
Република Србија 

ПРИВРЕДНИ СУД У ЧА ЧКУ 

Цара Душана б 

Посл. Бр. 2. Ст.340/20 l О 
Дана, 15.03.2016. 

ПРИВРЕДНИ СУД У ЧА ЧКУ, стечајни судија Mapf\ja Аџемовић, у поступку стечаја над 
стечајним дужником "СЛОБОДА" Металопрерађивачко предузеће "МЕТАЛАЦ" АД у стечају 
Иваљица, по одржаном завршном рочишту дана 15.3.2016. године, донео је следеће: 

РЕШЕЊЕ 

Ј. УСВАЈА СЕ завршни рачун стечајноr управника од 10.2.20 16. године. 

А/ Према завршном рачуну укупни приливи по свим основама износе 43.185.485,13 динара 
и односе се на: 

1/ пребачен је са ранијег рачуна стечајног дужника износ од 4.509,00 динара, 
21 уплаћен предујам за трошкове стечајног постуnка износи 400.000,00 динара, 
3/ средства остварена продајом имовине (непокретна и покретна имовина) износе 

39.000.000,00 динара, 
4/ приход од продајне документације износи 60.000,00 динара, 
5/ са nосебних рачуна стечајног дужника (рачуни боловаља и сл.) пребачен је износ од 

1.535.603,32 динара, 
61 приход од наплате nотраживаља насталих пре отвараља стечаја износи 496.320,25 

динара, 

7/ приход од камате на орочена средства износи 1.689.052.56 динара 

Б/ Укуnни одливи износе 36.760.434,74 динара и односе се на: 

11 плаћене трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе у износу од 12.947.242,48 
динара а који се односе на: 

la/ стварно настале и плаћене трошкове стечајног поступка у износу од 2.808.616,04 
динара који се састоје од следећих трошкова: 

~судске таксе у износу од 1.171.377,72 динара, 
~повраћ~ј предујма за покретање стечајног поступка у износу од 400.000,00 щtнара, 
-прелиминарна награда за рад стечајног поступка у износу од 1.\10.000,00 динара, 
-накнада трошкова стечајног управника у износу од 127.238,32 динара, 
1б/ стварно настале и плаћене обавезе стечајне масе у износу од 10.138.626,44 динара које 

се састоје од следећих обавеза: 
-канцеларијски материјал у износу од 44.004,60 динара, 
-електрична енергија у износу од 325.062,82 динара, 
-комуналне услуге у износу од 614.892,00 динара. 



( 

-пошта и телефон у износу од 9.840,00 динара, 
-платни nромет у износу од 98.484,81 динара, 
-премије осигурања у износу од 609.948,36 динара, 
-вештачења и процене у износу од 150.000,00 динара, 
-дневнице и путни трошкови у износу од 352.400,96 динара, 
-бруто зараде по основу уговора о раду у износу од 5.432.165,00 динара, 
-бруто зараде по основу уговора о делу у износу од 113.023,00 динара, 
-књиговодствене услуге у износу од 195.000,00 динара, 
-накнаде за заступаље (адвокати, брокери) у износу од 325.412,50 динара, 
-порези у износу од 1.194.215,39 динара, 
-административне таксе у износу од 18.622,00 динара, 
-трошкови оглашавања у износу од 300.745,00 динара, 
-остало у износу од 354.810,00 динара 

2/ Укупно намирење разлучних поверилаца у износу од 17.695.696,08 динара 

3/ Укупно намирење стечајних поверилаца у износу од 6.117.496,18 динара. 

В/ Стање на рачуну на дан 31.12.2015. године (разлика између прилива и одлива) износи 
6.425.050,39 динара а односи се на: 

11 ненамирене трошкове до З Ј .12.20 15. године (укупне стварно настале а неизмирене 

трошкове стечајног поступка и стечајне масе) у износу од 2.695.692,68 динара који се односе на: 
-судске трошкове у износу од 66.931 ,ОО динара и 
- накнаде трошкова стечајног управника које су одобрене решењима стечајног судије 

месечним трошковницима у износу од 2.628.761,68 динара, 
2/ резервације и исплате трошкова до закључења износи 2.553.376,52 динара који се 

састоји од следећих износа: 
2а/ неизмирени трошкови стечајног rюстуnка и обавезе стечајне масе у износу од 

90.960,53 динара а који се састоји од следећих износа: 
-трошкови књиговодствене агенције у износу од 40.000,00 динара, 
-таксе Привредном суду за закључење стечаја у износу од 19.500,00 динара, /v 

