
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст.97/2012

30.10.2014.

ПЕРАЛЕ ГРАДЊА предузеће за извођење радова
нискоградње ДОО Крагујевац

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Име и презиме стечајног управника: Снежана Димитријевић

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Број лиценце: 155-0019

20145757Матични број:

1) Univerzal banka AD, 290-20608-11Текући рачуни стечајног дужника:

2) UniCredit Bank, 170-30019847000-83

3) Univerzal banka- racun bolovanja, 290-22469-54

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:01.07.2014. 30.09.2014.

 9.

Остала имовина

94.478.153,08

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

95.815.966,19Укупно 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

1.337.813,11

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.

01.07.2014.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 1.337.813,11 динар.
9. Некретнине,ппостројења и опрема стечајног дужника у износу од 94.478.153,08 динара.

Рачун стечајног дужника је у блокади 260.384,00 динара по Решењу за судску таксу по предмету број П1458/12.

1ПЕРАЛЕ ГРАДЊА предузеће за извођење радова нискоградње ДОО Крагујевац - Извештај за  јул - септембар 2014.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

95.815.966,19

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

0,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

94.478.153,08

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

1.337.813,11

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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

1.337.813,11

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

95.815.966,19

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

94.478.153,08

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

94.478.153,08

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

95.815.966,19

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

1.337.813,11

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 умањења имовине због продаје.

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

30.000,00

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

18.800.000,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,0018.830.000,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи готовински приливи:
2. по основу депозита за продају имовине у укупном износу од 18.800.000,00 динара и то по основу конзорцијума Ћировић Горан у
износу од 16.300.000,00 динара и фирме "Sloga construkcion" из Крагујевца у износу од 2.500.000,00 динара.

11. по основу потраживања за откуп продајне документације у укупном износу од 30.000,00 динара
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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

180.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 180.000,000,00

195.505,16 334.878,842. Судски трошкови 270.000,00 273.854,00256.530,00

876.000,00 108.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 72.000,00 984.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

730.000,00 90.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 60.000,00 820.000,000,00

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 256.530,001.981.505,16 402.000,00 532.878,84 2.257.854,00

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

6.520,10 1.891,501. Канцеларијски материјал 2.891,50 8.411,600,00

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

766,00 0,005. Пошта и телефон 2.000,00 766,000,00

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

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

300,00 8.624,008. Платни промет 4.854,00 4.454,004.470,00

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

80.000,00 0,0012. Вештачења и процене 0,00 80.000,000,00

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

2.037.539,00 136.464,0015. Бруто зараде по уговору о делу 90.488,00 2.174.003,000,00

580.000,00 75.000,0016. Књиговодствене услуге 50.000,00 655.000,000,00

620.000,00 75.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 50.000,00 695.000,000,00

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

10.255,00 0,0019. Административне таксе 4.000,00 10.255,000,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

112.868,40 212.064,0022. Трошкови оглашавања 201.304,00 324.932,400,00

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

443.553,12 231.000,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 674.553,120,00

72.000,00 0,0025. Тарифа АЛСУ 8.000,00 72.000,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

18.569.000,00

Укупно 18.573.470,003.963.801,62 413.537,50 740.043,50 4.699.375,12

Стечајни судија је решењима број 1.Ст.97/2012 од 30.06.2014.године и 30.07.2014.године одобрио план трошкова за месец јул и август у
укупном износу од 455.000,00 динара, и 01.09.2014.године допуну плана трошкова за август месец у укупном износу од 360.537,50
динара на име судских трошкова, трошкова оглашавања, трошкова елетричне енергије и бруто зарада по уговору о делу.
Одобрење за план трошкова за септембар месец , до тренутка подношења извештаја нам није пристигао.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 1.041.922,34 динара и чине их:

-Трошкови стечајног поступка:
1. Судски трошкови - по основу пресуде број П 1458/2012

Коментар
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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

3. и 5. Прелиминарна награда стечајног управника и накнада трошкова стечајног управника, одобрени су решењем стечајног судије.

