
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2. Ст. 89/2012

19.10.2017.

Ортачко друштво за производњу, трговину и услуге
ЛЕКИЋ Параћин

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Име и презиме стечајног управника: Славица Радисавчевић

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Број лиценце: 155-1094

17315722Матични број:

1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3180000095770-15Текући рачуни стечајног дужника:

2) KBC banka A.D.- Beograd, 115-30946-55

3) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5.  овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: до:01.07.2017. 30.09.2017.

 9.

Остала имовина

0,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

1.938.680,00Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

0,00

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.07.2017.

 10.

0,00

1.938.680,00

Списак  имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена1

1а
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

1.938.680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

1.938.680,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

0,00

Дати аванси

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 4.

0,00

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

0,00

Укупно

0,00

Коментар

у извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине

 8.

0,00Готовина и готовински еквиваленти

 7.

Потраживања

 5. Удели или акције код других лица

0,00

0,00

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

0,00

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

1.938.680,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

1.938.680,00

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

0,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

у извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде или излучног права.

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 1.938.680,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

1.938.680,00

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

0,00

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања

0,00

0,00

 4.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 1.

 6.

Остала имовина

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене

0,00

 7. 0,00 0,00

 5.

0,00

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине
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Коментар

у извештајном периоду није било продаје имовине

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

0,00

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

Лиценце и патенти

 4.

 1.

0,00

 3.

Потраживања (настала у извештајном периоду)

0,00

Предујам за покретање стечаја

Залихе 0,00

 8.

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Списак готовинских прилива и одлива

0,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

0,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

0,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,000,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

у извештајном периоду није било готовинских прилива.
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Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

0,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 0,000,00

30.210,00 0,002. Судски трошкови 0,00 30.210,000,00

90.000,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 90.000,000,00

0,00 0,00
4.

Разлика између исплаћене и коначне
награде стечајног управника 0,00 0,000,00

88.500,00 6.030,005. Накнада трошкова стечајног управника 6.030,00 94.530,000,00

0,00 0,006. Накнада трошкова чланова одбора повер. 0,00 0,000,00

0,00 0,007. Трошкови принудне ликвидације 0,00 0,000,00

0,00 0,008. Остали трошкови стечајног поступка 0,00 0,000,00

Укупно 0,00208.710,00 6.030,00 6.030,00 214.740,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

0,00 1.911,001. Канцеларијски материјал 1.911,00 1.911,000,00

0,00 0,002. Електрична енергија 0,00 0,000,00

0,00 0,003. Комуналне услуге 0,00 0,000,00

0,00 0,004. Гориво и мазиво 0,00 0,000,00

0,00 312,005. Пошта и телефон 312,00 312,000,00

0,00 0,006. Набавка сировина и репроматеријала 0,00 0,000,00

0,00 0,007. Текуће одржавање 0,00 0,000,00

0,00 0,008. Платни промет 0,00 0,000,00

0,00 0,009. Премија осигурања 0,00 0,000,00

0,00 0,0010. Премија додатног осигурања ст. управника 0,00 0,000,00

0,00 0,0011. Трошкови проф. обезбеђења имовине 0,00 0,000,00

0,00 0,0012. Вештачења и процене 0,00 0,000,00

0,00 0,0013. Дневнице и путни трошкови 0,00 0,000,00

0,00 0,0014. Бруто зараде по уговору o раду 0,00 0,000,00

45.000,00 0,0015. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 45.000,000,00

415.000,00 0,0016. Књиговодствене услуге 0,00 415.000,000,00

0,00 0,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 0,000,00

0,00 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 0,000,00

0,00 1.700,0019. Административне таксе 1.700,00 1.700,000,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

0,00 0,0021. Камате и други финансијски расходи 0,00 0,000,00

0,00 0,0022. Трошкови оглашавања 0,00 0,000,00

0,00 0,0023. Трошкови продаје имовине 0,00 0,000,00

0,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 0,000,00

0,00 0,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 0,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 0,00460.000,00 3.923,00 3.923,00 463.923,00

у извештајном периоду није било готовинских одлива по основу трошкова вођења стечајног поступка.

Коментар

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в
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0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

 4.

