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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРИВРЕДНИ СУД 

I Су.бр. 1/2014-7 

16.01.2014. године 

Л е с к о в а ц  
 

 На основу чл. 12. Судског пословника, в.ф. председника Привредног суда у 

Лесковцу донео је дана 16.01.2014. године 

 

ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА 
 

Анализирајући рад суда и поступање по старим предметима, у току израде 

годишњег извештаја о раду овог суда у 2013. години, констатовано је да је потребно 

сачинити Програм решавања старих предмета, а у циљу свеобухватнијег и  

ефикаснијег решавања тог проблема. 

Анализирајући реализацију Програма решавања старих предмета за 2013. 

годину, констатује се да је од 56 старих предмета у парничној материји решено 37, од 3 

стара предмета у ПК материји је у току 2019. године решена су сва три, а у стечајној 

материји је од 77  решено 6 старих предмета.   

Укупан број нерешених старих предмета са стањем на дан 31.12.2013. године, 

који су обухваћени овим Програмом, је 1769 и знатно је увећан у односу на претходни 

период. Број парничних предмета је увећан за 32, у привредним прекршајим смањен за 

1, у стечајној материји је повећан за 31, а највећи проблем представља извршна 

материја где је овогодишњим Програмом решавања старих предмета обухваћено 1570 

стара предмета.  

Што се тиче разлога дугог трајања поступка, на основу изјашњења 

поступајућих судија, за сваки предмет су надаље разлози дати појединачно за сваки 

предмет са анализом узрока дугог трајања и очекиваним временом окончања поступка. 

 

 

1.   ПОПИС СТАРИХ ПРЕДМЕТА рачунајући од дана првог 

завођења 
 

Парница: 

П.бр. 71/10, 198/10, 549/10, 783/10, 825/10, 1160/10, 1294/10, 1316/10, 1514/10, 

1560/10, 225/11, 261/11, 278/11, 326/11, 404/11, 516/11, 590/11, 638/11, 690/11, 

757/11, 768/11, 878/11, 904/11, 919/11, 920/11, 943/11, 983/11, 985/11, 986/11, 

1039/11, 1079/11, 1161/11, 1165/11, 1184/11, 1225/11, 1226/11, 1248/11, 55/12, 

101/12, 104/12, 107/12, 148/11, 155/11, 242/11, 291/11, 332/12, 397/12, 466/12, 

468/12, 553/12, 597/12,  609/12, 795/12, 807/12, 888/12, 998/12, 1128/12, 33/13, 

85/13, 140/13, 148/13, 276/13, 339/13, 351/13, 500/13, 507/13, 878/13, 910/13, 

957/13, 983/13, 984/13, 1009/13, 1010/13, 1011/13, 1025/13, 1044/13, 1054/13, 

1061/13, 1090/13, 1091/13, 1111/13, 1119/13, 1157/13, 1175/13, 1229/13, 1234/13, 

1260/13, 1261/13.  

Укупно:   88 предмета 
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Стечај: 

Ст.бр. 3/2010, 4/2010, 7/2010, 8/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 

16/10, 17/10, 18/10, 20/10, 21/10, 23/10, 25/10, 27/10, 28/10, 32/10, 34/10, 35/10, 

37/10, 38/10, 39/10, 40/10, 47/10, 51//10, 52/10, 53/10, 55/10, 57/10, 59/10, 60/10, 

62/10, 63/10, 66/10, 67/10, 68/10, 69/ 10, 70/10, 72/10, 78/10, 84/10, 91/10, 94/10, 

95/10, 101/10, 103/10, 104/10, 106/10, 118/10, 123/10, 139/10, 152/10, 166/10, 

177/10, 183/10, 184/10, 273/10, 439/10, 611/10, 681/10, 692/10, 693/10, 710/10, 

737/10, 763/10, 766/10, 775/10, 3/11, 6/11, 8/11, 9/11, 13/11, 24/11, 34/11, 43/11, 

101/11, 106/11, 142/11, 181/11, 201/11, 206/11, 225/11, 256/11, 257/11, 258/11, 

270/11, 278/11, 280/11, 281/11, 295/11, 301/11, 311/11, 323/11, 351/11, 365/11, 

383/11, 384/11, 386/11, 388/11, 399/11, 407/11, 40/11, 409/11 и 417/11.  

Укупно:   77 предмета,  

 

Привредни преступи: 

-Пк.бр. 73/13 и 78/13. 

 

Укупно:   2 предмета 

 

2. ПОПИС СТАРИХ ПРЕДМЕТА рачунајући од дана првог 

завођења ПО СУДИЈАМА са анализом разлога  за дуго трајање 

предмета на основу изјашњења поступајућих судија 
 

-   Судија Надежда Стојановић 

 

Парница: 
 

 П.бр.1294/2010  
 У правној ствари тужиоца Привредно друштво „Ферт“ ДОО Ниш Доња 

Врежина, које је правни следбеник Радње за промет робе на велико и мало трговинску 

и грађевинску делатност и превоз робе у друмском саобраћају „Ферт“ Ниш, чији је 

власник био Зорана Ранђеловић, из Ниша, против туженика ОЗЗ Балкан, Црна Трава,  

донета је одлука под пословним бројем П.бр.51/2009.год., 11.05.2009.год., којом је 

одбијен тужбени захтев тужиоца, тада радње, као неоснован. По жалби Привредни 

Апелациони суд донео је решење 19.08.2010.год., којим је укинуо наведену пресуду, те 

је предмет добио нови број.  

 Према налогу Привредног Апелационог суда потребно је да се саслушају два 

сведока, и изведу други докази у колико се оцени да је то целисходно. 

 Спис предмета након укидања достављен је 19.03.2012.год., јер је грешком 

остављен у роковнику.  

 У међувремену је дошло до статусних промена код тужиоца, суд је неке од 

сведока саслушао, али ни поред бројних покушаја да сведоци Стаменов Миле и 

Стаменов Велибор обојица из Ниша, која имају сазнања према наводима странака о 

спорном правном односу, и којима је највероватније испоручена роба, позиви нису 

могли да буду уручени и ако је суд покушавао да позиве уручи не само поштом, већ и 

замолним путем преко Привредног суда у Нишу. Наведени сведоци ни један позив 

нису примили, а пун.тужиоца одлучио је да тужбени захтев прошири према Стаменов 

Милету из Ниша, те је у овој фази поступка неизвесно када ће се уручити позив 

сведоку и сада потенцијалном туженом, од чега зависи даље поступање у овој правној 

ствари. Расправа у овој правној ствари одређена је за 24.02.2014.год., а разматра се 

могућност постављања привременог заступника, ново означеном туженом Стаменов 

Милету. Обзиром да је то пуномоћник тужиоца предложио поднеском од 

20.01.2014.год.,  
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 П.бр.1165/2011  
 У правној ствари тужиоца Новоградња ЗЗ у стечају Лесковац, и туженог  Вега 

ДОО Лесковац, поступак је био у прекиду због последице отварања стечајног поступка 

над тужиоцем, постоје проблем у достави позива за сведоке чије је саслушање 

предложено, али су изведени докази вештачењем, пуномоћници странака обавестили 

су суд да ће обезбедити присуство сведока. Рочиште у овој правној ствари одржано је 

22.01.2014.год., те ће одлука бити израђена у законском року и достављена странкама.  

 

 П.бр.  276/2013  
 У правној ствари тужиоца Телеком Србија АД, против туженика ГДП 

Инвестпродукт ДОО Лебане, суд је донео пресуду, 18.04.2012.год., којом је тужбени 

захтев као неоснован одбијен, по жалби тужиоца, пресуда је укинута, те суд поступа по 

налогу Привредног Апелационог суда, саслушани су сведоци, те су се стекли услови 

да се расправа оконча, на рочишту 24.12.2013.год., а одлука је урађена и достављена 

странкама 08.01.2014.године.   

 

 П.бр.  1010/2013  
 У правној ствари тужиоца Крстић Славице из Власотинца,  против туженика 

Конфекције Тренд Власотинце у стечају, ради утврђивања оспореног потраживања, , 

донета је првостепена пресуда 08.10.2012.године. Привредни Апелациони суд је својом 

одлуком од 01.10.2013.год., укинуо пресуду у једном делу и предмет вратио на 

поновни поступак, са налогом да се доказни поступак допуни, и докази који су већ 

изведени поново оцене, те суд поступајући по налогу заказао рочиште, тужилац је 

прецизирао тужбени захтев поднеском од 21.01.2014.године,  расправа је одређена за 

10.02.2014.год., те се очекује да се овај предмет оконча у кратком року.  

 

 П.бр.  1119/2013  
 У правној ствари тужиоца ПТР Електор-Контакт предузетника Здравковић 

Драгана из Врања, против туженика Предузеће за производњу консалтинг и трговину 

Елинг плус ОД Врање, суд је донео пресуду 06.12.2011.год.,  

Ова пресуда одлуком Привредног Апелационог суда укинута је у делу одлуке, који се 

тиче обрачунате камате применом конфорне методе, и враћена на поновни поступак, 

суд је поступао по налогу Привредног Апелационог суда, тужилац је описно 

определио камату, расправа је одржана и закључена 21.01.2014.год., те ће одлука бити 

достављена странкама у законском року.  

 

 П.бр.  1229/2013  
 У правној ствари тужиоца ЈП Србија Шуме ШГ Врање из Врања, против 

туженика Атлас ДОО Владичин Хан, суд је донео пресуду 20.12.2011.год., којом је 

одржано решење о извршењу на снази у целости. 

 По жалби туженог пресуда је решењем Привредног Апелационог суда које је 

примљено 13.12.2013.год., укинута, у одлуци другостепеног суда указано је да суд није 

одлучио о компензационом приговору, те да ли  овакав приговор представља  

захтев за снижење цене или накнаду штете против тужиочевог захтева да му се 

исплати цена, те је дат налог да се о оваквом приговору одлучи и поново оцене докази. 

Расправа је одређена за 27.01.2014.год., те се очекује да се овај предмет оконча у року 

од два до три месеца.  

 

 П.бр.  1261/2013  
 У правној ствари тужиоца Марфин Банка АД Београд, против тужених 

Грађевинско привредно друштво Метеор ОД из Врања, и Замбер ДОО у стечају Врање, 

ради побијања правних радњи стечајног дужника, суд је након извођења доказа донео 
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Пресуду 05.03.2012.год., којом је тужбени захтев као неоснован одбијен. По жалби 

тужиоца, Решењем Привредног Апелационог суда које је примљено 27.12.2013.год., 

пресуда  укинута у целости, дат је налог на које ће околности суд извести и ценити 

доказе, те је расправа у овој правној ствари одређена за 24.02.2014.год., а обзиром да је 

већина доказа изведена очекује се окончање овог спора у року од шест месеци, што ће 

зависити и од предлога за извођење доказа странака у колико буде било потребе да се 

одреди и вештачење.    

 

Стечај: 
 

 Ст.бр.8/2010  
 Решењем Привредног суда у Лесковцу Ст.бр.3/2009 од 26.01.2009.год., отворен 

је поступак стечаја, над стечајним дужником Слога АД у стечају Владичин Хан. 

У току поступка испитане су пријаве потраживања, донети закључци, признато право 

разлучним повериоцима. 

  Део имовине који није споран је уновчен, из купопродајне цене намирени су 

разлучни повериоци, за објекте који се налазе у кругу предузећа у току је спор са 

Слободном царинском зоном и Општином Владичин Хан, првостепени поступак је 

завршен, очекује се одлука по жалби, која ће вероватно бити коначна, обзиром да је 

пресуда коју је суд донео пре ожалбене, већ била једном укинута. До дана писања 

извештаја одлука није донета, тако да се није могло да приступи уновчењу имовине, 

што ће се учинити чим се за то стекну услови.   

 

 Ст.бр.10/2010  
 У поступку стечаја над стечајним дужником ДП Рад Грделица у стечају 

Грделица, стечајни поступак је отворен по Закону о стечајном поступку, извршено је 

уновчење имовине стечајног дужника, донето је и спроведено Решење о деоби 

уновченог дела имовине. Обзиром да није уновчена сва имовина, те да је у 

међувремену поднет и излучни захтев Општине Лесковац у вези права својине на 

једном од локала који још увек нису продати, поступак је у току, те ће се када се за то 

стекну услови извршити и продаја преосталог дела имовине и извршити накнадна 

деоба.  

  

 Ст.бр.18/2010  
 У поступку стечаја над стечајним дужником ДП Леминд Пролетер у стечају 

Лесковац, уновчен је део имовине стечајног дужника и донето решење о деоби 

уновченог дела имовине, у току је продаја преосталог дела имовине, те се очекује у 

колико се имовина продаје да се и овај поступак приведе крају у року од 6 месеци. 

 

 Ст.бр.23/2010  
 У поступку стечаја над стечајним дужником ДП Инкол у стечају Лесковац, 

такође након уновчења већег дела имовине стечајног дужника дошло до доношења 

решења о главној деоби, извршена исплата, а очекује се разрешење питања својине 

везано за локале, те продаја – уновчење стечајне масе, а затим и накнадна односно 

завршна деоба и након тога обустава стечајног поступка . 

 

 Ст.бр.59/2010  
 У поступку стечаја над стечајним дужником ДП Градитељ у стечају Лесковац, 

испитана су сва потраживања, стечај се проводи банкротством, али продаја имовине 

стечајног дужника у току децембра месеца 2012 год., је била безуспешна. Овај 

стечајни поступак спроводи се без икаквих новчаних средстава, постоје проблеми у 

сарадњи стечајног управника и одбора поверилаца, о којима и стечајни управник и 
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председник одбора поверилаца обавештавају стечајног судију. Стечајни управник је 

затражио од одбора поверилаца сагласност за продају имовине непосредном погодбом 

образлажући, да су разлози за то високи депозит предвиђен за метод продаје јавног 

надметања, веома мала заинтересованост потенцијалних купаца за имовину стечајног 

дужника, јер се на оглашену продају нико није пријавио, ни откупио продајну 

документацију, због чега и није дошло до уновчења имовине стечајног дужника, 

великом понудом непокретности у односу на тражњу нарочито у Општини Лебане и 

Неготин, где се налазе непокретности стечајног дужника. У колико одбор поверилаца 

да такву сагласност, очекује се уновчење дела имовине стечајног дужника од чега ће 

зависити окончање стечајног поступак.  

  

 Ст.бр.67/2010  
 У поступку стечаја над стечајним дужником АД Јужна Морава у стечају 

Владичин Хан, у поступку стечаја над наведеним стечајним дужником поднет је план 

реорганизације по коме је поступано, дати су налози за уређење плана реорганизације, 

те су се стекли услови за заказивање рочишта, ради гласања о предложеном плану 

реорганизације, на рочишту су изнете примедбе на план реорганизације, због чега је 

предлагачу дат нови налог да план реорганизације исправи и допуни. Подносилац 

плана реорганизације, није поступио по налогу суда, те је план реорганизације 

Решењем од 24.05.2013.год., одбачен као непотпун и неуредан. Ово Решење потврђено 

је Решењем Привредног Апелационог суда од 17.07.2013.год., након тога је суд донео 

решење да ће се стечајни поступак спровести банкротством, одредио уновчење 

имовине стечајног дужника, те су у том правцу предузете активности, обављено 

вештачење, односно процена имовине стечајног дужника и према извештају стечајног 

управника очекује се уновчење стечајне масе стечајног дужника у следећих два до три 

месеца, што ће утицати на окончање овог поступка.  

 

 Ст.бр.152/2010  

 У поступку стечаја над стечајним дужником Малина АД у стечају Врање, 

поступак дуже траје, обзиром да је план реорганизације који је поднет од стране 

већинског власника одбачен, да је донето решење о провођењу стечајног поступка 

банкротством, да је било више жалби на овакве одлуке суда, те да је решење којим је 

одређено уновчење стечајне масе постало правноснажно, те сада нема сметњи да се 

приступи уновчењу стечајне масе, због чега се очекује да се овај поступак оконча у 

року од 6 месеци.  

 

 Ст.бр.439/2010  
 У поступку стечаја над стечајним дужником Власина Турс у стечају Сурдулица, 

у току је уновчење имовине стечајног дужника. 

 Оглас о продаји имовине стечајног дужника објављен је те је крајни рок за 

достављање понуда 14.02.2014.год., када је и одређено отварање писмених понуда  у 

просторијама стечајног дужника. У колико дође до уновчења имовине стечајног 

дужника, поступак ће бити окончан.  

 

 Ст.бр.106/2011  
 У поступку стечаја над стечајним дужником Арби Комерц ДОО у стечају 

Алиђерце Прешево, након отварања стечајног поступка, стечајни управник Мирослав 

Милић, који је именован методом случајног одабира, није успео да преузме имовину 

стечајног дужника, обзиром да се ради о привредном друштву на територији Прешева, 

тако да није могао да сачини економско финансијски извештај, те је тражио и да буде 

разрешен дужности стечајног управника.  
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 Суд је Решењем од 09.11.2011.год., методом случајног узорка именовао за 

стечајног управника Денић Милета, који је у току свог поступања покушао да ступи у 

контакт са бившим директором стечајног дужника, и о томе обавестио суд те како му 

није омогућено да преузме имовину стечајног дужника, затражио је од суда доношење 

Решења којим би се наложило бившем директору и оснивачу предаја биланса стања, 

остале документације и имовине.  Суд је такво Решење донео, а одредио је и принудно 

извршење са мерама принуде према бившем директору и оснивачу стечајног дужника. 

Како наведени стечајни управник и поред наведеног није могао да ступи у контакт са 

Аћифи Саћипом, који је бивши статутарни заступник, сачинио је непотпун економско 

финансијски извештај из кога се закључује да стечајни дужник нема непокретну 

имовину, али да има покретну имовину-камионе и возила са којима је вероватно 

располагао, обзиром да се тако што закључује из извештаја полицијске управе 

Прешево који је суд тражио. Решењем суда, стечајни управник Миле Денић на свој 

захтев, због здравствених проблема, разрешен је дужности, а именован Драган 

Марковић, те и овај стечајни управник преузима активности на проналажењу имовине 

стечајног дужника. Стечајни дужник има 7 поверилаца. Заказано је рочиште за 

25.02.2014.год., на које су позвани сви повериоци, како би се размотрила даља 

могућност вођења овог стечајног поступка. 

 

 Ст.бр.225/2011  
 У поступку стечаја над стечајним дужником Агросондер ДОО у стечају 

Лесковац, у поступку стечаја након што је донето решење о уновчењу имовине 

стечајног дужника, и испитивања потраживања, окончан је спор између стечајног 

дужника и Војвођанске банке АД Нови Сад, по основу разлучног права. Стекли су се 

услови за продају имовине стечајног дужника, те се очекује уновчење, али се стечајни 

поступак не може окончати, ни у колико дође до уновчење стечајне масе стечајног 

дужника до завршетка парничног поступка између Пољокома ДОО у стечају и 

стечајног дужника, коме је стечајни дужник оспорио потраживање.   

 

 Ст.бр.301/2011  
 У поступку стечаја над стечајним дужником Планком ДОО у стечају Лесковац, 

донето је Решење о уновчење имовине стечајног дужника, а у току су спорови пред 

судом, тако да се може очекивати овог поступка стечаја у наредних шест месеци, 

обзиром да су потраживања поверилаца много већа од процењене имовине стечајног 

дужника.   

 

 

-   Судија Новица Николић 
 

Парница: 
 

 П.бр. 404/2011-тужилац ЈУГОИСТОК ДОО Ниш - Врање, туженик „АТЛАС“ 

ПГП Владичин Хан  

Предмет спора дуг за утрошену електричну енергију.  

Последње рочитше одржано 10.9.2013.годие,  

Наредно заказано за 23.10.2013.године.  

