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.1IРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ, и то стечајни судија Бранислав Јововић у 
nоступку стечаја над стечајним дужником Акщ10варско друштво издавачко предузеће "ВУК 
КАРАЏИЋ" Параћив, маmчни број 07115610, ПИБ 100939741, кога заступа стечајни 
уnравник Агенција за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај, Београд, чији је 
nовереник Рајко Фуштар, на завршном рочишту одржаном дана 29.03.2018. године, у nрисуству 
повереника стечајноr управника Рајка Фуштара, донео је и јавно објавио следеће 

РЕШЕЊЕ 

1. УСВАЈА СЕ Завршни извештај и завршни рачун стечајног управника стечајног дужника 
Акционарско друштво издавач ко предузеће "ВУК КАР АЏИЋ" Параћин, матични 
број 07115610, ПИБ 100939741, кога је повереник стечајног уnравника Рајко Фуштар 
доставио непосредно овом суду дана 23 .02.2018.год. 

2. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ стечајни nоступак nрема стечајном дужнику Акционарско друштво 
издавачко предузеће "ВУК КАРАЏИЋ" Параћин, матични број 07115610, ПИБ 
100939741. 

З. ПАЛАЖЕ СЕ Агенцији за nривредне регистре Београд да, по правноснажности овог 

решења, изврши упис брисаља горе означеног nривредног субјекта из регистра 

nривредних субјеката. 

4. Одређује се коначна награда стечајном уnравнику за намирење стечајних nоверилаца у 
износу од 1.837.599,64 динара, од чега је на име прелиминарне награде већ исnлаћен 
износ од 825.000,00 динара, па се одобрава исплата неисплаћеног дела награде у износу 

од 1.012.599,64 динара, коју исплатити по правноснажности овог решења. 

5. Резервишу се средства до и по закључењу стечајног поступка (не рачунајући награду и 
накнаду трошкова стечајног уnравника) у износу од 727.299,01 динара, од чега је износ 
од 319.239,87 динара на име исnлате ;в стечајна nовериоца, по решењу о главној деоби 
од 26.04.2017.год., а који списак је дат у nозицији 13.2 завршног извештаја; износ од 
156.056,00 динара, на име неисплаћених трош:кова стечајног nоступка и обавеза стечајне 
масе, према спецификацији датој у позицији 13.3 завршног извештаја; износ од 

237.003,96 динара, за активности до закључења стечајног nоступка према спецификацији 
датој у позицији 13.4 завршног извештаја и износ од 15.000,00 динара за активности по 
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закључењу стечајног постуnка, према спецификацији датој у позицији }3.5 заврiiiВО(" 

извештај а. 

6. Ово решење ће се објавити истицањем на огласној табли суда дана 29.03.2018. године, и 
накнадно у нСлужбеном гласнику РС". 

Образложење 

Решењем овог суда 1. Ст. 58/2010 од 21.07.2010.године, усвојен је предлог стечајног 
повериоца АLРНА ВАNК SRВUA АД Београд, па је отворен је стечајни поступак над уводно 
означеним стечајним дужником због испуљености стечајног разлога трајне неспособности 
плаћања, а за стечајног управника именован Живан Јовановић из Крагујевца. 

Стечајни управник је дана 01.09.2010.rод. доставио суду извештај о економско 
финансијском положају стечајног дужника, који је усвојен на првом поверилачком рочишту 
одржаном 14.09.2010. 

Решењем стечајног судије 1. Ст. 58/2010 од 08.10.2010. године проглашено је банкротство 
над стечајним дужником и наложено стечајном управнику да обустави пословаље стечајног 

дужника и започне уновчење имовине стечајног дужника. 
Дана 04.11.2010.год. одржано је испитно рочиште, на коме су исnитане све поднете 

пријаве потраживања, па је закључком од 04.10.2010.год. усвојена коначна листа уrврђених и 

оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника. Дана 01.03.2011. године одржано је 
допунско испитно рочиште на коме је донет закључак о допуни коначне листе уrврђених и 

оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника. 
У међувремену је дошло до промене стечајног управника, тако што је решењем од 

06.07.2012. године, раз решен Живан Јовановић а за стечајног управника именован Агенција за 
приватизацију, Центар за стечај РС, која је за свог повереника одредила Рајка Фуштара из 

Крагујевца. 
Решењем од 02. 12.20 15.rодине разрешена је Агенција за приватизацију, а за стечајног 

управника именована Агенција за лиценцирање стечајних управника, која је задржала као 
повереника стечајног управника Рајка Фуштара. 