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

0,00

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

0,00

I исплатни ред

 1.

III исплатни ред

21.519.255,33

7.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.947.309,91

 5.

19.947.309,91

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

963.243,09 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)

963.243,09

0,00

0,00

Укупно без депозита

608.702,33

0,00

608.702,33

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

21.519.255,33

Коментар

у извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза стечајног поступка.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2017.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства 0,00

Укупан прилив

0,00 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2017.

 5.

0,00

 4.

0,00

 2. 0,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

у извештајном периоду није било промена на пословним рачунима стечајног дужника.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.07.17.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.09.2017.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

у извештајном периоду није било промена у благајни.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Укупно

нема

Коментар
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 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

0,00

0,00

1.938.680,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

1.938.680,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

 8.

30.09.2017.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
* дневни изводи за извештајни период
* евиденција извода по врстама прилива и одлива
* спецификација излазних и улазних фактура
* извештај повереника о оствареним активностима
* извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.07.2017.  Записник о примопредаји документације
извршена примопредаја документација стечајног дужника између досадашњег држаоца Драгана М Маринковића и новоименованог
стечајног управника и то:
1. Деловодна књига и документација
- од редног броја 1 до 25 за 2015.годину;
- од редног броја 1 до 38 за 2016.годину;
- од редног броја 1 до 10 за 2017. годину:
2. Документација о вођењу стечајног поступка у периоду од дана отварања до 20.07.2015.године није хронолошки сређена и нема
евиденције о истој;
3. Књиговодствена документација стечајног дужника од дана отварања стечајног поступка до дана врђења примопредаје није предата;
4. Финансијски извештаји стечајног дужника у периоду вођења стечаја нису предати;
5. Попис судских спорова није предат;
6. Пријаве потраживања поверилаца нису све предате.

03.07.2017.  Записник о примопредаји кључа
Разрешени стечајни управник предао је новоименованом стечајном управнику један кључ, који је држао по основу Решења стечајног
судије 2.Ст.89/2012 од 01.03.2017.године, од просторије у којој су ускладиштене ствари стечајног дужника, у Параћину у приватним
подрумским простојијама М Лекића.

03.07.2017.  Записник о примопредаји печата
досадашњи држалац, стечајни управник Драган М Маринковић из Крагујевца, предао је новоименованом стечајном управнику, један
гумени печат, чији је текст: "Ортачко друштво за производњу, трговину и ууслуге, Лекић у стечају, Параћин;
Штамбиљ стечајног дужника није урађен.
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10.07.2017.  Записник о предатој дкокументацији
дана 10.07.2017.године у просторијама Оливере Прокић из Крагујевца "Биро за књиговодство " Оливера Прокић и стечајног управника,
Славице Радисавчевић из Крагујевца извршена је примопредаја књиговодствене дкоументације стечајног дужника.
Предата документација је:
-ПДВ пријаве од 01.10.2015-31.12.2015;
                    од 01.01.2016-31.03.2016;
                    од 01.04.2016-06.06.2016;
-Пореска пријава од 01.01.2015-31.12.2015;
-Захтев за брисање из ПДВ евиденције, потврда о послатој пошиљци од 06.06.2016.године;
-Изјава о неактивности 14.03.2016.године.

14.07.2017.  преузета документација од стечајног управника Драгана Маринковића из Параћина
Стечајни управник Драган Маринковић из Параћина доставио је мејлом ссву документацију коју је имао у електронској бази о току
стечајног поступка за период од отварања стечаја па до разрешења и примопредаје стечајном управнику Н Јеремићу.

14.07.2017.  допис бр.2-89/2012
Записник о одржаном састанку стечајног управника, Славице Радисавчевић из Крагујевца и Миомира Лекића из Параћина, оснивач и
бивши законски заступник стечајног дужника до отварања стечаја.

