
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2 Ст. 36/2014

15.06.2015.

ИНДУСТРИЈА АКУМУЛАТОРА СВЕТЛОСТ ДП БУЈАНОВАЦ - у
стечају

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Број лиценце:

07207778Матични број:

1) Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200383889-29Текући 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:01.10.2014. 31.12.2014.

 9.

Остала имовина

6.554.035,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

26.174.463,50Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

21,90

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.

01.10.2014.

 10.

19.582.503,60

37.903,00

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

1а

Коментар

Почетни стечајни биланс урађен је према стању на дан отварања стечајног поступка и преузет је из ЕФИ извештаја.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

26.174.463,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

37.903,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

19.582.503,60

 8.

0,00

0,00

6.554.035,00

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

21,90

Укупно

0,00

Коментар

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

 8.

21,90Готовина 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

37.903,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

19.582.503,60

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

26.174.463,50

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

6.554.035,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

19.582.503,60

0,00 37.903,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

6.554.035,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

26.174.441,60

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

2ИНДУСТРИЈА АКУМУЛАТОРА СВЕТЛОСТ ДП БУЈАНОВАЦ - у стечају - Извештај за  октобар - децембар 2014.



Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

0,0027.771,50

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

27.771,50

0,00

0,00

Коментар

Дана 31.12.2014.године са депозитног рачуна Привредног суда Лесковц извршена је уплата  на текући рачун ст.дужника дела
финансијских средстава   у износу од 27  771,50 динара, предујмљених за покретање стечајног поступка.
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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 27.771,501. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 27.771,500,00

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

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

0,00 0,00
4.

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

0,00 87.964,005. Накнада трошкова стечајног управника 87.964,00 87.964,000,00

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 0,000,00 177.964,00 205.735,50 205.735,50

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 1.726,001. Канцеларијски материјал 4.500,00 1.726,000,00

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

0,00 0,003. Комуналне услуге 4.000,00 0,000,00

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

0,00 2.055,005. Пошта и телефон 5.200,00 2.055,000,00

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 2.000,00 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

0,00 374.985,0015. Бруто зараде по уговору о делу 407.469,00 374.985,000,00

0,00 24.000,0016. Књиговодствене услуге 24.000,00 24.000,000,00

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

0,00 72.994,7018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 72.994,70 72.994,700,00

0,00 17.360,0019. Административне таксе 19.380,00 17.360,000,00

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 0,000,00 539.543,70 493.120,70 493.120,70

Табела 26.
Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.
Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у потпуности су преузете са краја претходног извештајног периода.

Колона:ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

1. По Решењу стечајног судије од 22.01.2015.године одобравају се трошкови за месец октобар 2014.године у износу од 252 049,00
динара.
2. По Решењу стечајног судије од 22.01.2015.године, одобравају се стварно настали трошкови за месец новембар 2014.године, у износу

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

од 267 958,70 динара.
3. Пo Решењу стечајног судије од 22.01.2015.године одобравају се трошкови за месец децембар 2014.године у износу од 197 500,00
динара.

Највећи део планираних и одобрених трошкова за извештајни период чине трошкови ангажовања физичких лица(4 радника ) по
уговору о делу за физичко обезбеђење непокретне и покретне имовине ст.дужника у Бујановцу,ул. Индустријска зона бб.који на
месечном нивоу износе
109 172,00 динара у бруто износу за четири ангажована радника( 27 293,00 динара по раднику).

Колона:СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.
Детаљни подаци о стварно насталим трошковима  дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА.

Колона: ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.
детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.
У наредни период као неизмирене обавезе преносе се обавезе како је дато у табели.

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

0,00

9.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

0,00

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

0,003.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

0,00

0,00

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

0,00

0,000,00 0,008. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци7. 0,00

Коментар

У извештајном периоду нније било утврђених обавеза ст.дужниика према повериоцима.Испитно рочиште заказано  је за 04.02.2015.год.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2014.