Урађено вештачење и налаз предат странкама, које су истакле одређене примедбе за 

наредно рочише позван вештак ради појашњења одређених чињеница, те се очекује да 

се спор реши у наредних 3 месеца. 

 

П.бр.768/2011- Тужилац Југоисток ДОО Ниш - Врање, туженик АД 

БЕТОЊЕРКА – Владичин Хан. 
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Предмет спора дуг по рачунима  

Последње рочиште одржано 11.9.2013.године,  

Наредно заказано за 23.10.2013.године. 

Поступак је у завршној фази али странке траже одлагање због мирног решења спора и 

репрограма дуга туженику, како у међувремену није дошло до мирног решења спора 

одређено је и вештачење у овој правној ствари тако да се очекује окончање поступка у 

наредна 2-3 рочишта. 

 

 П.бр.957/2013- Тужилац ЈУГОБАНКА у стечају Београд, против туженика  

ТИГ у стечају из Грделице. 

 Већ је доношена одлука у овој правној ствари П.бр.1180/11 дана 01.02.2012 

године, али је иста укинута од стране ПАС решењем Пж.бр.4494/12 од 07.8.2013. 

Поступа се по примедбама и очекује закључење расправе на наредна 2-3 

рочишта.  

 

П.бр. 1061/2013 - тужилац „Микро Модели“ с.Доње Требешиње,  туженик 

МАЛИ аутопревозник с.Ристовац, 

 Поступак је вођен под П.бр.795/10 и прекинут решењем од 04.10.2011 године 

услед гашења радње. 

Тужилац је тражио наставак поступка тек поднеском од 17.5.2013 године када је 

суд наставио поступак према власнику радње под новим П.бр.1061/13. 

Поступак је у завршној фази очекује се закључење расправе у наредна 2-3 

рочишта, наредно рочиште заказано за 24.01.2014 године. 

 

 П.бр. 1111/2013- тужилац „ТЕЛЕКОМ“ АД Београд, туженик ЈП „Путеви 

Србије“ и Предузеће за путеве у стечају Врање.  

 Поступак вођен под П.бр.207/11 и исти је прекинут решењем од 04.4.2012 

године услед отварања стечаја над друготуженим. 

 Наставак поступка затражен 17.12.2013 године, а нови П.бр.1111/13 када је суд 

заказао рочиште за 04.02.2014 године.  

 Окончање поступка се очекује у наредна 3-4 рочишта. 

 

П.бр.1260/2013- Тужилац ЈОНА Лесковац, против туженика  РЕСОРТ у 

стечају из Лесковвца. 

Поступак је вођен под П.бр.712/07 када је прекинут решењем од 08.9.2008 

године. 

Тужилац је гашен као превно лице па је решење о гашењу стављено ван снаге, а 

према туженом је вођен поступак у ликвидацији, да би у међувремену био настављен 

као правном лицу у стечају. 

Тек након добијања закључка о оспореном потраживању настављен је поступак 

у овој парници након поднеска тужиоца од 25.11.2013 године, рочиште заказано за 

24.01.2014 године, очекује се окончање поступка у наредна 3-4 рочишта. 

 

Стечај: 

 

 Ст.бр.9/2010  
  Стечајни дужник „15.Мај Експортекс“ Лебане, стечај отворен решењем 

Ст.бр.5/2009 од 29.4.2009 године, стечајни управник Агенција за приватизацију Центар 

за стечај – повереник Миле Денић.  

    Стечајни поступак још увек траје због закона о реституцији, а и један од 

разлога је што није било заинтересованих купаца у периоду продаје пре доношења 

закона о реституцији. 
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    Пре доношења Закона о реституцији продате су одређене 4 непокретности у 

Бојнику и 2 непокретности у Лебану, док је сва остала непокретна имовина стечајног 

дужника покушавана да се прода али безуспешно није било заинтересованих купаца. 

    Последња промена стања је продате су одређене машине – покретне ствари и 

у току је сада поступак делимичне деобе новчаног износа од продатих ствари у висини 

од 20.000.000,оо динара. 

    Извршена је деоба напред наведених новчаних средстава према деобном 

плану стечајног управника. 

    Дописима стечајног судије упозорава се стечајни управник Агенција за 

приватизацију центар за стечај да се поступак приводи крају и изнађе решење у циљу 

окончања поступка.  

 

Ст.бр.11/2010 

Стечајни дужник „ТИ ВУЧЈЕ“- Вучје, стечај отворен решењем Ст.бр.7/2009 од 

23.4.2009 године, стечајни управник Агенција за приватизацију Центар за стечај – 

повереник Драган Пешић. 

  Стечајни поступак још увек траје, продат је део имовине стечајног дужника 

једна хала у кругу фирме стечајног дужника и једна вила-одмаралиште у Сијаринској 

Бањи, док је остала покретна имовина покушана да се прода али није било 

заинтересованих купаца а након ступања на снагу закона о реституцији заустављена је 

даља продаја до испуњења одређених услова у вези продаје сходно закону. 

 Новчана средства од продате имовине исплаћен је хипотекарни повериоц 

Пореска управа у Лесковцу чиме је затворено потраживање за доприносе за раднике за 

око 1 годину стажа. 

 Према сазнању стечајног управника бивши власник комплетне имовине 

стечајног дужника Теокаревић је поднео захтев Дирекцији за имовину ради повраћаја 

исте, поступак није окончан, међутим, обзиром да се ради о имовини од посебног 

значаја за саму варошицу и Општину Лесковац врше преговори о томе да уколико 

ранији власник оствари право на имовину да се истом исплати сразмерни део 

вредности а да имовина остане имовина стечајног дужника чиме би се покушала 

продаја исте. 

 Дописима стечајног судије упозорава се стечајни управник Агенција за 

приватизацију центар за стечај да се поступак приводи крају и изнађе решење у циљу 

окончања поступка. 

 

Ст.бр.15/2010 

Стечајни дужник УТП „ВЛАСИНА“ Власотинце, стечај отворен решењем 

Ст.бр.14/2009 од 22.5.2009 године, стечајни управник Агенција за приватизацију 

Центар за стечај – повереник Никола Павловић. 

 Део имовине стечајног дужника је продат, остао комплекс Хотел Нови Земун 

који је због вођеног поступка парнице око утврђивања права својине након оспоравања 

излучног захтева излучног повериоца БЦД из Земуна.           Парница је окончана, 

правноснажна одлука, и у току је поступак увођења принудним путем у посед 

стечајног управника решењем И.бр.545/2012 заказан за 06.02.2013 године. 

 Уведен је у посед стечајни управник, у току је поступак израде продајне 

документације стечајног дужника, међутим, оно што значајно да се пред Привредним 

судом у Лесковцу воде две парнице П.бр.549/10 и П.бр.1316/10 са фирмом БЦД из 

Земуна ради утврђења потаживања од чијег исхода у многоме зависи висина имовине 

стечајног дужника јер се ради о споровима веће вредности. 
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 Ст.бр.35/2010 

 Стечајни дужник АД „НОВА ЈУГОСЛАВИЈА“ Врање стечајни управник 

Агенција за приватизацију Центар за стечај, повереник Предраг Златановић.  

 Поступак је у току продаја непокретности стечајног дужника није вршена са 

разлога што је истакнут излучни захтев једног од поверилаца АЛОЈЗ КАРМИНЕ, који 

захтев је одбијен,  чека се протек времена за покретањем парнице или евентуално 

уколико се не покрене парница да се крене у поступак продаје имовине. 

 Није продата имовина стечајног дужника јер нема заинтересованих купаца, 

статус је исти као и код напред наведена три стечајна поступка. 

 

  Ст.бр.84/2010 

 Стечајни дужник МБС промет Лебане, стечај отворен по Закону о стечају 

решењем од 23.12.2010 године, по предлогу Алфа Банка АД Србија-Београд, стечајни 

управник Миле Денић из Лесковца, одржано испитно рочиште дана 04.5.2011 године и 

наставак испитног рочишта дана 06.7.2012 године, након донетих закључака и 

упућивања одређених правних лица на парницу, проблем са продајом објеката који се 

налазе и то 2/3 на туђем земљишту и 1/3 на земљишту стечајног дужника, покушана је 

продаја дела који је стечајног дужника али није било заинтересовних купаца.  

  

 Ст.бр.94/2010  
 Стечајни дужник Ленех-врело Бујановачка бања, стечај отворен по Закону о 

стечају решењем од 22.12.2010 године по предлогу Контрол банке АД Београд, 

стечајни управник Драган Пешић,      покушана је продаја непокретне имовине 

стечајног дужника крајем прошле 2013 године али безуспешно, а продата је покретна 

имовина, у даљем току поступка покушаће се са поновном продајом имовине стечајног 

дужника, а онда приступило расподели новчаних средстава од продате имовине.  

  

 Ст.бр.101/2010 
 Стечајни дужник, Ретех – Власотинце, стечај отворен решењем од 21.01.2011 

године, предлагач Алфа банка Срвије АД Београд, стечајни управник Бранко Митић. 

 У овом стечају уновчена је сва покретна имовина стечајног дужника за износ 

око 5.000.000,оо динара, а према расположивим подацима стечајног управника – 

дужник нема друге имовине. Постојање ручне залоге Зл.бр.3307/05 која је призната у 

поступку испитивања потраживања а након продаје је обустављена што залогопримац 

Алфа банка спори, што је и препрека за деобу новчаних средстава. Постојање парнице 

банке за поништај преноса производне хале вредности 47 милиона динара            у 

корист Пореске управе је такође препрека за окончање стечајног поступка. 

 

 Ст.бр.139/2010  
 Стечајни дужник Радан Гора – Бојник, стечај отворен решењем од 10.01.2011 

године, предлагач Војвођанска банка АД Нови Сад, стечајни управник Предраг 

Златановић. Стечајни дужник има непокретну и покретну имовину, два пута је 

покушана продаја непокретности али се није продала сада ће се покушати и трећи пут, 

али оно што је карактеристично да је 90% имовине стечајног дужника под хипотеком 

сем покретних ствари. 

 

 Ст.бр.183/2010 
 Стечајни дужник Зора ОД – Сијаринска Бања, стечај отворен решењем од 

04.11.2010 године, по предлогу Фонд за развој РС Београд, стечајни управник Бранко 

Митић. Према извештају на објављени оглас о продаји имовине јавним прикупљањем 

понуда није било заинтересованих, чак нико није купио продајну документацију, па је 

стечајни управник припремио продају непосредном погодбом. 
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Процењена вредност имовине стечаног дужника је 7.446.091,оо динара али су 

веома ниске понуде потенцијалних купаца (једина понуда је износила 1.000.000,оо 

динара) и веома лоша неатрактивна и запуштена локација.   

 

 Ст.бр.184/2010 
 Стечајни дужник Ник комерц – Сијаринска Бања стечај отворен решењем од 

04.11.2010 године, по предлогу Фонда за развој РС – стечајни управник Бранко Митић, 

према достављеном извештају стечајног управника, исти ће до краја јануара доставити 

суду предлог завршног рачуна са стањем на дан 31.12.2013 године ради заказивања 

завршног рочишта. 

 

 Ст.бр.311/2011 
 Стечајни дужник Обућа Мики – Грделица , стечај отворен решењем од 

19.10.2011 године, предлагач Еуробанка ЕФГ АД Београд, стечајни управник Предраг 

Златановић, стечајни дужник нема имовине све су потраживања која има стечајни 

дужник, поступци су завршени у току су извршења покуш'ава се наплата у корист 

стечајног дужника, међутим, један од највећих дужника је Мики Стил такође радња 

власника стечајног дужника, који према сазнању стечајног управника у фази када су 

окончаване парнице је угасио и ту радњу, па ће стечајни управник покушати наплату 

према физичком лицу. 

 

 Ст.бр.365/2011 
 Стечајни дужник Катрис – Врање, стечај отворен решењем од 23.12.2011 

године, по предлогу Фонд за развој РС Беогад, стечајни управник Роберт Митровић. 

Дана 28.3.2012 године одржано прво поверилачко рочиште, решење о банкротству 

донето дана 05.4.2012 године, а испитно рочиште одржано дана 07.5.2012 године. 

            У току је поступак продаје имовине стечајног дужника и договор са УББ 

банком Београд о истовременом оглашавању продаје куће. 

 

 Ст.бр.388/2011 
 Стечајни дужник Фених – Врање, стечај отворен решењем од 01.6.2012 године, 

по предлогу Шпик Иверица ДОО ивањица, стечајни управник Роберт Митровић. Прво 

поверилачко рочиште одржано је 07.11.2012 године а испитно дана 01.3.2013 године, а 

према извештају стечајног управника у току је поступак припреме продаје имовине 

стечајног дужника. 

 

 Ст.бр.399/2011 

 Стечајни дужник AD Утензилија – Лесковац, стечај отворен решењем од 

21.3.2012 године, по предлогу Војвођанске банке АД Нови Сад, стечајни управник 

Драган Мирковић. 

             Највећи део имовине отуђен пре отварања стечајног поступка што представља 

отежавајућу околност за продају имовине стечајног дужника јер више не чине 

јединствене целине а самом продајом одређених делова целине су изгубиле то своје 

својство. 

    У завршној је фази израда продајне документације са дефинисаним 

имовинским целинама и оглашавање је планирано у наредних 30 дана. У међувремену 

се води поступак са фирмом „Стрела“ Кљајић ради побијања дужникових правних 

радњи и поступак је завршној фази, а евентуално позитивно решење овог спора у 

корист стечајног дужника у многоме би променило економско финансијску карту 

стечајног дужника.  
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 Ст.бр.417/2011 
 Стечајни дужник ДП Прогрес – Медвеђа, отворен стечај решењем од 13.6.2012 

године, по предлогу Агенције за приватизацију центар за стечај у поступку 

ликвидације стечајног дужника, стечајни управник Агенција за приватизацију Центар 

за стечај – повереник Бранислав Милосављевић. 

 

 

- Судија Зоран Симић 
 

 Сви стари предмети у којима је поступао судија Зоран Симић, а који су били 

обухваћени Програмом решавања старих предмета за 2013. годину, решени су 

закључно са 23.05.2013. године. 

 У међувремену је примио у рад 6 предмета сатрија од 2 године, од којих 5 носе 

пзнаку 2013. година, а само 1 ознаку 2011. година. 

 

Парница: 
 

       П.бр. 984/2013   (стар 3г.8м. и 23 дана) 

 Предмет био у прекиду до 09.09.2013.године, када је на предлог тужиоца и 

туженика донето решење о наставку поступка (предмет се односи на оспорено 

потраживање у стечају). Ради се о спору који се односи на оспорено потраживање у 

стечајном поступку „АД Грот“ у реорганизацији  Врање и предмет је обзиром да је 

поступак настављен из прекида 09.09.2013.године, у коме је поступао други судија у 

завршној фази, с тим што је рочиште за главну расправу одређено за 

10.02.2014.године, у 11,00 часова, када се и очекује закључење расправе уколико не 

буде нових предлога странака, обзиром на нове околности у самом стечају над 

тужеником „Грот“ АД у реорганизацији Врање. 

 

      П.бр. 910/2013  (стар 3г.7м. и 15 дана) 
 Предмет био у прекиду до 19.08.2013.године, када је на предлог тужиоца и 

туженика донето решење о наставку поступка (предмет се односи на оспорено 

потраживање у стечају). Ради се о спору који се односи на оспорено потраживање у 

стечајном поступку АД „Грот“ у реорганизацији  Врање и предмет је обзиром да је 

поступак настављен из прекида 09.09.2013.године, у коме је поступао други судија у 

завршној фази, с тим што је рочиште за главну расправу одређено за 

17.02.2014.године, у 10,50 часова, када се и очекује закључење расправе уколико не 

буде нових предлога странака, обзиром на нове околности у самом стечају над 

тужеником „Грот“ АД у реорганизацији Врање. 

 

      П.бр. 351/2013  ( стар 2г.9м. и 13 дана) 
Предмет пресуђен 22.08.2011.године, дакле 4 месеци по пријему у суд, али  по жалби 

укинут и враћен овом суду од стране ПАС-а на поновно одлучивање  и то 

04.04.2013.године. Од стране ПАС-а, наложено ново вештачење, с тим што је суд на 

предлог странака прво саслушавао вештака који је вештачио у односу на чињенице о 

којима је одлучивано у првостепеној пресуди 22.08.2011.године, те је остало да се 

оконча и ново вештачење, због чега ће предмет бити завршен у највише 3 наредна 

рочишта, која се заказују на месец дана. 

 

  П.бр.140/2013  (стар 2г.6м. и 30 дана) 
 Предмет био у прекиду до 11.02.2013.године, када је настављен на предлог 

тужиоца (решавано предходно питање у другој парници која је постала правоснажна). 

У предмету обављено вештачење преко вештака финансијске струке, који исто није 
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могао да оконча до краја, јер вештак грађевинске струке који је вештачио у парници 

која је била решавана као претходно питање, а која се односи на извршење уговора, 

није дао све елементе у погледу доцње у извшењу уговора, те је од истог тражио да се 

изјасни о овим чињеницама. Рочиште заказано за 05.02.2014.године, у 11,00 часова, до 

када вештак грађевинске струке треба да се изјасни, када ће бити заказано рочиште на 

коме ће бити закључена расправа, а након изјашњења и вештака финансијске струке. 

Значи предмет ће највероватније бити закључен до краја марта месеца 2014.године, 

имајући у виду да туженик се не јавља  на позиве и суд га обавештава преко огласне 

табле. 

 

      П.бр. 1009/13 ( стар 2г.9м. и 13 дана) 
 Предмет примљен у овом суду под бројем П.бр. 219/2011 18.03.2011.године, 

првостепена одлука донета 12.12.2012.године, а укинута Решењем ПАС-а, 

19.09.2013.године, и у Привредни суд достављена 01.10.2013.године, заказано рочиште 

за 22.01.2014.године, у 9,00 часова, очекује се да се расправа оконча у фебруару 

2014.године, обзиром да је после више интервенција суду од Агенције за 

приватизацију достављено решење о ликвидацији туженика, чије се брисање тражи, а 

суд исто није могао да изврши, јер тужилац није имао број решења о ликвидацији 

туженика, тужени исто није хтео да достави, јер није одазивао позивима, те је суд по 

налогу Привредног апелационог суда, морао службено да обезбеди број и датум 

Решења о ликвидацији туженика, јер тужилац то није урадио и поред више налога 

суда, а Виши суд сматра да је обавеза суда да он обезбеди број решења, као и датум 

његовог доношења, како би могао да одлучи да ли су испуњени услови за поништај 

оваквог уписа. Обзиром да је решење најзад достављено, нема сметње да се поступак 

оконча. 

 

     П.бр. 943/11   (стар 2г.3м и 2 дана) 
 Предмет дуго траје јер се  ради о оспореном потраживању у стечајном 

поступку, где су због сложености односа обављено вештачење и супер вештачење са 

више изјашњења вештака. Предмет у завршној фази и биће окончан 20.11.2013. 

године, обзиром да је остао да се саслуша још тужилац, који је физичко лице. Биће 

окончан 19.02.2014.године, у 10,30 часова, обзиром да је заказано саслушање 

последњег сведока и да више других доказа нема.  

 

 П.бр. 986/11 (стар 2г.2м.21дан) 

 Предмет дуго траје јер се  ради о оспореном потраживању у стечајном 

поступку, где су због сложености односа обављено вештачење и супер вештачење са 

више изјашњења вештака. Предмет у завршној фази и биће окончан 20.11.2013.године, 

обзиром да је остао да се саслуша још тужилац, који је физичко лице. Биће окончан 

19.02.2014.године, у 11,00  часова,  обзиром да је заказано саслушање последњег 

сведока и да више других доказа нема.  

