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Реnублика Србија 
ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ 
венац Војводе Живојина Мишића 23 
Посл. Бр. Ст.lб/2015 
Дана, 07.03.2016. 

Привредни суд у Со~.о~бору, судија Оnивера Пањковић Миљеновић као стечајни . 
судија , у постуnку уrерђивања разлога за отварање сrечаја над сrечајним дужником АД · 
,.ГРАНИЧАР" ГАКОВО , no nредлогу. предлагача Аrс-щија за вођ·ење сnорова у nоступку 

nриватизације , донео је следеће: 

РЕWЕЊЕ 

ОТВАРА СЕ стечајни nостуnак над. сгечај-ним дужником АД пГРАНИЧАР" 
ГАI<ОВО, матични број 08064920 , ПИБ 100614214, збоr стечајног раэ11ога трајнија 
неспособност- плаћаtt>а. · 

3а стечајног управника· именује се АГЕНЦИЈIА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧ:А.Јних 
УПРАВНИКА, Београд, Тераз:ије 23. 

ПОЗИВАЈУ СЕ· nовериоцИ да· у рОку ОА 60 дан.а од даt1а објављивања огласа о 
отварању стечајноr nоступка у с:п~ном r.,_аонику РС, пријаве суду своја 
обезбеђена и необеэбеђена nотраживаiЬll према сrечајном дужнику, у два пример1<а 
са припоженим доказима у скnаду са чnаном 111. Закона о сrечају, а под терЕ!том 
одбачаја пријаве као неблаrовремене уко.nико буде nоднета по протеку рока од 120 
.аана рачунајући од дана објављивања ornaca v Слуrжбеном ГласниiСУ РС. 

ПОЗИВАЈУ СЕ дуи<ници стечајног дужника .аа одмах испуне своје обавезе 
nрема стечајttој маси. 

НАЛАЖЕ СЕ Агенцији эа per:~c1'ap прмsредних субјеката да иэврwи упис 
реwења о покретању сrечајноr nоступкёl над сте-ч~ајн~м дужником у одговарајући 
регистар. 

ЗАКАЗУЈЕ СЕ прво поверипачко рочиW'Ге за 12. аnрил 2016.год. са rtочетком у 
12,00 сати, у Привредном суду СО114бор, Венац Живајина Ммwића 23, судница број З, 
на коме ће се формирати Скупштина повермпаца. 

ЗАКАЗУЈЕ СЕ испитЩ, рочиwте за 02. с::еrпе,мбар 2016.год. са nочетком у 12,00 
сати, у Привредном суду Сомбор, Венац Живојина Ммwића 23, судница број з. 

nравне nос:педице отварања с:течајног nостуnка теку од дана исrмцања 
огласа о отварању стечајног nоступка на огпасну та611У суда дана 07 .ОЗ.201б.год. 

Обраэ.nожење 

Решењем овог сура СТ 16/2015 од 20.01.2016.rOJ:i. покренут је претходни стечајни 
постуr·1ак над АД Граничар Гаково, :-1а .основу предлог,; за покретаt-ее стечајног постут1ка 
подне"rоr од стране Агенције .эа приеатизацију РС дана 2-~ .l2.2015.год. У предлогу се наводи 
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да се исти подноси на осноsу .... r:а--1ё 80 став 1 · Законг с :;рv.за:изацији и члана 11 Закон;;~ 0 
стечају, те да је rюступак јавно:- nрикуnљања no..;y.:a са ::аsним надметањем 11рогла1uен 
неусЈ·Јешним у дйiЈ наврата. Рг~··t.•: стечајног дуж .. икг :с у неnрекидно} блокади од 
29.07.2013.r од. з а износ од 891 .856.-+08,84 динара , L:.J-::; -·о-едсав.rьа сrечајни разлог тр;јјнија 
несоособност ппаћања из члана 11 -~.--а в 2 тачка 1 Зако~iс :) с:е·~ају . 

. На рочишту ра~и распр~еља;-.:,а о постојању ст(~'-·дz~ог ;:>азrюга дана 05.02.201б.год: 
стсчаЈнИ дужник Је изЈаР..ио да.!~ ра·~tч блок~о·фан 2-З !Сщи ..... е .3бог Rишеrодишњих обавсэа, кn је 
неhе моћи да сереисира н и у наредr-<0"1 ""1ер111оДу, те Да не"-"а Hk! ... ;,.;-1<-> да r1равно пице мож<~ даљ(~ 
да функционише. 

На рочишту /~ана 23.02.2016.·;;.:. и дана 07.03.2Glб.rщ:.. као nредлаrач је I"1рИсту11\11Ла 
Агенција за вођење спорова у пос:туrк·t' nривати~ације ria ос:--.ов·~· ·-<nана 31. Закона о изменама 
и доnунама 3акс.)на о приватизаuиј~t~ (С::. Гпасник РС бро: :12 ·1.:,;. 

По rю::tи6у суд1::1 предлаrа.ч Је L:.::: ... a 04.DЗ.201б,год. ··f".:·c:тvo :юедујам трошкова у износу од 
800.000,00 динара. . .· 

Суд је нашао да су исnуњенvt оазrюзи за отваргr-ьr.: (::ечајног nоступка. из достав1ы~них 
записника са nрве седнице ком,•сијс nOCJynкa jas-t.::- .,::,икуп.~ьања Паtiуда са јавним 

надметањем ради продаје каnи~а.-а се'!дјноr дужника ::.L. 27.08.2015.год. и 23.10.2015.год. 
следи ла не nостоји интерес за r:оиватизацију у оџс-v ..;,,ана 80. став 1. Закона о 
т1рир,атизаuији. Затим, увидсr-1 ;..;а сајт НБС нађе··о је ..:::.2 је сrечајни дужник дана 

18.12.201S.roд. био у блокади. за из .... ос qд 891.856.408.84 r..и~гра од 29.07.201 З.год. до сада 
НР.Гфекидно , те да на данащЊvt i:д'- блокада стечајноr L'.')o\('-'\l!;.r,;;: износи 935.659.076,20 динара 
Наведене околности је nотврди<:'Ј и с::-f.'цС!јН\1 дУжник. Сн:д<' .:;а <од стечајног дужник t."Тt.'чаiни 
разлог трајнија неспособност il!lаћа-ьё nошто је nотупно обч:~ав·;~о сва плё~ћања у непрекидном 

трајању п.уже од 30 дана у СМ!АСЈ!У --r.a,....a 11. став 2 та·;~.а i. 32:{о;...а о сте.чају. 

При доношењу одлуке о ,л~~е ... ова:--ьу стеLtајног ул;)авникг , суд )е именовао сгечајноr 
упр.;н~ника Агенцију за лиценцiАРа-ы:: стечајних yпpasrt.••:a ~ смислу члана 22. Закона о 

стечају,имајући у BИIIY структуру· <a...,~~~a;ia. где је 68,23579·~·:: а,с;.1ја евидентиране код Ar с1 щије 
за приватизаци1у РС. 

На Оt:НОБУ наведених раз:::оr2 О<'~:т:.но је као у Аи(.: 10:;iv~'ИBy. 

Против OI)Or решења дозr.юље ... г је! жалба ПpивDeL.•·orv. ~пелационом суду у Београду у 
року од 8 дана од дана достављања. -,.,....,..ем овог суда. 
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