
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2. Ст. 21/2014

19.01.2018.

Привредно друштво фабрика папира ПАПИРПАК ДОО
Прељина Чачак - СТЕЧАЈНА МАСА

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Име и презиме стечајног управника: Слободан Зоћевић

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Број лиценце: 155-0554

27004776Матични број:

1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200526219-33Текући рачуни стечајног дужника:

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:01.10.2017. 31.12.2017.

 9.

Остала имовина

0,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

1.048.957,19Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

1.048.957,19

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.

01.10.2017.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од следеће имовине:
1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 1.048.957,19 динара на текућем рачуну стечајне масе код Војвођанске банке.

1Привредно друштво фабрика папира ПАПИРПАК ДОО Прељина Чачак - СТЕЧАЈНА МАСА - Извештај за  октобар - децембар 2017.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

1.048.957,19

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

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

1.048.957,19

Укупно

0,00

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

 8.

1.048.957,19Готовина 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

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

1.048.957,19

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 умањења имовинског стања на 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

0,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

0,00

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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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

175.318,00

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

0,00175.318,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

175.318,00

0,00

175.318,00

0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу наплате потраживања у износу од 175.318,00 динара, од извршног дужника
Министарство финансија-Управа царина по основу Решења о извршењу бр.И.985/2016.

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

0,00 0,002. Судски трошкови 20.000,00 0,000,00

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

0,00 0,00
4.

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

30.000,00 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 30.000,000,00

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 0,0030.000,00 20.000,00 0,00 30.000,00

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

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

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

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

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

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

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

0,00 613,008. Платни промет 7.000,00 0,00613,00

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

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

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

0,00 6.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 40.000,00 0,006.000,00

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

0,00 0,0019. Административне таксе 7.000,00 0,000,00

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

1.000.000,00

0,00

Укупно 1.006.613,000,00 54.000,00 6.613,00 0,00

Трошкове стечајног постушка чине:
-Накнада трошкова стечајног управника за месец март 2015.године, у износу од 30.000,00 динара који по захтеву стечајног управника,
није одобрен за исплату.
 Обавезе стечајне масе чине:
-Трошкови платног промета на име  провизије банке, за потребе вођења текућег рачуна стечајног дужника код  "Војвођанске банке",
Нови сад у износу од 613,00 динара.
-Трошкови на име ангажовања авоката Драгана Давидовића из Чачка за потребе спровођења Решења у извршењу бр.И.985/2016 према
извршном дужнику Министарсво финансија-управа царина у износу од 6.000,00 динара.
-У извештајном периоду извршено је орочење слободних новчаних средстава у износу од 1.000.000,00 динара, код "Војвођанске банке"
ад, Нови Сад на период од 18.10.2017.године до 16.01.2018.године, уз ефективну каматну стопу од 2,52% на годишњем нивоу.
Очекивани прилив по основу орочења средстава износи 6.164,38 динара.

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

1.387.102.632,28

7.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.373.071.663,74

 5.

1.373.071.663,74

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

2.148.153,76 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

2.148.153,76

0,00

0,00

Укупно без депозита

11.882.814,78

0,00

11.882.814,78

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

1.387.102.632,28

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца по основу утврђених потраживања.
Дана 27.12.2017.године, стечајни управник је приступио изради Нацрт Решења за завршну деобу и исти предао поступајућем суду дана
05.01.2018.године. Нацртом Решења за завршну деобу планирано је намирење поверилаца првог исплатно реда у процентуалном
износу од 4,79 % односно 712.778,00  динара.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2017.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

1.048.957,19 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2017.

 5.

1.006.613,00

 4.

217.662,19

 2. 175.318,00

 6.

Укупан одлив

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.10.17.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.12.2017.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Адвокат Драган Давидовић из Чачка1. 6.000,00

6.000,00Укупно

- Решењем суда од 08.05.2015. године одобрено је ангажовање адвоката Драгана давидовића из Чачка, уз месечну бруто накнаду у
паушалном износу од 50.000,00 динара почев од 12.05.2015.године па док постоји потреба за том врстом ангажовања.
-Решењем суда од 23.02.2017.године одобрено је стечајном управнику закључење Анекса бр.1 од 01.03.2017.године Уговора о пружању
адвокатских услуга са нагажованим адвокатом,  којим се стечајни дужник обавезује да ће на име хонорара адвокатској канцеларији
плаћати за сваку обављену радњу појединачно у висини одређеној важећом адвокатском тарифом умањеном за 50% .
У извештајном периоду ангажованом адвокату плаћен је износ од 6.000,00 динара.

