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ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ судије МилЕ~ва Гочанин, у стечајном поступку над 
стечајним дужником ПЕКАРА И МЛЕКАРА ПРВИ МАЈ АД У СГЕЧАЈУ из Рашке, Власово 
Бб, на завршном рочишту одржаном дана 08.12.2017., донео је 

РЕШЕЊЕ 

УСВАЈА СЕ завршни рачун стечајног дужника ПЕКАРА И МЛЕКАРА ПРВИ МАЈ 
АД У сrЕЧАЈУ из Рашке мат бр. 07597053 ПИБ 101272760. У ЦЕЛОСТИ. 

ОДОБАВАЈУ СЕ трошкови стечајног оступка за износ од 598.228,00 динара, 
награда стечајног управника у износу 875.550,90 динара и резервисани трошкови 
стечајног поступка након закључења стечаја у износу од 135.692,21 динар. 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ стечајни поступак над стечајним дужником дужником ПЕКАРА 
И--МЛЕКАРА ПРВИ МАЈ дД У СГЕЧАЈУ из Р?\u•ке мат бр. 07597053 ПИБ 101272760. 

Решење објавити у Службеном гласнику РС и исто истаћи на огласну таблу 
суда, а по правноснажности решење доставити · АПР-у и НБС Одељењу принудне 
наплате. 

Обраэложење 

Стечајни поступак на напред наведеним стечајним дужником отоворен је 
решењњем овог суда Ст. 13/10 од 24.05.2010. године .. 

Поверилачко рочиште одржано је 06.07.2010. године а испитно рочиште 
14.10.2010. године, након чега је донето решење о банкротству. Након што је 
уновчена имовина стечајног дужника формирана је стечајна маса из- које су се само 
намирили делимично повериоци првог исплатног реда, са процентом намирења 

33,68% док стечајне масе није било за намирење поверилаца другог и трећег 
исплатног реда.Стечајни управник је у завршном рачуну навео и то да су сви 
послови стечаја заврwени и на рочишту предложио да се стечајни поступак закључи. 

На завршни рачун није било никаквих писаних примедби од стране 

поверилаца. 

Како су сви послолви стечаја завршени, расподељена стечајна маса то је суд 

донео решење као у изреци сходно чл. 148 Закона о стечају.~ 0~-~- ~ , ·~· : 
• ~ /)..q, 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ: '.fl'_ . . 
Против овог решења може се изјавити ';"' ... . :~:~::~u,.7i&ИI', 
жалба ПАС-у у Београду. у року од 8 дана Ф ~" · 'l' ~ ~ 
од дана пријема преписа истог, а преко овог Суда. " я\1\t 