- Обавезе стечајне масе:
1. Канцеларијски материјал потребан за вођење стечајног поступка, спецификација обавезе детаљно је приказана у секцији обавезе
стечајне масе - канцеларијски материјал.
8. Платни промет , трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника.
15. Ангажовање лица по Уговору о делу уз сагласност стечајног судије по Решењу бр. 1 Ст 97/2012
- ангажовање по Уговору о делу Катарина Матић из Крагујевца, на правним пословима, уз месечну нето накнаду у износу од 15.000,00
динара, за период од 01.04.2014.године па до окончања стечајног поступка, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца
на рачун стечајног дужника
- ангажовање по Уговору о делу Мирјана Миливојевић из Крагујевца, на административно техничким пословима, уз месечну нето
накнаду у износу од 10.000,00 динара, за период од 01.10.2013.године па до окончања стечајног поступка, при чему ће плаћање
накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајног дужника
16. Књиговодствене услуге - ангажовање лица по Уговору о пружању услуга уз сагласност стечајног судије по Решењу бр. 1 Ст 97/2012
-Ангажовање лица по Уговору о пружању књиговодствених услуга Агенција "ПЕР КОНТО" из Крагујевца, уз месечну бруто накнаду у
износу од 25.000,00 динара, за период од 01.09.2012. године па до окончања стечајног поступка, при чему ће плаћање накнаде зависити
од прилива новца на рачун стечајног дужника
17. Накнада за заступање (адвокати) - ангажовање лица по Уговору о пружању услуга уз сагласност стечајног судије по Решењу бр. 1 Ст
97/2012
- адвокат Живан Јеремић из Крагујевца , за заступање стечајног дужника у периоду од 01.09.2012. године па до окончања поступка, уз
месечну бруто накнаду у износу од 25.000,00 динара.
22. Трошкови оглашавања - у два високотиражна дневна листа
24. Остали трошкови стечајне масе - Приликом поништења продаје стечајни управник је извршио повраћај депозита, али пошто је рачун
стечајног дужника био у блокади од стране принудне наплате по предмету број П 1458/2012 ниије извршен повраћај предујма Ћировић
Горану у износу од 231.000,00 динара

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

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

141.752.312,89

7.

0,00

0,00

122.208.297,54

0,00

0,00

0,00

17.948.552,96

 5.

17.948.552,96

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

1.595.462,39 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

1.595.462,39

0,00

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

122.208.297,54

Врста одлива

Разлучни повериоци

141.752.312,89

Коментар

У извештајном периоду није било промена на основу утврђених обавеза поверилаца.
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2014.

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

01.07.2014.

 5.

18.830.000,00

 4.

0,00

 2. 18.830.000,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

Рачун стечајног дужника је у блокади 260.384,00 динара по Решењу за судску таксу по предмету број П1458/12 од 05.08.2014.године

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.07.14.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.09.2014.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Катарина Матић1. 27.293,00

Мирјана Миливојевић2. 18.194,00

Агенција ПЕР КОНТО3. 25.000,00

Адвокат Живан Јеремић4. 25.000,00

95.487,00Укупно

У табели је дат списак ангажованих лица , због рачуна који је у блокади није било исплате.

Коментар

 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

1.337.813,11

94.478.153,08

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

95.584.966,19

Лиценце и патенти

0,00

-231.000,00

 8.

30.09.2014.

0,00

 6.

Укупно без депозита

231.000,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

У извештајном периоду, укупну имовину стечајног дужника чине :
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3. Депозит - у укупном износу од 231.000,00 динара
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 1.337.813,11  динара
9. Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника у износу од 94.478.153,08 динара.

