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Нови Сад 

ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ, стечајни судија Слободанка Комшић, одлучујући о 

предлогу предлагача Такси превоз Горан Ивић ПР Бачка Паланка. Бачка Паланка, Стевана 

Хатале 35, кога заступа законски заступник Горан Ивић, од 31.10.2022. године, за покретање 

стечаја над стечај ним дужником МВП ПЕРИШИЋ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА У СТЕЧАЈУ, 

МБ 20536802, ПИБ 106108981, Бачка Паланка. Краља Петра Првог 12, кога заступа законски 
заступник Вукашин Перишић. на рочишту одржаном дана 15.11.2022. године доноси следеће 

РЕШЕЊЕ 

УСВАЈА СЕ предлог предлагача ГОР АНА ИВИЋА ПР ТАКСИ ПРЕВОЗ БАЧКА 

ПАЛАНКА, од 31 .10.2022. године, за покретање стечајног поступка над стечај ним 
дужником. 

ОТВАРА СЕ стечајни поступак над стечајним дужником МВП ПЕРИШИЋ ДОО БАЧКА 

ПАЛАНКА У СТЕЧАЈУ, МБ 20536802, ПИБ 106108981 , Бачка Паланка, Краља Петра Првог 

12, стечајни разлог је трајнија неспособност плаћања. 

За ст~чајног управника именује се Ивица Августинов из Бачке Паланке. 

ПОЗИВАЈУ СЕ обезбеђени и необезбеђени повериоци да пријаве своја потраживања у року 

од 30 дана од дана објављивања огласа у Службеном гласнику Републике Србије, а 

најкасније у року од 120 дана под претњом преклузије, у два примерка са документацијом, у 

складу са чланом 111. Закона о стечају. 

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ заложни повериоци да су дужни да у року за подношење пријаве 
потраживања обавесте суд о за..1ожном праву, уз достављање доказа о постојању заложног 

права и изјаве о износу новчаног потраживања према трећем лицу које је и којим правом 

обезбеђено на дан отварања стечајног поступка, чиме стичу својство странке, а најкасније у 

року од 120 дана од дана објављивања огласа у Службеном гласнику Републике Србије, у 

складу са чланом 49. став 6. Закона о стечају. 

НАЛАЖЕ СЕ дужницима стечајног дужника да без одлагања измире своја дуговања према 

стечајном дужнику. 

Прво поверилачко рочиште када ће бити одржана и Скупштина поверилаца заказује се за 

21.12.2022. године са почетком у 09,45 часова, у овом суду, Сутјеска 3, приземље, судница 
број 7. 

Испитна рочиште се заказује за 25.01.2023. године, са почетком у 09,30 часова, у овом суду 

Сутјеска 3, приземље, судница број 7. 