 

 Напомена:  Предмети П.бр. 943/11 и П.бр. 986/11 се односе на улагања 

сродника и пријатеља власника стечајног дужника, који су пријавили потраживње у 

стечајном поступку, те је поред сложеног финансијско – економског вештачења, где је 

обавељено и супер вештачење, које није дало никакве резултате у погледу ових 

улагања, било нужно саслушати и сведоке од којих неки живе и раде у иностранству, а 

у сродству су са власником туженика, који је отишао у стечај и тужен као стечајни 

дужник  
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Стечај: 
 

 Ст.бр. 737/2010 ( стар 3г.3м.17.дана ) 

 Стечај над стечајним дужником „С.М.О. Пумп“ ДОО у стечају Лесковац 
 Отворен стечај над стечајним дужником, 26.09.2011.године, пријављена 

потраживања, није било предлога за План реорганизације, те је 20.02.2012.године, 

донето Решење о банкроту. 

 Након отварања стечајног поступка стечајни управник је утврдио да целокупна 

имовина стечајног дужника је Уговором о преносу удела, без накнаде пренета другом 

правном лицу, због чега је покренуо тужбу за побијање овог правног посла пред 

Привредним судом у предмету П.бр. 219/2012, где је и предложио привремену меру 

спречавања преноса имовине док траје парница, која је одбијена од стране судећег 

судије и парница је још у току, али под бројем П.бр. 982/2013 и рочиште је заказано за 

03.02.2014.године. 

 Такође за исту имовина постоји парница пред овим судом, али по тужби 

супруга власнице стечајног дужника за утврђивање имовине стечене у браку и 

неовлашћено унете у привредно друштво под бројем П.бр. 220/2013, која је у току и 

заказана за 31.01.2014.године, у 12,45 часова. 

 Значи, окончање стечаја је директно условљено окончањем ових парница, а што 

значи да ако стечајни управник успе у њима, наставиће се са продајом имовине и 

њеном расподелом, а уколико не успе доћи ће до обустављања стечајног поступка, 

због недостатка имовине стечајног дужника.  

 

 Ст.бр. 763 /2010 ( стар 3 г.1м.26 дана) 
 Стечајни дужник АД „Милдинг“ у стечају Власотинце, над којим је отворен 

стечај 2011.године, те обзиром да није било предлога за реорганизацију, оглашен 

банкрот, извршена продаја све имовине, донето Решење о главној деоби, извршена 

исплата повериоца по овом решењу, обзиром да није било жалбе на исто. 

 Међутим, од целокупне имовине стечајног дужника нису продате 34 комада 

акција стечајног дужника, „ЈУБМЕС БАНКЕ“ АД Београд, обзиром да на берзи ове 

акције још нису продате, те се по њиховој продаји и окончању поступка у предмету 

П.бр. 1079/12 ради накнаде штете против туженика, где је првостепеном пресудом од 

05.03.2013.године, одбијен тужбени захтев тужиоца Ишљамовић Љубише, који је 

25.03.2013.године, поднео жалбу ПАС-у (по извештају стечајног управника од 

11.12.2013.године). 

 Суд је проверио на дан 17.01.2014.године ове наводе, те је утврдио да још 

акције нису продате, нити је ПАС одлучио по жалби у предмету П.бр. 

1079/2012.године.  

По окончању продаје акција и наведене парнице, испуњени су услови за држање 

завршног рочишта у овом стечају, што ће бити сигурно у првом тромесечју 

2014.године.  

 

 Ст. бр. 766/2010  (стар 3г.1м. 28дана ) 
 Отворен стечајни поступак 2011.године, над стечајним дужником „Балкан 

Брик“ АД из Владичиног Хана, извршено пријавање потраживања, испитивање 

пријављених потраживања и донето Решење о банкроту дана 01.06.2011.године. 

 Међутим стечајни управник није могао да изврши продају и уновчење имовине 

стечајног дужника, обзиром да су правним пословима два правна лица пре отварања 

стечаја постали власници имовине стечајног дужника, те како су и они отишли у 

стечај, а ради се о правним лицима из Ниша, вођен је поступак за побијање ових 

правних радњи пред Привредним судом у Нишу, те су поступци стечаја над оба правна 

лица из Ниша, закључени због недостатка имовине истих, што по извештају стечајног 
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управника оставља могућност да се донесе одлука да имовина, која се формално 

правно води на њих по основу Уговора о поравнању који су закључили са Балкан 

Бриком пре отварања стечаја, укњижи као стечајна маса стечајног дужника, јер је та 

чињеница узета у обзир приликом закључивања стечаја над оба правна лица из Ниша и 

то „Кудо“ Ниш и „Мега груп“ Ниш. 

 По повраћају имовине у стечајну масу стечајног дужника, наставиће се 

поступак продаје и уновчења стечајне масе, а затим и доношење Решења о главној 

деоби и поступања по Закону о стечају, тако да постоји могућност да се до краја трећег 

тромесечја 2014.године, стечај оконча. 

 

 

- Судија Радмила Алексић 

 

Парница: 
 

П.бр. 1560/10 

 У правној ствари тужиоца „Маредо“ Сурдулица, против туженог „Звезда“ 

Сурдулица, који списи предмета се налазе, и то списи под пословним бројем П.бр. 

1134/10, код Привредног апелационог суда у Београду, ради доношења одлуке по 

жалби. 

 У међувремену, 09.01.2014. године достављено другостепено решење, којим се 

потврђује првостепена одлука, те је поступак окончан. 

 

П.бр. 101/12 

У правној ствари тужиоца „СМН градња“ ДОО Лесковац против туженог Град 

Врање, ради дуга, у ком предмету је донета делимична пресуда 27.09.2012. године, која 

је по жалби туженог укинута. Поступа се по примедбама вишег суда, тако што је 

проведено вештачење преко вештака грађевинске струке. Расправа је заказана за 

21.01.2014. гоидне ради непосредног изјашњавања вештака пред судом. Очекује се 

окончање поступка. 

 

П.бр. 85/13 

У правној ствари тужиоца Станковић Биљане из Власотинца, против туженог 

„Кућа стил“ ДОО Свилајнац, у ком предмету је настављен поступак након прекида и 

одређено је да се вештак Јовица Цветковић изјасни по примедбама у вези налаза истог. 

Вештак се изјаснио писаним путем, а након достављања парничним странкама 

изјаснио се и на примедбе. Одређено је вештачење преко вештака грађевинске струке 

Калијадис Душана, који је сачинио налаз и исти је достављен парничним странкама на 

изјашњење. Након овога, одређено је изјашњење вештака Јовице Цветковића у вези 

налаза вештака Калијадис Душана, те да ли је налаз Калијадис Душана има утицаја на 

његов основни налаз. Рочиште је заказано за 13.01.2014. године. Очекује се окончање 

поступка. 

 

П.бр. 339/13 

У правној ствари тужиоца Ђорђевић Зорана из Лесковца против туженог ДП 

„Електроуниверзал“ у стечају из Лесковца ради утврђивања права својине. Поступа се 

по примедбама вишег суда након укидања првостепене одлуке, утолико што је 

одређено и проведено вештачење преко вештака грађевинске струке Аџић Горана. 

Ради изјашњења тужене стране на његов допунски налаз рочиште је одложено за 

17.01.2014. године. Очекује се окончање поступка. 
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П.бр. 500/13 

У правној ствари тужиоца „Планком“ ДОО у стечају против тужених „Хонг ли“ 

ДОО и „Машинотекс“ АД у стечају који списи предмета су били у прекиду решењем 

суда П.бр. 282/12 од 28.03.2012. године у односу на друготуженог услед отварања 

стечаја. На предлог стечајног управника настављен је поступак решењем суда П.бр. 

282/12 од 23.05.2013. године. Одређено је вештачење преко вештака грађевинске 

струке Калијадис Душана, које вештачење је обављено. Расправа је закључена 

27.12.2013. године. Следи израда одлуке. 

 

П.бр. 507/13 

У правној ствари тужиоца РС-Републичка дирекција за робне резерве, против 

туженог ДП „Винарски подруми“ АД у стечају, који спор се води ради утврђивања 

постојања потраживања. Поступа се према примедбама вишег суда након укидања и 

достављања списа овом суду. Ради провере новчаног потраживања које представља 

обрачунату камату и којом методом је обрачуната камата и да ли је правилно извршен 

обрачун износа камате тужилац ће након изјашњења Републичке дирекције за робе 

резерве доставити тражене податке и изјаснити се посебним поднеском. Заступник 

тужиоца предложио је одлагање рочишта да би се изјаснила дирекција у погледу 

вештачења. Рочиште је заказано за 24.01.2014. године. Очекује се окончање поступка. 

 

П.бр. 878/13 

У правној ствари тужиоца Организација произвођача фонограма Србије 

О.Ф.П.С против туженог ДОО РТВ „Екос-Ле“ Стајковце у ком предмету се поступа по 

примедбама вишег суда. Одређено је и обављено вештачење преко вештака Јовице 

Цветковића. Ради разјашњења обрачуна од стране овог вештака списи предмета су 

достављени њему и рочиште је заказано за 31.01.2014. године. Очекује се окончање 

поступка. 

 

П.бр. 983/13 

У правној ствари тужиоца Агенција за обезбеђење лица и објекта „СБ 92“ 

Лесковац против туженог Агенција за изнајмљивање пословног простора „Да ли“ 

Лесковац, ради накнаде штете, од стране овог суда донета је пресуда П.бр. 1047/2011 

од 12.10.2011. године, која је по жалби туженог укинута решењем вишег суда од 

21.08.2013. године. Ради поступања по примедбама вишег суда заказано је рочиште 

ради утврђивања коју штету је тужилац претрпео раскидом угвора као и начина на који 

је иста обрачуната. Изведен је доказ саслушањем заступника тужиоца у својству 

странке. Одређено је вештачење преко вештака Јовице Цветковића. Уплата на име 

вештачења извршена је и списи предмета биће достављени вештаку ради вештачења. 

Рочиште је заказано за 31.01.2014. године. Очекује се окончање поступка. 

 

П.бр. 1011/13 

У правној ствари тужиоца Југоисток ДОО Ниш-Огранак ЕД „Врање“ против 

туженог „Симпо цвеће“ ДОО Врањска бања, у ком предмету се поступа по примедбама 

вишег суда. Одређено је и обављено допунско вештачење преко вештака Митић 

Драгослава. Ради изјашњења о допунском вештачењу рочиште је одложено за 

21.01.2014. године. Очекује се окончање поступка. 

 

П.бр. 1090/13 

У правној ствари тужиоца „ТИВ Интернационал“ АД у стечају Врањска бања 

против туженог „Бета трејд“ ДОО Београд, у ком предмету је донета делимична 

пресуда која је по жалби туженог укинута од стране вишег суда. Одређено је извођење 
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доказа саслушањем сведока на рочишту дана 07.02.2014. године. Очекује се окончање 

поступка.  

 

П.бр. 1091/13 

У правној ствари тужиоца ДП „ТИГ“ АД у стечају из Грделице против туженог 

Дом културе Грделица, ради исељења, у ком предмету је донета првостепена пресуда 

22.02.2013. године која је укинута у ставу 1. и 4. и враћени списи на поновно 

поступање. Расправа по овом предмету заказана је за 17.01.204. године. Очекује се 

окончање поступка. 

 

П.бр. 1157/13 

У правној ствари тужиоца Југоисток ДОО Ниш-Огранак ЕД Лесковац против 

тужених Спасов Бранко из Сурдулице и „Риботекс“ ДОО Љубовија. Првостепена 

пресуда од 13.11.2012. године укинута је по жалби и премет је враћен на поновно 

поступање, па је рочиште по овом предмету заказано за 10.01.2014. године. Очекује се 

окончање поступка. 

 

Стечај: 
 

Ст.бр. 4/10 
 Поступак стечаја над стечајним дужником ДП „Пољопродукт“ Врање у коме је 

донето решење о главној деоби Ст.бр. 1722/02 од 28.06.2007. године које је 

правноснажно са даном 10.07.2007. године, а за расподелу у износу од 43.021.271,00 

динара. Исплаћено је 24.089.079,00 динара или 55,15%, а остала су резервисана 

средства у износу од 35.326.297,52 динара. Тренутно стање на рачуну је 40.000.000,00 

динара код „Универзал банке“ и то 38.000.000,00 динара су орочена а 2.000.000,00 

динара су по виђењу. У току је парнични поступак у предмету П.бр. 520/08 Привредне 

банке „Агробанка“ Београд, где је вредност спора 9.901.141,25 динара који списи се 

налазе у Привредном апелационом суду по жалби. Такође се води спор пред 

Привредним судом у Београду у предмету П.бр. XLVII-П.бр. 966/07 где је вредност 

спора 195.993,00 УСД долара. У току  су спорови за 11 парничних предмета где је 

највећа вредност у предмету П.бр. 1163/10 по тужби и противтужби Републике Србије 

Града Врања за грађевинско пољопривредно земљиште. Од имовине стечајни дужник 

располаже делом покретне имовине која није продата на више огласа и која је на нивоу 

секундарне сировине. Чека се сагласност на текст огласа и продајну документацију од 

стране Агенције за приватизацију. Чека се на окончање парнице која се води за 

земљиште да би се извршила продаја. Чека се окончање парничних предмета да би се 

стекли услови за завршну деобу. 

 

Ст.бр. 7/10 

Поступак стечаја над стечајним дужником ДП „Гумопластика“ у стечају 

Бујановац. Стечај отворен решењем Ст.бр. 299/97 од 16.04.1998. године.  

Решењем Вишег трговинског суда Пж.бр. 168/09 од 27.04.2009. године укинуто је 

решење Трговинског суда у Лесковцу Ст.бр. 20/08 РЕО бр. 1/08 од 03.03.2009. године 

као и решење Ст.бр. 20/08 и РЕО бр. 1/08 од 28.01.2009. године и предмет враћен 

првостепеном суду на поновни поступак. Овим решењем ВТС упућује на поступање 

првостепеног суда по предложеном плану реорганизације а по налозима који су дати у 

ранијој одлуци другостепеног суда Пж.бр- 93/08 од 17.04.2008. године. Решењем ВТС 

у Београду Пж.бр- 93/08 од 07.04.2008. године укинуто је решење ТС Лесковац РО 1/07 

од 16.11.2007. године и предмет враћен првостепеном суду на поновни поступак. 

Укинутим првостепеним решењем био је усвојен план реорганизације ДП 

„Гумопластика“ у стечају Бујановац, поднет од стране стечајног управника са 
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изменама и допунама од 25.09.2007. године. Како су примедбе ВТС из решења Пвж. 

бр. 168/09 од 27.04.2009. године д у поновном поступку првостепени суд настави 

поступак по предложеном плану реорганизације, поступајући по налозима који су дати 

у ранијој одлуци првостепеног суда Пж.бр. 93/08 од 07.04.2008. године да се у 

остављеном року сачини нови план реорганизације или допуни и измени ранији план 

реорганизације. То је овај суд поступио у складу са примедбама Вишег суда 

доношењем закључка од 16.04.2010. године, којим је наложено Агенцији за 

приватизацију-Центар за стечај да сачини нови план реорганизације или измени и 

допуни ранији план реорганизације над стечајним дужником  „Гумопластика“ АД у 

стечају из Бујановца у року од 30 дана од дана пријема закључка. Поднеском од 

26.05.2010. године заведен код Агенције за приватизацију под бројем 820/05-23-10326 

од 24.06.2010. године иста се изјаснила да је преузела све потребне радње за 

спровођење пописа имовине и израду извештаја о економско-финансијском положају 

стечајног дужника, да ће се након израде предметног извештаја стечајни управник 

изјаснити о даљем току стечајног поступка над стечајним дужником. Уколико се 

процени да постоје услови за реорганизацију стечајног дужника, обавештавају овај суд 

да ће доставити измењени и допуњени план реорганизације. Поновним закључком 

овог суда од 04.11.2011. године маложено је Агенцији за приватизацију да сачини нови 

план реорганизације или измени и допуни ранији план реорганизације у року од 30 

дана од пријема закључка који је закључак Агенција примила 08.11.2011. године. 

Такође је одржано допунско испитно рочиште 25.11.2011. године и донет је закључак о 

признатом потраживању Републике Србије. Агенција за приватизацију се поднеском 

од 21.11.2011. године изјаснила да није у могућности да поступи по налогу стечајног 

судије и сачини нови план реорганизације пре него што се коначно изјасни о 

основаности пријављеног потраживања повериоца Републике Србије у износу од 

2.283.862,62 USD. Одржано је рочиште 09.03.2012. године, на ком рочишту је већ 

одређено да се закаже настаак испитног рочишта ради разматрања пријава 

потраживања стечајних поверилаца које нису разматране на испитном рочишту или су 

делимично разматране, а које је одржано 20.05.2002. годие. Наставак испитног 

рочишта одржан је 15.06.2012. године, на ком рочишту су разматране пријаве 

потраживања и испитно рочиште је завршено након чега су израђени закључци и 

донета коначна листа. 

 Агенција за приватизацију сачинила је план реорганизације и заказала је 

рочиште ради разматрања плана реорганизације за дан 25.01.2013. године у 12,30 

часова које рочиште је прекинуто и наставак одређен за 22.03.2013. године, да би и оно 

било прекинуто а наставак одређен 12.04.2013. године у 11,00 часова, које је такође 

прекинуто и наставак одређен за 26.04.2013. године. На рочишту дана 26.04.2013. 

године изгласан је план реорганизације, урађено је решење, достављено странкама које 

су примиле наведено решење. Достављен је суду извештај стечајног управника о 

спроведеном надзору над применом усвојеног плана реорганизације од 17.12.2013. 

године. Следи заказивање завршног рочишта. Очекује се окончање овог поступка.   

 

Ст.бр. 14/10 

 Решењем Трговинског суда у Лесковцу Ст.бр. 16/07 од 17.04.2008. године 

покренут је стечајни поступак над стечајним дужником АД „Транспорт“ Лесковац. 

Решењем Трговинског суда Ст.бр. 11/09 од 03.07.2009. године план реорганизације 

поднет од стране „Мићун лагуна“ ДОО Лесковац, као већинског власника капитала, 

сматра се усвојеним. Ово решење потврђено је решењем ВТС од 20.08.2009. године. 

По овом предмету заказано је допунско испитно рочиште за 25.11.2011. године које је 

одржано и урађен је закључак за повериоца Мишић Зорана, коме је оспорено 

потраживање. Закључци су достављени повериоцу и стечајном управнику. Стечајни 

управник је урадио завршни рачун. По предлогу „Јовекс“ да се план реорганизације не 
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спроводи, одржано је рочиште 20.04.2012. године на ком рочишту је расправљано да 

ли је дошло до кршења плана реорганизације. Донето је решење Ст.бр. 14/10 од 

20.04.2012. године, којим решењем су одбијена решења предлагача о непримењивању 

планба репрганизације као неоснована и наложено стечајном управнику да изврши 

повраћај предујма на име трошкова стечајног постиупка уплатиоцу, по 

правноснажности решења. Ово решење потврђено је од стране ПАС. Очекује се израда 

завршног рачуна од стране стечајног управника и окончање поступка. Након овога 

донето је решење од 04.01.2013. године о одбацивању обавештења предлагача ДОО 

„Јовекс“ Рајно Поље писано 27.09.2012. године, а примљено у овај суд 01.11.2012. 

године о непримењивању усвојеног плана реорганизације предлагача „Јовекс“ ДОО 

Рајно Поље као недопуштено. Ово решење по жалби повериоца „Јовекс“ ДОО Рајно 

Пољем укинуто је од стране вишег суда. Поступајући по примедбама вишег суда, 

одржано је рочиште 16.08.2013. године и донето решење на које је уложио жалбу ДОО 

„Јовекс“ Рајно Поље и његова жалба достављена је осталим учесницима у поступку. 

