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СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК: АД “Будимка“ Пожега, МБ 07303041, ПИБ 101002909, чији је заступник

_______________________

Предлагач - Стечајни дужник на основу члана 11. Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр.
104/09, 99/11 - др.закон, 71/12 - одлука УС и 83/14), подноси
ПРЕДЛОГ ЗА ПОКРЕТАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
Чланом 11. Закона о стечају прописано је да се стечајни поступак отвара када се утврди постојање
најмање једног стечајног разлога. Ставом 2. прописани су стечајни разлози, где је тачком 1. као
стечајни разлог наведена трајнија неспособност плаћања. Трајнија неспособност плаћања постоји
ако стечајни дужник не може да одговори својим новчаним обавезама у року од 45 дана од дана
доспелости оба-везе или уколико потпуно обустави плаћања у непрекидном трајању од 30 дана.
Увидом у званичну интернет презентацију Народне банке Србије утврђено је да се стечајни дужник
налази у блокади од дана 02.11.2015. године, чиме је на страни истог остварен стечајни разлог
трајнија неспособност плаћања.
ДОКАЗ: извод са интернет презентације Народне банке Србије.
На основу наведених чињеница стечајни дужник је на основу одредаба члана 55. став 3. Закона о
стечају стекао статус овлашћеног предлагача док је на основу члана 11. став 1. Закона о стечају
утврђено постојање стечајног разлога на страни сте-чајног дужника, па Предлагач - стечајни
дужник предлаже Привредном суду у Ужицу да донесе следеће
РЕШЕЊЕ
Којим се покреће поступак стечаја над привредним друштвом Акционарско друштво „Будимка“ за
производњу, прераду и промет воћа и поврћа и меса и спољнотрговинско пословање Пожега, 31210
Поежега, ул. Златиборска бб, МБ 07303041, ПИБ 101002909.
Такође, предлагач сходно одредбама члана 62. став 2. тачке 1, 3. и 4. Закона о стечају предлаже да
стечајни судија, у циљу спречавања промене имовинског положаја стечајног дужника покрене
претходни стечајни поступак за утврђивање стечајног разлога и одреди мере обезбеђења, и то:
- Именoвање привременог стечајног управника
- Забрану располагања имовином стечајног дужника,
- Забрану или привремено одлагање спровођења извршења према стечајном
дужнику, укључујући и забрану или привремено одлагање које се односи на остваривање
права разлучних и заложних поверилаца.

У Пожеги,
дана 02.02.2016. године
Предлагач
АД “Будимка” Пожега

-