Након проглашења банкротства над стечајним дужником стечајни управник је nриступио 

уновчењу имовине стечајног дужника, па је у току стечајноr поступка организовано 22 продаје 
имовине стечајног дужника. 

Продаја покретне имовине стечајног дужника коју чине машине и опрема извршена је 
методом непосредне погодбе уз сагласност одбора поверилаца, и то на првој продаји одржаној 

дана 13.12.2010.године, другој продаји одржаној дана 04.03.2011.године, шестој продаји 
одржаној дана 10.08.2011 .године, осмој продаји одржаној дана 09.12.2011.rодине, деветој 
продаји одржаној дана 01.12.2011.rодине, десетој продаји " одржаној дана 15.12.2011 .године, 
једанаестој продаји одржаној дана 14.09.20 11 .године, дванаестој продаји одржаној дана 

06.02.2012.године, тринаестој продаји одржаној, дана 23.02.2012.године, четрнаестој продаји 
одржаној дана 20.04.20 12.године, петнаестој продаји одржаној дана 23.05.2012.године и 

деветнаестој nродаји одржаној дана 16.04.2015.године. 

Такође, методом непосредне погодбе уз сагласност одбора поверилаца, на четвртој 

продаји одржаној дана 24.05 .2011.године, извршенаје продаја двособноr стана; на петој продаји 
одржаној дана 01.08.2011.године, извршена је продаја плаца од 5,8 ари; на седмој продаји 
одржаној дана О 1.12.20 ll.године, извршена је продаја њиве од 15,60 ар и, а на десетој продаји 
одржаној дана 15.12.2011.године, извршенаје продаја Камиона "Застава". 
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Продаја непокретне имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица је 
проглашавана неуспешном шест пуга, да би коначно, на двадесет другој продаји, одржаној 

методом јавног надметаља, дана 26.12.20 16.године, извршена продаја комnлетне непокретне 

имовине стечајног дужника. 

На тај начин извршено је уновчење комплетне имовине стечајног дужника и остварен 
прилив од продаје у износу од 25.046.193,48 динара. 

Решењем од 26.04.2017.године, са допуном решења од 09.10.2017.године, одређена је 

главна деоба уновчене стечајне масе, па је по правноснажности наведеног решења извршено 

намирење потраживања поверилаца првог и другог ис платног реда у висини од 1 ОО %, а 
потраживања поверилаца трећег исплатног реда у висини од 3,96% у односу на утврђена 
потраживања у трећем исплатном реду. Претходно је извршено намирење разлучног повериоца 

у проценту од 100%, и то у износу од 4.861 .861,00 динара. 
Дана 23.02.201 8.rодине стечајни управник је доставио завршни рачун и завршни извештај 

са предлогом за закључење стечајног поступка над стечајним дужником. Стечајни управник у 

завршном извештају даје хронолошки приказ тока стечајног поступка од дана преузимања 

дужности стечајног управника, са прегледом успешних и безуспешних продаја, и наводи да је у 
току стечајног поступка остварен укупан прилив у износу од 26.553.898,14 динара, од чега је 
прилив од уплаћеноr предујма за покриваље трошкова поступка 170.000,00 динара, прилив од 
продаје имовине стечајног дужника 25.046.193,48 динара, пословни приход 130.000,00 динара и 
приход од камате и депозита 1.207.604,66 динара. Стечајни управник даје и преглед остварених 
одлива у укупном износу од 26.553.898,14 динара, који чине одливи по основу исплате 
трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у износу од 14.388.617,34 динара, одливи 
по основу исплате стечајних поверилаца у износу од 7.303.419,80 динара и по основу исплате 
разлучних поверилаца 4.861.861,00 динара. 

Стечајни управник појаmњава да је на име награде за намирење разлучних поверилаца 

већ исплаћен износ од 409.756,76 динара, и даје решењем о главној деоби већ одобрена коначна 
награда за намирење стечајних поверилаца у износу од 1.837.599,64 динара. Како је кроз 
прелиминарну награду исплаћен износ од 825.000,00 динара, предлаже да се одобри исплата 
неисплаћеноr дела награде у износу од 1.012.599,64 динара. 