Виши суд је потврдио наведено решење. Заказано је завршно рочиште за 21.02.2014. 

године. Очекује се окончање поступка. 

 

 Ст.бр. 27/10 
 Решењем Трговинског суда у Лесковцу Ст.бр. 29/09 од 10.12.2009. године 

покренут је стечајни поступак над стечајним дужником „Замбер“ ДОО из Врања. У 

току поступка одржана су рочишта као и испитно рочиште, тако да је у току 

достављање закључака о признатим и оспореним потраживањима. Закључци су 

достављени повериоцима. Постоје новчана средства код Основног суда у Врању о 

постојању залога од стране Пореске управе  на појединим стварима. На предлог 

стечајног управника донет је закључак о уновчењу стечајне масе од 25.06.2013. године 

и исти достављен странкама. Ради разматрања пријаве потраживања поверилаца које 

нису разматране током поступка заказано је допунско испитно рочиште за 08.11.2013. 

године у 12,00 часова. Донети су закључци поводом допунског рочишта. Поступак је у 

току решавања. 

 

Ст.бр. 32/10 
 У стечајном поступку над стечајним дужником „Механизација“ АД у стечају из 

Владичиног Хана донето је решење о продаји имовине стечајног дужника 08.04.2011. 

године, а након тога донет је закључак о уновчењу стечајне масе стечајног дужника од 

29.06.2011. године. Ранији стечајни управник се изјаснио да је у току прибављање 

историјата о кретању катастарских парцела на којима се налази имовина стечајног 

дужника, како би се пре оглашавања продаје добило уверење од Дирекције за 

регистрацију о томе да ли на наведеним катастарским парцелама постоји потраживање 

за враћање одузете имовине. У међувремену дошло је до промене стечајног управника 

тако да је садашњем управнику достављено решење да свим повериоцима чије су 

пријаве неуредне достави посебна обавештења о уређењу пријаве. Повериоци 

достављају пријаве на које су позвани решењем. Поступак је у току решавања. 

 

Ст.бр. 39/10 
 Стечајни поступак над стечајним дужником „Синтетика“ у стечају Лесковац, 

одржано је поверилачко и испитна рочишта, наком чега су сачињени закључци и 

достављени повериоцима о признатим и оспореним потраживањима. Дана 24.08.2010. 

године донет је закључак о уновчењу стечајне масе ДП „Синтетика“ са потпуном 

одговорношћу Лесковац, којим закључком је стечајни управник дужан да без одлагања 

приступи продаји имовине која чини стечајну масу, а да се продаја спроведе у складу 

са Законом о стечајном поступку. Стечајни управник обавестио је суд 02.02.2012. 
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године о извршеној продаји и начину продаје. Обавештење је достављено председнику 

Одбора поверилаца. Очекује се окончање поступка. 

 

Ст.бр. 6/2011 

 У стечајном поступку над стечајним дужником „Sonnu trade“ ЈСМ ДОО Врање, 

у ком предмету је отворен стечајни поступак решењем овог суда од 08.07.2011. године 

над наведеним стечајним дужником. Одржано је прво поверилачко и ипитна рочишта. 

Донето је решење о банкротству 09.11.2012. године. Очекује се окончање поступка. 

 

Ст.бр. 34/2011 

У стечајном поступку над стечајним дужником Индустрија трикотаже и 

плетива „ИТП“ ДОО Грделица, у ком предмету је решењем овог суда отворен стечајн 

и поступак над наведеним стечајним дужником дана 01.07.2011. године. Одржано је 

прво поверилачко и испитна рочишта које је завршено. Очекује се окончање поступка. 

 

Ст.бр. 142/2011 

У стечајном поступку над стечајним дужником „Sigmije company“ Топли До, у 

ком предмету је отворен стечајни поступак 03.06.2011. године. Одржано је прво 

поверилачко и испитно рочиште које је завршено. Донето је решење о банкротству и 

уновчењу имовине 10.04.2013. године. Очекује се окончање поступка. 

 

Ст.бр. 206/2011 

У стечајном поступку над стечајним дужником „ЈМТ company“ Богојевце, у ком 

предмету је отворен стечајни поступак 10.06.2011. године. Одржано је прво 

поверилачко и испитна рочишта које је завршено. Донето је решење о банкротству и 

уновчењу имовине 13.0.2012. године. Очекује се окончање поступка. 

 

Ст.бр. 295/2011 

У стечајном поступку над стечајним дужником ГР у друштвеној својини 

„Новоградња“ у стечају Врање, у ком предмету је отворен стечајни поступак 

18.11.2011. године. Одржано је прво поверилачко и испитно рочиште које је завршено. 

Донето је решење о банкротству и уновчењу имовине 09.11.2012. године. Очекује се 

окончање поступка. 

 

Ст.бр. 3510/2011 

У стечајном поступку над стечајним дужником ДП за унутрашњу и спољну 

трговину на велико и мало и производњу „Тргопромет“ Лесковац, у ком предмету је 

отворен стечајни поступак 23.12.2011. године. Одржано је прво поверилачко и испитна 

рочишта и донети закључци који су достављени повериоцима. Дана 19.06.2012. године 

донето је решење о банкротству. Очекује се окончање поступка. 

 

 

-   Судија Ћира Митић 

 

Парница: 
 

 У парничној материји судија Ћира Митић нема предмета чији поступак траје 

дуже од 2 године. 

 Сви предмети који су били обухваћени Програмом решавања старих предмета 

за претходну годину су решени. 
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Стечај: 
 

 Судија Ћира Митић је стечајни судија у већу којим председава судија Мирослав 

Илић. 

 

 Ст.бр. 3/10 
 Ради се о стечајном поступку над стечајним дужником ДП 

''ЖИВИНОПРОДУКТ'' – стечајна маса из Врањске бање. Наиме, ДП ''Живинопродукт'' 

у стечају Врањска бања продат је као правно лице, тако да је поступак настављен 

према стечајној маси. 

Посебним закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику и његовом 

поверенику да предузму хитне мере и активности ради окончања стечајног поступка. 

Завршно рочиште за завршну деобу одржано је 04.10.2013. године. Стечајно веће је 

донело решење о завршној деоби. Међутим, има две жалбе, тако да је предмет у 

Привредном апелационом суду у Београду. 

Када решење о завршној деоби постане правоснажно и када се изврши исплата, 

стечајни судија ће сходно одредби чл.69.ст.3. Закона о стечајном поступку одлучити о 

плаћању камате, с обзиром да преостају расположива средства у износу од 

34.891.179,19 динара. Наиме, има услова за намирење поверилаца и по основу камате. 

Садашњи стечајни судија предметом је задужен 04.01.2010. године. 

 

 Ст.бр. 28/10 
 Стечајни дужник: ПИК ''Пуста река'' у стечају Бојник 

 Предлагач: Пореска управа-филијала Лесковац 

 Предлог за покретање стечајног поступка поднет је 01.09.2009. године. 

Стечајни поступак је покренут решењем Трговинског суда у Лесковцу Ст.бр. 30/09 од 

22.10.2009. године. 

 Стечајни управник је Агенција за приватизацију, а повереник је Никола 

Павловић из Лесковца. 

 Прво поверилачко рочиште одржано је 16.04.2010. године, а испитно рочиште 

такође 16.04.2010. године. 

 Уновчење стечајне масе одређено је закључком стечајног судије од 24.06.2010. 

године. 

 Очекује се уновчење стечајне масе. 

 Стечајни судија је посебним закључком наложио стечајном управнику и 

његовом поверенику предузимање хитних мера и активности ради окончања стечајног 

поступка. 

 Нема новца да се прибаве листови непокретности и остала документација за 

продају. 

 

 Ст.бр. 34/10 
 Стечајни дужник: АД ''Електроуниверзал'' у стечају Лесковац 

 Предлагач: Пореска управа-филијала Лесковац 

 Предлог за покретање стечајног поступка поднет је 01.09.2011. године. 

Стечајни поступак покренут је решењем Трговинског суда у Лесковцу Ст бр.37/09 од 

24.11.2009. године. 

 Прво поверилачко рочиште завршено је 28.05.2010. године, а испитно рочиште 

завршено је 16.07.2010. године. 

Стечајни управник је Агенција за приватизацију, а повереник је Драган Пешић из 

Лесковца. 

 Уновчење стечајне масе одређено је закључком стечајног судије од 30.12.2010. 

године. 
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 Продата је постојећа имовина, која се састојала од 1,05 ари парцеле у Лесковцу 

са трошним објектом и једног неисправног ''југа''.  

 Стечајни судија је посебним закључком наложио стечајном управнику и 

његовом поверенику предузимање хитних мера и активности ради окончања стечајног 

поступка. 

 

 Ст.бр. 38/10 
 Стечајни дужник: ДП ''Зеле Вељковић'' у стечају Лесковац 

 Предлагач: Ликвидациони управник 

 Стечајни поступак је покренут 26.11.2009. године. Стечајни управник је 

Агенција за приватизацију, а повереник је Никола Павловић из Лесковца.  

 Прво поверилачко и испитно рочиште завршени су 02.07.2010. године. 

 Закључак о уновчењу стечајне масе, донет је 31.08.2010. године. Стечајна маса 

је само делимично уновчена. Одређена имовина подлеже реституцији. 

 Посебним закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику и 

његовом поверенику предузимање хитних мера и активности ради окончања стечајног 

поступка. Дана 19.07.2013. године одржано је допунско испитно рочиште и закључци 

су достављени повериоцима. 

 

 

 Предмети у којима судија Ћира Митић поступа као судија појединац. 

 

 Ст.бр. 51/10 
 Ради се о стечајном поступку над стечајним дужником ''Монтажа'' АД у стечају, 

Лесковац. На основу обавештења Народне банке Србије-Принудне наплате Крагујевац, 

суд је донео решење о покретању претходног стечајног поступка Ст.бр. 51/10 од 

18.5.2010. године. Предлог за отварање стечајног поступка поднела је ''Југобанка'' АД 

Београд.  

 Решењем Ст.бр. 51/10 од 21.01.2011. године, отворен је поступак стечаја. 

Стечајни управник је Агенција за приватизацију.  

 Прво поверилачко рочиште одржано је 01.04.2011. године. Испитно рочиште 

одржано је 10.06.2011. године и 15.07.2011. године.  

 Закључци о признатим и оспореним потраживањима достављени су 

повериоцима.  

 Решење о банкротству и уновчењу имовине донето је 19.09.2011. године.  

Допунско испитно рочиште одржано је 08.06.2012. године. 

Стечајни судија је посебним закључком наложио Агенцији за приватизацију и 

поверенику стечајног управника предузимање свих неопходних мера за окончање 

стечајног поступка. 

 У досадашњем току поступка није могло доћи до уновчења имовине стечајног 

дужника због Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, јер стечајни дужник 

има обавезу враћања имовине. 

 

 Ст.бр. 60/10 
 Ради се о стечајном поступку над стечајним дужником  ДП ''Конфекција Тренд'' 

у стечају, Власотинце. 

 Обавештење Народне банке Србије- Принудне наплате Крагујевац примљено је 

13.04.2010. године. Претходни стечајни поступак покренут је решењем Ст.бр. 60/10 од 

18.05.2010. године. Предлог за отварање стечаја поднели су Зорица Стефановић из 

Власотинца и други, Миленковић Славица из Власотинца и други и ''Манифатура 

Еуропеа'' ДОО Ниш. Стечајни поступак отворен је 03.12.2010. године.  

 Стечајни управник је Агенција за приватизацију-Центар за стечај Београд.  
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 На првом поверилачком рочишту скупштина поверилаца једногласно је донела 

одлуку да се поступак оконча банкротством.  

 Испитно рочиште одржано је 20.05.2011. године.  

 Закључци о признатим и оспореним потраживањима достављени су 

повериоцима. Извршено је уновчење непокретне имовине стечајног дужника, али има 

још незавршених парница. 

 Стечајни судија је посебним закључком наложио Агенцији за приватизацију и 

поверенику стечајног управника предузимање свих неопходних мера за окончање 

стечајног поступка. 

 

 Ст.бр. 13/11  
 Под овим бројем води се стечајни поступак над ДППП ''Пчиња'' Трговиште. 

 На основу обавештења Народне банке Србије од 01.11.2010. године, суд је 

донео решење Ст.бр. 13/2011 од 04.02.2011. године о покретању претходног стечајног 

поступка. 

 На предлог ОТП банке Србија АД Нови Сад-Филијала Ниш, суд је донео 

решење о отварању поступка стечаја Ст.бр. 13/2011 од 15.04.2011. године.  

 Прво поверилачко рочиште одржано је 24.05.2011. године и 26.08.2011. године. 

 Испитно рочиште одржано је 26.08.2011. године. 

 Закључци о признатим и оспореним потраживањима достављени су 

повериоцима. 

 Решење о банкротству и уновчењу имовине донето је 19.12.2011. године. 

 Одржано је и допунско испитно рочиште. 

 Имовина није уновчена. Има проблема са уписом имовине у катастар 

непокретности. Део имовине је дат у закуп. Има шумског земљишта које треба да се 

врати држави. 

 Стечајни судија је посебним закључком наложио Агенцији за приватизацију и 

поверенику стечајног управника предузимање свих неопходних мера за окончање 

стечајног поступка. 

 

 Ст.бр. 384/11 
 Реч је о стечајном поступку над дужником ''МИСАН КОМЕРЦ'' ДОО Лесковац. 

 На основу обавештења Народне банке Србије од 01.11.2010. године суд је 

04.02.2011. године донео решење о покретању претходног стечајног поступка. 

 На предлог Еуро банке ЕFG АД Београд, суд је донео решење о отварању 

поступка стечаја 24.02.2012. године.  

 Прво поверилачко рочиште одржано је 03.04.2012. године, 11.05.2012. године и 

06.07.2012. године. 

 Испитно рочиште одржано је 06.07.2012. године. 

 Закључци о признатим и оспореним потраживањима достављени су 

повериоцима. 

 Решење о банкротству и уновчењу имовине донето је 30.11.2012. године. 

 Имовина није уновчена због евентуалне реституције. 

 

 Ст.бр. 281/2011 
 Ради се о стечајном поступку над стечајним дужником ''ХАНПЛАСТ'' АД  у 

стечају Владичин Хан. Решењем суда Ст.бр. 281/2011 од 16.12.2011. године одређене 

су мере обезбеђења. Стечајни поступак је отворен решењем суда Ст.бр. 281/2011 од 

13.01.2012. године, на предлог Фонда за развој Републике Србије. Прво поверилачко 

рочиште одржано је 24.02.2012. године. Решење о банкротству и уновчењу имовине 

донето је 14.05.2012. године. Испитно рочиште завршено је 23.11.2012. године. Део 

имовине је уновчен. Решењем Вишег суда у Јагодини ПОИ.бр.2/2012 од 15.10.2012. 
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године усвојен је захтев Вишег јавног тужилаштва у Јагодини за привремено 

одузимање имовине од оптуженог Драгише Живковића из Бресја код Јагодине, и то 

33.809 акција ''ХАНПЛАСТ'' АД Владичин Хан.  

 Дана 27.12.2013. године поново је оглашена продаја одређене имовине. 

 

  

 

-   Судија Зоран Денић 

 

Привредни преступи: 
 

 Пк.бр. 73/2013 (датум пријема 01.11.2013. године)  

 У овом предмету ради се о замолници  Привредног суда из Београда 2 Пк.бр. 

1228/2011 од 30.10.2013. године која је достављена овом суду 01.11.2013. године. Суд 

је заказао саслушање окр. одговорног лица за 27.11.2013. године, с тим да окр. 

одговорно лице није уредно позвано са констатацијом достављача „прималац 

непознат,  недовољна  адреса“ , па је суд захтевом под горњим бројем од  29.11.2013. 

године од полицијске управе у Лесковцу затражио проверу адресе, по којој замолници 

до данас није поступљено.  

 

 

 Пк.бр. 78/2013   

 У овом предмету овог суда Пк.бр. 88/2010  од 13.12.2010. донето је решење о 

прекиду привредно-казненог поступка због недостижности окр. одговорног лица  

Горана Ангеловског  у својству генералног директора АД за производњу  опреме „ 

Леминд техномашина“ из Лесковца, ул. Станоја Главаша бр. 26. Накнадном провером 

од МУП-а РС ПУ Београд, суд је добио обавештење да окр. одговорно лице има 

пријављено пребивалиште на  адреси ул. Станка Опсенице бр. 5., Чукарица, 

станодавац Стефановић Биљана, па је суд донео решење Пк.бр. 78/2013  о наставку 

привредно-казненог поступка и због економичности поступка, суд је замолницом под 

горњим бројем од 14.11.2013. године затражио саслушање окр. одговорног лица 

Ангеловски Горана од стране Привредног суда у Београду и по замолници суда до 

данас није поступљено. 

   

 

    Стечај: 
 

 Судија Зоран Денић је стечајни судија у већу којим председава судија Ћира 

Митић. 

 

 Ст.бр. 16/10 

 Решењем Трговинског суда у Лесковцу Ст.бр. 15/2009 , а сада Ст.бр. 16/2010 од 

04.06.2009. године, покренут је стечајни поступак над стечајним дужником „Млекара 

Хан“ ДОО у стечају из Владичиног Хана , ул. Индустријска зона бб и за стечајног 

управника именован лиценцирани стечајни управник Тихомир Митровић из Врања. У 

складу са донетим решењем одржано је прво поверилачко рочиште, као и прво 

испитно рочиште и наставак истог. Такође је извршено уновчење целокупне покретне 

и непокретне имовине стечајног дужника.  

    У међувремену је дошло до промене стечајног управника и према његовој  

информацији води се парница код овог суда и току је поступак по жалби од чијег 

исхода  и зависи даљи ток поступка.  
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Ст.бр. 20/10 
 Решењем овог суда Ст.бр. 20/2010 од 13.10.2009. године отворен је стечајни 

поступак над стечајним дужником  ДП „Слободан Јовић“ у стечају  са седиштем у 

Брестовцу, Град Лесковац.  

  Стечајни дужник нема  непокретну имовину те самим тим није било могуће 

извршити продају исте.  

 

Ст.бр. 21/10 
 Над стечајним дужником  ДП „ Елан“ у стечају из с. Косанчић , Општина 

Бојник, решењем овог суда Ст.бр. 21/2010 од 17.09.2009. године, отворен је поступак 

стечаја.  

  Наведени стечајни  дужник поседује непокретну имовину,  с тим да од момента 

отварања стечајног поступка до данас није било продаје непокретне имовине, с 

обзиром да имовинско-правни односи нису рашчишћени.  

 

Ст.бр. 25/10 
 Над стечајним дужником ДП „ Развитак“ из с. Доње Бријање, Град Лесковац, 

решењем овог суда Ст.бр.  25/2010 од 19.11.2009. године отворен је поступак стечаја.  

  Од момента отварања стечајног поступка до данас није било продаје 

непокретне имовине, с обзиром да стечајни дужник такву имовину не поседује, а у 

току је поступак ради утврђивања да је стечајни дужник власник дела пословне зграде 

у с. Доње Бријање.   

 

 Предмети у којима судија Зоран Денић поступа као судија појединац: 

 

 Ст.бр. 57/10 

 Решењем овог суда Ст.бр.  57/2010 од 17.02.2011. године, отворен је стечајни 

поступак над стечајним дужником АД „Cvećar & Perper“ у стечају из Лесковцу, ул. 

Текстилна бр. 44., МБ 07137338, ПИБ 10054116, с обзиром да је утврђено постојање 

стечајног разлога трајније неспособности плаћања , за стечајног управника је именован 

дипл инг. рударства Мирослав Милић из Лесковца, а прво поверилачко рочиште је 

заказано за 28.03.2011. године , а испитно рочиште је заказано за 6.07.2011. године и 

одржано дана 19.09.2011. године.  

