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Pettyt"шик:t Србнја 

ПPИIJI'*I.:ДIIИ С)' Д У БЕОГРАДУ 
з. ст .. 258/2016 
(з~ст .. 4ОЗ1/:tО•О 

17. октобра 20.19. Ј'Ощше 
Бсtн·рад 

М tt с а р 11 к о в а 2 

ПЈ•ИIЈЈ)I':дни СУД У БЕОП'АДУ, t-'1·ечајшt судија 1-laтttmrja Пејнћ~Корднh, у 
rюсту11КУ стечајu шш <.~ечајшtм дуж~шtюм слt•tајна мuc1t Ходmшr r1редуэеh~• 
нГt\ЈIЕЈЈИКА" Jblt. Ј)еоt'Ј)&Д, ул. МасЕtрююв трг 8а, МБ: 27004946, ПИЋ: 109762494, шt 
ро·r~шtту одрж;шом дана 17Ј0.2019. !'Одltне, донео .ie: 

PEIJ.IEif»E 

1 - УСВАЈА СЕ занрщш1 рачун с:rе•щјног унраtшнка стечајног дужtшка стсtшјна 
маса Холдинг щхщузсћа "ГАЛЕНИКА" д.п. l)cor·paд, ул. Мщ:арщцщ трг 8а. састаtны~н са 
прссеком с:1·щыана да11 25.07.20!(). гщtшtе. 

11 - ОДРЕЂУ.Ш CF: I<ОIШЧIШ 1tar·paлa стt~чајном уrtравнику Лп~ншфt за 
ЈIИitСЈщир{tЊе стеtшјних упраВIШIШ РС~Центар ::ttt cтc•r<\i у укутюм бруто и~~носу од 
1 .082. 172.48 дшrара и OДOl)Pi\IJA СЕ НСIIЈшта обр~щ)'нате кщщ•ще ва граде у целшrи. 

Ш - ЗАКЉУЧУ,Ш CJt: 1юc·ryrraк сте~rаја над стечајtшм дужttщщм стечаЈна маса 
Хомиш· 1tpe.iђ'Зef1a "ГАЛI:IIИКЛ" д.!!, i)cor·lщд ул. Масщтков трг 8а, МБ: 2700494(), ПИБ: 
109762494. 

1\' - HAЛAII\l: с•: С'I'СЧајном упрашшку AI'CIIHJ\ilf '}а шщшщираti>С стечајш~х 
упраанн1ка РС Центйр ·~а стечај, односЈю rюt~рснику стс•шјног у11ра1ШНК<l t\11ирку 
Боровчаrшну, ;щ након rtprшlюcщi.ЖHOt!и ot'IN' petlteњa н и:щрнtешlх испщпн у сюшду са 
решен.ем YI''!ICИ рачун стечајног ;~ужшtка стсtнфrу масу Хо;щщЈг t!J1CJtY3cl'ш "I'АЛЕНИКА" 
д.п. Београд, ул. !\·1асарнк<щ трг бр. 8а, М !Ј: 27004946. 

V - HAJ1AЖir СЕ Асе1щијн :щ принредне ре1·истре из l><::otpaдa да rю 
праLшосиuжЈюсти шюг реш~њn и·.шрi.Шt брнсшы~ из pc1<1tcтpu сте•щјних мtt<:~t стечајну мnсу 
Холщшr r1pcдy:$cha 'ТАЛННИI<А" д.п. Беоrрнд, Мt:~сариков бр. 8а, ПИ[): 109762494. 



Vl _" НАЛАЖI1: СЕ РСII)'ОЈiичком :шводу :ta ста11tСП1КЈ' РС да юврши брисttње из 
регистра о разврстанању праrших лица стечајвог дужrfИК:Ј стечајну масу XoJtдiШr 
нреду:юћа "ГАЛЕНИКА" д.н. Беtн·рад. МБ: 27004946. 

Vll НАЈIАЖЕ С!& Мюшс·пtрс·,·ну фшш11t:ија -- Ilорсскд уnрана Бео!'р<щ -
фюnфша Земун да и·щрtшt брисаље стсчајtюr· дужюшд стсчајну масу Хощшm~ преЈ1)'3еl1а 
"ГАЈШНИКА" д.п. L;еогра,,. IIИIЗ: 109762494. 

