
Република Србија 
ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ 
Цара Душана 41 
Посл. Бр. 1. Ст.693/2010 
Дана, 15.06.2018. 

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ, стечајни судија Милева Гочанин у поступку стечэја над 

стечајним дужни ком Акционарско друштво за промет на велико и малог .,Копаоник Брус" АД у 
стечају из Бруса, након одржаноr завршног рочишта дана 15.06.20 18.године донео је 

РЕШЕЊЕ 

УСВАЈА СЕ завршни рачун стечајног управника у поступку стечаја над стечајним дужником 
Акционарско друштво за nромет на велико и малог "Копаоник Брус" АД у стечају из Бруса, МБ 
07262922, ПИБ 103773041 у оквиру ког завршног рачуна је садржана и завршна деоба стечајне 
масе стечајног дужника, У ЦЕЛОСТИ. 

Стечајни дужник эадржава пасивну легитимацију у парници П 138/2017 која се води пред 
Основним судом у Брусу а по тужби Лазаревнћ Рада из Бруса. Стечајног дужника эаступаће 
досадашњи стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних управника. 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ стечајни поступак над стечајним дужником Акционарско друштво за промет 
на велико и малог "Копаоник Брус" АД у стечају из Б руса, МБ 07262922, ПИБ 103 773041. 

Решење истаћи на огласној табли суда и објавити у Службеном Гласнику РС. 

Образложеље 

Стечајни поступак над стечајним дужником над напред наведеним отворен је решењем овог 
суда Ст693/10 16.07.2010. године. 
Испитна рочишта одржана су 26.05.2010. и 27.10.2010. године и донет је закључак о листи 
признатих и оспорених потраживања. 

Након уновчења стечајне масе повериоцима су делимично исплаћена потраживања решењем о 
делимичној деоби и решењем о rлавној деоби, с тим што је појединим пвоериоцима бнвшим 
радницима стечајноr дужника исплату вршило и Министарство правде које је по Закону стуnила 
на месту тих поверилаца. Након што је донето решење о главној деоби до дана одржавања 
завршног рочишта Министарство правде је вршило исплате појединим бившим радницима 
стечајног дужиика па је стечэјни управник у оквиру завршног рачуна урадно завршну деобу 
којом је извршио преосталу расподелу стечајне масе. 
Сви послови стечаја су окончани изузев парниuе коју је nокренуо Лазаревић Раде из Бруса пред 
Основним судом у Брусу парница П 138/17 а ради брисаља хипотеке на стану који стан није 
ушао у стечајну масу стечајног дужника 11а је стечајни управник предложио да се стгечајни 
nостуnак закључи али да стечајни дужник остане nасивно легитимисан у наведеној парници, да 
га заступа досадашњи стечајни управник до окончања исте парнице. 



Разматрајући завршни рачун стечајноr управника у оквиру кога је са.вржаиа и завршна деоба, 
стечајни судија је исти усвојио у целини укључујући и одређену завршну деобу, сагласно се са 
предлогом сtечајноr управника када је у пи1'8њу напред наведена парнн~ па ј.., сходно чп. 144. 
у вези чд. 148. Закона о стечају донео решење као у изреци. 

Правна поука: Против овог решеља 
Може се изјавити жалба у року од 8 дана 
Од.дана пријема истог Привредном 
Апелационом Суду а nЈ)"еко овог суда. 