 

  С обзиром да није поднет ни један план реорганизације у законом прописаном 

року стечајни судија је по службеној дужности  донео решење под горњим бројем од 

21.05.2012. године.  

  У међувремену је раније именован стечајни управник Мирослав  Милић из 

Лесковца, разрешен са те дужности а именован за стечајног управника Роберт 

Митровић из Лесковца, лиценцирани стечајни управник.  

   Стечајни управник је од Службе за катастар непокретности у Лесковцу 

почетком године затражио извештај о историјату кретања парцела   и по наведеном 

захтеву је у међувремену поступљено. Наведени захтев  је у поступку разматрања од 

стране стечајног управника, а  ради предузимања даљих мера и активности  на 

окончању стечајног поступка. 

 

 Ст.бр. 72/10 

 Решењем овог суда Ст.бр. 72/2010 од 28.02.2011. године, отворен је стечајни 

поступак над стечајним дужником Фабриком машина и опреме АД „Машинотекс“ у 

стечају из Лесковца, ул. Његошева бр. 93., МБ 07204884, ПИБ 100525395, с обзиром да 

је утврђено постојање стечајног разлога трајније неспособности плаћања, за стечајног 

управника је именован дипл. ецц. Роберт Митровић из Лесковца, лиценцирани 
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стечајни управник , а  прво поверилачко рочиште је заказано за 07.04.2011. године, а  

испитно рочиште је заказано за 25.07.2011. године, а одржано је 15.09.2011. године.  

  На наставку првог поверилачког рочишта одржаног дана 26.11.2012. године, 

суд је  донео решење да ће  се поступак стечаја спровести банкротством.  

 Наведено решење је достављено стечајном  управнику и Одбору повериоца, с 

тим да у законом прописаном року стечајни управник као ни Одбор повериоца нису 

изјавили жалбу против наведеног решења.  

  Жалбу је изјавио Благоје Илић из Прешева која је одбачена као недозвољена, 

противу ког решења је Привредном апелационом суду  у Београду Благоје Илић 

изјавио жалбу која је одбијена као неоснована и потврђено решење овог суда о 

одбацивању жалбе.  

 У међувремену је продата целокупна имовина стечајног дужника и   од стране 

стечајног управника је сачињен и суду достављен нацрт решења за главну деобу која је 

истакнута на огласној табли суда и по протеку  одређеног рока приступиће се деоби 

стечајне масе.  

 

  

- Судија Мирослав Илић 

 

Стечај: 
 

 Судија Мирослав Илић стечајни судија у већу којим председава судија Радмила 

Алексић. 

 

 Ст.бр.12/2010.  
 Предмет је примљен у суд дана 11.03.2009. године. По предлогу предлагача 

Фонд за развој Републике Србије, а као стечајни дужник се јавља ДП ''Србијанка'' из 

Лесковца. 

 Дана 09.04.2009. године донето је решење којим је покренут стечајни поступак. 

 Напомињемо да је стечајни поступак у завршној фази, јер је донето и решење о 

главној деоби и то дана 18.09.2012. године. 

 Повереник стечајног управника Никола Павловић се у међувремену, након 

доношења решења о главној деоби обратио суду поднеском којим је тражио мишљење 

суда којом методом да врши обрачун камате, обзиром на одлуку Уставног суда 

Републике Србије. 

 Суд је истом дао налог дана 25.09.2012. године како да поступи у вези са 

донетим закључцима о утврђеним потраживањима, обзиром да су исти постали 

правноснажни. 

 

 Ст.бр. 13/2010 

 У стечајном поступку над АД Рудник олова и ционка „Грот“ Крива Феја, 

стечајни судија Веселин Савић, донео је решење од 16.01.2014. године, којим се усваја 

предлог предлагача плана реорганизације „Тренд компани“ ДОО Јагодина од 

25.10.2013.године, те се мења план реорганизације стечајног дужника ДП Рудник 

олова и цинка „Грот“ Врање усвојен решењем овог суда Ст.бр.62/05 и РО 2/06 од 

27.02.2007.године у свему и на начин како је предложио предлагач плана 

реорганизације „Тренд компани“ ДОО Јагодина предлогом од 25.10.2013.године. 

 

 Ст.бр.17/2010.  
 Предмет је примљен у суд дана 11.06.2009. године, и ради се о стечајном 

дужнику ДП ''РЕСОРТ'' у стечају из Лесковца. Дана 03.09.2009. године донето је 
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решење којим је покренут стечајни поступак и за стечајног управника је постављена 

Агенција за приватизацију – Центар за стечај. 

 Поступак је покренут по предлогу Агенције за приватизацију. Поступак је у 

току. У току поступка уновчења масе стечајног дужника извршена је продаја 

одређених непокретности стечајног дужника, о чему је суд обавештен од стране 

стечајног управника. Такође је суд обавештен да су у току парнични поступци где се 

стечајни дужник појављује као странка. 

 

 Ст.бр.30/2010.  
 Ради се о предмету против стечајног дужника АД ''Вучјанка'' из Вучја, а по 

предлогу предлагача Пореска управа – Филијала у Лесковцу. Предмет је примљен у 

овај суд дана 01.09.2009. године. Дана 22.10.2009. године донето је решење којим је 

покренут стечајни поступак. Поступак је у завршној фази и дана 23.11.2012. године 

заказано је завршно рочиште. 

 На завршном рочишту које је одржано дана 23.11.2012. године Агенција за 

приватизацију – Центар за стечај је обавестила суд да је у међувремену пронађена нова 

имовина, то јест оснивачки удео у предузећу ''Лескотекс'' из Лесковца и то у проценту 

од 5,16%. 

 На истом рочишту стечајно веће је донело одлуку да се прекине поступак и 

заказан је наставак поступка дана 21.12.2012. године. 

 На рочишту које је одржано дана 21.12.2012. године, ради се о наставку 

завршног рочишта, стечајно веће је донело одлуку да се завршно рочиште одложи на 

неодређено време, а да ће наредно бити заказано писменим путем по добијању 

извештаја од стечајног управника о предузетим мерама и току и начину продаје удела 

код ''Лескотекса'' из Лесковца. 

 

 Ст.бр.37/2010. Ради се о поступку стечаја над стечајним дужником АД 

Електроиндустрија ''Рул'' из Лесковца, а по предлогу предлагача Фонд за развој 

Републике Србије. Решење о покретању стечајног поступка је донето дана 13.10.2009. 

године. За стечајног управника, као и у претходним предметима, је одређена Агенција 

за приватизацију – Центар за стечај. У току је поступак уновчења имовине стечајног 

дужника. 

 

 Ст.бр.40/2010. Ради се о поступку стечаја над стечајним дужником ДП 

''Текстилпромет'' у стечају из Лесковца. Поступак је покренут по предлогу Агенције за 

приватизацију предлогом од 07.12.2009. године. Дана, 08.02.2010. године донето је 

решење којим је покренут поступак стечаја. У међувремену, након овога одржано је 

прво поверилачко рочиште као и испитно рочиште, а донето је решење којим је 

одређено уновчење стечајне масе. За стечајног управника је одређена Агенција за 

приватизацију – Центар за стечај. У току поступка вршена је и продаја имовине 

стечајног дужника, о чему је суд обавештен од стране стечајног управника. Поступак 

је у току, а када ће бити окончан највише зависи од Агенције за приватизацију која 

врши уновчење стечајне масе стечајног дужника. 

 У међувремену Агенција за приватизацију је извршила продају дела имовине 

стечајног дужника, о чему је суд обавештен поднеском од 31.12.2012. године. 

 Суду је од стране стечајног управника достављен и обрачун намирења 

разлучних повериоца. 
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 Предмети у којима судија Мирослав Илић поступа као судија појединац: 

 

 Ст.бр.62/2010. Ради се о предмету стечаја над стечајним дужником АД ''Беско'' 

у стечају из Власотинца. Поступак је покренут по обавештењу НБС о непрекидној 

блокади у трајању од 3 године. 

 Дана 25.01.2011. године донето је решење којим је отворен стечајни поступак и 

за стечајног управника је именован Миле Денић из Лебана. 

 Након овога одржано је прво поверилачко рочиште и испитно рочиште. Донети 

су закључци о признатим и оспореним потраживањима. Донето је и решење о 

банкротству.  

 У току је поступак уновчења стечајне масе стечајног дужника. У међувремену 

је одржано неколико продаја, али безуспешних, јер није било заинтересованих купаца. 

 Окончање стечајног поступка зависи од динамике уновчења стечајне масе од 

стране стечајног управника. 

 

 Ст.бр.62/2010.  

 Ради се о предмету стечаја над стечајним дужником АД ''Беско'' у стечају из 

Власотинца. Поступак је покренут по обавештењу НБС о непрекидној блокади у 

трајању од 3 године. 

 Дана 25.01.2011. године донето је решење којим је отворен стечајни поступак и 

за стечајног управника је именован Миле Денић из Лебана. 

 Након овога одржано је прво поверилачко рочиште и испитно рочиште. Донети 

су закључци о признатим и оспореним потраживањима. Донето је и решење о 

банкротству.  

 У току је поступак уновчења стечајне масе стечајног дужника. У међувремену 

је одржано неколико продаја, али безуспешних, јер није било заинтересованих купаца. 

 Окончање стечајног поступка зависи од динамике уновчења стечајне масе од 

стране стечајног управника. 

 

 Ст.бр.166/2010. 

 Ради се о стечајном поступку над стечајним дужником ДОО ''Royal'' из 

Власотинца. 

 Након подношења предлога и уплате предујма на име трошкова вођења 

стечајног поступка, дана 15.12.2010. године донето је решење о отварању стечајног 

поступка. 

 Решењем је за стечајног управника именован најпре Мирослав Милић из 

Лесковца, међутим након овога, у току поступка на лични захтев је промењен стечајни 

управник и именован је за стечајног управника Миле Денић из Лебана. 

 У међувремену стечајни дужник је поднео план реорганизације, међутим 

решењем овога суд од 10.09.2012. године план реорганизације је одбачен, обзиром да 

стечајни дужник није поступио по налогу стечајног судије. 

 Након правноснажности решења о одбацивању плана реорганизације дана 

14.02.2013. године заказано је прво поверилачко рочиште као и испитно рочиште. 

 

 

- Судија Душица Добросављевић 

 

Парница: 
 

П.бр.71/2010 – тужилац  Илић Слободанка СЗР , власник Илић  

Часлав , туженик Станковић Драгомир, из Власотинца. 

Предмет спора по тужби  и противтужби  је исплата  дуга.  
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Последње рочиште одржано 23.12.2013. године,  

Наредно заказано за 20.02.2014. године.  

Урађено вештачење и налаз од стране вештака грађевинске струке и вештака 

економско финансијске струке  који су предати  странкама, које су истакле одређене 

примедбе на које су дата изјашњења а задње изјашњење вештака економско 

финансијске струке је дато дана 08.01.2014. године, ради појашњења одређених 

чињеница. Предмет је у завршној фази, те се очекује да се спор реши у наредних 2 

месеца. 

 

 П.бр.549/2010 – тужилац БЦД ДОО Београд, туженик ДП ВЛАСИНА    у 

стечају, Власотинце, 

Предмет спора по тужби   је  утврђивање основаности потраживања у стечајном 

поступку.  

Последње рочиште одржано 25.11.2013. године,  

Наредно заказано за 31.01.2014. године.  

Урађено вештачење и налаз од стране вештака грађевинске струке и вештака 

економско финансијске струке  који су предати  странкама, које су истакле одређене 

примедбе на које су дата изјашњења, а задње изјашњење вештака грађевинске струке 

очекује се до заказане расправе, ради појашњења одређених чињеница. Предмет је у 

завршној фази,  те се очекује да се спор реши у наредних 2-3 месеца. 

 

П.бр.225/2011 – тужилац БАНБУС ДОО Обреновац, туженик СИМПЛОН ДОО 

из Загужана, 

Предмет спора по тужби и противтужби  је  исплата дуга. 

Последње рочиште одржано 25.11.2013. године,  

Наредно заказано за 27.01.2014. године.  

Урађено вештачење и налаз од стране вештака економско финансијске струке  које је 

предат  странкама, које су истакле одређене примедбе на које су дата још три 

изјашњења вештака. Предмет је у завршној фази, те се очекује да се спор реши у 

наредних 2-3 месеца. 

 

П.бр.690/2011 – тужилац Величкович Витомир и Величковић Верица из Врања, 

тужени АЛУМИНА  ПВЦ ДОО из Врања, АЛУМИНА  ДОО из Врања, и Станковић 

Звонимир из Врања, 

Предмет спора по тужби је исељење, накнада закупнине, зарада , доприноси за ПИО, 

утврђивање раскида уговора, накнада штете, и исплата дуга.  

Последње рочиште одржано 25.11.2013. године,  

Наредно заказано за 31.01.2014. године.  

Урађено вештачење и налаз од стране вештака електро струке и вештака економско 

финансијске струке  који су предати  странкама, које су истакле одређене примедбе на 

које су дата изјашњења од стране оба вештака. Ради појашњења одређених чињеница 

потребно је саслушање два сведока који су позвани за рочиште 13.02.2014. године, те 

се очекује да се спор реши у наредна 3 месеца. 

 

П.бр.920/2011 – тужилац Ђуров Александар из Београд, туженик ТИГ АД ТИ  у 

стечају , Грделица, 

Предмет спора по тужби је утврђивање основаности потраживања оспореног у 

стечајном поступку.  

Последње рочиште одржано 14.11.2013. године,  

Наредно заказано за 31.01.2014. године.  

Урађено вештачење и налаз од стране вештака економско финасијске струке  који је 

предат  странкама, које су истакле одређене примедбе на које су дата изјашњења. Ради 
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појашњења одређених чињеница потребно је саслушање тужиоца као странке(исти је 

због болести дуже одсутан), те се очекује да се спор реши у наредних 2-3 месеца. 

 

П.бр.985/2011 – тужилац Пешић Горан из Доњег Бријања, туженик БАЛКАН 

УНИОН ДЕОО Лесковац ,у стечају, 

Предмет спора по тужби је утврђивање основаности потраживања оспореног у 

стечајном поступку.  

Последње рочиште одржано 27.11.2013. године,  

Наредно заказано за 31.01.2014. године.  

Урађено вештачење и налаз од стране вештака економско финансијске струке  који је 

предат  странкама, које су истакле одређене примедбе на које је дато више изјашњења. 

Предмет је у завршној фази, те се очекује да се спор реши у наредних 2-3 месеца. 

 

П.бр.1039/2011 – тужилац Миленковић Славица и др. (још 30 тужилаца), 

туженик Пореска управа –Филијала Власотинце и Конфекција ДП ТРЕНД  у стечају 

Власотинце, 

Предмет спора по тужби је оспоравањe основаности потраживања признатог  у 

стечајном поступку.  

Последње рочиште одржано 12.12.2013. године,  

Наредно заказано за 27.01.2014. године.  

За мериторно одлучивање потребан је спис предмета Ст.60/2010 који се налази у ПАС 

у Београду . Очекује се да се спор реши у наредних 2-3 месеца, јер је предмет у 

завршној фази. 

 

П.бр.1161/2011 – тужилац Југоисток ДОО Ниш-Електродистрибуција Лесковац, 

туженик ЈП ДОК  Лесковац, , 

Предмет спора по тужби је дуг .  

Последње рочиште одржано 27.12.2013. године,  

Наредно заказано за 20.02.2014. године.  

Урађено вештачење и налаз од стране вештака економско финансијске струке  који је 

предати  странкама, које су истакле одређене примедбе па је предмет дат вештаку на 

додатно изјашњење. Предмет је у завршној фази, те се очекује да се спор реши у 

наредних 2-3 месеца. 

 

П.бр.1225/2011 – тужилац ШАМПИОН Л  у стечају , Лесковац, туженик Богдан 

Тесла из Лесковца, 

Предмет спора по тужби побијање уговора о купопродаји непокретности 

Последње рочиште одржано 25.12.2013. године,  

Наредно заказано за 24.02.2014. године.  

Одређено је вештачење од стране вештака економско финансијске струке . Предмет је 

дат вештаку ради вештачења. По извршеном вештачењу очекује се да се поступак 

оконча на наредна два до три рочишта. 

 

П.бр.155/2012 – тужилац О.Ф.П.С ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОЂАЧА 

ФОНОГРАМА  СРБИЈЕ, туженик Установа Центар културе , Босилеград, 

Предмет спора по тужби је дуг. 

Последње рочиште одржано 14.11.2013. године,  

Наредно заказано за 31.01.2014. године.  

Урађено вештачење и налаз од стране вештака економско финансијске струке  који је 

предат  странкама. На  захтев странка, покушано је да се спор реши мирним путем, а 

постоји могућност да се на следећем рочишту закључи судско поравнање, те се очекује 

да се спор реши на  наредном рочишту. 
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П.бр.466/2012 – тужилац ТИВИНТЕРНАЦИОНАЛ ад у стечају , Врањска Бања, 

туженик  БЕТА ТРАДЕ ДОО  из Београда. 

Предмет спора по тужби је накнада штете. 

Последње рочиште одржано 15.01.2014. године,  

Наредно заказано за 10.03.2014. године.  

Предложено је вештачење ради утврђивања висине штете, али исто није одређено јер 

тужилац није доказао основ потраживања. Предмет је у завршној фази, те се очекује да 

се спор реши у наредних 2-3 месеца. 

 

П.бр.888/2012 – тужилац ДОМАЋА РАДИНОСТ  ДП у стечају, 

Лесковац,туженик БАЛКАН УНИОН ДОО у стечају , Лесковац. 

Предмет спора по тужби је утврђивање основаности потраживања у стечајном 

поступку.  

Последње рочиште одржано 12.12.2013. године,  

Наредно заказано за 03.02.2014. године.  

Урађено вештачење и налаз од стране вештака економско финансијске струке  који је 

предат  странкама. Предмет је у завршној фази, те се очекује да се спор реши у 

наредних 2-3 месеца. 

 

П.бр.33/2013 – тужилац ЦВЕТКОВИЋ ВЕСНА ,и др. (76 радника), туженик 

РЕТЕКС АД у стечају ,Власотинце 

Предмет спора по тужби је накнада штете за неосновано обогаћење. 

Последње рочиште одржано 02.12.2013. године,  

Наредно заказано за 10.02.2014. године.  

 У овом предмету постоје процесне сметње јер се ради о тужби  која је поднета 

Општинском суду у Власотинцу , који се огласио ненадлежним и уступио предмет 

овом суду , у којој су тужена 76 радника . Пуномоћник који је заступао раднике , 

раније адвокат, због извршеног кривичног дела притворен је , а од стране Адвокатске 

коморе у Нишу, одређен за заступање Богољуб Петровић, адвокат из Лесковца,  који је 

отказао пуномоћје јер није у могућности да контактира са властодавцима-туженим. С 

обзиром да се ради о старом предмету суд предузима све правне радње како би 

предметни спор решио у што краћем року. 

 

П.бр.1234/2013 – тужилац Андреја Савић из Сурдулице, тужени 

МЕСОКОМБИНАТ АД у стечају , Турековац-Лесковац. 

Предмет спора по тужби је накнада штете из радног односа. 

Рочиште заказано за 31.01.2014. године.  

Предмет је од стране Основног суда у Врању примљен у овом суду 16.12.2013. године. 

Одмах по пријему предмета исти је заказан за 31.01.2014. године. С обзиром да се ради 

о старом предмету, а да је исти приспео у суду при крају 2013. године, суд ће 

предузети све правне радње како би предмет био окончан у што краћем року. 

 

Стечај: 

 
Ст.бр.47/2010 – 

Учесници у поступку у овом предмету су : Народна банка Србије-предлагач и 

„Летекс“ доо Лесковац - стечајни дужник. 