Коментар
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 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

1.000.000,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

0,00

0,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

1.217.662,19

Лиценце и патенти

0,00

217.662,19

 8.

31.12.2017.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:
-Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанске банке" ас, Нови Сад у износу од 217.662,19 динара.
-Орочења  новчана средстава у износу од 1.000.000,00 динара, код "Војвођанске банке" ад, Нови Сад на период од 18.10.2017.године до
16.01.2018.године, уз ефективну каматну стопу од 2,52% на годишњем нивоу. Очекивани прилив по основу орочења средстава износи
6.164,38 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

18.10.2017.  Орочење слободних новчаних средстава
Дана 18.01.2017.године, извршено је е орочење слободних новчаних средстава у износу од 1.000.000,00 динара, код "Војвођанске
банке" ад, Нови Сад на период од 18.10.2017.године до 16.01.2018.године, уз ефективну каматну стопу од 2,52% на годишњем нивоу.
Очекивани прилив по основу орочења средстава износи 6.164,38 динара.

24.10.2017.  Поднесак суду план трошкова за новембар 2017.године
Поднесак суду план трошкова за новембар 2017.године

08.11.2017.  Захтев ст.управника за одобрење исплате трошкова стечајне масе насталих у октобру 2017.године
Захтев ст.управника за одобрење исплате трошкова стечајне масе насталих у октобру 2017.године

08.11.2017.  Решење суда којим се одобрава исплата трошкова за октобар 2017.године
Решење суда којим се одобрава исплата трошкова за октобар 2017.године, сходно поднеску стечајног управника од 08.11.2017.године
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29.11.2017.  Поднесак суду план трошкова за децембар 2017.године
Поднесак суду план трошкова за децембар 2017.године

12.12.2017.  Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из Закључка од 04.12.2017.
Закључком  Привредног суда у Чачку од 04.12.2017.године, а кога је стечајни управник примио дана  06.12.2017.године, налаже се
стечајном управнику да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема закључка изјасни о времену потребном за закључење стечајног
поступка, о разлозима због којих се не закључује стечајни поступак, те да максимално убрза стечајни поступак и у том смислу предузме
све неопходне радње ради што бржег закључења стечајног поступка на неки од начина прописаних одредбама Закона о стечају и у
складу са ставовима Привредног Апелационог суда раније изнетим. Стечајни управник је благовремено дана 12.12.2017.године,
доставио поступајућем суду изјашњење.

13.12.2017.  Изјашњење стечајног управника по Закључку суда од 08.12.2017.године  у вези поднеска повериоца “Сава
Закључком Привредног суда у Чачку од 08.12.2017.године, а кога је стечајни управник примио дана 12.12.2017.године, налаже се
стечајном управнику да се у року од  5 (пет) дана изјасни у вези поднеска „Сава осигурање“ АДО Београд од 07.12.2017.године. У свом
поднеску „Сава неживотно осигурање“ Акционарско друштво за осигурање, Београд, ул. Војводе Мишића бр.51, МБ: 17407813, ПИБ:
100002516, текући рачун бр.205-8273-04, који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд, кога заступа председник Извршног одбора
Милорад Боснић у члан Извршног одбора Александар Ашанин, стечајни поверилац обавештава суд  да према евиденцији повериоца, а
на дан писања поднеска није спроведена наплата потраживања повериоца. Стечајни управник је благовремено, дана
13.12.2017.године, достави поступајућем суду изјашњење.