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

01.10.2014.

 5.

0,00

 4.

27.771,50

 2. 27.771,50

 6.

Укупан одлив

Коментар

Средства стечајног дужника налазе се на текућем рачуну број 355000320038388929 који се води код банке „Војвођанска банка “ А.Д.
Нови Сад.
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0,00

Крајње стање у благајни

21,9001.10.14.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 21,9031.12.2014.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

Није било промета преко благајне.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Агенција за књ.услуге" Роник" Ниш1. 0,00

Добривоје Димковић2. 0,00

Круна Недељковић3. 0,00

Љубомир Недељковић4. 0,00

Ненад Накић5. 0,00

Братислав Рајковић6. 0,00

Горан Цветковић7. 0,00

Винко Коцић8. 0,00

0,00Укупно

-У извештајном периоду 01.10.-31.12.2014.г,на основу добијене сагласности ст.судије од 07.11.2014.године,  за обављање књиговодство-
рачуноводствених послова ст.дужника, ангажавана је по уговору  књиговодствена агенција" Роник" власника Јасмине Бабић из Ниша у
износу бруто накнаде од 8 000,00 динара на месечном нивоу, односно 24 000,00дин за извештајни период 01.10-31.12.2014.г.

-На основу указане потребе да се физички обезбеди и заштити покретна и непокретна имовина ст.дужника у објектима на локацији у
седишту ст.дужника у Бујановцу, ул. Индустријска зона бб, од дана отварања стечајног поступка до момента уновчења,стечајни
управник је на основу добијене сагласности ст.судије од 08.01.2015.год, по уговору о делу ангажовао четири физичка лица( бивши
радници ст.дужника- Добривије Димковић, Круна Недељковић, Љубомир Недељковић и Ненад Накић) за обављање послова
обезбеђења и надзора над имовином ст.дужника и то у месечном бруто износу од 27 293,00 дин. по раднику( нето 15 000,00 дин),
- За обављање послова пописа имовине ст.дужника као чланови пописне комисије ангажовани су Рајковић Братислав и  Горан
Цветковић, стечајни управници из Ниша као и Винко Коцић из Ниша са задатком да у периоду од 03.10.-23.10.2015.године изврше попис
имовине ст.дужника уз  накнаду у бруто износу од 15 823,00 динара по члану пописне комисије. Добијена је сагласност ст.судије од
07.11.2014.године.

У извештајном периоду, ангажованој књ.агенцији " Роник" Ниш, нагажоваим радницима на обезбеђењу имовине и ангажованим
члановима пописне комисије  није извршена исплата уговорене накнаде за обављање наведених послова због недостатка финансијских
средстава на текућем рачуну ст.дужника.

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

6.554.035,00

37.903,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

26.202.235,00

Лиценце и патенти

19.582.503,60

27.793,40

 8.

31.12.2014.

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

26.12.2014.  Захтев за награде и накнаде трошкова
Стечајни управник стечајног дужника, поднео је  Привредном суду дана 23.12.2014.године предлог за одређивање прелиминарне
награде стечајног дужника ДП "Светлост" у стечају Бујановац, у месечном износу од 30 000,00 динара за период од 01.10.2014-
31.03.2015. године.
Одлучујући о предлогу ст. управника, стечајни судија је Решењем 2.ст.36/2012 од 26.12.2014.године одредио прелиминарну награду
стечајном управнику стечајног дужника у месечном износу од 30 000,00 динара за период 01.10.2014.-31.03.2015. године.

31.12.2014.  Пријем, нумерисање и обрада података
У периоду од 13.10-30.12.2014.године стечајни управник је од суда сукцесивно преузимао пријаве потраживања стечајних поверилаца
ст.дужника , редом како су оне пристизале у Суд и то од редног броја 1-121 закључноо  са даном 30.12.2014.године, укупно 121. Подаци
су обрађени, и унети у програм  ЕРС-а.