Решењем Привредног суда у Лесковцу Ст.бр.47/2010 од 25.01.2011. године, 

отворен је поступак стечаја над стечајним дужником. За стечајног управника 

именована је Агенција за приватизацију, Центар за стечај, а за повереника стечајног 

управника Павловић Никола, из Лесковца. Прво поверилачко рочиште одржано 
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је дана 19.04.2011. године, а испитно рочиште 23.08.2011. године, и наставак испитног 

рочишта дана 6.12.2011. године, на којима су утврђена потраживања поверилаца и то у 

првом исплатном реду у износу од 9.926.919,78 динара, у другом исплатном еду 

1.755.312,10 динара, и у трећем исплатном реду 423.401.515,81 динар. 

Дана 12.09.2011. године, донето је решење о банкротству и уновчавању 

имовине стечајног дужника , извршена је продаја покретне имовине стечајног 

дужника-машина, опреме и једног возила купцу „TOP HOME“ ДОО Краљево, по 

почетној цени од 3.442.585,00 динара,и залиха материјала и готове робе купцу 

Ранђеловић Новици, по почетној цени од 250.000,00 динара. 

         Извршена је и продаја 34,43% удела стечајног дужника у „Лескотексу“ ДОО. Из 

Лесковца – јавним надметањем. Оглас је објављен дана 04.02.2013.године, у дневним 

листовима, а продаја је извршена 06.03.2013. године. 

Поднет је захтев Служби за катастар непокретности КО Лесковац, на основу кога је 

дана 05.01.2012. године, донето уверење о кретању парцела у КО Лесковац фабрике 

(„Летекс“, „Коста Стаменковић“ и „Црвена Звезда „), а дана 13.01.2012. године, за вилу 

у Сијаринској Бањи, од Службе за катастар непокретности Медвеђа. У уверењу 

Службе из Медвеђе, није наведено на основу чега је извршен упис својине у корист 

предузећа „Летекс“, „Коста Стаменковић“ и „Црвена Звезда“,( сви по 1/3), а и 

површине земљишта под зградом и земљишта уз зграду се разликују од стања које је 

приказано у ЛН.бр. 289 КО Сијаринска Бања , па је тражена допуна уверења које  до 

данас није достављено. 

 Дана 21.02.2013. године, стечајни судија доставио је захтев поверенику 

стечајног управника ради доставе комплетног извештаја о раду у поменутом предмету 

и извештају о плану будућег тока поступка. 

 Дана 11.06.2013. године, на захтев Уставног суда од стране стечајног судије  

дато је изјашњење о току стечајног поступка, те да до дана 11.06.2013. године, није 

донето решење о главној деоби. 

 Најзначајнији проблем због кога није дошло до продаје имовине стечајног 

дужника јесте тај што се из Уверења Катастра непокретности Лесковац, види да је део 

имовине који је у својини стечајног дужника конфискован, па стечајни управник чека 

крајњи рок за подношење пријава у поступку повраћаја имовине, како би огласио 

продају. 

 

Ст.бр.55/2010 –  

Учесници у поступку у овом предмету су Народна  банка Србије-предлагач и „ 

Власинка“ АД Власотинце – стечајни дужник. 

Решењем Привредног суда у Лесковцу, Ст.бр.55/2010, од 16.07.2010. године, 

отворен је поступак стечаја над стечајним дужником „Власинка АД из Власотинца . 

Прво поверилачко рочиште одржано је дана 29.10.2010. године, а наставак 

истог био је дана 24.12.2010. године. 

 Дана 16.12.2010. године, поднет је суду план реорганизације од стране 

већинског власника .  

Дана 22.02.20111. године, суду је предата листа признатих и оспорених  

потраживања стечајних и разлучних поверилаца. 

 Испитно рочиште одржано је дана 16.03.2011. године. 

 Дана 21.03.2011. године, донето је решење о одбацивању плана реорганизације . 

 Дана 13.05.2011. године, донет је закључак суда о банкротству . 

 Дана 03.10.2011. године, продат је део имовине стречајног  

дужника методом јавног прикупљања писмених понуда. 

Дана 02.03.2012. године, након одбијања поднетог излучног захтева покренута 

је тужба пред Привредним судом у Лесковцу П.бр.212/2012 од стране тужиоца 

„Медитек“ДОО из Ниша, ради утврђивања права својине  и тужба против „Власинке“ 
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АД у стечају из Власотинца, ради  побијања правних радњи стечајног дужника и 

продаје дела опреме купцу „Медитек“ДОО из Ниша. Дана 25.09.2012. године, 

делимично је усвојен противтужбени захтев. На донету пресуду поднета је жалба ПАС 

који је одлуком Пж.10835/12 од 26.12.2012. године, потврдио првостепену пресуду 

П.бр.212/2012 . 

Дана 21.,02.2013. године, стечајни судија доставио је захтев стечајном 

управнику ради доставе комплетног извештаја о раду у поменутом предмету и 

извештају о плану будућег тока поступка. 

 Поднеском од 21.01.2012. Филиповић Владимир, представник СО Власотинце, 

предложио је Одбору поверилаца давање сагласности на продају имовине непосредном 

погодбом, која до данашње дана није реализована. Разлог подношења предлога је 

ниска ценовна понуда  коју су потенцијални купци предложили градским огранима СО 

Власотинце који су били заинтересовани да посредују у продаји имовине стечајног 

дужника. 

 Дана 30.08.2013. године, пред привредним судом у Лесковцу  у предмету 

П.бр.936/2013 покренута је тужба за побијање правних радњи преноса непокретности у 

корист „Медитек“ДОО из Ниша, ради измирења новчаних обавеза стечајног дужника. 

Судски поступак је у току а рочиште заказано за 04.11.2013. године. 

 Септембра и октобра месеца 2013. године, стечајном управнику јавила су се три 

заинтересована лица ради куповине имовине стечајног дужника   који су  

упућени да преко писарнице суда доставе писма заинтересованости за куповину. 

Израда продајне документације је у току. Планирани термин продаје је друга половина 

децембра 2013. године, а планирани метод продаје јавно прикупљање писмених 

понуда. 

У периоду од 01.11.2013.године, до 20.01.2014.године, стечајни управник је 

ради процене имовине досуђене правоснажним пресудама за побијање правних радњи 

ангажовао вештака, те је  дијагностика стања имовине извршена и очекује се да налаз 

вештака буде урађен до 25.01.2014.године, након чега ће имовина стечајног дужника 

бити обједињена и изложена поступку продаје. 

 

Ст.бр.68/2010 – 
 Стечајни дужник је“ ДП  „JUGOCOOP у стечају, из Бујановца. Решењем 

Привредног суда у Лесковцу Ст.бр.68/2010, од 04.11.2010. године, отворен је стечајни 

поступак  над стечајним дужником. 

 Решењем  Ст.бр.68/2010 од 3.11.2010. године, над стечајним дужником 

проглашено је банкротство. Тренутно се  врши процена вредности имовине стечајног 

дужника од стране изабраног проценитеља „МЕГА ДАТА“ ДОО, из Лесковца, ради 

продаје стечајног дужника. 

 Након процене имовине стечајног дужника планира се продаја стечајног 

дужника као правног лица путем јавног надметања. 

  

Ст.бр.70/2010 –  

Стечајни дужник је ЗЗ „ПРЕДЕЈАНЕ“ у стечају, из Предејана.Стечајни 

поступак покренут ја дана 25.3.2011. године. Прво поверилачко рочиште одржано је 

дана 6.5.2011. године, а испитно рочиште дана 26.8.2011. године. 

Урађена је процена имовине  стечајног дужника од стране судских вештака. 

У току стечајног поступка било је три покушаја продаје имовине стечајног 

дужника. У трећем поступку продаје обављеном дана 30.12.2013. године, методом 

јавног прикупљања писаних понуда продат је већи део имовине стечајног дужника. 

Стечајни управник урадио је план главне деобе али исти није доставио суду. 

Нема активних парница. 
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У наредном периоду уследиће процентуално намирење поверилаца по решењу 

о главној деоби, након његовог доношења и правоснажности. Предвиђено је уновчење 

преосталог дела имовине стечајног дужника, расподела добијених средстава и 

окончање поступка стечаја. 

 

Ст.бр.91/2010 –  

Учесници у поступку у овом предмету су Народна банка Србије и Марјановић 

Гојко-предлагачи , а „Аграр-фруит“АД Бошњаце- стечајни дужник .   

 Стечајни поступак покренут је Решењем  овога суда  Ст.бр.91/2010 од 

27.05.2011. године. 

 У овом предмету  поднет је план реорганизације  дана 26.08.2011. године  који 

је одбачен Решењем овог суда Ст.бр.91/2010 од 18.11.2011. године , као 

неблаговремен.  

Дана 30.10.2012. године, донето је решење о банкротству . 

Након доношења Решења о банкротству , приступило се изради продајене 

документације и извршен је прерачун камате за 275 призната потраживања поверилаца 

у складу са одлуком Уставног суда  Србије. 

 Приликом израде продајне документације утврђена су велика неслагања 

података  о непокретностима стечајног дужника евидентираним код СКН Лебане, са 

стањем објеката на терену, непостојање грађевинских и употребних дозвола за објекте 

стечајног дужника у архиви , изграђеност објеката стечајног дужника на парцелама за 

које се не зна ко је власник . Приступљено је исправци података о непокретностима 

стечајног дужника код СКН у Лебану, прибављања употребних дозвола за објекте за 

које код СКН у Лебану , стоји да имају одобрење за градњу и употребну дозволу, 

поднети су захтеви одељењу за Имовинско правне послове Општине Лебане и СКН у 

Лебану , ради издавања  Копија уверења грађевинских и употребних дозвола. СКН у 

Лебану упућен је већи број захтева и ургенција јер су извештаји катастра били 

контрадикторни и неупотребљиви за израду продајне документације.  

Последња промена код СКН у   Лебану , извршена је дана 23.10.2013. године, на 

начин да је стечајни дужник у листу непокретности Бр. 577 КО Ждеглово, уместо 

досадашњег корисника на земљишту и зградама у друштвеној својини на кп.бр.395/1 

КОЖдеглово, уписан као носилац права друштвене својине на предметној 

непокретности. 

 Да би се комплетирала продајна документација остало је да се од катастра 

прибави историјат за парцелу 393 КО Ждеглово, на којој се налазе пет објекта 

стечајног дужника, који су у стечајну масу унети као ванкњижно власништво и копија 

плана за кп. бр.395/1, за добијање наведене документације поднет је захтев  

катастру. 

Неопходно је прибавити Извештај Дирекције за имовину РС о томе да ли  је код 

њих регистрована пријава одузете имовине у складу са Законом о пријављивању и 

евидентирању одузете имовине од стране трећих лица,  за имовину која је ушла у  

стечајну масу, те након тога приступити продаји имовине. 

Предстојеће активности су оглашавање и продаја имовине, када се стекну 

услови за продају. 

 

Ст.бр.104/2010 – 

Учесници у овом предмету су Народна банка Србије – предлагач и „Масурица „ 

АД Сурдулица“- стечајни дужник. 

Стечајни поступак покренут је Решењем  овога суда  Ст.бр.104/2010 од 

30.09.2010.г.    

Од стране већинског власника Бранка Кецман , предложен је план 

реорганизације. 
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На захтев подносиоца плана реорганизације , продужен је рок за израду плана 

реорганизације. 

План реорганизације достављен је Економском факултету у Београду , ради 

провере тачности података , а у интересу стечајног дужника , а и поверилаца у овом 

стечајном поступку. 

Након мишљења економског факултета у Београду, план реорганизације је 

враћен подносиоцу како би се исти ускладио са изјашњењем и мишљењем Економског 

факултета , те је дат налог подносиоцу плана да план реорганизације уреди у складу са 

изнетим примедбама. 

Подносилац плана је поступио по примедбама и доставио уређен план 

реорганизације . 

Дана 28.12.2012. године, подносилац плана је доставио план реорганизације 

којим је обрачунао камату у складу са одлуком Уставног суда РС. 

Дана 04.01.2013. године, дат је налог подносиоцу плана реорганизације да 

достави одлуку надлежног органа за заштиту конкуренције о плану реорганизације, а 

стечајном управнику да провери тачност података.  

Дана 21.02.2013. године, стечајни судија доставио је захтев стечајном 

управнику ради доставе комплетног извештаја о раду у поменутом предмету  и 

извештају о плану будућег тока поступка .  

По захтеву  је достављен извештај од стране стечајног управника дана 

06.03.2013. године. 

Дана 10.09.2013. године, затражено је изјашњење о раду стечајног управника и 

предузетим радњама у вези заштите имовине стечајног дужника, са посебним освртом 

на наводе чланка који је објављен у дневним новинама. 

Рочиште ради разматрања  плана реорганизације заказано је за 

14.3.2014.године, у 10 часова. 

 

Ст.бр.123/2010 – 

          Стечајни дужник је „БУДУЋНОСТ“ АД  у стечају, из Лесковца. Решењем овог 

суда Ст.бр.123/2010 , од 24.12.2010. године, отворен је стечајни поступак над 

стечајним дужником. 

 Испитно рочиште било  је дана 13.05.2011. године, а наставак 03.06.2011. 

године.  

 Поверилачко рочиште било је 13.05.2011. године, а наставак 03.06.2011. године. 

 Решењем Ст.бр.123/10 од 19.09.2011. године, одлучено је да ће се стечајни 

поступак над стечајним дужником спровести банкротством. 

           На основу  Закључка стечајног судије о уновчењу стечајне масе од 19.09.2011. 

године, стечајни управник је дана 03.07.2012. године, извршио продају дела имовине 

стечајног дужника.  Продаја је извршена непосредном погодбом. 

 Дана 04.09.2012. године, стечајни управник је на основу решења стечајног 

судије од 19.09.2011. године,  извршио продају  дела непокретне  имовине . Продаја је 

извршена јавним прикупљањем понуда. 

 Парница за утврђивање потраживања није било. 

 Урађени су редовни финансијски извештају у којима је изказан губитак и 

предати су АПР. Било је више приговора на рад стечајног управника од стране 

разлучног повериоца, па је стечајни управник поднео захтев за разрешење стечајном 

судији. 

 Дана 03.12.2013. године, стечајни управник је поднео захтев за закључење 

стечајног поступка, с обзиром да је уновчена сва покретна имовина и један део 

непокретне имовине и да су остварена средства била недовољна за намирење трошкова 

стечајног поступка и обавеза стечајне масе, с тим да уколико поверилац „Војвођанска 
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банка“АД Нови Сад положи средства за покриће трошкова стечајног поступка, настави 

се стечајни поступак. 

 Даљи ток поступка и уновчавање преостале имовине зависиће од средстава 

уплаћених од напред поменутог повериоца, за покриће трошкова стечајног поступка , а 

у супротном разматраће  се предлог стечајног управника за закључење стечајног 

поступка.  

 

Ст.бр.611/2010 –  

Стечајни дужник је „БОНАРД“ ДОО у стечају, из Лесковца. Стечајни поступак  

отворен је решењем Суда Ст.бр.611/2010 од 30.05.2011. године. 

Прво поверилачко рочиште заказано је за 28.9.2011. године, одложено за 

7.12.2011.године, а исто одложено за 26.01.2012. године, када није било услова за 

усвајање Извештаја о економско финансијском  положају стечајног дужника. Није 

било услова за формирање органа и није донета одлука о банкротству. Укупан број 

поверилаца је мањи од 5 и сви они чине скупштину и имају улогу одбора поверилаца. 

У Извештају о економско финансијском положају  нема вредности имовине. 

Од стране суда предузете су мере у циљу проналажења заступника стечајног 

дужника, укупне имовине и имовинско правне докумантације. Не може са сигурношћу 

да се тврди да нема нема имовине и не може да се стечајни поступак закључи у смислу 

става 2 чл.13 Закона о стечају. 

Испитно рочиште одржано је дана 7.12.2011 и 26.01.2012. године.Постоје само 

3 повериоца. Нема судских спорова. 

Стечајни управник је након свих покушаја проналажења имовине, дошао до 

закључка да стечајни дужник нема имовину, па је 31.12.2013. године поднео захтев за 

заказивање завршног рочиштаа. Стечај је у завршној фази, треба заказати завршно 

рочиште и донети решење о закључењу стечајног поступка. 

  

Ст.бр.693/2010 –  

Учесници у овом предмету су Агенција за приватизацију, Центар за принудне 

ликвидације и „Техносервис“ из Лесковца-предлагач и „Плантажкооп“ ДП Доње 

Стопње - стечајни дужник 

Стечајни поступак покренут је Решењем  овога суда  Ст.бр.693/2010 од 

08.07.2010. године. 

У овом предмету  поднет је план реорганизације од стране повериоца 

„Техносервис“ДОО из Лесковца,  дана 02.12.2010. године  који је одбачен Решењем 

овог суда Ст.бр.693/2010 од 15.04.2011. године, као непотпун. 

За стечајног управника именована је Агенција за приватизацију , Центар за 

стечај, а за повереника стечајног управника Никола Павловић , из Лесковца. 

Прво поверилачко рочиште одржано је 17.08.2010. године, на коме је 

представљен Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника. 

Дана 07.05.2013. године, донето је решење о банкротству. 

Након тога стечајни управник је утврдио да се непокретна имовина стечајног 

дужника у катастру непокретности не води на име стечајног дужника те је покушао да 

у документацији  пронађе основ за упис права својине. Међутим, утврдио је да никада 

није урађен деобни биланс између предузећа која су била у саставу „Навип“ плантаже 

и да због тога није ни извршен упис у катастру. 

У току је припрема продаје покретне имовине стечајног дужника  од стране 

стечајног управника . 

У наведеном предмету одржана су два иситна рочишта на којима су испитане 

пријаве потраживања поверилаца и то дана 16.12.2010. године и 03.02.2011. године, на 

којима су утврђена потраживања поверилаца у првом исплатном реду у износу од 

495.045,43 динара, и у трећем исплатном реду у износу од 1.664.810,26 динара. 
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У току је идентификација катастарских парцела на којима се налазе објекти, 

који су изграђени без употребних дозвола надлежних органа и нису евидентирани у 

Служби за катастар. Ангажована је геодетска агенција Гео Аџић ради снимања и 

идентификације објеката и уписа у катастар непокретности на име стечајног дужника. 

Тренутно стечајни управник врши припрему продаје покретне имопвине стечајног 

дужника. 

 

Ст.бр.3/2011 –  

Решењем овога суда Ст.бр.3/2011 од 03.06.2011. године, отворен је стечајни 

поступак над наведеним стечајним дужником, а за стечајног управника именована је 

Агенција за приватизацију- Центар за стечај Београд. 

Дана 12.08.2011. године, одржано је прво поверилачко рочиште и изложен 

Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника. 

Решење о банкротству и уновчавању имовине стечајног дужника  донето је дана 

12.08.2011. године. 

Испитно рочиште одржано је 07.10.2011. године, а наставак испитног рочишта 

дана 02.12.2011. године, на којима су утврђена потраживања поверилаца и то разлучно 

право у износу од 00,00 динара, у првом исплатном реду 7.206.009,22 динара, у другом 

исплатном реду износ од 2.660.144,11 динара, и у трећем исплатном реду 

319.101.216,40 динара. 

Дана 14.09.2012. године, извршена је продаја дела покретне имовине стечајног 

дужника распоређене у 16 целина . том приликом је продато 8 целина које су чиниле 

расходована возила и разна опрема, купцу „Мадамак“ из Лебана, ул. 8 новембра бр.1. 

Дана 21.02.2013. године, стечајни судија доставио је захтев стечајном 

управнику ради доставе комплетног извештаја о раду у поменутом предмету  и 

извештају о плану будућег тока поступка. 

