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ПРИВРЕДНИ суд у Суботици по судији Зинаић Илији, као стечајни
судија у поступку стечаја над „Томи“ д.о.о. из Чантавира,М. Тита бр. 52., матични број
08468478, одлучујући о испуњености услова за отварање поступка стечаја, дана
28.07.2022. године донео је следеће

РЕШЕЊЕ

ПРИВРЕДНИ СУД у СУБОТИЦИ ОДРЕБУЈЕ отварање стечајног
поступка над „Томи“ д.о.о. из Чантавира,М. Тита бр. 52., матични број 08468478.

Стечајни поступак покреће се због трајније неспособности за плаћање.
За стечајног управника именује се Остојић Слободан, дипл. оецц. из

Суботице.
Позивају се повериоци да у року од 120 дана од дана објаве огласа о

покретању стечајног поступка над „Томи“ д.о.о. из Чантавира, М. Тита бр. 52.,
матични број 08468478 у "Сл. гласнику РС" Београд пријаве своја обезбеђена и
необезбеђена потраживања Привредном суду у Суботици – у два примерка са доказима.

Ако се пријављују потраживања о којима се води парница – у пријави
навести суд пред којим тече поступак са ознаком списа.

Позивају се заложни повериоци да у року од 120 дана доставе
обавештење о постојању заложног права на имовини стечајног дужника са доказима.

Позивају се дужници стечајног дужника да испуне своје обавезе према
стечајној маси без одлагања.

Испитно рочиште се заказује за 17.11.2022. године са почетком у 9,40
часова, а прво поверилачке рочиште заказује се за 01.09.2022. године са почетком у
10,40 часова, на ком рочишту ће се одржати и прва седница Скупштине поверилаца –
све у просторијама Привредног суда у Суботици – соба 168/П.

Правне последице покретања стечајног поступка настају даном
објављивања огласа о отварању поступка стечаја на огласној табли Привредног суда у
Суботици, а то је 28.07.2022. године.

Налаже се Агенцији за привредне регистре да у свом регистру упише
промену отварања поступка стечаја над дужником „Томи“ д.о.о. из Чантавира, М. Тита
бр. 52., матични број 08468478.

Образложење



Предлагач – стечајни дужник „Томи“ д.о.о. из Чантавира, М. Тита бр. 52.,
матични број 08468478 је дана 24.06.2022. године путем пуномоћника – адвоката
Иване Миловић из Суботице поднео суду предлог за покретање стечајног поступка
због испуњености услова из члана 11. Закона о стечају.

Поступајући по предлогу за покретање стечајног поступка дана
27.06.2022. године суд је решењем покренуо претходни стечајни поступак над „Томи“
д.о.о. из Чантавира, М. Тита бр. 52., матични број 08468478 и заказао је рочиште ради
испитивања испуњености услова за отварање поступка стечаја за 28.07.2022. године.

На рочишту од 28.07.2022. године пуномоћник предлагача–стечајног
дужника је изјавио да остаје код предлога за отварање поступка стечаја.

Стечајни судија је на основу прикључене документације утврдио да су
испуњени услови за покретање стечајног поступка у смислу члана 11. Закона о стечају.
Стечајни дужник је достављеном документацијом учинио основаним трајнију
неспособност плаћања, што је потврдио и изјавом датом на рочишту од 28.07.2022.
године – да је потпуно обуставио сва плаћања у непрекидном трајању од 30 дана пре
дана подношења предлога за покретање стечајног поступка, и да није било промена на
рачуну дужника у наведеном периоду, да су трошкови поступка у износу од 50.000,00
динара предујмљени, а рачун дужника је према подацима Народне банке Србије –
Принудне наплате блокиран износом од 1.092.552,21 динара, због чега је применом
одредби члана 69. став 1. Закона о стечају донета одлука као у изреци.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења незадовољна странка има _, .
право жалбе у року од 8 дана од дана пријема За ач'нђет
Привредном апелационом суду у Београду, а

· :,

путем овог суда.