03.12.2014.  Дана 13.10.2015.год- присуство рочишту Привредни суд Лесковац П 417/2013
Повереник ст.управника дана 13.10.2015.године присуствоовао је рочишту у парници 1П 417/2013 која се води пред Привредним судом
у Лесковцу.Стечајни дужник иам пасивну парничну легитимацију. Обавештен је Суд о отварању ст.поступка.

03.12.2014.  Дана 21.10.2015.год- присуство рочишту у Основни суд Бујановац у ванпарничном поступку П1.бр. 6/2014.
Повереник стечајног управника по позиву, присуствовао је рочишту у ванпарничном поступку п!. бр. 6/2014 који се води пред Основним
судом у Бујановцу, по предлогу-тужби  стечајног дужника, тужени АД" Симппо" Врање и Општина Бујаноовац. Обавештен је суд о
покретању стечајног поступка над ст.дужником..

03.12.2014.  Дана 28.10.2014.године поднет је захтев за увид у списе предмета ГРЗ-СКН Београд 1.
Дана 28.10.2014.године стечајни управник је поднео Захтев РГЗ-СКН Београд 1 за  увид у списе  предмета број  952-04-020-12865/2013, а
који се односи на Захтев за легализацију од 25.12.2013.године  упућен РГЗ-  СКН Београд 1 за   објекат- зграда сервиса у површини од
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око 100м2 који се налази у Београду у ул.Михајла Тодоровића бр.8   и представља ванкњижну својину стечајног дужника.Захтев
ст.управника заведен је под бројем 952-3-3248/14 од 28.10.2014.године.

03.12.2014.  Дана 29.10.2014.год. на захтев ст.управника  РГЗ-СКН Београд 1  издато Копија плана и Извод из листа
На захтев стечајног управника РГЗ- СКН Београд1 ,дана 29.10.2014.године издао је  Копију плана бр. 953-1-1339/14 за кп.бр. 1/1 Ко Мали
Мокри Луг и Извод из листа непокретности број 4 К.О.Мали Мокри Луг.
У ЛН бр.4 на кп.бр.1/1 Ко Мали Мокри Луг није уписан објекат-сервис који представља ванкњижну својину стечајног дужника.

03.12.2014.  Дана 30.10.2014.год, ст.управник  је поднео  Захтев за продужење рока Секретаријату за послове
За ванкњижну својину ст.дужника, зграду сервиса у Београду, стечајни управник је 30.10.2014.године,  Градској управи Града Београда-
Секретаријату за легализацију имовине, поднео Захтев за продужење рока за доставу документације у постпуку легализације објекта и
обавештење о покретању стечајног поступка над подносиоцем захтева.
 ДП "Светлост" БУјановац је покренуо поступак легализације објекта XXXI-12broj:352.21-901810/10.
С    обзиром да је отворен стечајни поступак 23.09.2014.године од надлежног секретаријата је тражен додатни  рок за доставу
документације.У приог захтеву ст.управник доставио је Копију плана од 29.10.2014.год  за кп.1/1 КО Мали Мокри Луг на којој се налази
објекат чија се легализација тражи.

03.12.2014.  Стечајни управник је 30.10.2014.год, поднео Захтев РГЗ-СКН Београд 1 за продужење рока за доставу
Дана 30.10.2014.год, ст.управник упутио је  Захтев РГЗ-СКН Београд 1 за продужење рока за доставу документације , а по поднетом
захтеву ДП" Светлост" Бујановац којим је покренут поступак уписа права својине на објекту- зграда сервиса у Београду кп.1/1 КО Мали
Мокри Луг, бр.предмета 952-04-020-12865/2013.
С  обзиром да је отворен стечајни поступак од РГЗ-СКН Београд 1 је тражено продужење рока за доставу документације у поступку уписа
права својине и легализације објекта, изграђеног без грађевинске дозволе на кп.бр.1/1 Ко Мали Мокри Луг.Уз  заххтев достављено је
Решење о отварању ст.поступка 2.Ст.36/2014 и копија плана за кп.бр.1/1 Ко Мали Мокри Луг.