Дана 23.11.2013. године, извршена је друга продаја преостале покретне имовине 

распоређене у 8 целина коју су чинила расходована возила. Седам од осам целина је 

продато купцу “ ГМ Рециклажа“ ДОО Горњи Милановац.  

У овом поступку у току је припрема разграничења имовине између стечајних 

дужника ДП“Југекспрес-путнички саобраћај“ и ДП „Југекспрес-теретни саобраћај“ из 

Лесковца, која ће се највероватније извршити судским путем. 

 

Ст.бр.24/2011 –  
Стечајни дужник је ДОО „Пољоком“ у стечају, из Лесковца. Решењем Суда 

Ст.бр.24/2011 од 10.10.2011. године отворен је стечајни поступак. 

Прво поверилачко рочиште одржано  је дана 11.4.2012. године. 

Прво испитно рочиште одржано је дана 11.4.2012. године, а дана 14.3.2013. 

године признато потраживање Пореској управи Филијале Лесковац. 

Дана 21.01.2013. године донето је решење о уновчењу стечајне масе. 

Дана16.01.2014. године одржана је продаја имовине методом прикупљања 

писмених понуда. 

Кључни проблеми су немогућност наплате потраживања стечајног дужника 

због не поседовања валидне документације за подношење тужбе. 

Предстојеће активности су поновно оглашавање продаје и прерачун камате у 

складу са одлуком Уставног суда од 12.7.2012. године. 

 

Ст.бр.258/2011 -  

Стечајни дужник је“Напредак“ АД у стечају, из Лесковца. Решењем Суда 

Ст.бр.64/2010 од 25.01.2011 отворен је стечајни поступак. 
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На предлог стечајног управника да поступак није могуће спровести јер стечајни 

дужник нема регистровану имовину, стечајни судија је дана 7.3.2011.године, донео 

решење којим је закључио стечајни поступак. 

Решењем ПАС У Београду, Пвж287/11 од 13.4.2011.године, укинуто је решење 

о закључењу стечајног поступка. 

Решењем Суда од 29.10.2012. године разрешен је стечајни управник Мирослав 

Милић, а именован Драган Мирковић за новог стечајног управника. 

 У току израде економско финансијског извештаја и анализе периода који је 

предходио стечају стечајни управник уочио је поступке који  могу бити предмет 

побијања. О томе је обавештен Фонд за развој РС  повериоца чија су потраживања већа 

од 70%. Фонд је уплатио трошкове за наставак поступка. 

Дана  23.01.2014 године, одржано је прво поверилачко рочиште и испитно 

рочиште. Истог дана  конституисана је Скупштина поверилаца која је изабрала Одбор 

поверилаца од 3 члана. 

Стечајни управник је покренуо поступак ради побијања правних радњи и од 

исхода поступка зависи да ли ће се формирати стачајна маса и намирити повериоци. За 

сада није познато да стечајни дужник  има имовине. 

 

Ст.бр.280/2011 -  
Стечајни дужник је АИК „ЛЕСКОВАЦ“ у стечају, из Медвеђе. 

Решењем овог суда Ст.бр.280/2011 од 5.10.2011. године, отворен је поступак 

стечаја. 

Прво поверилачко рочиште одржано је 16.11.2011. године, а наставак 

25.01.2012. године. Испитно рочиште одржано је у три наврата 6.3.2012. године, 

наставак испитног рочишта 18.4.2012. године и 23.5.2012. године, на којима су 

утврђена потраживања поверилаца. 

Дана 25.01.2012. године, донето је решење о банкротству и уновчењу имовине 

стечајног дужника. 

У току је покушај продаје акција које стечајни дужник има код „АИК“ банке 

Ниш. 

Дана 29.11.2013. године, Одбор поверилаца је донео одлуку којом је дао 

сагласност стечајном управнику да изврши продају стечајног дужника као правног 

лица и да спроведе поступак прикупљања понуда за продају стечајног дужника. 

 

Ст.бр.408/2012 -  
Стечајни дужник је ДП „Југекспрес“  Теретни саобраћај у стечају, из Лесковца. 

Стечајни поступак  отворен је дана 7.02.2012. године. 

Прво поверилачко рочиште одржано је дана 15.3.2012. године. Испитно 

рочиште одржано је дана 7.8.2012.године, 30.8.2012. годинеи 3.10.2012. године. 

Продаја покретне имовине била је 6.3.2013.године, методом непосредне 

погодбе уз прикупљање писаних понуда. 

Планом тока стечајног поступка и предрачуном трошкова и обавеза стечајне 

масе предвиђено је да поступак буде завршен до фебруара 2014. године. Стечајни 

поступак ће бити продужен после тог рока због судских поступака који се воде ради 

утврђивања права својине.Главна активност је на завршетку парничних поступака у 

корист стечајног дужника. 
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- Судија Веселинка Јеремић 

 

Парница: 

 
 П бр.1160/10 

 Тужбом тужиоца Електродистрибуција Огранак Лесковац, Стојана Љубића 16, 

покренут је поступак дана 17.8.2006.године против туженог ЈП Дирекција за 

грађевинско земљиште и путеве Лебане, ради наплате дуга, у вредности од 

2.530.141,27 динара. 

 Наведени предмет сам добила у рад 23.01.2013.године, по ступању на функције 

судије у овом суду. У моменту добијања предмета, већ је било одржано 25 рочишта. 

Одмах по пријему предмета предузела сам све правне радње како би се наведени 

предмет у што краћем року завршио јер се ради о старом предмету. Обзиром да је већ 

било урађено вештачење од стране вештака економско финансијске струке, а имајући у 

виду примедбе странака на захтев тужиоца одредила сам ново вештачење од стране 

вештака Здравковић Зорана.  

 Након обављеног вештачења, предмет ће се окончати у разумном року. 

 

 П бр.198/10 

 Тужба у овој правној ствари поднета је 08.7.2009.године од стране Агенције за 

приватизацију, Београд, Теразије 23, против туженог ДГП Црна Трава Власотинце, Трг 

ослобођења 9, и друготуженог Предузеће за производњу и промет Шар пром Доо 

Власотинце. 

 Наведени предмет сам добила у рад 23.01.2013.године. Одмах по пријему 

предмета, предузела сам све радње како би се наведени предмет у што краћем року 

завршио, јер се ради о старом предмету.  

 Након добијања предмета, заказала сам три рочишта где је на трећем 

24.9.2013.године одређено вештачење од стране вештака грађевинске струке, на захтев 

туженог. Предмет је заказан за 04.02.2014.године и биће окончан уколико странке не 

буду имале примедбе на налаз вештака. 

 

 П бр.783/10 

ТУЖИЛАЦ: JUGOISTOK DOO NIŠ OGRANAK ELEKTRODISTRIBUCIJA 

LESKOVAC Лесковац, Стојана Љубића 16 

ТУЖЕНИ: GRAD Лесковац, Пана Ђукића 18     

 

Предмет је на вештачењу ради израде допунског налаза вештака  Јасмиле Спасић. 

Наредно рочиште заказано је за 06.02.2014.године. 

 

 П бр.1514/10 

ТУЖИЛАЦ: ELEKTRODISTRIBUCIJA VRANJE Врање, Жикице Јовановића Шпанца 

21 

ТУЖЕНИ: SPORTSKA HALA VRANJE Врање, Булевар Авноја 1     

 

Рочиште је заказано за 27.02.2014.године на коме ће се вештак изјаснити на примедбе 

парничних странака. 

 

 П бр.261/11 

ТУЖИЛАЦ: VALOR DOOEL TD Македонија-Охрид, Абас Емина 293 

ТУЖЕНИ: CER-S STR VL.SVETLANA KOCIĆ Лесковац, Пресечина     

Рочиште је заказано за 28.02.2014.године. Странке ће се изјаснити на достављен им 

допунски налаз и мишљење вештака. 
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 П бр.326/11 

ТУЖИЛАЦ:  KAVIM - JEDINSTVO DOO Врање  

ТУЖЕНИ: GAS Лесковац, Вилима Пушмана 33     

 

На предлог странака одређено је вештачење од стране вештака саобраћајне струке.  

Рочиште је заказано за 06.3.2014.године.  

 

 П бр.590/11 

ТУЖИЛАЦ: KOMRAD JKP VRANJE Врање, Симе Погачаревића 97 

ТУЖЕНИ: ALUMINA-PVC DOO Врање, Ситничка Број 02     

 

Рочиште је заказано за 13.02.2014.године ради извођења доказа саслушања сведока. 

 

 П бр.757/11 

ТУЖИЛАЦ: INTЕRLEMIND AD Лесковац, Симе Погачаревића 5 

ТУЖЕНИ: LEMIND-PROLETER DP U STEČAJU Лесковац, Симе Погачаревића 5     

 

Рочиште је заказано за 25.02.2014.године. Списи предмета налазе се код вештака ради 

давања допунског налаза и мишљења. 

 

 П бр.878/11 

ТУЖИЛАЦ:  PORR-WERNER&WEBER LESKOVAC DOO  

ТУЖЕНИ: GVOŽĐARA ĐURA DOO Лесковац, 1 Маја 29     

 

Рочиште је заказано за 28.01.2014.године. Вештак економско финансијске струке ће се 

изјаснити на примедбе странака на налаз вештака. 

 

 П бр.104/12 

ТУЖИЛАЦ: ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО  БЕОГРАД ГФО Лесковац, Моше Пијаде 12 

ТУЖЕНИ: ЛЕТЕКС ДОО Лесковац, Текстилна 57     

 

Рочиште је заказано за 04.03.2014.године. 

 

 П бр.332/12 

ТУЖИЛАЦ: АЛПХА БАНК АД БЕОГРАД Београд, Краља Милана 11 

ТУЖЕНИ: СИНТЕТИКА ДП У СТЕЧАЈУ Лесковац     

 

Налаз вештака је достављен странкама на изјашњење. 

Рочиште је заказано за 30.01.2014.године. 

 

 П бр.468/12 

ТУЖИЛАЦ: SIMPO AD Врање, Радничка 12 

ТУЖЕНИ: OOO SIMING-MOSKVA Русија, Б.Ординка Дом 59 Ст.2     

 

Суду је достављен одговор на тужбу 20.01.2014.године. 

Наредно рочиште је заказано за 11.02.2014.године. 

 

 П бр.795/12 
ТУЖИОЦА: АГРОБАНКА АД ПОЉОПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД у стечају 

Београд, Сремска 3 

ТУЖЕНОГ: 15 МАЈ - ЕXПОРТЕX ДП У СТЕЧАЈУ Лебане, 19.Август Б 6     
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Рочиште је заказано за 25.02.2014.године, када је наложено тужиоцу да достави суду 

доказ – хипотеку установљену у корист тужиоца као разлучног повериоца. 

 

 П бр.807/12 

ТУЖИОЦА: GOLUBOVIĆ NENAD Крагујевац 

ТУЖЕНОГ: GRADITELJ AD U STEČAJU Лесковац, Трг Револуцје 33     

 

Рочиште је заказано за 20.3.2014.године.  

Предмет је на вештачењу економско финансијске струке.  

Неопходно је прибавити списе предмета Основног суда у Крагујевцу 3 П 1 -1093/10 

и предмета 2П XXXVI-860/07 како би се утврдиле релевантне чињенице у овој 

правној ствари. 

 

П бр.148/12 
ТУЖИОЦА: TAMENA TRADING DOO Ниш, Бул.12 Фебруар Бб 

ТУЖЕНОГ: BOLERO 2 STR BORIVOJE RISTIĆ PR Лесковац, Ул. Јужноморавских 

Бригада Бр. 100    

Наложено је пун.тужиоца да достави суду оригинале уговора о закупу, доказ о 

праву коришћења спорних парцела, као и правноснажно решење Апелационог суда 

наведеног на данашњој расправи као и пуноважан уговор или било какав валидан 

доказ о пословном односу између тужиоца и туженог у року од 20 дана под 

претњом пропуштања. 

Рочиште је заказано за 13.02.2014.године. 

 

П бр.291/12 
ТУЖИОЦА: LASER GST DOO VRANJE Врање, Александра Антића 2 

ТУЖЕНОГ: METEOR OD Врање, Ул. Синадинова Бр. 5     

Изјашњење парничних странака на допунски налаз вештака. 

Рочиште је заказано за 18.02.2014.године. 

 

П бр.1184/11 
ТУЖИОЦА:  1. STANOJKOVIĆ MILISAV;  2. STOJANOVIĆ ANKICA;  3. BULAJIĆ 

DUŠAN;  4. NEŠIĆ LJILJANA;  5. ZDRAVKOVIĆ BRANISLAV;  6. STOJANOVIĆ 

GORDANA   

ТУЖЕНОГ:  1. JANKOVIĆ BANE;  2. ЦВЕЋАР ПЕРПЕР АД У СТЕЧАЈУ       

Суд се захтевом за проверу адресе од 02.4.2013.године обратио МУП ПУ Београд 

за доставу и провере тачне адресе стечајног повериоца Јанковић Банета.  

Дана 02.8.2013.године суд се такође обратио МУП ПУ Београд да нам у смислу 

чл.128 ст.4 ЗПП пруже правну помоћ у смислу поменуте одредбе, те да се изврши 

достава позива Јанковић Банета и да нам доставе доказ о извршеном уручењу као и 

ургенцију МУП ПУ Београд начелнику лично, да нам доставе тачну адресу 

Јанковић Банета с обзиром да нису поступили по захтеву суда од 02.4.2013.године, 

како би суд могао да поступа у овој правној ствари.  

Дописом од 11.12.2013.године који је у суд приспео 16.12.2013.године, МУП ПУ 

Београд број 10/205.2-1/201-13 су известили овај суд да је за туженим расписана 

мера и да је исто лице пријављено на адреси у ул.Булевар Арсенија Чарнојевића 

бр.135/21. 

Наредно рочиште је заказано за 25.02.2014.године. 

 

П бр.1226/11 
ТУЖИОЦА: C MARKET AD Београд, Чика Љубина 9 
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ТУЖЕНОГ: JUGOKOOP DP U STEČAJU Бујановац, Индустриска Зона Бб   

Предмет је заказан за 28.01.2014.године ради извођења доказа. 

 

П бр.1025/13 
ТУЖИОЦА: SONNY TRADE JSM DOO, U STEČAJU Врање, Бунушевачка Бб 

ТУЖЕНОГ: CVETKOVIĆ IGOR Врање, Дубница    

Суд је од Основног суда у Врању затражио списе предмета К бр.626/06 ради 

утврђивања правог чињеничног стања. 

Рочиште је заказано за 27.02.2014.године. 

 

П бр.488/12 
ТУЖИОЦА: ЦВЕТКОВИЋ ДОБРИВОЈЕ Врање, Љубомира Гроздановића 13 

ТУЖЕНОГ: ГРОТ АД Врање, С. Крива Феја     

Расправа је закључена дана 21.01.2014.године. 

 

П бр.998/12 
ТУЖИОЦА: ГВОЖЂАРА ЂУРА ДОО Лесковац, 1 Маја 29 

ТУЖЕНОГ: БМЛ ИНЖИЊЕРИНГ ДОО Врање, Лењинова 6     

Расправа је закључена дана 23.01.2014.године.  

 

Стечај: 
 

Ст бр.63/10 
 Ради се о стечајном поступку над стечајним дужником АД ''Тома Костић'' у 

стечају Лесковац. Суд је донео решење о отварању поступка решењем од 

23.3.2011.године Ст бр.63/10 где је стечајни управник Миле Денић.  

 Прво испитно рочиште одржано је 08.9.2011.године и наставци истог 

05.10.2011. и 09.11.2011.године. Испитано је 102 пријаве и при том утврђена 

обезбеђена потраживања у укупном износу од 12.980.236,о5 динара. Необезбеђена 

потраживања утврђена су у укупном износу од 425.466.892,88 динара док су оспорена 

у износу од 26.735.626,13 динара. Допунско испитно рочиште одржано је 

09.11.2011.године. 

 Уговор о правном заступању закључен је са адв.Павловић Николом из Лесковца 

01.10.2011.године. 

 Није било продаје стечајног дужника. Кључни проблеми и тренутно стање у 

поступку су два парнична поступка који за предмет имају имовину стечајног дужника 

од којих зависи даљи ток стечаја. Реч је о тужби стечајног управника Томако Лине Доо 

из Лесковца ради побијања правних радњи стечајног дужника пре отварања стечаја П 

бр.1192/12. Предмет тужбеног захтева је поништај уговора стечајног дужника и 

Томако Лине Доо из Лесковца којим је извршен пренос покретне и непокретне 

имовине стечајног дужника на Томако. 

 Првостепеном пресудом усвојен је тужбени захтев, иста је ожалбена од стране 

туженика Томако Лине Доо из Лесковца и чека се другостепена одлука. 

У другом предмету П бр.46/12 ради се о излучној тужби Томако лине Доо из Лесковца 

за предају покретних ствари које су ушле у стечајну масу. 

 

Ст бр.69/10 
 Стечајни поступак је отворен решењем Привредног суда у Лесковцу Ст 

бр.69/10 од 24.12.2010.године над стечајним дужником ТИГ АД у стечају Грделица- 

повереник Тихомир Митровић. 

 Прво поверилачко рочиште одржано је 13.5.2011.године. Одлука о банкротству 

донета на седници скупштине поверилаца 13.5.2011.године. Одржано је 5 испитних 
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рочишта и то 13.5.2011.године, 08.7.2011.године, 11.11.2011.године, 23.12.2011.године 

и 13.01.2012.године. Укупно је испитано 562 пријаве потраживања. Призната 

потраживања у износу од 1.561.715.568,67 динара, а оспорена потраживања 

335.474.757,99 динара. 

 Дана 18.9.2012.године, извршена је продаја залиха (вредност на нивоу отпада) 

методом непосредне погодбе, без објављивања огласа уз обавештавање потенцијалних 

купаца, а на основу сагласности Одбора поверилаца 19.7.2012.године. Постигнута цена 

је од 891.260,2о динара. Друга продаја: оглас објављен 23.2.2013.године, јавно 

надметање одржано 26.3.2013.године. Продаја машина, опреме и инвентар. Укупно 

постигнута цена 24.5.40.000,оо динара.  

 Остале продаје: објављен оглас 04.2.2013.године. Јавно надметање одржано 

дана 06.3.2013.године. Продаја 17,57% удела у Лескотекс Доо купцу ''БВГ комерц''. 

Постигнута цена 1.357.830,15 динара. Није било разлучних поверилаца.  

 Решење о делимичној деоби донето је од стране суда и чека се правноснажност 

истог. Намириће се повериоци првог исплатног реда у износу од 2.957.008,8о динара, 

односно 100%. Намириће се повериоци другог исплатног реда у износу од 2.180.521,57 

динара, односно 100%. Кључни проблеми и тренутно стање у поступку су што већи 

део објеката на локацији Грделица, грађени су 1939.године и исти су национализовани, 

подлежу Закону о враћању одузете имовине и обештећењу. Продаја није  могућа до 

истека рокова за подношење захтева за повраћај имовине. Главна деоба предвиђа се 

септембра 2014.године, завршна деоба новембра 2014.године-исплата стечајних 

поверилаца трећег исплатног реда, а предаја архивске грађе стечајног поступка и 

брисање стечајног дужника из регистра АПР-а децембра 2014.године.  

 

Ст бр.106/10 
 Ради се о стечајном поступку над стечајним дужником ДП ''Винарска-подруми'' 

у стечају, Власотинце. Решењем Привредног суда у Лесковцу Ст бр.106/10 од 

25.11.2010.године отворен је поступак стечаја над стечајним дужником 

17.01.2011.године донето решење о банкротству и уновчењу имовине.  

Прво испитно рочиште одржано је  04.4.2011.године, а допунско испитно рочиште 

03.6.2011.године. Није било продаје. Кључни проблеми и тренутно стање у поступку:  

судски поступак по тужби стечајног дужника против тужених Република Србија и 

Општине Власотинце за утврђивање права својине на пољопривредном земљишту 

(преко 380 хектара).  