-канцеларијски материјал у износу од 10.000,00 динара, " 
-таксе АПР у износу од 6.279,25 динара, 
-трошкови оглашавања у "Службеном гласнику" Републике Србије у износу од 6.825,00 

динара, 

-судски трошкови за суђеље у разумном року износ од 6.000,00 динара, 
-трошкови платног промета у износу од 2.356,28 динара, 
26/ резервација за ПДВ по опомени Пореске управе Ивањица бр. 433-100934238/2011 од 

22.3.2011. године са каматом до дана израде завршног рачуна и након закључења односно до 
доношења коначног решеrьа Пореске управе Ивањица у износу од 2.462.415,99 динара, 

3/ преостали износ награде стечајног управника за исплату износи 1.175.981,19 динара 

Г/ ОДРЕЂУЈЕ СЕ коначна награда стечајном управнику Агенцији за лиценцирање 

стечајних управника у укупном износу од 2.285.981,19 динара и ОДОБРАВА СЕ исплата 
преосталог износа награде у износу од ј. ј 75.981,19 динара. 

Дј ОДРЕЂУЈЕ СЕ исnлата неизмирених трошкова стечајног поступка насталих до дана 

израде занршноr рачуна који из11осе укупно 2.695.692,68 динаrа. 

Ђ/ ОДОБРАВА СЕ стечајном управнику резервација и исплата неизмирених трошкова 



/ 

.:чајног поступка и обавеза стечајне масе за период до и после закључења стечајног поступка, 

.• оји износе укупно 90.960,53 дин ра а према спецификацији из завршног извештаја стечајног 
управника. 

Е/ ОДРЕЂУЈЕ СЕ резервација средстава која ће бити пренета на депозитни рачун 
Привредног суда у Чачку у укупном износу од 2.462.415,99 динара, а по основу пореске обавезе 
стечајног дужника за ПДВ, с тим да ако по добијању коначног пореског решења Пореске управе 

Ивањица, наведена пореска обавеза буде мања од назначеноr износа из разлике расположивих 

средстава ће се делимично намирити поверилац првог исплатног реда Фонд солидарности РС. 

Ж/ ПРЕНОСЕ СЕ Фонду солидарности Београд, nотраживања која стечајни дужник има од 
дужника стечајног дужника у укупном износу од 2.259.221,55 динара и то од: 

-"Иво Лола Рибар Систем" АД у стечају Београд износ од 1.456.799,00 динара, 
-"Комерц инвест" ДОО Београд износ од 164.989,00 динара, 
-"МДМ" ОД Ариље износ од 7.653,01 динара, 
-"Пионир" АД Ариље износ од 31.390,85 динара, 
-"Унион инжењеринг" ДОО Београд износ од 18.089,43 динара, 
-"ШПИК Иверица" ДОО Ивањица као nравни следбеник "ШПИК Морава" ДОО Ивањица 

износ од 80.643,38 динара, 
-"Власина градња" ДОО Београд износ од 2.880,36 динара, 
-"Пан визија" ДОО Лучани износ од 737,83 динара, 
-Грујић Зоран износ од 1.773,84 динара, 
"Деликомат" ДОО Чачак износ од l./23,44 динара, 
-Савез синдиката Ивањица износ од 11.086,50 динара, 
-"Град" ДОО Ивањица износ од 9.917,06 динара, 
-СТР "Јасмина" Ивањица износ од 15.698,48 динара, 
-СТР "Прва лига" Ивањица износ од 11.646,26 динара, 
-СЗР "Аутосервис Миловић" Ивањица износ од 4.607,99 динара, 
-"Демекс СТ" ДОО у стечају Београд износ од 136.076,00 динара, 
-"Пегаз" АД Ивањица износ од 1.382,39 динара, 
-"Моравица" ДОО Ариље износ од 53.767,31 динара, 
-"Тееразије" ДОО Ужице износ од 60.976,65 динара, 
-ЈП "Србијашуме" Београд износ од 4.652,43 динара, 
-"Рекорд" АД Београд износ од 3.798,21 динара, 
-Поnовић Владимир износ од 33.221,92 динара, 
-"Грозд" ДОО у стечају Ивањица износ од 15.626,00 динара, 
-"Нови дани" АД у стечају Ивањица износ од 130.684,21 динара. 

Фонд солидарности РС ће остати ненамирен за износ од 2.496.207,23 динара од износа 
утврђених nотраживања тог повериоца у првом исплатном реду. 

2. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ стеqајни постуnак над стечајним дужником "Слобода" 
Металоnрерађивачко nредузеће "Металац" АД у стечају Ивањица. 

