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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ 

Посл. Ст бр.40/20 1 О 
Дана, 27.12.2017. године 

ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ, као стечајни суд, по стечајном судији 

Мирославу Илићу, у стечајном поступку над стечајним дужником 
ДП"ТЕКСТИЛПРОМЕТ" у стечају из Лесковца, улица Моравска, број 73, МБ:О7362331 
и ПИБ:101764940, донео је дана 27.12.2017. године следеће 

РЕШЕЊЕ 

1. УСВАЈА СЕ завршни извештај стечајног управника стечајног дужника са 
завршnим рачун ом од 07.11.2017 .године. 

2. ОДРЕЂУЈЕ СЕ коначиа награда стечајном управнику Агенције за лиценцирање 
стечајних управника, Центар за стечај у укупном износу од 2.282.262,90 динара 
и одобрава се исплата преоста:юr износа награде у износу од 642.262,90 
динара. 

З. ОДРЕЂУЈЕ СЕ исплата неизмирених трошкова стечајног поступка насталих до 
дана юрадс завршног рачуна који износи укуnно 2.505.193,80 динара. 

4. ОДОБРАВА СЕ стечцјном управнику исплата резервисаних средстава за 

период до и после закључења стечајног поступка у износу од 699.606,14 динара. 
5. ПАЛАЖЕ СЕ стечајном управнику да уплати на депозитни рачун Привредном 

суду у Лесковцу износ од 421.149,77 динара који је резервисан за исплату 
потраживања повериоца Славише Живковића из Лесковца. 

6. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ стсчајни поступак над стечајним дужн:иком 

ДП"ТЕКСТИЛПРОМЕТ" у стечају из Лесковца, улица Моравска, број 73, 
МБ:О7362331 и ПИБ: 1 О Ј 764940. 

Образложеље 

На основу предлога предлагача Агенције за приватизацију од 07.12.2009.године, 
а решењем овога суда Ст.бр.40/201 О од 08.02.201 О.године, покренут је стечајни 
поступак над стечајним дужником. 

За стечајног управника именована је Агенција за привапfЗацију-Центар за стечај 

нз Београда. 

Прво поверилачко рочиште заказано је за дан 18.03.201 О. године, а испитно 
рочиште заказано је за дан 10.06.201 О. године и иста рочишта су одржава 
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Стечајни управник је дана 23.11.201 7. године, поднео су ду Извештај о току 
стечајног поступка и завршни рачун и предложио да суд закаже завршио рочиште у 
складу са одредбом ~m.I45 Закона о стечају на коме ће се расправљати о питаљима из 

~.145 ст.l истог Закона. 
Поступајући по предлогу стечајног управника суд је донео решење о 

одређиваљу завршног рочишта за дан 27.12.2017. године и исто решење објавио у 
Службеном гласнику Републике Србије, на огпасној табли суда и позвао стечајног 

управника и органе који су формирани у сКЈiаду са Законом. 
Завршио рочиште је одржано и на истом је расправљано о извештају стечцјног 

управника о току стечајног поступка и о завршном рачуну стечајног управника. 
Имајући у виду поднети извештај о току стечајног поступка и завршни рачун 

стечајног управника, суд је у складу са одредбом чл.148. Закона о стечају одлучио као 

у изреци овог решеља. 

У свој ен је заврнши рачун стечајног дужни ка који је поднет од стране стечајноr 
управника као у изреци овог решеља. 

Имајући у виду све напред изнето суд је одлучио као у изрещ1 овог решеља. 

ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ, 27.12.2017. године 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог решеља може се 

изјавити жалба ПАС-у у Београду, 

преко овог суда, у року од 8 дана од 
дана пријема овог решења. 