 Питање власништва трафоа снага 630 кв и пратеће опреме смештене у објекту 

стечајног дужника који је код РГЗ СКН Власотинце уписан као помоћни објекат. 

Основни проблем је у томе што се из овог трафоа, поред стечајног дужника, напаја и 

стамбено насеље од око 70 потрошача и преко ове трафо станице врши се развод 

високог напона према ТС 35/10 кв Власотинце, ТС 10/0,4 кв Суд и ТС 10/0,4 кв 

колектор.  

 Тренутно стање: чека се одлука стечајног управника Агенција за приватизацију-

Центар за стечај о начину продаје имовине стечајног дужника јер је за један део 

имовине евидентирана пријава одузете имовине. 

Оглашавање и спровођење поступка продаје имовине стечајног дужника, када се 

стекну услови за продају. 

 

Ст бр.681/10 
 Решењем Привредног суда у Лесковцу Ст бр.681/10 од 16.7.2010.године, 

отворен је стечајни поступак над стечајним дужником ДП ''Напредак'' у стечају, 

Босилеград, 21.7.2010.године именован повереник Тихомир Митровић.  
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Прво поверилачко рочиште одржано 17.9.2010.године. Одлука о банкротству донета на 

седници Скупштине поверилаца 17.9.2010.године. Одржана су три испитна рочишта и 

то 21.1.2011.године, 23.2.2011.године и 18.3.2011.године.  

 Прва продаја објављена је огласом од 18.11.2010.године. Имовина стечајног 

дужника продавала се као правно лице. Продаја је неуспела јер је био само један 

понуђач који је дао цену испод 50%, а Одбор није прихватио. Друга продаја објављена 

је 15.6.2011.године. Продаја је неуспела јер је био само један понуђач који је дао цену 

испод 50%, а Одбор није прихватио. Остале продаје објављене су 03.10.2011.године за 

продају имовине стечајног дужника као правно лице методом јавним надметањем. 

Јавно надметање заказано је за 04.11.2011.године, али се одустало јер је ступио на 

снагу Закон о враћању имовине и обештећењу.  

 Већи део имовине стечајног дужника подлеже враћању по основу Закона о 

враћању одузете имовине и обештећењу (Сл.гласник Република Србија бр.72/11) 

што је зауставило до сада све активности на уновчавању имовине стечајног дужника и 

закључењу стечаја. 

 За продају стечајног дужника као правног лица, објављена је продаја и 

откупљена продајна документација.  

 На дан када је потенцијални купац требао да уплати депозит, заустављена је 

продаја због ступања на снагу Закона о повраћају одузете имовине. Имовина је 

неосигурана од основних ризика и крађе. 

 

Ст бр.8/11 
 Решењем Привредног суда у Лесковцу Ст бр.8/11 од 06.7.2011.године, отворен 

је стечајни поступак над стечајним дужником АД ''Расадници'' у стечају, Врањска 

бања. Повереник је Миле Денић. 

 Дана 23.10.2011.године, донето је решење о уновчењу имовине стечајног 

дужника. Прво испитно рочиште одржано је 01.2.2012.године, а допунско испитно 

рочиште одржано је 17.10.2012.године. 

 Прва продаја одржана 25.9.2013.године, метод продаје – непосредна погодба уз 

прикупљање писмених понуда, када су продата путничка возила и две машине. Других 

продаја није било. У реализацији и завршетку стечајног поступка, велики проблем 

представља чињеница да стечајни дужник не поседује грађевинске и употребне 

дозволе за грађевинске објекте због чега је у катастарском операту РГЗ СКН Врање 

уписан као држалац, а не као власник објекта.  

 Оглашавање и спровођење поступка продаје имовине стечајног дужника, када 

се стекну услови за продају. 

 

Ст бр.270/11 
 Стечајни поступак над стечајним дужником ''Дуван'' АД у стечају покренут је 

дана 17.10.2011.године решењем Привредног суда у Лесковцу Ст бр.270/11. 

Прво поверилачко рочиште заказано је за 05.12.2011.године, а прво испитно рочиште 

за 05.4.2012.године.  

 Донето је решење о банкротству стечајног дужника и у току је поступак за 

процену вредности имовине од стране судских вештака, следи продаја.  

Препрека продаји су спорови које стечајни дужник води у Привредном суду Лесковац 

П бр.145/13 и П бр.1098/13 због дела имовине која је отуђена, а чини имовинску 

целини са преосталом имовином, као и о власништву над покретним продајним 

објектима-киосцима. 

 Током досадашњег поступка није било продаје имовине стечајног дужника, а 

самим тим ни намирења поверилаца.  
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Ст бр.323/11 
 Стечајни поступак над стечајним дужником ''Радан'' АД у стечају Лесковац, 

отворен је дана 18.11.2011.године решењем Привредног суда у Лесковцу Ст бр.323/11. 

Прво поверилачко рочиште одржано је 20.01.2012.године, а испитно 23.3.2012.године.  

У току је више парница у вези са оспореним потраживањима поверилаца чији исход 

може променити вредност потраживања.  

 До сада није било продаје имовине стечајног дужника због проблема везаних за 

прибављање документације по основу стицања имовине. 

 Након прибављања документације везане за грађевинске објекте у Лебану, 

приступиће се уновчењу истих, након чега ће се спровести главна деоба и окончање 

стечајног поступка.  

 

Ст бр.710/10 
 Стечајни поступак над стечајним дужником ДП ''Домаћа радиност'' у стечају, 

отворен је дана 16.9.2010.године под бројем Ст бр.710/10. 

 Прво поверилачко рочиште заказано је за 22.11.2010.године, а испитно рочиште 

за 09.3.2011.године.  

 Укупно утврђене обавезе стечајног дужника износе 86.312.822,34 динара 

(93.865.786,54 динара). Сва призната потраживања су сврстана у трећи исплатни ред.  

Продаја целокупне имовине је завршена и у току је  припрема расподеле средстава 

повериоцима. Суду је достављен нацрт решења за главну деобу, а по доношењу 

решења и правноснажности истог, приступиће се главној деоби.  

 

Ст бр.177/10 
 Стечајни поступак над стечајним дужником ''Балкан Унион'' Доо у стечају 

Лесковац, отворен је решењем Привредног суда у Лесковцу Ст бр.177/10 од 

28.01.2011.године.  

 Прво поверилачко рочиште завршено је 09.9.2011.године,  усвајањем 

економско-финансијског извештаја, а испитно рочиште такође је одржано 

09.9.2011.године. Имовина стечајног дужника састоји се од имовине у некретнинама и 

дела опреме који је затечен приликом примопредаје у просторијама стечајног дужника 

и дела касније пронађене опреме у току поступка. Непокретна имовина стечајног 

дужника налази се на сеоском подручју. Објекти су били грађени у фазама према 

тренутним потребама. Објекти и земљиште су под хипотеком намењени намирењу 

разлучних поверилаца. Због своје локације, функционалности, уновчавање је прилично 

отежано. Ни један од евентуално могућих купаца којима је стављена до знања намера о 

продаји земљишта и објекта није показао никакво интересовање за продају. 

Такође, приличну потешкоћу у даљим активностима на уновчавању непокретне 

имовине стечајног дужника представља прилично одступање података у евиденцији 

РГЗ СКН Лесковац из преписа листа непокретности издатог одмах по отварању 

стечајног поступка 11.3.2011.године и података презентираних у препису листа 

непокретности.  

 Што се тиче опреме која чини део стечајне масе, она је уско специјализована и 

строго наменска. Обзиром на своју намену (ради се о опреми за топлу прераду воћа и 

поврћа), а таквих активних произвођача код нас има веома мало, интересовање је 

незнатно.  

 Процена вредности имовине извршена је од стране овлашћених судских 

вештака за машинску и грађевинску област. Формирана је комплетна продајна 

документација прилагођена методу јавног прикупљања понуда са текстом огласа о 

продаји и пратећим документима за реализацију продаје. Обзиром на не регулисане 

имовинско правне односе настале као последица преузетих радњи стечајног дужника у 
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периоду пре отварања стечаја и покренутих парничних поступака, посебно у погледу 

некретнина, уновчавање имовине је прилично успорено и отежано. 

 

Ст бр.181/11 
 Стечајни поступак над стечајним дужником ЗЗ ''Новоградња'' Лесковац, отворен 

је решењем Привредног суда у Лесковцу Ст бр.181/11 од 10.6.2011.године по предлогу 

за отварање стечаја од стране ''Вујић градње'' Доо Ваљево. 

 Прво поверилачко рочиште одржано је 19.8.2011.године. Прво испитно 

рочиште одржано је дана 14.10.2011.године које је прекинуто и настављено 

09.12.2012.године. 

 Стечајни дужник има покретну имовину која се састоји од производне и 

канцеларијске опреме. Нема земљиште у власништву или са правом коришћења и нема 

непокретне имовине. 

 Највећи део стечајне масе стечајног дужника представљају потраживања која 

према књиговодственој евиденцији износе 47.071.855,78 динара. Најавећи део 

потраживања је у судском спору. 

 У досадашњем току стечајног поступка није било продаје имовине стечајног 

дужника.  

 У предстојећем периоду активност стечајног управника и ангажованих 

стручних лица одвијаће се на активном учешћу у свим судским споровима са 

залагањем да се они што пре завршен на најповољнији начин за стечајног дужника као 

и на продаји покретне имовине стечајног дужника. 

 

Ст бр.383/11 
 Стечајни поступак над стечајним дужником ''Живинопродукт'' Доо у стечају, 

Врањска бања, отворен је решењем Привредног суда у Лесковцу Ст бр.383/11 дана 

23.12.2011.године, а на предлог ''Сто посто'' Доо из Београда.  

 За стечајног управника је именован Предраг Златановић из Врања. 

 Прво поверилачко рочиште је одржано дана 02.3.2012.године.  

 Стечајни судија овог суда Ћира Митић је дана 10.9.2012.године донео решење о 

банкротству и уновчењу имовине стечајног дужника.  

 Имовина стечајног дужника се састоји од непокретне (објекти и земљиште), од 

покретне имовине (опрема возила и инвентар), удела и од потраживања дужникових 

дужника: комплекс кланице живине и фабрике сточне хране у Ристовцу, објекти за тов 

бројлера на локацијама Паневље, 13 производних објеката, Бујковац 2, 6 објеката, 

Бујковац 1, 4 објекта без опреме, од тога три порушена, Корбевац 4 објекта, Доње 

Жапско 6 објеката, Ратаје 8 објеката, Ристовац 8 објеката без опреме, Дубница 2, 9 

објеката-углавном зарушена без опреме, кровова и остале инфраструктуре. Објекти и 

део земљишта који се налазе на кат.парцели 751/1, 751/2 из листе непокретности 509 

КО Ристовац су под теретом поверилаца ''Сто посто'' Београд, износ обезбеђеног 

потраживања од 51.531.200,оо динара и ''Агробанке'' АД Београд, износ обезбеђеног 

потраживања 252.779.040,оо динара укупно на некретнинама 304.312.240,2о динара.  

У поступку стечаја над стечајним дужником, држана су два испитна рочишта на 

којима је обрађено 314 пријава потраживања. Дана 09.9.2013.године, стечајни 

управник је огласио продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем,  

а дана 03.12.2013.године у 13.00 часова обављена је продаја стечајног дужника као 

правног лица јавним надметањем. Нико од потенцијалних купаца није откупио 

продајну документацију, тако да је продаја стечајног дужника као правног лица 

проглашена неуспешном.  

 Планира се продаја прикупљањем понуда уколико се не измене околности 

усвајањем новог Закона о стечају. 
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Ст бр.52/10 

Решењем овог суда од 31.8.2010.године, покренут је поступак стечаја над 

стечајним дужником АД ''Мачкатица'' у стечају, Сурдулица.  

Након покретања поступка стечаја, поднет је план реорганизације од стране 

предлагача Ницовић Ђорђа из Београда, Доо Ирва инвестиције Београд и Ниццо Доо 

Београд који је решењем овог суда од 12.10.2012.године одбачен као непотпун и 

неуредан.  

Дана 12.10.2012.године, донето је решење којим ће се стечајни поступак над 

стечајним дужником спровести банкротством. 

Стечајни управник Мирослав Милић је дописом заведеним под бројем 953-

06/13 од 12.6.2013.године, обавестио суд о намери, плану, начину и роковима продаје 

имовине, а 10.12.2012.године на основу сагласности Одбора поверилаца, стечајни 

управник стечајног дужника ''Мачкатица'' АД у стечају је огласио продају стечајног 

дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда. 

Записником од 22.7.2013.године, број 1013-07/13 констатовано је да нису 

испуњени услови за отварање понуда и избор најповољнијег понуђача, а прву продају 

стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда, стечајни 

управник прогласио је неуспешном.  

Стечајни управник је у складу са чл.133 ст.1 Закона о стечају, дана 

12.8.2013.године, стечајном судији доставио обавештење о намери, плану, начину и 

роковима продаје имовине стечајног дужника, а дана 29.8.2013.године сагласност 

Одбора поверилаца за продају стечајног дужника као правног лица АД ''Мачкатица'' у 

стечају Сурдулица, која је донета на састанку Одбора поверилаца 21.5.2013.године. 

Разлучни повериоци YU траде Железник Доо Београд, Јовица Алексић и 

Љубомир Ђорђевић из Београда су након добијања обавештења од стране стечајног 

управника у складу са чл.133 ст.5 Закона о стечају, поднели приговоре дана 

20.8.2013.године и 04.9.2013.године на предложени начин и услове продаје стечајног 

дужника као правног лица и дали предлог о повољнијем начину уновчења разлучне 

имовине стечајног дужника. 

У међувремену је дана 30.8.2013.године, од стране Одбора поверилаца 

достављено обавештење да је одлуком од 26.8.2013.године стављена ван снаге одлука 

Одбора поверилаца стечајног дужника АД ''Мачкатица'' у стечају од 21.5.2013.године 

којом је дата сагласност стечајном управнику да се стечајни дужник прода као правно 

лице. Разматрајући поднете приговоре, напред наведених разлучних поверилаца и 

обавештење Одбора поверилаца од 26.8.2013.године, стечајни судија је нашао да су 

исти основани јер стечајни управник у складу са одредбом чл.135 ст.1 тачка 1 Закона о 

стечају и националним стандардом бр.5, није имао сагласност Одбора поверилаца за 

овакав вид продаје, па је суд закључком Ст бр.52/10 од 11.9.2013.године одложио 

продају стечајног дужника АД ''Мачкатица'' у стечају као правног лица првим јавним 

надметањем која је била заказана за 16.9.2013.године у 12.00 часова.  

16.01.2014. године Одбор поверилаца је на одржаном састанку донео одлуку 

којом је предложио да стечајни судија донесе закључак којим ће наложити стечајном 

управнику да отклони неправилности у поступању, поступку продаје покретне и 

непокретне имовине стечајног дужника другим јавним надметањем тако што ће 

ставити ван снаге, поништити своје четврто обавештење о намери, плану, начину и 

роковима продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника другим јавним 

надметањем заведеног под дел.бр. 1178-12/13 од 13.12.2013. године, ставити ван снаге, 

поништити Оглас објављен у дневном листу Политика и дневном листу Данас од 

03.01.2014. године да донесе одлуку којом ће Милић Мирослава из Лесковца 

разрешити дужности стечајног управника и истовремено именовати новог стечајног 

управника, као и да се поступак уновчења стечајне масе настави продајом стечајног 

дужника, као правног лица, непосредном погодбом, или јавним надметањем. Ово све 
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из разлога што стечајни управник није испуњавао своје обавезе утврђене Законом о 

стечају и националним стандардом број 5 водећи рачуна о интересима како разлучних, 

тако и стечајних поверилаца, није поштовао рокове и процедуре одређене Законом о 

стечају, посебно у поступањима за продају која је у току, није тражио и није поступао 

по одбијеној сагласности Одбора поверилаца када је то био у обавези, нити је штитио 

интересе поверилаца у садејству са Одбором. 

У вези са одлуком Одбора поверилаца од 16.01.2014. године и поводом 

предложеног у овој одлуци, суд ће донети одлуку у законском року. 

 

 

 

Извршења: 
  

 На дан  31.12.2013. године у Привредном суду у Лесковцу у поступку извршења 

има укупно 1570 старих предмета по предлогу за извршење на основу извршне и 

веродостојне исправе. Реализација решења донетих на блокади новчаних средстава 

дужника је јако тешка и спора због лоше финансијске ситуације извршнх дужника и 

дуже блокаде њихових текућих рачуна. Такође је јако спора реализација решења која 

се односе на попис, процену и продају покретних ствари извршних дужника, обзиром 

да у суду раде само два извршитеља, која у раду имају око хиљаду предмета, а на 

огромном територијалној надлежности овог суда. Извршења одређена на непокретној 

имовини дужника такође процедурално захетева дужи временски период. 

 Како се применом новог Закона о извршењу и обезбеђењу предмети сматрају 

решеним тек након коначног намирења извршних поверилаца, а из горе наведених 

објективних разлога за немогућност реализације решења, разумљив је овако велики 

број старих предмета у извршној материји. 
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3. МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

 

А)   По свим старим предметима поступати приоритетно, што је стални задатак уз 

стриктно поштовање процесних овлашћења а нарочито: 

1.  Заказивање предмета најмање једном месечно, 

2. Свакој странци наложити да се изјасни о захтевима и предлозима супротне 

стране, али спречити сваку злоупотребу права које имају странке у 

поступку, а која може довести до одуговлачења поступка. 

3. О свим захтевима у поступку, одлучивати без одуговлачења у најкраћим 

разумним роковима. 

4. Наложити странкама да у одређеним роковима које ће одређивати суд, 

доставе све доказе на којима заснивају захтев  уз упозорење да ће бити 

примењене одредбе ЗПП-а о терету доказивања. 

5. Наложити вештацима да у свим овим предметима у најкраћим роковима 

окончају вештачења и доставе налаз и мишљење или изјашњење суду, како 

би могао да поступа по предмету. 

6. Задњу радну недељу посветити решавању старих предмета. 

 

Б)   Судијске помоћнике распоредити посебним упутством сходно потребама и 

проблемима.  

 

 Носиоци:   под А) - поступајуће судије 

           Под (А и Б ) – в.ф. председника суда 

 

 

 

4. ДИНАМИКА РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА И            

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 
 

 

А)   Реализацијом мере из тачке 3. овог програма обезбедиће се услови да сви 

стари предмети обухваћени овим Програмом буду решени до 31.12.2014. године. 

 

 Носиоци:   поступајуће судије. 

 

 

 

 

5. УСВАЈАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 

 

А)  По доношењу програма исти доставити председнику Привредног 

апелационог суда и председнику Врховног касационог суда .  

 

Б)  В.ф. председника суда предузимаће мере у остваривању овог програма и 

носилац је свих активности у реализацији истог. 

 

В)   У циљу реализације претходне тачке, задужује се писарнице да до 5. у 

месецу председнику суда доставља извештај о стању уписника, помоћних 

књига, роковника и рочишта, те да води посебну евиденцију решавања старих 

предмета и обавештава о свим случајевима израде одлука ван рока утврђеног 

законом. 
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Г) Током реализације овог програма исти ће се месечно анализирати у циљу 

благовременог предузимања и додатних мера, као што је измена унутрашње 

организације, распоређивање судијских помоћника са посебним упутством за 

поступање и др.  

 Носилац:   в.ф. председника суда 

 

Д)   Програм ће бити представљен на седници свих судија 01.02.2014. године. 

 

 

 

 

 

Привредни суд у Лесковцу               в.ф. председника суда, 

24.01.2014. године        Станимир Марковић 