03.12.2014.  празно

03.12.2014.  Дана 31.10.14.г.- Одржано прво поверилачко рочиште  пред Привредним судом у Лесковцу.
Пред Привредним судом у Лесковцу, дана 31.10.2014.године одржано је  прво поверилачко рочиште за ст.дужника на којем је
разматран  Извештај ст.управника о економско финансијском положају ст.дужника и почетни стечајни биланс. Првом поверилачком
рочишту присуствобали су у име ст.дужника руководилац пројекта Агенције за приватизацију РС, Марија Максимоска и повереник
Гордана Јовановић, а од поверилаца Бојан Цонић, заменик РЈП Лесковац у име повериоца и ппредлагача  за отварање ст.поступка
Пореске управе РС, филијала Бујановац.
Сем наведеног, првом поверилачком рочишту нису присуствовали други повериоци.
На рочишту  дана 31.10.2014.године нису се стекли услови за гласање о даљем току ст.поступка у складу са Законом о стечају.
Формиран је ОДБОР поверилаца који чине три члана и то:
1. Фонд за развој РС- Београд,
 2.Пореска управа РС-Филијала Бујановац, коју заступа РЈП Лесковац и
3.Добривоје Димковић из Бујановца , бивши радник ст.дужника.

03.12.2014.  04.11.2014-Поднет предлог  ст.судији за давање сагласности за ангажовање лица за обављање послова ст.
Ст.управник је 04.11.2014.године, поднео суду предлог са захтевом за давање сагласности за ангажовање Агенције за књиговодствене
послове "Роник" из Ниша за обављање књиговодствено рачуноводствених послова за стечајног дужника ДП" Светлост" у стечају уз
месечну накнаду у бруто износу од 8 000,00 динара.
Истог дана поднет је и предлог за давање сагласности на  ангажовање  чланова пописне комисије у следећем саставу: Братислав
Рајковић; Горан Цветковић из Винко Коцић из Ниша, а по уговору о делу у нето износу од 10 000,00 динара, односно 15 823,00 динара
по члану.
Одлучујући о овим захтевима  ст.судија  дao  је сагласност на предлоге ст.управника дана 07.11.2014.године.

03.12.2014.  Дана 06.11.2014-Извршен  је увид у списе предмета РГЗ-СКН Београд 1.
По позиву РГЗ-.СКН Београд 1, а на основу захтева од 28.10.2014.год, за увид у списе предмета бр. 952-04-020-12865/2013, повереник
ст.управника је 06.11.2014.године извршио увид у списе предмета са циљем прибављања документације( правног основа )  за
ванкњижну својину ст.дужника у Београду, ул. Михајла Тодоровића бр.8.
Након извршеног увида, повереник је копирао целокупну документацију која се налазила у предмету и констатовао да се поред пријаве
од 14.11.2013.год,у предмету не налази ни један документ у оригиналу или овереној копији, да је приложен Анекс1.Уговора о градњи
бр. 4381 од 07.10.1985.год између ДП" Светлост" Бујановац и ГИРО" Црна Трава" ООУР" Беско" Власотинце, као и Анекс уз Уговор
бр.597/1079 од 27.02.1985.год. између ДП" Светлост" и Института за економику индустрије из Београда  за послове надзора над
изградњом сервиса у Београду. У списима се налази и Закључак РГЗ-СКН Београд 1 бр. 952-04-020-12865/2013 од 25.12.2013.год којим је
наложено подносиоцу захтева да у року од 15 дана достави у оригиналу потребну документацију за провођење промена уписа права
својине над објектом, као и Допис ДП" Светлост" од 06.05.2014.г да није у могућности да достави тражену документацију и захтев за
продужење рока.