VIH - Ренн;ње о эакљу•щњу rюсТ)ЋКд tтечајu објављено је на оr·.насној таб.rrи судu 
):ШIЮМ дoiiOJЛelt•a и биће објављено у Спужбсшљt l'!lactшкy РеnублиЈ<е Србије. 

IX По ttpafiOCIШЖIIOCти оrюг решеља н достаtЈ.Ј!>еlю&'i lf'И~сшщју стечајиог 
)'Щ1UIШНка Аt·евщtјс ·ш ;нщеtщирањс сте•шјшtх управника РС Центар ·.щ сте•щј, односно 
lювepcmrl\(t стсчајно1· унршшюш Мирка I1ор<ш•rшнtшi уз дос·пшу унишrеннх печн·t'а, суд ће 
щ)нети пос;ебнР рсшсн.е о р<прснн~њу дужности етечајног упра.нткu. 

Решењсм ПрЈшрсШЮI' суд~ у Бео1·раду 21. Cr~4031/201! од 02.02.2012. I'OJtiНie 
отнорсн је rюступш< стечаја щщ стечајш1м дужшн<Ом ХолдШН' прсдуЈсће "Г АЛЕНИКЛ" 
д.п. Београд н ·ш стсчајног управшtка именована Аћ;~шtија за приватюацнју ···· l.{ентар за 
ећ:чај. 

Рtшtење:м Прнврсд1юw· cy;ta у 1)соrраду 21, Ст-4031/2011 од 03.05.2012. го;џше 
одреl}сrю је да ће се стеч<.tјшl tюст;ак CIIJJOIJecти банкротстrюм. 

д<ша 04.04.20 Ј б. r·одю1е прна прода.iа С'l"е•шјног дужню<ll као ПЈ'~ш•юr ди1џ1 
прџглашсна је .·щ нсуспсшну будући да шtјс било з~интерtсованнх за с.rrкуп про;щјне 
документациЈе, односно с обри:юм llii to да IIИIIO није уrтапю деtю:щт за уttешће на јавном 
шщмесrању. 

На ;tрутом .iшшом шщмеiању одржано.м пана 15.06.2016. године јсднни учесню< 
''ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМЛЦИЈА'' 11.д. Бсоr·рад нроr.1шше1ш је за купца IШKOII ш·то је 

11р11х1штюш rючетну аену од. 18.342.481,50 динара. 
\1 гщюром о куtюttрод~ф~ ст~Чt\iН~11' дуж:m1ка као l!р;нщпг пица од 17.06.2016. 

год1mе. Хо;щиш· преду:юће "ГАЛЕНИКА" /Ы1. l)еогр~щ у с·r·е•щју у својстну nродющ.<t н 
"ГАЈШНИКЛ ФИТОФЛРf\·1А1(ИЈА'' за прои·зnодљу хемшсалија ·.ш пшЂt:!привреду а.д. 
l>еоград у cвojc·r·riy кушш, продат је стсчајни дужник као 11рэвно шще, 

Решењем f1рюsред11Ш' у l>еограду 3. C·r~4031/2011 од 05.08.2016. године 
обусщнљен .it' 1юстунан: cт~:.:rщjtl над правюiм дицсм, а tшстtшљен шщ стеч<~јном масюм 
услед rч:юдајс стечајног дужшаш ~~10 пращюг :шца, 

РNuењ~м Пршsредrюг у Београду 3. Cr~25R/2016 од 28.!0.2016. I"ОЈщнс 
одреf)ена .fc utnRшt деоба с1е•1~фюг дужннка с1·счt1јнс масе ХолдВШ' предузеhа 
"I'ЛЛЕf1ИКА" Д.l!. ()COfT'IfiД И 10 !ЮНеришща прrюr И другоЈ" ИСПШIТНОГ реда у I:ШCHJHI Од 
!ОО% уrнрђсннх rютр<.~яшшньа у ~спносима од 187.565.40 дliltapa н 7.600,(I0 динара, као 11 
rюверилана трећс1· испл:п1ю1· реда )' висини од 4 1 .69% утнрt}ешtх 1ютражшшља у юносу 
од 3.219.4!7,38 Л!Шара. 
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Поднесli'ОМ од 3 1.07.20 19. године стечајни упршншк је преююжно 1а.юrшвюьс 
·~нврншог роч~tштн у цюьу :~акл.учења rюсrушш стс•шја који се ооди над стсчајним 
дужшнюм стечајном масом XШ!дtllll' 11рtщу'зећа ''ГАЛЕНИКА" д.н. Београд. lluведеним 

