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Република Србија Посл. Бр. 2. Cr.39/2010 

ПРИВРЕДНИ СУД . У КРАЉЕВУ, ·и . то стечајни судија Зоран Плањанин, у 
стечајном поступку над стечајним дужнико~ LOLA PROGRES A.D. - u SТEOOU из 
Рашке, Милошевић саватија .. 18-24, на завршном рочишту, одржаном дана 
14.07.2017.године, донео је 

Р ЕШ·Е Њ Е 

УСВАЗА СЕ завршни извештај ·Стечајног управника стечајног дужника са 
3аврwним рачуном. 

ОДРЕDУЈЕ СЕ кс;>начна награда стечајном управнику Агенцији за 
лиценцирање стечајних управника у. ,укупном износу од 817.359,16 динара и 
одобрава се исплата преосталог износа награде у износу од 368.152,42 динара. 

ОДО&РАВА СЕ исплата неизмирених трошкова стечајног уnравника насталих 
до дана израде завршног рачуна који износе укупно 220.000,00 динара. 

ОДО&РАВА СЕ стечајном управни!(}' реэервациЈа 'фоwкова стечајноr песrуnка 
~.· f1el)tQt48~ r.t ~ закљуЧења ~ог поступка који· износе укупно 52.675,21 
динара; а npeмil с:пецИфикацији из заврШнОг извеwтаја стечајног управника. 

. . 

ЭАКЉУЧУЈЕ СЕ стечајни поступак: над стечајним д~иком LOLA PROGRES 
A.D. - U SТEOOU из Рашке, Милошевић саватија 18-24, ПИБ 101274226, матични број 
07590610. . 

1 

НАЛАЖЕ СЕ стечајном управнику да по правоснажности овог решења обави 
преостале послове у складу са Законом о сТечају·и другим прописима. 

Образложење 

Повереник стечајног дужника Хранис.лав Обрадовић из Круwевца, доставио је 
овом Суду Завршни рачун стечајног дужниtа од 31.05.2017.године •. 

У Завршном рачуну је у битном навео да је сва имовина стечајног дужника 
уновлечан, а средства· од продаје су исплаћена разлучном . повериоцу-бившим 
радницима у износу од 8.534.909,58 динара· или 49,95%. За остале повериоЦе није 
било деобне масе. · 

Остала средства су резервисана за 1-1еисnлаћене стварно настале трошкове у 
износу од 220.000,00 динара (накнада трошкова стечајном управнику 150.000,00 
динара и Ј<њиговодствене услуге 70.000,00 динара} ·и за трошкове стечаја до 
окончања стечаја у износу од 51.675,21 дИн(!ра. 

На завршном рочишту повереник је Остао у свему као у приложеном завршном 



рачуну и предпожио је да се над стечајнИм дужником эакључи стечајни поступак. 
Сходно члану 148. став 1. закона о стечају, стечајни судија доноси решење о 

эакључењу стечајног поступка на завршном рочиwту. 
Сходно члану 148. став 7. 3aкot:ta о стечају решење иэ става 1 овог члана 

објављује се на огласној табли суда и у .спужбеном Гласнику" Републике Србије а по 
правоснажности се доставља Регистру привредних субјеката или другог 
одговарајућем регистру ради брисања стечајноr дужника из тог Регистра. 

Имајући у виду наведено донета Је одлука као у диспоэитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог решења може се изјавити 
жалба у року од 8 дана. од дана 
објаве решења У'"Спужбеном Гласнику"· РС, 
Привредном .. апелационом суду у Београду, 
а преко овог суда. 