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

03.07.2014.  КОРИГОВАНА ПРОЦЕНА
По налогу стечајног управника од 24.06.2014. године, проценитељ Ковановић Добривоје дана 03.07.2014. године доставио је кориговану
процену, предмета процене, односно ликвидационе вредности непокретности у Крагујевцу, у ул. Кнеза Михајла бр.28. и то стамбено
пословне зграде „А“ спратности По+П+4/Пт, и стамбено пословне зграде „Б“ спратности По+П+3, са степеном завршености као на дан
вештачења у виђеном стању, са мерењем димензија, опажањем непокретности, фотографисањем и увидом у Главни пројекат број
11706 од 05.07. кога је израдио Биро за пројектовање „АРХ ПРОЈЕКТ“ из Крагујевца.

Напомињемо да је корекцијом првобитне процене, проценитељ је кориговао бројеве катастарских парцела на којима се налазе објекти
који су предмет продаје, површине станова, локала, заједничких просторија..., ознаке станова, локала, заједничких просторија у складу
са пројектном документацијом.

На основу наведене кориговане процене стечајни управник је објавио другу продају имовине стечајног дужника.

08.08.2014.  ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
Дана 06.07.2014.године стечајни управник је објавио оглас у 2 дневна листа ("НОВОСТИ" и "ПОЛИТИКА") и заказао продају имовине
стечајног дужника ПЕРАЛЕ ГРАДЊА  д.о.о. Крагујевац, Ул. Крагујевачког октобра бр.104/3, методом јавног надметања за 08.08.2014.
године у 11:00 часова у просторијама стечајног управника на адреси: Агенција “Бона фидес”  Крагујевац, ТПЦ Раднички, Ул. 27. марта, III
спрат следеће садржине:

Стамбено пословни објект у ИЗГРАДЊИ укупне површине 1635,10 м2 који има одобрење за градњу бр. III 05-3510-35 od 02.04.2007. год,
постојећи на КП бр. 2935/9, укупне површине 00.06.90 ха по ЗК. ул. бр. 4720 КО КРАГУЈЕВАЦа чини га –
1. Део Стамбено пословна зграде А, (спратности По+Пр+Сп 4+Пк) укупне површине 728,96 м2;
2.Део стамбено пословне зграде Б ( спратности По+Пр+ Сп3) укупне површине 337,85 м2 и
3.Заједничке просторије стамбено-пословне зграде Аи Б укупне површине 568,29 м2 које се налазе у Крагујевцу у ул. Кнеза Михајла
бр.28.
Почетна цена је износила 40.000.000,00 динара.
Депозит је износио 18.788.349,08 динара.

08.08.2014.  /
Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:
1.након добијања профактуре, изврше уплату  ради откупа продајне документације у износу од 30.000,00 динара. Профактура се може
преузети у просторијама канцеларије стечајног управника, Агенција “Бона фидес” на адреси Крагујевац, ТПЦ Раднички, Ул. 27. марта, III
спрат, уз обавезну телефонску најаву стечајном управнику. Рок за откуп продајне документације је 01.08.2014. год.;
2.уплате депозит (са позивом на редни број имовинске целине из огласа), на текући рачун стечајног дужника број: 170-30019847000-83
код „UniCredit banke“ АД, Београд, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних
дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 01.08.2014. год.). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска
гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично стечајном управнику,  Агенцији “Бона фидес” на
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адреси Крагујевац, ТПЦ Раднички, Ул. 27. марта, III спрат, најкасније 01.08.2014. год. до 16.00 часова по београдском времену (GMT+1). У
обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време;
3.потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;

08.08.2014.  //
Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 9:00 до 13:00
часова, а најкасније 7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву стечајном управнику)

Након уплате депозита, а најкасније до 01.08.2014. год., потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати стечајном
управнику: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције,
потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални
купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за
физичка лица) или законски заступник (за правна лица)

Јавно надметање одржаће се дана 08.08.2014. год. у 11:00 часова у просторијама стечајног управника на адреси: Агенцији “Бона фидес”
Крагујевац, ТПЦ Раднички, Ул. 27. марта, III спрат

Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно
у периоду од 9:00 до 10:50 часова, на истој адреси.

Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:
1.региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
2.отвара јавно надметање читајући правила надметања;
3.позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
4.одржава ред на јавном надметању;проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену;
5.потписује записник;

08.08.2014.  ///
У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита
на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега
ће му бити враћена гаранција.

Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је
обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у
року од 8 дана од дана потписивања купопродајног уговора.

Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној
процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и
обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом,
након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од
пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција. У конкретном случају, купопродајни
уговор потписује се у року од 3 радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.

08.08.2014.  IV
Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8
дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај
депозита.

Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.

У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве
концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“ бр. 51/2009), услови и рокови закључења уговора
биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају, проглашеном купцу банкарска
гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом, односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту
конкуренције. Другом најповољнијем понуђачу депозит или банкарска гаранција (уколико је износ депозита обезбеђен гаранцијом)
биће задржани до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције по поднетој пријави купца.

30.07.2014.  /
Стечајни управник НИЈЕ МОГАО ДА ЗНА, да извештај о процени од 01.11.2013. године, има грешке, већ је сматрао да се ради о
одступању у изградњи у односу на пројекат.

У вези са тим, стечајни управник је дао налог вештаку да своју процену уреди сходно правилима струке и решењу суда
По наведеном налогу, вештак дана 03.07.2014.године, доставио кориговану процену  Стамбено-пословни објекат У ИЗГРАДЊИ укупне
површине 1635,10 м2, који има одобрење за градњу бр. III 05-3510-35 од 02.04.2007. године, постојећи на КП бр. 2935/9, укупне
површине 00.06.90 ха по ЗК. ул. бр. 4720 КО КРАГУЈЕВАЦ

У коригованој  процени од 03.07.2014. године, вештак НИЈЕ МЕЊАО ЈЕДИНИЧНУ ЦЕНУ  по квадрату већ је она остала ИСТА односно није
дошло до ПРОМЕНЕ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ како то подносилац приговора наводи.  Вештак је вршио исправке у
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површини и структури, из које се јасно види да је  укупно процењена вредност предмета продаје требала да буде   93.941.745,43 .
Према томе ПРВА ПРОДАЈА због грешака у процени вештака БИЛА  је ОГЛАШЕНА по ПОГРЕШНОЈ ВИШОЈ цени, и уместо почетне цене од
46.970.872,71 (50 % од процењене вредности) оглашена је по цени   56.883.986,85   динара.

Имајући у виду да се ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА  по квадрату НИЈЕ МЕЊАЛА, стечајни управник је кроз ДРУГУ продају умањио почетну цену само
за око 13 % у односу на  почетну цену која је требала да буде на првој продаји .

С обзиром да вештак НИЈЕ МЕЊАО ЈЕДИНИЧНУ ЦЕНУ  по квадрату већ је она остала ИСТА односно није дошло до ПРОМЕНЕ ТРЖИШНЕ
ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ, стечајни управник сматра нема потребе понављати прву продају.

30.07.2014.  //
Стечајни управник је након доношења решења о банкротству, пре продаје имовине стечајног дужника спровео све радње предвиђене
Законом о стечају и Националним стандардом број 5- о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника: извршио процену
имовине стечајног дужника која је предмет продаје, огласио продају у два високотиражна дневна листа, означио место и адресу на
којој се налази имовина која се продаје, почетну цену и услове под којима ће се извршити јавно надметање, о чему је разлучни
поверилац обавештен. Као што је напред наведено прво јавно надметање организовано ради продаје имовине стечајног дужника
оглашено је неуспелим.