З. Ово решење се објављује на огласној табли суда и у "Службеном гласнику" Републике 

Србије. 

4. По правноснажности, ово решење се доставља Агенцији за привредне реrистре, ради 
брисања стечајног дужника из регистра привредних субјеката. 



-~-----·-·---------------------

Образложеље 

Решењем овог суда Ст бр. 340/201 О од 5.8.201 О. године је отворен претходни стечајни 
поступак над стечајним дужником "Слобода'' Металопрерађивачко предузеће "Металац" АД у 

стечају Иваљица. 

Решељем суда Ст бр. 340/2010 од 26.8.2010. године је отворен поступак стечаја над 
стечајним дужником. 

Суд је дана 10.12.20 l О. године донео решеље о банкроту стечајног дужни ка. 
Стечајни уnравник је дана 10.2.21 06. године достави о завршни рачун и предложио да се 

закључи стечајни постуnак. Такође, предложио је да се потраживања стеч~јноr дужника према 
љеговим дужницима пренесу на nовериоца стечајноr дужника Фонд солидарности РС, а како је 

то наведено у ст. 1 Ж изреке решеља. 
На завршном рочишту одржаном дана 15.3.201 б. године, стечајни управник је остао у 

свему при достављеном завршном рачуну. 

Применом чл. 148 Закона о стечају је одлучено као у изреци решеља. 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решеља може се 

изјавити жалба Привредном апелационом суду у року 
од 8 дана од дана објављиваља решеља на огласној табли суда, 
односно од дана оглашавања решења у "Службеном гласнику" 
Републике Србије, а преко овог суда. 

СТЕ·Ч_ •. 1.-_·ЈЈ.НИ СУДИЈА 
Marfзk Аџемовић 
·vD 
'~/ 
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Регистар привредних субјеката 

БД 34689/2016 
Датум 27.04.2016. године 
Беоr:рад · 

5000 Ј Ј Ј 95038 1 

Регистратор Регистра привредних субјеката који води. АгенцИја за nривредне реrистре, на 
основу члана 15. став 1. Зако~1а о постуnку регистрације у Агенцији за nрИвредне рсrистре 
("Службени гласник РС", бр . .99/20i 1. 83/2014), одлучујући о реrистраuионој nријави брисаља 
код ·SL0!30DA METЛLOPRERADIVACKO PREDUZECE METALAC AKCIONARSKO 
[)RUSTVO, IVANЛCA- U STEtAJU, матИ•Iни/регистарски број 07206194, коју је подне~/ла : 

Име 11. nрезиме: МиЈiић Нешковић 

доноси: 
1 
1 
1 

. 1 
РЕШЕЊЕ 

! 
УСВАЈА СЕ реrистрациона nријава брйсаЊа, na се из Регистра привредних субјеката 

брише: 

SLOBODA МЕТ ALOPRERADIV АСКО PREDUZECE МЕТ ALAC AKCIONARSKO 
· DRu'sтvo, IV ANJICA - u sтECAJU 

Реrисl'арски/матични · број: 07206194. 

Обј:iазложењс 

Подносилац реrистрационе nr.ијаве .nо.р.нео је дана 25.04.2016 реrистрациону пријаву 
брисања из Регистра број БД 34689/2016 и уз при~аву је доставио документацију наведену у 
nотврди о· Примљеној реrистрационој nрИјави .' 

Проверавајући исnуњеност услова за · регистрацију брнсања, nропИсанИх одредбом члана 
14. Закона о nостуnку регистраuије у Агенциј.и за привредне регистре, Реrистратор је утврдио 
na су испуљени услови за регистрацију, na је одлучио као у диспозитиву решења, у складу са 
одредбом члана 16. Закона. . 

Висина накнаде . за вођење nостуnка регистрације уi'врђена је у складу са Одлуком о 
накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за nривредне perИctpe 
(,.Сл. гласник РС", бр . 119/2013, 138/:2014,45/2015 и 106/2015). 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог реwења може се изјавити жалба 
министру надлеЖном за nоложај пр11вредних 
Друштава и дpyr1ix об.Лиkа nословања, у·року 

од 30 дана од дана објављиваља-на интерн·ет· 

страни Агенције за привредне регистре, а 

nреко Агенције, 

Страна 1 од 1 

- ·- ·--·---
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КН одређена решењем ПС Чачак посл.бр. 2.ст.З40/2010 од 15.03.16. у износу 2.285.981,19 дина1 

Linkovano\Metelac Sloboda res. о zakljucenju 3050949.pdf 
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