15.12.2017.  Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из дописа од 08.12.2017.године
Дописом од 08.12.2017.године, а кога је стечајни управник примио дана 12.12.2017.године, стечајни судија налаже стечајним
управницима да најдаље у року од 5 (пет) дана у сваки предмет у коме поступају, а именовани су методом случајног одабира од стране
суда или су повереници Агенције за лиценцирање стечајних управника доставе имена  ангажованих лица, затим имена ангажованих
адвоката са назнаком за ангажована лица које послове обављају у овом  тренутку у стечају и има ли потребе за њиховим даљим
ангажовањем и зашто, а за адвокате такође које поступке воде у овом тренутку и има ли потребе за њиховим даљим ангажовањем.
У допису стечајног судије се даље наводи да је примећено да стечајни управници не деле трошкове који су инече дељиви на више
стечајева већ један исти трошак приказују посебно у сваком предмету у коме поступају као стечајни управници па је потребно да сваки
управник достави изјашњење колико поступака стечаја има на територији града, односно општине уз навођење имена исте која
подпада под надлежност Привредног суда у Чачку и колико је у просеку долазака потребно на нивоу месеца уколико управник живи на
територији на којој се налази стечајни дужник и колики су ти трошкови за сваки одлазак.
Даље је потребно да управници означе стечајеве у којима је дужина трајања неког парничног поступка, затим неког извршног поступка,
евентуално управног спора или поступка пред неким другим органом од кључног значаја за окончање поступка стечаја.
Потребно је да управници наведу да ли постоји стечај у коме је неки од напред  побројаних поступака искључиви разлог зашто не може
да се оконча поступак стечаја.
Потребно је да стечајни управници наведу у сваком стечајном поступку шта је  то што би стечајни суд могао да евентуално учини или где
да ургира да би се поступак стечаја окончао. Стечајни управник је благовремено, дана 15.12.2017.године, доставиo поступајућем суду
изјашњење.

22.12.2017.  Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 15.12.2017. којим се укида ангажовање
У вези наведеног налога стечајни управник је дана 22.12.2017.године, поднеском обавстио  поступајућег стечајног судију  да је отказао
Уговор о пружању адвокатских услуга бр.138 од 12.05.2015.године, са адвокатом Драганом Давидовићем  из Чачка. Поред наведеног
лица, ДОО„ПАПИРПАК“, Прељина - стечајна маса, Прељина нема других ангажованих лица по основу Уговора о раду, Уговора о делу и
сл.

27.12.2017.  Израда нацрта за завршну деобу
Дана 27.12.2017.године, стечајни управник је приступио изради Нацрт Решења за завршну деобу и исти предао поступајућем суду дана
05.01.2018.године. Нацртом Решења за завршну деобу планирано је намирење поверилаца првог исплатно реда у процентуалном
износу од 4,79 % односно 712.778,00  динара.
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Прилози

19.01.2018.Датум:

Привредно друштво фабрика папира ПАПИРПАК ДОО
Прељина Чачак - СТЕЧАЈНА МАСА

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 2. Ст. 21/2014

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.10.2017. 31.12.2017.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Потраживања (у извештајном периоду)

САВЕЗНА УПРАВА ЦАРИНА,МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

158.780,00

Наплата
потраживања по
Решењу о
извршењу
И.985/2016-
Управа царина

15.11.2017.

САВЕЗНА УПРАВА ЦАРИНА,МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

16.538,00

Наплата
потраживања по
Решењу о
извршењу
И.985/2016-
Управа царина-1

15.11.2017.

Укупно: 175.318,00

Укупни приходи: 175.318,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2017.за период од: 31.12.2017.

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad

284,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.11.2017.

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

13.11.2017.

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad

284,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.12.2017.

Укупно: 613,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Драган Давидовић 6.000,0017/2017 17.10.2017.

Укупно: 6.000,00

6.613,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 6.613,00
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Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200526219-33
Војвођанска банка А.Д., 908-35501-78

01.10.2017. 1.048.957,19Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.10.2017.за период од: 31.12.2017.

Потраживања (у извештајном периоду)

САВЕЗНА УПРАВА ЦАРИНА,МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 158.780,0015.11.2017.

САВЕЗНА УПРАВА ЦАРИНА,МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 16.538,0015.11.2017.

Укупно: 175.318,00

175.318,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2017.за период од: 31.12.2017.

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad 284,0001.11.2017.

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad 45,0013.11.2017.

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad 284,0001.12.2017.

Укупно: 613,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Драган Давидовић 6.000,0013.11.2017.

Укупно: 6.000,00

Орочење средстава

Војвођанска банка А.Д. 1.000.000,0018.10.2017.

Укупно: 1.000.000,00

1.006.613,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2017. 1.217.662,19
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