
Република Србија
Привредни суд у Зајечару V Јр  V
Посл. Бр. 3. Ст.28/2012 
Дана 30.09.2015.
3 а ј е ч а р

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ и то судија Јасмина Поповић, као стечајни судија, у 
стечајном поступку над стечајним дужником "АНА" ДОО из Књажевца, Спасоја 
Милкића Бб МБ 7571950, ПИБ 100630452, на завршном рочишту, дана 30.09.2015., 
донео је

1. УСВАЈА СЕ Завршни извештај о току стечајног поступка и Завршни рачун 
стечајног дужника "АНА"ДОО у стечају из Књажевца, који је достављен овом суду 
дана 13.08.2015.године са допуном извештаја од 31.08.2015.године.

2. ОДРЕЂУЈЕ СЕ коначна награда стечајног управника у износу од 732.789,72 
динара и исплата неисплаћеног дела награде у износу од 265.681,62 динара.

3. ОДОБРАВА СЕ стечајном управнику исплата резервисаних средстава на 
име трошкова насталих до закључења стечајног поступка и трошкова који ће настати 
до окончања стечајног поступка у износу од 288.505,94 динара.

4. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ стечајни поступак над ст.дужником ДОО"АНА"У СТЕЧАЈУ 
КЊАЖЕВАЦ.

5. НАСТАВЉА СЕ стечајни поступак према стечајној маси ДОО"АНА"У 
СТЕЧАЈУ КЊАЖЕВАЦ коју чине резервисана новчана средства на рачуну ст.дужника 
у износу од 13.911,34 динара као и средства остварена из извршних поступака који 
се воде пред Основним судом у Књажевцу под бројем И.2708/2012, Ив.92/2015 и 
пред Привредним судом у Зајечару под бројем И.217/2014, И.95/2015 у којима је 
ст.дужник извршни поверилац и из парничног поступка пред Привредним судом у 
Зајечару П. 195/2015 у коме је стечајни дужник тужени.

6. ИМЕНУЈЕ СЕ ст.управник Саша Симић из Зајечара да заступа стечајну масу 
из става 5. изреке овог решења.

7. Решење о закључењу стечајног поступка истиче се на огласу таблу суда 
дана 30.09.2014.године и објављује у Сл.Гласник РС, а по правноснажности 
доставља Агенцији за привредне регистре Београд ради уписа промена.
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О б р а з л о ж е њ е

Стечајни поступак над стечајним дужником отворен је решењем овог суда 
Ст.28/2012 дана 21.06.2012.године по предлогу поверилаца ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РС и 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ БАНКЕ АД БЕОГРАД.

Прво поверилачко рочиште одржано је дана 27.09.2012.године на коме су 
формирани органи стечајног дужника а испитно рочиште одржано је дана 
15.11.2012.године. Укупно је поднето 32 пријаве потраживања и након испитивања 
истих од стране стечајног управника дана 15.11.2012.године донет је закључак о 
утврђеним и оспореним потраживањима поверилаца. Током спровођења стечајног 
поступка извршено је уновчење целокупне покретне и непокретне имовине стечајног 
дужника. Укупан прилив средстава на рачуну дужника од продаје имовине износио је
11.638.556,00 динара од ког износа су разлучни повериоци намирени у проценту од 
66,21% признатог разлучног потраживања. Намирење стечајних поверилаца 
извршено је делимично тако што су повериоци првог и другог исплатног реда 
намирени са 100% признатог потраживања а повериоци трећег исплатног реда са 
1,56%. На дан израде завршног извештаја и завршног рачуна на рачуну ст.дужника 
је новчани износ од 292.593,98 динара.

На завршном рочишту одржаном дана 30.09.2015.го^ине, у присуству 
стечајног управника код стечајног дужника, стечајни управник је остао у свему при 
поднетом завршном извештају и завршном рачуну и предлогу за закључење 
стечајног поступка према стечајном дужнику а наставак стечајног поступка према 
стечајној маси стечајног дужника која ће бити регистрована и коју ће чинити 
резервисана новчана средства на рачуну стечајног дужника и извршни поступци који 
се воде пред Основним судом у Књажевцу и Привредним судом у Зајечару као и 
парнични поступак пред Привредним судом у Зајечару.

На основу изјашњења стечајног управника, стечајни судија је утврдио да је 
завршни извештај и завршни рачун достављен одбору поверилаца и да до дана 
одржавања завршног рочишта на исти није било примедби.

У скпаду са наведеним, након разматрања завршног рачуна и финансијског 
извештаја, суд је исте усвојио и одлучио као у изреци решења у скпаду са одредбом 
из члана 148 став 2, 3 и 4 Закона о стечају.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења може се изјавити 
жалба у року од 8 дана од дана 
достављања решења, Привредном апелационом 
суду у Београду, а преко овог суда.

ДОСГАВНА НАРЕДБА:
1. Огласна и електронска огласна табла
2. Решење објавити у „Сл. Гласнику РС"
3. Агенцији за привредне регистре(по правноснажности)
4. ст.управнику
5. У списе предмета
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