
ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД ДОБОЈ 
БРОЈ: 60 0 Л 020247 14 Рег 
Добој, 13.10.2014. godine 
 
 
 
Окружни привредни суд Добој, судија Јованка Јовановић, у регистарском предмету ликвидације, по 
службеној дужности на основу члана 81. Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици 
Српској („Сл. гласник РС“ бр. 67/2013), у даљем тексту: Закон, дана 13.10.2014. године, донио је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
 

I Закључује се поступак ликвидације над ликвидационим дужником Трговинско приватно 
предузеће на велико и мало „ЗЛАТАН“ Добој, са сједиштем у Макљеновцу бб, који је код овог суда 
уписан у регистру пословних субјеката на регистарском улошку број 1-645-00. 
 
II Оглас о доношењу овог рјешења биће објављен у Службеном гласнику Републике Српске, на 
интернет страници АПИФ-а и на огласној табли суда, а објава истог на наведени начин има учинак 
доставе рјешења ликвидационом дужнику и повјериоцима ликвидационог дужника. 
 
III Ово рјешење по правоснажности биће достављено одјељењу регистра пословних субјеката овог 
суда, ради брисања ликвидационог дужника из регистра пословних субјеката. 
 
IV  Евентуални остаци ликвидационе масе постају својина Републике Српске. 
 

Образложење 
 

Рјешењем овог суда број 60 0 Л 000 001 14 Рег од 10.06.2014. године по службеној дужности покренут је 
поступак ликвидације над пословним субјектом: Трговинско приватно предузеће на велико и мало 
„ЗЛАТАН“ Добој, са сједиштем у Макљеновцу бб, из разлога што исти није у Законом предвиђеном року 
своју организацију и акте ускладио са одредбама Закона о привредним друштвима. 
Напријед наведеном предмету је након ступања на снагу Измјена и допуна Правилника о систему за 
аутоматско управљање предметима (ЦМС) додјељен нови број, под којим бројем је настављен поступак. 
 
Рјешење о покретању поступка ликвидације над напријед наведеним пословним субјектом објављено је у 
Службеном гласнику Републике Српске број 53 од 23.6.2014. године. 
 
Дана 16.07.2014. године Министарство финансија пореска управа Подручни центар Добој пријавило је 
потраживање према ликвидационом дужнику у укупном износу од 559,36 КМ. 
 
Обзиром да Грбић Златан као једини оснивач ликвидационог дужника није у року прописаном одредбом 
члана 80. став 3. Закона обавијестиo суд о постојању имовине ликвидационог дужника, нити је то 
учинило било које друго заинтересовано правно или физичко лице, то је суд утврдио, да ликвидациони 
дужник нема имовине, односно да је она незнатне вриједности, а потраживање повјериоца Министарство 
финансија Пореска управа Подручни центар Добој у износу од 559,36 КМ  је измирено у цијелости о 
чему је наведени повјерилац обавијестио суд писаним актом број 06/1.05/0703-72-11/14 од 9.10.2014. 
године, па је суд у складу са одредбом члана 81. став 1. Закона донио одлуку као у ставу 1. изреке овог 
рјешења. 
 
Одлуку из става 2. изреке овог рјешења суд је донио у складу са одредбом члана 81. став 1. Закона. 
 
Одлуку из става 3. изреке овог рјешења суд је донио у складу са одредбом члана 82. став 4. Закона. 
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Одлуку из става 4. изреке овог рјешења суд је донио у складу са одредбом члана 82. став 5. Закона, 
обзиром да Грбић Златан, као једини оснивач ликвидационог дужника није у року прописаном одредбом 
члана 82. став 1. Закона затражио да му суд пренесе остатак ликвидационе масе. 
 
                                                                                                                        С У Д И Ј А 
                                                                                                                    Јованка Јовановић 
 
 
 
 
ПОУКА: 
Против овог рјешења дозвољена је жалба у року од 8 дана од дана објаве рјешења у Службеном гласнику 
Републике Српске Вишем привредном суду Бања Лука, путем овог суда. 
 
 
 
 