03.12.2014.  Дана 06.11.2014.г.-Обилазак имовине у Београду и састанак са бившим директором ст.дужника.
Дана 06.11.2015.године, повереник ст.управника обишао је имовину, зграду сервиса у Београду, ул. Михајла Тодоровића бр.8, и састао
се са бившим директором ст.дужника Небојшом Стевановићем са циљем прибављања додатних информација  и документације о
објекту) правни основ и техничка доокументација).
Објекат је  био закључан и у њему није било никога, а повереник ст.управника није имао  кључеве од објекта јер исте није преузео од
претходног директора.Бивши директор Небојша Стевановић, је изјавио  да не поседује оригиналну документацију о правном основу
стицања својине над овим објектом, као и да нема кључеве од истог. Није имао информацију у чијој се државини налази овај објекат,
само да има сазнања да се исти  годинама не користи од стране ст.дужника.
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03.12.2014.  Дана 10.11.2014-Поднет је  предлог ст.судији за одлагање испитног рочишта ст.дужника.
Имајући у виду да је рочиште за испитивање потраживања Решењем о отварању ст.поступка 2.Ст.36/2014 заказано  за дан
19.11.2014.године, односно пре истека рока за пријаву потраживања према ст.дужнику одређеног истим Решењем, ст.управник је
поднеском од 10.11.2014.године предложио Суду да одложи  датум одржавања испитног рочишта заказаног  за 19.11.2014.године, с
обзиром да постоји могућност да Листа признатих и оспорених потраживања буде непотпуна, с обзиром да рок дат повериоцима није

03.12.2014.  Дана 19.11.2014-Суд донео одлуку о одлагању рочишта за испитивање потраживања поверилаца ст.
На рочишту за испитивање пријава потраживања ст.дужника заказано Решењем 2.Ст.36/2014 од 23.09.2014.године, пред Привредним
судом у Лесковцу дана 19.11.2014.године  присуствовао је повереник ст.управника који је остао при писаном захтеву  ст.управника за
одлагањем рочишта из објективних разлога. Стечајни судија усвојио је основани захтев ст.управника за одлагањем рочишта из
објективних разлога и заказао  Испитно рочиште за 04.02.2015.године.

03.12.2014.  Прикупљене су понуде за физичко обезбеђење имовине ст.дужника.
Повереник ст.управника прикупио је понуде агенција за физичко обезбеђење објеката ст.дужника који се налазе на адресу ул.
Индустријска зона бб у Бујановцу и то: ДОО" Перфект компани" Београд, ДОО" Бео заштита" Београд, ДОО" БЗП Безбедност" Београд. С
обзиром да су и бивши запослени радници ст.дужника исказали интерес да буду ангажовани на пословима обезбеђења имовине
ст.дужника до продаје повереник ст.управника урадио је и калкулацију трошкова њиховог ангажовања, где су трошкови нижи него за
ангажовање правног лица за ове послове.

04.12.2014.  Поднета пореска пријава Пореској управи РС- филијала Бујановац
Повереник ст.управника је 04.12.2014.год. у Бујановцу,Пореској управи РС- филијала Бујановац , поднео пореску пријаву  за
аконтационо-коначно утврђивање пореза на добит правних лица од 01.01-23.09.2014.године са фин.извештајем за ст.дужника.
Истог дана је примио од Пореске управе РС- Бујановац Налог за теренску контролу, да се изврши обрачунавање и плаћање пореза на
остале јавне приходе, односно сачињавања записника о усаглашаеном стању поводом подношења пријаве потраживања у стечајном
поступку.