п<щиС"ском с1'е•шјm1 упрашшк је дост!ШIЮ и завршни и:шсшТ<\i н ·шnрнши рачун сте•tајноr 
унравншщ застуnника creчajate масе Холдюн· 11рсдузећ~1 "ГАЛЕНИКА" д.п. l)ео•·рад. 

На :швршном роtiИПП}'' i.'~дЖI.ttюм дана 17,10.2019, 1~одшш, Ш\ коме је 1юс·rуnак 
стечаја ~.Јttюьу•tсн, стечајни управник је остао nри nрсд.11Ш)' ·и1 :1t\1<ључење стечајног 
nоступка са :Јtшршlшм рuчуном од 31.07.2019. l'однне који је ш1 щ·;шсно,ј табдн суда 
~~с·rаЮ1ут rючен од 31Ј)7.2019. пт.инс. 11рсд!ЮЖ11О је да се 110ступак стсчаја 't.<Iкљу••и ич 
сш1х ра1ЈЮIЋ шшедсrшх у :·шнршном IПtle11rп1jy будућ11 да <:у снс радље повод.ом cтCIJ<tjiiOГ 

ностушш шщ "течајном 11.1асом окшrч~шс. "' 
'УIШДОМ у и:щештај C'f'e•ШjiiOI~ уflр<Н.ННН<а О IЖOIIOM<.:KO·фiOIIOfCИjCKOM IIO!IOЖU,jy 

сте•шјвог дужвнка суд унtрюю ;.щ је шt дан покретаља cтett<фtor· rюступк<t. сте•шјнн 
дужпнк 11мао у в;rасш1штву rюкретну и tlt'tюкретну имовину ~~ то: објекте и:згрцђсне lta 
катастарскоЈ варцсли број 1 0891<0 Земун, укунне лиюш;џншонс вредносн 125.018.448,13 
щщара и то: стамбену :tгrщду ·~а колеn:тюню сппюв1нм.нЈбјек~Јт 1 (11~>'+2Сп). ~~гралу 
IIOCЛOIHНIX yCЛ)'Til·2 (Пр+2Сп+11к), Щ':О :iгр~lде ПОСЛОIШИХ услуга~објеliШТ 2 (П CrlplП'); 
оврсме yкymr~ Ш!Кiщ;џщЈюнс вред!IОС'!И 188.1 Ј i ,ОО динара; удели шш шщије код друrих 
mtщl н то: удео од 501!/о у "H.JiV PRO" доо Бео1~рад, удео од 45!}:0 у "OA1.ENIKA 
РНЛНМАСНЕМ" доо Београд и y)leo од 0,2881 у ·~t 'АЛ ЕНИ КА t1POKEP" а.д. f:iеоград. 

Увидом у 'Ј<ШрiШНf И'$Rешп~ј и завршни ра11УН стсч<tјНо!· }'Правшш:а ·щстуrншка 
стечајнс масе Хшщtшг преду~~ећа "Г'ЛЛЕНИКЛ" д.н, Београд суд је утврдио д.а је стсчцјнн 

управник. између OC'IЋ.IIO!', нанео ;щ је tюдио две rщршн.tе у току трајања стсчајн01 
r1оступка: паршщу 11~3558/15 која се Н(щила 11редЛривредшrм судом у Бсоt·раду rю тужби 

