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Република Србија 
ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ 
Цара Душана 41 
Посл. Бр. 4. Ст.483/2011 
Дана, 15.01.2016. . а.А.-1\РНС.ТАА~ 

•У отеча1У· .~ 

Бр: . ~ . 
15. 1.:_ 20,6. rод. 
КРУ.ШЕВАU 

ПРИВРЕДНИ СУД У КР АЈЬЕВУ, стечајни судија Сузана Стојковић у nостуnку стечаја 
над стечајним дужником АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА IIPEP АДУ И ПРОМЕТ 
СТАКЛА "КРИСТАЛ" У МЕШОВИТОЈ СВОЈИНИ КРУШЕВАЦ ул. Мићуна Павловића 
бр. 22 након одржаног завршног рочишта донео је дана 15.01.2016. године 

РЕШЕЊЕ 

Усваја се завршни рачун ст.управника од 14.01.2016. године. 

Закључује се стечајни постуnак над стечајним дужником АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА 
ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ СТАКЛА "КРИСТАЛ" У МЕШОВИТОЈ СВОЈИНИ КРУШЕВАЦ 
ул. Мићуна Павловића бр. 22, 

Решење објавити у Службеном гласнику РС , огласној табли суда и електронској огласној табли. 

По правноснажности овог решеља, исто доставити АПР и НБС. 

По nравноснажности решеља разрешити стечајноr управника. 

Образложеље 

· ~ ':Peuieљeћf 'овог суда Ст.483/20 11 dд 20.10.2011. године' отворен је стечајни поступак над 
· на-sеденИм стечајним Дужником. · '. · 

Истим решењем је заказано поверилачко рочиште за 30.11.2011.год., када је и одржано .. 
Суд је донео решење дана 19.01.2012.године да се поступак спроведе у правцу банкротства. 

Испитно рочиште одржано је дана 21.12.2011, године, а допунска 23.02.2012.године и 
12.04.2012.године. Суд је донео закључак о листи утврђених потраживања и оспорених 
потраживања који је достављен повериоцима. 

У завршном извештају поднетом Суду 14.01.2016. године стечајни управник је 
nредложио да Суд закључи стечајни поступак. 

На завршном рочишту одржаном дана 15.01.2016.године стечајни управник је остао nри 
завршном извештају који је достављен дана 14.01.2016. године. Истакао је да је сва имовина 
стечајног дужника уновчена и то како покретна тако и непокретна, као и акције код А.ИК Банке 
, затим да стечајни дужник нема за почетих а незавршепих парница , да су повериоци 
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делимично намирени решењем о rлавној деоби од 13.11.2015.године, које решење nостало 
правноснажно дана 01.12.2015.године. Навео је и да су намирени nовериоци који су остварили 
разлучно право и то тако што су nовериоци Пореска уnрава Крушевац и Дунав осигураље 
Крушевац намирени 1 ОО% , а разлучни nовериоци који су остварили nраво 3. реда делимичан, с 
тим да за остале обезбеђене nовериоце није било средстава • Даље истиче, да су радници 
делимично измирени кроз главну деобу у 1. исплатном реду , . а за nоверио це из З. исnлатног 
реда није било средстава. Навео је и да је документација nредата Историјском архиву 
Крушевац. 

Имајући у виду све напред наведено Суд је нашао да су исnуљени законски услови из чл. 

148. Закона о стечају да се постуnак закључи, naje одлучио као у диспозитиву решеља. 

ПРАВНА ПОУКА: 

Против овог решеља може се уложити 

Жалба у року од 8 дана од nријема 
Преnиса решења ПАС, а преко овог 

суда 

ДНА: стеч.управиику Петру Вуловиliу 
Водовод Крушевац, ул.Душанова 46 
ЕПС снабдевање Електродистрибуција Крушевац, ул.Косаичиhева 32 
Град Крушевац-Градско правобранилаштво Крушевац, ул.Газиместанска 1 
ПРШИЋ СВЕТИСЛАВ,Бегово Брдо,Шелетова 9, 37208 Крушевац-Читлук 
Дунав осигураље Крушевац, ул. Трг фонтаие 4 
Државно правобранилаштво Краљево, ул.Цара Лазара 38 
Агенција за лиценцирање стеч.управника Београд,Кнеза Михајла 1-3 . 
Огласна табла суда 

Електронска огласна табла 

АПР 7DP W-c.tou+ . 
НБС l 
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