Што се тиче примедбе да примедбе да је продаја имовине стечајног дужника као целине неповољна, стечајни управник истиче
следеће:

1.Предмет продаје је објекат у изградњи, са различитим степеном завршености детаљно описаним у основној процени вештака,

2.Кроз продају објеката као целине, продаје се и 356,63 м2 заједничких просторија објеката А и Б (паркинг места, остава, склоништа,
подстаница, степеништа, ходника, лифт) чија је укупно процењена вредност 14.282.036,50 динара,

30.07.2014.  ///
3.Поред наведеног, КП.бр.2935/3 КО Крагујевац на коју је издата грађевинска дозвола  је у поступку обнове државног премера и израде
катастра непокретности за КО КРАГУЈЕВАЦ 3 ушла у састав новоформираних КП бр. 4213, КП бр. 4218 и КП бр. 4219 све уписане у ЛН бр.
9193 КО КРАГУЈЕВАЦ 3, КП бр. 4214 уписана у ЛН бр. 7346 КО КРАГУЈЕВАЦ 3 и КП бр. 4215 уписана у ЛН бр. 9594 КО КРАГУЈЕВАЦ 3)

4.На новонасталим парцелама које су  државна својина право коришћења је уписано на стечајног дужника и на осам до десет физичких
лица без опредељеног удела (заједничка својина), осим за  КП.бр. 4215 где је опредељен удео стечајног дужника од 32/253.

Приликом доношења одлуке о продаји имовине као целине, стечајни управник је предходно добро испитао тржиште и дошао до
закључка да је продаја имовине као целине најцелисходнија и најповољнија за повериоце.

С обтиром да су наведени објекти изграђени на земљишту где је  право коришћења  уписано на више лица, исти ни након потпуног
завршавања не могу добити УПОТРЕБНУ ДОЗВОЛУ што би знатно отежало продају и продужило стечајни поступак.

30.07.2014.  IV
Наглашавам да приликом продаје посебних делова стамбене зграде, односно продајом локала, станова стечајни управник не би имао
право да продаје ПАРКИНГ МЕСТА како то подносилац приговора предлаже, с обзиром да је по Закону о планирању и изградњи ,
обавеза инвеститора да уз сваку стамбену и пословну јединицу обезбеди паркинг место.

Имајући у виду напред наведено, стечајни управник сматра да не постоје неправилности на које се поверилац позива и предлажио да
се приговор повериоца Десанке Павловић, Предузетник, одбије као  НЕОСНОВАН.

30.07.2014.  Изјашњење стечајног управника на приговр повериоца Десанке Павловић, предузетник од 30.07.2014.
Дана 30.07.2014.године, стечајни управник је примио приговор на предложену продају имовине стечајног дужника заказану за
08.08.2014.године.

Имајући у виду наводе из приговора, стечајни управник се изјаснио како следи:

Стечајни управник је уз сагласност стечајног судије ради уновчења имовине стечајног дужника ангажовао вештака Ковановић Добривоја
чији је задатак био да процени  ликвидациону вредности имовине стечајног дужника , односно објеката  у изградњи и то стамбено
пословне зграде „А“ спратности По+П+4/Пт, и стамбено пословне зграде „Б“ спратности По+П+3, са степеном завршености на дан
поцене,  са мерењем димензија, опажањем непокретности, фотографисањем и увидом у Главни пројекат број 11706 од 05.07. кога је
израдио Биро за пројектовање „АРХ ПРОЈЕКТ“ из Крагујевца.

У складу са извршеном проценом од 01.11.2013. године,  укупно процењена вредност предмета продаје износила је 113.767.973,70
динара а почетна цена на првом јавном надметању износила је 56.883.986,85 динара .

