
Република Србија 

ПРИВРЕДНИ СУД У БЕО ГР АДУ 

Посл. бр. 8 Ст 85/2021 
06.07.2021. године 

Београд 

Масарикова бр. 2 

ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ, стечајни судија Жељко Муњиза, одлучујући о 

предлогу предлагача ПАЈЖ доо у ликвидацији Београд, ул. Милешевска бр. 4, матични 
број 20336978, ЛИБ 105191152, чији је пуномоћник Владан Сојиљковић, адвокат из 

Београда, ул. Македонска бр. 9, за покретање стечајног поступка над стечајним дужником 
ПАЈЖ доо у ликвидацији Београд, ул. Милешевска бр. 4, матични број 20336978, ПИБ 
105191152, на рочишту одржаном дана 06.07.2021. године, донео је следеће 

РЕШЕЊЕ 

1 УСВАЈА СЕ предлог предлагача за покретање стечајног поступка над стечајним 
дужником ПАЈЖ доо у ликвидацији Београд, ул. Милешевска бр. 4, матични број 

20336978, ЛИБ 105191152. 

11 ОТВАРА СЕ стечајни поступак над стечајним дужником ПАЈЖ доо у 

ликвидацији Београд, ул. Милешевска бр. 4, матични број 20336978, ПИБ 105191152. 

III УТВРЂУЈЕ СЕ постојање стечајног разлога претећа неспособност плаћања 

IV Именује се за стечајног управника Невенка Ћирић из Београда. 

V ПОЗИВАЈУ СЕ повериоци да у року од 60 дана од дана објављивања огласа о 
отварању поступка стечаја над стечајним дужником у "Службеном гласнику РС" пријаве 
Привредном суду у Београду своја обезбеђена и необезбеђена потраживања. 

VI ПОЗИВАЈУ СЕ дужници стечајног дужника да испуне своје обавезе према 
стечајној маси. 

VII О ДРЕЋ У ЈЕ СЕ прво поверилачко рочиште на коме ће се расправљати о 
извештају о економско-финансијском положају стечајног дужника за 12.08 .2021. године, у 
11 :ОО часова, које ће се одржати у Привредном суду у Београду, Масарикова бр. 2, у 
судници бр. 133, спрат I. 



VIII ОДРЕЂУЈЕ СЕ испитно рочиште које ће се одржати дана 28.10.2021. године у 
11 :ОО часова у Привредном суду у Београду, Масарикова бр. 2, у судници бр. 133, спрат 1. 

IX Оглас о отварању поступка стечаја над стечајним дужником објављен је на 
огласној табли суда дана 06.07.2021. године. 

Образложење 

Поднеском од 22.04.2021. године, пун. предлагача је поднео предлог за покретање 
стечајног поступка над дужником ПАЈЖ доо у ликвидацији Београд, ул. Милешевска бр. 4, 
матични број 20336978, ПИБ 105191152, из стечајних разлога презадуженост и трајнија 
неспособност плаћања. У образложењу предлогаје навео даје стечајни дужник у поступку 

ликвидације, чији је законски заступник - ликвидациони управник Горан Стојиљковић. 

Истакао је да стечајни дужник до дана подношења предлога има доспеле, а неизмирене 

обавезе у укупном износу од 702.009,72 динара, даје обуставио сва плаћања у трајању од 
30 дана и да не поседује имовину. Навео је да стечајни дужник од 2018. године не обавља 
делатност, те да нема прихода. Навео је да су повериоци стечајног дужника: Пореска 

управа, Беобелба доо и адв. Владан Стојиљковић. 

Предлагач је уз предлог поднео следеће писане доказе за постојање стечајног 

разлога: консолидовани упит стања пореског обвезника од 21.04.2021. године, рачун бр. 
24121 од 26.01.2021. године, рачун бр. 77-20/П-472 од 31.12.2020. године, изјаву о 

неактивности за 2018. годину, изјаву о неактивности за 2019. годину, биланс стања на дан 
31.12.2020. године и биланс успеха за период од О 1.01.2020. године до 31.12.2020. године. 

Закључком Привредног суда у Београду 8 Ст 85/2021 од 23.04.2021. године 

наложено је предлагачу да уреди предлог за покретање стечајног поступка тако што ће 

доставити почетни ликвидациони биланс или почетни ликвидациони извештај и одлуку 

скупштине друштва о подношењу предлога за покретање стечајног поступка. 

Поднеском од 27 .04.2021. године предлагач је поступио по налогу су да и доставио 
тражену документацију. 

Решењем Привредног су да у Београду 8 Ст 85/2021 од 11.05 .2021. године наложено 
је предлагачу да у року од 5 дана од пријема овог решења уплати на име предујма за 
покривање трошкова покретања поступка стечаја износ од 50.000,00 динара. 

Поднеском од 20.05.2021. године, предлагач је поступио по налогу суда и доставио 
доказ о плаћању предујма за покривање трошкова покретања поступка стечаја. 

На рочишту ради расправљања о постојању разлога за отварање стечајног поступка 

одржаном дана 06.07 .2021. године, предлагач је остао у свему код предлога за покретање 
стечајног поступка. Истакао је да стечајни дужник нема запослених радника, као и да не 

поседује било какву покретну и непокретну имовину, као и да не послује дужи временски 

период. 

Након што је утврдио наводе из приложених доказа и пошто је уплаћен предујам, 

суд је на рочишту утврдио да је предлог за покретање стечајног поступка над стечајним 

дужником уредан и основан. 

У конкретном случају, из приложеног биланса стања на дан 31.12.2020. године и 
биланса успеха за период од О 1.01.2020. до 31.12.2020. године произлази да дужник у 
наведеном периоду није остварио пословне приходе, као и да је на губитку изнад висине 
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капитала. Имајући у виду наведено, суд је утврдио да на страни стечајног дужника постоји 

стечајни разлог презадуженост из одредбе члана 11. став 2. тачка 3. Закона о стечају у вези 
са одредбом члана 539. Закона о привредним друштвима. 

Из наведених разлога, суд је усвојио предлог предлагача за отварање стечајног 

поступка и отворио стечајни поступак над стечајним дужником, као у ставу 1, 11 и III 
изреке решења, применом одредби чланова 11. став 2. тачка 2. и става 4, члана 55. став 4. 
Закона о стечају, а у складу са одредбом члана 539. Закона о привредним друштвима. 

Избор стечајног управника суд је извршио на основу одредбе члана 20. став 1. и 
став 2. Закона о стечају, а у вези са чланом 70. став 1. тачка 4. Закона о стечају, те одлучио 
као у ставу IV изреке решења. 

Одлука у ставовима V, VI, VII и VIII изреке решења донета је сагласно члану 70. и 
члану 71, а у вези са чланом 36. став 1. и чланом 72. Закона о стечају. 

Одлука у ставу IX изреке решења, донета је у складу са чланом 70. став. 1. тачка 9. 
Закона о стечају. 

Поука о правном леку: 

Против овог решења може се 

изјавити жалба Привредном 

апелационом суду у Београду у року 

од 8 дана од дана објављивања решења 
на огласној табли суда, односно од дана 

достављања решења. 
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