04.12.2014.  Извршен је  увид у списе  предмета у РГЗ-СКН Бујановац
По захтеву повереника ст.управника, дана 04.12.2014.године у просторијама Службе за катастар непокретности Бујановац, повереник
ст.управник је извршио увид у списе предмета број:
952-01-170/03ц; 952-01-181/03ц;951-405/2008; 952-01/99-25. О овоме је сачињена службена белешка.
Увид у списе предмета је извршен на захтев ст.управника, са циљем прибављања документације-правног основа стицања својине
ст.дужника над објектима ст.дужника уписаним на кп. бр. 4524/1 КО Бујановац, јер су исти уписани у ЛН бр. 1158 КО Бујановац , у В-
листу 1 део као власништво Републике Србије, државна својина 1/1 , а  право коришћења уписано  у корист ст.дужника ДП" Светлост"
Бујановац.  С обзиром да су: Решење о одобрењу изградње бр. 2/1-351/80 од 08.12.1980.г и Решење о одобрењу употребе и коришћења
бр. 2-354-5/84 од 28.01.1986.године издата на име ДП" Светлост" Бујановац, потребно је било извршити увид у списе предмета како би
се пронашла документација на основу које је имовина-објекти на кп. бр. 4524/1  уписани као државна својина.

08.12.2014.  Извршена теренска контрола ст.дужника од стране пореског инспектора Пореске управе, Министарства
Дана 08.12.2014.године, од стране пореских инспектора Пореске управе - Филијале Бујановац, Цветковић Славољуба и Арсић Слађана
извршена је теренска контрола пореског обвезника ДП" светлост" Бујановац у стечају. О теренској контроли је сачињен записник број
предмета: 852178905.

12.12.2014.  Поднет захтев РГЗ-СКН Бујановац за  издавање оверених преписа документације из РГЗ Бујановац
Ст.управник је РГЗ Служби за катастар непокретности Бујановац поднео захтев за увид у списе предмета и издавање оверених преписа
документације, а у циљу комплетирања правно имовинске документације за непокретну имовину ст.дужника у Бујановцу и то:
1.Предмет бр.952-01/99-25 од 29.01.1999.год-комплетан, а посебно Решење 5П 952-01/99-25;
2.Предмет 01-181/03Ц од 16.07.2003.год;
3. Предмет: 952-01-170/03 од 10.07.2003.год-комплетан, а посебно Решење Трговинског суда у Лесковцу-оверена фотокопија;
Решење о експропријацији СО Бујановац бр. 02/5-465-60 од 18.12.1979.год;
5.Предмет 951-405/2008 од 22.03.2008.год;
6. Фотокопија списа пријава 1/99-Књиге;
По захтеву је упплаћена такса за коришћење података РГЗ и  РАТ.

24.12.2014.  Поднет предлог за пренос финансијских средстава предујма трошкова ст.поступка на текући рачун ст.
Ст.управник је 24.12.2014.године поднео захтев Привредном суду Лесковац  да изврши пренос финансијских средстава -предујма
трошкова ст.поступка на рачун стечајног дужника бр. 355-3200383889-29 код Војвођанске банке ад.  Нови Сад. Решавајући по овом
захтеву,ст.судија je донео Решење бр.2.Ст.36/2014 од 30.12.2014.године којим налаже рачуноводству Привредног суда Лесковац да из
судског депозита пренесе новчана средства у износу од 27 771,50 динара на текући рачун ст.дужника ДП "Светлост" у стечају ,Бујановац.

30.12.2014.  Поднет је предлог ст.судији за давање сагласности на ангажовање радника на обезбеђењу имовине ст.
На основу извршене анализе потреба и радњи које је потребно обавити ради вођења стечајног поступка, стечајни управник сматра да је
неопходно  да се за послове обезбеђења имовине ст.дужника од дана отварања ст.поступка до  уновчења имовине ст.дужника, изврши
ангажовање четири бивших радника по уговору о делу у нето износу од 15 000,00 динара или  у бруто у износу од 27 930,00 динара по
раднику, а у циљу очувања стечајне масе и заштите интереса поверилаца.Стечајном судији поднет је предлог са захтевом за давање
сагласности.Одлучујући о предлогу ст.управника ст.судија дао је сагласност дана 08.01.2015.године.
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Прилози

15.06.2015.Датум:

ИНДУСТРИЈА АКУМУЛАТОРА СВЕТЛОСТ ДП БУЈАНОВАЦ - у
стечају

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 2 Ст. 36/2014

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.10.2014. 31.12.2014.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2014.за период од: 31.12.2014.