Како у остављеном року нико није уплатио депозит односно положио првокласну банкарску гаранцију, прво јавно надметање одржано
дана 08.04.2014. године, проглашено је неуспелим.
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05.08.2014.  Изјашњење стечајног управника на приговор излучног повериоца Весне Ивановић из Крагујевца од
Дана 31.07.2014. године, стечајни управник је примио приговор на предложену продају имовине стечајног дужника заказану за
08.08.2014. године.
Имајући у виду наводе из приговора, стечајни управник се изјашњава да је подносиоцу приговора одлуком од 05.03.2013. године,
прихваћен излучни захтев за излучење из стечајне масе следеће непокретности стечајног дужника:
Стан број 5, у ламели Б, стан Ц (ознака у пројектној документацији), на другом спрату површине 64,6 м2, а састоји се из ходника, дневне
собе за ручавање, кухиње, купатила, WC-а, две терасе, три собе и паркинг места бр. 14 у подрумском делу површине 12м2, све у ул.
Кнеза Михајла бр. 28, к. п. 4214 КО Крагујевац 3, насеље Центар 6.
И ИСТИ НИЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ и подносилац приговора нема статус ни стечајног ни разлучног повериоца па из тог разлога стечајни
управник предлаже да суд приговор Весне Ивановић одбаци као НЕДОЗВОЉЕН.

05.08.2014.  Изјашњење стечајног управника на приговор излучног повериоца Ракоњац Данијела из Крагујевца од
Дана 31.07.2014. године, стечајни управник је примио приговор на предложену продају имовине стечајног дужника заказану за
08.08.2014. године.
Имајући у виду наводе из приговора, стечајни управник се изјашњава да је подносиоцу приговора одлуком од 05.03.2013. године,
прихваћен излучни захтев за излучење из стечајне масе следеће непокретности стечајног дужника:
Стан у ламели Б, стан Г (ознака у пројекту), на трећем спрату површине 38,86 м2, а састоји се од ходника, дневне собе са кухињском
нишом, једне собе, купатила и терасе у објекту који је изграђен на к. п. 4214 КО Крагујевац 3, насеље Центар 6, а све на адреси: ул. Кнеза
Михајла бр. 28.
И ИСТИ НИЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ и подносилац приговора нема статус ни стечајног ни разлучног повериоца па из тог разлога стечајни
управник предлаже да суд приговор Весне Ивановић одбаци као НЕДОЗВОЉЕН.

05.08.2014.  Изјашњење стечајног управника на приговор излучног повериоца Јакшић Данијеле из Ваљева од
Дана 31.07.2014. године, стечајни управник је примио приговор на предложену продају имовине стечајног дужника заказану за
08.08.2014. године.
Имајући у виду наводе из приговора, стечајни управник се изјашњава да је подносиоцу приговора одлуком од 05.03.2013. године,
прихваћен излучни захтев за излучење из стечајне масе следеће непокретности стечајног дужника:
Стан број 6, у ламели А, стан Д1 (ознака у пројектној документацији), на трећем спрату површине 29,35 м2, а састоји се из ходника,
дневне собе са кухињом-ниша, купатило, тераса и соба у објекту који је изграђен на к. п. 4214 КО Крагујевац, а све у ул. Кнеза Михајла
бр. 28.
И ИСТИ НИЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ и подносилац приговора нема статус ни стечајног ни разлучног повериоца па из тог разлога стечајни
управник предлаже да суд приговор Весне Ивановић одбаци као НЕДОЗВОЉЕН.

05.08.2014.  Изјашњење стечајног управника на приговор излучног повериоца Стојић Илије из Крагујевца од
Дана 31.07.2014. године, стечајни управник је примио приговор на предложену продају имовине стечајног дужника заказану за
08.08.2014. године.
Имајући у виду наводе из приговора, стечајни управник се изјашњава да је подносиоцу приговора одлуком од 05.03.2013. године,
прихваћен излучни захтев за излучење из стечајне масе следеће непокретности стечајног дужника:
Стан број 3, у ламели Б, стан Д (ознака у пројектној документацији), на другом спрату површине 38,85 м2, а састоји се од ходника,
дневне собе за ручавање, једне спаваће собе, купатила и терасе, у објекту који је изграђен на к. п. 4214 КО Крагујевац а све на адреси:
ул. Кнеза Михајла бр. 28.
И ИСТИ НИЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ и подносилац приговора нема статус ни стечајног ни разлучног повериоца па из тог разлога стечајни
управник предлаже да суд приговор Весне Ивановић одбаци као НЕДОЗВОЉЕН.