'f)'ЖИ(ща ''ГАЛЕНИКА КЛНРЈЛ'" доо Ј)еоr·рад (ГЈж-7360/2016) и партщу П~2558/14 tЩја се 
водила. r1ред flрИt)редюЈм судом y,l}ct1J'paд)' по 1Ј1Ж:би l')'ЯОЮЩ! 'ТАЛЕНИКА" а.д. Беоr·рад. 
те да су сuи ЈНtfШИ•IШt rюстуш~и iжон•tшш. Истакао је да ва дш1 25.07.2019. I'OдИIIC укупна 
нмщнша стечајнс масс Холдш1т преду:Јеl\а "ГАЛЕНИКА" дд Београд sшюси 1.119.858,99 
дн1шра коју чине IIOB'Iaвa средства ва тскућсм ра•1уну код Комерцијалне банке а.д. 

Бeor'J'II'Ul број 205-0000000239296~97. З;.шрuнтм и:н~сштајсм је tшведено да су током 
тр<tј~:ньа стсч~фюг !ЮС1-упка над дужншюм стеч1~јнс масе осп~арешi укупвн приm!ВН )' 
IНIСIНШ Од 19.247.793,7 [ ДИ!Шра, Ј(Н укуПНИ ОДЈIИВИ пре ИCI!JI<ITC IIOI~CpИJ!aЩI HiiCTfШИ у 

ИЗНОсу ОД 15.833.210,95 ДИШtрl~, Т~ да је IIOД СТ!:ЩК()М 20 "ћiСIIОЈЮЖИН<I СредСТВа '!<\ 

rшмщ)еље nонернтща" t:IШЈtснтиран И31Юс од 3.414.582,76 дщшр<t. Стсчајни упраюшк је 
дwъе II<Шeo да је ш1 ос1юву ,~;,шше деобе спр<щеЈtене у OIIOM стеч~јном 11ш.:туrшу н:шршсна 
itCIШUTU Cll:'la!IИM rювсрИОЩIМН у 1-I:НЮСу ЏД 3.41 4.582, 76 ДНШ\ра на НМС IIOIIЛI\:TC . 

110Тражишньа уrврђеНИХ у ЩЈВ.ОМ, друП)М И ДСЈIИМУIЧНО ЧХ'Ilем НСПЩ\ТIIОМ реду, на СС КОД 
ставке 26 "Ста;ьс" евидснтнра 11:\Fюс од 0,00 дю1ара. 

Члuном ! 48 ст<ш l ~IOЯIU о ст1:Nају IIЈюписано је да стсчајmt судија доноси pctiJe:ьe 
о :.шкључењу CTC'Itijltor rн.:н:туnка на :~авршном po•I&IШT)'· 

У заврtШIОМ и:ЈRСШ'!Ћју стечајшн' унр:шннка у расrюЈюжшщм i.':редспшма ~sa 

вамирељс по1юрюшца стечајне масе е1щде1П11рnн је износ од :ЗА!4.5!:t2,76 Јшнара. Како су 
ltоnериоци прn01, др:vтоz· и трећег псплатноr· реда нсrшаћеttи н~Ј стс'шјне мtt.ce у наl!сдсном 
IШЮсу сх<щlю реtнењу ПрtНiрсдШЈГ суда у t>coi'PMY 3. Ст-25812016 од 2H.I0.2016. rо;џшс, 
то је суд ш1 завршном рt)щ:tш·Ј)' О!tржщюм дана 17.10.2019. нщинс '~щ{д.,учно IIOC'IYШiK 
стечајајср су cr1e радље 11оrюдом стсчаЈНОI' rюстуш<"<l щщ стсчuјном масом OIIOJf'liШC. 
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Ј la основу !Јрстходtю н:тстих ра:tЈюга, суд је у смислу члана 145 у нс:нt cu •шtнюм 
148 Закона о стечају донео одлуку юю у н~эрtщн решеља. 

Поуюt о щннню~• леку ; 
Ј fpOTI01 01\ОГ рСШСЊ .. '\ MOiKC СС 

~~·фшнти жалба у року од R 
}ЩШI ОД rч:щјсма, Гlрнврещюм <l/IC.fШIН!<HIOM 
су;ђ' у Београду. а преко овог суда. 

сп.~·нфш еу;щја 
нh Корд11h r оверава 
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