Предложио је да се резервиmу се средства до и по закључењу стечајног поступка у 

износу од 727.299,01 динара, од чега је износ од 319.239,87 динара на име исплате 33 стечајна 
повериоца, по решењу о главној деоби од 26.04.2017.године, а који списак је дат у позицији 13.2 
завршног извештаја; износ од 156.056,00 динара, на име неисплаћених трошкова стечајног 
поступка и обавеза стечајне масе, према спецификацији датој у позицији 13.3 завршног 
извештаја; износ од 237.003,96 динара, за активности до зак.ључења стечајног поступка према 
спецификацији датој у позицији 13.4 завршног извештаја и износ од 15.000,00 динара за 
активности по зак.ључењу стечајног поступка, према спе_цификацији датој у позицији 13.5 
завршног извештаја. 

Решењем стечајноr судије 1. Ст. 58/2010 од 06 .03.2018.године, сагласно чл. 145. Закона о 
стечају, одређено је завршио рочиште за 29.~3.2018.године, на коме ће се расправљати о 
завршном рачуну стечајног управника, коначним захтевима за исплату награда и накнада 
трошкова, поднетим приговорима на завршни рачун или захтевима за исплату награда или 

накнада и другим питањима од значаја за банкротства стечајног дужника. Наведено решење 
објављено је на огласној табли суда, а оглас о одређиваљу завршног рочишта објављен је у 
"Службеном гласнику РС" 19/2017 од 14.03.2018.године 

На завршном рочишту одржаном дана 29.03 .2018.rодине, стечајни управник је остао при 
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свему изложеном као у завршном рачуну и финансијском извештају. Стечајни судија је 
констатовао да Шiје било примедби на завршни рачун и финансијски извештај стечајног 

дуж ника. 

Одлучујући о предлогу стечајног управника за закључење стечајног поступка над 

стечајним дужником, стечајни судија је извршио увид у поднети предлог, извештај о економско 
финансијском положају стечајног дужника, завршни рачун стечајног управника од 
23.02.2018.године, као и све релевантне стечајне списе, па је утврдио даје предлог за закључење 
стечајног nоступка основан. 

Наиме, у досадашњем току постуmса извршена је продаја комплетне покретне и 
непокретне имовине стечајног дужника, и из добијених средстава извршено намирење 
потраживања разлучног повериоца у целини и делимично намирење потраживања стечајних 

nоверилаца. 

Како не nостоји друга имовина која би се уновчила, стечајни судија је нашао да су у 
конкретном случају испуњени услови за закључење стечајног поступка, из којих разлога је 
одлучио као у ставу 1 и 2 изреке решења на основу чл. 148. ст. 1., у вези чл. 145. ст. 1. т. 1. 
Закона о стечају. 

Одлука као у ставу З изреке донета је на основу чл. 148. ст. 7. Закона о стечају. 
Одлучујући о захтеву стечајног уnравника за о_щ,еђивање коначне награде за рад, 

стечајни судија је извршио увид у Обрачун награде стечајног управника, па је утврдио да исти 
сачиљен у свему у складу са одредбама чл. 4 и чл. 5 ст.l т.2 и чл.7 Правилника о основама и 
мерилима за одређиваље награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника. 

Са напред изнетог, одлучено је као у ставу 4 изреке решења на основу чл.З4. ст 2 Закона 
о стечају и чл. 4 и чл. 5 ст.l т.2 и чл.7 Правилника о основама и мерилима за одређивање 
награде за рад и накнаде трошкова стечајних уnравника. 

Стечајни судија је одлучио као у ставу 5 изреке решења на основу овлаmћења из чл. 18 
ст. 1 т.lО Закона о стечају. 

Одлука као у ставу 6 изреке донета је на основу чл. 148. ст. 7. Закона о стечају. 

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ, дана 29.03.2018.rод. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења мо~е·~:.--изјав~-"Жалба Привредном 
Апелационом суду Београд у року од 8 дана од дана пријема (објаве)~ а nреко овог суда у 
довољном броју примерака 

Д-на: - Стечајном управнику 
- НБС ОПН (по правноснажности) 
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника·Београд (по правноснажности) 

- Агенцији за привредне регистре (по nравноснажности) 
- Огласна табла 
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