07.08.2014.  Изјашњење стечајног управника на приговор разлучног повериоца Sberbank a.d. Beograd (правни
Дана 29.07.2014. године, стечајни управник је примио приговор на предложену продају имовине стечајног дужника заказану за
08.08.2014. разлучног/стечајног повериоца Sberbank a.d. Beograd (правни следбеник VolksBank a.d. Beograd) од 28.07.2014. године.
Имајући у виду наводе из приговора, стечајни управник је дана 31.07.2014. године изјашњење послао Привредном суду у Крагујевцу и
разлучном повериоцу Sberbank a.d. Beograd (правни следбеник VolksBank a.d. Beograd).

05.08.2014.  Закључак Привредног суда у Крагујевцу бр. 1. Ст.97/2012 од 01.08.2014.
Дана 01.08.2014. године Привредни суд у Крагујевцу донео је закључак којим се усваја приговор разлучног повериоца "Sberbank Srbija"
АД Београд, од 25.07.2014. године, па се одлаже продаја имовине стечајног дужника и то стамбено пословног објекта у изградњи,
укупне површине1635,10м2, постојећег на КП бр. 2935/9, укупне површине 00.06.90 ха, по зк. ул. бр. 4720 КО Крагујевац, који чине део
стамбено пословне зграде А, укупне површине 728,96м2, део стамбено пословне зграде Б, укупне површине 337,85м2 и заједничке
просторије укупне површине 568,29м2, а која се налази у улици Кнез Михајлова 28 у Крагујевцу, заказана за 08.08.2014. године.

26.09.2014.  Проглашење јавног надметања неуспелим
Комисија за спровођење продаје на јавном надметању заказаном за дан 26.09.2014. године, прогласила је неуспелим јавно надметање
(I јавно надметање по коригованој оцени), организовано ради продаје:
Имовине стечајног дужника ПЕРАЛЕ ГРАДЊА д.о.о. Крагујевац, Ул. Крагујевачког октобра бр. 104/3, целине I из огласа од 20.08.2014.
године које се налази у Крагујевцу у Ул. Кнез Михајлова бр. 28.
Закључно са 19.09.2014. године, није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција ради учешћа на јавном
надметању за куповину имовине стечајног дужника, целине I из огласа од 20.08.2014. године.

30.09.2014.  Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје
Дана 30.09.2014. године стечајни управник је у два високотиражна дневна листа објавио оглас о другој продаји јавним надметањем
имовине стечајног дужника "ПЕРАЛЕ ГРАДЊА" д.о.о. Крагујевац, Ул. Крагујевачког октобра бр. 104/3.
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Прилози

30.10.2014.Датум:

ПЕРАЛЕ ГРАДЊА предузеће за извођење радова
нискоградње ДОО Крагујевац

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст.97/2012

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2014. 30.09.2014.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Потраживања (у извештајном периоду)

Конзорцијум  Sloga Constiction и Ћировић Горан 30.000,0001/2014 01.08.2014.

Укупно: 30.000,00

Укупни приходи: 30.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2014.за период од: 30.09.2014.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд 64.878,842П-1458/12 01.07.2014.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РС, Државно правобранилаштво 270.000,00П 396/13 01.08.2014.

Укупно: 334.878,84

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција "Бона Фидес" 36.000,00П-07-2014 01.07.2014.

Агенција "Бона Фидес" 36.000,00П-08/14 01.08.2014.

Агенција "Бона Фидес" 36.000,00П-09/14 01.09.2014.

Укупно: 108.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција "Бона Фидес" 30.000,00Т-07-2014 01.07.2014.