28.07.2017.  допис бр.3-89/2012
захтев за израду деловодног печата достављен СЗР"Силка" Крагујевац

31.07.2017.  допис бр.4-89/2012
предлог плана трошкова стечајног поступка "Лекић" о.д. у стечају из Праћина, за месец јануар 2017.године достављен стечајном судији

31.07.2017.  допис бр.5-89/2012
предлог плана трошкова стечајног поступка "Лекић" о.д. у стечају из Праћина, за месец фебруар 2017.године достављен стечајном
судији

31.07.2017.  допис бр.6-89/2012
предлог плана трошкова стечајног поступка "Лекић" о.д. у стечају из Праћина, за месец март 2017.године достављен стечајном судији

31.07.2017.  допис бр.8-89/2012
предлог плана трошкова стечајног поступка "Лекић" о.д. у стечају из Праћина, за месец мај 2017.године достављен стечајном судији

31.07.2017.  допис бр.10/89/2012
предлог плана трошкова стечајног поступка "Лекић" о.д. у стечају из Праћина, за месец јун 2017.године достављен стечајном судији

31.07.2017.  допис бр.11-89/2012
предлог плана трошкова стечајног поступка "Лекић" о.д. у стечају из Праћина, за месец јул 2017.године достављен стечајном судији

31.07.2017.  допис бр.12-89/2012
предлог плана трошкова стечајног поступка "Лекић" о.д. у стечају из Праћина, за месец август 2017.године достављен стечајном судији

04.08.2017.  допис бр.13-89/2012
Тромесечни писани извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за стечајног дужника за период
01.01.2017-31.03.2017.године достављен стечајном судији и АЛСУ

04.08.2017.  допис бр.14-89/2012
Тромесечни писани извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за стечајног дужника за период
01.04.2017-30.06.2017.године достављен стечајном судији и АЛСУ

04.08.2017.  допис бр. 15-89/2012
упућен захтев стечајном управнику Драгану Маринковићу из Параћина за достављање књиговодствене документације,
рачуноводствених и финансијских извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за стечајног дужника за период именовања
за законског заступника стечајног дужника

04.08.2017.  допис бр.16-89/2012
упућен захтев стечајном управнику Ненаду Јеремићу из Деспотовца, за достављање књиговодствене документације, рачуноводствених
и финансијских извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за стечајног дужника за период именовања за законског
заступника стечајног дужника

04.08.2017.  допис бр.17-89/2012
упућен захтев стечајном управнику, Светлани Симеуновић из Крагујевца, за достављање књиговодствене документације,
рачуноводствених и финансијских извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за стечајног дужника за период именовања
за законског заступника стечајног дужника

14.08.2017.  примљен мејл од стечајног управника Ненада Јеремића
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14.09.2017.  Одговор стечајног управника Светлане Симеуновић
Стечајни управник Светлана Симеуновић доставила одговор по  допису бр.17-89/2012

24.08.2017.  допис бр.18-89/2012
предлог плана трошкова стечајног поступка за месец септембар 2017.године, достављен стечајном судији

28.09.2017.  допис бр.19-89/2012
предлог плана трошкова стечајног поступка за месец октобар 2017.године, достављен стечајном судији
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Прилози

19.10.2017.Датум:

Ортачко друштво за производњу, трговину и услуге ЛЕКИЋ
Параћин

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 2. Ст. 89/2012

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2017. 30.09.2017.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2017.за период од: 30.09.2017.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Славица Радисавчевић, пр 6.030,00н 1-89/2012 14.07.2017.

Укупно: 6.030,00

6.030,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

СЗР "Силка" 1.500,0017345 28.07.2017.

ЈП "Службени гласник" продавница бр.16, Крагујевац 411,009591 28.07.2017.

Укупно: 1.911,00

Пошта и телефон

ЈП Пошта Србија 104,0022072017 22.07.2017.

ЈП Пошта Србија 208,0011082017 11.08.2017.

Укупно: 312,00

Административне таксе

АПР БГ 1.700,0008-2017 31.08.2017.

Укупно: 1.700,00

3.923,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 9.953,00
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-254-24
Findomestic banka A.D.- Beograd, 240-156202101750-4
Eurobank A.D.- Beograd, 250-3180000095770-15
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-59000273-20
KBC banka A.D.- Beograd, 115-30946-55
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222170250-7

01.07.2017. 0,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2017.за период од: 30.09.2017.

Укупно: 0,00

0,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2017. 0,00
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