

На налаз и мишљење вештака, противник предлагача је изнео примедбе у поднеску од
05.07.2021. године, указујући да при вештачењу није узето у обзир да је по пресуди Гж 13/21
предлагач повукао предлог за извршење у предмету ИИ 252/20, а да је у односу на пресуду
изјављена ревизија.

На рочишту од 09.07.2021. године, вештак је, изјашњавајући се на поднете примедбе,
истакао да потраживање наводи из примедбе не утичу на налаз. Сходно томе, примедбе
противника предлагача су неосноване.

За овим, предлагач је изјавио да предлаже отварање стечајног поступка, док је противник
предлагача остао при разлозима оспоравања предлога.

Следом наведеног, суд је, превасходно ценећи уредност предлога, услед тврдње
противника предлагача да је писан латиничним писмом, утврио да се према Закону о
службеној употреби језика и писма, обавеза састављања докумената на ћириличном писму,
односи искључиво на израду докумената до стране државних органа, односно јавних
установа, и то само у случају када се документи не односе на представнике националних
мањина. С друге стране, нити Уставом РС, нити Законом о службеној употреби језика и
писма, физичким лицима или привредним субјектима, није забрањено да у комуникацији са
државним органима, конкретно привредним судовима, користе латинично писмо. Напротив,
ограничавање тог права било би противно Уставу РС.

Одлучујући даље о оснбованости поднетог предлога за покретање стечајног поступка,
суд је спровео доказни поступак, вршењем увида у сву расположиву документацију, односно
списе и писане исправе, налаз и мишљењевештака, као и извода НБС о стању рачуна на дан
одржавања рочишта.

Оценом изведених доказаје утврђено следеће:
Предлог за покретање стечајног поступка поднет је од стране овлашћеног предлагача,

сагласно одредби чл.55 ст. 2 Закона о стечају, због трајније неспособности плаћања.
Из документације приложене уз наведени предлог, као и налаза и мишљења вештака

од 30.06.2021. године, утврђено је да предлагач има ненаплаћено потраживање од
противника предлагача (дужника) у износу од 826.728,13 динара по пресудама Вишег суда у
Београду ПЗ3 323/14 од 09.03.2017. године и пресуди Апелационог суда у Београду Гж3а
274/17 од 13.12.2017. године, Вишег суда у Београду ПЗ 177/2016 од 08.02.2018. године,
Апелационог суда Гж3 13/21 од 03.03.2021. године. Притом, примедбе на налаз вештака
изнете од стране противника предлагача суд је оценио неоснованим, из разлога што
повлачење предлога за извршење по пресуди не доводи до престанка потраживања. С друге
стране, ревизија по Закону о парничном поступку представља ванредним правни лек, који не
спречава повериоца да своје потраживање по правноснажној и извршној судској одлуци
наплати од дужника.

С друге стране, суд је утврдио и постојање постојање стечајног разлога – трајније
неспособности плаћања у смислу чл. 11 ст. 2 тач. 1 и ст. 3 тач. 1 Закона о стечају. Ово
нарочито из разлога што је, како то из регистра НБС-а (чији је приступ јавно доступан) и
налаза вештака произлази, рачун дужника у непрекидној блокади од 13.04.2018. године
године до дана одржавања рочишта о постојању стечајног разлога од 09.07.2021. године,
дакле дуже од 45 дана од дана доспелости обавеза према предлагачу.
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На основу напред наведеног, суд је нашао да је поднети предлог за покретање стечајног
поступка основан, и да је остварен наведени стечајни разлог из чл. 11 ст. 2 тач. 3 и ст. 3 тач. 1

Закона о стечају Закона о стечају, па је донео одлуку као у изреци под1, на основу чл.69 ст.1
ист. и чл.70 Законао стечају.

Одлуку у изреци под 2. суд је донео на основу чл.70 ст.1 тач.4 Закона о стечају, у вези са
чл.20 став 3 Закона о стечају. Ово из разлога што је одредбом чл. 20 став 3 Закона о стечају,
прописано да стечајни судија, приликом избора стечајног управника, разматра и предлог
повериоца за именовање, уколико је стечајни поступак покренут на предлог повериоца и
уколико садржи предлог за именовање стечајног управника. С тим у вези, како је предлог за
отварање стечајног поступка поднео поверилац а исти садржи предлог за именовање
стечајног управника Љубише Костића, при чему, с друге стране, не постоје правне ни
фактичке сметње за његово именовање, суд је одлучио да предложени стечајни управник
буде именован у предметном стечајном поступку.

Одлуке у изреци под 3. и 4., суд је донео на основу чл.70 ст.1 тач.5 и тач.6 Закона о
стечају. Одлуке у изреци под 5. и 6., суд је донео на основу чл.70 ст тач7 и тач.8, и
сходно чл.72 Закона о стечају, а све у вези са чл.36 и чл.114 истог Закона.
Одлуку у изреци под7., суд је донео на основу чл.71 ст.3 Закона о стечају.
Одлуку у изреци под 8., суд је донео на основу чл.70 ст.2 Закона о стечају.

СТЕЧАЈНИСУДИЈА9о
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења дозвољена је

" 96а Привредном
апелационом суду у Београду, у року од 8 дана од дана пријема (објаве) Решења а: преко овог
суда у довољном броју примерака. ~