Агенција "Бона Фидес" 30.000,00Т-08/14 01.08.2014.

Агенција "Бона Фидес" 30.000,00Т-09/14 01.09.2014.

Укупно: 90.000,00

532.878,84Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

СЗР Силка 1.891,50971/08/14 02.08.2014.

Укупно: 1.891,50

Платни промет

UNICREDIT bank 3.750,002908/14 29.08.2014.

UNICREDIT bank 104,002908/ 14 29.08.2014.

UNICREDIT bank 300,003009/14 30.09.2014.

UniCredit Bank

300,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.09.2014.
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Платни промет

UniCredit Bank

3.750,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

29.08.2014.

UniCredit Bank

300,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

29.08.2014.

UniCredit Bank

120,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

29.08.2014.

Укупно: 8.624,00

Бруто зараде по уговору о делу

Миливојевић Мирјана 18.195,00УГ-07-2014 ММ 01.07.2014.

Матић Катарина 27.293,00УГ-07-2014 МК 01.07.2014.

Матић Катарина 27.293,00УГ-08/14 МК 01.08.2014.

Миливојевић Мирјана 18.195,00УГ-08/14 ММ 01.08.2014.

Миливојевић Мирјана 18.195,00УГ-09/14 ММ 01.09.2014.

Матић Катарина 27.293,00УГ-09/14 МК 01.09.2014.

Укупно: 136.464,00

Књиговодствене услуге

Агенција "Пер Конто" 25.000,00УГ-07-2014 ПК 01.07.2014.

Агенција "Пер Конто" 25.000,00УГ-08/14 ПК 01.08.2014.

Агенција "Пер Конто" 25.000,00УГ-09/14 ПК 01.09.2014.

Укупно: 75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адв. Живан Јеремић 25.000,00УГ-07-2014-ЖЈ 01.07.2014.

Адв. Живан Јеремић 25.000,00УГ-08/14 ЖЈ 01.08.2014.

Адв. Живан Јеремић 25.000,00УГ-09/14 ЖЈ 01.09.2014.

Укупно: 75.000,00

Трошкови оглашавања

ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ 65.280,00233408 04.07.2014.

ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 60.480,006-4722 04.07.2014.

ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ 60.480,00234490 21.08.2014.

ECOPRINT doo-Pregled 25.824,0005-143/0183-0 19.08.2014.

Укупно: 212.064,00

Остали трошкови стечајне масе

Ћировић Горан 231.000,000108/2014 01.08.2014.

Укупно: 231.000,00

740.043,50Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 1.272.922,34
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Univerzal banka AD, 290-20608-11
UniCredit Bank, 170-30019847000-83
Univerzal banka- racun bolovanja, 290-22469-54

01.07.2014. 0,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2014.за период од: 30.09.2014.

Уплаћени депозити

Ћировић Горан 16.069.000,0001.08.2014.

Ћировић Горан 231.000,0001.08.2014.

SLOGA CONSTRUCTION DOO 2.500.000,0001.08.2014.

Укупно: 18.800.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)

Конзорцијум  Sloga Constiction и Ћировић Горан 30.000,0001.08.2014.

Укупно: 30.000,00

18.830.000,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2014.за период од: 30.09.2014.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд 170.916,0001.08.2014.

Привредни суд 24.589,1601.08.2014.

Привредни суд 61.024,8401.08.2014.

Укупно: 256.530,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет

UniCredit Bank 300,0030.09.2014.

UniCredit Bank 3.750,0029.08.2014.

UniCredit Bank 300,0029.08.2014.

UniCredit Bank 120,0029.08.2014.

Укупно: 4.470,00

Повраћај депозита

SLOGA CONSTRUCTION DOO 2.500.000,0005.08.2014.

Ћировић Горан 16.069.000,0005.08.2014.

Укупно: 18.569.000,00

18.830.000,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2014. 0,00
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