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја

Министарство финансија - Пореска управа филијала Бујановац
27.771,50

POVRACAJ_PREDU
JMA-1572351

31.12.2014.

Укупно: 27.771,50

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,0024 31.10.2014.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,0034 30.11.2014.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,0046 31.12.2014.

Укупно: 90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.207,0023 31.10.2014.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 22.947,9035 30.11.2014.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 24.655,2047 31.12.2014.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 9.793,0023/1 31.10.2014.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 5.016,1035/1 30.11.2014.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 5.344,8047/1 31.12.2014.

Укупно: 87.964,00

205.735,50Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"Лукач", ПР Ниш 1.190,003 15.10.2014.

Copy House Niš 276,007 28.10.2014.

Copy House Niš 132,0027 10.11.2014.

Copy House Niš 128,0038 18.12.2014.

Укупно: 1.726,00

Пошта и телефон

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 520,004 19.10.2014.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 936,008 29.10.2014.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,0013 31.10.2014.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,0014 31.10.2014.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 115,0025 06.11.2014.
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Пошта и телефон

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 69,0026 10.11.2014.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 92,0039 26.12.2014.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 115,0040 31.12.2014.

Укупно: 2.055,00

Бруто зараде по уговору о делу

Рајковић Братислав 15.823,0015 31.10.2014.

Цветковић Горан 15.823,0016 31.10.2014.

Коцић Винко 15.823,0017 31.10.2014.

Димковић Добривоје 27.293,0018 31.10.2014.

Недељковић Круна 27.293,0019 31.10.2014.

Недељковић Љубомир 27.293,0020 31.10.2014.

Накић Ненад 27.293,0021 31.10.2014.

Димковић Добривоје 27.293,0029 30.11.2014.

Недељковић Круна 27.293,0030 30.11.2014.

Недељковић Љубомир 27.293,0031 30.11.2014.

Накић Ненад 27.293,0032 30.11.2014.

Димковић Добривоје 27.293,0041 31.12.2014.

Недељковић Круна 27.293,0042 31.12.2014.

Недељковић Љубомир 27.293,0043 31.12.2014.

Накић Ненад 27.293,0044 31.12.2014.

Укупно: 374.985,00

Књиговодствене услуге

Агенција "Роник", Ниш 8.000,0022 31.10.2014.

Агенција "Роник", Ниш 8.000,0033 30.11.2014.

Агенција "Роник", Ниш 8.000,0045 31.12.2014.

Укупно: 24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Општина Бујановац 72.994,7028 15.11.2014.

Укупно: 72.994,70

Административне таксе

Републичка административна такса 1.185,001 14.10.2014.

АПР, Београд 8.905,002 14.10.2014.

РУЈП-РС 335,005 28.10.2014.

РГЗ-СКН Београд 1 645,006 28.10.2014.

РУЈП-РС 335,009 29.10.2014.

РГЗ-СКН Београд 1 895,0010 29.10.2014.

РГЗ-СКН Београд 1 745,0011 29.10.2014.

РУЈП-РС 335,0012 29.10.2014.

Буџет Републике Србије 335,0036 09.12.2014.

РГЗ-СКН Београд 1 3.645,0037 09.12.2014.

Укупно: 17.360,00

493.120,70Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 698.856,20
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200383889-29

01.10.2014. 21,90Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.10.2014.за период од: 31.12.2014.

Предујам за покретање стечаја

Министарство финансија - Пореска управа филијала Бујановац 27.771,5031.12.2014.

Укупно: 27.771,50

27.771,50Укупни приливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2014. 27.793,40
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